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تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي کشتارگاههاي مرغ با استفاده از روش
فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي :کشتارگاه طيور نمونه تهران)
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زمينه و هدف  :کشتارگاه طيور نمونه تهران با مساحتي بالغ بر  13000 m2در ناحيه  3منطقه  5شهرداري تهران و در محله مرادآباد قرار دارد .تحقيق
حاضر با هدف تحليل اثرات زيستمحيطي کشتارگاه مذکور به انجام رسيد .براي دستيابي به اين هدف از فرآيند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPکه
از روشهاي تصميمگيري چند معياره ( )MCDMاست ،استفاده گرديد.
روش بررس��ي :ابت��دا از طريق تجزيه و تحليل اثرات پروژه ،معيارها و گزينههاي مورد نظر مش��خص گرديد .در ادام��ه جهت تاييد نهايي معيارها
از پرسش��نامه خبرگان اس��تفاده گرديد .به منظور اولويتبن��دي معيارها و گزينهها از تکنيکبردار ويژه با به کارگي��ري نرم افزار Expert choice
استفاده شد.
يافتهها :نتايج اندازهگيري از پس��اب خروجي کش��تارگاه نش��ان داد که پس��اب خروجي قابليت تخليه به آب س��طحي ،چاه و نيز مصارف آبياري و
کش��اورزي را ندارد .ارزيابي صدا نش��ان داد که ميزان صداي اندازهگيري شده بيشتراز حد مجاز است .نتايج آزمايش آاليندههاي هوا پائينتر از حد
استاندارد بوده است.
نتيجهگيري :نتايج مبين آن است که در بعد آلودگيهاي کشتارگاه ،فاضالب با وزن  0/479اولويت نخست و به ترتيب ،صدا ،هوا و بو با وزنهاي
 0/136 ،0/229و 0/080اولويتهاي بعدي را شامل ميشوند .محيط اقتصادي ،اجتماعي فرهنگي نسبت به محيط فيزيکي شيميايي و سپس محيط
بيولوژيکي ،رتبه باالتري را کسب نموده است .در خاتمه با توجه به مهمترين معضل زيستمحيطي کشتارگاه (فاضالب) ،بهينهسازي سيستم تصفيه
پساب کشتارگاه و نيز پايش مستمر کيفيت پساب خروجي در اولويت است.
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مقدمه

گوش��ت توليدي ،امکان فرآوري ديگر توليدات نظير پوس��ت
و اس��تخوان را فراهم ميس��ازند( .)2ضايع��ات و آاليش طيور
نس��بت به وزن زنده آنها در کش��تارگاه بدين گونه است :خون
 ،%4پر ،%2/6پا  ،%5/4سر  ،%3گردن  ،%2پوست گردن ،%5/1
کبد  ،%1/2سنگدان  ،%2/1قلب  ،%0/6امعا واحشا .%5/8-5/9
فرآيند کشتار در قالب نمودار شماره ( )1به تصوير کشيده شده
است.

رش��د فزاينده جمعيت و مصرف روزافزون مواد غذايي ،ناگزير
نياز به توليد بيش��تر را ايجاب ميکند .يکي از اقالم مصرفي در
سبد روزانه خانوار مواد پروتئيني است که در کشور ما قسمت
عمدهاي از آن را گوشت دام و طيور تشکيل ميدهد .کشتارگاهها
به عن��وان حلقه انتهايي زنجيره دامپ��روري از مهمترين صنايع
غذايي تبديلي تلقي ميش��وند( .)1اي��ن واحدها ضمن عرضه
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نمودار  :1فرآيندکشتار ()3

م��واد زائد حاصله از فعاليتهاي کش��تارگاهي را ميتوان به
دو دس��ته مواد زايد جامد و پساب تقسيم نمود ( .)4زائدات
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جامد را معموال س��رند و دوباره فرآوري ميکنند يا در زمين
دفن بهداش��تي ميکنند .بوي م��واد در حال گنديدن و تجزيه
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مواد آلي تنها آالينده هوا به ش��مار ميآيد که به طور مس��تمر
مزاحمت ايجاد ميکند .منابع اصلي آاليندهها در سالخ خانه،
پس��اب مايعي اس��ت که حاوي مقادير متفاوت��ي از جامدات
است ( .)5آب مورد نياز کشتارگاه پس از مصرف به فاضالب
تبديل ش��ده و حاوي ميکروارگانيس��مهاي بيماريزاست به
طوريک��ه  1 Lفاضالب کش��تارگاه ح��دود  400برابر 1 L
فاضالب انس��اني آلودگي دارد .مطالعات انجام شده در مورد
کشتارگاههاي مرغ فاضالبي با غلظت حدود  3برابر فاضالب
انس��اني را نمايان ميسازد .در كشتارگاهها مقدار پساب ايجاد
ش��ده در حدود  10الي  15 Lب��ه ازاي هر راس مرغ برآورد
گرديده اس��ت .ميزان مصرف آب در کش��تارگاههاي مختلف
مرغ از 20تا  120 Lمتغير اس��ت .در يک تحقيق انجام ش��ده
توس��ط  Eftekhariبا ه��دف ارزيابي کارايي سيس��تمهاي
تصفيهخانه دو کش��تارگاه مرغ اصفهان ،شاخصهاي ،BOD
 ،TSS ،CODکل��ي فرم مدفوع��ي و  pHفاضالب ورودي
و خروج��ي اندازهگيري ش��د .نتايج اين مطالع��ه با توجه به
مهمترين آلودگي کش��تارگاه (فاضالب) نشان داد که سيستم
لجن فعال عملکرد مناس��بتري نس��بت به سيس��تم تصفيه
بيولوژيک براي کش��تارگاههاي مرغ مورد مطالعه داشته است
( Parry .)6ط��ي تحقیقي ،مهمترين اثرات زيس��تمحيطي
کش��تارگاهي در آفريقا را فاضالب و بو برش��مرده است .در
قس��مت آلودگي هوا ،آلودگي به صورت بو و گاز ناش��ي از
گازهاي بويلر و بخارات قس��مت سردخانه بوده و در بخش
مواد زائد ،مواد دفعي حيوان��ات در محل نگهداري و بقاياي
الشه ناشي از مواد توليد شده در طي فرآيند توليد بوده است
( Kist .)7و همکاران در تحقيق خود به اين نتيجه رس��يدند
که اکثر اقدامات توليد پاک در ارتباط با يک کشتارگاه ماکيان
در برزي��ل همچون اس��تفاده از راکتور بيهوازي در سيس��تم
تصفيه و اس��تفاده مجدد پس��اب به منظور شستن الشهها ،در
کوتاه مدت موث��ر خواهد بود ( Nhat .)8در تحقيق خود به
اين نتيجه رسيد که عمدهترين مشکالت زيستمحيطي که به
واسطه کشتارگاههاي ويتنام به وجود ميآيد ،تخليه فاضالب
تصفيه نش��ده ب��ا غلظت باالي م��واد آلي ک��ه در زمينهاي
کش��اورزي و رودخانهها تخليه ميش��ود و نيز استفاده کنترل
نش��ده و بيش از حد آب زيرزميني از چاههاي زيرزميني حفر

