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 المقدمة
 العلمأو االحافير أو االحاثات هو ( paleontology ) القديمة  الحياة او المتحجرات علم
عصورها في  االرض ظهرعلى  تتابعت التي القديمة االحياء انواع مختلف في  يبحث يالذ

 )القديم الحيوان علم القديمة الحيوانات في يبحث يالذ العلم يويسم المتعاقبة الجيولوجية
paleontology) فقط القديمة الحياة علم او paleozoology )  )من القسم ذلك يويسم 

 علم ويرتبط ( paleobotany) القديم النبات علم القديمة النباتات مختلف يعالج يالذ العلم
 العلمين كال دراسة طرق اختلف وان وثيقا ارتباطا( ( Biology ءاالحيا بعلم القديمة الحياة

 .المختلفة لمشاكلها

 ، فروعه   من هاما فرعا ليعتبر انه حتى  الجيولوجيا بعلم االرتباط اوثق العلم يرتبط كما
 ءا  جزا الصخور تتابع يدرسالذي  ( Stratigraphy)الطبقات لعلم مكمال جزء اعتباره ويمكن

 ، تكوينها وطرق الطبقات تتابع خاصة لتفسير تاريخية اهمية ذات يوه ، منها يتجزا ال هاما
 دراسة دون كاملة تكون ان يمكن ال الطبقات علم ان دراسة والواقع نسبيا تاريخهاب  وعالقتها

 . عليها الصخور يتحتو  التي لالحياء القديمة مستفيضة

 التي الحياة القديمة انتشار يومد نوع يبين يالذ يالماد الدليل  ( Fossil )المتحجر وتعتبر
 يحكائن  يال يتركيب عضو  ذات بقايا اية بانها وتعرف ، الحياة بداية منذ االرض سكنت

 راسب مثال فالفحم . وكنهه القديم يالح الكائن نوع لتمييز وظاهر واضح والتركيب قديم
على  ييحتو  النه متحجر يعتبر ولكنه ال ، وحرارة لضغط تعرض قديم نبات من تكون يعضو 

 يحلكائن  تكون ان من متحجرلل والبد .تكون منه يالذ النبات نوع لنا يبين يعضو  تركيب
 اختلف وقد . ا  او احفورةمتحجر  اعتبارة يمكن حديثا ال نفق يالذ الحيوان هيكل الن ، قديم

 بقاياه تصبح ان قبل يالح موتعلى  يتنقض يجب ان التي الزمان فترة تقديرفي  المؤلفون
 . ةمتحجر 

 قبل عاشتالتي  االحياء تلك بقاياعلى  المتحجرات يمعن قصرعلى  اتفقوا معظمهم ولكن 
سنة حيث يعتبر بداية التأريخ والتوثيق  10,000أي قبل أكثر من  الحديث االنسان ظهور

 .البشري لالحداث
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 اذا مسكنه كفضالته او القديم يالح بالكائن عالقة له اثر يا ليشمل المتحجر  تعريف ويمتد
 غير او الصخرةفي  ( coprolites)  قدمه طابع او(  Foot print)  محددا تجويفا كان
 يالجيولوجي الزمان طولعلى  عاشتالتي  االحياء من االكبر العدد ان الواضح من. ذلك

 ضئيله نسبة وان.  وجودها سابقعلى  يدل اثرا ما وراءها تترك ان دون وتحللت وتعفنت نفقت
 .متحجر  صورةعلى  اثرا وراءها تترك يلك الالزمة لها الظروف اتيحت االحياءهذه  من جدا

 ، ذاته بتركيب الحيوان تتعلق بيولوجية عوامل يالتحفرال عملية تسهلالتي  الظروف يوتعز 
 .عليه يتحتو التي  الصخورفي  بها يدفنالتي  بالطريقة تتعلق جيولوجية وعوامل

 من اخر نوع او له يكون انهي  التحفرعلى  الحيوان تساعدالتي  البيولوجية العوامل واهم
 يا من الرخوة ان االجزاء المقرر فمن.  نوعا الصلبه المواد من المصنوع يالهيكل التركيب

 يالح الكائن ياحتو  اذا اما.  ندر اال فيما االطالقعلى  اثرا تترك وال تماما تتحلل انما حيوان
 بعد الهيكل هذا لحفظ كبيرة فرصا هناك صلبه فستكون مواد من مكون يهيكل تركيبعلى 
 او المحار كصدفة متماسكا يالح للكائن يالهيكل والتركيب.  الحيوان من الرخوة االجزاء تحلل

 واضحة عن فكرة يتعط بحيث البحر قنافذ حالةفي  كما متماسكة الواح من او مكونا القوقعة
 صغيرة قطع من مكونا يمفككا ا الهيكل يكون وقد تتحفر عندما يالح للكائن ياالصل الشكل

 بعد قطعا قطعا وتتفرق ، للحيوان الرخوة االجزاء ( Disjointed)  داخل موزعة متماسكة غير
 الجلد او االسفنج انواع من الكثيرفي  يحدث كما ، اجزائة الرخوه وتحلل الكائن موت

 .شوكيات

في  للتفسيرات المختلفة وقابال عسيرا امرا اصلهافي  كانت كما االجزاءهذه  تجميع ويكون
 . االحيان من الكثير
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شعبة مـن  يتركيب االجزاء الهيكلية الصلبة للكائن الحفي  تدخلالتي  المادةوتختلف 

هي  اخر . ولكن اكثر هذه المواد شـيوعاالى  بل ومن جنس ياخرالى حياتية 

 .ياو معدن " االراجونيت " المعين يالسداس( ت)معدن الكالسيكربونات الكالسيوم 

هياكلها من الجير بعض اجنـاس الفـورامينفرا وبعـض اجناس  يتبنالتي  ومن االحياء

االسفنجيات والمرجان ومعظم الجلد شوكيات والجماعيات و المسرجيات 

بناء هياكلهـا كـذلك في  تستعملها االحياءالتي  والرخويات. ومن المواد الشائعة

المعادن هذه  تفرزالتي  . ومن االحياءوصالبةمن اكثر المعادن ثباتا وهي  السيليكا

بعض االسفنجيات والدياتومات. ومن امالح الجير ايـضا ومعظم الراديوالريا 

الفقارية  الحيواناتبناء هياكل في  فوسـفات الكالسيوم وهو المعادن الشائع االستعمال

 .لبعض القشريات يالهيكل الكيتينفي  يعرف منتشرا كحبيبات أنه  كما 

من مواد عضوية مثل هياكـل معظـم  ين الحللكائ يوقد يتكون التركيب الهيكل

معظـم النباتات في  الحشرات والقشريات والعديد من الجوفمعويات او كالسليلوز كمـا

 .الصخورفي  فظ تحت ظروف جيولوجية مناسـبةالمواد قد تحوهذه  الخشبية .

تحت اما العوامل الجيولوجية فلعل اهمها هو سرعة دفن الحيوان بعد مماتـه وردمـة  

وبالتالي  كسجين والبكتريا بـسيطاولال ه  الصخور اوركامها بحيث يصبح تعرض فتات

جزاء كبيرة جدا ااالجـزاء الـصلبه ومـن الواضـح ان  يتحلله ببطئ شديد تحم ييجر

بهـا دائمـا فرصـة للـدفن السريع ، اذ انها كلها  أتتهيال اان لم يكن كله ةمن اليابس

 كثر من عوامل الترسيب . وهذا هو سر عدم وجودمعرضة لعوامل التعرية ا

  .من الحيوانات او النباتات البريةمتحجرات 

وجه الخـصوص مـن على  أتين الحياة البرية القديمة انما تومعظم معلوماتنا ع

ان بعـضا منهـا عنـد مماته  االنهار اذ يعاشت حول مجارالتي  دراسة بقايا االحياء

تحـت  هحوال غالبا مواتيـة لـسرعة دفنـحيث تكون اال النهر الى داخله ه  يجرف

  .النهر قاعرواسب 
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كما ان اعماق البحار والمحيطات وخاصة البعيدة عن القارات ال تـصل اليهـا كميات 

  .متحجرات صورةفي  االعماقهذه في  من الرواسب لحفظ اشالء الحياة

 المنطقـة البحرية يللكائنات الحية فهـ التحجرتزيد فيها فرصة التي  اما المنطقة المثالية

 يوتلك ه  Continental Shelf ). )يتحيط باليابسة والمعروف بالرصـيف القـارالتي 

 يالمنحدر القارالى  اعماقهـا مـن خـط الشاطئفي  تتدرجالتي  المنطقة من قاع البحر

(Shelf Continental)  يف . ويختلف عرض الرص ةحيث يزيد هـذا العمـق فجا

 يرصيف قارة امريكا الشمالية الغربفي  مائة متر كما هو الحـال من من اقل يالقار

الرصيف في  اكثر من خمـسين كيلوا مترا كما هو الحالي الى ناحية المحيط الهاد

 .كم٢٠ يحوال ةومتوسطالشمالي  ناحية المحيط المتجمد يالشمال

هو انسب مناطق الترسيب لحفظ بقايا االحيـاء القديمـة النـه يستقبل  يالرصيف القار 

تنحدر اليه من القارات سواء كان ذلـك بفعل الريح او التي  الجزء االعظم من الرواسب

الى  المنطقة فاننـا سنحاول ان نقسمهاهذه  ألهميةالنهر او الجليد او البحر ذاته . ونظرا 

 . تصلهاالتي  ها وانـواع الرواسـباقسام تبعا النواع الحياة في

 -:تقسيم البيئة البحرية 

مترا ليكون  ٢٠٠عمق  يحوالالى  من الشاطئ ييتدرج عمق قاع الرصيف القار

قـسمين اساسين ، ي الى ذلك قاع البحر. وينقسم الرصيف القـار يثم يل يالمنحدر القار

الى  مترا ٥٠عمقـه من   مترا ، وقسم ٥٠عن  عمقهقسم بجوار اليابسة وهو ال يزيد 

 ينحدر بعده قاع البحر يالذ يعمق للرصيف القـار يمتر وهو متوسط اقص يمائت يحوال

  (Abyssal ). االعماقالى 

 ٥٠ويعرف القسم االول فيما بـين اليـابس وعمق  (zone Littoral): المنطقة الساحلية

تتميز بـان الضوء يخترق منطقة وهي  ( zone Littoral )  مترا بالمنطقة الساحلية

 ٥٠الضوء في الماء هو عمـق الختـراق  يقاعها كلها . اذ ان اقـصالى  مياهها ويصل

مترا . وهذا القسم يعيش على قاعه النباتـات التي ال غني لها عن الضوء لعملية التمثيل 

وبدونه ال  الكلورفيلي الالزمة لحياتها . ولما كان النبات هو قاعدة االقتصاد الحيوي للبحر



 

6 
 

مياهها فان  لضحالةيمكن للحيوان ان يعيش فـان هذه المنطقة تعتبر غنية بالغذاء ونظرا 

القاع ، ولذا يعتبر  حتى  من السطح باألوكسجينالغنية  مياهالالمياه تضطرب فيها فتصل 

الالزم للحيوان ونظرا لغني  باألوكسجينقاع هذه المنطقة مـن اغني مناطق قاع البحر 

فهي تعج بالحياة على قاعها .وتعرف باالحياء التي تعيش  األوكسجين قة بالغـذاء والمنط

   (Benthic) .على القاع كل الوقت او جزء من الوقت باالحياء القاعية 

في  المنطقة او تسبحفي هذه  المياه الـسطحيةفي  وهناك نسبة صغيرة من االحياء تعيش  

المنطقة القريب من اليابس هذه  اما طرف ( Pelagic ). باالحياء السابحه يمياهها وتسم

يه المـاء مؤقتـا وقـت المـد ويتعرض للهواء وقت الجزر فيعرف بمنطقة المد يغط يوالذ

والغذاء  األوكسجينبالضوء و يوهي اكثر المناطق غن . (zonal Tide ) .والجـزر

المنطقة ي في هذه الكائن الحعلى  انإذ الوقـت نفسه بصعوبة الحياه فيها في  ولكنها تتميز

ان يـستطيع العيش تحت الماء او بدونه حسب ظروف المد والجزر وان يكـون برمائيـا 

المنطقة في هذه  يستطيع ان يـنعم بـالعيش يذو خواص تشريحية وفسيولوجية معقدة لك

  .الغنية

مترا  ٢٠٠ و ٥٠المنطقة فيما بين عمق  يوتسم (Neritic zone) :المنطقة البحرية

 تاتوهي منطقة الزالت تستقبل كميـات كبيرة من الف (Neritic zone) بالمنطقة البحرية

في  تجرفة عوامل التعرية من اليابس فتلقيه يالذ يوغير العضو يالعضو يالصخر

بـالمواد العـضوية الصالحة لغذاء االحياء ولما ما منطقة غنيـة نوعـا  يالبحر ولذلك فه

، وانما يعيش النبات  فيهاقاعها فان النبات ال يمكـن ان ينمو الى  يصلكان الضوء ال 

  الدياتوماتي الى صـورة احياء مجهرية دقيقة تنتمفي  ه  سطح المياه معظمعلى  هائما

Diatoms)) وبالنكتـونايتالتي تكون في مجموعها الجـزء النبـاتي مـن البالنكتـون او الف 

Phytoplankton )  ) النباتات الهائمة . وهذه النباتات الدقيقة هي اسـاس الحياه او

وقاعدة االقتصاد الحيوي للبحر كله فيما عدا المنطقة الـساحلية الـضيقة المحيطة 

بالقارات. ولما كانت هذه النباتات دقيقة جدا فان الحيوانات التي تستطيع تمييزها و 

وتكـون الجـزء الحيواني من االحياء  التهامها هي حيوانات صغيرة وطافية تعيش حولهـا

والجـزء االكبر من هذه الحيوانات ينتمي  (Zooplankton ) الهائمـة او الزوبالنكتـون
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بمئـات او الـوف االنواع االخرى وهذه االخيرة تلتهمها  القشريات وان عج  شعبة الى 

  حيوانات القاعيةاالنواع االكبر حجما والسابحة عند موتها الى القاع وتصبح طعاما لل

(Benthonic)  العضوي الذي يسقط عليها من  الفتاتالتي تعيش على هذا المطر من

  .مواد العضوية التي تنجرف اليها من اليابساو ال طبقات الماء العلوية

 

 

 

  

 

 

 

 

 :قسام االتيةالاالى  تنقسم االحياء البحرية اذن تبعا لنوع حياتها

احيـاء ليس وهي سطح البحـر على  وهي التي تطفو البالنكتون (:االحياء الهائمة ) -١

الغالب انما تهيم هنا وهناك تحت رحمـة التيـارات البحرية والقسم في  لها اعضاء للحركة

الغالب ، اما القسم الحيواني في  ، وهي نباتـات دقيقـة الفايتوبالنكتون يمنها يسم يالنبات

وهو خليط من انواع كثيرة من  ( Zooplankton ) فيسمي مجتمعا بـالزوبالنكتون

 الفايتوبالنكتونوهي تعيش غالبا على  . الحيوانات وان كان معظمها مـن القـشريات

مباشرة . وهذه الحيوانات تطفو على سطح المياه بواسطة حركة مستمرة مساحة سطحية 

توالدها السريع انما  كبيرة لحجم صـغير . واالحيـاء الهائمة توجد في اعداد ضخمة اذ ان

هو نوع من الدفاع عن النفس في وسط تتعرض فيه االحياء للفناء السريع . وعند ممات 

ان انواعا منها وخاصة تلك التي تبنـي  حتى  هذه االحيـاء ترسب في القاع بكميات ضخمة
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عماق فانها تتجمع في قيعان البحار الباردة وفي االعماق الباردة وفـي اال سيليكيةهياكل 

االخرى يذوب في  السيليكا واالمالحان الجير بخالف  حيث تتراكم اال البعيدة الجيرية 

الماء البارد . ولذا تتجمع االحياء ذات الهياكل الجيرية في االعماق المتوسـطة في 

 . الحارة المناطق الدافئة

التي تعيش وهي نوعان ، االحياء السابحة الحقيقة  (Pelagic ): االحياء السابحة-٢

معظم وقتهـا سابحة او بعضا  ي، واالحياء التي تقض (Eupelagic ) المياهفي  متحركة

ومقدم  ياالحياء اعضاء جيـدة للحركـة ولها تماثل ثنائ هالسطح . ولهذعلى  من الوقت

 .جانبية يللجسم ومؤخرا ، وان كانت لها اعين فه

القاع او على  التي تعيش اما ثابتةوهي االحياء  (Benthonic ): االحياء القاعية- 3

احياء بطئيـة الحركـة غالبا وان وجدت لها وهذه  متحركة عليه طوال الوقت او بعضه.

 .يحالة الحيوانات المثبتة فـان معظمها ذوات تماثل شعاع يظهرية . وف ياعين فه

  :المتحجرات طبيعة وجود

تحت الماء او  تالتي ترسبالصخور الرسوبية وهي الصخور في المتحجرات  وتعرف

درجات الحرارة العادية. وهناك حاالت نادرة جـدا توجـد فيهـا انطباعات واثار في  الهواء

التي قد تصيد خالل جريانهـا ( التي هي صخور نارية وLava)بعض الالفا في  عضوية

 االحياء التي تحفظ فيها على صورة ما. ومن الطف االمثله في هذا المجال بعضبعـض 

  .سنابل القمح التي في شكل متحجرات في بعض الالفا الحديثة

االحياء ذاتهـا مثـل الكثيـر مـن الصخور الى  اصله يومن الصخور الرسوبية ما يعز

قاع على  تتكون اما كليا او يتكون معظمهـا مـن بقايـا االحيـاء المتراكمة يالجيرية الت

وسط غيرها دون في  او عدسـات كبيرةشكل تـالل على  الصخورهذه  البحر . وتكون

العادة تراكيب في  وهو ( Bioherm )لها . وهـذا مـا يعـرف بـالبيوهرم  يتمييز طباق

. وتكون الصخور االخرى  عضوية مكونة من بقايا المرجان وعـدد كبير من االحياء

ي هذه ي فتبن يشـكل طبقـات متماسكة من بقايا الحيوانات القديمة والتعلى  العـضوية

مثال ذلك الصخور المعروفة بطبقات  ( Biostrom )الحالـة بالبيوسـتروم 
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بمصر ، والمكونة اساسا  ياالعل يتتابع الطباشيرفي  (( Exogyra bedsاالكسوجيرا

المنطقة في  حيث تجمعتالى  من بقايا نوع من المحاريات القديمة التي عاشت وجرفت

  .شكل طبقاتعلى  الـساحلية

الى  هاتماسك يالمواد العضوية او ما يعـزالى  اقوامه يمن الصخور ما يعز هناك كثير

اصلها على  التي يكـاد يتفـق يوانواع الفحم الحجر (peat) المواد العضوية مثل البيت

  .بين المشتغلين بالعلم يالنبات

الكثير مـن في تكوين معظم الصخور الرسوبية بنسب متفاوتة في المتحجرات  تدخل

طبقـة واحدة في المتحجرات  جمعتاو قليلتها . كما ان درجة المتحجرات  ات عديمةالطبق

هذه  دور تصنيف بقايافي  عوامل ميكانكيـةالى  اخر السباب تعودالى  تختلف من مكان

تحدث بعـد الترسيب كمحاليل الرشح  ياالحياء بعد مماتها وقت الترسيب وعوامل اخر

  .متحجراتالتي قد تتخلل مسام الصخور بعض اجزائها فتذيب او تستبدل اجزاء من ال

 (Nodules )محفوظة حفظـا كـامال وجيـدا فيمـا يعـرف بالعقيـدات المتحجرات  قد توجد

 او بيضاوية توجد بين الكثير  ويةوهي تركيبات غير عضوية كر .

في  نواه غريبة قد تكون الرسوبية وهي تتكون ثانويا وبعد الترسيب حولمن الطبقات 

  . ترسب حولها مادة العقيدة فتحفظ بداخلها جيدا متحجر ما ثمبعض االحيان 

تكوين في  تحت عوامل التعرية ليـدخل يما قد ينقل من مكانة االصلالمتحجرات  ومن

تاريخ الراسـب الجديد او على  غير دالالمتحجر  راسب حديث نسبيا فيصبح وجود

 .  ( Littoral deposits )الرواسـب الـساحليةفي  طرق تكوينه . وهذه االنـواع شـائعةلل

  ( Derived fossils ) بالحفريات المستعارة وتسمي

  : المتحجرات طرق حفظ

بعد مماته بدون تغييـر او ان  يالحالكائن الحفظ الكامل : يندر ندرة تامة ان يحفظ  -أ

كامال . ولكن قد يحفـظ الحيـوان كـامال تحـت ظروف  يشكلة االصلعلى  يحفظ

 ) الماموث ) الفيل القديمفي  مناطق الثالجات كما حدثفي  من الدفن السريع
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Mammoth)  )سيبيريا كامال بجلدة وشعره وامعائه واحشائه ومن في  وجد يالذ

التعفن مثل منع على  بيئـات تـساعدفي  الحاله ما يحدثهذه االخرى على  االمثله

قط بها الحيوانات التي يحـول االسفلت بين اجسامها وبين برك االسفلت عندما تس

 .التعفن فتحفظ اجسامها حفظا كامالفي  العوامل المسببة

مر على  حفظ الهيكل فقط : قليل من بقايا االحياء ما ال تتغير المادة المكونة لهيكلـة -ب

يستوسين لالبليوسـين او البفي  تعرفالمتحجرات  هذه ومثل تحجرهالزمان بعد 

االزمنة االقـدم فـان موادهـا االصلية تتغير او في  الموجودةالمتحجرات  فقط اما

 من الطرق االتية يتستبدل بطريقة او باخر

النباتـات تـو وهي عملية تحدث للكثير من  : (Carbonisation ): التفحم- ١

 . والنيتروجين األوكسجينحيث يتحلل  يالحيوانات ذات الهيكل الكيتين

 وذلك اما عن طريق (Mineral Replacement ): ياالستبدال المعدن- ٢

مـن المعدن  يةبجـزئالمتحجر  مادةفي  يةستبدل كل جزئتبحيث  يئياالستبدال الجز

مطابقا تماما  للمتحجر يالنهـائبحيث يصير الـشكل المتحجر  عبريرشح  يالذ

. وهذه العمليه تسمي باالسـتبدال الجزيئ او  له   المطابقة للشكل االصلي

 (Histometabasis ) .الهستوميتاباسيس

االصلية المتحجر  تتركة مادة يامتالء الفراغ الذمن خالل  يوقد يتم االستبدال المعدن

في  االستبدال السيليكا التي يرشح محلولهـافي  وسط الصخور . ومن المواد الشائعة

تركها يجميع الفجوات والفراغات بما فيها الفراغات التي في  الصخور ويترسب

االخيرة بعدما تتحلل االجـزاء الحية  يالعادة تتم عملية االستبدال المعدن ي. وفالمتحجر

بعـد ذلك االجزاء  ذابتا ة . فاذا ميبللكائن فيمتلئ الفراغ الناتج عن تحللها بالمواد الغر

في  فقط يبقيت المواد التي مـالت الكائن الح يالصلبة للكائن ولم تستبدل بمادة اخر

ونقوشه وتركيبه. اما  يالداخل يتعكس بطريقة طيبـة شـكل الحـ ( Mold ) هئية قالب

 ( Cast ) .يبالقالب الخارج يفيسم ييحفظ الشكل الخارج يالقالب الذ
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 مثل طبعة قدمة يشكل اثر فقط ينم عن سابق وجود الحعلى  المتحجر كونيوقد 

Foot print) )  التي يخلفها الحيوان وراءه في الطـين او الرمـل ، واثـر ( Trace ) 

كما يحدث في الكثير من انطباعات بعـض االحيـاء الدنيا ( Print) او انطباعة 

 الرمال او الطين التي يعيش فيهاوخاصة عندما يكون من النوع الذي يحفر طريقة في 

( Burrows)  وتترك بعض الحيوانات انابيب قد تتـبطن جـدرانها بحبيبات الرمل او

قد  ( Tubes ). الطين الذي كانت تعيش فيه وذلك كما يحدث في حالة بعـض الديدان

  ( Coprolies ) .يترك الحيوان اثارا له على شكل افرازاتـه البرازيـة 

 : ياء وتسميتهاتصنيف االح

هو علم اساسي لمعالجـة او  ( Taxonomy or Systematics ) علم التصنيف

دراسة اآلالف المؤلفة من انواع االحياء التي عاشت او التي مازالت تعيش االن على 

عن عدد االرض. ان واحد من العلماء ال يستطيع في الوقت الحاضر ان يجزم بدقـة 

االرض ، فهي متعددة وكثيرة جـدا وذات اشكال  ظهر االنواع التي تعيش االن على

 .كثيرة وعادات مختلفة

واليمكن الي فرد ان يعالج كل هذه االنواع دون ان يحاول تصنيفها في جماعات قليلة 

له ان يحيط باشكالها وبنسيج تركيبها . وللتصنيف اسـس متعددة  ىيتسن حتى  العدد

سم االحياء وتبوب تبعا الحجامها او تماثلها او تتغير مع الزمن ومع تقدم العلم فقد تق

هو  ( Natural Classification ) طريقـة عيـشها ولكـن االسـاس الطبيعـي للتقـسيم

في  تبويبها في جماعات تتقارب الى بعضها في صلة الـدم وقد استتب هذا المبدا

 Darwin)التطور الـذي صـاغة تشارلس دارون ظهور وقبول مبدا التقسيم بعد

Charles )  من دارون بطريقة علمية مؤيدة بمئات الـشواهد و الحقائق . وقد ض

  "نظريته التطورية في كتاب " اصل االنواع

 (Origin of species) نظرية : ان كل االحيـاء انما . وتقول هذه ال ١٨٥٩سنة

الشكال حي اصلي واحد تسلسلت منه بمرور االزمنـة احيـاء متعـددة اكائن ت من أنش

ويهدف علم  . ومعني هذا الكالم ان كل االحياء تتصل بدرجة القرابه لبعضها البعض
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التصنيف الى كشف ايجاد هذه القرابه ودرجتها بين االحياء . ولمـا كان ايجاد هذه 

وخاصة وان سجل الحياة القديمة ناقص نقصا ذريعا ، فان  القرابة من الصعوبه بمكان

والوحدة الحقيقية في الحياه التي ال  . يختلف فيه المؤلفونتصنيف المتحجرات عمل 

فكل فرد فريـد في كل خواصه ومظاهره   individual جد خالف عليها هي الفرديو

تستطيع التناسل فيما بينها  التي. ولكن مجموع االفراد المتشابهه تشريحيا ووظائفيـا و

 دة تسمي في علم التصنيف النوعلتنتج فردا طبيعيا قادرا على اكثار نفسه يعتبـر وح

(Species ). 

وفي العادة يسمي كل  ( Genus ) ن مجموع االنواع القريبة لبعضها الجنسوتكو  

 ـهسـم نوعـه وهـذا مـا يعـرف بالتـسمية الثنائيو إسم جنسه ، إن يسمأب حيكائن 

(Binomial Nomenclature)   واول من وضع اساس هذا النظام في التسمية

   الكالسـيكي  هالعـالم الـسويدي وسـجله في كتـاب ( Linnaeus ) ايسلن

(Systamae Natura ). سنة  ١٧٥٨في. 

