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 حاضرین: 

 سیامک غالمی ، محسن درودیان ،نادر رضایی   :آقایان -

 نگار طوسی ،فرحناز سبزواری ،صدری شهرهخانم ها :  -
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 دکتر سیامک غالمیتوسط  "جزایر شناوربا  تغذیه گراییکنترل " -1-3

 

 خالصه مذاکرات : -4
 

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

 تشکیل شد.  های بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا

اینن ارائنه در ارائه داشتند.  "مخازن سدها با جزایر شناورتغذیه گرایی کنترل  "در خصوص  غالمی دکترآقای جلسه  ابتدایدر 

پرداختنند کنه در  "ب مخازن یوتروفی شده با فناوری جزایر شناورآبهبود کیفیت "مده از طرح آدست ارائه تجربیات بایشان به 

ضمن توضیح کارکرد جزاینر شنناور در تصنفیه  ،کتر غالمی در ابتدای ارائه خویشدحال حاضر در سطح پایلوت اجرا کرده اند. 
به ارائه نتنای  حالنل از سپس شده این طرح در جهان پرداختند که بسیار جالب توجه بود. ی موفق اجرا به ارائه نمونه ها، بهاآ

اسپارگانیوم و ننی انجنام ، وتیورکه با گیاهان  شگاهی پرداختندایزمآاوه در محیط ژد ه سازی مخزن سپایلوت اجرا شده در شبی

و نیترات کنل نشنان میدهند کنه کنارکرد اینن رو   CODبر حسب  لیآمواد  ،لفسفات کنتای  حالل از جذب شده است. 

 ش میزان تغذیه گرایی مخازن سدها می تواند بسیار مفید باشد. ک در کاهژیاکولو

نالین را نداشتند با پیوستن به آایشان در گروه اسکایپ کمیته ضبط شده است و اعضای کمیته که امکان حضور در جلسه ارائه 

 این ارائه را مشاهده نمایند. گروه اسکایپی می توانند 

در جلسنه  خودشناندر لورت تمایل در خصوص تهیه پروپوزال پیشننهادی  پیشنهاد شدمهندس درودیان  به ،جلسهادامه ر د

  . اقدام نمایند "بررسی کیفی آب مخازن سدها پس از وقوع سیالب"قبل با عنوان 

پنی طنرح و آتنس گنروه واجزایر شنناور در خاتمه جلسه دکتر غالمی خواستند تا بحث تغذیه گرایی مخازن سدها با رو  در 

 د.امکان بحث و تبادل نظر داشته باشننیز اعضای غائب در جلسه 
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