شده که هر دو مورد تهديدي براي آب سطحي و زيرزميني به
شمار ميآيند ،است .از جمله راهکارهاي اتخاذ شده به منظور
مبارزه با تخريب زيس��ت محيطي ،اقدام��ات کنترل آلودگي
شامل الزام صنايع آالينده به احداث سيستم تصفيه فاضالب،
مج��ازات صنايع متخلف مقررات زيس��تمحيطي و در انتها
پلمپ صنايع آالينده بوده اس��ت ( Omole .)9و همكارش
در تحقي��ق خود اثر فاضالب کش��تارگاه ب��ر رودخانهاي در
نيجريه را مورد بررس��ي قرار دادند .نتاي��ج بيانگر آن بود که
پارامترهاي اندازهگيري ش��ده ،باالتر از حد استاندارد بوده و
کيفيت رودخانه با اختالل مواجه است ،بدين گونه که با رشد
ماکروفي��ت در آن ،بوي نامطبوع و پايين آمدن س��طح DO
رودخانه ،طي مش��اهدات ميداني پديده پرغذايي بر آن حاکم
ش��ده است( .)10فرايند تحليل سلس��له مراتبي از جامعترين
سيس��تمهاي طراحي ش��ده براي تصميمگيري ب��ا معيارهاي
چندگان��ه اس��ت( Jafarian moghadam .)11در تحقيق
خود به اولويتبندي اثرات زيستمحيطي صنايع پتروشيمي
PET-PTAماهش��هر با بهرهگيري از فرآيند تحليل سلس��له
مراتب��ي ) (AHPپرداخت��ه اس��ت( Panahandeh .)12و
همکاران از روش  AHPدر مکانيابي جايگاه دفن پس��ماند
شهر سمنان استفاده نمودهاند (.)13
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مواد و روشها

معرفي محدوده مورد مطالعه
کش��تارگاه طيور نمونه تهران (با نام س��ابق عظيمي) به س��ال
تاس��يس  1357و با مس��احتي بالغ بر  13000 m2در ناحيه 3
منطقه  5ش��هرداري تهران و در محله مرادآب��اد قرار دارد .اين
واح��د توليدي در طول  51درجه و  19دقيقه ش��رقي و عرض
 35درجه و  46دقيقه ش��مالي و در ارتفاع  1596 mواقع شده
است .ظرفيت اس��مي متوسط کشتارگاه هر شب بين  18تا 20
کاميون دو تني با ظرفيت کشتار  2800قطعه در ساعت است .با
توجه به اين موضوع که کشتارگاه مزبور داخل محدوده مصوب
شهري ،از لحاظ وضعيت اس��تقرار مغاير ضوابط استقرار و در
حال حاضر تنها کش��تارگاه موجود در شهر تهران هست ،لزوم
ش��ناخت و اولويتبندي اثرات زيستمحيطي ناشي از فعاليت
آن از اهميت بس��زايي برخوردار اس��ت .در ش��کل شماره ()1
موقعيت محدوده مطالعاتي نشان داده شده است.
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شكل :1موقعيت جغرافيايي محل تحقيق () 14

روش مطالعه تحليلي و از نوع کاربردي است .به منظور دستيابي
به اهداف تحقيق ،پس از بررسي پيشينه و مروري بر تحقيقات
انجام شده ،ابتدا محدوده مطالعاتي با توجه به پارامترهايي مانند
)( ١
توپوگرافي منطقه ،ش��رايط بومش��ناختي ،نظ��ام هيدرولوژيک،
س��اختار اقتصادي اجتماعي فرهنگي و همچنين ابعاد و اهداف
پروژه و در نظرگرفتن ش��دت اث��رات ،قطعي يا احتمالي بودن،
تداوم ،زمان وقوع و دامنه اثرات کشتارگاه بر محيطهاي فيزيکي
شيميايي ،بيولوژيکي و اقتصادي ،اجتماعي فرهنگي تعيين شد.
در ادامه با بازديد از کش��تارگاه ،مصاحبه با کارکنان ،کارشناسان
و مس��ئولين کشتارگاه و مراجعه به س��ازمانهاي مربوطه نظير
اداره کل حفاظت محيطزيس��ت استان تهران ،شهرداري منطقه
 5شهر تهران ،سازمان دامپزش��کي کشور نسبت به جمعآوري
اطالع��ات پاي��ه و تخصص��ي در مورد وضعيت کش��تارگاه و
محيطزيست محدوده و تهيه نقشههاي زيستمحيطي محدوده
مطالعات��ي اقدام گردي��د .جهت حصول مي��زان رضايتمندي
ساکنين محدوده از وجود کشتارگاه پرسشنامه بسته به تعداد 32
عدد تهيه و در سال  90بين جمعي از اهالي از قشرهاي مختلف
شاغل ،خانهدار و کسبه که به عنوان جامعه آماري در نظرگرفته
ش��د توزيع و از محاس��به واريان��س آن مي��زان رضايتمندي
ساکنين منطقه برآورد گرديد .با احتساب ضريب اطمينان % 90

o
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و خطاي  ،% 3تعداد نمونههاي الزم ( 32نمونه) با اس��تفاده از
رابطه کوکران محاسبه گرديد.
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(0 / 90)2 (0 / 18)2 = 32
(0 / 03)2