هذا فحيوان القط مثال نسميه كذلك عندما نتكلم عنه في حياتنـا اليوميـه ، ولكننا  ىوعل

 ( Felis domestica ) عندمانريد ان نتكلم عنه بلغة العلم فاننـا نطلـق عليـه اسـم

وهواسم القط واالسـد والنمر وما على  (Felis ) ه  وهو اسم مكون من اسم جنس

فهو اسم نوع القط فقط وعلي هذا فحيوان االسد  ( domestica) شاكلته . اما اسم

وهذه التسميه تعطينا فكرة سريعة ومباشرة عن  ( Leo Felis ) يعرف علميا باسم

  . بلغ قرابة القط واالسد

خاصة وعلم التصنيف عامة قواعد معينة ومـواد كثيـرة تحكـم التسمية  للتسميه الثنائية

كل عام  ضـعها وتنقحهاتواسبقيتها وقانونيتها وهي موضـوعة في موسـوعة كبيـرة 

تها كل عام في مدينة تعرف بنشاطها الجنة تسمي لجنة التسمية الحيوانية تنعقد اجتماع

علماء على موضوع تسمية االحياء . العلمي لكي يتباحث المختصون في مالحظات ال

االجناس المتقاربة في كذلك كما تجمع االنواع المتقاربة في جنس واحـد ، تجمـع و

والرتب  ( Order ) والعائالت المتقاربه تجمع في رتبه ( Famliy ) عائله واحدة
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 شعبةشعبة او والطوائف المتقاربة في  ( Class ) صنف  صنف أو المتقاربة في 

Phylum ) . ) 

المملكـة الحيوانيـة والمملكة  : (Kingdoms ) تجمع في مملكتـين شعباما مختلف ال

بات ان النباتية وهما يختلفان اساسا في طريقة تكوين انسجتهما . فيهما يستطيع الن

بسيطة مثل ثاني اكسيد الكربون والماء واالمالح في  ميائيةيكون البروتين من مواد كي

الحيوان ال يستطيع ان يفعل ذلك وانما يعتمد على تكوين  بينمالشمس ، وجود ضوء ا

  . الحي ياكل النباتالكائن الحي بابتالعه النبات او  سمهج

وهي  ( Protozoa ) االوليات شعبةوابسط انواع الحيوانات هي التي تجمع تحت 

الحيـاة كالتنفس  طيع خليتها الوحيدة التي تكونها ان تقـوم بجميـع عمليـاتتحيوانات تس

 والهضم والحركة والحس والتكاثر واالخراج بينما قد تخـصص لكـل 

نسيج عملية من هذه العمليات الحيوية خاليا خاصة او مجموعـة مـن الخاليـا  

 ( Metazos ).في الحيوانات عديدة الخاليامتخصص 

يختلف بـين اثنـي عـشر  لشعب الحياتيةالخاليا الى عدد من ا يدةوتنقسم الحيوانات عد

 تخصصا وهي االسـفنجيات شعب تبعا للمؤلفين . وفي اقل هذه ال شعبةوثالثين 

(Porifera )  ال ياخذ الجسم شكال معينا اذ تتكون اجسماها مـن خاليـا متعـددة ترتبط

ببعضها البعض وتعتمد على بعضها البعض . والكثير من خالياها مازال يؤدي 

يات . والكثير من االسفنجيات يفرز هيكال من السيليكا او الجير او اغراض خلية االول

 ( Spongin )المادة الحريرية المعروفة باالسفنجين

اعلي درجـة في التخـصص مـن (  ( Coelenterata الجوفمعويات شعبةو  

البحر وشـقائق  ( Coral)  االسفنجيات وتحتوي على اشكال مثل المرجان

anemone-Sea))  وهذه لها اشكال معينة تحددت معالمها بوجود اعضاء مثل

اللوامس والفم واعضاء التكاثر وغيرها . وهذه الحيوانات في العادة لهـا تماثـل 

 وفي قطاع عرضي يري لها تجويف متوسط  ( symmetry Radial ) شعاعي

Cavity )  )م رديحـاط بطبيقتـين مـن الخاليـا الطبقـة الخارجيـة االكتــو 
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Ectoderm)  )مروهي تقوم بوظيفتي االحـساس والحركـة والطبقـة الداخليـة االندود 

 Endoderm )  ) وهي تقوم بوظيفة الهضم والكثير من الجوفمعويـات تفرز هياكل

 . ( Chittine ) من مادة عصوية متقرنة تسمى كيتين خارجية من الجير او

التي تمتاز بتنظيم اعلي توجد طبقة ثالثة في االكثر رقياً وفي كل الحيوانات االخرى 

وقد تفـوق  ( Mesoderm ) جـدار الجسم بين االكتودرم واالندودرم تسمي ميزودرم

هذه الطبقة الطبيقتين االخرتين حجما او مساحة اذ يخرج منهـا اعـضاء تامـه 

 كالعضالت والعظام . وفي اسفل الحياة الحيوانية ذات الطبقات الـثالث توجـد

وتقسم هذه  ( worms ) من الديدان( Super phylumتسمى )مجموعة كبيرة 

 ، لكن معظمها فيما عدا الحلقيات شعب الحياتية المجموعة الى عدد كبيـر من ال

Annelida )  ) لم تترك اثار ورائها في الصخور وتمتاز بان طبقة الميزودرم ليست

رى بل انها منقسمة الى قسم الديدان االخ شعب صلبه ومتماسكة كما في معظـم 

وهذا التنظيم ال  ( Coelom ) خارجي واخر داخلـي بواسـطة تجويف يعرف بالسيلوم

 .العالية التنظيم شعب يعرف فقط في الحلقيـات بل وفي كل ال

الجهاز الهضمي في السيلوم . وهذا الجهاز يمتاز ايـضا بان له  ىيتدل شعب وفي هذه ال

االسم فان الحلقيات مكونـة مـن عدد من يدل فتحتان فتحه الفم و فتحة الشرج . وكما 

يتكرر في كل منها بعض االعضاء وال تفرز  ( segment or Rings ) الحلقات

تحفظ في شكل المتحجرات  الحلقيات هيكال صلبا ولكن البعض منها له فكوك قرنية قد

كما ان الكثير منها يترك انابيب من الجير او حفائر مبطنة يعيش بها ويحفظ بعضها 

اخري كل منها يتميز بتركيب  شعب الحلقيات  شعبةقت عن تش. قد اكمتحجرات

ظيم نت ىخاص و متخصص معقد بحيث انه يكون من الصعب التفريق بين ادني واعل

 .عضوي فيها

عددا كبيرا ومختلفا من الحيوانات مثل  ( Arthropoda ) المفصليات شعبةتشمل 

الجنبري والجلمبو والعناكب والحشرات والمفصليات . وهي حيوانـات ثنائيـة التماثل 

المقسمة وهذه  ( Appendages ) مقسمة الى حلقات ولكل حلقـة زوج مـن الزوائـد
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وم او الحـس او غير ذلك وتتميز الزوائد قد تتحور للمشي او امساك الطعام او الع

ون من الكيتين الذي قد المفصليات بوجود هيكل خارجي لها يفرزه االكتودرم ومكـ  

تتخلله مادة الجير ولما كان هيكل الحيوان يحتوية تماما فـان نمو الحيوان ال يتم اال 

 ثم ينمو ياذ يخلع الحيـوان هيكله خارج ( Erdysisa ) بواسطة عملية االنسالخ

 .هيكل جديد كبير هحتويان يبسرعه قبل 

 ( Brachiopoda ) والمـسرجيات ( Polyzoa ) الجماعيـات شعب وتختلف 

ثنائيـة التماثل اال انها   عن المفصليات في ان اجـسامها ( Mollusca ) والرخويات

غير مقسمة الى حلقات وليست لها زوائد من اي صنف كمـا ان هيكلها ال يرتبط 

ارتباطا وثيقا بالحيوان بل انه بمثابة مسكن له ولذلك فهو يعكس من اجزاء الحيوان 

 الرخوة اقل بكثير مما يعكسه هيكل المفصليات وبالرغم مـن 

 تحجرها تحجراً ري لتركيبها الخاص بها ولسهولة ذلك فلصدفة الحيوان اهمية كب 

  . كامال وكثرتها في الصخور الرسوبية

 شعبة الجلد شوكياتالثالث يفرز الهيكل بواسطة االكتودرم . اما في  شعب وفي ال

Echinodermata )   ) فان الهيكل يفرز بواسطة الميزودرم كما هو الحال في

الجلد شوكيات على قنافذ البحر ونجوم  بةشعوتحتوي  ( Vertebrate ) الفقاريات

البحر واشكالها وكلها ذات تماثل شعاعي ثانوي يتكون الهيكل مـن عـدد مـن العناصر 

المرتبطة ارتباطا وثيقا باالجزاء الرخوة للحيـوان ومـن هنـا اهميـة متحجرات الجلد 

  .شوكيات لطالب االحياء القديمة

  :المتحجراتفوائد دراسة علم 

تعتبر دراسة علم المتحجرات اساسية وهامة في فهم التاريخ الحياة على االرض 

وتطورها ، فهي تحتل بذلك مكانا ممتازا في الدراسـات االكاديميـة الفلـسفية الرساء 

قواعد التطور العضوي وشواهده لمعرفة سيل الحياة وجريانها ومكـان االنسان فيها 

ثقيف العظيمة لهذا العلم فان له فوائد تطبيقية كبيرة وبالرغم من قيمة االكاديمية والت

  :ولعل اهمها
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ريخـا أريخ الـصخور تأالطريق الوحيد لت هي مستحجرات أو االحافير ان دراسة ال -1

فمن المعروف ان الحياة قد تغيرت وتطورت على مـر .   ( Chronology )نـسبيا 

اجناس وانواع مميزة لهـا تختلف عن الزمان وبالتالي فان صخور اي زمان تحتوي على 

الي  ةتلك التي عاشت قبل ترسيب هذه الـصخور او بعـدها فدراسـة المحتويات المتحجر

تتابع من الصخور يمكننا تبعا لذلك من تـاريخ هـذا التتابع بل وتقسيمة تقسيما زمنيا الى 

  اقسام صغيرة

ة في التـاريخ فـبعض االحياء وليست كل المتحجرات التي حفظت في الصخور ذات فائد .

القديمة عاشت لمدد طويله جدا بحيث ان وجودها في صـخرة مـا قـد اليعطينا فكرة تامه 

عن تاريخ ترسيب الصخرة التي وجدت فيها . ولكن احيـاء اخري كثيرة لم يمتد زمان 

 وجودها على ظهر االرض لمدد طويله بل عاشت في 

 Index) المميزة او المرشدة متحجراتعرف بالوقت محدود وبقايا هذه االحياء ت

fossils) وهي ثمينة اذ انها تحدد تاريخ الترسيب. 

 الصخور ةتزودنا باالساس الذي تبني عليه عملية مضاها ى فهيفائدة اخر متحجراتلل

Correlation )  ) وهي عملية هامة جدا في معرفة الجغرافيا القديمة الي عصر من

واتجاه شواطئه وامكنة تجمع الرواسب واصولها  هامتداد بحارالعصور من حيث معرفة 

وكل هذه المعلومات ليست ذات قيمة اكاديمية فقط بل انها ذات فوائـد محققة عند البحث 

عن أصول معدن إقتصادي أو إمتداده أو األمكنة التي يـصبح فيها سميكاً او غنيا. وليست 

هاه فان هناك من المتحجرات ماكان في كل حفرية صالحة لالستعمال في عملية المـضا

أمكنة خاصة من البحر وهي لهـذا محـدودة الوجود واالمتداد في سحنات خاصة من 

 fossils) صخور عصر ما . وهذه المتحجرات التي تعرف باسم متحجرات السحنة

Facies  ) هي ذات قيمة محدودة فقط اما احسن المتحجرات لمضاهاة الصخور فهي تلك

يش في امكنـة وبيئـات ومتعددة ذات توزيع جغرافي كبير مثل تلك التي تطفو على التي تع

 .سطح البحر فتجرف في اماكن متباعدة وتموت فتحفظ كل انواع صخور انواع العصر
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توجـد فيـه  تعطي دراسة المتحجرات فكرة عن بيئة ترسـيب الـصخر الذي- ٢

Paleoecology )  )ير ذلك مـن الظـروف الطبيعية درجة حرارة المياه وعمقها وغ

 . القديمة اتجاه اعماقها وشكل اطرافها وشواطئها

وقد استطاع علم المتحجرات ان يساعد في معرفة الكثير من االحـواض القديمـة 

 . وطوبوغرافية قاعها وامكنة المناطق الموجبة التي تعمل كاصل لرواسبها

المتحجرات المحفوظـة في قطاعـات جيولوجية كما استطاع المؤلفون ان يستخدموا - ٣ 

على االرض وخاصة في عصر  أطـر في التعرف على تتابع تغير االجواء الـذي

البليستوسين فمن المعروف ان هناك من االحياء ما هـو حساس لتغير االجواء بحيث ال 

ـاص يصبح وجودها او اختفائها ذو مغـزي خيستطيع ان يتحمل اال درجات معينة بحيـث 

 (.( Paleoclimatology لـتفهم االجـواء القديمـة
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  Protozoa: Phylum االوليات شعبة

االوليات على عشرات من االنواع التي تعيش في كل بيئـة فـوق الجبال وفي  شعبةتحتوي 

الوديان وفي التربة وفي انسجة ودماء االحياء المختلفة ، وبعـضها يطفو على البحر 

 .والكثير منها يعيش عيشة قاعية او سابحا في المـاء المـالح او النصف مالح او العذب

و  ( Foraminifera ) تين فقط هما الفورامينفرابالرغم من تعدد اشكالها فان رتب

 جذريات االقدام او الريزوبـودا صنفينتميان الى  ( Radiolaria ) الراديوالريا

Rhizpoda or Sarcodina )  ) وهما اللذان يبنيان نوعا او اخر من االصداف المكونة

صنف من السيليكا في الراديوالريا ومن الجير او الكيتـين في الفـورامينفرا وتتميـز 

غير ثابتة  ( Pseudopodia )جـذرييات االقـدام بانهـا تتحـرك بواسـطة اقـادم كاذبـة 

رامينفرا بان اقدامها الكاذبة تتشابك مع الشكل وتمتد من البروتـوبالزم وتتميـز رتبـة الفو

بعضها البعض عنـدما تنمـو مـن البروتالزم على عكس االمبيبات التي ال تتشابك اقـدامها 

 . الكاذبـة امـا رتبـة الراديوالريا فان اقدامها الكاذبة مقواه بواسطة محور هيكلي لكل منها

  Foraaminifera Order رتبة الفورامينفورا 

في الكثيـر من   ( Tests ) رتبة ذات اهمية خاصة نظرا النتشار بقايا اصدافهاهي 

الصخور الرسوبية والن عددا كبيرا من انواعها محدود االنتـشار الزمنـي ويكون 

 فتاتفي ال متحجرات مميزة جيدة كذلك المكان اخراجها كاملة وباعـداد كبيـرة

Cuttings)  )لباب الصخرياو ال ( Cores )   التي تستخرج من االبار التي تدق للبحث

قطر معظم اصدافها عن البترول او المعادن االخرى نظرا لصغر حجمها اذ يبلغ متوسط 

مم وقد ازداد االهتمام بهذة الرتبة زيادة كبيـرة منذ ان اكتشفت فائدتها الكبري ١،٠حوالي 

 الطبقات  ةفي مضاها
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فـزاد عـدد المشتغلين  ( Subsurface ) وحددت اعمارها وخاصة التحت سطحية منهـا

او ليفوق جميع  حتى  بها سواء في الجامعات او مراكز ابحاث شركات البتـرول والتعـدين

االخرى مجتمعه كما ان هناك مجلتين تكادان ال تنشران اال  متحجراتالمشتغلين بال

 -ا:االبحاث الخاصة بهذة الرتبة فقط وهم

Contributions from و Journal of Micropaleontology the cushman 

Foundaation for foraaminiferal Research  

مساحة كبيرة في الدورات العلمية لعلوم الجيولوجيا والتاريخ الفورامينفرا  ابحاث وتحتل

الطبيعي وبـالرغم من هذا االهتمام الحديث بالفورامينفرا فان هناك عددا من المؤلفين 

تـاريخ  بينين وصفوا عدد كبيرا من االنواع وحاولوا ايجاد عالقات الدم بينهـا القدامي الذ

الـذي نشر في  )( Brady.B.H ) الصخور ومن اهم هؤالء المؤلفين القدامي هو بـرادي

 وصـفا النـواع الفـورامينفرا التي انتـشلتها البـاخرة  ١٨٨٤عام 

 ( Challenger )  في رحلتها الخالدة من قيعان المحيطات الحديثة ويعتبر هـذا المرجع

من اهم المراجع العلمية لدقة الوصف وحسن تصوير االنـواع كمـا ان المرجع يحتوي 
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ان مبادئ هذا التقسيم  حتى  على احدي اوائل المحاوالت المستفيضة لتقسيم الفورامينفرا

وفي  ، ال تقل عن خمـسين عاما بعد صدور الكتابظلت سائدة بين المشتغلين بالعلم لمدة 

العشرينات من هذا القرن وبعد اكتـشاف الفائـدة التطبيقية لدراسة الفورامينفرا ازداد عدد 

اقترح تقسيما جديدا  ( Cushman ) المهتمين بهذا العلم ولكن واحـدا مـنهم وهو كشمان

  : الفورامينفرا ضمنه في واحـد من مؤلفاته العديدة

Foraminifera their classification and Economic use   وظل تقسيمه مقبوال

وتوجد بقايا الفورامينفرا في  . ١٩٤٩وفاته في عـام  حتى  من جميع المشتغلين بالعلم

الحديث وفـي اواخر الحقب الباليوزوي واواخر  حتى  الرواسب البحرية من الكامبري

 حتى  كاينوزوي توجد الفورامينفرا في اعداد هائلهالحقب الميزوزوي واوائل الحقب ال

 . المتـدادات كبيرةوسـميكة صخرية انها لتبني طبقـات 

الحديث تعرف الفورامينفرا في اعداد هائلة في كـل البحـار والبحيـرات العصر وفي 

 المواطنوفـي كـل  خطوط العرضفي جميع  ( Brachish ) المالحة او النصف مالحة

(Nieche )  بيئية سواء هائمة او قاعية او سابحة ويغطـي رزغ الجلوبجرينـا ال( ooze 

Globigerina   ) من ٤٠مساحات كبيرة من قاع المحيطات الحديثة فهو يغطي حوالي%

%من قاع ٢٤%من قاع المحـيط الهـادي وحوالي ٥٠قاع المحيط االطلنطي وحوالي 

كله تقريبا من بقايا اصداف  المحيط الهندي. وهذا الرزغ عبارة عن راسب مكون

والـذي يرسب عند مماته الى القاع  ( Globigerina ) الفورامينفرا الهائمة المسمي

 . ليتجمع في اعداد هائله مغطيا مساحات كبيرة

 :الحيوان 

الفورامينفرا الحي ناقصة ولكـن حيوان معلوماتنا عن عادات وفسيولوجية وطريقة نمو 

 البحث العلمي في هذه الميادين سائر بهمة كبيرة . ينمو الفورامينفرا على فترات 

منتظمة وهو في هذا الحاله ينتج صدفة مكونة من حجرات عديدة او قـد ينمـو باستمرار 

وهو حينئذ ينتج صدفة مكونة من حجرة واحد تستطيل مع نمو الحيوان دون ان تنقـسم مـن 

فان   ( Polythalamous )الـداخل . وفـي حالـة االصـداف عديـدة الحجـرات 
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ن فتحـة الحيـوان وياخذ شكل حجرة جديدة ثم يتم افراز البروتوبالزم يبرز الى الخارج م

 . الصدفة حولها

والكثير منها يلصق نفسه على القاع او  ( Benthonic ) معظم انواع الفورامينفرا قاعية 

على جسم صلب في القاع ولكن عددا كبيرا منها حر الحركـة يتحـرك بمعدالت قد تختلف 

مترات قليلة في الساعة وهنـاك عـدد قليل من الى سنتي مليمتراتمن حسب انواعها 

االنواع ينتمي الى الزوبالنكتون ولكنه يوجد في اعداد كبيرة جدا وهذه االنواع الهائمة 

تبني صدفتها بحيث تصبح مساحة سطحها كبيرة بالنـسبة الى حجمها لكي تساعدها على 

 . الطفو

   )Cycle Life ( دورة الحياة 

الفورامينفرا حياته كخلية مستديرة صغيرة سرعان ما تبنـي حـول نفـسها حيوان يبدا 

ومن وقت الخر في حالـة االنواع  ( Aperture ) صدفة لها فتحة كبيرة تعرف بالفتحة

عديدة الحجرات يبرز البوتوبالزم من هذه الفتحة لياخذ شكال معينـا ثـم يفرز مادة صلبه 

 (Septum ) االخرى بواسطة حاجز عنحجرة  وتحدد كل ( Chamber ). لتكون حجرة

وتسمي الفتحة القديمة التي كانت تـربط الحيـوان بالخارج والتي توصل االن الحجرتين 

 .(Septal  Foramen )االخـرتين بفتحـة الحـاجز

يعد ان يصل الحيوان الى طور نموه الكامل فانه يسلك احد مسلكين . في االول يترك   

ة كلها ويلفظها كقطعة ميتة من المادة وراءه ثم يبدا في االنقسام الى البرتوبالزم الصدف

داخل خاليا مستديرة كالتي وصفناه عند دورة الحياه وفي الثـاني يبقـي البروتوبالزم 

تنقسم الى نويـات صـغيرة متعددة يتجمع حول كل منها  ته  الصدفة وال يتركها ولكن نوا

 نطلق متحركة الى الخارج تجزء من البروتوبالزم و

 ( Zygote )حيث يتحد الزوجـان في زيجـوت  ( Zoospore or Gamete ) كمشيجات

 .من جديد في بناء صدفة أوهذا يبد

االولـي عـن شكل (  (Agamic  يختلف شكل الصدفة التي تخرج بالطريقة الالشقية 

 ) الحيوان هنا ثنائي الشكلاي ان  ( Gamic ) الصدفة التي تخرج بالطريقة الشقية الثانية
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 (Dimorphic ) . واختالف شكله انما ياتي نتجية تبـادل االجيـال الشقية والالشقية

 Generation ) والجيل الالشقي يعـرف في الفـورامينفرا باسـم الجيـل الميكروسفيري

Microspheric  ) او الشكل ب ويرجع تسميته كذلك الى كون خليته االول صغيرة بينما

  يكون حجمه كبيرا . اما الجيل الـشقي فيعرف باسم الجيـل الميجالوسـفيري

z(Generation Megalospheric )  وان ما او الشكل أ وهذا يبدا بخلية كبيرة نوعا

كانت صدفته ال تبلغ حجما كبيرا وفـي العادة يكون اختالف شكل صدفتي الجيلين صغيرا 

بل حجم الاختالف كبير جدا في  ) Nummulites ) ولكن هناك في بعض انـواع جنس

وفي تركيب الجيلين ، وحتي ان قدامي المؤلفين كانوا يصفون الشكلين المختلفين على 

اقتـرح    حتى  انهما نوعين مختلفين تماما وليسا شكلين لنوع واحد . وقد ظل الحال كذلك

( Harbe la de Hantken)  لين المختلفـين يوجدان لما كان الـشك ه  ان ١٨٧٩في عام

دائما مع بعضهما فانه البد من اعتبارهما شكلين لنوع واحد وممـا هـو جدير بالذكر انهما 

قد اقترحا ذلك من مالحظتهما عن المتحجرات القديمـة دون أن ينتظرا المالحظة العلمية 

  . الناتجة عن تربية الحيوانات الحية ومالحظـة تطـور اجيالها
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 :الصدفة

تعتبر الصدفة اهم مظاهر الفورامينفرا بالنسبة الخصائي المتحجرات اذ انها تمثـل البقايا 

المادية الوحيدة للحيوان القديم ، فدراستها على هذا يجب ان تكون كاملـة وجيدة. وتتخذ 

 ) صدفة الفورامينفرا اشكاال متعددة وبعض االنواع تكـون وحيـدة الحجرة

Monothalamous (  . وهذه الحجرة قد تكون كرويـة او بيـضية او انبوبية او نجمية

وهنا كما سبق ذكرة يكون النمو  –ومعظم االنواع لها اصداف مكونة من حجرات متعددة 

في تنظيم يختلف من نوع الى نوع على فترات منتظمة ، وتضاف الحجرة بعد الحجـرة 

الحجرة عن التي تليها من الخارج ، وهو حينئذ  وفي العادة يظهر الحـاجز الـذي يفـصل

 ( Depressed ) وقـد يكون الدرز غائرا عن سطح الصدفة ( Suture ) يسمي الدرز
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وفي ابسط االشكال تضاف الحجرات الواحدة بعد  .( Limbate )وقد يكون بارزا 

 Uniserial ) االخرى في خط مستقيم وهذا التنظـيم يـسمي وحيـد التسلـسل المـستقيم

rectilinear )  وقد ينحني المحور الذي تضاف على طوله الحجـرات فتكـون االصداف

وقد تـضاف الحجرات في صفين (  uniserial Curved ). ذات التسلسل الواحد المنحني

-polyserial or ) او ثالثة او اكثر فتصبح الصدفة ثنائية او ثالثية او كثيـرة التسلسل

tri-Bi )  يحدث في حالـة االصـداف وحيـدة التسلسل او ثنائيتها عند اضافة الحجرة وقد

الجديدة ان تغلف هذه الحجرة القديمة اما جزئيا او كليا وفي هذه الحالة يصبح شكل 

 .وتسمي الحجرات بـالحجرات المتراكبةمقسوماً الحجرة 

كما في وفي تنظيم اخر قد تضاف الحجرات حول محور عرضي بدال من محور طولي 

السابق وذلك باضافة حجرتين او ثالث او خمس بحيث تفصل الواحـدة عن االخرى 

درجـة على التـوالي وتـسمي االصـداف حينئـذ ثنائيـة و  ٧٢،  ١٢٠،  ١٨٠بزاوية قدرها

وتعرف طريقة  ( or tri-Bi quinqueloculine ) ثالثيـة او خماسـية الحجـرات

وقد يحدث تحـوير في هذه الطريقـة   ( Miliolidae )ة ال التنظـيم الفريـدة هذه في عائلـ

