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  1389سال دوم، شماره پنجم، پاييز                                                                زاسالمي واحد اهوادانشگاه آزاد  - فصلنامه علمي پژوهشي تاالب

 

 ياه آبزيدو گونه گ يحاو يمصنوع يها در سامانه تاالب BODراندمان حذف  يبررس
(Phragmites australis) و latifolia)  Typha ( )دزفول:مطالعه موردي(  

  
هاي مصنوعي حاوي دو گونه گياه آبزي  در سامانه تاالب BODبررسي راندمان حذف  .1389، .حو بشليده، . ا.، لياقت، ع.، منشوري، م.شيرافروس، ع

Phragmites australis) (و latifolia)  Typha( )شماره پنجم، پاييز ، دوم، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز، سال تاالبمجله . )دزفول:مطالعه موردي
  .13-19 ، صفحات1389

  
  دهيچك

ست جهت حل مشكالت بشر همواره مورد توجه يط زيدر مح يعيطب يهاسامانه يياستفاده از توانا
و بستر مناسب  ياهان آبزيهستند كه با استفاده از گ ييهاسامانه يمصنوع يزارها يسامانه ن. استبوده 

ق از ين تحقيدر ا. ش كننديپاال يمختلف را به طور موثر يها مختلف در فاضالب يهاندهيتوانند آاليم
در  سامانهجهت كشت در دو ) Typha latifolia( و) Phragmites australis( ياهيدو گونه گ

گرم در ميلي 120با غلظت  BODگرم و خشك دزفول استفاده و راندمان حذف  ييط آب و هوايشرا
روزه و در سه تكرار در اين دو سامانه با نمونه شاهد  7و  5/3، 5/1، 75/0در چهار زمان ماند متفاوت ليتر 

ثير نوع سامانه، زمان ماند فاضالب أتنتايج مقايسه ميانگين . مورد مقايسه قرار گرفت) سامانه بدون گياه(
ثير نوع سامانه و زمان ماند فاضالب بر أنشان داد كه ت BODو اثر متقابل اين دو عامل بر حذف 

ثير عامل اثر متقابل اين أدار مشاهده شد، ولي ت درصد معني 99 اطمينان در سطح BODراندمان حذف 
نيز باالتر  BODعالوه بر اين با افزايش زمان ماند هيدروليكي راندمان حذف . داري نبود دو عامل معني

هاي  از فاضالب در سامانه BODروز، راندمان حذف  7 دكه در زمان مان نتايج تحقيق نشان داد .رفت
و سامانه شاهد به  )Phragmites australis( ،)Typha latifolia(هاي گياهي  حاوي گونه

  .درصد مشاهده گرديد 6/53و  5/82، 5/91ترتيب 
  

  .دزفول ،زمان ماند، BOD، راندمان حذف، ياهان آبزيگ :كليدي واژگان
  

  
  مقدمه

را  يآبد يبه منابع جد ياز به دسترسين گرياز طرف دن يريو كمبود منابع آب ش ياز طرفشتر به غذا ياز بيت و نيرشد روزافزون جمع
ش يها پاالندهياز آال يل وجود برخيحال به دل نيبا ا. باشنديم يو خانگ يشهر يها ن منابع مهم فاضالبياز ا يكي. جاب نموده استيا

ها  فاضالب يرا آلودگيباشد زيم BODمهم  يهاندهين آالياز ا يكي. است يا حداقل نمودن آنها ضروريها به منظور حذف و  فاضالب
 يبه جا ألفاضالب معمو ينشان دادن درجه آلودگ يبرا). Feigin et al.,1991(گردد يدر آنها نمودار م ياسطه وجود مواد آلشتر به ويب
از جمله . ندينمايم يريگرا اندازه يون مواد آليداسياكس يژن الزم را برايكنند، مقدار اكس يريگموجود در آن را اندازه ينكه مقدار مواد آليا

هاي مختلفي جهت  روش). 1372منزوي، (باشد مي BODگيري شاخص مهم تعيين درجه آلودگي فاضالب اندازه يها روشن يمهمتر
سامانه نيزارهاي مصنوعي . اندميالدي شروع شده و همواره در تكامل بوده 1900ها از سال  اين روش. ها وجود دارد تصفيه فاضالب

