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بدلیل رعایت پروتکل  به شکل آنالین و در فضای مجازی 99 سالدر کمیته تخصصی جنبه های زیست محیطی  جلسه دومین 

 تشکیل شد.  های بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا

گااهی سایل و برناماه ریازی آبا وضوع عملکرد سامانه های پیش فایلی   -کمیتهریاست  –قای مهندس رضایی آدر این جلسه 

ن آدر گیار ب نیارو آکشور کاه شارکت  بریزآبارش در حوضه های مختلف میزان شتند. به اشتراک گذا رابهره برداری از سدها 

 مرزی غرب و خلیج فارس ارائه شد.  ،زاب ،خهکر ،دز ،بریز کارونآهای ه حوضبینی سیل ها برای پیش  همچنین است ارائه شد.

بلند  هاییا داده آادامه دکتر غالمی در خصوص داده های کیفی موجود برای سدها سواالتی را مطرح نمودند از این قرار که در 

ب مخازن سدها را پس از وقوع سیالب آمدت کیفی برای مخازن سدها وجود دارد تا با استناد به این داده ها بتوان تغییر کیفی 
ب منطاه ای آاحتمال دارد تاا ولی  ،مار کیفی بلند مدت نداردآنیرو  بآپاسخ مهندس رضایی این بود که شرکت  ؟تحلیل نمود

مهندس درودیان نیز توضیحاتی در ارتباط قای آاستان ها چنین داده های بلندمدت کیفی را برای برخی از سدها داشته باشند. 

 ارائه کردند. کشور ب آمنابع کافی در و نبود اطالعات کیفی با موضوع پیشنهادی 

ب مخرزن  درا ز  رز ون ع ر   آبرریس  یری   " هادی پیشن کلی عموضو برایادامه جلسه پیشنهاد شد تا پروپوزال اولیه ای در 

از تی ضمن دریافت نظرات اعضا نهایی گردد. پس آتوسط دکتر غالمی و مهندس درودیان تهیه گردد تا در جلسه ماه  "دیالب

ب نیارو آب منطقه ای استان هاا و همچناین شارکت آبه تعدادی از  ،از سوی این کمیتهفوق  مطالعه  پیشنهاد انجامهت ن جآ

 . همراه نامه رسمی ارسال گردد

نالین گفتند از سال گذشته چند موضوع باقی ماناده آانتهای جلسه خانم صدری در ارتباط با موضوعات ارائه ها در جلسات در 

ینده در خصوص آاینرو مقرر شد تا مهندس درودیان در ماه است که بدلیل شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری جلسات نبود. از 

و سوم نیز مهندس رضایی و خانم صدری ارائاه ماه های دوم موضوعات تحقیقاتی خود در کمیته ارائه ای را داشته باشند. برای 

 خواهند داشت. 
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  برریس  "پروپوزال اولیه پیشانهادی باا موضاوع تهیه 

توساااط  "یرری   مخررزن  دررا ز  ررز ون ع ررر   درریالب

 دکتر غالمی و مهندس درودیان
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