حيث ال يصبح المحور العرضي الذي يحدث   ( Polymorphinidea )كمـا في عائلـة 

 . حولـه لف الحجرات في مستوي واحد بل يدور هو نفسه ويصبح في مستويات متعددة

وفي اغلب عائالت الفورامينفرا تضاف الحجرات الواحدة وراء االخرى في لفات 

(Whorls )  فاذا كانت هذا اللفات في مستوي واحد فان االصداف تصبح الفـه في مستوي

واذا ظهرت كل الحجـرات مـن الخارج كانت الصدفة  ( coiled Planispirally ) واحد

فاذا ( (Umbilicusفي وسطهالهذة الصدفة سرة  وفي العادة تكون ( Evolute ) مفتوحة

اما اذ لم تظهر كل  ( Umbo ) ملئت هذه السرة بمواد ثانوية غريبـة سـميت بالكعبرة

الحجرات من الخارج بل ظهرت فقـط حجرات اللفة االخيرة التي طوت حجرات اللفات 

نواع تلف وفي الكثير من اال ( Involute ) السابقة بداخلها سميت الـصدفة مطوية

الحجـرات في مـستويات متعددة بحيث تصبح في النهاية كالحلزون . وهذه االصـداف 

ويعتبر ارتفاع الحلزون وعدد لفاتـه   (helicoidal or trochoidal)تـسمي حلزونيـة 

وعـدد الحجرات في كل لفة والشكل الخارجي له صفات هامـه للـصدفة ذات قيمـة 
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 ) يكون جانب من الصدفة الحلزونيـة سـواء الجانـب البطني تصنيفية كبيرة وفي العادة

Ventral ) او الجانب الظهري ( Dorsal ) وهناك  .مفتوحا والجانب االخـر مطويا

ظاهرة خاصة تعرف في بعض االنواع المعقدة وهي التي تقـسم فيهـا الحجرات الى 

بها ومن الظواهر الفريدة ايـضا في االنواع ان تنفرد  ( Chamberlets ) حجيرات

 development) الحجرات االخيرة فتلف حول الحجرات السابقة فتكون التركيب الحلقي

Annular )  اذ ان الحجرات هنا تصبح في شـكل حلقات وفي بعض االنواع الجالسة تنمو

وفي (  ( Aceruline الحجرات دون نظام فتتكدس فوق بعضها وتسمي حينئذ مكدسه

بعض االنواع المعقدة يتغيـر نظـام الحجرات مع نمو الحيوان نفسه فبينما يكون ثالثي 

 ) التسلسل في جنينه يتغير الى ثنائي التلسلسل في طوره الكامل كما في جنس

Gaudryina )  او قـد يتغيـر النظام من الف في مستوي واحـد الى ثنـائي التسلـسل كمـا

او قد يتغير النظام الكثر من مرة في تـاريخ حيـاة  ( Spiroplectammina )في جـنس 

سل حيث تكون الحجرات كثيرة التسل( Goesella ) كما في جنس ( Ontogeny ) الفرد

 ). تصبح ثالثية التلسلسل فثنائيته فوحيدته في طـور الشيخوخةثم حياة الفرد  بدايةفي 

Gerontie )  
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 :الصدفة جدار

 تبني صدفة الفورامينفرا من مواد متعددة فهناك انواع تبني صدفتها من الكيتـين فقط

Chitin )  )كما في عائلة ( Allogromidae )  وهذه االصداف تتحلل عند 

موت الحيوان وال تترك ورائها اثرا يهتم به طالب المتحجرات ويبـدو ان مـادة الكيتين من 

استعملتها الفورامينفرا في بناء صدفتها النها تكون القاعدة التي قد تفرز المواد االولي التي 

 . فوقها مواد كثيرة اخري مثل الجير التي يجمع فوقها حبيبات غريبة لتبني الصدفة

وتلك االنواع التي تجمع الحبيبات الغربية الموجودة حولها في القاع على االساس الكيتيي  

 (Arenaceous )عض هي المسماه بذات االصداف الرمليـة للصدفة ثم تلصقها بعضها الب
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الن معظمها يختار حبيبات الرمل من حوله ليبني بها صدفته وان كان بعضها يختار اي 

الكيمائي وليس له افضليات  حبيبات حوله في حجم الرمل بغـض النظـر عـن تركيبها

دلت على ان بعض االنواع معينة ال في حجم الحبيبات وال في نوعها بل ان التجارب قد 

 . ١٩٤٥( سنة sellamnتبني صدفتها من برادة الحديـد في غياب حبيبات اخري ) 

ولكن من الثابت ان بعض االنواع عندها افضليات معينة ثابتة في اختيار نـوع الحبيبات  

 اشواك  وبعضها يختـار( mica)التي يلصقها في صدفته فبعضها يختار حبيبات الميكا 

 (Sponge spicules)  . االسفنجيات

وتلتصق الحبيبات على الصدفة بواسطة مـادة مبطنـة مـن الجيـر يفرزهـا البروتوبالزم  

ذات  ( Angular ) منشوريه حادةتظهر تحت الميكروسـكوب بـين الحبيبـات كحبـات 

النواع ثم ميكرون وتكون نسبة المادة الالحمـة هذه قليلة في بعض ا ١٠قطر يترواح بين 

انها لتزيد حجمها عـن الحبيبات نفسها وهناك من المؤلفين من  حتى  تعلو في انواع اخري

يعتقد ان االصداف الجيرية هي تطـور ثانوي لالصداف الرملية بينما تزداد المادة الجيرية 

 . يستغني الحيوان كلية عن الحبيبات الغريبة حتى  الالحمة زيادة كبيـرة

 

فهذة تكون مجموعة كبيرة من  ( Calcareous ) ذات االصداف الجيريةاما االنواع 

ن كبيرين االصداف يالفورامينفرا وتبدو من شكلها الخارجي كانها منقسمة طبيعيا الى قسمـ

وفي (  ( Porcelaneousخزفيةواالصداف الجيرية ال (Hyaline) الجيرية الزجاجية

تخللـه الضوء دون ان ينعكس وفي الثانية االولي تبدو الصدفة وكانها لوح من الزجاج ي

 .لصيني بيضاء ناصعة ينعكس عليها الضوءلخزف اتبدو الصدفة كا
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انها مكونة من االف من حبيبات الكالسيت المربعة ذات قطر  الخزفية  فيبدواما االصداف 

خاصة  ( Orientation )ن لـيس لهـا توليـة أميكـرون التي تبـدو وك ٥،١ال يزيد عن 

وان كان معظمها موازيا لسطح الصدفة ومـن هنـا انعكـاس الـضوء مـن على سـطوحها 

في  الخزفية عليها وتعرف االصـداف  ( Perforations )ولمعانهـا وعـدم وجـود ثقـوب 

 (.Peneropliidaeو Alveolinidae و(Milioiloae   عـائالت

المرتبـة ترتيبـا  اليسالكومعظم االصداف الجيرية الزجاجية ذات بلورات من 

بمعني انها منظمة بحيث يكون المحور جــ عموديـا على سطح ( (Radiateشعاعيا

الصدفة. بهذا التنظيم يمكن للضوء ان يخترق الصدفة فتبدو وكانهـا زجاجية كما يتيح هذا 

ان يكـون للصدفة ثقوب. وفي القليل من  ( Compaetness ) التنظيم عند عدم تكثفـة

داف الزجاجية تـنظم البلـورات المتـساوية االبعاد بدون تولية ظاهرة ، ولكنها تتداخل االص

مع بعضها البعض . ونظرا الن عدد كبيرا من البلورات في اي تنظيم جزافي ستكون 

عمودية او قريبة من العموديـة على السطح فان سطح الصدفة يبدو زجاجيا ونصف 

نظرا الن بلورات  ( Granulate ) محبب، وهـذا التنظـيم يعرف باسم زجاجي خزفي 

ويعتقد  –تبـدو تحت الميكروسكوب وكانها حبيبات متناثرة ومتداخلة  تالكالسي

ان الصدفة الزجاجية المحببة هي في تركيبها مثل تركيب الجير  ١٩٤٨ (Wood)وود

جية فصل كل االصداف الزجابانه يجب ة ، وهذا سبب اعتقادة صداف الرملياالفي  الالحم

ت من االصداف الرملية عن طريق زيادة الجير الالحم أالمحببة في مجموعة منفصلة نش

 .على حساب الحبيبة الغريبة

  Pores:ثقوب الصدفة

تخترق الثقوب الكثير من اصداف الفورامينفرا وخاصـة االصـداف الجيريـة الزجاجية  

وقـد ادي ظهور هذه  الترتيبمنها حيث تظهر الثقوب بين بلورات الكالسيت الشعاعية 

االدبيات الشائع وخاصة  أصداف الجيرية الزجاجية الى الخطالثقوب بشكل واضح في اال

وتسمية االصداف الجيرية  ( Perforate )  المثقبةاالصـداف  بتـسمية هذهالعلمية القديمة 

ولكن الواقع ان الثقوب توجد في   ( Imperforate )ة تباالصـداف المـصم الخزفية 
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جميـع انـواع االصـداف الجيرية الزجاجية فالكثير من االصداف الرملية وكل اطرزة 

مثـل  الخزفية االصداف الجيريـة ذات ثقوب بـل وهنـاك مـن االصـداف الجيريـة 

صبح تما تخترقه الثقوب في الجزء االول والقديم من الـصدفة ثـم ( ( Peneroplisجـنس

الصدفة  د ادت هذه المالحظة الى االعتقاد بـان ثقوبة وقتالصدفة نفسها بعد ذلك مصم

عنها وتطور منها حالة صموتها وعدم تثقيبها وهذا االعتقاد  أنفسها هي خاصية اولية نش

وال يعرف  .على هذه الظاهرة  ( rule Biogenetie ) نشا بتطبيق نظرية التناسـخ

مـن الصدفة فقط وال تخترق  بالضبط وظيفة هذه الثقوب فهي ال تخترق اال الجزء الجيـري

 دالحيوان ويعتق فاالساس الكيتيني لها وعلي ذلك فال يمكن اعتبارها ذات فائدة في وص

انها ذات فائدة في عمليـة التنفس. والثقوب نوعان: ثقوب رفعية يبدو ( Hofker ) هوفكر

كبيرة  وثقوب ( Protopores ) الثقوب البدائية ١٩٥٠انها اكثر بدائية يسميها هوفكر 

مكونة من مجموعات من الثقوب الصغيرة وهذه تعرف في االنواع الحديثة عامة وفي 

  ( Deuteropores ). االنواع الجالسة منها بصفة خاصة وتسمي بالثقوب المركبة

توجـد اجزاء من   Rotaliidae) و (Nummulitidae  وفي الكثير من انواع عائلتي

ان هذه الظاهرة ال يمكن  ( Wood ) ويعتقد وودالصدفة غير المثقوبة مثل الحواجز 

ال يؤيد فصل االنواع عن مجموعة  ه  اعتبارها اساسية عند تقسيم الفورامينفرا بمعني ان

 . االصداف الجيرية الزجاجية الن الثقوب ذات اثر ثانوي في تركيب الصدفة

  )Aperture: (  فتحة الصدفة 

انهـا الطريـق الوحيـد الـذي يوصـل البروتوبالزم الى فتحة الصدفة من مميزاتها الهامـة اذ 

الخارج ومن العجيب ان هناك بعض االنواع وخاصة تلك التي تنتمي الى 

االن كيفية  حتى  ليست لها فتحة ظاهرة وال يعرف بالضبط  (Thurammina)جنس

ن الظواهر اتصال الحيوان بالخارج ويعتبر موقع الفتحة بالنـسبة للحجـرة الخيرة وشكلها م

 .التصنيفية الهامة

تتخذ الفتحة اشكاال متعددة فقد تكون مستديرة او طولية مستقيمة او منحنية  شكل الفتحة: 

 (phyaline ) او ذات شفة ( Radiate ) او شـعاعية ( Fissurine ) او قد تكون كالـشق
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يكون المقصود موقع الفتحة : عند وصف موقع الفتحة  . (Virguline ) او كشكل الشوله

انمـا يتـاثر  ( foramen Septal ) موقـع فتحـة الحجـرة االخيرة ذلك الن فتحة الحـاجز

موقعهـا بمعدالت اللف في الصدفة وعندما تكون الفتحة في منتـصف سـطح الحجـرة 

 ( Terminal )في االصـداف الالفـة او علويـة  ( Areal ) االخيرة فانها تسمي متوسـط

واذا كانت الفتحة ضيقة  ( Nodosaria ) وحيدة التسلسل كما في جـنس في االصداف

والفتحات   ( sutural or Septal )كالشق وفي قاعدة اخر حجرة فانهـا تـسمي حاجزيـة 

اما في  ( Textularia ) الحاجزية شائعة في االصداف ثنائية التسلسل كما في جنس

الفتحة الحاجزية عن قاعدة اخر حجرة ناحية االصداف الالفة في مستوي واحـد فقـد تبتعد 

  ( Exteriomarginal ) .الطرف العلوي للحاجز وهي هنا تسمي فتحة حاجزية حافية

امــا في االصــداف الحلزونيــة فمعظــم فتحاتهــا حاجزيــة داخليــة 

(Interiomarginal)   ولكنها قد تنتقل الى الخارج وفي بعض االنواع يوجـد للصدفة

توجد فتحات  ( Mississippine. Epistomina ) اكثر من فتحة واحدة ففي جنسي

تنطبق الفتحات  ( Rotalipora ) جانبية وفي جنس ( Supplementary ) اضافية

وقـد تفتح الفتحة الدرزية في  ( Sutural ) االضافية مع الدروز الباطنية فتسمي درزية

لفتحة مـن مجموعة كبيرة من الثقوب بحيث تتكون ا ( Umbilical ) السرة فتسمي سرية

كما في  (Gribrate)أو متخلية تبدو في شكل الغربال وهي تـسمي غرباليـة 

او قد تنظم الثقوب في صف او صفين كما في (  ( Poroeponidesجنس

 .(   (Peneroplisجنس

بفرزها تركيبات معقدة في شكل الواح حجرية ،ويوجد متحدا مع فتحات عدد من االنواع 

وهذه االلـواح تتخذ اشكاال  ( plates Tooth ) البروتوبالزم سماها هوفكر االسنان

متعددة ولكن العادي هو على شكل لوح ملوي يـصل بـين الفتحـة وفتحة الحاجز السابقة 

ن هذه أبدو وكوقد تتعقد االسنان فيزيـد التوائهـا او عـددها او طـرق اتصالها بالفتحات وي

  . االن حتى  ت اهمية تصنيفية كبيرة وان كـان مغزاها غير مفهوماالسنان ذا
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  Phylum: Mollusca  الرخويات شعبة 

وهـو اسـم التيني  Mollusca الرخويات حيوانات رخوة اطلق عليها كلمة شعبةتضم 

انواعا مختلفة  شعبةوتضم هذه ال معناه ثمرة اللوز لوجود تشابه بين الحيوان وهذه الثمرة.

  هي كالتالي أصنافوسوف ندرس منها ثالث 

  Class: Peleceypodaالمحاريات  صنف -1

  Class: Gastropodaالبطنقدميات  صنف -2

 Class: Cephalopoda   صنف   الرأسقدميات -3
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 Pelecypoda: Class المحاريات صنف  

حيوانات ذات اشكال متعددة ولكنها تشترك في وجـود صـدفة صلبة  صنف ال اتضم هذ

ذات مصراعين تحمي داخلها الجسم الرخو. وقد اطلق على المحاريـات عدة اسماء يرمز 

كل منها الى صفه مميزة لهـا ولكـن اغلبهـا لـيس خاصـا بالمحاريات فقط فمثال عرف هذا 

صدفة الحيوان مكونة من مصراعين الن  ( Bivalvia ) بـذات المـصراعين صنفال

معها في هذه  ( Brachiopda ) وهذه التسمية ال تميزها نظـرا الشـتراك المسرجيات

وهي صفة  ( Lamellibranchia ) رقائقية الخياشيم صنفالصفة وقد اطلق على هذا ال

وقد وجد اخيرا ان شكل القدم االسفنجي خاصية مميزة  .ال تتميز بها جميع افراده

وهي تسمية اقرب   ( Pelecypoda ) حاريات جاءت منهـا تسميتها باسفينية االقدامللم

 . " صحة وسنتبع هنا التسمية العربية " المحارياتالالى 

 :تشترك المحاريات مع المسرجيات في عدة صفات منها 

 .وجود صدفة مكونة من مصراعين -أ 

 .س ظاهرة للحيوانأعدم وجود ر -ب

 ومع وجود هذه الصفات المشتركة يمكن التمييز بينهما  

  :يوضح الجدول االتي بعض الفروق

 المسـرجـــــــيات المحـــــــــاريات

في اغلب االحيان تكون الصدفة غيــــر - ١

 ( Inequilateral )متماثلــــة جانبيــــا 

وذات مــصراعين كثيــرا مــا يكــون 

 ( Equivalve )متماثلين

الصدفة ذات تماثـل جـانبي ذات -

 . مصراعين غير متماثلين

يكون  الوضع الطبيعي للصدفة بحيـث- ٢

الخط الفاصل بين المصراعين عموديا على 

 الوضع الطبيعي للـصدفة بحيـث- ٢

يكون السطح الفاصـل للمـصراعين 
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سطح االرض ولذا يكون احد المصراعين 

 ايمن واالخر ايسر

 موازيا لسطح االرض

خط التماثل الجانبي للصدفة يقع بين - ٣

 .المصراعين

خط التماثل الجانبي للصدفة يقـع - ٣

عموديا على الخط الفاصـل الفاصـل 

 .للمصراعين

توجد فتحة عنق في المـصراع - ٤ ال توجد فتحة عنق .- ٤

 .البطني

توجد في اغلبها اسنان وتجاويف في كل - ٥

 .من المصراعين

اقسامها اسنان في توجد في بعض - ٥

المــصراع الكبيــر وتجــاويف في 

 .المصراع الصغير

يرتبط المصراعين بواسطة رباط او زناد - ٦

 .يساعد على الفتح

حركة فتح وغلق المصراعين تقوم - ٦

 .بها العضالت فقط

الصدفة في بعـض االقـسام ذات - ٧ الصدفة ذات ثالث طبقات .- ٧

من عـدة ثالث طبقات ولكن قد تتكون 

 .طبقات

 

وتمثل المحاريات مجموعة متجانسة من الحيوانات المائية تعـيش اغلبهـا في البحر على 

متـرا . وتحمـل المحاريات بعض ٥٠٠،٥اعماق تتراوح بين المياه الشاطئية وعمـق 

صفات الحيونات البدائية مثل وجود تماثل ثنائي جانبي للحيوان مع بساطة في التركيب 

من التخصص في عدم لجهاز الهضمي والدوري والعصبي اال انها تمتاز بوجود شئ ا

س ظاهر لها كما وانه توجـد بهـا انـواع خاصة من الخياشيم. ومن خصائصها أتكوين ر

وعليه فال يوجد منها من يعيش على سطح  . ايضا عدم تنفس افرادها بواسطة رئـات

  . قات مختلفة في السمكيتكون جدار الصدفة من ثالث طبواليابسة 
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 تركيب الجدار في المحاريات

وهي طبقـة قرنية   ( Periostracum ) الطبقة الخارجية تعرف بالبشرة القرنية- ١

مك ما تكون في محاريات ر وهي اسجرفيعة ذات لون بني وغالبا ما تختفي عند التح

 .ذبةعالمياه ال

نظـرا لوجـود منشورات  (Prismatic ) طبقة وسطي وتسمي بالطبقة المنـشورية- ٢ 

بلورية من الكالسيت موضوعة عموديا على السطح الخارجي وهذه الطبقة تكون الطبقة 

الخارجية في حالة المتحجرات ) نظـرا الختفـاء البـشرة القرنية ( وهي سميكة في 

 سكما في جن ( Vesicles ) كما انها قـد تتحـول الى حويصالت( ( Inoceramusجنس

( Rudists) . 

او الطبقة اللؤلؤية وهي مكونة من طبقات  ( Lamellar ) الطبقة الداخلية الصفائحية -1

نفـس تركيـب مادة اللؤلؤء . من وهما  (Calcite& Conchioline) متبادلة من مادتي

ووجود الطبقة اللؤلؤية في بعض المحاريات تعتبر من الـصفات البدائية اذ ان في 

والجدير  ( Venus ) الراقية تتحول الى طبقة ذات بريق خزفي كما في جنسالمحاريات 

مع  جوراسيبالذكر هنا ان اقدم لؤلؤ حصل عليـه في طبقـات الصخور كان في العصر ال

وجد ايضا في العصر الطباشيري مـع كما انـه ( Panopaea ) محاريات جنس

واالراجونيت مادة غير ثابتة كالكالسيت فهي سهلة  ( Inoceramus ). محاريـات جـنس
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التي كانت تتركب كلها او جزء منها من  متحجراتالتحول و سريعة الذوبان ولذا يمكن لل

 :هذه المادة ان توجد في احدي الصورتين االتيتين

كانت الصدفة مكونة كلها في االصل من مادة االراجونيت فقط ، فانها تكون ممثلة اذا – 1

 .بقالبها الداخلي او الخارجي ) او االثنين معـا ( نظـرا لـذوبان الصدفة االصلية جرمتحك

تمثلها ياذا كانت الطبقة الداخلية من الصدفة مكونة من مادة االراجونيت فان الصدفة - ٢

 (. من الطبقة الوسطي فقط ) وذلك لذوبان الطبقتين الخارجيـة والداخلية مكون متحجر

  :تولية الصدفة 

 

الوضع العادي للصدفة في المحاريات هو بحيث يكون المنقار متجها الى اعلـي والجزء 

االمامي بعيدا عن الرائي والجزء الخلفي قريبا منه ، فيكون المـصراع االيمن على يمين 

 .الرائي والمصراع االيسر على يساره

 :ويمكن تمييز الجزء االمامي من الجزء الخلفي باتباع االتي

منقار الصدفة يكون اقرب الى الطرف االمامي في اغلب المحاريات ما عدا في بعض - ١

للصدفة اكبر من وفيها يكون الجزء االمـامي  (Donax &Nucula) االجناس مثل

 .الجزء الخلفي وهذا التنظيم االخير شاذ وعلي العكـس القاعـدة العامة

 .يكون جيب البرنس ان وجد في الجزء الخلفي للصدفة- ٢
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في كثير من االحيان تكون العضلة االمامية اصغر من الخلفية او قد تختفـي كلية - ٣ 

وفيه تاخذ العضلة موضعا قريب من  ( Pecten ) وتبقي العضلة الخلفية كما في جنس

 .المركز ولكنها ال تزال في النصف الخلفي

 .االمامي للصدفةفانها توجد في الجزء  (Byssal notch) حينما توجد فتحة النسالة- ٤ 

 .يوجد الرباط الخارجي في معظم الحاالت في المنطقة الخلفية للقمة- ٥ 

 .توجد عضلة قديمة في مقدمة الصدفة فوق العضلة المقربة االمامية- ٦ 

 :شكل الصدفة و ابعادها 

الصدفة في المحاريات ذات محيط متعدد االشكال ما هو دائـري مثـل جـنس  

(Pectunculus )  كما في الجسم بيــضاوياو ( Tellina )  او مثلــث كمــا في جــنس

( Astarte )  وقد يكون ذو قطوع ( Truncation )  خلفـي كمـا في جـنس

(Crassatella )  وقد يكون المحيط بـدون شـكل خـاص كمـا في جـنس( Ostrea ) . 

لية للـصدفة وطـول فعلى الحافة السنقطة يقاس ارتفاع الصدفة من المنقار الى ابعد 

الصدفة يكون عموديا على االرتفاع ومواز للسطح الفاصل بين المصراعين امـا سمك 

الصدفة فانه يقاس عادة باكبر سمك للمصراعين في اتجاه عمـودي على الطول 

 .واالرتفاع

حين يكون المصراعان متماثلين توصف الصدفة بانهـا متماثلـة المـصراعين  

Equivalve )  )في جنس كما ( Venus )  وفي هذه المجموعة اما ان يكـون

او مفلطحين كما في جنس  ( Diplodonta ) المصراعان منتفخين كما في جنس

Tellina)  )اما اذ كان المصراعان غير متماثلين ( Inequivalve )  المصرع فان

ما في يغطية المصراع الصغير الذي يتحور الى شكل غطـاء ك األكبر يكون شبه بمخروط

 .( Rudists )اجناس
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  :-التماثل الثنائي الجانبي في المحاريات

في االنواع السابحة او العائمة نجد ان الصدفة ذات مصراعين متماثلين ويوجـد المنقار  

في منتصف الحد العلوي وهي صفات تساعد الحيوان على شق طريقـة في الماء كما في 

االنواع االخرى نجـد ان الصدفة ليس لها تماثل وفي اغلب ( Pectunculus ) جنس

ثنائي جانبي وذلك الن المنقار يحتل مكانـا قريبـا مـن المقدمة نتجية لضمور الجزء 

اقصي ما تصل اليه الصدفة في ضمور الجزء االمامي . (Arca ) االمامي كما في جنس

تقهقرة في اتجـاه وهنـاك امثلة اخري نجد فيها الفتحة م ( Mytilus ) .يوجد في جنس

 ( Donax ).المـؤخرة كمـا في جـنس 

  Comissureline    -:حافة الصدفة

في االحوال العادية تغلق الصدفة باحكام على طول حافة مصراعيها كمـا في  

يظل حيث  ( Panopaea ) محاريات كجنسالاال انه توجد بعض   (Venus)جنس

 لخروج الزراقتين وفي بعض انواع جنسالمصراعان دائما منفرجين في المؤخرة وذلك 

( Pholadpmys ) توجـد فرجتـان ( Gap )  احـداهما خلفيـة واالخري امامية واالخيرة

تعمل على خروج القدم وقد تضمر الفرجة االمامية في بعض المحاريات فيقتصر على 

 ) كما في جنسفتحة النسالة التي ال توجـد اال في المـصراع االيمن اسفل االذن االمامية 

Pecten )  وقد تكون حافة الـصدفة مجعدا تجعدا يقابل التضلعات الخارجية الموجودة

وحافة المصراع من  ( Tridacna )،  ( Anadara )على السطح كما في جنـسي 
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او ذات تسننات صـغيرة كمـا  ( Dosinia ) الـداخل امـا ان تكـون ملساء كما في جنس

 ( Venus ).في جـنس 

  ):Beak or umbo : (الصدفة رمنقا

 :ياخذ منقار الصدفة االوضاع االتية 

سيا وال يميل على احد الجـانبين نتجية ال أراالعلى الوضع المستقيم وفيه المنقار الى - ١ 

 . ( Pectunculus )نتظام النمو في المصراعين كما في جنس

لزيادة النمو في الجهـة الخلفية االمام نتيجة جهة الوضع االمامي يميل فيه المنقار الى - ٢

 ( Cardita ) .  للصدفة كما في اغلب المحاريات مثل جنس

الخلف نتيجة لزيادة النمو في الجهـة جهة الوضع الخلفي وفيه يميل المنقار الى - ٣

 .( Trigonia ) االمامية للصدفة كما في جنس

 : )ligament ( -:الرباط

يعمل على ربط مصراعي الصدفة كما انه و مادة قرنيةمن الرباط في المحاريات يتألف 

من المادة القرنية التي تتكون منها طبقة البـشرة الخارجيـة أ يـساعد على فتحها و ينش