هاي آاليندهحذف لوژي ساده در اكثر نقاط جهان به منظور تصفيه انواع مختلف فاضالب و هايي هستند كه با هزينه كم و تكنو سامانه
. گرددها از توان پااليشي گياهان آبزي استفاده ميدر اين سامانه. اند مورد استفاده قرار گرفته BODمختلف موجود در فاضالب باالخص 

  1*افروسشيرعلي

   2محمد منشوري
   3عبدالمجيد لياقت

  1حميد بشليده

  
گروه  ،واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسالمي .1

  ، دزفول، ايرانمهندسي آب
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات  .2

  ، تهران، ايرانگروه مهندسي آبياري ،تهران
دانشگاه تهران، دانشكده كشاورزي و منابع  .3

  ايرانطبيعي پرديس كرج، 
  

  ت مكاتبا مسئولنويسنده  *
ali.afrous@gmail.com  

  
   14/12/1389 :تاريخ دريافت
  08/02/1390 :تاريخ پذيرش
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  ... در سامانه تاالبهاي مصنوعي حاوي دو گونه گياه آبزي BODبررسي راندمان حذف  
 

 تده اسيها از فاضالب اشاره گرد يو باكتر BODدر كاهش  ياهان آبزيبه نقش گ اگرچه در بعضي مطالعات

 )Nerella et al., 2000 ; Vymazal, 1999 ; Merlin et al., 2002( .در حذف  يداريار معنيتفاوت بسطالعات از م يحال در برخ نيبا ا
  Tanner et al., 1995; Baldizon et al., 2002( .Tripathi( دياه مشاهده نگردياه و سامانه بدون گيگ يحاو يهانده در سامانهين آاليا

 يمصنوع يزار يكشت شده در سامانه ن ياهيرا با چند گونه گ يشهر يفاضالب يكيولوژيه بيدر هند امكان تصف 1991در سال و همكاران 
در سال  قادري. دياهده گرددرصد مش 9/96ق تا ين تحقيدر ا BODق نشان داد كه راندمان حذف ين تحقيج اينتا. قرار دادند يمورد بررس

 ن منظور بازدهييبه هم. داد قرار مطالعه را مورد تهران شهر آلوده هاي آب پااليش در ها زار ين نقش و در تهران در تحقيقي كارآيي 1383

ن يق نشان داد كه ايتحقن يج اينتا. ديگرد بررسي) Fhragmites australis( ني گياه با) پايلوت(زيرسطحي نمونه  جريان با مصنوعي  تاالب
 محيط حفاظت سازمان طرف از شده توصيه ميزان استاندارد از تر به پايين را) تريگرم در ليليم 194( يورود BODزان يتواند ميسامانه م

صورت گرفت و به عنوان راه حلي   2004در سال  و همكاران Solanoهاي مصنوعي توسط  بر روي بركه يقيدر اسپانيا تحق. برساند زيست
  ها و فرم ، كل كليBOD ،COD ،TSSفاضالب مطرح گرديد، كه نتايج اين تحقيق نشان داد ميزان حذف  ه يپايدار براي تصفي

در منشوري . باشد تا حد قابل قبولي مي) Phragmites( و فراگماتيس) Thypha( ضالب خام خانگي توسط گياهان تيفاها از يك فا باكتري
هاي صنعتي از يك  فاضالب ه يهاي مصنوعي در تصفي هاي تاالب توانايي و كارايي سامانه ه يبه منظور بررسي و مطالع 1379سال 
استفاده ) Phragmites( ني فراگماتيستحت كشت  هاي مصنوعي با جريان زيرسطحي از نوع افقي و عمودي نيمه صنعتي تاالب ه يسامان
درصد  2/55و  8/69، 70، 6/75، 90 به ترتيب PO4و  TKN، نيترات، BOD ،CODان داد كه راندمان حذف نتايج اين تحقيق نش. كرد

هاي متراكم ميگو با  هاي پرورشگاه فاضالب ه يهاي مصنوعي در تصفي تاالب ه ينقش سامان 2005در سال و همكاران  Lin. مي باشد
هاي از نوع جريان سطحي و جريان  در اين تحقيق نقش سامانه. ي قرار دادندسرعت بار هيدروليكي باال در كشور تايوان را مورد بررس

