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چکیده:
صدف های مرواريد ساز لب سیاه ) (Pinctada margaritiferaيکي از گونههای مهم نرم تنان ميباشد تلفات در تمامي مراحل
صدفچه و مولدين صدف مشاهده شده است .به منظور مطالعه و بررسي عوامل آلودگي هايي مختلف نظیر انگلشناسي از
صدفچه و مولدين صدف مرواريدساز لب سیاه در خلیج فارس نمونه برداری انجام گرديد .نمونهها برای بررسيهای ظاهری
داخلي و خارجي مورد استفاده قرار گرفتند .در اين بررسي ارگانیسمهای سطحي ،ناهنجاريهای روی پوسته بیروني و اندام های
داخلي با تهیه اسمیر و گسترش از طريق میکروسکوپ مورد مطالعه قرار گرفت .مهمترين موجودات مزاحم شناسايي شده در
بررسي ظاهری بارناکل ،شقايق ،آبفشان  ،نوزاد انواع صدف دو کفهای ،کرم ،صدفهای دوکفهای حفار و اسفنج بود و انگل
خاصي در اندام داخلي مولد صدف لب سیاه مشاهده نگرديد .نمونهها به صورت تازه و برای بررسيهای قارچي مورد استفاده
قرار گرفتند .برای بررسيهای قارچي با استفاده از محیط کشت  SDAو از طريق مشاهده با میکروسکوپ مورد شناسايي قرار
گرفت .مهمترين قارچ گزارش شده در اين تحقیق قارچ موکور بود که در آبشش مولد صدف لب سیاه يافت شد.
كلمات كلیدی :خلیج فارس ،بندرلنگه  ،صدف مرواريد ساز لب سیاه ،قارچ ،انگل
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مقدمه
فعالیتهای صیادی و صنايع وابسته به آبزيان بخصوص تکثیر و پرورش آنها نه تنها از جنبههای اقتصادی و تامین پروتئین
مورد نیاز کشور بلکه از بعد اجتماعي و اشتغال زايي خصوصا در نوار ساحلي از اهمیت بسزايي برخوردارند .از اين نظر نرم تنان
گروه بزرگي از بيمهرگان هستند که استفادههای گوناگوني دارند .از پوسته نرم تنان مرواريد ساز در صنايع منبت کاری ،دکـمه
سازی ،تزئـیـنـات ،خوراك دام و طیور و از عضله بزرگ آن جهت خوراك انسان استفاده مي گردد و مهمترين تولید آن
استحصال مرواريد طبیعي و پرورشي مي باشد ( احتشامي .)3131،نرم تنان بخصوص صدف های مرواريد ساز از نظر اقتصادی
و تجاری حائز اهمیت ميباشد .انواع صدف های مرواريد ساز در قسمت شمالي خلیج فارس عبارتند از:
صدف لب سیاه Pinctada margaritifera
صدف محار(کالنگ) Pinctada radiata
Pinctada fucata
صدف محار ژاپني
يکي از گونه های مهم ت جاری در دنیا صدف مرواريد ساز لب سیاه مي باشد که جهت پرورش و تولید مرواريد پرورشي از آن
استفاده ميشود ) .(Saveh Doroudi M, 2001صید صدف و استحصال مرواريد طبیعي از ديرباز در خلیج فارس و بخصوص
در غرب هرمزگان در جزاير الوان  ،هندورابي و کیش که از زيستگاه های اصلي اين صدف بشمار ميرود رواج داشته و بهترين و
سودمندترين ثروت طبیعي خلیج فارس بشمار ميرفته است .يکي از صدف هايي که مرواريد مرغوب از آن استحصال ميگردد
صدف لب سیاه با نام علمي  Pinctada margaritiferaميباشد که متاسفانه صید بي رويه نسل اين آبزی با ارزش را در
معرض انقراض قرارداده است.
با وجود موفقیتهايي که در زمینه تکثیر و پرورش صدفهای مرواريد ساز لب سیاه در کشور ايران به دست آمده متاسفانه
تلفات در تمامي مراحل الروی  ،صدفچه و همچنین مولدين اين صدف مشاهده شده است که تاکنون به داليل ايجاد اين تلفات
پرداخته ن شده است .تمام مراحل رشد و نمو صدف مرواريد ساز لب سیاه در کارگاه تکثیر و درون مخازن پرورش طي ميشود و
لذا در معرض عوامل بیماريزای 3مختلفي قرار دارد ).(Sindermann C J, 1990 ،Minaur J, 1969 ، Bower SM,1992
لذا در مراکز تکثیر و پرورش آبزيان ،ابتدا به شناساي ي عوامل بیماريزا در مخازن پرورش صدف پرداخته و سپس به راه کارهای
مناسب جهت حذف و يا پیشگیری از هجوم عوامل بیماريزا ارائه و اجرا مي گردد .هجوم عوامل بیماريزا در مخازن پرورش و
حتي در محیط طبیعي زندگي صدف مرواريد ساز لب سیاه مشاهده شده است .سیستم ايمني نرم تنان به خصوص صدف ها
ساده بوده و در برابر کوچکترين عامل بیماری ،مقاومت چنداني از خود نشان نمي دهد و خیلي زود عامل بیماريزا درون صدف
انتشار مي يابد .عوامل بیماريزا بر اساس نوع عامل بیماری تقسیم بندی مي شوند و شامل عامل بیماريزای قارچي و عامل
بیماريزای انگلي مي باشند.
قارچ ها ارگانیسم های يوکاريوتي بوده که به دلیل فقدان کلروفیل قادر به تامین مولکولهای درشت مورد نیاز خود از طريق
فتوسنتز نیستند .عوامل بیماريزای قارچي درون مولدها و صدفچه های صدف مرواريد ساز لب سیاه حضور دارند و توانايي ايجاد
بیماری در آبزيان دارند .يکي از مهترين داليل خسارت اقتصادی در صنعت آبزی پروری ناشي از بیماری های قارچي است.
(ابراهیم زاده موسوی .)3131،قارچ ها توانايي ايجاد برخي از بیماری ها در آبزيان مانند بیماری آبشش سیاه را دارند .گونه های
فوزاريم 2نیز به عنوان ايجاد کننده بیماری آبشش سیاه در آبزيان مطرح شده است(راسخي ص.)3131،
در مطالعه افشار نسب و همکاران در سال  3131از صدف لب سیاه قارچ های آسپرژيلوس  ،کالدسپوريم ها و آلترناريا گزارش
شده است  .بررسي های افشارنسب بر روی آب موجود در گارگاه پرورش صدف لب سیاه مي باشد که قارچ های فوق را مشاهده
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نموده اند و عنوان نمودند شايد اين قارچ ها عامل بیماری و تلفات در صدف های لب سیاه باشند .قارچ Ostracoblable

