صورتجلسه نشستهای کمیته جنبه های زیست محیطی سدها
 -1مشخصات جلسه:
شماره جلسه 3 :

تاریخ جلسه 99/05/15 :

ساعت  18 :تا 19

مکان  :کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

 -2اعضاء جلسه:
حاضرین:
-

آقایان :نادر رضایی ،محسن درودیان  ،سیامک غالمی

-

خانم ها  :شهره صدری ،فرحناز سبزواری ،نگار طوسی

 -3دستور جلسه :
" -3-1کنترل تغذیه گرایی با جزایر شناور" توسط دکتر سیامک غالمی
 -4خالصه مذاکرات :
سومین جلسه کمیته تخصصی جنبه های زیست محیطی در سال  99به شکل آنالین و در فضای مجازی بدلیل رعایت پروتکل
های بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا تشکیل شد.
در ابتدای جلسه آقای دکتر غالمی در خصوص " کنترل تغذیه گرایی مخازن سدها با جزایر شناور" ارائه داشتند .در اینن ارائنه
ایشان به ارائه تجربیات بدست آمده از طرح "بهبود کیفیت آب مخازن یوتروفی شده با فناوری جزایر شناور" پرداختنند کنه در
حال حاضر در سطح پایلوت اجرا کرده اند .دکتر غالمی در ابتدای ارائه خویش ،ضمن توضیح کارکرد جزاینر شنناور در تصنفیه
آبها ،به ارائه نمونه های موفق اجرا شده این طرح در جهان پرداختند که بسیار جالب توجه بود .سپس به ارائه نتنای حالنل از
پایلوت اجرا شده در شبیه سازی مخزن سد ژاوه در محیط آزمایشگاهی پرداختند که با گیاهان وتیور ،اسپارگانیوم و ننی انجنام
شده است .نتای حالل از جذب فسفات کل ،مواد آلی بر حسب  CODو نیترات کنل نشنان میدهند کنه کنارکرد اینن رو
اکولوژیک در کاهش میزان تغذیه گرایی مخازن سدها می تواند بسیار مفید باشد.
ارائه ایشان در گروه اسکایپ کمیته ضبط شده است و اعضای کمیته که امکان حضور در جلسه آنالین را نداشتند با پیوستن به
گروه اسکایپی می توانند این ارائه را مشاهده نمایند.
در ادامه جلسه ،به مهندس درودیان پیشنهاد شد در لورت تمایل در خصوص تهیه پروپوزال پیشننهادی خودشنان در جلسنه
قبل با عنوان "بررسی کیفی آب مخازن سدها پس از وقوع سیالب" اقدام نمایند.
در خاتمه جلسه دکتر غالمی خواستند تا بحث تغذیه گرایی مخازن سدها با رو جزایر شنناور در گنروه واتنس آپنی طنرح و
اعضای غائب در جلسه نیز امکان بحث و تبادل نظر داشته باشند.
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