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پیشگفتار ویرایش دوم
جمعیتجهانیدرسال 1122هفتمیلیاردنفربودوباایننرخافزایشجمعیتجهانیدرسال
 1112به 8میلیاردنفرخواهدرسید.همچنین،تقاضابرایپروتئینحیوانیبهعنوانیکمنبعغذایی
به افزایش خود ادامه خواهد داد و فشار اضافی بر تولید غذا وارد خواهد شد که باید در کنار سایر
فعالیتهایانسانی(مانندمسکن،حملونقل،صنعت)برایزمینقابلاستفادهمحدودبهرقابتبپردازد.
پروتئینحیوانیحاویاسیدهایآمینه ضروریاستکهاجزایمهمیکجیرةغذاییمتعادلاست.با
این حال ،حیوانات چراکنندة آزاد در مراتع دیگر منبع پروتئینی اصلی نیستند ،و هزینههای تولید
حیواناتمزرعهایبهسرعتدرحالافزایشاست.برایافزایشکاراییوکاهشهزینهها،مزارعپرورش
حیواناتوسیعواغلبنزدیکبهمحلسکونتانسانهاهستند.ضایعاتوموادزائدحاصلاز پرورش
پستاندارانوپرندگاندرمقیاسزیادمیتواندمحیطزیستراآلودهکندوهمچنینخطرافزایششیوع
بیماریدرحیواناتوبهدنبالآنانتقالدرونگونهایبیماریهایزنوتیک(مانندویروسنیپادرخوک،
ویروسآنفلوانزایمرغیدرپرندگان،انگلکریپتواسپوریدیومدرگاو)بهانسانوجوددارد .
ماهیان بالهدار منبع عالی پروتئیناند و بسیاری از گونههای دریایی از مزیت اسیدهای چرب
غیراشباعباچندبانددوگانه( )PUFAبرخوردارند؛بااینحال،تولیداتماهیگیریثابت باقیماندهیا
کاهشیافتهاست؛چراکهمناطقماهیگیریجدیدیکشفنشدهاست.همچنین،ذخایرطبیعیماهیان
دربسیاریازبخشهایجهانبهطورچشمگیریبهدلیلفناوریهایصیدکارامدتر،صیدبیشازحد
یاماهیگیریبیرویه،وازدست رفتنویاتخریببسترهایتولیدمثلیکاهشیافتهاست.فاضالبهای
صنعتی (مانند فلزات سنگین ،ارگانوفسفاتها) به محیطزیست آبی تخلیه میشوند که میتوانند بر
رشد ،بقاء و تولیدمثل ماهیان اثر بگذارند و در برخی مناطق آالیندهها در ماهی به اندازهای تجمع
می یابند که دیگر برای مصرف انسانی مناسب نیستند .پرورش در قفس ماهیان بالهدار (بهویژه در

ساحل) هزینههای راه اندازی و تولید کمتری دارند و مشکالت مرتبط با پرورش بسیاری از حیوانات
خونگرمراندارند.پرورشمتراکمماهیان راهحلیبرایتولیدمقرونبهصرفهترپروتئینحیوانیاست؛
با اینحال ،با افزایش تراکم در اثر عوامل مختلفی که انتقال پاتوژن عفونی بین ماهیان را افزایش
میدهند،شیوعبیماریهامیتواندبیشترشود .

از چاپویرایشاولکتاب«بیماریها وناهنجاریهایماهیان بالهداردرقفسهایپرورشی»در
سال،1111حجموسیعیازتحقیقاتدرزمینهبیماریهاوناهنجاریهایماهیانانجامشدهاست.در
ویرایشجدید (ویرایشدوم) ،اهداف،چرایی،مخاطبان،تمرکزوقالبکتابتغییریپیدانکردهاست.