 implexaاز صدف مرواريد ساز لب سیاه و همچنین قارچ های سوراخ کننده در فرانسه توسط  Ramaiahو همکاران در سال
 3331گزارش شد و عنوان شده است که اين قارچ باعث تضعیف صدف ها مي گردد.
خسارت اقتصادی ناشي از استفاده مواد شیمیايي از بین برنده عوامل قارچي قابل توجه است  .استفاده مستمر مواد شیمیايي
جهت از بین بردن قارچ ها سبب خسارت زيست محیطي و سرطان زايي و ناقص-الخلقه زايي صدف ها مي گردد .يکي از اين
گونه مواد مصرفي که مشکالتي بوجود مي آورند ماالشیت گرين مي باشد که به منظور درمان و کنترل قارچ زدگي در مراکز
تکثیر و پرورش آبزيان بکار میرود( .)Ramaiah N, 2006به طور کلي قارچ ها عوامل فرصت طلب بوده و ابتال به بیماری
قارچي در اثر عواملي مانند عوامل استرس زا و سوء مديريت پرورش آبزيان (نظیر کدورت آب ،کمبود اکسیژن محلول در آب و
وجود بقايای موجودات بويژه در بستر) ايجاد مي شود ) سلطاني م(.3131 ،
عوامل بیماريزای انگلي درون مولدها و صدفچه های صدف مرواريد ساز لب سیاه حضور دارند .از مهمترين انگل های پوستي
صدف (عامل بیماريزای انگلي) مي توان به گونه  Perkinsis marinusاشاره نمود ،هر چند که در ابتدا تصور مي شود که عامل
اين بیماری پوستي ،قارچ بوده ولي بعد از بررسي مشخص شد که عامل بیماری پوستي تک ياخته (انگل) بوده است ( Hine P
.)M. Thorne T, 2000, Hine P.M. Thorne T, 1998
مطالعات  Hine and Thorneدر سال  3333و  2111بیان میکند که در میان انگل های آسیب رسان به صدف ها ،مهمترين
انگل مربوط به خانواده هاپلوسپوريديومها 1بوده و بیماری که ايجاد مي کند به بیماری  Multinucleate Spherie Xمعروف
است .بیماری  MSXاولین بار در سال  3313و در اويستر  Crassostrea virginicaمشاهده شد که عامل آن گونه
 Haplosporidium nelsoniمي باشد و تلفاتي که ايجاد مي کند شامل کاهش تولید مثل ،تغییر در فاکتور های آب و در
نهايت مرگ و میر به خصوص در تابستان و پايیز مي باشد.
در سال  3131احتشامي و همکاران الروها را تا مرحله قوزدار پیش بردند و بعد از  31روز الروها از بین رفتند .در سال 3131
روستائیان و همکاران الروهای صدف لب سیاه را تا مرحله الرو چشم زده پیش بردند و بعد از آن الروها از بین رفتند .در اين
تالش الروها  33روز زنده ماندند .داليل عدم موفقیت در کارهای انجام شده در داخل کشور ،نبود سالن تکثیر مناسب و
تجهیزات ناکافي ،استريل نبودن آب و در مقطعي ديگر آلودگي و مشکالت پروتوزوآ عنوان شده است (احتشامي.)3131
در هند تولید صدفچه صدف محار  Pinctada fucataشدند ،وی در سال  3333به اتفاق همکارانش قادر به تولید صدفچه
صدف لب سیاه گرديد ولي صدفچه ها پس از انتقال به دريا بعد از گذشت چندين ماه از بین رفتند  ،که دلیل آن هجوم
موجودات مزاحم و حفار گزارش گرديد (Alagarswami,1983).
 Wadaوجود موجوداتي شامل بارناکل ها ،اسفنج ها ،کرم ها ،جلبک های دريايي و اويستر ( )oysterرا روی پوسته صدف های