در اي��ن رابط��ه  =s2واريان��س ( = d ،) 0/18خطاي مطالعه بر
حسب درصد ( )0/03و  = tضريب اطمينان ( )0/90است.
پس از غربالگري و ارزيابي پرسشنامهها و حذف پرسشنامههاي
مخدوش ،تعداد  12عدد پرسش��نامه به عنوان پرسش��نامههاي
کامل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .روششناس��ي استفاده
شده در اين تحقيق بر مبناي نمودار شماره ( )2است.
نمونهبرداري و آزمايش از مولفههاي محيطي
در م��ورد فاضالب ،ص��وت و هوا ب��ا مراجعه به کش��تارگاه،
آزمايش��ات مربوط��ه انجام گرف��ت .به منظور بررس��ي کيفيت
فاضالب خروجي و کارايي سيس��تم تصفيه فاضالب کشتارگاه
که سيستم لجن فعال هوازي است ،طي چهار دوره اندازهگيري
(پائيز  ،90بهار  ،90زمستان  89و تابستان  ،)89نمونهبرداري از
ايس��تگاه پساب خروجي تصفيهخانه کشتارگاه و نيز آزمايشات
فيزيکي ،شيميايي و ميکروبي مربوطه انجام گرفت .براي بررسي
آلودگي صوتي محيط کشتارگاه (سالن کشتارگاه) و نيز صداي
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گازه��اي مختلف براي اندازهگيري مش��خصههاي مختلف هوا
دارد ،جهتس��نجش س��ه پارامتر  SO2،NOXو COدر سه
ايستگاه خروجي دودکش ،درب ورودي و جنب سايت اداري
استفاده و آزمايشها به روش موضعي در سال  90انجام گرفت.
تجزيه وتحليل اثرات کشتارگاه در فاز بهرهبرداري
در تحليل آزمايش��ات از ش��اخصهاي آمار توصيفي (حداقل،
حداکثر ،ميانگين ،انحراف معيار وخطای معیار) و آزمون آماري
ميانگين ي��ک جامع��ه ( )T-Testبا کمک ن��رم افزار SPSS
اس��تفاده گرديد .بعد از شناس��ايي و پيشبيني اثرات کشتارگاه
بر محيط ،جهت تجزيه و تحليل اثرات از طريق نتايج به دست
آمده از آزمايش��ات و نيز مطالعات محيطي ،با توجه به طيف و
کاربرد گس��ترده روشهاي تصميمگيري چند معياره در امکان
اولويتبن��دي عوامل زيس��تمحيطي ،از روش  AHPجهت
وزندهي و اولويتبندي معيارها و گزينهها استفاده شده است.
کاربرد روش AHP
روش  AHPتواناي��ي ادغام عوامل کم��ي و کيفي و ترکيب
عقايد و نظريات بيان شده بسياري از کارشناسان را داراست و
ميتواند در تجزيه و تحليل آثار موثر واقع شود (AHP .)15
ب اس��اس سه اصل ترسيم درخت سلس��له مراتبي ،تدوين و
تعيي��ن اولويته��ا و س��ازگاري منطق��ي قضاوتها اس��توار
اس��ت( .)16اين روش مقياس��ي براي اندازهگي��ري معيارهاي
کيفي تهيه کرده و روش��ي براي تخمي��ن و برآورد اولويتها
فراهم ميکند و منجر به برآورد رتبه نهايي هر گزينه ميش��ود
( .)17در تحقي��ق حاضر ،ابتدا معيارهاي اثرگذار در هر محيط
با در نظر گرفتن اهميت و ش��دت اث��رات ،از طريق تجزيه و
تحليل اثرات مش��خص گرديد .همچنين براي هر معيار نيز ،با
توجه به موارد فوق الذکر ،گزينههاي مربوطه مش��خص ش��د.
س��پس به منظور تائي��د نهايي معيارهاي م��ورد نظر ،جهت به
کارگيري روش  ،AHPپرسش��نامه تهيه و در اختيار 276نفر
از خبرگان از جمله اس��اتيد و دانش��جويان کارشناس��ي ارشد
محيطزيس��ت قرار گرف��ت .حجم جامعه آم��اري مخاطب از
رابطه ذيل محاس��به گرديد:

محيط (ناش��ي از تردد کاميون حمل) ،از دس��تگاه صداس��نج
 Cell 440س��اخت  Casllacellانگلس��تان که داراي دقت
حدود  0/1 dbاس��ت و اس��تاندارد  IEC 651.1979استفاده
گرديد .درمورد س��الن کش��تار ،با روش ارزيابي تراز معادل در
ش��بكه وزني  Aبه مدت  30 minوضعيت تراز فش��ار صوت
بررس��ي و آلودگي صوتي در سال 90محاس��به شد .در مورد
صداي ناشي از تردد کاميونهاي حمل نيز در سه ايستگاه درب
ورودي کش��تارگاه 20 ،متري مقاب��ل درب ورودي و منتهياليه
ضلع جنوبي کشتارگاه ،شدت صوت اندازهگيري شد.
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ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪ��� ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ

ﺟﻤﻊ ���� �ﻃﻼﻋﺎ� �ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﺪ���

S
f

ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ �� ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪ���

ﺑﺎ��ﻳﺪ �� ﻛﺸﺘﺎ�ﮔﺎ� ﺟﻬﺖ �ﺧﺬ �ﻃﻼﻋﺎ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ � �ﻧﺠﺎ� ��ﻣﺎﻳﺸﺎ�

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ �ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ �ﺛﺮ�� ﻛﺸﺘﺎ�ﮔﺎ�

ﺗﺠﺰﻳﻪ � ﺗﺤﻠﻴﻞ �ﺛﺎ��ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺸﺘﺎ�ﮔﺎ�

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮ�ﻣﻞ �ﺛﺮﮔﺬ��

o
e

ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎ�

iv

h
c

r
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ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎ�ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮ�ﺗﺒﻲ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ��ﺟﻲ
��ﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪ� � ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ����� ﻋﻮ�ﻣﻞ �� ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮ� �ﻓﺰ�رٍEC

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪ� � ���ﺋﻪ ��ﻫﻜﺎ�ﻫﺎ� ﺗﻘﻠﻴﻞ �ﺛﺮ�� ﺳﻮ�

نمودار :2روش شناسي تحقيق()3

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ :۲ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ)(۳
جهتس��نجش آلودگي هواي ناشي از فعاليت کشتارگاه نيز که
مصرف(٢س��وخت آن (گازطبيعي) ميشود ،از دستگاه
مربوط به
)
آنااليزر گاز مدل  Testo350XLکه سنس��ورهايي حساس به
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در اي��ن رابط��ه  = nتعداد معيارها ک��ه  24معيار طبق تجزيه و
تحليل اثرات اس��ت و  = eمعرف جامعه آماري است که 276
نفر طبق محاس��به رابطه فوق است .به هر يك از اعضاي گروه،
به طور جداگانه و محرمانه پرسشنامه مزبور كه در بردارنده تمام
عوامل مورد نظر است داده شد و از هر عضو گروه خواسته شد
كه به هر يك از عوامل نمرهاي از  1تا  10اختصاص دهند .پس
از جمعآوري پرسشنامهها ،در همان دور اول میانگین نمرههاي
اعضا كه به هر عامل داده ش��ده است ،بدست آمد و عواملي كه
نمرهاي بيش��تر از هفت كس��ب كردند جز شاخصهاي نهايي
انتخاب گرديدند .پس از تاييد معيارهاي نهايي توسط خبرگان،

D
I

S
f

با تشکيل س��اختار سلسله مراتبي ،نس��بت به تشکيل ماتريس
مقايس��ه زوجي در هر س��طح اقدام گرديد .هر سطح نسبت به
س��طح باالتر از خود مورد مقايسه قرار گرفت .جدول شماره 1
مقياس را براي انجام مقايسات زوجي نشان ميدهد .وزندهي
به معيارها با به کارگيري تکنيکبردار ويژه در نرم افزارExpert
) choice (ECانجام گرفت .در ادامه وزن هر گزينه نس��بت
به هر معيار نيز از طريق تکنيکبردار ويژه در نرم افزار محاسبه
گرديد .بنابراين با به دست آوردن وزن معيارها و وزن گزينهها،
اولويت هر کدام مشخص گرديد.

جدول :1مقياس)18( AHP

ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺭﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻫﺪﻑ ﺩﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻑ ﺍﻫﻤﻴﺖ  iﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ  jﺍﺳﺖ

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
۱
۳

ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺎﻭﻱ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ

۵

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ

۷

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ

۹

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ iﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  jﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ

۲ﻭ۴ﻭ۶ﻭ۸

-

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ

o
e

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ  iﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ  jﺍﺳﺖ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ  iﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ  jﺍﺳﺖ

v
i
h

c
r

يافتهها

آزمايشات
نتايج آزمايش��ات فاضالب طي چهار دوره در جدول شماره 2
آورده شده است .بيش��ترين و کمترين مقدار  BODبه ترتيب
برابر  210و  ،185 mg/Lبيشترين و کمترين مقدار  CODبه
ترتيب  323و  ،282 mg/Lبيش��ترين و کمترين مقدار  pHبه
ترتيب  7/6و ،7/1بيش��ترين و کمترين مقدار  TDSبه ترتيب
 3020و  ،661 mg/Lبيش��ترين و کمترين مقدار  Salinityبه
ترتيب  1/4و  0/5و بيش��ترين و کمترين مقدار  ECبه ترتيب
 2210و  1146 Ms/cmاس��ت .ب��ه موج��ب آن که در چهار
دوره اندازهگيري ،س��ه پارامتر COD،BODو  pHمشترک و
براي آنها اس��تاندارد تعريف شده است لذا سه پارامتر فوق در
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A

ن��رم اف��زار  SPSSمورد تحليل قرار گرفتهان��د که از اين ميان
تنها مقدار  pHدرحد اس��تاندارد بوده است(جدول شماره .)3
نتايج سنجش صدای ناشی از تردد کاميونهای حمل در جدول
ش��ماره  4آورده شده اس��ت .تراز فشار صوت در سالن کشتار
نيز  55 dbاندازهگيری ش��ده است .در اين مورد مرکز مديريت
س�لامت محيط و کار وابس��ته به وزارت بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزش��کي ،حد آس��تانه مجاز ) (TLVدر رابطه با صدا
را 85 dbبراي يک ش��يفت کار  8س��اعته عنوان کرده اس��ت.
جدول شماره  ،5نتايج آزمايش آاليندههای هوا را نشان میدهد.

460

سيد علي جوزي و همکار

جدول  :2نتايج آزمايش ميانگين فاضالب خروجي
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ

ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ

۸۹

۸۹

210
323
7/6
3020
1/4
2210
-

ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ

ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ

ﺑﻬﺎﺭ ۹۰

ﭘﺎﺋﻴﺰ ۹۰

BOD5

ﺧﺮ�ﺟﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ

COD

ﺧﺮ�ﺟﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ

pH

ﺧﺮ�ﺟﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ

TDS

ﺧﺮ�ﺟﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ

Salinity

ﺧﺎﻧﻪﺗﺼﻔﻴ
ﺧﺮ�ﺟﻲ
ﺧﺎﻧﻪﻪﺧﺎﻧﻪ

190
291
7/3
1325
0/9

199
297
7/4
661
0/5

185
282
7/1
2015
0/5

EC

ﺧﺮ�ﺟﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ

2070
-

1241
69
35000
16
21

1146
-

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ

ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺁﺏ

ﻣﺼﺎﺭﻑ
ﻭﺍﺣﺪ
ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ
ﺟﺎﺫﺏ

ﺳﻄﺤﻲ

50
100
5-9
_
_

50
100
6/5-8/5
_
_

100
200
6-8/5
_
_

mg/L

_

_

_

µs/cm

10
400
6
_

10
400
6
_

10
400
_
_

ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ

Oil&G

D
I

ﺧﺎﻧﻪﺗﺼﻔﻴ
ﺧﺮ�ﺟﻲ
ﺧﺎﻧﻪﻪﺧﺎﻧﻪ

ﮐﻠﻴﻔﺮﻡ

ﺧﺮ�ﺟﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ

PO4ﻲ
ﻣﺪﻓﻮﻋ

ﺧﺮ�ﺟﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ

ﺍﺯﺕ ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮐﻲ

S
f

ﺧﺎﻧﻪﻪﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺎﻧﻪﺗﺼﻔﻴ
ﺧﺮ�ﺟﻲ

ﻧﺎﻡ
BOD
COD
pH

ﺣﺪ�ﻗﻞ
185
282
7/1

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
210
323
7/6

mg/L
_
mg/L

mg/L
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭ۱۰۰
mL
mgL
mg/L

جدول  :4موقعيت نمونهبرداري ،نوع و ميزان سنجش آلودگی صوتی

جدول :3آمار توصيفي آاليندههاي فاضالب

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
196
298/25
7/35

mg/L

o
e

�ﻧﺤﺮ��  ��/ﻣﻌﻴﺎ�
46/132
124/42
0/0964

ﻣﻘﺪ���ﻧﺪ���ﮔﻴﺮ�

ﻣﻘﺪ���ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ��

�ﻳﺴﺘﮕﺎ� �ﻧﺪ���ﮔﻴﺮ�

)(db

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ )(db

��� ����� ﻛﺸﺘﺎ�ﮔﺎ�
20ﻣﺘﺮ� ﻣﻘﺎﺑﻞ ��� �����

55
48

45
45

ﻣﻨﺘﻬﻲ �ﻟﻴﻪ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﺘﺎ�ﮔﺎ�

47

v
i
h
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جدول  :5موقعيت نمونهبرداري ،نوع ،ميزان و حد مجاز آاليندههای هوا ()19