ح بیماریهاوناهنجاریهایماهیانبالهدار 


بااینحال،تغییراتمهمیدرویرایشجدیدازجملهاضافهشدنهمکارانجدیدبرایهشتفصلازنُه
فصلکتاب،افزودنیکفصلجدید(انتقالعواملعفونیبینماهیانوحشیوپرورشی)،وحذفیک
فصل(تاریخچهپرورشدرقفس)اعمالشدهاستکهبهمناسبتروآموزندهترشدنکتابمنجرشده
است .
همکارانمادراینکتابکارشناسانبینالمللیبسیارمحترمازآسیا،استرالیا،اروپا،شمالوجنوب
امریکاهستند.آنهاتجربةعملیویاتخصصدرزمینةبیماری/ناهنجاریها وتشخیصآنهاویاحل
مشکالت مربوط به پرورش در قفس دارند .همانند ویرایش نخست این کتاب هدف اصلی ما تدوین
کتابیمعتبروعملیبرایهمکاراندرصنعتآبزیپروری،بهویژهآنهاییکهباپرورشماهیان بالهدار
درقفسارتباطدارند،بودهاست.همچنینامیدداریماینکتابهشداریبرایبیماریهاوناهنجاری-
هایبالقوهویادرحالظهوردرمناطقخاصازجهانباشدوبهشکافهایموجوددردانشمادر
اینزمینهبپردازدکهچهبسابهپژوهشهایبیشتردراینحوزهمنجرشود .

پاتریک تی.کی .وو و دیوید دبلیو .برونو
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پیشگفتار ویرایش نخست
دربسیاریازبخشهایجهانمنبعاصلیپروتئینحیوانیبرایانسانهاماهیان بالهدارهستند.
پرورشمتراکمماهیان بالهداربهطورچشمگیریازدهه 2881رشدداشتهاست؛چونکاهششدیدی
درذخایرطبیعیماهیانرخدادهوهمزمانباافزایشجمعیتتقاضابرایمصرفماهیانافزایشیافته
است.برایمثال،مصرفجهانی ماهیبینسالهای 2881و 2881تا 01درصدافزایش یافت،در
افزایشیابد،بهویژه

حالیکهماهیگیریفقط 8درصدافزایشداشت.انتظارمیرودتقاضابرایماهیان 
در مصرفکنندگان مرفهتر در کشورهای توسعهیافته که از فواید ماهیان آگاه گشتهاند (برای مثال
ماهیان  دریایی منبع عالی برای اسیدهای چرب غیراشباع با چند باند دوگانه امگا  0هستند).
آبزیپروری تنها راه حل برای پاسخ به این تقاضا میباشد؛ چون این فعالیت میتواند بهطور ثابت و

پایدارپروتئینباکیفیتباالییرادرطولسالتأمین کند.اینصنعتدرحالحاضرتنهافعالیتی
استکهسریعترینرشدرادرفرآوریتولیداتغذاییدرجهاندارد .
قفسدریاییماهیان بالهدار،بهویژهپرورشدریایی،عمومیتبیشتریپیداکردهاست؛ چونفواید
اقتصادیزیادیدراینشیوهپرورشوجوددارد.بااینحال،مشکالتیدراینزمینهنیزوجودداردو
بیمارییکیازآنهاست.شیوعبیماریباپرورشماهیان درشرایطمتراکمبیشترمیشودودرنتیجه
بیماریهایعفونیوغیرعفونیموانعمهمیدراینصنعتمیباشند .
هدفاصلیماازتدویناینکتابارائهمنبعمعتبروعملیدرزمینه بیماریهاوناهنجاریهای
ماهیان بالهداردرقفسپرورشیاست.امیدواریماینکتابهشداریبرایبیماریهاوناهنجاریهای
بالقوهویادرحالظهوردرمناطقخاصازجهانباشدوبهشکافهایموجوددردانشمادراین
زمینهبپردازدکهچهبسابهپژوهشهایبیشتردراینحوزهمنجرشود.اینکتاببرایآبزیپرورانی
کهپرورشدرقفسدارندیاتمایلبهاینکاردارنددرنظرگرفتهشدهاست.همچنیناینکتاببرای
مشاوران سالمت ماهی (از جمله دامپزشکان) ،میکروبشناسان ،انگلشناسان ،آسیبشناسان ماهی و
مدیران آزمایشگاههای تشخیصی مفید خواهد بود .هر فصل کتاب توسط افراد باتجربه و متخصص
بین المللینوشتهشدهاستکهتجربهشخصییاتخصصدرزمینهبیماریهاوتشخیصآنهاویارفع