مرواريدساز گزارش نمودند و عنوان کردند که اين موجودات موجب بروز ضايعاتي در سطح خارجي صدف میشوند.
) (Wada,2007اسفنج ها با وجود ايجاد حفره در پوسته صدف وارد شده و بوسیله اسپیکول های خود پروتئین سطح صدف
حل و پوسته را نازك کرده و حتي به قسمت داخلي صدف وارد مي شوند .بعضي مواقع ممکن است عمل سوراخ شدن در صدف
های جوان که دارای قدرت ايمني بیشتری هستند اتفاق نیفتد و مانع از نفوذ به داخل پوسته شوند ولي در صدف های مولد و
بزرگتر به دلیل کاهش مقاومت سیستم ايمني عمل سوراخ شدن ممکن است به داخل پوسته نفوذ کرده و موجب آسیب به
قسمت های داخلي صدف شود ( ) Doroudi,3331همه گزارشات اذعان دارند که موجودات مزاحم باعث اختالل در عمل باز و
بسته شدن کفه های صدف شده که نهايتا حرکت صدف را با مشکل مواجه مي کند.
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درودی در سال  3131عنوان نمود که صدف ها در اثر وجود ارگانیسم های حفار و سطحي باعث عفونت شديد در اندام های
داخلي و خارجي صدف های پرورشي مي گردد که در اين بین موجودات سطحي صدف حفار و اسفنج قرمز مهمترين ارگانیسم
ها مي باشند .همچنین ارگانیسم های سطحي مثل بارناکل ها و اسپات صدف های خوراکي نیز بعضا در سطح خارجي صدف ها
مشاهده گرديده است.
اکثر مطالعات صورت گرفته در مورد بیماریهای صدف مربوط به مطالعات و گزارش های حاصل از صدف های جمع آوری
شده از طبیعت صورت گرفته و کمتر به حضور عوامل بیماريزا در صدف های پروررشي پرداخته شده است .همچنین تشخیص
عامل بیماريزا از روی نوع آسیب ها و ضايعات امکان پذير نبوده زيرا ممکن است چندين عامل همزمان ظهور کنند و نوع آسیب
و ضايعات مشابه باشد .لذا بهترين راه برای پیشگیری و درمان بیماری  ،شناسايي و تفکیک نوع عامل بیماريزا (قارچي ،انگلي و
 ،)...نوع آسیب وارده و حضور عامل بیماريزا که در کدام مرحله از مراحل رشد صدف باشد در نظر گرفته مي شود تا بتوان در
مزارع و کارگاه های پرورش صدف و ساير آبزيان در خصوص پیشگیری يا درمان اقدام نمود .در پروژه حاضر وجود عوامل
بیماريزا در مرحله صدفچه و مولدين صدف مرواريد ساز بررسي شده است .با توجه به اهمیت تکثیر و پرورش صدف های
مرواريد ساز لب سیاه در ايران ،ادامه اين فعالیت منوط به شناسايي تمام عوامل ايجاد کننده تلفات در مخازن پرورشي از جمله
قارچ های بیماريزا و حتي انگل های مزاحم مي باشد .لذا در اين تحقیق سعي شده است با کمترين امکانات تجهیزاتي و مکاني
و تا آنجايي که امکان بوده است با شناسايي عوامل بیماريزا از مرگ و میر صدفچه ها و مولد های صدف لب سیاه جلوگیری
نمود و تعداد مولدها و صدفچه های تولیدی در کارگاه را افزايش داد .نتايج اين بررسي در تحقیقات پروژه های بعدی مي تواند
مورد استفاده محققین و سازمان های ذيربط قرار گیرد .
روش تحقیق:
جمع آوری و نمونه برداری صدف مولد و صدفچه:

