
 بنام خدا

 ی الملل بین سمپوزیوم حضور محققین موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در دهمینگزارش 

Euro-Aliment (Foods Connects People and Share Science in a Resilient World) 

 Euro-Aliment (Foods Connects People and Share Science in a Resilient World)دهمین سمپوزیوم بین المللی

  فناورانه استراتژی های    با محورهای فناوری های نوین در علوم غذایی، ایمنی غذا در جهان همه گیر،  2021اکتبر    7-8در تاریخ   

پایدار منابع آبزی، رویکردهای پایدار برای  توسعه  برای آبزی پروری و    جانبه برای نوآوری در اقتصاد زیستی، رویکردهای چند  

به شبکه سازی مدل های جدید در علم  تجارت برای    آگاهیجانبی در محصوالت زیستی ارزشمند،    فراورده هاید  ادغام مجد

در حرفه صنایع غذایی از  گوناگون  ، سیاست گذاران و مشاغل    فناوران با حضور دانشمندان غذا، محققان، مهندسان،    وانتقال بیشتر  

ارتباطی    Platformترکیه، هند، یونان، رومانی و دیگر کشورها بصورت آنالین در    کشورهای هلند، اسپانیا، آمریکا، ایران، چین،

 رگزار شد.  بدر کشور  رومانی   زنده  بصورت و  وبیناری   شکل به   و    (Microsoft Teams)مایکروسافت تیمز

 : روز متوالی بصورت زنده ارائه گردیدذیل در دو با عناوین از سوی هیات ایرانی   سخنرانی مقاله 7، بین المللی  در این سمپوزیوم  

 ل:پان (Invited speaker) سخنران مدعو

Multidimensional Approaches for Aquaculture and Aquatic Resources Sustainability 

 بودند که عنوان سخنرانی ایشان به شرح ذیل بود:    آقای دکتر سید جلیل ذریه زهرا

The Role of Emerging and Re-Emerging Infectious Aquatic Disease in Sustainable Aquaculture and 

Marine Fish 

دریایی ارائه گردید.   ماهیان و   پروری  آبزی  نوپدید و باز پدید آبزیان  و اهمیت آن در توسعه پایدار های  بیماری در این مقاله نقش

مطرح و مورد   اختصار   بهاهمیت اقتصادی این بیماری ها و خسارات اقتصادی ناشی از بروز و تلفات حاصله برخی از این بیماری ها  

 تاکید الزم قرار گرفت. 

 بود: آبزیان با عنوان ذیل  فرآوری تحقیقات  ملی  سخنرانی بعدی این پانل سرکار خانم مهندس مینا احمدی از مرکز

 Applications of chlorine compounds in the aquatic processing industry 

 در   کلرینه  ترکیبات  کاربرد  کلر،  از  استفاده   مزایای  کلر،کنندگیضدعفونی   اثر  مکانیسم  کلر،  عملکرد  بر  موثر  عوامل  ،  مقاله   این  در

  در  کلر  ترکیبات  کاربردهای  ماهی،  فرآوری   در  استفاده   مورد  کلر  ترکیبات  انواع   شیالتی،  محصوالت  و  آبزیان  فرآوری   صنایع

 . شد اشاره  فرآورده  در  باقیمانده  آزاد کلر مقدار پروری،  آبزی صنعت

 داخلی )انزلی( بود. عنوان سخنرانی ایشان: آبهای  پروری آبزی  این پانل آقای دکتر محدث قاسمی از پژوهشکده  دیگرسخنران 

IMPORTANCE OF VIRAL DISEASES IN SUSTANABLE AQUACULTURE 



به  سخنرانی  این  در  و  داشت  های    پرداخته  پایدار  آبزیان  در  ویروسی  بیماریهای  اهمیت  نام  بیماری  مهمترین  اختصار  به  و  شد 

 ویروسی در ماهیان مطرح و ابعاد گوناگون آن مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

فاطم  دیگرسخنران   دکتر  خانم  سرکار  پانل  دانشگاه این  از  تبار   حسن  بخش    طبیعی  منابع   و   کشاورزی   علوم  ه  همکار  و  ساری 

 بود که عنوان سخنرانی ایشان:( انزلی)  داخلی آبهای  پروری  آبزی پژوهشکده  بهداشت و بیماری های آبزیان

Control and Prevention of Disease as a Critical Approach in Sustainability of Aquaculture Production 

مورد بحث و    آبزیان  تولید   پایداری   در   مهم  رویکردی  عنوان   به   بیماریهای آبزیان  از  پیشگیری  و   کنترل  ارائه،   این  نام داشت. در 

ابعاد گوناگون آن   و  قرار گرفته  آبزیان    ، گفتگو  های  بیماری  از  پیشگیری  کنترل و  های تشخیص،  و  مهمترین روش  بیان  مطرح 

 گردید.

