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می باشد که باید ( 2)شبکه الیاف نخ بکار رفته در پرده مه دارای آرایش شکل
.بصورت دوالیه نصب گردد

آرایش شبکه الیاف پرده مه( 2)شکل 
.ارائه گردیده است( 3)ترتیب ساخت دستگاه در شکل 

ترتیب ساخت پرده مه( 3)شکل 
دستگاه پرده مه ساخته و در جهت جریان مه 5به ترتیبی که اشاره گردید، تعداد 

عبور جریان مه برخاسته از دریای خزر از این . در منطقه فندقلو نصب گردید
.  ه استمنطقه، پتانسیل بسیار خوبی جهت استحصال آب از آن جریان را ایجاد نمود
روز و محتوی رطوبت باال بهمراه دمای نسبتا سرد منطقه باالخص در ساعات اولیه

ی را غروب آفتاب، شرایط مناسبی برای استحصال حداکثری آب از جریان مه عبور
اندازه گیری میزان آب جمع آوری شده در بازه های زمانی مختلف و. مهیا می کند

الزم به توضیح . ارائه گردیده است( 1)در فصول مختلف سال، در جدول شماره 
ازه است که بعلت شروع یخبندان در ماههای آبان الی اسفند و عدم نیاز آبی، اند

.گیری ها در این ماهها صورت نگرفته است

یافته ها مواد و روش ها

مقادیر متوسط آب جمع آوری شده در شبانه روز از پرده مه در ماههای مختلف. 1جدول 
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