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 مقدمه   .1

ابتدا مدلی مشابه به صورت مقدمه  سیستم های آب شیرین کن حرارتی الزم استعملکرد برای تسهیل شرح و درک 

 است شده لیکو در کنار هم تش یدر پ یپ جوی یها هیاز ال نیکره زم ارائه شود که در این بخش به این مهم می پردازیم.

ها  هیال نیا یو انتهاحرارتی مدفن  یبه عبارت ایقسمت آن  نیها سرد تر هیال نیا یند. ابتداه اآن را احاطه کرداطراف که 

در این مدل کره ی زمین مدفن حرارتی می تواند به انسان ها، اقیانوس ها و ... که انرژی گرمایی را منبع گرما وجود دارد. 

اتالق شود و منبع گرما نیز خورشید در نظر گرفته می شود که گرم ترین الیه آخرین الیه ی جو  جذب و مصرف می کنند

خواص ترمودینامیکی خاص از جمله  یها  نسبت به هم دارا هیال نیازمین و نزدیک ترین آن ها به خورشید می باشد. 

ن قسمت به سرد ترین قسمت می باشد. یعنی یتر ترتیب شماره گذاری الیه ها از گرم در این مثال متفاوتند. یفشار و دما

و بدین  الیه ی اول می باشد و الیه بعدی که سرد تر است الیه دوم )خورشید(برای مثال نزدیک ترین الیه به منبع حرارتی

تری را . بنابراین هر الیه ای نسبت به الیه ی قبلی خود دما و فشار کمترتیب تا آخرین الیه شماره گذاری اتفاق می افتد

زمین چگالی هوا ثابت باقی بماند در صورتی  در الیه های جوی کره یاین جمله زمانی صحیح است که البته  دارا می باشد.

رسیدن به مقصود خود کیفیت هوا را از نظر چگالی و همگنی در همه ی  که در واقعیت این گونه نیست. بنابراین ما برای

صورت است که می توان گفت در حجم ثابت با کاهش دما فشار نیز کاهش  ن. در ایاین الیه ها یکسان در نظر می گیریم

های آب  سامانه اصلی ساختار می یابد. این چینش فرضی که ما برای الیه های جوی کره ی زمین بیان کردیم کامال مشابه

ستیم که در هر کدام از آن با تعداد معینی از این الیه ها مواجه ه MEDسیستم های  در  می باشد.  MEDشیرین کن 

ها تبخیر آب در فشار و دمای مختص همان الیه اتفاق می افتد و شیرین سازی آب شور انجام می شود. در ادامه به طور 

مفصل به عملکرد این سیستم ها و کاربرد های آن ها و در نهایت در قسمت نتیجه به ذکر نیاز های کشور و پتانسیل ها می 

 پردازیم. 

 

 

  شرح فرآیند و نحوه ی عملکرد  .2

 چند مرحله ای ریتقط ندیفرا یکعبارت است از  (Multiple-effect distillation)ن حرارتی کتکنولوژی آب شیرین 

با دادن حرارت به  ندیفرا نیدر ا شود. یاز آن استفاده م و اقیانوس ها ها ایاز آب شور در نیریآب ش دیتول یکه معموال برا

در صورتی که یک محفظه ی آب شور داشته باشیم و تبخیر . شود یحاصل م نیریانجام شده و آب ش آب ریآب شور تبخ

دو  ریتقط ندیدر فرا [1].یک مرحله ای خواهد بود (MED)آب شیرین کن حرارتی  فقط در این محفظه انجام شود سامانه

شیرین  د و قرار است در طی فرآینددار وجودهر کدام مقدار معینی آب شور در دو محفظه داریم که  MED یمرحله ا

باشند. حرارت و گرما معموال به صورت بخار داغ از طریق  یکدیگرهر کدام دارای فشار و دمای متفاوتی نسبت به  سازی آب،

و این مساله منجر به  ول شده و در فضای آن به گردش می افتدوارد محفظه ی ا حرارتی منبع تغذیهبا اشعاب از لوله هایی 

مخزن  اشباعکه البته بیشتر از فشار و دمای  اشباع معین در محفظه شده و تبخیر در یک فشار و دمایو فشار افزایش دما 

