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واکسنهای ماهیان

پیشگفتار مترجمان
بیماریهای عفونی یکی از موانع اصلی و چالشهای عمده گسترش صنعت آبزیپروری در بسیاری
از مناطق میباشند .برای بسیاری از این بیماریها درمان یا روشهـای مـدیریتی تثبیتشده وجود
ندارد و متراکمسازی تولید آبزیپروری در گونههای مختلف ماهی نیز خطر بیماری و گسترش آنها را
افزایش داده است .از این رو توسعه پایدار آبزیپروری به ویژه در گونههای ماهیان استخوانی مستلزم
پیشگیری از بیمـاریهای عفونی می باشد .در حال حاضر واکسیناسیون ماهیان مناسبترین روش برای
پیشگیری از بیماریهای عفونی تهدیدکننده در این گونهها میباشد که بهعنوان روشی پیشگیرانه در
آبزیپروری برای چندین دهه استفاده شده و استفاده از آن اهمیت روزافزونی پیدا کرده است .با این
وجود استفاده از واکسنها برای ماهیان چالشهای فنی آشکاری دارد که با چالشهای موجود در
واکسیناسیون حیوانات خونگرم متفاوت است و شناخت صحیح مکانیسمهای دخیل در ایمنی زایی
واکسنهای ماهیان را به منظور دستیابی به سیاستهای پیشگیرانه جدید ضروری می سازد .کتاب
پیش رو ترجمه کامل کتاب "واکسن های ماهی" حاصل تالش محققین کشورهای مختلف و مطابق با
آخرین یافتههای علمی است که مهمترین هدف آن ارائه اطالعات جدید در زمینه واکسیناسیون ماهیان
می باشد .مطالب کتاب حاضر در هفت فصل تنظیم شده که در هر بخش سعی گردیده است تا به
جنبههای مختلف واکسیناسیون ماهیان و تحقیقات انجام شده مرتبط با آن پرداخته شود .در ترجمه
این مجموعه سعی گردیده که عالوه بر انتقال مفاهیم علمی ،تا حد امکان حفظ امانت و روان بودن متن
رعایت گردد .امید میرود که مطالب این کتاب مورد استفاده دانشجویان ،اساتید و محققین عالقه مند
به این زمینه قرار گیرد و بتواند آنها را در دستیابی به مطالب جدیدتر یاری نماید .در پایان از
خوانندگان محترم استدعا داریم که با رهنمودهای ارزشمند خود ما را در جهت رفع نقایص احتمالی
یاری نمایند.
علی طاهری میرقائد و همکاران