بوسیله عملیات غواصي در عمق  31تا  32متری دريا ،محل زيست صدف ها در جزاير هندورابي و الوان در غرب خلیج فارس
اقدام به جمع آوری صدفچه و مولدين صدف لب سیاه گرديد و با انتقال صدف ها به کارگاه تکثیر مرکز تحقیقات نرم تنان
شیالت بندر لنگه جهت نمونه برداری مورد استفاده قرار گرفتند .نمونه برداری صدفچه و مولد صدف لب سیاه از پوسته و
اندام های داخلي (آبشش ،هپاتوپانکراس ،روده و همولنف ) انجام شد .نمونه ها برای بررسي به دو دسته جهت مطالعه
انگل شناسي وقارچ شناسي تقسیم شدند و اطالعات هر گروه جمع آوری و ثبت گرديد و آزمايش های زير بر روی آن ها انجام
گرديد(.)Melba G B,2007
ثبت عالئم بالینی و شناسائی انگل ها:

کلیه عالئم بالیني نمونه های جمع آوری شده که ممکن است بیانگر عوارض غیر طبیعي و يا سبب ايجاد بیماری گردد ثبت
گرديد .اين عالئم شامل وجود موجودات چسبیده مزاحم ،1انگلهای سطحي ،تغییرات شکل پوسته ،تغییرات رنگ پوسته و وجود
سوراخ در پوسته میباشد .جهت جدا سازی موجودات مزاحم ،صدف های مولد بمدت  11دقیقه در آب شیرين قرار داده شدند
تا با توجه به تغییرات شوری و فشار اسموتیک آب ،موجودات پنهان شده در پوسته خارج گردند .عالوه بر عالئم بیروني نسبت
به تشريح اندام دروني و ثبت عالئم بالیني داخلي از جمله چسبیدن ارگانیسم های مختلف در قسمت داخلي پوسته،
چسبندگي پوسته به ارگانها و تغییرات ظاهری اندام های داخلي ،تغییرات رنگ و شکل داخلي پوسته ،آبسه ،ادم ،انقباض و
جمع شدن قسمت داخلي پوسته ثبت گرديد.