)محفظه دلیل اختالف فشار بین دو محفظه از ناحیه پر فشار به اول بخار حاصل شده در محفظهاتفاق می افتد.  است، دوم
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در  ،مشابه محفظه ی اولو  می شودمنتقل  هایی مکش شده و واسطه ی لولهبه دوم  یمحفظه  به ناحیه کم فشار یا اول(

نمی  انرژی فضای محفظه ی دوم به گردش می افتد و محیط آن را گرم می کند. بدیهی است که این بخار به دلیل اتالف

مجدد  محفظه ی دوم، اشباع در به دلیل کم بودن فشار . اماتواند محفظه ی دوم را به اندازه ی محفظه ی اول گرم کند

بخار نهایت با مدیریت بخار تولید شده در محفظه ی دوم این در عملیات تبخیر این بار در دمای پایین تر اتفاق می افتد. 

وند و وارد ش یبا هم از مجموعه خارج مای  لولهخط از طریق سپس  و ونددیپ یاول م یبه بخار حاصل شده از محفظه 

نا گفته نماند رسوب نمک باقی مانده از طریق لوله هایی دیگر از محفظه ها خارج م شوند و  مخزن آب شیرین می گردند.

بدین ترتیب عملیات دو مرحله ای شیرین سازی آب به وسیله ی لوله های دیگری محفظه ها از آب شور پر می شوند. 

 .کند یم و متمایز را مشخص ستمینوع س هو البت ارددمصرف کننده بستگی به میزان نیاز  مراحل نیتعداد ا کامل می شود.

یکی از مهم ترین معضالت این روش و به طور کلی روش های حرارتی تامین انرژی و هدایت آن به شویه ی بهینه با 

گفت که می توان به جرات کند.  یرا مصرف م یادیز یانرژ مانند آب شور عیما کی ریتبخ اتیعملبازدهی باال می باشد. 

در مصرف انرژی مهم ترین دلیل برای استفاده از سیستم  یادین یعنی بازدهی بیشتر حرارتی و صرفه جوییبن مساله نیا

 الزم یکم کردن مصرف انرژ یبرا برخی اوقات گر چه  است.در شیرین سازی آب شور  MEDهای تبخیر چند مرحله ای 

به دلیل به منظور ارتقا یا استفاده هزینه  MEDهای  ، اما تمرکز بر روی سیستمرا انجام داد یا نهیپر هز یاست تا راه ها

در  ،استفاده ای موضوع زیادی را نسبت به نمونه های مشابه نمی طلبد. به طور میانگین با هرسادگی ساختار عملکردی، 

از  شیا بدان ه یمیش نیدر بچند مرحله ای  ریروش تبخ نیباشد. ا یم ریمرحله متغ 4 یال 2 نیاکثر موارد تعداد مراحل ب

عملیات های مشابه در از محلول ها و  ستالیکر لیغلظت محلول، تشک میتنظ یروش برا نیقرن قدمت دارد و آنان از ا کی

شود.  یاستفاده م نیز اهایآب در یساز نیریش یروش برا نیاز ا تا کنون 1651کردند. از سال  یاستفاده م علم شیمی

 19 یال 2به  ازین MEDروش به  ایاز آب در نیریبه آب ش دنیرس یبرا ،بآشیرین سازی  نعتدر صطبق استاندارد ها 

به دلیل استفاده چند باره آب  ریتبخ یروش ها ینسبت به همه  یکن حرارت نیریآب ش یداشت. تکنولوژ میمرحله خواه

 یادیز یها رفت شیر پتوان انتظا یروش م نیاز ا نیدارد. همچن یرا در انرژ یشتریب یبازدهاز یک میزان انرژی ورودی، 

 نییپا یبا دما یانرژ منبع کیاز  می توان ،در این سیستم ها با انجام تنظیمات بر روی فشار محفظه هاداشت. در آینده را 

و هدر رفت آن می توان  MEDبنابراین عالوه بر عدم نشت انرژِی در ساختار  .کرداستفاده  ستمیسحرارتی  هیتغذ یبرا

یه حرارت را با کمک اهرم فشار در محفظه ها کاهش داد که در حالت کلی استفاده ی ما را از میزان مصرف منبع تغذ

 کیاست که در فشار باالتر در  یبخار ،ستمیبه س حرارتی یورود یصنعت یاستفاده ها تر شیدر ب سوخت کم تر می کند.