للصدفة وحين يحتل الرباط مكانا خلف المنقار فانه يوصف حينئذ )غشاء البرنس( 

 (Cardium ) مثل جـنسكما في اغلب المحاريات  ( Opisthodetic ) بالرباط الخلفي 

 ( Arca ) وقـد يمتد الرباط بحيث يشمل المنطقة االمامية الخلفية للمنقار كما في جنس

 ) ٨ )ويسمي حينئذ بالرباط المزدوج الذي ياخذ تجاويف متداخلة على هيئـة الـرقم 

وفـي مجموعة ذات  ( Chevron ) ويوصف هذا التنظيم بالرباط المزدوج المتراكـب

 .يكون الرباط الخارجي اسطواني الشكل ( Heterodont ) الغير متجانسةاالسنان 

ويوجد عادة المنقار في تجويف يسمي  ( Resilium ) والرباط الداخلي يعرف بالزناد

 ( pecten )الزناد وهومثلث الشكل يقابل نظيره في المصراع المقابل كما في جـنس 

لى عـدة اقـسام تفصلها مسافات متساوية نجد ان الزناد مقسم ا ( Gervillia ) وفي جنس

 .من لوح االسنان
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 :  )muscle scar( العضالتندب  

 (Pholas توجد في جميع المحاريات عضالت مقربة قوية ماعدا في مجموعتين

Rudists and  )وتتكون هذه العضالت من زوج من العضالت المقربة كما في جنس  

(Arca)  ،وهما يساعدان الحيـوان على غلق الصدفة وتقع احدهما امامية واالخري خلفية

االمامية منهما على الفم في حين توجد العضلة الخلفية اسـفل فتحة الشرج. عندما تكون 

 Iosmyaria or)العضلتان متساويتان توصف بانها متساوية العضالت

Homomyaria)  في كما اجنـاسVenus , Nucula , Arca))  وعندما يضمر الجزء

كما في  ( Byssus ) للصدفة نتجية لتثبيت الصدفة الى الصخر بواسطة النسالة االمامي

فان العضلة المقربـة االمامية تضمر هي االخرى وتعرف الصدفة  ( Mytilus ) جنس

 ( Heteromyaria or Anisomyaria ) .العضلتينبانها غير متكافئة او غير متساوية 

 

 

 

 

 

 

االمامية كلية وحينئذ تكبر العضلة الخلفيـة وتحتـل موضعا وقد تختفي العضلة المقربة 

وتسمي الـصدفة حينئذ وحيدة  ( Ostrea ) قريبا من مركز المصراع كما في جنس

والعضالت المقربة تعمل على احكـام غلق مصراعي  ( Monomyaria ) العضلة

على السباحة  تحمي الجسم الرخو او قد تساعد العـضلة الخلفيـة الحيوان حتى  الصدفة

 ( Pecten ) بسرعة نتيجة فتح وغلق المصراعين باستمرار وبـسرعة كما في جنس

وهناك عضالت اخري اقل اهمية مـن العـضالت المقربة وهي تترك اثرا على الصدفة 
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وتقع اعلي العضلة المقربة االمامية من  ( Pedal muscle ) ايضا مثـل العـضلة القدميـة

 ( Astaridae )على تحريك القدم كما في عائلة الجهة الخلفية وتعمل

  ) :Line Pallial: (خط البرنس  

يلتصق طرف البرنس بالسطح الداخلي لمصراعي الصدفة على مسافة قريبة من حافتها 

وموازيا لها وتاركا اثرا مقوسا على المصراع من الداخل ويصل ما بـين العضلتين 

وهـو غير ظاهر في كثير  ( Pallial ) خط البـرنسبالمقربتين االمامية والخلفية ويسمي 

كما انه قـد يكـون متقطعا في بعض اجناس  ( Dysodonts ) من اجناس مجموعة

 .( Desmodonts ) مجموعة

نتيجة اللتحام واستطالة  )السيفون( الزراقتين الخلفيتينالممصين او وعند استكمال ظهور 

ظهر التحورات في الصدفة نفسها حيث تكبر طرفي البرنس في تلك المنطقة فكثيرا ما ت

 Pallial ) العضلة المقربة الخلفية وتضغط على خط البرنس محدثة فيه جيب البـرنس

(sinus  وهو يختلف في الشكل والحجم حسب االجنـاس المختلفـة وتوصـف الصدفة بانها

بالمرة وقد ال يوجد جيب  ( Venus ) كما في جنس ( Sinupallite ) ذات جيب برنس

وهذا يكثر في االنواع التي ال يوجد بها زراقتـين وحينئـذ توصف الصدفة بانها ذات خط 

 .  ( Cardium )كمـا في جنس(Integripalliate)  برنسي متكامل
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 :(Teeth( اسنان المحاريات

 

 شكل توضيحي ألنواع األسنان في المحاريات

من المصراع يكـون موازيـا للسطح ما يوجد عادة عند خط المفصلة جزء عريض نوعا 

فـي اغلب االحيان و ( Plate Dental ) الفاصل بين المصراعين يسمي لوح االسـنان

ات المصراع المقابل لها ؤها فجـوات ونتـات تعرف باالسنان تفـصلؤتوجد به عدة نت

يمنع م غلق الصدفة كما انه ووجود االسنان والفجوات في المحاريات يساعد على احكا

  الجانبية النسبية الحد المصراعين على االخر وقد توصل العالمان الفرنـسيان ةالحرك

(Bernard and munier chalmas )  الى وضع طريقة يمكن وصف االسنان

ان هذه االسنان تتبع طريقة  والتجاويف الموجودة في مفصلة المحاريـات كما انهما وجدا

راته وقد طبقا هذه الطريقة على نوع االسنان االكثر اثناء نموها يمكن تتبع تطو ةمعين

وفيها توجد  ( Heterodonts ) شيوعا والمعروف بذات االسنان الغير المتجانسة

 .االسنان الرئيسية في الوسـط واالسنان الجانبية على الجانبين

قع تحت منقار المصراع االيمن يلرئيسية تكون مرتبة على جانبي سن وسطي فاالسنان ا 

اما باقي االسنان الرئيسية في هذا المصراع فانها تاخـذ ارقاما عربية  ( 1)وتاخذ رقم 

بوضع  يةمفردة تبدا في العد من الوسط الى االطراف وتميز االسنان االمامية عن الخلف
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كما يرمز للفجوات بشرطة او  و ) ل ( للخلفية مع ذكر رقم السنحرف ) م ( لالمامية 

 .نقطة او عالمة

المصراع االيسر ترتب االسنان كما في المصراع االيمـن اال انهـا تاخـذ االماكن وفي 

 .المقابلة لفجوات المصراع االيمن ويرمز لها بارقام عربية مزدوجة

اما االسنان الجانبية فانه يرمز لها بارقام رومانية واسنان المصراع االيمن يرمز لها من  

 (ل)ذكـر الحـرف ) م ( للمجموعـة االمامية وحرف الداخل الى الخارج بارقام فردية مـع

 .للمجموعة الخلفية

االسنان الجانبية للمصراع االيسر ال تختلف عن مثيالتها في المصراع االيمـن سوي انها  

 .متبادله معها ويرمز لها بارقام التينية زوجية

وتتبع تطورها اثناء نموها وقد توصـل العلماء  ي سنأالطريقة يمكن تحديد مكان  هبهذ 

 :الى تمييز اشكال االسنان االتية

  ( Cryptodont ): دقيقة االسنان- ١ 

وهي مجموعة من محاريات الحقب الباليوزوي التي تنتمـي الى مجموعـة 

Palaeoconcha)   ) ليس لها مفصله خاصة وال يوجـد بهـا سـطح رئيـسي(area 

Cardinal  )وفي بعض االحيان توجد تجاعيد على الحافـة العلويـة للصدفة. 

  ( Taxodont ): مقسمة االسنان- ٢ 

تمتاز بوجود سطح رئيسي كبير مع وجود اسنان عديدة صغيرة ومتشابهة تفصلها 

وفي بعض االحيان تتقـوس االسـنان الخارجية  ( Nucula ) تجاويف متساوية مثا جنس

 .( Pectunculus )قية في وسـط المـصراع كمـا في جـنس بشكل يجعلها كانها متال

 : ( Heterodont )غير متجانسة االسنان- ٣

" ومقسمة حـسب موضـعها الى قسمين  ٧االسنان في هذه المجموعة قليلة العدد " و

 ( Dantal Plate)توجد في وسـط لـوح االسـنان  ( Cerdinal teeth) اسنان رئيسية
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 (Venus ) توجد في طرفـي هـذا اللوح كما في جنس ( teeth Lateral ) واسنان جانبية

 وهناك قسم من هذه المجموعة تظهـر فيـه  .

 االسنان الجانبية بعيدة جدا عن االسنان الرئيسية و يسمي هـذا القـسم دائريـة االسنان

Cyclodont ) )كما في جنس ( Cardium ). 

 : ( Pachydont ) آلسنانمفلطحة ا- ٤

حيث نجد ان االسنان اصبحت كبيرة في الحجم  (Rudists& Chama) وتوجد في جنس

عـن تحـور االسنان الغير  أتقد ان هذا النوع من االسنان نـشوقليلة في العدد. ويع

 .متجانسة

 :( Schizodont ) مشقوقة االسنان- ٥

احداهما في  سنينوفيها نجد ان كل مصراع يحتوي على  ( Trigonia ) كما في جنس

ل بين تجويفين يقابالن ص" تفـ ٨بيرا وتتفرع على الشكل " المصراع االيسر تبلغ حجما ك

 . سنتي المصراع االيمن وجوانب االسنان كلها مخدوشة

 : ( Isodont )متشابهة االسنان- ٦ 

ط لـوح االسنان االسنان في هذه المجموعة متماثلة على جانبي تجويف الزناد الذي يتوس

 في المصراع االخر كما في جنس جانب توجد سن وتجويف يقابلها تجويف وسن وفي

.(Spondylus) 

  :( Desmodont ) ضعيفة االسنان -7 

 May and )وهي مجموعة من االسنان موجـودة في بعـض اجنـاس المحاريـات مثـل 

(Corbula تقوم به هناك  وتمتاز بوجود مفصلة بها اسنان هنا ال تقـوم بـنفس الدور الذي

ة غير موجودة اال انه قد يات يرتكز عليها الزناد واالسنان الحقيقؤبل هي عبارة عن نت

 . يوجد نتوء او اكثر عند حافة المفصل
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 ( Dysodont ) :عديمة االسنان- ٨ 

 ( Lopha )وفيها االسنان اما تكون صغيرة جدا او معدومة تقريبا كما في تحـت جـنس 

ولو لم تكن هناك  حتى  وهذه المجموعة تضم كل المحاريات التي تظهر فيها هذه الـصفة

  .صله للقرابة بينها

م اشكال االسنان هذا هو تقسيم اصطناعي بحت يصعب في الكثيـر مـن الحاالت يوتقس

تطبيقة عمليا فالكثير من العينات قد تفسر على انها تنتمي الى شـكل او اخر . وعلي 

الى ثالثة اقسام رئيسية تختلـف اشكالها بدرجة  لالسنان م يمكن تصنيف هذه االشكالالعمو

 :ال تحتمل الشك وهي

 ( Heterodont )متجانسة االسنان

 ( Schizodont ) مشقوقة االسنان 

 ( Taxodont )عديدة االسنان

 : )Ornamentation :(الزخرفة 

 عادة اتجاهين احدهما اشعاعي يغطي سطح الصدفة من الخارج تضلعات وبروزات تاخذ

( Radial )  يبدا عادة من المنقار واالخـر دائـري ( Concentric )  يتبع في اغلب

االحيان خطوط النمو وقد يغلب ظهور احدهما على االخر او قـد يتقاطعان في شكل 

كثيرة العدد كما  ( Radial )فالتـضلعات الـشعاعية  ( Barbatia ) شبكي كما في جنس

 او تكون قوية وقليلة العدد كما في جنس ( Cardium ) نواع من جنسالبعض ا في

(Tridacna )  قد تكون هذه التضلعات ملساء او توجـد عليهـا حبيبـات او حراشـيف او

واذا كانت النقوش الدائرية هي السائدة .  ( Spondylus )تحمـل اشـواك كمـا في جـنس 

ذي تضلعات دائرية مختلفة السمك حسب النوع كما  ، فان السطح يكـون عادة املسا او

وقد تكون على  ( Lucina ) انها قد تكـون متبادلة السمك في نفس الصدفة كما في جنس

وقـد تكـون قليلـة العـدد وسميكة  ( Venus ) كما في جنس ( Lamellae ) شكل صفائح

وقد يصبح السطح ذو حفر وكثيرا مـا توجد زخرفة  (Astarte ) نوعا كما في جنس
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ن تختلف عن بقية الزخرفة الموجودة على سطح ممصتيمختلفة في نظامها على منطقة ال

حيـث توجـد زخارف شعاعية في منطقة  ( Protocardia ) الصدفة كما في جـنس

  .ة فقطيفي حين ان بقية الصدفة بها زخارف دائر ممصتينال

للصدفة يساعد على دراسة الجسم الرخو اثرا على السطح الداخلي  ويترك بعض اجزاء

 .عضالت والبرنسالواهم تلك االعضاء هي  المتحجر

 :مالئمة الصدفة للبيئة التي يعيش فيها الحيوان 

الى تقسيم المحاريات عامة الى ثالثة اقـسام حـسب طرق   ( Douville ) لقد توصل 

 :معيشتها

 ( Active ) او دائمة الحركةالمحاريات العادية -١ 

وشكل الصدفة فيهـا يـساعدها على ( Nucula ) ومن امثلة المجموعة االولي جنس

السباحة او السير على قاع البحر والصدفة متساوية المصراعين ومنضغطة جانبيا والقدم 

 .مفلطح من الجهة السفلية
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 المحارياتشكل توضيحي للطرق المختلفة لمعيشة 

 ( Burrowing ) المحاريات الحفارة- ٢

وفي مجموعة المحاريات الحفارة يتحور القدم فينضغط جانبيا وقد يندفن الجـزء االمامي  

للصدفة في الرمال او الطين فيتطلب هذا الوضع استطالة في الجـزء الخلفي للبرنس 

عن وجود  شأينوهما تساعدان الحيوان على االتصال بماء البحر و الممصانمكونا 

 . البرنس كما سبق ذكرهجيب ظهور  ممصينال

( Ensis )ولنوع الرواسب الذي يدفن فيها الحيوان نفسه تاثير على شكل صدفته فـالجنس 

يعيش مدفونا في الرمال او الطين وكذا تصبح صدفته كنصل السكين فهي طويلة جدا 

الـذي يحفـر مكانه في الصخور الصلبة  ( Pholas ) ة جانبيا في حين ان جنسومنضغط

سية موجـودة في طـرف البرنس ( تاخذ صدفتة شكال اسطوانيا ك) بواسطة زوائد سيليـ

 .يساعد على الدوران بمـساعدة التيـارات المائية في الحفرة التي يصنعها
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  :المحاريات المثبتة تنقسم الى نوعين- ٣ 

وهي الياف تفرزها غدة اماميـة يستعملها  ( Byssus ) محاريات مثبتة بواسطة نسالة -أ

الحيوان في تثبيت نفسه على العائق ويمكن تتبع التحـور في شـكل الصدفة نتيجة لهذا 

 :التثبيت كاالتي

موازيا للخط الوهمي  (line Hinge ) في الحيوان دائم الحركة يكون خط المفصلة- ١ 

ن منتصف العضلتين المقربتين االماميـة والخلفيـة وتكـون الصدفة ذات تماثل الواصل بي

 ( Nucula ) جانبي تقريبا كما في جنس

حيث يضمر الجزء االمامي نتيجة لتثبيت الـصدفة بواسطة  ( Mytilus ) في جنس- ٢ 

 النسالة ويتبع ذلك ضمور العضلة االمامية وكذلك القـدم ويكـون خـط العضلة في هذه

 . الحالة مائال بزاوية حادة على الخط الواصل بين العضلتين

تحتل العضلة  االمامية نينما حيث تختفي العضلة المقربة ( Avicula ) في جنس- ٣ 

المقربـة الخلفية وسط المصراع تقريبا ويكون الخط الواصل بين منتصفها خط المفـصلة 

  . تماثلها الجانبي مرة اخريزاوية القائمة وتسترد الصدفة البزاوية اقرب الى 

 .محاريات مثبتة بالصدفة نفسها : ويمكن تمييز نوعين -ب

وفيها يثبت الحيوان نفسه في بداية نمـوه بواسطة  ( Ostrea ) محاريات مثل جنس- ١

نسالة ثم بعد فترة وجيزة يفرز مادة كلسية بواسطة البرنس يثبت بها احد مصراعي 

كون المصراعان احداهما علويا واالخر سفليا ويمكن تمييز الصدفة وفي هذه الحيوانات ي

تغيير كبير اثناء النمو في المصراع السفلي عن المصراع العلوي بان االخر ال يعتريـه 

حين ان المصراع السفلي يزداد في الـسمك نتيجـة لزيادة ترسيب المواد الجيرية وخاصة 

يتقوس المنقار الى الداخل وقد   (Cryphaea )انه في جـنس  حتى  في الجزء السفلي منه

 . موت الحيوان و اندثار ساللته تهيعوق فتح المـصراع العلـوي وتكون نتيج
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الصدفة مكونة من مـصراعين  إذ إنيختلف  فاألمر ( Rudists ) اما في حالة- ٢

في جـنس  كما هو الحال مخروطي ذو غطاء صغير يمثالن المصراعين السفلي والعلـوي

( Ostrea )  ان ترسيب المادة الكسلية يكون موزعـا على جميع في ولكن تختلف عنها

 ى.اطراف المصراع بالتساوي حلقات تترسب احداها فوق االخر

  :GASTROPODA Class البطنقدميات او القواقع صنف  

 :يتركب جدار الصدفة من ثالث طبقات اساسية كما في المحاريات

وهي طبقة قرنية بنيـة اللـون وال تبقي في حالة  ( Periostracum ) البشرة القرنية- ١ 

 .المتحجرات

وهي تتكون من منشورات  ( Ostracum or Prismatic ) الطبقة المنشورية- ٢ 

 .بلورية كلسية مرتبة عموديا او بميل خفيف على الـسطحين الداخلي والخارجي

 معدنشكل صفائح من  وتوجد في ( Hypostracum ) الطبقة الداخلية- ٣ 

(Aragonite ) . 

الداخلية الطبقة وتفرز في شكل طبقات تغطي  ( Callus ) قد توجد مادة صدفية ثانوية -4

 Umbilicus) وكذلك الطبقة الخارجية وقد تمال هذه المادة الـصدفية الثانويـة فتحة السرة

 (Cypraea ) .في جنسكما طي السطح الخارجي كلـه غكما انها قد ت (

 :اجزاء الصدفة الحلزونية

 : تتركب الصدفة الحلزونية من جزئين رئيسيين 

فالحلزون مكون من عـدة لفات  ( Body whorl) ولفة الجسم ( Spire ) الحلزون 

وهو ذو ميل على جـانبي الحلزون ويبدا  ( Suture line) يفصلها عن بعض خط الدرز

تكون عادة  ( Whorls Embryonic) الجنينيـةباللفات  ( Apex ) الحلزون عند القمة

بدون نقوش او تكون غير موجودة ويزداد حجم اللفـات التالية الى نهاية الحلزون الذي 

 ينتهي عند اللفة قبل االخيرة اما اللفـة االخيـرة فتعرف بلفة الجسم ويعيش فيها
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درجة في اتجاه عكس اللف ابتداء  ٣٦٠الجسم الرخو للحيوان وتحدد بلفة كاملة ) دائرة  

التي تاخذ اشكاال  ( Aperture ) من فتحة الصدفة ( وتوجد في لفة الجسم فتحـة الـصدفة

كما توجد لها ايـضا  ( or canal Anterior siphon ) عدة وقد تكـون لهـا قنـاة اماميـة

الفتحة بالشفاه ويعرف الجزء الخارجي من  ( siphon canal Posterior ) قنـاة خلفيـة

والجـزء الداخلي ينقسم الى قسمين العلوي منهما يسمي بالشفة  ( Lip Outer ) الخارجية

وقد  (Columellar lip) والسفلي يسمي بالشفة العمودية ( lip Parieatl ) الجدارية

يـسمي  و (Columellar folds) توجد على االخيـرة ثنيات تعرف بالثنيات العمودية

 )الفـراغ المحصور بين لفات الحلزون عند عدم التـصاق سـطوحها الداخليـة بالـسرة 

Umbilicus )  للفات الحلـزون فانهـا تشترك لتكون في حالة التحام السطوح الداخلية اما

 Cone) واالصـداف امـا مخروطية الشكل ( Columella ) تركيبا راسيا يسمي العمـود

or cap -shaped) او ملتوية او ملفوفة . 
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   )shaped shells-Cone or cap (  :المخروطيةاالصداف 

وهي عبارة عن مخروط مجوف من الداخل حيث يوجد الجسم الرخـو وقاعـدة المخروط 

او قـد تكون الحافة  ( Patella ) في بعض االنواع ذات حافة سليمة كما في جنس

 الرتبة جناسأوفي  ( Fissurella ) مشقوقة لكي يخرج منها الشرج كما في جنس

(Pteropoda ) توجد صدفة داخلية على شكل انبوبـة طويلـة رفيعـة ومسدودة من احد

 ( Haliotes)ويعتبر جنس( Scaphopoda ) طرفيها فقط وهي صفة تميزها عن صدفة

كحلقة اتصال بين االصداف المخروطية واالخـري الملتوية وذلك الن االلتواء يظهر من 

الخارج دون جدار داخلي كما في االصداف الملتوية حيث يحيط فيها الجدار الداخلي 

تـصبح  ( Haliotes ) بفراغ يمثل السرة وباختفـاء الجـدار الداخلي للصدفة في جـنس

 . اقـرب الى االصـداف المخروطية

 )Colied shells( :االصداف الالفة 

يصحب لف الصدفة عادة عدم التماثل في االعضاء الداخلية وخاصة المزدوجـة منها 

كالخياشيم او  )حيث تضمر االعضاء الموجودة على احـد الجـانبين او تختفـي كليـه 

و نتيجة االلتواء ايضا فقد تاخذ الخياشم والشرج موضعا او مكانا في المقدمة   ( الكلي

 (ؤخرةعكس موضعها الطبيعي في الم)

  : تولية الصدفة

الفرنسيون على رسم الصدفة بحيث تكون الى اسفل علماء المتحجرات لقد تعود معظم 

وفتحتها الى اعلي ولكن معظم العلماء في البلدان االخرى متفقـين على ان يكـون وضـع 

الصدفة بحيث تكون القمة الى اعلي وتمثل الخلف والفتحة الى اسفل وتمثل االمام ويجب 

مراعاة عدم الخلط بين الوضعين اثناء وصف احـد االنـواع نظـرا الن االتجاهات في احد 

 . الوضعين تنعكس في الوضع االخر فاليمين يصبح يـسارا او القمة تصبح قاعدة وهكذا
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  :انواع اللف 

وفيه يكون هذا المـستوي عموديا  ( Planispiral ) مستوي واحد فيتكون الصدفة اما 

 اللف او تكون الفة في عدد من المستويات لتكون مخروطيا حلزونيا على محور

Conispiral )  )وفيه يكون محور اللـف ( Axis )  عموديـا على منتصف قاعدة

المخروط. ويربط نمو اصداف القواقع وزيـادة قطرهـا عالقـة لوغارتيمية ويكون قطر 

وقد تكون  ( Planorbis ) انبوبة الصدفة دائري او شبة دائري تقريبا كما في جنس

 ( Terebellum ) كما في جنس (Rolled film) الصدفة على شكل شريط ملفوف

 أنجد ان الصدفة تبد ( Vermitus )وفيها تكون الفتحة مستطيلة وضيقة. وفي جنس 

 .بتكوين حلزون منتظم لفترة قصيرة ياخـذ بعدها شكال غير منتظم

  )Suture line (:الدرزخط 

ويوجد بين لفتين متتاليتين من الصدفة وفي االنواع ذات اللفات المستوية الجانب يكون  

خط الدرز في مستواها تقريبا . اما اذا كان السطح الجانبي للفات محـدبا فيحاط الدرز في 

 .ة بارزةقاو قد يحاط بحل ( 8تجويف بسيط على شكل الرقم ) 

   )Apex = nucleus=protoconch : (القمة

همية أوهي تمثل الطور االول للحيوان بعد انتهاء فترة اليرقة والقمة في القواقـع لهـا 

خاصة في تصنيف بعض الرتب وذلك النها توجد في عدة اشـكال يمكـن تمييز بعضها 

 عن بعض فمنها ما هو ذو لفات عديدة او قد تكون القمة مفلطحـة 

قد يختلف عما هو عليه في الصدفة اليافعة .  ذات لفات قليلة .كما ان اتجاه اللف في القمة

كما في بعض انواع  ( Heterostrophic ) وبذلك توصف القمة بانها معكوسة اللف

كما ان محور القمة قد يميل بزاويـة على محور الصدفة  ( Pyramidellidae ) عائلة

 . اليافعة
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   :شكل اللفة الجانبي 

مستقيما او مقعر او محدبا او قد يكون مقعرا او يكون ذو الشكل الجانبي للفة اما ان يكون 

 . رف

 :اتجاه اللف 

وفيه تكون قمـة الـصدفة الى اعلـي وفتحتها  ( Dextral ) قد تلف الصدفة لفا يمينيا 

وفيه تكون قمة الصدفة  ( Sinistral ) تواجه الرائي عن يمينه وقد تكون ذات لف يساري

الرائي عن يساره. وقد يوجـد النوعان من اللف اليمني  الى اعلي وفتحة الصدفة تواجه

 Heterostrophic) واليساري في الصدفة الواحدة وتسمي حينئـذ صـدفة معكوسة اللف

كما انه في حالة الصدفة ذات اللـف في مستوي واحد ال يمكن تحديد ما اذا كانت الفتحة   (

 . يمينية او يسارية

  :الصدفةتاثير سرعة النمو على شكل  

نتج عن ذلك  ( Spire ) اذا زاد قطر فتحة الصدفة بسرعة منتظمة مع نمو لفات الحلزون

واذا كان قطر  ( Turritrlla ) مخروط مستقيم الجانبين ) او مماسهما ( كما في جنس

الفتحة يزداد بزيادة اكثر من تلك التي تنمو لفات الحلـزون فـان الصدفة تصبح ذات شكل 

الجانبين اما اذا زاد نمو لفات الحلزون على زيادة قطر الفتحة فان جانبية مخروطي مقعر 

يصبحان محدبين وقد يصبح النمو ثابتا ثم يقل في النهاية فيعطي شكال برميليا او 

 . اسطوانيا

   )Base ( :قاعدة الحلزون 

 يؤثر شكل ومساحة القاعدة الصدفية وزاوية الحلزون التي تقاس عنـد القمـة وتحصر

في الشكل العام للصدفة فاذا كان الحلزون  (Apical or spiral angle) جانبي الحلزون

ذو زاوية قائمة ومنفرجة والقاعدة مسطحة تقريبا فـان شـكل الصدفة يشبه صدفة 

نـسبة له وقد ينتج  ( Trochoid ) تروكي الشكل الناتج ويسمي(  ( Trochusجنس

اما اذا  ( Lanistes )لزون مقلوبة كما في جـنس الشكل التروكي عندما تكون زاوية الح
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نسبة الى صدفة   ( Turbinoid ) يتيهكانت القاعدة محدبة فان الصدفة توصف بانهـا تر