Fouling organism
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تهیه گسترش مرطوب از همولنف و بافت ها برای شناسائی انگل ها و تغییرات بافتی:

جهت انجام اين کار از اندام های مختلف ،گسترش مرطوب تهیه گرديد .برای تهیه گسترش يک تا چند قطره از همولنف
مولدين صدف روی الم ريخته و با استفاده از رنگ آمیزی گیمسا برای مشاهده تغییرات سلول های همولنفي و ديدن انگل های
احتمالي در مولدين رنگ آمیزی انجام و الم مورد نظر به وسیله میکروسکوپ مورد بررسي قرارگرفت(Melba G B,2007
.) OIE,2008،
روش بررسی نمونه ها به منظور جداسازی قارچ ها:

برای جداسازی قارچ از نمونه های بافت هپ اتوپانکراس ،آبشش و روده مولد صدف مرواريد ساز لب سیاه نمونه تهیه گرديد و
سپس توسط لوپ استريل شده بر روی محیط کشت سابرو دکستروز آگار 1نمونه ها کشت داده شدند .سپس نمونه های کشت
داده شده در انکوباتور 11درجه به مدت  1تا  1روز قرار داده شدند و از لحاظ رشد و عدم رشد قارچ مورد ارزيابي قرار گرفتند( .
.) OIE,2008، Melba G B,2007
یافته ها:
نتایج مشاهدات ظاهری در مطالعه صدف ها:

براساس مطالعات بالیني و ماکروسکوپي در سطح صدف های مرواريد ساز چندين نوع انگل در صدف ايجاد عارضه مي کنند
مشاهده گرديد که شامل :بارناکل ،شقايق ،آبفشان ،6نوزاد انواع صدف های دوکفه ای مانند  Chamaو ، Spondylusکرم،
صدف دو کفه ای حفار 3و اسفنج مي باشد .نتايج مربوط به انگل های خارجي و داخلي در جدول  3نشان داده شده است .به
صورتي که بارناکل و همچنین نوزاد انواع صدف های دو کفه ای چسپیده سبب سنگیني پوسته صدف شده و از لحاظ فیزيکي
و کسب غذا باعث ايجاد مزاحمت در صدف مي شود .شقايق و آبفشان باعث سنگیني در صدف مي شود .کرم ها 3به صورت
ضايعات در سطح صدف ها خراش ها ،سوراخ ها و بريدگي هايي ايجاد مي کنند که اندازه آنها از  1میلي متر بیشتر مي باشد.
سوراخ های ايجاد شده در پوسته صدف ها ناشي از کرم ها با رنگ سیاه تا قهوه ای در سطح صدف ها قابل مشاهده مي باشند.
صدف دو کفه ای حفار باعث ايجاد سوراخ در پوسته بیروني صدف شده که اين سبب استقرار جانور مزاحم در صدف مي گردد.
اسفنج نیز از طريق اسپیکول های سوزني خود پوسته صدف را سوراخ سوراخ مي کند و سبب ورود عوامل بیماريزا به داخل
صدف مي شود و بتدريج صدف را تضعیف مي نمايد(.شکل  3تا شکل )1

شکل  -1صدفچه قبل از ایجاد ضایعات در پوسته

1

)Sabouraud Dextrose Agar (SDA
Tunicate
2
Lithophaga spp.
3
Mud worm tunnels
1
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شکل  -2وجود اسفنج و آبفشان بر روی صدفچه

شکل  -3وجود بارناكل و كرم روی صدفچه
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جدول  -1موجودات مزاحم در مولد و صدفچه
مولد

صدفچه

گروه

خارجي

داخلي

خارجي

+

-

+

بارناکل

-

-

+

شقايق

+

-

+

آبفشان

-

-

+

نوزاد انواع صدف دوکفه ای

+

+

+

کرم

-

-

+

Lithophaga sp.