همان طور که گفته شد فشار ها.  شگاهیر پاالموجود د یمنابع حرارت انند. مگردد یم ستمیشده و وارد س دیتول گریمنبع د

و فشار اشباع  هیآب شور اول یعنیاول  رحلهفشار اشباع م نیفشار در محفظه ها ب راتییتغدر محفظه ها متفاوت بوده و 

ر وبرای این سیستم ها به ط پاسکال لویک 51 یال 5 نیب فشاری است. بازه ریبخار به جا مانده متغ یعنیآخر  یمرحله 

یا به  ابدی یبهبود م ستمیس و بازدهی عملکرد تبخیر، مراحل شیبا افزاالزم به ذکر است که باشد.  یم یعادانگین، می

 دیآب تول جرممقدار  بیانگر GOR تیکم .در سیستم ارتقا پیدا می کند Gain output ratioیا  GOR عبارتی فاکتور

بازدهی باال  این ضریب، شیکه در صورت افزا ستم در واحد تن است،به سی یورود هیبخار اول جرم یازا به در واحد تن شده

 یمقدار م نیدارد. ا یبستگ ستمیبه س یورود هیبخار اول یبه شدت به دما  GORشود. مقدار  یکم م یمصرف انرژ رفته و

است. بوده  یافتنیت دس 11عدد  بیشینه تنها گرید یکه در روش ها یبرسد در حال زین 15 عدد نزدیک به ایده آل به دتوان

 و عملکرد یطراح ،ی. از منظر اقتصادستا چشمگیر MEDدر  یحرارت یبازده از این جا نیز می توان نتیجه گرفت که

ارزان و در دسترس وابسته  یه داشتن منبع حرارتشدت به بیا هر سیستمی که نیاز به انرژی گرمایی دارد،  MED بهینه

منظور از ساختار های  نازک باشد. یصفحه ها ایو  یعمود ای یصورت خط لوله افقتواند به  یم سیستممان است. ساخت

از نظر نحوه ی  MEDسیستم های . لوله ای افقی و عمودی این است که نحوه ی چینش محفظه ها بدین صورت است

ی از آن بخار از طریق نیز دسته بندی می شوند. در برخ و نحوه ی حضور آب شور در محفظه ها ورود بخار اولیه به دستگاه

در دسته ای از سیستم ها آب شور  لوله هایی از محفظه ها می گذرد و در گونه ی دیگر بخار درون محفظه پاشش می شود.
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در شکل  با یک دما در محفظه ها وجود دارد و در دسته ای دیگر آب شور با دمای متفاوت در محفظه ها پاشش می شود.

مودی را به صورت شماتیک مشاهده می کنیم. در این نمونه همان طور مشاهده می شود ع MEDنمونه ای از سیستم  1

 محفظه را گرم می کند و محفظه ها هر کدام دارای آب شور با دمای یکسان هستند.بخار داغ از طریق لوله درون محیط 

 

 

 ن کن حرارتیترسیمه ای شماتیک از یک سیستم عمودی آب شیری – 1شکل                        

 

در این شماتیک رنگ قرمز نشان دهنده ی بخار اولیه، رنگ صورتی نشان دهنده ی بخار تولید شده از آب شور محفظه، 

آبی کم رنگ نشان دهده ی آب شور دریا، رنگ فیروزه ای نشان دهنده ی آّب شیرین تولید شده و رنگ سبز نمایانگر مبرد 

بخار پر از آب شور می شوند که قرار است شیرین شوند.  Fاز طریق لوله ی  محفظه هاو خنک کننده است. طبق شکل 

از محفظه ی اول خارج  Cشده و با گرم کردن آن از طریق دهانه ی  محفظه )اولین( وارد باالترین Sاولیه از طریق لوله ی 

از طریق لوله ی صورتی رنگ متصل با گرم شدن محفظه ی اول بخار  منبع تغذیه حرارتی مثل بویلر باز می گردد.به شده و 

به محفظه ی اول، به محفظه پایین تر راه پیدا کرده و آن را نیز گرم می کند. طبق همان روالی که گفته شد بخار تولید 

شده به مرحله ی بعدی می رود و خود نقش منبع حرارتی را ایفا می کند. در آخرین مرحله بخار تولید شده به یک محفظه 

ده می شود که کندانسور به شمار می رود. در این محفظه بخار نهایی میعان شده و به آب شیرین جمع شده از ی نهایی بر