وعنـدما تكـون زاويـة الحلزون حادة يصبح الحلزون ضيقا وتوصف  ( Turbo ) جـنس

واذا  ( Turritella ) الصدفة في هذه الحالة بانها مئذنية الشكل او طريتية كما في جنس

استطالت القاعـدة بعـض الشئ فان الصدفة بيضاوية الشكل وتوصف بانها بوكسينية 

وفي حالة وجود جوانب مستقيمة فان الصدفة تصبح  ( Buccinum )نـسبة الى جـنس 

وفي بعـض االحيـان  ( Strombus ) عبارة عن مخروطين متحدا القاعدة كما في جنس

ط العلوي منفرجة في حين ان زاوية المخروط السفلي حادة وينتج تصبح زاوية المخرو

وفي حالـة اسـتطالة القمة ومقدم  ( Conus ) عن ذلك مخروط مقلوب كما في جنس

مثل  ( Fusiform )القاعدة في شكل مـسحوب فـان الـصدفة تاخـذ شـكال مغزليـا 

 .  ( Fusus)جنس
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 ( Class :Cephalopoda) الرأسقدميات صنف  

هـا اضـخم انواع نكل الحيوانات التابعة لهذة الفصيلة بحرية دون استثناء وتضم فيما بي

 .الحيوانات البحرية المعروفة واكثرها تطورا

الباليوزوي  )وخاصـة في الحقبـين  دالةلها مكان مرموق بين المتحجرات ال الرأسقدميات 

 ( Nautiloidea )( كما ان احدي رتب هذه الفصيلة وهي النوتيلويـديا  يزوزويوالم

  .يودلة لكثير من عصور وعهـود الحقـب الكاينوزأذات اهمية خاصة ك

 

 

أو  ( Sepia ) وحيوان السيبيا ( Nautilus ) بين االحياء جنس صنفال اويمثل هذ

وما يشابهها ولكن الفصيلة ممثلة في الماضي بعدد ال  ( Octopus ) واالخطبوطالحبار 

حصر له من االجناس واالنواع المنقرضة مـن رتبـة االمونيـت والبلمنيـت 

Ammonites and belemnites)  ) بواسـطة الخياشـيم وعدد  الرأسقدمياتوتنقسم

واالخطبوط وما  الحية اما اثنان او اربعة فهي اثنان في الـسيبيا الرأسقدمياتالخياشيم في 

الرأسقدميات الحية ومن مقارنة صدفة  ( Nautilus )على شاكلتها وهي اربعة في 

. ذهب بعض علماء المتحجرات الى ان رتبة االمونيت  منقرضةقدميات السأبصدفة الر
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المنقرضة وهي شبيهة النوتيلوس كما كانـت ذات اربعـة خياشيم كذلك . اما رتبة البلمنيت 

واالخطبوط فالراجح انها كانت ثنائية الخياشيم مثل  حباروهي شبيهة ال المنقرضة ايضا

 :الحديثة والمنقرضة الى قسمين كبيرين الرأسقدمياتاشباهها الحيـة وبـذلك يمكـن تقـسيم 

 وتـضم النوتيلـوس واالمونيـت واشباهها ( Tetrabranchiata ) رباعية الخياشيم- ١

وتضم السيبيا واالخطبـوط والبلمنيـت  ( Dibranchiata ) ثنائية الخياشيم- ٢

 .واشباهها

المتحجرات حيث انـه ال يتعـارض مـع الحفريات وويتفق على هذا التقسيم كثير من علماء 

فصل التفاصيل التشريحية للصدفة واعضاء الجسم ولكن هناك بعض الباحثين يفضلون 

الخياشيم حيث انهـا جميعهـا منقرضة وال  رباعياتاالمونويديا او رتبة االمونيت عن 

تركيب صدفتها  ةمها كانت اربعـة مـن مجـرد مضاهايمكن الجزم المطلق بان عدد خياشي

الصنف   الى ثالث رتب مستقلة هذا بصدفة النوتيلوس الحديث وبـذلك يفـضلون تقـسيم 

 :على النحو االتي

1 - (Order nautiloidea)   الخياشيماو رباعية.( Tetrabranchiata )  

 2-  (Order ammonoidea)  المنقرضـة الـشبيهه بالنوتيلويديا  الرأسقدمياتوتمثل

 .والتي يظن انها كانت رباعية الخياشيم

٣- Order goleoidea) الخياشيمثنائية ( او.( Dibranchiata )   
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 :الرأسقدمياتالتوزيع الجيولوجي 

جناس بدائية من أاول ما ظهرت في العصر الكمبري ممثلة ب الرأسقدمياتلقد ظهرت  

الحيوانات النوتيلية وبلغت رتبة النوتيلويديا ذروة تقدمها وانتـشارها خـالل العصرين 

االردوفيشي والسيلوري واستمر ازدهار هذه الرتبة طوال باقي عصور الحقب 

 . كادت تنقرض تقريبا حتى  الباليوزوي

 

 

 

 

 

 

 

 يتبعه ثالث انواع اشـهرها ( Nautilus ) فهي ممثلة بجنس واحد فقطاما االن  

(Nautilus pompilius)   يديا فيرجح انها ومونلذي يقطن المحيط الهندي . اما األا

لي تيوظهرت في الحقب الباليوزوي إبان العصر الديفوني كفرع بسيط من االصل الن

ة لرتبة النوتيلويدا طـوال عصور الحقب القديم ، وظلت هذه الرتبة قليلة االهمية بالنسب

ت اشكالها وتعقد دة وتعدأالميزوزوي ازدهرت االمونويديا فجالباليوزي. ومع بدء الحقب 

نما كانت تحل أمألت بحار تلك العصور وك حتى  يمةتركيبها وزادت اعدادها زيادة عظ

كذلك بشكل غير عادي ة حـل انقراضها فجاة أجاء ازدهارهـا فجـمحل النوتيلويديا وكما 

 .عندما تالشت نهائيا في نهايـة الحقـب الميزوزوي دون ان تترك سلفا لها اطالقا
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اما ثنائية الخياشيم فلم يعرف لها بقايا في السجل الجيولوجي قبل بدايـة الحقـب الكاينوزي  

غت بل حتى  عندما بدات كمجموعة ضئيلة جدا ثم بدات تزدهر ويتـسع انتـشارها تدريجيا

 .الذروة في الوقت الحاضر

المتحجرات ان هذه الرتبة ربما يرجع اصـلها الى فـرع غيـر علماء ويرجح العلماء  

 .معروف من االمونويديا ظهرت في وقت ما في اواخر الحقب الباليوزي

 :الرأسقدمياتالشكل العام لصدفة  

بمرور الزمن الجيولوجي تغيرات متعاقبة  الرأسقدمياتلقد تغير الشكل العام للصدفة في 

ديـا مستقيمة تقريبا او ويلر وقد كانت في اقدم انـواع النوتتكون سلسلة مستمرة من التطو

 .منحنية قليال ثم تطورت من هذه الحالة اشـكال كثيـرة على درجات مختلفة من االلتفاف

  )Order: Nautioidea: (رتبة رباعية الخياشيم 

 :الصدفةتركيب  

هذه الرتبـة وتركيـب الـصدفة شكل الصدفة في لتكوين صورة واضحة عن مورفولوجية  

 Pearly) بهـا يستحسن ان تدرس تفاصيل ذلك على نوع نوتيلوس اللؤلؤي الحديث

nautilus( او )Naut. Pompilius) 

زوائد يعيش نوتيلوس اللؤلؤي في المياه الضحلة اما زاحفا على االرضـية بواسـطة  

مـن فجـوة البرنس عن طريق  ه  ة اطالق تيار قوي من الماء يخرجـالرأس او سابحا بسرع

  ( Hyponome ) زائدة قمعية الشكل تسمي

ذات درجة االلتفاف العالية جدا  ( Nautilicon ) الصدفة فهي من النوع النويتليأما 

كاملة النمـو من ضيقة تكاد تكون نقطة وتتكون الصدفة ال ( Umbilicus ) والسرة

 ( Body chamber ) حجرة صغيرة الحجرة االخيرة تسمي حجـرة لجـسم ٣٥حوالي 

وهي متسعة جدا بالنسبة للحجرات االخرى او تكاد تكون كل اللفـة االخيرة الظاهرة من 

وهو في  (Whorl section)الصدفة ويسمي القطاع المستعرض للصدفة بقطـاع اللفـة 

صدفة نوتيلوس اللؤلؤي على هيئة حدوة حصان ويسمي سطحة المقعر بالمنطقة 
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اما السطح  (Impressed area or dorsal surface ) المضغوطة او السطح الظهـري

 (Ventral area) المحدب والذي يظهر من الخارج في اللفة االخيرة فهو السطح البطني

نميز بين الجزء الرئيسي واالطراف تحيط بالسطح ويمكننا في كل لفـة مـن الصدفة ام 

الخـارجي للفـات الداخلية . ويسمي الخط الذي يقابل علية السطح الداخلي والخـارجي 

ويحيط خط حافة الطرف على كل  (Limb margin) الطـراف اللفة بخط حافة الطرف

ا في وهـو ضـيق جد ( Umbilicus ) جانب من الصدفة بمنخفض يسمي سرة الصدفة

حالة نوتيلوس اللؤلوي وكل االصداف ذات االلتفاف النوتيلي اما في حالة االصداف االقل 

يحدث النمو في الصدفة  .التفافا فتكون السرة واسعة ويظهر بها جانب من اللفات الداخلية

عند الطرف الخارجي لحجرة الجسم ومع استطالة هذه الحجرة ينتقل الحيوان قليال الى 

فرز حاجزا عرضيا في الجزء الخلفي ليقتطع به الزيادة الناشئة في حجرة االمام ثم ي

الثقوب الحبل  هلعرضية ثقبا عند المركز ويمر بهذالجسم ويحمل كل من الحواجز ا

والـذي يوصـل الجسم بباقي حجرات الصدفة ويتراوح موضع  ( Siphuncle ) المسمي

المركز والجانب الظهري ولكنه ال يكون ثقوب الحبل في اجناس النوتيلوديا المختلفة بين 

ابدا بينه وبـين الجانـب البطني ويحيط بكل من هذه الثقوب انبوبة من مادة الصدفة تتجـه 

وتسمي خطوط لحام الحواجز مع  (Septal neck) الى الخلـف وتسمي عنق الحاجز

نوتيلوس وهي متموجة قلـيال في  ) (Sutnre Lines) جدار الصدفة بالدروز ) جمع درز

وتسمي منحنيات  . واحيانا ما يكون التموج اكثر وضوحا وعمقا في اجنـاس اخـري

اما  ( Lobes) ) جمع فص)الدروز المتجهة الى الخلف في هيئة منخفـضات بالفـصوص 

 (Saddles). ) جمع سرج (المنحنيات البارزة الى االمام فتـسمي بالـسروج 

  ) :Coleoidea (: رتبة الكوليات او ثنائية الخياشيم

 ( Sepia ) أو الحبار الحديثة ذات الخيشومين مثـل الـسيبا الرأسقدمياتيتبع هذه الرتبة 

وكذلك يندرج تحتها حيوانات بائدة ال يعرف منها اال اصدافها  ( Octopus ) واالخطبوط

ي صله الى أتبدو الول وهلة وكانها ال تمت ب فقط التي تشبه السيجار في الشكل والتي

 .او ثنائيات الخياشيم الحديثة الرأسقدميات
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هي هذه الفئة البائـدة ذات  متحجراتهذه الرتبة بالنسبة للمشتغلين بالاواحسن امثلة  

 (Belemnites)االصداف الـسيجارية الـشكل وحفرياتهـا تعـرف عمومـا باسـم البلمنيـت 

لعصر الترياسي الى العصر من ا ( Belemnites ) ويمتد تاريخ الجنس النموذجي

 .نوعا مختلفا ٢٥٠الطباشيري وهو ممثل في هذه الفترة بما اليقل عـن 

 كاملة البلمنيت فان اصدافها نـادرا مـا توجـد متحجراتوبالرغم من االنتشار الواسع ل 

تماما . والشكل الشائع لهذة المتحجرات هو منظر السيجار او رصاصة المدفع فهي مدببة 

 ( Alveolus )طرافها اال ان الطرف الثاني بداخلة منخفض مخروطـي يـسمي من احد ا

وهو  ( Guard ) ويسمي هذا الجزء ذي الشكل السيجاري من صـدفة البلمنيـت بالحافظ

ة الى الخارج ولونه رمادي بعمن الكالسيت في هيئـة اليـاف متشيتكون من منشورات 

 .مـا يكون ابيضداكن او بني مائل الى االحمرار واحيانـا 

المنخفض المخروطي صـدفة رقيقـة ذات حجـرة حـواجز عريضة  وفي العينات تمأل 

مقعرة بكل ثقب مركزي تحيط به من ناحيتة الخلفيـة انبوبـة صـغيرة متجهة الى ناحية 

وهي في مجموعها  (Septal nekes ) الحافظة وتسمي هذه االنابيب باالعناق الحاجزيـة

وتـسمي هذه الـصدفة التي بـداخل المـنخفض  (Siphonal canal) تكون قناة الحبل

ويتضح من تركيب المخروط  ( Phragmocone )المخروطـي بـالمخروط الحـاجزي 

وهذا الشبه هو الذي  ( Orthoceras ) الحاجزي الذي وصفناه شبهه الكبير بصدفة جنس

 .كشف طبيعـة هذه المتحجرات وتبعيتها للراسقدميات

 :( Orthoceras )التالية توجد في صدفة البلمنيت وتميزها عن صدفة والصفات

االعناق الحاجزية العرضية في صدفة البلمنيت بجوار بعضها الـبعض فتكون - ١ 

 .( Orthoceras )الحجرات ضيقة جدا وهي ليست هكذا في 

االعناق الحاجزية في البلمنيت وكذلك قناة الحبل توجدفي الناحية البطنية ال الظهرية - ٢

 .( Orthoceras )كما في 
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في العينات النوذجية الكاملة من البلمنيت يمكن مالحظة امتداد المخروط الحاجزي - ٣

المعروفة الى االمام في هيئة تركيب يشبه لباسة الحذاء ، وهو ينـاظر عظمة السيبيا 

 .(Orthoceras )وهذا غير معروف في  ( Pro- ostracum) ويسمي بوز الصدفة

 .  (Body  chamber )ال يوجد في المخروط الحـاجزي حجـرة جـسمية مميـزة- ٤

 . guard)) اهم اختالف عن التوتيليات المستقيمة هو وجود الحافظ- ٥

 ( Ammonoidea )رتبة االمونيات

منقرضة تماما معظم اجناسها ذات اصـداف ملتفـة الحبل  الرأسقدمياترتبة من الهذه   

ي بطني ويبدو ان هذه المجموعة قد انشقت عن اصل نوتيلي منـذ اوائل العصر فيها حاف  

الديفوني ثم سرعان ما تشعبت تشعبا بالغا من حيث التركيب وعدد االجناس واالنواع وقد 

ي اال انها انقرضت زوذروة خالل الحقـب الميزوبلغ تطور هذه الرتبة وتعقد تركيبها ال

 .قبـل يداية الحقب الكاينوزوي واختفت من السجل الجيولوجي اختفاء تمامـاً 

 : وهناك احتماالن بالنسبة الصل االمونويديا

اما ان تكون قد تطورت عن النوتيلويديا الملتفة ذات الحواجز الواضحة التعرج - ١ 

 .يةوالحبال الحاف  

المستقيم ذي الحبل البطني و  ( Bactritees ) ان تكون قد تطورت عن جنساو - ٢ 

 .الذي سبق االشارة اليه في الرتبة السابقة وسياتي ذكره ثانيـا فيما بعد

ويمتـد تاريخهـا الجيولوجيي  الرأسقدمياتواالمونويديا تكون اكبر واهم مجموعـة في  

من السيلوري االعلي الى نهايـة العـصر الطباشـيري . ويمتـاز تطورها بالتغيرات 

من  تهاامتحجرالسريعة التشعب من حيث الشكل وتفاصيل التركيب العضوي مما جعل 

لسجل الجيولوجي لعلى اساسـها تقـسيم زمني  انسب المتحجرات التي امكن ان يبني 

الرتبة سنختار جنسا نوذجيا  هالتركيـب االساسي لهذ عنن صورة واضـحة و  ولكي نك

 ية واالنتوجينية هذا هو جنسفلدراسة المفصلة مـن الناحية الوصمشهور نتناوله با

(Dactyloceras ) ياسمـن العـصر الجور. 
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فان  ( Nautilus ) ي العلوي وعلي العكس من صدفةاسيميز هذا الجنس العصر الجور 

يد لفات الصدفة هنا متساوية االبعاد تقريبـا في مقطعهـا المـستعرض وان ارتفاعها يز

لفة ال تخفي مـن سـابقتها اال اجزاء صغيرة جدا وهذا  لقليال جدا على عرضها كما ان ك

يعني اتساعا هائال في السرة التي تظهر فيها جميع لفات الصدفة وباالضافة الى ذلك فان 

الع تمتـد على جوانبهـا متشعبة من ناحية من المركز واكثرها منشق الصدفة محالة باض

ويمكن من تتبع مراحل النمو المتعاقبة في الصدفة ان  . الى شعبتين عند طرفه الخارجي

 Whorl) تالحظ سلسة من التغيرات المورفولوجية التي تظهر تدريجيا على قطاع اللفة

section  .) 

 أهي اولي مراحل النمو وفيهـا تبد وهذه :(Embryonic stage) :مرحلة الجنين

و محورها  ( Protoconch ) بمجرد حجرة واحدة بيضية الشكل تسمي الصدفة االولية

 .( Plane of coiling) االطول عمودي على مستوي اللف

ويمثلها الثالث او االربع لفات االولـي سطحها  ( stage Nepionic ) :مرحلة الطفولة

العرض بسرعة من املس وعرض الحجرات اطول من ارتفاعها وتـزداد الحجـرات في 

عن هذا تكون سرة عميقة عنـد المركـز وتزداد اتساعا نحو الخارج .  ألفة الى لفة فينش

ن من سرج ج يتكو  خط الدرز بسيط في هيئة خط ممووواتجاه االعناق الحبلية نحو الخلف 

وسط يحيط به من كال الجانبين ثالثة سروج جانبية اكبر كلها صغير على خط البطن األ

رة كما يقابل هذه سليمة ال تحمل اية انقسامات ثانويـة وتتناقص في حجمها نحو حافة الس  

السروج ومـا بينهـا مـن فصوص عدد مماثل من الوحدات الدرزية على الجانب الظهري 

 .اال انها اصغر كثيرا في الحجم للصدفة

في هذه المرحلة يستمر ارتفاع اللفات في االزدياد  :(Neanic stage) مرحلة المراهقة 

يصير قطاعها المستعرض بيضي الشكل تقريبا  حتى  و يتضاءل معدل ازدياد العرض

ويكون المحور االطول للفات مواز لمستوي اللف . ويترتب على ذلك ازدياد اتساع السرة 

انحياز الحبل الى الناحية البطنية واتجاه  ويبدأمع تناقص في درجة انحدار جدرانها 

ولي للصدفة في هيئة االعناق الحبلية الى االمام وتظهر في هذه المرحلـة الزخرفة اال
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نتوءات مستطيلة شعاعية االتجاه على جوانبهـا وتزداد هذه النتوءات في االستطالة شيئا 

في النهاية وقد  ( Ribs ) تتخذ شكل االضالع حتى  فشئيا مع ازدياد ارتفاع اللفات

يتشعب بعضها من طرفه الخارجي اما خط الدرز فتزداد وحداته وضوحا وتبدا في 

  .وخاصة في الفصوصاالنقسام 

شئ في هذه المرحلة هو ظهور االضالع  ضحوا (Ephebic stage) :مرحلة الشباب

بوضوح وتشعبها من الناحية الخارجية كل الى شعبتين وكذلك ازديـاد انقسام الوحدات 

 كـال الفـصوص  زخارفهاتعـم  حتى  الدرزية وازدياد تموجها

زدياد باضافة وحدات جديدة صـغيرة من ناحية والسروج كما ان عدد الوحدات يبدا في اال

 .رةة الس  حاف  

 

 

 

 

 

 

الزخرفة  أوتبـد للفـاتتثبت االبعاد النسبية  ( stage Gerontic ) : مرحلة الشيخوخة

تتالشي تقريبا كما يثبت حجم حجرة الجسم الذي يبلغ طولها حوالي  حتى  ي الضعفف

في الضعف طول اللفة االخيرة ويثبت كذلك عدد وحدات خط الـدرز عند القدر الذي  ٢/٣

بلغته في مرحلة الشباب ولكنها تتقارب جميعا في االجزاء الممثلة لهاتين المرحلتين من 

 . حيث الحجم على طول خط الدرز
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  Phylum: Echinodermata الجلدشوكيات شعبة 

 شعبةالجلدشوكيات حيوانات الفقارية ذات جلد مكسو باألشواك. وكل أفراد هذه ال 

بأسماء تشير الى أشكال  شعبةحيوانات بحرية بدون إستثناء. وتسمي األقسام المختلفة لل

ات ومنها يالخيار أو مميزة لها مثل النجميات ومنها نجـوم البحـر أو األسـماك النجميـة

الزنبقيـات ومنهـا زنابق البحر والزنابق  أو القنفذيات ومنها قنافذ البحر أو خيار البحر

 .الحجرية

  :شوكيات تصنيف الجلد 

  :شوكيات الى مجموعتين رئيسيتين وذلك على اساس طريقة الحياة تنقسم الجلد

وهـذه تـضم  Pelmatozoa الجلد شوكيات الجالسة (subphylum) شعبةتحت  -أ

األشـكال الساكنة أو الثابتة دائما وهي غالبا ماتكون ذات جـذوع او سـوق وقـد كانـت 

شوكيات الجالسة ذات إنتشار واسع خالل الحقب الباليوزوي ولكنها إنحدرت وبدأت  الجلد

 .تندر فيما بعد ذلك

وهذه تـضم  Eleutherozoa الجلد شوكيات الهائمة (subphylum)شعبةتحت  -ب 

األشـكال الحرة النشطة وكانت هذه المجموعة نادرة أثناء الحقب الباليوزوي ولكنها زادت 

 .واتسع انتشارها بعد ذلك

  Eleutherozoa الجلد شوكيات الهائمة 

يمتاز هذا القسم بعدم وجود عضو للتثبيت في هيئة ساق أو جذور والحيوانات فيه نشطة  

 أصناف:تسعي وراء غذائها بحرية في الماء. وتقسم الجلد شوكيات الهائمـة الى ثالث 

 Stelleroides           النجميات صنف  - ١

 Echinoidea            القنفذيات صنف  - ٢

 Holothuroidea       اتيالخيار صنف  - ٣
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 Echinoidea       القنفذيات صنف  وسوف ندرس بالتفصيل  

   Class: ECHINOIDEA  القنفذيات صنف

القنفذيات تعرف عادة بقنافذ البحر وهي ذات اجسام منتفخة كروية تقريبا قرصية او على 

 من االشـواك وال توجـد في القنفذيات مجار   غزيرةشكل القلب والجسم مغطي بفروة 

على السطح في النجميات ذلك الن الجهاز الوعائي المائي  ىكتلك التي تر قدمت هغذائية 

 ه  للحيوان اما عند المركز او امام في القنافذ البحرية داخلي ويوجد الفم في السطح الـسفلي

ا عند القمة تماما او خلفها قليال على في السطح المقابـل )العلوي ( ام الشرجقليال ويوجد 

بعدم وجود  صنف  ال هذه   لفـم ومركز القاعدة وتمتاز افرادنقطة الخط الواصل بـين ا

درقة الحيوان من عدد كبير من االلواح الهيكليه قشرة أو ع او الجذع. وتتكون االذر

 :المرتبة في نظام ثماني ثابـت و تنقسم الى ثالثة اقسام مميزة وهي

 )القشرة(. وهو الجزء الرئيسي من الدرقة ( Corona ) التاج- ١ 

 (Apical disc or apical system )القمي الجهاز او القمي القرص -2 

 . وهو الجزء الذي يتوسط السطح السفلي للتاج ( Peristome ) الحولفم- ٣

لمحة بسيطة وقبل ان ندخل في الوصف التفصيلي الجزاء الدرقة المختلفة يجب ان نقدم  

 .القنفذيات وهي تنقـسم الى مجمـوعتين كبيرتين صنفعن التصنيف االساسي ل

  Regular or Regularia  Echinoids ): )القنفـذيات المنتظمـة او المنتظمـات -أ 

 Irregularia Echinoids or )المنتظمة اوغير المنتظمات القنفذيات غير -ب

Irregular ) 
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ويقع الحولفم فيها عنـد مركـز السطح  ( Radial ) االولي تماثلها شعاعيوالمجموعة  

ويوجد محـصورا داخل االلواح  الشرجالسفلي وفي الجهة المقابلة عند القمة تماما يقع 

 (Oculogenital ring)المكونة للجهاز القمي والتي تسمي بالحلقـة البـصرية التناسـلية 

ثنائي جـانبي ويكـون الحولفم فيها عادة امام المركز قليال في  اما المجموعة الثانية فتماثلها

فلم يعـد في داخل الحلقة البصرية التناسلية ولكنه قد زحف الشرج  السطح السفلي اما

خارجها الى الناحية الخلفية مـن الدرقة والجهاز القمي في هذه المجموعة قليال ما يكـون 

 .يال من االمام الى الخلففي شـكل القـرص واالغلب ان يكون مستط

 صنف  تعرف اقدم انواع القنفذيات منذ العصر االردوفيسي المتوسط واالعلـي ولكـن ال 

عموما كانت محدودة االنتشار جدا اثناء الحقب الباليوزوي وخاصة فيمـا قبل العصر 

ي الكربوني وهي لم تزدهر اال في الحقـب الميـزوزوي والحقـب الكاينوزوي وسنتقتصر ف

مثال ثم  ( Cidaris ) وصفنا تركيب الدرقة على مثـال مـن القنفـذيات المنتظمة كجنس

من حالة  االكينويدياندرس التغيرات والتحورات التي تتم في تركيب الدرقة مع تحول 

 . االنتظام الى حالة غير االنتظام
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 :تركيب الهيكل في المنتظمات 

 : )Corona ( التاج 

عشرين صف من االلواح كل صفين متجاورين يكونان منطقـة واضحة يتكون التاج من 

، وهي تتبادل  متهوالمناطق على نوعين : منـاطق الواحهـا مثقبـة ومنـاطق الواحهـا مص

مع بعضها البعض اي ان هناك خمـس منـاطق مثقبـة متبادلة مع خمس مناطق غير مثقبة 

والمناطق غير  (Ambulacral areas)وتسمي المناطق المثقبة بالمناطق االقداميـة 

المثقبة البين اقدمية وتشعع المنـاطق االقدامية من اتجاه االلواح التناسلية والواح المنـاطق 

اصغر في الحجم واكثر في العدد من الواح المناطق ( Ambulacral plates )االقداميـة

االقدام االنبوبية الى وتمر خالل ثقوبها  (Interambulacral plates)البـين اقداميـة 

في الـشكل حسب  ( Pore-pairs) الخارج ويحمل منها ثقبين اثنين وتختلف ازواج الثقوب

طبيعة االقدام االنبوبية فاذا كانت وظيفة االقدام حركية تكـون اسـطوانية الشكل وتكون 