 نتايج تحقيق حاكي از حذف. فتهاي پرورش ميگو به صورت تجاري مورد ارزيابي قرار گر زيرسطحي جهت كنترل آلودگي آب در طرح
امكان استفاده از  .بودمتر در روز  95/1تا  57/1تحت سرعت هيدروليكي جريان درصد  54تا  37 ميزانموجود در پساب به  BOD5ميزان 
در . )Parpa and Sirianuntapiboon, 2008( هاي مصنوعي در تصفية فاضالب مالس در تايلند مورد مطالعه قرار گرفت تاالب ه يسامان

 Typha augustifolia(، )Cyperus( گياهانه از هاي مصنوعي از نوع جريان سطحي با استفاد اين تحقيق از يك سامانة تاالب

involucratus (و )Thalia dealbata( هوازي فاضالب مالس تحت بارهاي آلي متفاوت براي تصفيه بيBOD5 مورد استفاده قرار گرفت .
 )Phragmites australis( در اين تحقيق توانايي دو گونه گياهي. درصد مشاهد گرديد 89تا  88بين  BOD5در اين تحقيق راندمان حذف 

و همچنين مقايسه با راندمان  BODزارهاي مصنوعي جهت ارزيابي راندمان حذف  از طريق كشت در سامانه ني  )Typha latifolia( و
  .مورد بررسي قرار گرفته است) بدون گياه(حذف در سامانه شاهد 

  
  ها مواد و روش

. در محوطه دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول به انجام رسيد 1387ماه تا اواخر مهرماه سال  ق از اول خردادين تحقيا
ن مرحله از يقبل از ا يشات گلدانيدر آزما(بيشترين ميزان جذب را  )Typha latifolia( و )Phragmites australis( ياهيدو گونه گ

آباد  هاي گياهي جوان از حاشيه رودخانه دز، كانال زهكش روباز صفي نمونه. نه نيزار انتخاب شدندداشته و لذا براي كشت در ساما) شاتيآزما
  . آوري شدند جمع 1387و سنجر در ارديبهشت 

جريان خروجي ) زهكشي(زار از يك پالستيك ضخيم تشكيل شده است، كه در انتهاي آن يك سوراخ كوچك جهت خروج  سامانه ني
در جلوي حفره خروجي جريان . متر ارتفاع منظور گرديد 4/0متر عرض و  5/0متر طول،  5/4ابعاد بستر به صورت . دفاضالب تعبيه شده بو

يان قرار داده هاي خروجي فاضالب به واسطه زهكشي جر زار به درون نمونه يك توري فلزي ريز جهت جلوگيري از خروج شن از سامانه ني
   ).1شكل شماره (شد 
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  )1387دزفول، سال (نماي شماتيك سامانه تاالب مصنوعي : 1شكل 

  
برخي . ها گرديد متري شن در حوضچه سانتي 20اي به هر حوضچه اضافه گرديد كه باعث ايجاد عمق  كيلوگرم شن رودخانه 500حدود 

  .ارائه شده است 1از مشخصات شن مورد استفاده در تحقيق در جدول شماره 
  

  )1387دزفول، سال (ساخت سامانه تاالب مصنوعي مشخصات شن مورد استفاده در  :1جدول 
  سايز شن  پارامتر

  )متر ميلي(
pHيالكتريكهدايت 

  )زيمنس در متر دسي(
  كربن آلي

 )گرم در كيلوگرم(

  سولفور
  )كيلوگرمگرم در ميلي(

  5/5  83/0 03/0 3/7  1 - 5  مقدار
  

بدون (ز به عنوان شاهد يك سامانه نيو  يمورد بررس ياهيد كه دو تا به كشت دو گونه گين ابعاد احداث گرديكشت با همسه سامانه 
) حاوي كشت گياه(هاي اصلي  هاي شاهد نيز مانند حوضچه ميزان و غلظت ورودي فاضالب به درون حوضچه. در نظر گرفته شد) اهيگ

  .هاي حاوي گياه مورد مقايسه قرار گرفت ا توسط اين سامانه و سامانهه انتخاب گرديد و توانايي حذف آالينده
به صورت مصنوعي با اضافه نمودن مواد مغذي به (سازي شده از مواد مغذي  به منظور حداقل نمودن متغيرهاي تحقيق، محلولي شبيه