آﻻﻳﻨﺪه
NOX
NOX
NOX
SO2
SO2
SO2
CO
CO
CO

اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺧﺮ�ﺟﻲ ���ﻛﺶ
��� �����
ﺟﻨﺐ ﺳﺎﻳﺖ �����
ﺧﺮ�ﺟﻲ ���ﻛﺶ
��� �����
ﺟﻨﺐ ﺳﺎﻳﺖ �����
ﺧﺮ�ﺟﻲ ���ﻛﺶ
��� �����
ﺟﻨﺐ ﺳﺎﻳﺖ �����

واﺣﺪ

PPM
PPM
PPM
PPM
PPM
PPM
PPM
PPM
PPM

تجزيه و تحليل اثرات کشتارگاه
پس از تش��کيل س��اختار سلس��له مراتب��ي ،از طريق مقايس��ه
زوج��ي ،هر س��طح نس��بت به س��طح باالت��ر از خ��ود مورد
مقايس��ه قرار گرف��ت .جهت اولويتبن��دي معيارها و گزينهها
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c
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ﻣﻘﺪار

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

300
294
291
500
497
495
140
136
134

350
350
350
800
800
800
150
150
150

A

و به دس��ت آوردن اوزان مربوطه از تکنيکب��ردار ويژه در نرم
افزار (EC) Expert choiceاستفاده گرديد .نتايج حاصله از
روش  AHPدر جداول شماره  7 ،6و  8ارائه گرديده است.
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جدول  :6نتايج کاربرد روش ( AHPمحيط فيزيکي شيميايي)
ﻣﺤﻴﻂ

�ﻳﺮﮔﺮ��

ﮔﺰﻳﻨﻪ

ﻣﻌﻴﺎ�

��� ﻣﻌﻴﺎ�

BOD
COD
ﻛﻠﻴﻔﺮ�

0/371
0/242

ﻓﺴﻔﺎ�
ﻓﺎﺿﻼ�

D
I
�ﻟﻮ�ﮔﻲﻫﺎ

0/184

��ﻏﻦ �ﭼﺮﺑﻲ

0/479
0/105
0/061

S
f

pH

0/036

ﺗﺮ�� ﻛﺎﻣﻴﻮ�

0/875

�ﻟﻮ�ﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ

ﻫﻮ�

ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﺑﻮ

0/229
ﺳﺎﻟﻦ ﻛﺸﺘﺎ�

o
e

NOX
SO2
CO

0/125
0/627
0/136

0/280
0/094
0/875

ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ

v
i
h

0/080

ﺟﻠﺐ ﺟﺎﻧﻮ���

0/125

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ�

ﺧﺎ�

ﺧﺎ�
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻣﻮ�� ��ﺋﺪ

�ﻧﺴﺎﻧﻲ
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جدول  :7نتايج کاربرد روش ( AHPمحيط ببولوژيکی)
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جدول  : 8نتايج کاربرد روش  AHPدر تجزيه و تحليل اثرات اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي محيط تحت اثر
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هدف از انجام اين مطالعه تجزيه و تحليل اثرات زيستمحيطي
کش��تارگاه در فاز بهرهبرداري اس��ت .به منظور دستيابي به اين
ه��دف پس از مطالعه در زمينه روشهاي مختلف تصميمگيري
چند معياره ،از روش  AHPبه دليل آن که عرصه بيش��تري را
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عوام��ل زيس��تمحيطي و نيز کم��ي کردن اث��رات ميدهد ،به
عن��وان روش كار اس��تفاده گردي��د .نتايج بررس��ي طبق چهار
دوره اندازهگيري از پس��اب خروجي کش��تارگاه و مقايس��ه با
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اس��تانداردهاي سه گانه س��ازمان حفاظت محيطزيست مطابق
جدول ش��ماره 2مشخص نمود که عملکرد سيستم تصفيهخانه
کش��تارگاه مطلوب نبوده و پس��اب خروج��ي قابليت تخليه به
آب س��طحي ،چاه و نيز مصارف آبياري وکش��اورزي را ندارد.
عام��ل  BODباال که با خ��ود کاه��ش  DOو در نتيجه بوی
تعف��ن به همراه دارد در درجه اول به عدم جداس��ازي خون از
فاضالب کش��تارگاه نسبت داده ميشود .مقادير  CODباال نيز
نش��انگر وجود مواد آلي زياد در پساب است .ارزيابي آلودگي
صدا در س��ه ايستگاه کشتارگاه و مقايس��ه با استاندارد آلودگي
صوتي محيطهاي مس��كوني در هنگام شب ( )45 dbنشان داد
که بر طبق جدول ش��ماره  4در تمام ايس��تگاهها ميزان صداي
اندازهگيري ش��ده به هنگام تردد کاميونهاي حمل بيشتر از حد
مجاز اس��ت .تراز فشار صوت اندازهگيری شده در سالن کشتار
در مقايسه با  ،85TLV/TWA= dbمقدار  55 dbو بنابراين
برخالف آلودگي صداي محيط پائينتر از حد اس��تاندارد است.
در مورد تجزيه و تحليل اثرات کشتارگاه ،نتايج روش  AHPدر
محيط فيزيکي شيميايي نشان میدهد که در زيرگروه آلودگيها،
فاضالب با توجه به اين که داراي اثري برگش��تناپذير اس��ت
نس��بت به آلودگي صدا وزن باالتري را کسب نموده است .در
مقايس��ه آلودگي صدا و هوا نيز آلودگي صدا در محيط با توجه
به ميزان بيش��تر از حد مجاز آن در يک منطقه مس��کوني و اين
نکته که نس��بت ب��ه آلودگي هوا اثر ملموست��ري در محدوده
دارد ،رتبه باالتري را کسب نموده است .در مورد آلودگي بو و
هوا نيز آلودگي هوا با توجه به اثراتي که بر س�لامتي باالخص
اثرات تنفس��ي آاليندهها دارا است رتبه باالتري نسبت به بو که
اثري مقطعي دارد کس��ب نموده اس��ت .در مورد بو و آلودگي
خ��اک نيز با توجه به اثر ملموستر بو نس��بت به آلودگي خاک
در محدوده رتبه کس��ب شده بيشتر اس��ت .در مقايسه خاک و
م��واد زائد نيز ،آلودگي خ��اک با توجه به ايجاد اثرات بيش��تر
نس��بت به م��واد زائد که اثرات آن با توجه ب��ه تبديل ضايعات
تنها منوط به ريخته ش��دن ضايعات کاميون حمل هنگام انتقال
ميشود که طبق نظر ساکنين نيز گاها رخ ميدهد ،رتبه باالتري
را کس��ب نموده است .در زيرگروه اثر بر منابع آب ،اثر بر آب
زيرزميني با توجه به تخليه پس��اب کشتارگاه به چاه و در نتيجه
با توجه به نفوذپذيري باالي خاک ،امکان نفوذ پس��اب به منابع