مفلطحة في  ازواج الثقوب بالتالي مستديرة اما اذا كانت وظيفة االقدام تنفـسية فانها تكون

هيئة فتحات مستعرضة واحيانا هيئة صفائح او شرائط وبالتالي تكون ازواج الثقوب في 

ما يكون الصف الـداخلي مـن ازواج الثقـوب مستديرة الشكل والخارجي مستعرض فتكون 

 (.-..  -) االزواج في شكل نقطة وشرطة

في هذه الحالـة تسمي وقد تتكون الواح المناطق االقدامية من وحدات صحيحة مفردة و

ولكنها في كثير من االحيـان تكـون  (Simple plates) الواح بسيطة

مع بعضها ال يفصلها اال  دعمةاي مكونة من وحدتين او اكثر م(  (Compoundمركبة

ويمكن التعرف على االلواح المكونة للوح  (Suture lines) خطوط لحام غير واضحة

 بعض االجناس تكون االلواح الثانوية كلها اولية او كاملةالمركب بااللواح الثانوية وفي 

(Primary or whole plates)  خط اللحام  حتى  اي ممتـدة مـن حافة المنطقة االقدامية

االوسط الطولي بين صفي المنطقة ولكن كثيرا ما تكون االلواح الثانوية محسوبه ومدببة 

حام االوسط في هذه الحالة تـسمي الـواح من جانبيها الـداخلي بحيـث ال تصل الى خط الل

حسب  (Poriferous Zones) يختلف شكل المناطق المثقبة ( Demi plates) نـصفية
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ترتيـب صفوف ازواج الثقوب فاذا كانت ازواج الثقوب فوق بعضها تمامـا اي تكـون صفا 

الثقوب  امـا اذا كانـت ازواج ( Uniserial ) واحد مزدوجا فهي تسمي مفردة التسلسل

متبادلة اي في هيئة زوجين متبادلين من الصفوف فانهـا تـسمي مزدوجة 

واحياناما يكون هناك اكثر من زوجين متبادلين عندما تكون ازواج  ( Biserial)التسلسل

والمناطق  ( Polyserial )  لاو عديـدة التـسلس ( Triserial ) الثقوب ثالثية التسلـسل

يعتها من المناطق االقدامية وتحمل كلها بروزات او نتوءات البين اقدامية ابسط في طب

 .تكون بمثابة نقط اتصال لالشواك او القـضبان الهيكلية

امـا الـصغيرة فتسمي  ( Tuberculea ) والنتوءات الكبيرة في الحجم تسمي القبـاب 

وفي كثير من االحيان تكون المناطق االقداميـة هي االخرى  ( Granules ) الحبيبات

دقيقة. وتختلف  ٦٨غيرة وبالتالي ترتكز على حبيبات صذات اشواك لكنها تكون اشواكا 

االشواك كثيرا من حيث الحجم والشكل . وهي تتفاوت في حجمها من ابرمجهرية تقريبا 

 . سم في القطر ٥،٢ن سم في الطول واكثر م ٣٠الى قضبان ثقلية قد تصل الى 

 : )System Apical ( الجهاز القمي 

يتركب الجهاز القمي في اكينويد منتظم نموذجي مـن عـشرة الـواح هيكليـة اساسية : 

ون دائرة تك   ( Genitals ) تدعىوخمـسة تناسـلية  ( Oculars ) تسمى بـخمسة بصرية 

الشرج  تحصر داخلها فتحة (  Oculo- Genital ring) تسمي الحلقة البصرية التناسلية

وما حولها من الشرج  ى فتحةغشاء يحمل الواحا وتـسمالشرج  . ويحيط بفتحة

   ( Periproct)الواح

وتكون االلواح التناسلية ) ت ( الجزء الداخلي من الحلقة البصرية التناسلية وكل لوح منها 

 (Genital pore).مزود بثقب واضح هو فتحة القناه التناسلية ويسمي بالثقـب التناسـلي 

ويمثل كل لوح تناسلي الطرف القمي لمنقطة بين اقداميـة ويكون احد االلواح التناسلية 

( اذ انه يحمل الى جانـب الثقـب التناسلي عددا كبيرا من الثقوب الدقيقة  المصفاه ) ص

التي توصل الماء الى الجهـاز الوعـائي المائي وفي المنتظمات حيث التماثل شعاعي 

عند القمة تماما والفم في مركز السطح السفلي تكون المصفاه هي العالمة الوحيدة  الشرجو
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لحيوان من مؤخرته : فيكون مقدمته الى االمام ومؤخرته الى التي يمكن بهـا تمييـز مقدم ا

الخلف اذا ما وليت الدرقة بحيث تقع المصفاه الى اليمين من الناحية االمامية. وسـنزيد 

هـذه النقطة تفصيال عند الكالم عن تماثل الدرقة في القنفـذيات. وتوجـد االلـواح البصرية 

التناسلية وهي تتبادل معها وتكون اصغر منها كثيرا ) ب ( الى الخارج قليال من االلواح 

في الحجم ولكل لوح بصري ثقب دقيق تخرج منه زائدة دقيقة من االفرع الشعاعية 

خاص ويظن انها   ( Pigment )للجهـاز المـائي وهذه الزوائـد تحتـوي على صـبغ 

  .تستعمل كاجهزة بصرية بدائية

 للمناطق االقدامية وتسمي االلواح البصرية داخلة وتعتبر االلواح البصرية نهايات قمية

(Insert )  وفي هذه  منطقة حول الشرجعندما تفصل تماما بين االلواح التناسلية وتالمس

فهـي الجهاز القمي مزدوج الشرج  الحالة تسمي الحلقة البصرية مفردة ال تالمس ما حول

القمية على الواح بصرية بعضها  واحيانا ما تحتوي بعـض االجهـزة ( Dicyclic ) الحلقة

 (Hemiolicyclic )داخلة وبعضها خارجه وفي هذه الحالة يـسمي الجهاز القمي مختلطا

 :  )Peristome (الحولفم

يقع الحولفم في االكينويديا المنتظمة عند مركز السطح السفلي وقد يكـون الفـم مستديرا   

هالليـا في كثيـر مـن القنفذيات الراقية غير مخمسا او ذا اضالع عشرة وهو يتخذ شكال 

المنتظمة وقد يكون الحولفم مجرد غشاء جلدي او قد يكون مغطي بعدد متغير من االلواح 

الصغيرة وفي كثير من قنافذ البحر يكـون الفـم مزودا بجهاز غريب للمضغ او تفتيت 

 Jaw apparatus ) الغذاء يسمي بمصباح ارسطو او الجهـاز اربعـين من يتكون وهذا

(or aristotle`s lantern   الفكي قطعة جيرية منها خمس قطع كبيرة على هيئة اسنان

قوية. ويختلف شكل االسنان من جنس الى اخر ويستفاد من هذا االختالف في تـصنيف 

بعـض االكينويـديا ويرتكز الجهاز الفكي بعظيماته االربعين على زوائد هيكلية بداخل 

ويتحرك الفك  (Perignthic Girdle) يةمالة الفك  تكون ما يسمي بالح   حافـة الفـك

 .واالسنان الى الداخل والخارج بواسطة عضالت خاصة
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مالة وقد تخرج االلواح التي تكون الحمالة الفكية من المناطق البين اقدامية فقط فتكون الح   

وقد تكون هناك زوائد تخرج كـذلك مـن الـواح المنطقة االقدامية  نقطعةفي هيئة حلقة م

دائرة الفم وقد تتصل هذه الزوائد ببعضها في كـل منطقـة او تظل منفصله وفي هذه الحالة 

ية في هيئة حلقة كاملـة ويكـون الحولفم في العادة اكبر اتساعا في مالة الفك  تكون الح  

المنتظمة وقد تكون دائرة فتحة الفم كاملة االستدارة  االكينويديا المنتظمة منه في غير

عشرة محدبة نحو المركز: كل زوج منها يقابل  ٧٠ولكنها غالبا ما تكون في هيئـة اقـواس 

  منطقة من مناطق الدرقة وذلـك في حالة االكينويديا المنتظمـة ذات الخياشـيم الخارجيـة

(Ectobranchiate )   بين قوسين من هذه االقواس ز  في كل ح  وتخرج الخياشيم واحدة. 

 :التغيرات التركيبية في الدرقة

لقد المحنا قبال الى ان الحالة البدائية للقنفذيات هي حالة االنتظام وقـدمنا وصـفا للتركيب  

الهيكلي في قنفذ منتظم كنموذج للمجموعة كلها ثم ذكرنا بعـد ذلـك ان هناك تحورات 

درقة وتظهر شيئا فـشيئا مـع تحـول الحيوانات من الحالة تصيب التركيب الهيكلي لل

البدائية المنتظمة الى الحالة الراقية غير المنتظمة وتتلخص هذه التحورات التي تصاحب 

 :هذا التغير التطوري في النقط التالية

من منطقة الجهاز القمي وزحفه المستمر خلفا في المنطقة في اتجاه الشرج  خروج- 1

 .ن التماثليمستوي لوفي

 .تحورات الجهاز الفمي- ٢ 

ويمكن  . تحور الشكل العام في المناطق االقدامية وتحورات اشكال الثقوب االقدامية- ٣ 

ان تعزي جميع هذه التحورات التي تري على تركيب الدرقة الى تغيـر طريقة الحياة في 

 االكينويدا بالتدريج من حالة الركود او نصف السكون البدائيـة

 (Semi- statozoic condition)    نشاط والحركة الحـرة الراقيـة الالى حالة

(Eleutherozoic condition)   قوية التماثل الثنـائي في الحيوان توما يستلزمة ذلك من

 .وتميز الجزء االمامي والخلفي فيه
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   :PoriferaPhylum        االسفنجيات شعبة 

جماعة صغيرة من الحيوانات البسيطة التركيب، أكثرها شـيوعا هو  شعبةتضم هذه ال

وهذه الحيوانات تمثل أقدم أنـواع عديـدة الخاليا وأبسطها  Sponge مايعرف بأسم األسفنج

 .تركيباً 

  (Skeleton) :   الهيكل

من معظم انواع االسفنجيات لها هياكل لتدعيم قنواتها وجدرانها وقد يكـون هيكـل االسفنج 

او قد تتكون من  ( Spongin ) ة الياف وتسمي اسفنجينيئمادة كالحرير تتركز في ه

وقد تكون هذه االشواك جيرية  (Spicule ) .ة تسمي االشواك االسفنجيةنيجسيمات معد

 .ية ولكل شوكة مركز مشترك يتفرغ منه عدد من االذرعكاو سلي

 

 

 

 

 

 

 

جهة الشكل اال انهـا تبـدو جميعـا تحورات وتختلف اشواك االسفنج اختالفا واسعا من  

 :لعدد صغير من النماذج االساسية وهذه النماذج هي

وهذه بسيطة التركيـب مـستقيمة او متموجة  ( Monaxon ) اشواك وحيدة المحور -ا 

قيال واحيانا تشبه العصا ذات الراس المستديرة ) الهـراوة ( ، واحيانـا تكون نهايتاها 

  ( Hooked ) .خطافيتان
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ات مـن مركـز مشترك في عوهذه ذات ست تفر ( Triaxon ) اشواك ثالثية المحاور -ب

هيئة محاور ثالثة متعامدة تقريبا . وهذه االشواك قد تكون منفـصلة واحيانا تكون ملتحمة 

  ( Scaffoldings ).مكونة نموذجا معينا يـشبه الـسقاالت  أطرافهامع بعضها ب

ع على نموذج عوهذه االشواك رباعية التش ( Tetraxon ) اشواك رباعية المحاور -ج 

رع متساوية في الطول ذوقد تكـون كـل اال ( Tetrahedron ) رباعي االوجة في بلورات

 .او قد تكون ثالثة فقط متساوية في الطول والرابع اطول منها كثيرا

 

 



 

73 
 

ذه تتكون من عدة محـاور وقـد تكون االذرع وه ( Polyaxon ) اشواك عديدة المحاور -د

 .مدببة او منتفخة االطراف على شكل الهراوات

وهذه االشواك ذات تفرع غيـر منـتظم وهي  ( Desmas ) الغير منتظمه  هـ اشواك دقيقة

 ( Monaxonid )ليـست مبنيـة على نظـام هندسـي وفـي االسـفنجيات وحيـدة المحـاور 

مترابطة بمادة االسفنجين فقط  كونبعضها ولكنهـا تـ ( Tetraxonid ) ورباعية المحاور

تكون ملتحمة او متشابكة في هيئة سقاالت.  كخرى فان االشوااما في االنواع االسفنج اال

 ةفي الحالة المتحجر لعاموهذه االنواع االخيرة فقط هي التي يحتفظ فيها االسفنج بشكله ا

واالشواك االسفنجية ذات التركيـب الجيري تكون عادة اصغر في الحجم من االشواك ذات 

التركيب السليسي وتظهر فيها كذلك الخصائص الضوئية لبلورات معدن الكالـسيت وهـذا 

ية التي ال تحتفظ بخصائصها البلورية ولـذلك تبـدو معتمـه اذا كيميزهـا مـن االشواك السلي

 .رات نيكولشوهدت خالل منشو

 :تصنيف االسفنجيات

يمكن تصنيف االسفنجيات الى ثالث فصائل رئيسة وذلك على اساس خـصائص تركيب 

 : الهيكل وهذه الفصائل هي

 .( Hexactinellida ) سداسية التشعع- ١ 

 (. ( Demospongia دقيقة االشواك- ٢

  ( Galcarea ). االسنفجيات الجيرية- ٣

ويدمج بعض المؤلفين الفصيلتين تحت اسم االسفنجيات غير الجيرية وذلـك الن اشواكهما 

  .مع مادة االسفنجين ولكنها ال تكون جيرية ابدا سليكيةتكون 

 : ( Hexactinellida ) سداسية التشعع- ١

ي تماما وتتكون االشواك من ثالثـة محـاور عموديـة على بعضها . لكالهيكل هنا سي

ولكن هناك انواع  . واالنواع االساسية تكون االشعة الست لالشواك متساوية في الطـول
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اخري نتجت فيها تحورات كثيرة لبعض االذرع في االشـواك وقد تكون االشواك حرة 

منفصله وقد تكون ملتحمة باطرافها في هيئـة هيكـل متشابك متماسك ويكون الجدار في 

 .بسيط (Ascontypeمن النوع البسيط ) ـادة ونظـام القنواتهذه االسفنجيات رقيقا في الع

الـذي يميـز العصر  ( Ventriculites ) ويتبع هذه الفصيلة متحجرات كثيرة مثل جنس 

الطباشيري وهذا الجنس بسيط التركيب ويوجد في هيئة فنجـان او قمـع واحيانا يكون 

كبير وعميق اما الفوهة فهـي مطوقة والجدارات  ركزياسطواني الشكل والتجويف الم

مثناه في هيئة تجعدات طولية تظهر من الخارج في شـكل حزوز وفواصل راسية وتقسم 

الحزوز عرضيا بواسطة امتدادات من الجـدران الى فتحات مستطيلة واالشواك سداسية 

في الطباشير  والنوع الموجود سليكيةالتشعع وملتحمة ولالسفنج جذر مكون من الياف 

 ( V. poculum) االبيض عند نهاية الطباشيري في الصخور المصرية

 : ( Demospongia ) دقيقة االشواك- ٢

 ومعها بعض االسفنجين ولكنها في بعض االحيان سليكيةيتكون الهيكل عموما من اشواك 

 سداسيةتكون من االسفنجين فقط او من السليكا فقط وال تكون االشواك في هذه الفصيلة 

 .المحور او رباعيتة او تكون غير منتظمة هالتشعع اطالقا وهي اما جنس وحيد

وهذا جنس مشهور من االسفنجيات دقيقة االشواك وامتداده  (Siphonia)  جنس 

والشكل كالكمثري او  ىلى الطباشيري االعلاالستراتجرافي من الطباشيري االوسط ا

بجذيرات  دائمـاً  ينتهيالتفاحة او التينة واالسفنج له عنق قد يكون قصيرا او طـويال و

وتمتد (Leucontypeوهي من النوع اللوكان )تمسكه باالرضية . قنوات الشهيق صغيرة 

االشواك ومتشععة من المركـز نحو الخارج وقنوات الزفير اكبر منها وموازية للسطح 

رباعيـة التشعع وذات اطراف متشعبة ومنتفخة وهي تترابط مع بعضها بواسـطة  اصال

  .هذه االطراف
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 (Calcispongiaأو ) ( Calcarea )االسنفجيات الجيرية- ٣

يتكون الهيكل في هذه الفصيلة من الجير فقط الذي يكـون على هيئـة معـدن الكالسيت او  

في الغالب ن وكوقد ت ه  او رباعيت ه  المحور، وثالثيتن االشواك وحيدة االراجونيت وقد تكو

أو معدن وال توجد مادة االسفنجين ،ومكونة هيكال متماسكا صلبا أحياناً تحدة ممفككة او 

 .في الهيكل اطالقاالسيليكا 

فيما يخص تركيب الجدار ونظام القنوات فأن نماذج االسفنج الثالثة ، األسكون والسايكون 

معروفة في الكالسيسبونجيا وتعيش منفردة أو على هيئة مستعمرات واللوكان جميعها 

 وهي غالباً صغير الحجم تقطن البحار الضحلة.

قديمة منـذ العـصر الوقد سجلت انواع من هذه االسفنجيات الجيرية في الصخور  

مزدهرة االردوفيشي وهي موجودة كذلك في السيلوري والكربوني والبرمي ولكنها لم تعد 

 . اال في العصر الترياسي كما انها تمثيال جيدا في الجوراسي والطباشيريهانة 

الفصيلة وهـو يمتـد مـن العـصر الطباشيري  هنموذجا لهذ ( Barroisia ) ويعتبر جنس 

وشجيري )مستعمرة ( وهـو في الغالـب مركـب  ىالسفل الى العصر الطباشيري االعل

ني وكل منها مقـسم الى سلسلة من الغرف الشكل وافراد المستعمرة ذوات شكل اسطوا

القنوات في هذا االسفنج بسيطة  نظامبواسطة حواجز عرضية ذات فتحات مستديرة 

 . ودقيقة واالشواك دقيقة رفيعة وثالثية المحاور

 :بيئة االسفنجيات وتوزيعها االستراتجرافي 

 العائلة جميع االسفنجيات حيوانات مائيـة ، وهي كلهـا بحريـة فيمـا عـدا 

Spongillidae)  وهو جنس وحيد المحور( ومنها الجنس(spongilla)  ويقطن المياه

العذبه ويوجد االسفنج في كل البحار في انحاء الدنيا وهو يغلب فيما بين الشاطئ وعمق 

كل رتب االسفنج فيما عدا  متر 6000ووجد حتى في عمق  مترا ويقـل بعد ذلك ٣٥٠

  (Octactinellids and Heteractinellids)التـشعع  ةختلـفرتبتي ثمانية التـشعع وم

وحيدة المحور في الكالسيسونجيا ومعظم الديموسونجيا وتكثر . ممثله في العصر الحديث 
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رباعيـة المحـاور فتكثر في هذا  الديموسونجيامترا ، اما  ٣٥٠عمق  حتى  مياه الشاطئ

سداسية  الهيكساكتنيدا ) مترا وتوجـد ٣٥٠٠عمق  حتى  المجال ايضا ولكنها ليست نادرة

اعماق بعيدة  حتى تمتد  متـرا ولكنهـا ٨٥٠مترا و  ١٨٠بكثرة فيما بين عمق  (المحاور

اما من جهة التوزيع  . اما االسفنجيات الجيرية فهي اساسا اسفنجيات تقطن المياه الضحله

 حتى  القديمةالحياة خور حقب نادرة نسبيا في صفمتحجرات االسفنجيات االستراتجرافي 

واقدم حفرياتهـا وجدت  سليكيةالعصر الكربوني وهي تقل جدا في الصخور الجيرية وال

االسفل وهي نادرة في الـديفوني واول مـا بـدا انتشارها يتسع كان  ىربفي العصر الكام

 (Chert)غالبـا طبقات سميكة الصوان سليكيةن االشواك الذلك في العصر الكربوني وتكو  

طغت منذ  حتى  وفي اثناء حقب الحياة الوسطي زاد انتـشار االسفنجياتفي تلك الفترة .

صخور العصر الطباشيري منها في   ي وهي اكثر ما يمكن انتـشارا في سالعصر الجور

في حقب الحياة الحديثة . وتوجد  لثالثي اي صخور اخري وتعتبر شائعة في العصر ا

 .في هيئة متحجرات السفنج كاملنادرة غالبا في هيئة اشواك مفككة واحيانا 
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  )Coelenterata Phylum ( شعبة 

   )Hydrozoa Class  (الهدريات صنف  

بحرية ماعدا بعض االنواع التي تعيش في المياه العذبة مثل فراد هذا الصنف جميعها 

( وهي غالباً بهيئة مستعمرات واالفراد التوبية عادة او شبيهة بالكيس  Hydraالجنس ) 

والفم محاط بمجموعة من اللوامس  وينفتح مباشرة الى الفراغ الحوضي الذي يكون 

 اتيوبي الشكل وغير مقسم.

غيـر مقـسم والهيكل  ( Enteron ) بوجود فراغ جـوفي نف  صتمتاز االفراد في هذه ال

اما ان يكون على شكل كاس او مخروط اجوف وتوجد به افراد بوليبية عادية مغلفة في 

الى جانـب بعـض افـراد متخصصة للتكاثر توجد في  ( Hydrotheca ) غالف هدري

وظيفتها اطالق الميدوزات التي تمثل تطور الجنس في  ( Gonotheca ) غالف تناسلي

و نظرا  ( Obelia ) في بعض االنواع كما في جنس يروزيوقد يوجـد طـور مالحيوان 

تختلف في نوع الوظيفة  ( Milleporaأحياناً كما في الجنس ) لوجـود افـراد بوليبية

 الـشكل متعددةاو العادية التي تقوم بها فان الحيوان يوصف بانـه ثنائي الشكل 

Polymorphic or dimorphic)  وتظهر معظم انواع الهيدروز وتناوب في الطور )

والفـرد البوليبيي يتكاثر عادة بواسطة براعم قد ال تنفصل عن بين البوليبي والميروزي 

االم ويتكون نتجية لـذلك مستعمرة تتصل فيهـا االفـراد بعـضها بـبعض بواسـطة الهيكـل 

 مستعمرة كما في جـنسللالذي يربط االجزاء الداخلية  ( Sclerenchyme )الـضام 

(Millepora )  مثل جنس يدوزيةوقد وجدت بعض افراد م ( Kirklandia )  من

الكريتاسي السفلي وهي في هئية طابع او اثر خارجي نظرا لعدم وجود هيكل صلب لها . 

 Polymorphic) لمتعـددة الـشكد ويوجد بين الهدريات مستعمرة تمتاز بوجود افرا

members )كل له عمل خاص به . وهذه االفـراد تكـون متدلية من عوامة هوائية 

Pneamatophore) )مكونة من مادة قرنية كما في جنس ( Physalia )  وهي تعيش في

 . انه امكن الحـصول على طابع لها في العصور الجيولوجيةاال البحار الحديثة 
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دروزوا معروفة من الكامبري الى الحديث ويقسم هذا الصنف الى سبعة متحجرات الهاي

 رتبتين منها هي :رتب نتطرق الى 

  : SCYPHOZOA Class )( الفنجاليات صنف   

بي اال في مجموعة واحدة فقط ولم يعرف له طور بول ميدوزيطور اليوجد الحيوان في ال

ولذا فهـو ال يفرز هيكال صلبا يمكن ان يحفظ في  (Conularidaفتعرضه هي مجموعة )

وقد يصل  اسب الجيولوجية اال ان اثار الفنجاليـات قد وجدت منذ العصر الكامبريوالر

قطرها الى مترين وهي جميعها بحرية ومداها الجيولوجي يمتد من الكامبري الى العصر 

 الحديث .

   ANTHOZOA Class )( االنثوزوات او الزهريات صنف  

افراد هذه المجموعة جميعها بحرية ومعروفة في الطور البوليبي فقط وتكون اما بهيئة 

مستعمرات او منفردة ومعظمها قاعية جالسة والتناظر جانبي أو ثنائي بالرغم من ان 

اء الجسم مرتبة بنظام سداسي أو يوحي بالتناظر الشعاعي وتكون اعض مظهرها الخارجي

ومتحجرات األنثوزوا معروفة من  مجوفةثماني أو اكثر . والفم محاط بلوامس 

 االوردوفيشي الى العصر الحديث .

من  لميدوزيتوجد في الطور البوليبي فقط ويختفي الطور ا صنف  ال ااالفراد في هذ

 -: التيتاريخ حياتها واالنثوزوات تضم حيوانات بحرية تمتاز با

 .ذات تماثل ثنائي جانبي ، واعضائها مرتبة على نظام سداسي او ثمـاني او اكثر- ١ 

 . في التجويف الداخلي ىيتدل ( esophagus) يوجد بالفوهه بلعوم- ٢

  . او اكثر عند فتحة الفم ( Stomodaeum ) قد يوجد مضيق- ٣ 

 . اللوامس المحيطة بالفوهة مجوفة- ٤

والهيكل ان وجد  . ثماثل شعاعي خارجي وتماثـل ثنـائي جـانبي داخلـيالحيوان ذو - ٥ 

 . فانة يكون له تماثل ثنائي جانبي
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تلتحم بالبلعوم من  ( Mesenteries ) يقسم الفراغ الداخلي بواسطة حواجز مساريقية- ٦ 

 . اعلي ويتدلي طرفها الداخلي نحو التجويف المعدي

كما في  ( Mesgloea ) بقة الهالم المتوسـطقد يوجد هيكل داخلي يفرز في ط- ٧ 

وقد يوجد ايضا هيكل خـارجي تفـرزه القشرة بينما ال تفرز شقائق   (Tubipora)جنس

 . اي نوع مـن الهياكل ( Sea anemones) البحر

 . والنوع االخير تنتج عنه المستعمرات ى )الجنسي(او خضر جنسيالتكاثر - ٨ 

م فيمر الفرد بطور اليرقـة وهـو طور افراد تنمو خارج األ جنسي وينتج عن التكاثر ال 

ر الحيوان نفسه على الصخر ويفرز قرصـا مـن الكالسيت يسمي  بتينتهي حين يث ح 

تتبادل في  ( Septa ) ويتبع ذلـك تكـوين حـواجز صلبه ( Prototheca ) الغالف االولي

الصورة فترة حياة الفرد كما في  الوضع بين الحواجز المسارييقية ويبقي الهيكل على هذه

ولكن في اغلب االحيان يبني الحيوان هيكال يرتفع تدريجيا و يعيش  ( Fungia ) جنس

تحمل الحيوان اثناء  ( Tabulae ) الحيوان على قمته العلوية ويتطلـب تكوين صفائح افقية

 . ودة الى اعلي وبذلك يهجر الجزء السفلي من الهيكلعص

  Order او المرجان الثمانيرتبة االلسيونات 

)ALCYONARIA OCTACORALLIA or(  

 : وقد اطلق عليها هذا االسم نظرا  

 . لوجود ثماني لوامس مشرشرة حول الفوهه مرتبة حول دائـرة واحـدة فقط- ١ 

والحيوان ذو  . ولوجود ثمانية حواجز مساريقية تتصل بالبلعوم عند الجهة العلوية- ٢ 

نظرا لوجود اخدود فمي واحد في احد الجـانبين كما ان العضالت على  ثماثل ثنائي جانبي

  . الحواجز المساريقية موزعة في شكل ذي تماثـل ثنـائي جانبي ايضا
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تعيش في مـستعمرات انبوبيـة الـشكل او مروحية  هذه الرتبة غلب هذه الحيوانات في أو

تتفرع منها  ( Stolons )او مشجرة تتـصل بعـضها بـبعض عـن طريـق انابيـب مجوفـه 

 االفراد الجديدة ويحيط النسيج الرخو هذه االنابيب 

ويفرز الحيوان هيكال داخليا من مادة قرنية او كلسية على شكل اشواك او صفائح منفصله 

وفيها يتكون الهيكل من  ( Tubipora ) ل بعضها ببعض في الطبقة كما في جنسقد تتص

صفائح ملتصقة ومكونة من انابيب تتـصل بعـضها بـبعض بواسطة ارفف افقية عريضة . 