به مخزن آب شیرین می ریزند. در کندانسور خنک کننده از لوله ی  Wهمه ی محفظه ها پیوندد و همگی از طریق لوله ی 

Q  وارد شده و از طریقP  که شورآب یا رسوبات ناشی از تبخیر آب شور نیز از طریق لوله آن را ترک می کند. ناگفته نماند

 را مشاهده می MEDنمونه افقی  2در شکل  از سیستم خارج شده و می تواند به دریا برگردد. Rی 
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 ترسیمه ای شماتیک از یک سیستم افقی آب شیرین کن حرارتی  - 2شکل                          

 

 آب شور در محفظه ها  با دمای متفاوت پاشیده می شود و حرکت بخار 1ف سیستم شکل کنیم. در این سیستم بر خال

در این شکل لوله ی زرد نمایانگر بخار، لوله آبی تیره نشانگر آب شور، لوله ی آبی کم رنگ نشان دهنده ی افقی می باشد. 

فشار باال از ترمو کمپرسور وارد محفظه ی  آب شیرین و رنگ سبز نشان دهنده ی شورآب می باشد. مطابق شکل بخار با

اول می شود. در این محفظه به دلیل باال بودن فشار آب شور با دمای بیشتر نسبت به محفظه های دیگر در محفظه پاشیده 

می شود. در نتیجه به دلیل گرم شدن محیط توسط بخار اولیه، تبخیر آب شور اتفاق می افتد و شورآب به کف محفظه می 

د. آب شیرین تولیدی نیز که در اثر میعان بخشی از بخار حاصل شده، از طریق لوله آبی کم رنگ از محفظه خارج می ریز

ل شده و با پاشش آب شور این بار در دمای پایین تر تبخیر اتفاق می افتد. قبه محفظه ی دوم با فشار کمتر منت شود. بخار

د تا این که بخار باقی مانده وارد کندانسور می شود. باید توجه شود که در این عملیات تا محفظه ی سوم ادامه پیدا می کن

در تعیین فشار مناسب در  ،این دیاگرام کندانسور دارای یک هواکش بوده که عالوه بر انتقال حرارت به بیرون از کندانسور

کندانسور آب داخل تری دارد. در محفظه ها تاثیر دارد. به این صورت که هر چه محفظه نزدیک به هواکش باشد فشار کم

که قرار است در چرخه بعد برای شیرین سازی وارد سیستم شود به عنوان خنک کن استفاده می شود. در  نیز شور دریا

 می شود. شور خود نهایت با کندانس آب تقطیر شده حاصل از محفظه ها این آب از طریق لوله ی آبی کم رنگ وارد مخزن

نمونه ای را با تفاوت اندکی شاهد هستیم. در این  3در شکل  دستگاه خارج می شود.ه ی سبز رنگ از نیز از طریق لولآب 

شکل بخشی از بخار تولیدی در آخرین محفظه میعان شده و به مخزن آب شیرین می رود و بخش دیگر آن به کمپرسور 

این روش نیز به کاهش مصرف انرژی در منبع گرما  می رود تا مجدد به عنوان منبع حرارتی با فشار باال وارد دستگاه شود.

کمک می کند چرا که بخشی از گرمای اولیه داده شده در بخار نهایی وجود دارد و نیازی نیست انتقال حرارت از دمای 

در  در شکل مشخص است،همان طور که اولیه انجام شود. استفاده بهینه از انرژی در جای دیگر این سیستم دیده می شود. 

ب دریا منتقل می به آکه برای این دو ماده بی استفاده می باشد گرمای موجود در شورآب و آب مقطر  Preheaterقسمت 

بنابراین با داشتن دمای اولیه راحت تر تبخیر می در محفظه ها پاشیده شود.  خود رسیده دمای معین شود تا این آب به

ر آب شور به صورت پودر سیال در محفظه هاست. آشکار است که شود. نکته ی دیگری که حائز اهمیت است دلیل حضو

   هر چه سطح تماس سیال با گرما بیشتر باشد تبخیر سریع تر صورت گرفته و انرژی کمتری را نیاز داریم.
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        ترسیمه ای شماتیک از یک سیستم افقی آب شیرین کن حرارتی - 3شکل .