مشکلدرزمینةپرورشدرقفسماهیانبالهداردارند .
اینکتاببهچهاربخشتقسیمشدهاست-اولینبخشکتابدرزمینهسامانةپرورشدرقفس،و
بخشهایدوموسومبهترتیببهبیماریها/ناهنجاریهادرماهیانگرمابی(دمایبیشتراز22درجه
سانتیگراد)ودرماهیان سردابیپرداختهاست.درهریکازاینبخشها،سهفصلوجوددارد-یکی
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درزمینهبیماریهایعفونیدرماهیان آبشیرین(شوریصفر)،یکیدرزمینهبیماریهایمصبیو
دریایی و دیگری (فصل سوم) به ناهنجاریهای غیرعفونی میپردازد .در بخش آخر به بیماریهای
نوظهوریکههشداریبرایاین صنعتمیباشندپرداختهشدهاست.امیدواریماینتقسیمبندیکتاب
بهخوانندگانکمککندتاآسانتربهاطالعاتالزمدرزمینهبیماری/ناهنجاری درگروهیازماهیان
دستپیداکنند.همچنین،سازمانبندیکتاببهبرجستهکردنتشابههاوتفاوتهادرمشکالتمربوط
به بیماری در بین گروههایی از ماهیان (برای مثال ،بین ماهیان دریایی گرمابی و ماهیان دریایی
سردابی) کمک میکند .با اینحال ،چنین تقسیمبندی مشکالت کوچکی ایجاد میکند ،برای مثال
تعدادی از پاتوژنها از هر دو ماهیان آب دریا و آب شیرین جدا شدهاند ،بنابراین ،نویسندگان و
ویراستارهایکتاببرایجلوگیریازهمپوشانیگستردهمطالبارتباطتنگاتنگیباهمداشتند.برای
ماهیانآبشیرینمشاهدهمیشودمربوطبهفصلچهارماستوفقط

مثال،فرونکلوزیسکهاغلبدر
به طورجزئیدرفصلسومبهآنارجاعدادهشدهاست[اینترتیبدرویرایشاولکتابنیزوجود
داشت] .بهطورمشابه،عواملعفونیمهم(مانندپیسیریکتزیاسالمونیس)ماهیان دریایی(فصلسوم)
بهطورخالصهدرفصل  چهارممورداشارهقرارگرفتند؛چوناینعواملبرایماهیان آبشیرینکمتر
اهمیتدارند .
کتابهایی در زمینه بیماریها  /ناهنجاریهای عفونی و غیرعفونی ماهیان (مانند بیماریها و
ناهنجاریهایماهی،جلدهای،2-0انتشاراتبینالمللی)CABوجوددارند،امابهطورویژهبهمشکالت
مربوطبهماهیان بالهداردرقفسهایپرورشیاختصاصندارند.مشکالتیکهپرورشدرقفسباآنها
مواجهاستدربرخیمواردبامشکالتموجوددرروشهایپرورشیدیگرمتفاوتاست.درپرورشدر
قفس،ماهیان ممکناستدرمعرضمداومپاتوژنهاییباشندکهدرهمهجاوجود دارند.همچنین،
تنشهمراهباپرورشدراسارتاینزمینهراایجادمیکندتابیماریوتاحدکمتریناهنجاریهای
غیرعفونیبهمرگ ومیرتبدیلشوند.انتقالوسرایتعواملعفونینیزدراینشرایطافزایشمییابد،و
ماهیانتااندازهایبهدلیلتضعیفسیستمایمنیناشیازمواجهةطوالنیمدتباآالیندههادرآبویا
تنشحاصلازازدحامجمعیت،بیشترمستعدبیماریمیشوند.اثروگسترشبیماریهایجدیدویا
درحالظهورنیزاهمیتدارد،وتحتتأثیرعواملیازجملهدادوستدبینالمللیتخمهایابچهماهیان،
مهاجریاوحشیمیباشد.درشرایططبیعی

حملونقلغیرمجاز ماهیان،وتماسباگونههایماهیان 
این پاتوژنها ممکن است در میزبانهای طبیعی پاتوژنهای مهمی نباشند ،اما با توجه به گسترش
مناطقجغرافیاییویادامنةمیزبانی،درشرایطمحیطییادمایمتفاوت،اینپاتوژنهاممکناستبه
همهگیریهاییباپیامدهایاقتصادیجدیمنجرشوند .