فان الهيكل مكون من نوعين من االنابيـب انابيـب كبيـرة  ( Heliopora ) اما في جنس

ويعتقد ان البوليب كان يعيش فيها  (Autopores)تـسمي فتحاتهـا الثقـوب االصـلية 

 وتحيط بها ايـضا انابيـب مجوفه صغيرة تعرف فتحاتها بالثقوب االنبوبية

Siphonopores ) . ) 

وتضم الرتبة انواع من المرجان تعرف بالمرجان القرني تستعمل في صـناعة بعض 

يوجد بها  ( Pennatulecea ) انواع الحلي كما توجد ايضا مجموعة تسمي القلميات

 . عمود رئيسي كالقلم تظهر عليه افراد ثانوية جانبية والهيكل اما قرنـي او كلسي

  Order (ZOANTHARIA orرتبة المرجان السداسي

) HEXACORALLIA 

 -: وقد سميت الرتبة بهذا االسم نظرا لتميزها بالخصائص االتية 

سـتة حـواجز او مضاعفتها و الحواجز المساريقية في مجموعات كل يحتوي على - ١ 

يوجد في بعض االنواع من خمسة الى ثمانية حواجز في المجموعة الواحدة . ويمكن 

 . تمييز انواع االخيرة من المرجان الثماني في ان عدد الحواجز هنا يكون اكثر من ثمانية

في مجموعات يصل عددها في او الفم حول الفوهه  مشرشرة توجد لوامس غير- ٢ 

 .راعذبعض االحيان الى مائة 

  أو الفم .  يوجد تجويف او مضيق في فتحة الفوهه- ٣ 
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جميع الحواجز المساريقية مزدوجة وتوجد عليها العضالت في تماثـل ثنائي جانبي - ٤

 Sea)وتضم هذه المجموعة حيوانات ليس لها هيكل صلب مثـل شقائق البحر

(Anemonesوعـات تفـرز مل قرني كما في المرجـان االسود واغلـب هذه المجاو هيك

  .  ( Madreporaria )هـيكال كلـسيا كمـا في

  :اجزاء الهيكل

يتكون الحيوان من جسم انبوبي ذي قاعدة وفي نهايته توجد اذرع تحيط بفتحـة الفوهة  

المساريقية وتنثني تؤدي الى بلعوم ويقسم الفراغ الداخلي الى مجمـوعتين مـن الحـواجز 

 هاريقا حيث تتكون حواجز صلبه وبهذالقاعدة الى اعلي في مواضع معينة بين المس

ئح مائلـة او افالطريقة يجلس الحيوان على هيكلة الخارجي وتـربط هذه الحواجز ص

او (Synapticulae)  اسـماء مختلفـة مثـل الـسينابتات تاخـذ .افقيـة

فـي المـستعمرات يحتل الحيوان تجويفا صغيرا و(  ( Dissepimentsالحويصالت

  يسمي بالكاس يرتبط بغيرة من الكؤوس بواسـطة مادة كلسية هشة تسمي الهيكل الضام

(Sclerenchyma)  ضاميفرز بواسطة نسيج ( Coenenchyma )  وعادة يتبع الهيكل

ن المفلطح شكل الحيـوان الـذي يفـرزه فالحيوان الطويل يكون هيكله اسطواني والحيوا

المثبتة المنخفض يكون هيكله طبقي. ويبدا الحيوان في افراز هيكلة بمجرد انتهاء طور 

على الصخرة ويتكون الهيكل في البداية من قرص كلسي يكون له حافة  االيرقـة نفـسه

ن وحين يستمر في النمو الى اعلي يكـو   ( Prototheca ) راسية ويسمي بالغالف االولي

 .وقد يختفي في بعض المستعمرات ( Theca ) الغالفمـا يسمي 

وبعد  ( Epitheca ) وقد يغلف الغالف بواسطة غالف رقيق يعرف بالغالف الراكب 

فترة تظهر الحواجز بين ازواج الحواجز المساريقية وقد تثبت الحواجز عند حافة الغالف 

منطقة الغالف الراكب او حافة الغالف الراكب عند غياب الغالف واذا تعـدت الحـواجز 

وتتركب  ( Costae ). فانها تظهر على شكل خطوط راسـية خارجيـة تـسمي الضلوع

تتحد لتكون قشور  ( Sclerodermites ) رفالحـواجز مـن خيـوط اراجونيتيـة تعـ

 .ةتوقد تكـون مثقوبة او مصم ( Trabicluae ) راسية
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 :الهيكل الثانوي

واجز وقـد يظهر حتحتل ما بين ال ( Dissepiments ) تتكون من صفائح حويصالت 

في منتصف قاع القرص االولي عمود اسطواني او مخروطي يرتفع في وسط الكاس 

وقد  ا  توقد يكون كامال او غيـر كامـل مثقبا او مصم ( Columella ) يعرف بالعمود

ها وهي تميز يربط الحواجز ببعضها اشواك على شكل مـسامير تخـرم النسيج الرخو بين

وهو اما ان يكون  ( Corallum )الحواجز المثقبة ويعرف الهيكل الكامل بالمرجـان 

تل كل حيوان فيها مكان خاص حمرة كاملة حيث يعنتجية افراز فرد واحد او افراد مست

ويعـرف بالكاس وقد توجد به فجوات بين الحواجز تعرف  ( Corallite ) من المرجانة

في االتجاهين الراسي  ( Corallum ) ويـزداد نمو المرجان ( Fossula ) بالحفرة

حويصالت كما ان الحيوان يفرز هيكال ضاما من مادة  أوواالفقي بتكون صفائح افقية 

  .كلسية بين المرجانات

 :يوالمرجان الرباع يالعالقة بين المرجان السداس

 : هناك اقتراحان او نظريتان لتحديد هذه العالقة 

المرجان السداسي تطور من مرجان رباعي وذلك الن المرجان الرباعي اندثر ان - ١ 

في اواخر الحقب القديم في حين ان المرجان السداسي بـدا في الحقـب المتوسط . وقد 

يعتبر المرجان السداسي امتدادا للمرجان الرباعي في الحقـب المتوسط والحديث . و قد 

حواجز اوليـه في المرجان الرباعي كما ان بنيت هذه الصله على اساس وجود ستة 

ترتيب ظهور الحـواجز في المجموعـات في المرجان السداسي تظهر في شكل ذي تماثل 

 .ثنائي جانبي

والفرض الثاني ان السداسي ظهر من اصل مختلف في اوائل الحقب القـديم وتطور - ٢

نظرا لعدم افراز اي هيكل  منذ ذلك العصر ولكن لم يعثر على انواع منه في الحقب القديم

 . صلب اال في الحقب المتوسط
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  :تطور المرجان السداسي

يمكن تتبع خطوط يسير عليها المرجان السداسي في سبيل تطوره اثناء العصور  

واالتاج العام في تطور المرجان السداسي هو زيادة سرعة النمو لتكوين  . الجيولوجية

 -المنفردة هذا يتم طريقته : هياكل مركبة ومصمتة من المرجانات

 .تكوين مستعمرات مما ساعد على تكوين هيكل اصم- ١

 . صغر حجم االفراد وزيادة عددها- ٢

 . المرجانة هيكلمع زيادة حجم الحواجز الثقوب في الجدران ازدياد - ٣ 

 . ون منطقة طرفية للمستعمرة تتكون عندها الحيوانات الصغيرةتك  - ٤ 

 الى حافات صغيرة او اشواك. اختزال الحواجز -5

 (Coenenchymaزيادة النسيج الضام بين االفراد ) -6
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 :تصنيف المرجان السداسي 

 :تحت الرتب االتية ( Zoantharia ) يشمل المرجان السداسي 

قرنـي ذو محوري ويكون له هيكل عمـودي  ( Antipatharia ) المرجان االسود- ١ 

والحواجز المساريقية  .وليس لها هيكلأو لوامس اشواك يحمل افرادا لها ست زوائد 

 .12-6عددها 

والحيـوان فيهـا بـدون هيكـل والحواجز  ( Ceriantharia ) الشقائق االسـطوانية- ٢ 

غير محدود من الحـواجز المساريقية  عدد المساريقية تتكون من مجموعة واحدة ذات

لوامس العديدة طينية وال تظهر منـه غيـر الفونا في الرواسب الرملية او الويعيش مد

 ومرتبة في حلقتين .

 .ولهـا هيكـل صلب (Madreporaria or Scleractinia) المرجان الحجـري- ٣

وهي تضم حيوانات وحيدة او تضم مستعمرات ليس لها  ( Zoanthidea ) الزوانثديا- ٤

ونظرا الهمية  .هيكل ويشبه ترتيب الحواجز المسارييقية فيها حواجز المرجان الرباعي

في تكـوين الرواسـب الشعابية فاننا سنتناولها  ( Seleractinia ) المرجان الحجري

البسيطة مثبتة او طليقة االفراد  .بالتفصيل فندرس بعض االجناس الهامة التابعة لها

مخروطية او اسـطوانية الـشكل وقـد تكـون مخروطية او قرصية ولها غالف راكب 

مجعد والعمود الوسطي غيـر موجـود والحواجز مشرشة الحافة وتوجد حويصالت 

 .كثيرة

ي اسمن عصر الجـور ( Montlivaltia trochoides) ومن امثلة انواع هذا الجنس 

بسيطة مستطلية او مخروطية الشكل والكاس مـستديرة ويوجـد عمود االسـفل االفراد 

 النوع من المرجان ايضاً  اسفنجي النسيج والحواجز واضحة وحبيبية. ومـن امثلـة هـذا

Parasmilia Centralia)  )من العصر الطباشيري. 

جز المرجانة مركبة والكاس مضلعة العمود الوسطي اما بـدائي او غيـر موجـود والحوا 

رقيقة وتوجد الحويصالت بكثرة كما توجد اشـواك على الجوانـب الحواجز. المرجان 
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مركب وهو متفرع او اصم وحافة الكـاس غيـر منتظمـة والعمود الوسطي بدائي او غير 

 .موجود و الحواجز قوية والحويصالت موجـود بكثرة والغالف الراكب مجعد

 () المجعدرتبة المرجان الرباعي 

)Order: TETRACORALLIA or RUGOSA( 

لهذه الرتبة اهمية خاصة اذ تضم معظم مرجان الحقب الباليوزوي يمتاز بوجـود حواجز 

كمـا انه توجد على  Tetra)  =  صلبة مرتبة في اربعة اركان ) ومنه التسمية : اربعة

 Rugose) =  السطح الخارجي طبقة كلسية مجعدة ) ومنه اطلق اسـم مرجـان مجعد

ويضم هذا القسم حيوانات منقرضة ال يعـرف شـئ عـن طبيعة جسمها الرخو اذ لم تترك 

بالهيكـل في المرجان السداسي يمكن اعتبار الحيوان الذي  لنا غير هيكال صلبا وبمقارنتـة 

 افرز هيكل المرجان الرباعي يماثل الحيوان الذي افرز هيكل المرجان الحديث

 

المستعمرات نتجية للتكاثر الخضري بالبراعم التي تظهـر في احـد المواضع قد تتكون  .

  :االتية

اما وسط الكاس او على حافتة او على جانب الهيكل او داخله وينتج عـن ذلـك اشكال 

الفرد )مختلفة اما متفرعة او منضغطة. ويتخذ هيكل المرجـان المكـون مـن مرجانة واحد

ما ان يكون طبقيا او اسـطوانيا او منشوري الشكل او قد يكون الوحيد ( اشكاال مختلفة ا
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كما  ( Operculum ) مخروطي او على شكل مركب وفي هذه الحالة قـد يوجد له غطاء

ويمكـن تتبـع ظهور الحواجز في الفرد الواحد ) المرجانة (  ( Calceola ) في جنس

من عند القمة ) او بداية  بدابدراسة نمو احد االفـراد وذلـك بعمل قطاعات متتالية ت

 .ط(المخرو

مخروطي وملتوي قليال وتوجد في اعاله كاس غير ( Zaphrintoidesالجنس )وهيكل 

 .عميقة مرصوصة فيها الحواجز

 :ويمكن تلخيص ظهور الحواجز في القطاعات االتية 

ين واحد يمتد بحاجز في القطاع القريب من بداية المخروط نجد انه ال يوجد سوي - ١ 

طرفي الجدار ويحدد مستوي التماثل الثنائي الجانبي في الحيوان ويـسمي هـذا الحاجز 

 (Axial septum) . المحوريالحاجز 

الى حاجزين احدهما اطـول مـن االخر ينقسم في قطاع اعلي قليال نجد ان هذا الحاجز - ٢

الحـاجز القصير بينما يسمي  (Cardinal septum) الحاجز الرئيسي االول و يسمي

 .(Counter septum) بالحاجز المقابل

وفي القطاع الذي يليه الى اعلي يظهر حاجزان عند جدار الهيكل على جانبي الحاجز - ٣

 .(Alar septa) الرئيسي ويسميان الحاجزين الجناحيين

الحاجزين  زان مماثالن يتـصالن بـه يـسميانيظهر على جانبي الحاجز المقابل حاج- ٤

 . Counter lateral septa )الجانبين ) المقابلين

يلي ذلك انفصال في الحاجز الرئيسي عن الحـاجز المقابـل كمـا ينفـصل الحاجزان - ٥

الجناحان عن الحاجز الرئيسي . ثم يتبع ذلـك انفـصال الحـاجزين المقابلين الجانبيبن عن 

 حواجز تعرف بالحواجز االولية الحاجز المقابل منه . ويكون قد تكونت حتى  االن سـنه

Primary septa).) 

ويعتقد بعض العلماء ان الحواجز المقابلة الجانبية ليست من الحـواجز االوليـة وعلي ذلك  

 .تكون هذه االخيرة مكونة فقط من اربعة حواجز ال ستة
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تظهر في اربع مواضـع  ( Metasepta ) الحواجز االولية حواجز ثانوية تكون ويلي 

اثنان منها محصوران بين الحواجز الجناحية والحاجز الرئيـسي والموضـعان االخران 

الحاجزين المقابلين الجانبين والحاجزين الجنـاحين . ومـن طريقة ظهور بين محصوران 

الحواجز كما سبق شرحه نجد انه توجد مناطق اخـري ال تظهـر فيها حواجز بالمره كما 

الحاجزين الرئيسي والمقابل ياخذان في الضمور ونتج في النهايه اربع  ناأن 

غات ظهـرت نتجيـة لتضخم حواجز مساريقية اويعتقد ان هذه الفر(  (Fossulaحفرات

تـضمر الحواجز الصلبه اما الفراغ الرئيسي  رخوة تحمل البيض في هذه المواقـع ولـذلك

 . السفلي للفوهة فيتعتقد انه نتجية لظهور المضيق في الجزء

ل جـانبي بسيطة ذات تماث  (Zaphrentoides ) واالنواع التي تنتمي الى جنس 

فراغ رئيسي يصل الى منتـصف الكـاس وتوجـد صفائح  هوالتجويف الكاسي عميق ب

 .ولكن ال توجد حويصالت وال عمود وسطي مستعرضة

  Order: (TABULATA) رتبة الصفائحيات

(  عرضيةتتميـز بوجـود صـفائح  لبايوزويمنقرضة من حيوانات اوهي تضم مجموعة 

او  ٦بكثرة والحواجز عادة بدائية او غير موجـودة كليـة او تكون على شكل ابري عددها 

او صفائحية  ويةتكون متفرعة او كر اماوشكل الهيكل اسطواني او منشوري كما انها  ١٢

يكون مثقبا ويعتقد بعض العلماء ان هذه  درقية وجدار هيكـل الفـرد الواحـد سميك وقد

الثقـوب مواضـع بـراعم صغيرة لم تنضج بعد . وال توجد الحواجز او الحويصالت او 

االشواك او العمود ولعدم معرفتنا لطبيعة الحيوان فان موضع هذا الرتبة في التصنيف 

لتـشابهها ( Alcyonaria )في ( Tabulata ) غيـر متفـق عليه. فقد وضعت الصفائحيات

في طريقة نمو الهيكل اما من ناحية وجود حواجز واضحة نجد انـه يمكـن وضع شبه 

 ( Zoantharia ).و  ( Alcyonaria ) واسالف ( Tabulata ) كبير بين الصفائحيات
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تقع في انها ساعدت في تكـوين الـشعاب المرجانية  ( Tabulata ) واهمية الصفائحيات

 Syringopora))و ( Favosites ) و ( Halysites ) باالجنـاس مثـلفي الحقب القديم 

المرجان مركب واالفراد انبوبية الشكل متوازية تقريبا ببعضها بواسطة انابيـب جانبية 

والحواجز ضعيفة النمو وقد تمثلها اشـواك وصـفائح عرضـية كثيـرة االنتشار قد توجد 

 .على شكل اقماع

مضلعة وملتصقة ببعض ولكن ليست ملتحمة  االفراد المستعمرةالجدران التي تفصل  

غير موجودة وان وجدت فتكون على  الحواجزوبها ثقوب جدارية مرتبة في صفوف و

 ( Syringopora ) شكل اشـواك والصفائح العرضية كثيرة ومنتظمة وهي تختلف عـن

  .في عدم وجود انابيب تصل بين االفراد

اسطوانية طويلة مرتبة في صـف واحـد ملتـصقة بجوانبها مركب واالفراد لالمرجان 

والحواجز اما صغيرة في شكل اشواك او غير موجودة والصفائح افقية او مقعرة وتوجد 

  .بكثرة
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 االقدام عضرياتشعبة المسرجيات: البراكيوبودا او 

Phylum: BARCHIOPODA 

 مقدمة

لها صدفة  (Bilaterally symmetrical) المسرجيات حيوانات بحرية ثنائية التماثل

ذات مصراعين غير متشابهين مكونة من الجير او من الكيتين الفوسفاتي افراد هذه 

في  ( Beak )تلتصق بما تحتها بواسطة منقـار  ( Sessile ) الشعبة حيوانات جالسة

لحمي  (Pedicle) عنـقرجلية أو ة ويكـون االلتـصاق بواسـطة المصراع البطني للصدف

او غضروفي يخرج من فتحة منقار المصراع البطني الذي يسمي في بعض االحيان 

 .(pedicle Valve) مصراع ذوات العنق العضلي
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 Teeth and)ويتماسك مصراعا الصدفة بواسـطة بـروزات تـسمي االسـنان والفجـوات  

sockets) في المسرجيات المعشقة (Articulate) المسرجيات  وبواسـطة العضالت في

 . ( Inarticulaate ) غير المعشقة

 

 

  : الشكل والتولية

وطـرف  ( Posterior ) فان العنق او المنقار يعتبر خلفيا مسرجياتالصدفة عند تولية 

عان في الناحيـة الخلفية اق المـصرويعش   ( Anteriorr ) الصدفة االخر يعتبر اماميا

وقد تمتد  ( Hinge ) الصدفة بالمفصله عااويعرف الخط الذي تعشق حوله مصر

من  اتالمسرجي صدفةالمفصله جانبيا الى اذان مستديرة الزاوية او حادتهـا ويقـاس طـول 

المنقار الى منتصف الطرف االمـامي للمـصراع وفـي بعـض االصداف الشديدة االنحناء 

ما عرض يقاس طول الصدفة من المنقار الى منتصف الطـرف االمامي للمصراع. ا

 فهو أطول خط عمودي على الطـول ويستحسن عند قياس عرض المسرجيات صدفة 

اومقارنتـه بقياس عرض المفصله  تعيين مكان قياس العـرض المسرجيات  صدفة 

من اكبر مسافة بين المصراعين البطني و الظهري  المسرجيات صدفة قياس سمك يو

 ويستحسن ايضا تعيين مكان 
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فمن العادة تولية العينة بحيث يكون  المسرجيات صدفة هذا القياس. وعند وصف او رسم 

 . مصراعها البطني الى اعلي وجزؤها الخلفي بعيدا عن الناظر

 :الرخو  الحيوانجسم  

هما االمامي   ( Cavtiy ) داخل المصراعين في تجـويفين  يالمسرج يعيش الحيوان 

( او wantle cavityاو تجويف البرنس )  ( wall Body )جـدار الجـسمويسمى 

والتجويف الخلفي من هذين التجويفين اصغر ( Brachial cavityالتجويف العضري )

وهو يحوي الجهاز الهضمي  ( cavity Visceral ) حجمـا ويـسمي تجويف االحشاء

 U والكبد اما الجهاز الهضمي فهو على شكل حرف التناسليةوالعضالت والغدد 

باالنجليزيـة ويتكون من البلعوم والمعدة واالمعاء وحول المعدة غدة هضمية كبيرة هي 

تتوسط فته الفم جدار الجسم الذي يفصل بين التجويف االمامي للصدفة التجويف الكبـد 

لبلعوم والمعدة ثم االمعاء في الخلف وتؤدي هذه الفتحة الى ا (mantle cavityالبرنسي )
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( Anusوتكون االمعاء مغلقة النهاية في المسرجيات المعشقة بينما ينتهي بفتحة المخرج )

تجويف االحشاء  ويمتأل التي تنفتح في تجويف البرنس في المسرجيات غير المعشقة.

 متشعبالذي يتحرك من خالل نظام   بسائل الدم ( Mantle ) وكل امتدادته في البرنس

اً خالل فصي البرنس وتتشعب فيها مكونة جيوب البرنس من القنوات التي تمتد ايض

(Pallial sinuses ) التي تترك أثرها على السطح الداخلي للمصرعين وتكون عادة

 ( وهي ذات قيمة تصنيفية عالية.Pallial sinusesبهيئة شجرية وتسمى آثار البرنس )

واحد تحيط بالبلعوم وتتفرع منها فروع الى ويتمثل الجهاز العصبي بحلقة من عصب 

 اجزاء الجسم المختلفة .

  

 Brachial)البـرنس ويـسمي التجويـف العـضدي  فصياما التجويف االمامي فيقع بين 

cavity )ويحوي العرف ( Lophophore )  الذي يحـيط بـالفم وهو جهاز دائري معقد

بالسطح االمامي للجسم في منطقة الفم وهو عبارة عن تركيب لحمي معلق وذو اهداب 

وقد يكون على شكل قرص ملتف أو يكون من امتدادين مطويان يسميان االذرع 

(Brachia )يعمل على تسيير تيار مائي يحمـل الغـذاء عندما يكون مصراعا الصدفة 
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اما امتدادات   ( Pelecypoda )ويتشعب فيها بعكـس الحـال في المحاريـات  مفتوحان

فتتشعب بداخل البرنس  ( Sinus Pallial ) ف االحـشاء المـسماه جيـوب البـرنس تجوي

في نظام دقيـق مميـز ذي قيمـة تصنيفية كبيرة . والمسرجيات حيوانات 

 فيلها اربع غدد جنسية اثنين في كل ناحية من الجسم و(  ( Hermaphroditeخنثوية

بعض االحيان تنحصر هذه الغدد في تجويف االحشاء ثم الى تجويف البرنس عن طريق 

كلـي قمعيـة صـغيرة موجودة في جدار الجسم والكثير من االحشاء الطرية كالعضالت 

وغدد الجـنس وجيوب البرنس تترك عالمات على باطن الصدفة ذات اهمية كبري في 

 . تعيـين العائالت واالجناس

 والعنق : العضالت 

مصراعي صدفتها باطقم من العضالت المعقدة هي في حالـة  المسرجيات تفتح 

والعضالت  ( Adduetors ) المــسرجيات المعــشقة : العــضالت المقربــة او الــضامة

وعضالت العنق لضبط الحيـوان فـوق عنقه. وتمتد العضالت  ( Adjustors ) الضابطة

مصرعين وتتـرك على المصرع البطني اثرين صغيرين الفاتحة عمودية على مستوي ال

 .ثم تنفرج وتترك اثار صغيرة على منتـصف المصراع الظهري

فانها تترك اثرا مستطيال حول اثار  ( Diductors ) اما العضالت المبعدة او الفاتحة 

وبانقباض  (Cardinal process) العضالت المقربـة صـغير او نتـوء اساسـي

العضالت المبعدة ينسحب منقار المصراع الظهـري بطنيـا فيـدور المصراع حول 

 يقفلاالسنان البطنية فتشد بذلك العضالت الضامه . وعندما تسترخي كل العضالت 

المصراعين وفي الكثير مـن االحيـان و خـصوصا في مسرجيات ما بعد الباليوزوي 

التي تترك  (Accessory diductors)المـساعدة مبعـدة الويوجد زوج مـن العـضالت 

 . اثرا خلف العـضالت المقربـة في المصراع البطني

العنق فهو امتداد عضلي مختلف الطول يلتصق بالسطح الداخلي للمصراع العنقي  اما

(Pedicle valve ( بواسطة عظالت ويبرز من ثقب خاص )Foramen  موجود في )

ويقوم العنق بتثبيت الحيوان بما تحته  في القيعان الصخرية  المنقار أو من بين المصرعين
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، وفي انواع قليلة يكون هذا التركيب ضامراً أو مفقوداً كلياً فتلصق الصدفة مباشرة على 

 (.Spicules( أو بواسطة أشواك ) byssusالقاع بواسطة النسالة )

وتوجـد اثارهـا خارج  ه  ة العنق بالصدفة كما تحركه وتقبضوتربط العضالت الضابط 

العضالت المبعدة في المصراع البطني وفي الكثير من مسرجيات حقـب الحياه الوسطي 

الى العصر الحديث وتوجد عضلة غير مزدوجة تـسمي عـضلة العنق وهي تترك اثرا 

 .هالليا خلف اثر العضالت المبعدة المساعدة

 :تركيب الصدفه وظواهرها 

 وطبيعة المواد المكوناتها الى: ين كبيرين تبعا لتركيب الصدفهتنقسم المسرجيات الى قسم 

 .المسرجيات ذات الصدفه الكيتينية او الكيتينية الفوسفاتية- ١ 

 .المسرجيات ذات الصدفه الجيريه- ٢ 

وهناك عدد من المسرجيات ذات صدفه مكونه من الكيتين فقط ولكن العدد االكبر من  

الكيتينية حبيبـات مـن فوسـفات الكالـسيوم وموزعة بانتظام القسم االول توجد في صدفته 

فالصدفه تتكون   ( Lingula )امـا في جـنس  ( Discinisca ) في الكيتين كما في جنس

من طبقة متبادله من الكيتين وفوسفات الكالـسيوم واالصداف الكيتينية او الكيتينية 

بهـذا تختلف اختالف واضحا عن  المعه او سـوداء وهي تكون ذات ألوان الفوسفاتية

االصداف الجيرية ذات اللون االبيض وتتكون صدفه المسرجيات الجيرية من ثالث 

  :طبقات

خارجية وهي ال تحفظ في حالة المتحجرات و  رقيقة ( Periostracum ) بشرة قرنية- ١

يونات نظـرا لوجودها دائما في الح حجرلكن المفهوم انها كانت موجودة اصال وقبل الت

 . الحديثة

مكونه من ألياف مادة كاربونات خارجية  ( Lamellar ) صفائحية قيقةطبقة ر- ٢ 

طراف الصدفة أتوجد فقط عند الكالسيوم مرتبة بشكل موازي السطح الصدفة الخارجي .