    

 

 ماتیک از یک سیستم افقی آب شیرین کن حرارتی با شبکه ی لوله      ترسیمه ای ش -4شکل            
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با شبکه ی عظیم و تو  آب شیرین کن نشان می دهد. در این نوع MEDنمونه ی دیگری را از دستگاه های  -4شکل         

ر اولیه به این شبکه ی لوله می باشند. با ورود بخا به عنوان منبع حرارتاز لوله ها مواجه هستیم که گذرگاه بخار  یدر توی

آب شور از باالی دستگاه عملیات تبخیر آب شور مشابه آن چه که در موارد قبل گفته شد انجام می گیرد. و پاشیده شدن 

اما این بار بخار تولیدی از مجموعه مجدد به عنوان منبع حرارتی وارد شبکه می شود و در همان ابتدا میعان نمی گردد. 

از شبکه عبور می کند آب شور از گرمای این شبکه استفاده کرده و تبخیر می شود و از طرف دیگر بخار  وقتی بخار داغ

مشابه روش های درون لوله گرما از دست داده، کاندنس شده و در انتها به عنوان آب شیرین از مجموعه خارج می شود. 

 [2]قبلی شور آب نیز از انتهای مجموعه خارج می شود.

 

  MEDهای ممتاز فرآیند  ویژگی. 4

 

متر مکعب آب  دیتول یساعت به ازا لوواتیک 5/1حدود  بوده و در حالت معمول نییپا اریبس مصرف برقدر این روش 

بسیار کم تر است. عالوه بر این به آب  یساز نیریش گرید یحرارت ید هاآینبا فر سهیدر مقا می باشد. این مقدار نیریش

ورت که از حرارت ورودی چند باره استفاده می شود این سیستم بازدهی حرارتی قابل توجهی دلیل ماهیت روش به این ص

که آب را نسبت به سیستم های دیگر شیرین سازی آب دارد. این سیستم می توان برای شیرین سازی شور ترین آب ها 

ن کن ها فقط می توانند آب شور را با اقیانوس ها و دریاهای آزاد هستند استفاده شوند در حالی که دسته ای از آب شیری

اغلب سیستم های آب شیرین  عملکرد به این صورت نیست. MEDدرصد نمک معینی شیرین کنند در حالی که سیستم 

بسیار مورد توجه است. این سیستم  یاز خوردگ یریجلوگ ی( براوسیدرجه سلس 01) کمتر از نییپا یدر دما کن حرارتی

این ساعته دارند.  24و با کمترین آلودگی با دبی معین آب شیرین تولید کنند و عملکرد پایدار  ها می توانند بدون توقف

ویژگی می تواند در کاربرد نیروگاهی و صنعتی این سیستم نمود پیدا کند چرا که عموما نیروگاه ها به صورت تمام با توقف 

یازی به اضافه کردن کاتالیست و ماده ی واسطه به آب در این روش بر خالف روش های معمول نهای کوتاه کار می کنند. 

. طبق و تبخیر آب هر ناخالصی را از آب شور جدا می کند تبخیر آب می باشد سامانه، شور وجود ندارد چرا که پایه عملکرد

. ودهزینه های بسیار پایین تعمیر و نگهداری دیده می ش MEDدر فرآیند بررسی های انجام شده و تجربیات موجود 

مک در لوله آب شور یا محفظه تعمیر و نگهداری در این سیستم ها می تواند موارد مختلفی باشد از جمله زدودن رسوب ن

سامانه عملکرد  الزم به ذکر است که ستفاده زیاد دچار خوردگی شده اند.تعویض لوله ها و محفظه هایی که در اثر ا ی آن و

MED در نتیجه نیاز به نیروی انسانی قابل توجهی در ضمن کار  اتفاق می افتد خودکاربه صورت  با انجام کمترین نظارتی

 [3]وجود ندارد.