، فسفر و )NO3-Nو  NH4-N(تركيب  1:  1سبت گرم در ليتر به ن ميلي 100در اين تحقيق نيتروژن با غلظت . وارد بسترها گرديد) آب
 120فاضالب به  BODزان ياضافه كردن مالس به فاضالب مبا  .گرم در ليتر استفاده گرديد ميلي 25و  50پتاسيم با غلظت به ترتيب 

  .دهديكرو در فاضالب را نشان ميغلظت عناصر م 2جدول . رسانده شد گرم در ليترميلي
  

  

اضالب به حوضچهلوله انتقال ف  

 فاضالب

 پوشش پالستيكي

 محيط شني

لوله 

فاضالبمنبع  گياه آبزي  
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  )1387دزفول، سال مطالعه موردي ( فاضالب مصنوعيساخت مورد استفاده در غلظت عناصر  :2جدول 
  بور  آهن  مس  روي  سولفات منگنز منيزيم كلسيم  نام عنصر
  3/0  4/0  02/0  05/0 03/0 06/0 7 10 )گرم در ليتر ميلي(ف مقدار مصر

  
و روزه اعمال  7و  5/3، 5/1، 75/0در فاضالب چهار زمان ماند  BODحذف راندمان ثير زمان ماندهاي مختلف بر أبه منظور بررسي ت

گيري  اندازه. گيري گرديد سنج اندازه BODها توسط كيت  نمونه BODميزان . انجام گرديد) به عنوان تكرار( يشات در سه زمان متواليآزما
، )Standard Methods for Examination  of Water & Wastewater( استاندارد آزمايشات آب و فاضالبهاي  بر اساس روش

  .انجام گرفت 1998ويرايش سال 
  .)Vymazal and Kropelora, 2005( راندمان حذف مواد مغذي فاضالب با استفاده از فرمول محاسبه گرديد

  

100(%) 



in

outin

C

CC
RE  

جهت ترسيم نمودارها  .باشد به ترتيب غلظت آالينده در جريان ورودي به سامانه و خروجي از سامانه مي outCو  inCدر اين فرمول 
 .استفاده گرديد 13نسخه  SPSSافزار  آناليزهاي آماري از نرمو جهت  2007نسخه  EXCELافزار  از نرم

  
  جينتا

مصنوعي شامل دو سامانه تحت كشت دو گياه  تاالبرا در چهار زمان ماند مورد بررسي و در سه سامانه  BODراندمان حذف  1نمودار 
طور كه در نمودار  همان. دهد نشان مي) حوضچه شاهد(و يك سامانه بدون گياه  )Typha latifolia(و  )australis Phragmites(آبزي 

، 75/0راندمان حذف در چهار زمان ماند . باشد ه حاوي گياه از سامانه شاهد بيشتر ميدر هر دو سامان BODگردد، راندمان حذف  مشاهده مي
بيشترين راندمان  .درصد مشاهده شد 6/53تا  3/11، 5/82تا  1/17، 5/91تا  19مانه به ترتيب در محدوده روز براي سه سا 7و  5/3، 5/1

 .و سامانه شاهد قرار دارند )Typha(و بعد از آن به ترتيب سامانه حاوي گياه   )Phragmites(حذف مربوط به سامانه حاوي گونه گياهي 
 Typha(نسبت به گونه  )australis Phragmites(توان به فيزيولوژي گياهي دو گونه نسبت داد، گونه گياهي  دليل اين امر را مي

latifolia( هاي متراكم و بيشتري دارد ريشه.  

  
   هاي مورد بررسي در چهار زمان ماند مورد نظر در سامانه BODراندمان حذف :  2 شكل

 )1387دزفول، سال  ،مطالعه موردي(
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ثير نوع سامانه و أنشان داد كه ت BODثير نوع سامانه، زمان ماند فاضالب و اثر متقابل اين دو عامل بر حذف أتمقايسه ميانگين نتايج 
ثير عامل اثر متقابل اين دو عامل أ، ولي تگرديددار مشاهده  درصد معني 99اطمينان در سطح  BODزمان ماند فاضالب بر راندمان حذف 