آب زيرزميني محدوده که به نسبت زياد و براي مصارف شرب
و کش��اورزي اس��تفاده ميگردد رتبه باالتري را کس��ب نموده
اس��ت .در زير گروه بالياي طبيعي ،زلزله نس��بت به س��يالب
از اهميت باالتري برخوردار هس��ت که به دليل وجود گس��ل
در محدوده و نيز آس��يبپذيري ساختمان کش��تارگاه در برابر
زلزله است .نتايج روش  AHPدر محيط بيولوژيکي مشخص
نمود که در زير گروه پوش��ش گياهي ،فضاي سبز کشتارگاه به
دليل تاثيرپذيري بيش��تر نس��بت به آلودگي هوا و نيز آبياري از
طريق پساب حاصله وزن باالتري را کسب نموده است .در زير
گ��روه حيات وحش ،در م��ورد خزندگان با توجه به تاثيري که
ه��م از جهت زنجيره غذايي و ه��م توليد مثل (با توجه به نوع
توليد مثل که تخمگذاري هست) متوجه آنها است ،رتبه کسب
ش��ده نسبت به پس��تانداران اندکي بيش��تر بوده است .در مورد
پس��تانداران نيز با توجه به تماس بيشترشان در محدوده و اين
نکته که پرندگان معموال بر روي درختان زيست ميکنند ،نسبت
به پرندگان عليرغم جمعيت بيش��تر در محدوده ،رتبه باالتري
را کسب نموده اس��ت .نتايج روش  AHPدر محيط اقتصادي
اجتماعي فرهنگي نش��ان داد که در زي��ر گروه کيفيت زندگي،
عامل بهداش��ت با توجه به تحت تاثير قرار دادن ساکنين و نيز
کارگران داخل کشتارگاه به ميزان بيشتر ،مهمترين معيار است.
معي��ار خدمات با توجه به وضعيت نامناس��بي که هم از لحاظ
عرضه محصول و هم تس��هيالت زيربناي��ي دارد رتبه باالتري
نسبت به ارگونومي کسب نموده است .در زير گروه اقتصاد نيز
اثر بر اش��تغال با توجه به استخدام افراد بيگانه ،باالترين وزن را
به خود اختصاص داده اس��ت .تاثير بر قيمت مستغالت هم بر
اساس نظرسنجي از ساکنين رتبه آخر را کسب نموده است .در
زي��ر گروه فرهنگ ،اماکن رفاه��ي با توجه به تعدد در محدوده
وزن باالتري را کس��ب نموده اس��ت .چش��م انداز نيز به دليل
قرارگرفتن کش��تارگاه بين عوارض طبيعي همانند کوه و تپه و
تاثيري که در چشمانداز محدوده دارد و البته با توجه به وجود
ساير عوارض انسان ساخت در محدوده همچون دانشگاه آزاد
رتبه دوم را با اختالف کم به خود اختصاص داده است .تحليل
نتايج پرسشنامه مشخص نمود که انتقادات ساکنين از کشتارگاه
در اثرات زيستمحيطي ناش��ي از آن باالخص آلودگي صوتي
مش��ترک بوده و همچنين با احتس��اب مجم��وع اثرات مثبت و
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منفي کش��تارگاه %42 ،رضايت کم %33 ،رضايت نسبي%17 ،
ع��دم رضايت و  %8رضاي��ت قابل قبول را عن��وان نمودهاند.
در مجم��وع نتايج حاصل از پرسش��نامه بيانگر اين مهم اس��ت
که س��اکنين عدم وجود کش��تارگاه را به جهت مسائل ناشي از
آلودگي آن در درجه نخست اهميت و سپس مسائل ديگر چون
ع��دم تمايل به وجود چنين مکاني در محله ،بر تامين نياز خود
ترجيح ميدهند .مقايس��ه نتايج به دست آمده تحقيق حاضر با
تحقي��ق ارائه گرديده  Eftekhariدر س��ال  ، 88تجاوز ميزان
آاليندهه��اي فاضالب از ميزان اس��تاندارد در هر دو تحقيق را
نشان داد .البته در مقايسه سيستم تصفيه فاضالب دو کشتارگاه
بررس��ي شده تحقيق ايشان ،سيستم لجن فعال به عنوان سيستم
با کارايي برتر معرفي ش��ده و اين در حالي است که طبق نتايج
آزمايشات ،سيستم لجن فعال کشتارگاه نمونه فاقد کارايي الزم
هس��ت( .)6همچنين نتايج آزمايشات پساب در تحقيق Nhat
بيانگر اين مطلب اس��ت که پساب حاصله به دليل مقادير باالي
آاليندههاي فاضالب قابليت تخليه به آبهاي سطحي را ندارد
ک��ه دليل اين معضل به وجود غلظت باالي خون در پس��اب و
مقادير باالي مواد زائد نس��بت داده ش��ده است( .)9با توجه به
رويک��رد نوآورانه تحقيق و نيز خ�لا تحقيقات انجام گرفته در
زمينه بررس��ي اثرات زيستمحيطي کشتارگاه ،به موجب آن که
طبق مطالعات محقق ،بررسي اثرات کشتارگاه با محوريت اثرات
بر محيطزيست بندرت انجام گرفته است و اکثر پژوهشها در
مورد کش��تارگاه در ارتباط با بعد آلودگ��ي ميکروبي و بيماري
است ،تحقيق حاضر ميتواند گامي مثبت در جهت ارتقا دانش
مسئولين اين عرصه و عالقهمندان به حفظ محيطزيست باشد.