 

 

 نتیجه گیری.4

راه کار ایده آلی برای فراهم کردن آب مورد نیاز نیروگاه های بزرگ و یا مصارف  MEDدر صنایع به روز دنیا روش 

ستفاده کننده از این تکنولوژِی می توان دریافت که اکثر این شخصی به شمار می رود. به طوری که با رصد کشور های ا

ربستان سعودی، پرو، به شدت با بحران آب دست به گریبان هستند. کشور هایی مانند امارات متحده ی عربی، ع ها کشور

شکل ، 9، شکل 5)شکل  از این جمله اند مثل ایتالیاو حتی برخی کشور های اروپایی  فلسطین اشغالی مصر، لیبی، بحرین،

این کشور ها به طور کلی از روش های شیرین سازی به منظور تامین آب شرب، آب کشاورزی، آب مورد نیاز  [4](. 0

 د سیمان، نیروگاه های تولید برق و ... استفاده می کنند. صنایع مانند پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها، کارخانه های تولی
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 عودیواقع در عربستان سمتر مکعب در روز  5555یت با ظرف MEDآب شیرین کن  – 5شکل 

 

 
 واقع در اماراتمتر مکعب در روز  36363با ظرفیت   جهان MEDآب شیرین کن  بزرگ ترین – 6شکل 

 

 
 واقع در اماراتمتر مکعب در روز  17143با ظرفیت   جهان MEDآب شیرین کن  - 7شکل 

 

حوزه آب و با در نظر گرفتن پیش بینی های اخیر در مورد بحران های از طرفی با نگاه به نیاز های داخل کشور در 

آبی در ایران و بروز جنگ آب در جهان می توان مناطقی را از کشور مشاهده کرد که به شدت نیازمند آب هستند و این 
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ورد توجه تکنولوژی می تواند به عنوان یک روش کم هزینه نسبت به روش های دیگر در حوزه ی شیرین سازی آب م

مانند استان های و جنوب شرقی کشور دانشجویان، اساتید و صنعت گران قرار گیرد. در کشور ما به خصوص مناطق جنوبی 

جزایر خلیج فارس، کرمان و استان سیستان و بلوچستان و به طور اخص سیستان در شمال این  فارس، بوشهر، هرمزگان،

خود  در این مناطق و خشکسالی رح مشکالت به وجود آمده از کمبود آببه شدت درگیر معضل آب می باشند و شاستان 

طبق پژوهش های انجام شده توسط سازمان هواشناسی در کشور نموداری از  مفصل بوده و در این مقال نمی گنجد.

می  تهیه شده است که خود اثباتی بر ادعای بحران آب در کشور 65وضعیت خشکسالی در ایران طی هفت سال تا آذر 

در نواحی جنوبی کشور که به دریا نزدیک هستند  ها جالب است که بعضا این خشکسالیهمان طور که گفته شد، باشد. 

امتیاز طبیعی بزرگی دارد که می تواند در  باید گفت که کشور ما عالوه بر نزدیکی به آب های آزاد،اما بسیار شدید است. 

د و آن وسعت ظرفیت انرژی های تجدید پذیر به خصوص در نواحی مفید باش MEDسیستم های امر تامین حرارتی 

ه تجدید پذیر هماهنگ با هر منبع حرارتی چه فسیلی و چ می تواند MED فرآیند . الزم به ذکر است کهاستمذکور 

در نب بنابراین در این جا فرصت ایده آلی برای کسب و کاری نو در کشور مشاهده می شود. طبق بررسی های اینجا گردد.

کیلووات ساعت به  5/1مقدار  با توجه به مقدار برق مصرفی برای شیرین سازی آب که در بخش قبل حوزه ی انرژی های نو

میلیون  21هزینه حدود  باکیلووات نیروگاه خورشیدی  3ذکر شد می توان با نصب  ازای شیرین سازی یک متر مکعب آب،

را با انرژی تولیدی این  دریا متر مکعب آب شور 11روزانه حدود  ،ورشیدیتومان در یک منطقه ی مناسب از نظر انرژی خ

در حوزه ی خورشید کشور ما به خصوص در نواحی جنوبی  شیرین سازی کرد.  MEDپذیر به کمک روش  سیستم تجدید

تر برای جزایر  بسیار مستعد می باشد. عالوه بر خورشید می توان از باد هم تامین انرژی ارزان نمود و روش بادی بیش

بنابراین شایسته است با نگاه به این نیاز ها از  موجود در خلیج فارس مانند قشم که به آب هم نیازمندند پیشنهاد نمی شود.

در پذیر  انرژِی های تجدید و   MEDطرفی و مشاهده ی ابزار هایی این چنین مانند روش شیرین سازی آب به روش 

 ر در حوزه ی آب آمادگی حاصل نمود. مبارزه با بحران پیش روی کشو
 

 
 1335پهنه بندی هفت ساله خشکسالی در سطح کشور تا پایان آذر ماه  – 3شکل                    
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