 .وتحدد شكلها العام او ثنياتها وزخارفها االخرى الشعاعية
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تتكـون مـن منشورات منظمة  ( Prismatic ) اوليفيـةطبقة سميكة داخلية منـشورية - ٣ 

في سمك  تؤثر وهذه الطبقة التي يفرزها البرنس صفائحيةتميل على مستوي الطبقة ال

الصدفه وفي عـدم اظهـار ثنايـا وتراكيـب الصدفة وتقسم المسرجيات الجيرية الى ثالث 

  :اقسام

ثم مر في وسط الطبقـة المنشورية وبها ثقوب ت ( Punctate ) :المسرجيات المثقبه- ١

تحتلها في الغالب جيوب من تتسع باتجاه سطحها الخارجي محدثة ثقوب في الصدفة 

  Crania) و (Pinodema  البرنس ومـن االجنـاس ذات االصداف المثقبه جنسي

 (.Terebratulidaوأجناس رتبة )

وفيهـا تكـون الطبقـة  ( Impunctate ) :غير المثقبة )المصمته(المـسرجيات - ٢ 

مثل  المنشورية صلبة وغير مثقبة وهي تضم معظم االجناس ذات االصداف الجيرية

 .(Rhynchonellaceaأجناس العائلة الممتازه )

الطبقة  وفيها تكون ( Pseudopunctate ) :المسرجيات ذات الثقوب الكاذبه- ٣ 

تغطي اشواك عمدانية تختلف بطبيعتها عما يحيط بها المنشورية صلبة ولكن ذات زوائد 

فان لضعف مقاومتها للظروف الخارجية جيرية داخليـة وهي عندما تتجوي وتتقشر 

عن هذه االشواك لتتـرك حفرا صغيرا الى حد ثقوب المسرجيات المثقبة  الصدفة تنفصل

رتبة التابعين ل (. Chonetes و (Juresania  ومن امثلة هذا النـوع جنسي

(Strophomenida وهي المجموعة الوحيدة من المسرجيات التي تتمثل بأصدافها )

 الثقوب الكاذبة.

اما المسرجيات الكيتينية او الكيتينية  ( Atriculate ) ومعظم المسرجيات الجيرية معشقة

 ( Inarticulats ).الفوسـفاتية فهـي غيـر معـشقة او لهـا اسـنان وفجـوات بدائيـة 
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 تصنيف المسرجيات:

 تصنف المسرجيات الى الصنفين التاليين :

 Class: Inarticulata 

 Class: Articulata 

 ( Inarticulata )المسرجيات الغير معشقة

 :الشكل 

يمكن القول عامة ان المسرجيات غير المعشقة انما تكون مجموعة من الحيوانات  

المحافظة التي كانت في اوج انتشارها في اول الحقب الباليوزوي وهي تمثل االن باجناس 

 ( Pediculate )قليلة من المسرجيات ومعظم المسرجيات غيـر المعـشقة لهـا عنـق 

تتكـون مـن مسرجيات جالسة . وهذه   ( Craniidae )ولكن عائلة واحدة منها هي 

العائله تختلف عن كل المسرجيات غير المعشقة في ان اصدافها جيرية . ومعظم 

المسرجيات الغير معشقة بـسيطة الـشكل مـستديرة الخطوط وقمعية الشكل الجانبي ولكن 

مثبته بواسطة عنق قصير تثبت االجناس  ( Linguiform ) عددا منهـا مـستطيل

 .جوانبها بمواد غريبة أسندتالمستطيلة بواسطة عنق لحمي طويـل وتعيش في حفر 

ويثبت العنق في المسرجيات المستطيلة الشكل في قمة الصراع البطني اما في تلك القمعية 

ني او بيضاوي من المصراع البط مسدير ( Foramen ) الشكل فيخرج العنق من ثقب

  .وفي هذه الحالة يستعمل شكل ومكان الثقب في تـصنيف هذه المسرجيات

   )Articlutata (المسرجيات المعشقة

 :الشكل

يتباين الشكل العام للمسرجيات المعشقة تباينا واضحا فمنها المستدير والمستطيل بحيث  

يكون طولها اكبر من عرضها. وتلك التي يكون فيها عرضها اطول مـن طولها. كما 

يتباين شكلها الجانبي تباينا كبيرا ويوصف الشكل الجـانبي للـصدفة بكلمتين اولهما هي 

لها جانبي  ( Stropheodouts )دفة مثـل صـدفة جـنس وصف المصراع الظهـري فـص

محدب الن مصراعها الظهري مقعـر الشكل الجانبي بينما توصف صدفة  –مقعر
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مقعر الن مصراعها الظهري  –بانهـا ذات الـشكل جانبي محدب (  ( Dinorthisجـنس

ت اف المـسرجيامحدب ومصرعها البطني مقعـر في شـكلهما الجـانبي وتـسمي اصـد

 (Resupinate)  عدسية وبعض المسرجيات معكوسه (Biconvex)المحدبـه الـوجهين

 ( Strophomena ) بمعنـي انها تغير شكلها الجانبي في خاللتاريخ حياتها مثل جـنس

  .مقعرة محدبه عند الصغر ثم محدبة الوجهيتين عند النضوج الكامل

 ( : Ornamentation ( الزخرفة

ناعما او مزخرفا بواسطة خطـوط شـعاعية او دائرية  المسرجيات قد يكون سطح صدفة 

او بواسطة طيات او اشواك . اما الخطوط الشعاعية فقد تكـون غليظـة فتسمي 

او تكون رفيعة فتسمي  ( Hesperorthis ) كما في جنس(  ( Costaاضالع

كبيرة  وقد تكون في شـكل طيه واحدة ( Enteletes ) كما في جنس(  ( Striaeخطوط

وهذه توجد في العادة في المصراع الظهري وقد تقابل   (Plieation or fold) ومتوسطة

 .في المـصراع البطني ) Sulcus ) هذا انخفاض واحـد
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ومعظم المسرجيات لها نقوش دائرية تمثل حدود الصدفة خالل نموهـا وتـسمي بخطوط  

او  ( Filae ) وتسمي خيوط  وهذه قد تكون رفيعة وعالية (Growthh lines) النمو

عندما تمسك وتتعرج  ( Rugae ) او اسارير ( Iamellae ) صفائح عندما تمسك قليال

كثيرا وفي كثير من االحيان تنثني الخيوط فوق االضـالع او الصفائح فوق االضالع 

وفي القليل من  ( Atrypa ) كما في جنس ( Spines ) لتكون عند نقط تقاطعها االشواك

 ( Papillae ) يكون كـل سطح مغطي بواسطة حلمات ( Playstrophia ) االجناس مثل

توجد على سطح  ( Spiriferidae ) رفيعة وفي الكثير من االجناس التي تنتمي الى عائلة

الصدفة اشـواك طويلـة ومفرغة وفي اجناس اخري توجد االشواك على مـصرعها دون 

نموا من مكان الى الخر على نفس المصراع وفي االخـر وقـد تختلف االشواك طوال و

العادة تكون االشواك كبيرة وثابتة بجانب منقار المصراع . وتعتبر زخرفـة الـصدفة 

 .خاصية هامة في تصنيف االنواع بل وفي تصنيف االجناس في بعض االحيان

 :التوزيع الجيولوجي 

فهـي معرفة منذ في الـصخور  تعتبر المسرجيات من اقدم الحيوانات التي حفظت بقاياها 

الكامبري االسفل بل وهناك عدد من سجالتها في صخور ما قبل منذ في الصخور 

حيث ان تنوعها في بداية العصر الكامبري ولكن هذه االخيرة ال زالت تحتاج الى تاكيـد 

امـا العصر الكامبري يفترض وجود اسالف سابقه لها خالل حقب ما قبل الكامبري 

الكامبري االسفل فمعظمها انواع غير معشقة ذات اصداف كيتينية في المـسرجيات 

( Palaeotremata)ينتمي الى رتبة فوسـفاتية او انواع بدائية ذات اصداف معشقة 

ي حدث تطور شوفي العصر االردوفي( Syntrophiaceaو  Orthaceaوتحت رتبتي ) 

دا وانواعا وتميزت منذ ذلك الزمان معظم اذ زادت اعداالمعيشة هام في المسرجيات 

نهاية  هذا االنتشار خالل العصر الديفونيوكانت قيمه سالسـالت المسرجيات، 

الباليوزوي اصبحت المسرجيات من الكثـرة بحيـث ان عددا كبير منهـا اسـتعملت في 

ت ذا وهي Spiriferacea )  و (Productacea تقـسيم طبقاتهـا مثـل اجنـاس عـائلتي

زادت في البرمي االنواع اجناس قصيرة المدى العمري واستخدمت كمتحجرات دالة كما 

نهاية البالوزوي و المسرجيات عامة ذلك الحين في الجالسة على مصرعها البطني ومنذ 
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تـضمحل اعـدادا واهمية في المجموعات الحيوانية حتى  اصبحت تمثل في بحـار اليـوم 

ذكره ان انواعا كانت ذات اهمية كبـري في البـاليوزوي بـانواع محدودة ومما يجدر 

اخري  ٩٨االسفل والمتوسط ثم انحدرت اهميتها في نهاية هذا الحقب زادت اهميتهـا مـرة 

 Rhynchonellacea , Punctospiracea)في الحقـب الميـزوزي وهي عـائلتي

(Rostrospiracea , Terebratulacea  الجيولـوجي ثـم لدرجة استعمالها في التاريخ

انحـدرت اهميتها عند انتهاء الحقب وظلت ضعيفة التمثيل في المجموعات الحيوانية 

والحـديث واكثـر انـواع المـسرجيات الجديـدة ينتمـي الى عائلـة  الثالثيللحقب 

(Terebratellacea)   وبالتحديد العصر التي ظهرت قبل منتصف الحقـب الميـزوزوي

فظة باهميتها حتى  العصر الحديث ومما هو جدير بالـذكر ان وظلـت محتالجوراسي 

 ل العمـر ذلـك ان نوعـا مـن جـنسالمـسرجيات تضم انواعا تعتبر امثلة خارقـة لطـو

Lingula)  ) ظلت قابعة في حفرها التي تعيش فيهـا منـذ منتـصف الحقـب الباليوزوي

في محافظـة الجنس على خواصه حتى  الحديث. وهذا مثال خارق حقا ان لم يكن فريدا 

وهذه االشكال من المتحجرات التي ال تزال تعيش االن تسمى  عبر مئات ماليين االعوام

 (.Living fossilsالمتحجرات الحي ه )
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   )ATHROPODA Phylum( شعبة المفصليات

تضم هذه الشعبة جماعة ضخمة من الالفقاريات ذات تاريخ جيولـوجي طويـل يرجع الى  

عصور ما قبل التاريخ الكامبري تقريبا وتتميـز المفـصليات بجـسم دودي الشكل مكون 

يغطيها هيكل خارجي من مـادة الكييتن او الكيتين الجيري  متمفصلةمن قطع مستعرضة 

 ة في بعـضها البعض وعلي جانبي الجسم يوجد منوهو مكون من قطع مستعرضة معشق

 .االطراف المفصلية كذلك اما تماثل الجـسم في المفصليات فهو ثنائي جانبي دائما عدد

يتكون الجسم في المفصليات من ثالثة اجزاء هي الراس والصدر والبطن ويتكون كل  

هـا زوائد مفصلية جزء من هذه االجزاء الرئيسية عادة من عدة قطع مستعرضة تخـرج من

التركيب وتكون هذه الزوائد في الحاالت البدائية متـشابهه كلهـا ولكنها تشكل بعد ذلك في 

االجناس الراقية باشكال مختلفة حسب الجـزء الـذي تتبعه من الجسم وتناسب الوظيفة 

الفسيولوجية التي تؤديها فتتحول زوائد الـراس الى اجهزة للقضم او الحس اما زوائد 

الصدر فتتحول الى اطـراف او ارجـل للحركة وتتحول زوائد البطن الى اجهزة تساعد 

في عمليات التناسـل والتـنفس ولكن معظم زوائد البطن تضمر وتختفي في االجناس 

  .الراقية

 :اصنافوتنقسم المفصليات الى خمس 

 ( GRUSTACEA ) القشريات -1

  ( ONYCHOPHORA ) المخلبيات -2

  ( MYRIABODA ) االرجلعديدة - ٣

 ( INSECTA )الحشرات  -٤

  (ARACHNIDA )العنكبيات  -٥

   )CRUSTACEA ( صنف   القشريات  

كمحجرات وافرادها حيوانات مائية وتوجـد بكثـرة  الصنف  االغالبية العظمي من اقسام هذ

م واحيانـا خالل سطح الجسم يفي صخور العصور المختلفة وتتم عملية التنفس بالخياشـ
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اذا كان الهيكل الخارجي رقيقا وكثيـرا مـا يكـون الهيكـل الخارجي الكيتيني مقوي براسب 

جيري في شكل قشرة صلبة ومـن هنـا اسـم الفصيلة ) قشريات ( ويتميز في جسم 

بعضها غالبا مـا يكـون الجزئين الخلفيين غير متميزين عن  أجزاء القشريات الراقية ثالثة

في هيئة جزء واحد  مندمجةالبعض بل منضغمين في هيئة يسمي بالجذع وقطع الراس 

حيث تتميز خارجيا فقط  ( Trilobita ) وال يستدل عليها اال في صنف   التريلوبيتا

الراسية وتكون زوائد القشريات في حالتها النموذجية ثنائية  ةبواسطة الزائد

 زائدة من جزء قاعدي يسمي االول القدموتتكون كل (  (Biramousالتفرع

Endopodie) )واالخـر خـارجي ويسمي خارج القدم ( Exopoditc ). 

على القطعة االخيرة مـن الجـسم والراس  شرجالفم في السطح السفلي للراس وال ويوجد

مزود في العادة بزوج من العيون المركبة واحيانا ما تكون هناك عـين وسطي بسيطة. 

منفصالن في  الجنسان .مركبة محموله على زائـدة متحركـةالا تكون العيون وغالبا م

وبعض متشابهات االرجل  ( Cirripedea ) القشريات اال في معظم هدبيـة االرجـل

  (Parasitic Isopods) .المتطفلة

حيث ال يختلف شكل االفراد في مختلف  ( Direct ) النمو في بعض القشريات مباشر

مراحل نموها ولكن معظم القشريات يكون النمو فيها عن طريق التحور 

(Metamorphosis ) .    وتنقسم القشريات الى ستة اقسام كل قـسم منهـا تحـت صنف

 :كاالتي

 (TRILOBITA )تحت صنف  

 (BRNACHIOPODA ) تحت صنف  

  ( OSTRACODA ) تحت صنف

  (COPEPODA )تحت صنف 

 CIRRIPEDIA ))تحت صنف 

 MALACOSTRACTA ) ) تحت صنف 
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 ستراكودا وواهم هذه االقسام من الوجهة الجيولوجية هي التريلوبيتا واال

 subclass: TRILOBITA تحت صنف

 اقسم الى ثالثة اقسام طوال وعرضـتاخذ هذه المجموعة اسمها من كون الجسم م 

(Tri=3, Lobe, = part) جميع افرادها منقرضة وينحصر وجودها في حقب الحياه

القديمة فقط حيث تميز النصف االول على وجـة الخـصوص وجميعهـا حيوانات بحرية 

 .بدون استثناء

 :تركيب الهيكل الخارجي

  ( Cephalon )هي الرأس  يتكون الهيكل الذي يغطي الجسم من ثالثـة اجـزاء رئيـسية 

وكل جزء من هذه االجـزاء يتكون طوليا  ( Pygidium ) والذنب ( Thorax ) والصدر

 .من ثالث مناطق : منطقة وسطي ومنطقتان جانبيتان

وتسمي المناطق الجانبية  ( Glabella ) وتسمي المنطقة الوسطي منها بالجبهة الرأس: 

من  يمتد ( Suture ) سم الخـد الى قـسمين بواسـطة درزبالخدود وفي بعض االحيان ينق

وتقع العين على  ( Facial suture ) المقدمة الى الزاوية الخلفية يسمي درز الوجـه

منتصف ذلك الدرز والعيون مركبة ويسمي الجـزء الخارجي من الخدود المقسومة بالخد 

 .المتحرك بينما يسمي الجزء الداخلي بالخـد الثابت

ويوجد على جانبيهـا المناطق  تسمي المنطقة الوسطي الطولية بالمنطقة الوسطي الصدر: 

 ) الجانبية تسمي الحزوز بين االجزاء المستعرضة مـن هيكـل الـصدر بالحزوز البلوريو

 (Pleural grooves) . 

ون حـول الذنب وعادة ما يك تينلك من منطقة وسطي ومنطقتين جانبيتكون كذ الـذنب:

في كثير من االحيان و (Mrarginal border) لحافة الجانبيةلحافة عريضة تسمي ا

واحدة محورية  (Caudal spine) يكون الذنب مزودا باشواك تسمي اشواك الذنب

 .واحيانا اثنتان جانبيتان
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في كثير من العينات التي يكون فيها الجزء االسفل ظاهرا تري الحلقات  الزوائد: 

ي وتسم ( Biramous ) العرضية للراس والصدر والذنب حاملـة مفـصلية مزدوجـة

ر الى قرون بزوائد الراس والصدر على الترتيب والزوج االول من الزوائد محـو  

ويختلف التريلوبيت عن باقي القشريات في وجود زوج واحد فقط  ( antenna) استشعار

  .من قرون االستشعار

التريلوبيتا حيوانات منقرضة تماما ينحصر وجودها فقط في صـخور الحقـب الباليوزي 

وهي من المتحجرات الهامة المرشدة لعصور ذلك الحقب وهي كائنـات كانت سريعة 

 التطور وكانت االجناس واالنواع قصيرة المدي الجيولوجي ومن ثم 

 

ايـة وجود سجل ي  وزوي ولم يباللمعظم اقسام الحقب ال دالة متحجراتتاتي اهميتها ك

( Trace Fossilsفي العراق اال آثارها المتحجر )تريلوبيتية من الصخور  مستحاثة

( وهي اثر زحف الحيوان على الرواسب الطرية والتي حفظت Cruzianaوالمسماة )

وتجرت فيها ضمن صخور تكويني الخابور في شمال العراق وهو اقدم التكوينات 

 العراق بعمر االوردوفيشي.الجيولوجية في 
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 Subclass: Ostracoda  :ستراكوداواال  تحت صنف 

ستراكودا هامة في تـاريخ وتعتبر المتحجرات الدقيقة التي تنتمي الى تحت صنف اال

الطبقات ومضاهاتها وال يفوقها في االهمية مـن مجموعـة المتحجرات الدقيقـة 

Microfossils)  ) المتحجرات نظرا لدقـة اصـدافها توجد  هفهذاال رتبة الفورامينفرا

 (Cores)اللبابو ( Cuttings ) الفتات الصخريةكاملة وفي اعـداد كبيـرة في 

 .للبحث عـن البتـرول او المعـادن االخري تحفرالمستخرجة من االبار التي 

ها ستراكودا واسعة االنتشار تعرف من الكامبري حتى  الحديث والكثيـر مـن انواعوواال 

ستركودا في تاريخ وتقسيم جميع وذو امتداد زمني محدود وتستعمل متحجرات اال

ويتراوح طول  .فيهـا الـصخور ترسبتالطبقات وخاصة في تعيين البيئات القديمة التي 

مم تعيش ٢سم وان كان معظمها ال يزيد طوله عن  ١مم الى 0,5ستراكودا من واال

مالح والعذب ومنها ماهو قاعي في معيشته ومنها ال شبهستراكودا في الماء المالح او واال

 .ستراكودا القاعيـة مـن البيئـات الساحلية الضحلةوهائم وتعرف معظم اال
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صدفة كيتينية جيرية ذات مصراعين وينمو الحيـوان كما في  استراكودا بان لهواال وتتميز

صدفته في فترات معينة  اذ يلفظ الحيوان ( Ecdysis ) بقية المفصليات بواسطة االنسالخ

ثم ينمو سريعا وهو عار تماما ثم يبدا في بناء صـدفة جديـدة اكبر من االولي التي لفظها 

الصغيرة الي نوع من االصداف الكاملة  ( Instard ) ولذلك توجد اصداف االنسالخ

 النمو لهذا النوع في الرواسب القديمة وفي العادة تختلف اصداف اناث االستراكودا عن

 .ذكورها في الحجم

وتحتوي الصدفة على حيوان حلقي قشري له سبعة ازواج من الزوائد المفـصلية  

Jointed sppendages)  ) ويمثل الزوجان االول والثاني من هـذه الزوائـد قرون

ستركودا عيون هي في واستشعار الذين تحوال لكي يستعمال في العوم والحركة ولال
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سـتراكودا القديمة التي والصدفة ولكن في بعـض اصـداف االاالنواع الحديثة بداخل 

 من الخارج. على الصدفة  ( eye spot ) في الحقب الباليوزوي تترك العين اثرا عرفت

ستراكودا الى يمين ويسار وهذان المصرعان يرتبطان بواسطة وعا االاويولي مصر 

وتترك هذه العـضالت على باطن  (Transvers adductors) عضالت ضامة عرضية

عدد من  االوستركودا الصدفة اثارا مميزة ذات اهمية تصنيفية كبيـرة ويخـرق مـصراع 

كمـا يخرقه ايضا بعض القنوات  (Pore canals) الثقوب تعرف بالقنوات العموديـة

تمتـد طوليـا او اشعاعيا كحزوز ناحية الجزء البطني  (Radial canals) الشعاعية

بحبات من  ةاحدة خارجية سميكة كيتينية ومقواصراع. وتتركب الصدفة مـن طبقتـين وللم

وتسمي الحافة الحرة  غير محفوظ في المتحجرات الجير وهذا الجـزء مـن هذه الطبقة هو

اما الحافة الداخلية   (Outer margin or flang)من هذا الجزء بالحافة الخارجيـة 

اما الخط الذي  (Inner margin or duplicture) خليةاالخرى فتـسمي بالحافـة الدا

 . (Line of Conerscence)تتحد فيه الطبقتـان فيسمي بخط االلتحام

حولهـا  يتعشقالتي   ( hinge ) المفصلهفهي ستراكودا وومن اهم مميزات صدفة اال

 :المصراعان وهناك ثالث انواع اساسية للتعشيق

نوع يتم فيه التعشيق بدون اسنان وفجوات وانما بواسطة تركيب طويل ينمو من احد - ١ 

المصراعين مغلفا الجزء الظهري للمصراع المقابل او داخال فيه كما في 

 . ( Cytherellidiidae)عائلة

نوع يتم فيه التعشيق بواسطة اسنان وفجوات كما في عدد من اجناس عائلـة  -2 

(Cytheridae ). 

نوع مختلط يتم فيه التعشيق بواسطة ركوب او دخول مصراع في االخر مع وجود - ٣

 ( Cytheridae ).اسـنان او وجـود فجـوات كمـا في اجنـاس اخـري مـن عائلـة 
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  :الزخرفة

ستراكودا مزخرفا في العادة وان كان بعضها املـسا وتختلـف الزخرفة ويكون مصراع اال

شكل طيات وانخفاضات كبيرة قد تقسم المصراع الى  من نوع الى اخر وقد تكون في

او تكون في شكل نقوش دقيقة موزعة على كل المصراع ويمكن  ( Lobes ) فصوص

 :تقسيم انواع النقوش الى ما ياتي

وهي تظهر على بعض االصداف نتجية وجود طية كبيرة تمتد ( Lobes ) الفصوص - ١

نتصف المصراع وهي تقابل من الجانب الظهري الى الجانب البطني في م

الذي تلتصق عليه العضالت وهناك بعض االنواع التي قد تنقـسم  (Sulcus)المنخفض

 الجيوب- ٢ . اصدافها الى عدد اكبر من الفصوص عن طريق وجود اكثر من طية واحدة

( Pouche) في  ىوجد عادة على صدفة االنثارتفاعات بيضاوية او نصف كروية ت يوه

 . قبل ان يترك االم جنيناً  ناحيتها البطنية ويظن انها كانت تحمل

وهي تركيبات طويلة في الناحية الخلفية البطنيـة لعـدد كبيرمن   ( Alae ) االجنحة- ٣ 

 . والميزوزوية الباليوزويةاالجناس 

وهي احزمة تدور حول الحافة البطنية لكل مصراع وقد   ( Carinae ) االحزمة- ٤ 

 . او مسننة ( Crenulate ) ون مشرشرةتك

وتعرف في عدد من االصـداف  (Spines and nodes) االشواك والعقد- ٥ 

 .الباليوزوية

النقوش والزخارف العامة التي تحدد شكل الـصدفة العـام وفيهـا يكـون المصراع - ٦

  . او غير ذلك ( reticulate ) او شبكيا ( Punctate ) املسا او مثقبا

تولية الصدفة عملية اساسية لحسن وصف النوع ويمكن اتخـاذ االدلـة  :تولية الصدفة

 :االتيـة لمعرفة االمام والخلف للمصراعين االيمن وااليسر

 (عند النظر اليها جانبيا)الصدفة ذات الشكل االنسيابي : فاذا كان للصدفة ناحية مدببة - 1

عند النظر اليها من الناحية )المدببة  ناحيتها فيالناحية خلفية واذا كان لها اجنحة  هفهذ
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واذا كانت لها اشواك او بروزات زخرفية اخـري فانها في  ( فهي الجهة االماميةالظهرية 

 . العادة تتجه الى الخلف

 . اذا نظر الى الصدفة من ناحيتها الظهرية فان جزئها العريض يعتبر خلفيا- ٢

الزخارف والنقوش على الصدفة ففـي العادة  عندما يكون هناك اختالف في توزيع- ٣

 . يكون الجزء قليل النقوش اماميا

 . عندما يكون هناك اثر للعين فانه يكون اماميا- ٤

 

 

 

 

 