. دهد نشان مي BODر زمان ماند فاضالب و نوع سامانه را بر راندمان حذف يثأن تيانگيسه ميبه ترتيب مقا 4و  3جدول . داري نبود معني
ها دارد، به طوري كه با  از سامانه BODچهار زمان ماند در راندمان حذف  هر، )درصد 99در سطح اطمينان (دار  ثير معنيأنتايج حاكي از ت
ن يانگيسه ميمقا. درصد رسيده است 2/77درصد به  8/15ها به طور ميانگين از  روز راندمان حذف در سامانه 7روز به  75/0افزايش زمان از 

باعث گرديد تا دو سامانه حاوي گياهان آبزي اثر  تاالبسامانه  دهد كه حضور گياه در نشان مي BODر نوع سامانه بر راندمان حذف يثأت
داري مشاهده نگرديد و سامانه  داشته باشند، ولي بين دو سامانه حاوي دو گونه گياهي اختالف معني BODداري بر راندمان حذف  معني

نسبت به سامانه حاوي گياه  BOD راندمان بيشتري در حذف 9/50با ميانگين راندمان حذف  )australis Phragmites(حاوي گياه 
)Typha latifolia(  نشان داد .  

  
  درسامانه تاالب مصنوعي BODثير زمان ماند فاضالب بر راندمان حذف أمقايسه ميانگين ت  :3جدول 

  )1387مطالعه موردي دزفول، سال (
  )روز(زمان ماند 

 7 5/3 5/1 75/0 
a 2/77 b 9/46 c6/29 d 8/15 ميانگين مشاهدات 

 داريوضعيت معني  .را نشان مي دهد درصد 99داري در سطح اطمينان معني:حروف انگليسي متفاوت

  
  BODبر راندمان حذف تاالب مصنوعي ثير نوع سامانه أمقايسه ميانگين ت  :4جدول 

  )1387مطالعه موردي دزفول، سال ( 

  )حوضچه(تاالب
 australisPhragmitesگونه Typha latifoliaگونه )شاهد(بدون گياه  

b 2/32 a 1/44 a9/50 ميانگين مشاهدات 

 يداريت معنيوضع  .را نشان مي دهد درصد 99اطمينان در سطح يداريمعن:حروف انگليسي متفاوت

  
گردد،  طور كه مالحظه مي همان. دهد را نسبت به زمان ماند در اين تحقيق نشان مي BODافزايش راندمان حذف  نمودار 3شكل 

   .روز باعث افزايش قابل مالحظه راندمان حذف در هر سه سامانه گرديده است 7روز به  75/0افزايش زمان ماند از 

  
  بررسي موردهاي  سامانه در متفاوت ماند هاي زمان در BOD غلظت تغييرات: 3نمودار

 )1387مطالعه موردي دزفول، سال (
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  ... در سامانه تاالبهاي مصنوعي حاوي دو گونه گياه آبزي BODبررسي راندمان حذف  
 

  گيرينتيجه
 BOD(هاي مصنوعي حاوي گياهان آبزي با جريان زيرسطحي افقي راندمان بااليي در كاهش مواد آلي  هاي تاالبطور كلي سامانهه ب
  راندمان حذف مواد آلي از ساير مواد مغذي مانند نيتروژن و فسفر بيشتر است و معموالًو معلق دارند ) CODو 

 )Kadlec, 2000 ;Vymazal, 2005 .(در مورد راندمان حذف BOD در اين . هاي مختلف تحقيقات زيادي صورت گرفته است از فاضالب
راندمان حذف  2007در سال  Udayasoorianو  Prabu. مقاله به برخي از آنها اشاره و با نتايج ديگر محققين مورد مقايسه قرار گرفته است

BOD  (هاي حاوي سه گونه گياهي  توسط سامانه) هاي آن از نيشكر و تفاله(را از فاضالب كارخانه توليد شكر و كاغذaustralis 
Phragmites( ،)Typha latifolia(  و گونه گياهي)C.pangorei(  را در حالي كه غلظتBOD  گرم در ليتر بود،  ميلي 138تا  68ورودي

گرم در ليتر در تحقيق حاضر، راندمان  ميلي 120ورودي برابر با  BODدر حالي كه با غلظت . رزيابي نموددرصد ا 64و  74، 77به ترتيب 
روز متغير  7در زمان ماند  )Typha(و  )Phragmites( درصد در سامانه حاوي گونه گياهي 5/91و  5/82در سامانه شاهد و  6/53حذف از 