 : در پانلهشتم اکتبر جمعه  این سمپوزیوم بین الملی روز در  روز دوم  

 Sustainable Approaches for Reintegration of By-products into Valuable Bio-products 

 حمدی از مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بود  که عنوان سخنرانی ایشان:مینا امهندس خانم  اولین سخنرانی بر عهده سرکار

The importance of by-products from fish processing in the production of value-added products 

  کاربرد    افزوده،  ارزش  با  های  فرآورده   تولید  در  ماهیان  فرآوری  از  حاصل  جانبی  محصوالت  نام داشت که در این مقاله، اهمیت 

  محیط  آلودگی  از  جلوگیری  و  کاهش  در  آبزیان  ضایعات  از  افزوده   ارزش  با  های  فرآورده   تولید  نقش  آبزیان،  فرآوری  ضایعات

  کاروتینوئید،   های   رنگدانه   کیتوزان،  و   کیتین   شامل  ترکیبات  ای غیرتغذیه  وکاربردهای   بیولوژیک  ترکیبات این  دفع   از  ناشی   زیست

  محصوالت  از  برخی  معرفی  و   ژالتین   کالژن،  خوب،  شیمیایی  مواد  آرایشی،لوازم   داروسازی،  چسب،  چرم،  آنزیم،  انواع  استخراج

 شد.   داده  توضیح  آنها اهمیت   به توجه با  ماهی  فرآوری های  کارخانه پساب

عهده آقای دکتر سید جلیل ذریه زهرا بود که با توجه به  اولین سخنرانی  بر     Food Safety in a Pandemic Worldدر پانل  

 هماهنگی های قبلی این سخنرانی با عنوان: 

The Zoonotic Disease between Humans and Cold-blooded Animals (Fish and Reptiles 

های    ارائه برخی از مهمترین بیماری  ارائه گردید. در این   (الهیجان  واحد )   اسالمی  آزاد   توسط خانم مهندس مائده طالبی از دانشگاه 

بین  انتقال  و  (  خزندگان   و  ماهی)  خونسرد  حیوانات   و   انسان   قابل  بحث  مورد  بهداشت عمومی جامعه  و  در سالمت  آن  اهمیت  و 

 گفتگو قرار گرفت.

 سخنرانی ایشان:  بود که عنوان   اسالمی واحد جهرم   آزاد این پانل سرکار خانم دکتر  مینا زیارتی  از دانشگاه  دیگر سخنران

Foodborne Zoonotic Bacteria in Fish and Prevention Ways 



می    با منشا غذا   نام داشت . در این سخنرانی بیماری های قابل انتقال میان انسان و ماهی که منشا اصلی آنها از طریق مصرف آبزیان 

 باشد) غذا زا( مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و راههای پیشگیری از آنها مورد اشاره و تاکید قرار گرفت. 

در این سمپوزیوم عالوه بر هفت سخنرانی ذکر شده سه مقاله نیز بصورت پوستری مورد پذیرش قرار گرفت که پوسترهای ارسالی  

 ه گردید. جهت عالقمندان ارائ  ،در زمان های بین پانل ها 

 عناوین مقاالت پوستری  به شرح ذیل بود: 

 مقاله با عنوان:  .1

AIRBORNE AS THE DISEASES TRANSMITTED TO HUMANS 

  آزاد   دانشگاه از    مائده طالبیطالبی و آقای دکتر سید جلیل ذریه زهرا بود که توسط خانم مهندس    خانم  سرکار  که کار مشترک

 ارائه گردید و بیماری های عفونی قابل انتقال از طریق هوا )هوا زا( معرفی و اشاره گردید.  (الهیجان واحد ) اسالمی

 مقاله با عنوان:  .2

Evaluation of Salmonella bacteria isolated from Mealworm powder for fish food 

  آموزش  مرکز از یزدانپناه ود توسط  خانم دکتر که کار مشترک سرکار خانم دکتر الله یزدانپناه و آقای دکتر سید جلیل ذریه زهرا ب

در    کرمان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  تحقیقات  و گردید.    برای   ( Tenebrio molitor)  خشک  کرم  رزیابیا  به  مقاله    اینارائه 

 . پرداخته شد هستند غذایی های باکتری مهمترین از که ،  سالمونال آلودگی میزان ارزیابی

 مقاله با عنوان:  .3

DISEASES TRANSMITTED FROM WATERBORNE TO HUMANS 

مشترک کار  دانشگاه   خانم  سرکار  که  از  طالبی  مائده  مهندس  توسط خانم  بود  ذریه زهرا   سید جلیل  دکتر  آقای  و    آزاد   طالبی 

 گردید.ارائه گردید و بیماری های عفونی قابل انتقال از طریق آب ) آب زا( معرفی و اشاره   (الهیجان واحد ) اسالمی

شایان ذکر است که آقای دکتر سید جلیل ذریه زهرا  نیز از ابتدای آغاز بکار این همایش علمی عضو هیات علمی این سمپوزیوم  

 بین المللی بوده و در چینش مقاالت و انتخاب سخنرانان ایفای نقش نمودند. 

 

 