D
I

S
f

o
e

v
i
h

c
r

A

نتيجهگيري

نتاي��ج به دس��ت آمده تحقيق نش��ان داد که محي��ط اقتصادي
اجتماعي فرهنگي در اولويت اول به جهت تاثيرپذيري بيش��تر
نس��بت به فعاليتهاي کش��تارگاه اس��ت .بعد از آن به ترتيب
محيط فيزيکي ش��يميايي و س��پس محيط بيولوژيکي ،س��اير
محيطهاي تحت تاثير کشتارگاه هستند .در مورد اثرات محيط
فيزيک��ي ش��يميايي ،فاضالب با توجه به اي��ن که داراي اثري
برگش��تناپذير هست نسبت به آلودگي صدا که اثري مقطعي
و برگش��تپذير دارد از اهمي��ت باالت��ري برخوردار اس��ت.
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رهاس��ازي غير اصولي پس��اب در چاه با توجه به تعدد وجود
منابع آب زيرزميني (چاه و قنات) براي ش��رب و کش��اورزي
(باغ��داري) در مح��دوده و ني��ز عدم وجود ش��بکه فاضالب
ش��هري (اگو) به طور مستقيم س��بب آلودگي خاک و به طور
غيرمس��تقيم نيز موجب آلودگي آب زيرزميني و نيز اثر س��وء
بر اراضي کش��اورزي ميگردد .دفع پساب سبب تقليل خلل و
فرج خاک در اثر چس��بيدگي خاک و رشد ميکروارگانيسمها
ميگردد BOD .و  CODبا توجه به آن که بيشترين اثر را در
افزايش مواد آلي ،کاهش اکس��يژن ،ايجاد اثرات جانبي همانند
اث��ر بر بو و مزه آب و نيز مرگ آبزيان دارند ،نس��بت به ديگر
پارامتره��اي فاضالب در اولويت هس��تند .ميزان باالي چربي
پساب نيز منافذ خاک را مسدود مينمايد .نيتروژن لجن منجر
به توليد آلودگ��ي نيترات در آب زيرزميني ميگردد .در مورد
اث��ر بر منابع آب س��طحي (رودخانه) ،با توجه به پرسش��نامه
تهيه ش��ده از س��اکنين ،فاضالب کش��تارگاه گاها به جداول
خيابان سيمون بوليوار واقع در جنوب محدوده که در تقاطع با
محل عبور رود حصارک (نزديکترين رود به کشتارگاه) است
تخلي��ه ميگردد که اثر بر آبزي��ان ،افزايش مواد آلي و کاهش
اکس��يژن آب را به دنبال دارد .اهميت تاثير آلودگي صوتي به
مي��زان باالتر از حد مجاز به جه��ت ورود و خروج کاميونها
در س��اعات استراحت (زمان شب) ساکنين محدوده مطالعاتي
است .همچنين عدم رعايت حداکثر فاصله با مناطق مسکوني،
نارضايتي س��اکنين محدوده را به جهت ايج��اد بوي نامطبوع
در ابت��داي صبح و ش��ب و ني��ز جلب و تجم��ع حيوانات و
تکثير حشرات را موجب گرديده است .بررسي آثار اجتماعي
اقتصادي فرهنگي نيز نش��ان ميدهد ک��ه مهمترين اثر ،اثر بر
بهداشت س��اکنين محدوده (مواردي همانند ش��يوع احتمالي
بيماري ناش��ي از انتق��ال نامنظم لجن و ضايعات کش��تارگاه،
عدم بس��تهبندي مرغ و نيز شستش��وي مرغ ب��ا آب چاه) و به
ميزان بيشتر بر کارگران (به جهت عدم ارائه خدمات بهداشتي
ب��ه آنان از جمله عدم واکسيناس��يون  ،عدم اس��تفاده از لباس
مناس��ب و غي��ره با توجه به ميزان باالي ش��اخص بهداش��تي
فاضالب (کليفرم) اس��ت .همچنين از دي��دگاه ارگونومي نيز
کارگران کش��تارگاه به جهت تماس با دس��تگاههاي مستعمل
و فاقد اس��تاندارد خط و به دنبال آن حوادث احتمالي ناش��ي
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از آنکه با توجه به فرس��وده بودن س��اختمان کش��تارگاه و نيز
وجود گس��ل در محدوده محتملتر اس��ت در معرض تهديد
هس��تند .در مورد محيط بيولوژيکي نيز فضاي س��بز کشتارگاه
به دليل تاثيرپذيري بيش��تر نس��بت ب��ه آاليندههاي  NOXو
 SO2هوا (بروز خش��کي و آسيب در اندامهاي گياهي) و نيز
آبياري از طريق پس��اب حاصله تحت تاثير اس��ت .در مورد
جانوران مح��دوده نيز با توجه به فراواني کم ،تاثير تنها منوط
به وارد ش��دن ماده غذايي آلوده به زنجي��ره غذايي ميگردد.
در کن��ار اثرات منفي کش��تارگاه ،طبق مطالع��ات انجام گرفته
و ني��ز تحليل پرسش��نامهاي که با نظر اهال��ي محدوده تکميل
گش��ت ،ميت��وان به اثرات مثبت همانند س��هولت دسترس��ي
س��اکنين ،تامين نياز ،افزاي��ش رفاه و نيز اش��تغالزايي جنبي
ب��ه جهت تبدي��ل ضايعات ،حمل و نقل و فروش نيز اش��اره
نم��ود .در مجموع نتايج اين مطالعه نش��ان داد که کش��تارگاه
نمونه تهران ،با وضعيت نامناس��بي هم به لحاظ زيستمحيطي
و هم بهداش��تي مواجه اس��ت به طوريکه دامن��ه تاثيرات آن
محيطزيس��ت منطقه باالخص محي��ط اجتماعي را تحت تاثير
ق��رار داده اس��ت که در صورت تداوم اي��ن روند در آيندهاي
نزديک ،اثرات به پيامده��اي بالفعل تبديل ميگردد .فاضالب
کش��تارگاه نمونه ،مهمترين جنبه بارز زيستمحيطي آن هست
که با توجه به بررس��ي فعاليتهاي انجام ش��ده در کشتارگاه
و نيز عدم نظارت نهادهاي مس��ئول ،اصليترين مس��ئلهاي که
در اين زمينه بدان توجه نش��ده اس��ت ،عدم طراحي مناس��ب
سيس��تم تصفيه پس��اب کشتارگاه اس��ت که در صورت انجام
ش��دن طراحي درس��ت سيستم ،نظارت بايس��ته و نيز اصالح
عملکرد کشتارگاه ،مش��کل آلودگي پساب که در حال حاضر
ب��دون انجام روند صحيح تصفيه ب��ه داخل چاه تخليه و حتي
گاهي اوقات نيز به آبهاي س��طحي (جداول خيابان سيمون
بوليوار واقع در جنوب مح��دوده) تخليه ميگردد و همچنين
مش��کل لجن مربوطه که مجبور به انتقال لجن توسط خودرو
لجنکش به خارج هس��تند تا حدودي قابل حل اس��ت .ليکن
باي��د با ارائه اقدامات اصالحي نس��بت به کاهش اثرات س��و
اقدام کرد و از ش��دت و دامنه آنها تا حد بسيار زيادي کاست.
راهکارهاي پيش��نهادي با توجه به نتايج بررسي اثرات و نتايج
آزمايش��ات انجام ش��ده ارائه گرديده اس��ت.