را در حذف  )Typha latifolia(و  )australis Phragmites(عملكرد دو گونه گياهي  نيز 2007در سال و همكاران  Calheiros.  بود
 و )Iris pseudacorus( ،)Canna indica(هاي گياهي  سازي در مقايسه با گونه هاي آلي از فاضالب كارخانه چرم آالينده

)Stenotaphrum secundatum( ثير زمان ماند بر راندمان حذف أدار بودن ت اين محققان نيز معني نتايج تحقيق. مناسبتر گزارش نمودند
BOD در مطالعه . را به اثبات رساندCalheiros  راندمان حذف 2007در سال و همكاران ،BOD  هدروز در محدو 8/6تا  4/3از زمان ماند 

به دليل اينكه . بودن دما نسبت داد توان به باالدر تحقيق حاضر را مي BODباال بودن راندمان حذف . درصد مشاهده گرديد 58تا  41 ي
در و همكاران  Kadlecو  2008 در سال  Knopfelovaاين امر در مطالعات . را افزايش دهد BODتواند راندمان حذف افزايش دما مي

راندمان حذف ) تابستان(در جمهوري چك نشان داد كه در فصل گرما   2008 در سال  Knopfelovaنتايج . نيز مشاهده گرديد 2003سال
BOD  دار ذكر نگرديد ، هرچند اين تفاوت معنيمي شودبيشتر ) زمستان(نسبت به فصل سرما .Kadlec  نيز در دو  2003در سال و همكاران

و همچنين نيتروژن و فسفر را در فصول  BODان حذف سوتاي آمريكا، راندم هاي مصنوعي مجاور از نوع جريان افقي در مينه سامانه تاالب
خصوص در ه در اين تحقيق ب BODبنابراين راندمان باالي . مشاهده نمودند) بهار و زمستان(باالتر از فصول سرد ) تابستان و پائيز(گرم 

   .توان به باال بودن دما نسبت داد مورد دو سامانه حاوي گياهان آبزي را مي
Lee  راندمان حذف  2004در سال و همكارانBOD طوريكه راندمان حذف در ه ثر از زمان ماند هيدروليكي ارزيابي نمودند، بأرا مت

روز رسيد و با راندمان  5/8درصد در زمان ماند  91روز به  3/4درصد در زمان ماند  86، از )Phragmites(سامانه تاالب حاوي گونه گياهي 
در سال و همكاران Calheiros . در اين مطالعه نزديكي دارد )Phragmites(كشت گونه گياهي  حذف در سامانه تاالب مصنوعي تحت

اي تحت كشت دو گونه گياهي  را در فاضالبي صنعتي با استفاده از سامانه نيزارهاي مصنوعي دو مرحله BODراندمان حذف  2009
)australis Phragmites(  و)Typha latifolia(  در اين تحقيق راندمان حذف در . روز مورد بررسي قرار دادند 7و  5، 2در سه زمان ماند

درصد مشاهده و اختالف  83و  84به ترتيب  )Typha latifolia(و  )australis Phragmites(سامانه تاالب حاوي دو گونه گياه آبزي 
با توجه به اينكه اين مطالعه در شمال پرتغال و در آب و هوايي معتدله . داري بين دو سامانه حاوي اين دو گونه گياهي وجود نداشت معني

توان به باال بودن دما در منطقه گرمسيري دزفول نسبت  انجام گرفته است، باال بودن راندمان در تحقيق حاضر نسبت به اين مطالعه را مي
  . داد

جريان زيرسطحي افقي تحت كشت دو گونه گياه آبزي  مصنوعي از نوع تاالبهاي اين تحقيق به منظور بررسي توان سامانه
)Phragmites( و )Typha( در مقايسه با سامانه بدون گياه، در حذفBOD   در شرايط آب و هوايي گرم  سازي شدهشبيه شهرياز فاضالب

تحقيق نشان داد كه با انتخاب زمان ماند نتايج حاصله از اين . رسيدبه انجام روزه  7و  5/3، 5/1، 75/0در چهار زمان ماند و خشك دزفول 
هاي  اين آالينده از فاضالب كاهشهاي تحت كشت اين دو گونه گياهي با جريان زيرسطحي افقي، توانايي بااليي جهت مناسب سامانه

    .به منظور استفاده در كشاورزي و يا تخليه به محيط زيست استفاده نمود شهري
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