ویکمذ
فصلاول-بررسیاجمالیپرورشدرقفسواهمیتآندرقرنبیست
پیشگفتارویرایشنخست
با افزایش تقاضای پروتئین حیوانی در هزارة جدید ،انتظار داریم افزایش چشمگیری در فعالیت
پرورش در قفس در بسیاری از کشورها مشاهده شود .این مورد بهویژه در کشورهایی که زمین
قابلاستفاده محدودی دارند ،اما خطوط ساحلی بهنسبت طوالنی و یا سامانههای رودخانه -دریاچه

وسیعیدارند،صادقاست.امیدواریماینکتاببرایهمکارانیکهدرصنعتپرورشماهیدرقفس
فعالاند،مفیدباشد .
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پیشگفتار مترجمان
پرورشماهیدرقفسهایمحصورسامانةآبزیپرورینسبتاًجدیدیمحسوبمیشود.اگرچهمبدأ
استفاده از قفسها برای نگهداری و حملونقل کوتاهمدت ماهیان تقریباً به دو قرن پیش در آسیا
برمیگردد،پرورشتجاریماهیاندرقفسدردهه2811باظهوروتوسعهپرورشآزادماهیاندرنروژ

شکلگرفتهاست.پرورشماهی درقفس بهعنوانیکیازسامانههایتولیدآبزیپروری درسهدهه
گذشتهرشدبسیارچشمگیریداشتهاست،بهطوریکهبرآوردمیشودحدود21درصدازکلتولیدات
جهانیآبزیپروری(بدونگیاهانآبزی 28/8میلیونتن)یاتقریباً 2میلیونتنحاصلازقفسهای
.)FAO,روندافزایشتولیدآبزیپروریازجملهسامانههایپرورشدرقفسبا
پرورشیاست(a
افزایش تقاضای محصوالت دریایی در کنار کاهش یا ثابتباقیماندن تولید حاصل از ماهیگیری و
افزایش آگاهی از فواید تغذیه ای این محصوالت تحریک شده است و برای حفظ این روند افزایشی،
آبزیپروریباچالش هایبزرگیازجملهافزایشرقابتبرسرمنابعموجود(آب،زمین،نیرویانسانیو
انرژی)روبهرواست.ازاینرو،آبزیپروریپایداربهافزایشبهرهوریدرواحدسطحواستفادهازمنابع
آبیبکروبهرهبردارینشدهماننددریاچهها،مخازنآبی،رودخانههاوآبهایساحلیلبشوروآبهای
دورازساحلدریاییبرایپرورشآبزیاننیازدارد.کشورایرانباداشتنمنابعآبلبشوروشوروسیع
درشمالوجنوب،آبشیریندردریاچهها،مخازنآبیوآبپشتسدهافرصتمناسبیبرایتوسعه
سامانهپرورشدرقفسدارد .
یکیازمشکالتاصلیدرپرورشمتراکمماهیاندرسامانههایمختلفازجملهقفسهایپرورشی
چالش بیماریهای ماهی است که ناآگاهی و عدم رعایت اصول بهداشتی به نتایج فاجعهبار و
خسارتهایاقتصادیچشمگیریمنجرخواهدشد.کتابهایمختلفیدرزمینهبهداشتوبیماریهای

ماهیهادردسترساندولیکتابحاضرجزمعدودکتابهاییاستکهبهطوراختصاصیبهبیماریهاو
ناهنجاری هایماهیانپرورشیمهمدرقفسپرداختهاست.محتویاتکتاببهدوبخشبیماریهای
عفونیوناهنجاریهایغیرعفونیدرآبهایشیرین،لبشوروشورماهیان گرمابیوسردابیتقسیم
شده است و جنبههای مختلف بیماریها از جمله همهگیرشناسی ،تشخیص ،عالیم بالینی و
هیستوپاتولوژیکیو پیشگیریو ک نترلموردبررسی قرارگرفتهاست.درفصلآخرکتاببهانتقال
عواملعفونیبینماهیهایپرورشیووحشیپرداختهشدهاست .
امیدواریمترجمهاینکتاببرایصنعتروبهرشدآبزیپروریوبهخصوصسامانههایپرورشدر
قفسمفیدباشد.جاداردازسرکارخانمالههرهبریبابتویراستاریکتابتشکرنماییم .
دکتر علی طاهری میرقائد و همکاران