+

-

+

اسفنج

نتایج حاصل از بررسی نمونه ها از نظرانگل های موجود:

با توجه به حفره دار شدن پوسته صدف توسط موجودات مزاحم و پنهان شدن ساير موجودات در اين حفره ها ،موجودات جمع
آوری و در آزمايشگاه توسط لوپ و میکروسکوپ نوری مورد بررسي قرار گرفته و مشخصات آن ها ثبت گرديد .تنها انگلي که در
د و سطح داخلي و خارجي مولدين صدف لب سیاه و همچنین در سطح خارجي صدفچه ها يافت گرديد کرم ها بودند .با توجه
به شکل ظاهری کرم ها مشخص گرديد که اين کرم ها در هیچیک از رده های انگلي بیماريزا (ترماتود ،سستود ،نماتود،
اکانتوسفال) قرار ندارند و نمي توان آن ها را انگل بیماريزا محسوب نمود ،اما میتوان آن ها را به عنوان موجود مزاحم در نظر
گرفت (شکل .)1

شکل  -4كرم های جدا شده
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با بررسي های صورت گرفته بعد از تهیه گسترش از همولنف مولد صدف لب سیاه هیچ نوع انگل روی اندام همولنف مولدين
صدف لب سیاه مشاهده نگرديد.
نتایج حاصل از بررسی نمونه های قارچی:

نتايج بررسي های صورت گرفته در آزمايش قارچ شناسي تنها قارچ موکور 3در آبشش صدف مولد لب سیاه را نشان داده ،نتايج
نشان داد که در اندام های هپاتوپانکراس و روده هیچ گونه قارچي يافت نشد (شکل .)1
نتايج بررسي قارچ شناسي درون اندام های مولد صدف لب سیاه در جدول  2نشان داده شده است.
جدول -2وضعیت وجود قارچ ها به تفکیك نمونه ها
رديف

اندام نمونه برداری

قارچ شناسائي شده

3

آبشش

موکور

2

هپاتوپانکراس

هیچگونه قارچي مشاهده نگرديد.

1

روده

هیچگونه قارچي مشاهده نگرديد.

خصوصیات ماكروسکوپی و میکروسکوپی قارچ موكور:

ماکروسکوپي :اين قارچ ها رشته ای بوده و به عنوان آلوده کننده عمومي شناخته شده .اين قارچ از نظر رشد بسیار سريع بوده و
ظرف مدت  1الي  1روز در محیط کشت رشد میکند .شکل کلوني حالت پشمي داشته و به رنگ خاکستری ديده مي شود.
میکروسکوپي :فاقد تیغه م یاني بوده و دارای هايف های عريض و پهني هستند و میسلیوم فاقد ديواره عرضي و فاقد رايزوئید
مي باشد .دارای اسپورانژيوفور 31بلند  ،کیسه ای مانند و اغلب منشعب مي باشند که به صورت انفرادی از توده میسیلیومي
منشأ گرفته .در راس اسپرانژيوفور جسم کروی به نام اسپر انژيوم قرار دارد که متشکل از تعداد زيادی اسپور (هاگ) آراسته شده
است  .اسپرانژيوم در نتیجه حجیم شدن يکي از سلول های رشته زايگومیست ها 33بوجود مي آيد و اسپورهای سیاه رنگ تولید
مي کنند  .در نتیجه تقسیم پي در پي هسته و قطعه قطعه شدن سیتوپالسم  ،هر قطعه سیتوپالسم يک هسته را در خود
گرفته و ساختمان اسپور تشکیل مي گردد .ديواره اسپرانژيوم بسادگي پاره مي شود و اين امر موجب پراکنده شدن اسپورهای
گرد و کمي دراز مي گردد .اسپرانژيوفور در انتها به کولوماال 32ختم مي شود(.شکل ) 1