فاضالب

بهينهسازي سيستم تصفيه پساب موجودپاي��ش مس��تمر خروج��ي تصفيهخانه و مطابق��ت با حدوداس��تاندارد و در صورت مغاي��رت با حدود اس��تاندارد ،يافتن
عل��ل و عوامل در بر طرف س��اختن مش��کل (اصالح عملکرد
تصفيهخانه و کيفيت پساب ورودي به تصفيهخانه)
اس��تفاده از متخصصين محيطزيس��ت و بهداشت محيط درطراحي سيستم تصفيه فاضالب
برگزاري دورههاي آموزش��ي راهبري تصفيهخانه براي افرادمتصدي تصفيهخانه
رعاي��ت حدود کيفي و کمي مجاز دريافت پس��اب توس��طتصفيهخانه به منظور انجام تصفيه کامل
ايجاد واحد جمعآوري خون در کشتارگاه تا عالوه بر کاهشب��ار آلودگي فاضالب ،بتوان محص��والت ثانويه همچون پودر
خون توليد کرد
آلودگي صوتي
تناوب انجام فعاليت توس��ط پرس��نل ،اس��تفاده از وس��ائلحفاظت فردي مناس��ب نظيرگوش��ي ،دس��تکش ضد ارتعاش
مطابق با استانداردهاي بهداشت محيط کار
اجراي برنامه تعمير و نگهداري دورهاي تجهيزات سالندر مورد منبع خطي (تردد کاميون حمل) بايد تعميرات دورهاياز کاميونهاي حمل با توجه به فرسوده بودن آنها انجام گيرد
بو
عايقبندي وسايلي که براي حمل و نقل مرغها و محصوالتجانبي آنها استفاده ميگردد.
حمل خون در ظروف در بسته و عايق براي کاهش تغييراتدماي آنها
خالي کردن و تميز کردن ظروف چرب به صورت مرتبکاهش موجودي زباله و ضايعات خام ،به حداقل رس��اندنذخيره آنها براي توليدات
استفاده از موادي مثل آمونياک در طي فرآيند توليد و استفادهاز اسکرابرها براي حذف بو
برنام��ه پايش درنظرگرفته ش��ده براي کش��تارگاه متناس��ب با
محيط ،منابع آالينده و آثار شناس��ايي شده در جدول شماره 9
ارائه گرديده است.
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تشكر و قدرداني

v
i
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اين مقاله حاصل (بخش��ی از) پاياننامه با عنوان بررسي اثرات
زيس��تمحيطي کش��تارگاه نمونه تهران در مقطع کارشناس��ي
ارش��د درسال  90دانشکده محيط زيست و انرژی دانشگاه آزاد
اس�لامی واحد علوم و تحقيقات تهران است که بدون حمايت
مالی اجرا ش��ده است .نويس��ندگان اين مقاله از اساتيد محترم
دانشکده محيطزيس��ت و انرژي و نيز پرسنل خدوم کشتارگاه
که با راهنمايي ارزندهشان در طي اين طريق مساعدت نمودهاند
تشکر و قدرداني مينمايند.
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ABSTACT
Background and Objectives: Nemone Tehran Poultry Slaughterhouse having an area of 13000 m2
is located at District 3, Region 5 of Tehran Municipality and in Morad Abad Quarter .This study aimed
at analysis the environmental impacts of the abovementioned slaughterhouse. For this purpose, we
applied analytical hierarchy process (AHP( as one of the multiple criteria decision making methods
(MCDM).
Materials and Method: First, we determined the criteria and options required through analyzing
the project impacts. Then, for final validity of criteria, we used experts questionnaire. Special vector
technique through using the Expert Choice software was used in order to set priorities for criteria
and options.
Results: Analysis of the slaughterhouse effluent indicated that it can neither be discharged into the
surface water and well nor suitable for irrigation and agricultural purposes. Noise evaluation showed
that rate of noise measured is beyond the standard limits. The laboratory experiment results on air
pollutants was lower than the standard level.
Conclusion: The results indicated that from the pollution perspective in the slaughterhouse,
wastewater weighted 0.497 is the primary preference and sound, air, and odour weighted 0.229, 0.136
and 0.080 are the subsequent preferences. Cultural and socioeconomical environment ranked hgiher
relative to the chemical-physical environment and then biological environment. Finally, regarding
to the main significant environmental problem of slaughterhouse (Wastewater), optimization of the
slaughterhouse wastewater treatment system and constant monitoring of the external sewage quality
is in priority.
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