1

Mucor
Sporangiophore
1
Zygomycetes
2
columella
2
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شکل  -5تصویرنمای میکروسکوپی قارچ موكور

بحث و نتیجه گیری:
مطالعات اکولوژی ،بیولوژی و بالیني موجودات زنده از مسايل بسیار با اهمیت مي باشد ،که اين موارد بايد پیرامون هر موجودی
انجام گردد .در مورد صدف مرواريدساز لب سیاه که يکي از آبزيان پرورشي باارزش مي باشد مطالعات میکروسکوپي و
ماکروسکوپي در خصوص اندام های داخلي و سطح بیروني صدف انجام گرفت .مطالعه حاضر شامل بررسي انگل های داخلي و
خارجي و قارچ مي باشد.
موجودات مزاحمي که در اين بررسي مانند بارناکل ،شقايق ،آبفشان ،نوزاد انواع صدف های دو کفه ای  ،کرم  ،اسفنج و صدف
دوکفه ای حفار لیتوفاگا31مورد شناسايي قرار گرفتند ،ممکن است بصورت مستقیم ايجاد بیماری نکنند ولي زمینه را برای بروز
بیماری ها هموار مي سازند .موجودات مزاحم و حفار مانند اسفنج بوسیله اسپیکول خود و لیتوفاگا بوسیله ترشح بزاق پوسته
صدف را سوراخ سوراخ مي کنند و زمینه را برای ورود قارچ ها به داخل صدف هموار کرده و باعث بیماری صدف مي گردد.
وجود موجودات مزاحم بارناکل ،شقايق  ،اسنفج  ،انواع صدف دو کفه ای ،صدف حفار ،لیتوفاگا ،کرم ها روی پوسته صدف  ،اين
موجودات باعث مزاحمت در باز و بسته شدن کفه صدف و باعث تضعیف صدف مي شوند .اسفنج ها با وجود ايجاد حفره در
پوسته صدف وارد شده و بوسیله اسپیکول های خود پروتئ ین سطح صدف حل و پوسته را نازك کرده و حتي به قسمت داخلي
صدف وارد مي شوند .بعضي مواقع ممکن است عمل سوراخ شدن در صدف های جوان که دارای قدرت ايمني بیشتری هستند
داخل پوسته شوند ولي در صدف های مولد و بزرگتر به دلیل کاهش مقاومت سیستم ايمني
اتفاق نیفتد و مانع از نفوذ به
عمل سوراخ شدن ممکن است به داخل پوسته نفوذ کرده و موجب آسیب به قسمت های داخلي صدف شود.
در مشاهدات بررسي حاضر در رابطه با موجودات انگل مزاحم وجود يک نوع کرم در قسمت داخلي صدف های مولد مشاهده
شد که در ديگ ر گزارشات به وجود کرم در اندام داخلي در مولدين صدف لب سیاه اشاره ای نشده است.
قارچ ها يکي از عوامل مهم و تاثیرگذاری در ايجاد بیماری و اختالل در زندگي آبزيان بشمار مي رود و شناسايي و بررسي آن ها
نیاز مبرم هر کارگاه تکثیر و پرورش آبزيان مي باشد .در بحث قارچ شناسي بر روی صدف های مولد لب سیاه  ،تنها قارچي که
در اين بررسي مشاهده شد قارچ موکور بود اين قارچ فقط در آبشش صدف های مولد مشاهده گرديد .تهیه آب مناسب و
مديريت شده که از المپ ماورابنفش گذرانده شده جهت استفاده مولدين و صدفچه ها در مخازن پرورش صدف از اقدامات مهم
عدم قارچ زدگي محیط پرورش صدف ها مي باشد.
Lithophaga
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