
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   به حوضه هاي آبخيز عامل آلودگي آب وخاكورود ضايعات كشتارگاه

  حشمت اله آقارضي عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي

  شيرين بداغي ، كارشناس دانشگاه آزاد اسالمي اراك

  3675569  فاكس 0861 – 3675571 -3تلفن 

com.yahoo@732_emad  
 چكيده

  واحد 24در استان مركزي .كشتارگاه ها معموال به دور از مناطق مسكوني و در حوضه هاي آبخيز استقرار يافته اند
بررسي هاي ميداني نشان داده است كه در تمام شهرهاي .كشتارگاه دام و طيور در شهرهاي مختلف پراكنده مي باشند

 دام فاقد سيستم تصفيه فاضالب بوده وپساب خروجي  بدون تصفيه به اراضي كشاورزي ، مسيل استان كشتارگاه هاي
واحدهاي كشتارگاه طيور در استان عمدتا داراي .يا رودخانه  وارد مي شوند و منابع آب و خاك را آلوده مي سازند

ررسي نشان داد كه مديريت ب.سيستم تصفيه فاضالب بوده و و پساب ها بعد از تصفيه به محيط رها مي گردند
بنا براين كشتارگاه ها به عنوان منابع آلوده .راهبردي اين سيستم ها نيز جدي تلقي نمي گردد و راندمان مناسبي ندارند

   در اين مقاله كشتارگاه هاي دام و طيور شهر هاي اراك ، ساوه ، شازند و دليجان . كننده آب وخاك تلقي مي گردند
و مواد معلق اندازه گيري گرديده است  ,COD, BOD PHگرفته اند و پارامترهاي فاضالب شاملمورد بررسي قرار 

  .وبا استانداردهاي سازمان حفاظت محيطزيست مقايسه شده اند كه نتايج رضايت بخش  نبوده اند
كشتارگاه ، فاضالب ، حوزه آبخيز :واژهاي كليدي   

:مقدمه  

انسان به جهت افزايش .  زيست محيطي مي باشدگيري از ورود آالينده هاي آبخيز جلواز جمله مسائل در حوزه هاي 
ت از ظاست كه به حفاسي برداري را داشته باشد و اين در حال عي مي كند از منابع آب و خاك حداكثر بهرهستوليد 

ان حوزه هاي آب را بي رويه مصرف نموده و به فاضالب تبديل مي كنند و به محيطزيست كه هم. آنها توجهي ندارند
به علت رعايت مسايل بهداشتي صنايع آالينده را به دور از مناطق مسكوني و در  امروزه. آبخيز باشند رها مي سازند

 كشتارگاهاموادپسماند و فاضالب . نشوندبايد توجه داشت كه آب و خاك آلوده . حوزه هاي آبخيز احداث مي كنند 
در استان مركزي مثل ساير نقاط كشور كشتارگاه هاي دام و .وارد گردند قانون و مقررات زيست محيطي به حوضه طبق

 واحد چهارده( كشتارگاه دام و طيور هسبيست و در استان تعداد  طيوردر اراضي حوزه هاي آبخيز قرار گرفته اند
 ها از جهت حفاظت از آب و خاك حوضه. وجود دارنددر مناطق اطراف شهرها) كشتار دامي و نه واحد كشتار طيور

است تا كيفيت پساب خروجي به محيط زيست مورد بررسي قرار  پساب اين واحدهاي صنعتي نمونه گيري بعمل آمده
  .                                            گيرد

                                                                                                                           : روش كار
،ساوه و روش كار بدين طريق بوده كه به چهار واحد كشتارگاه دامي و شش واحد كشتارگاه طيور در شهر هاي اراك
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از فاضالب .و پروسه كشتار و توليد فاضالب آنها مورد بررسي قرارگرفته است شازند و دليجان مراجعه گرديده
نمونه برداري گرديده است ت و اراضي وارد مي شدندخروجي واحد ها كه به محيط زيس  

اكـسيژن مـورد نيـاز       (COD نمونه ها به آزمايشگاه اداره كل محيط زيست استان منتقل و آزمايـشات انـدازه گيـري                . 
برروي نمونه ها انجام شـده   PHو )كل مواد جامد معلق  (TSS ،) اكسيژن مورد نياز بيولوژيكي  (BOD  ، )شيميايي  

  .  آورده شده اند)7(تا ) 1(در اشكالادير اين پارامتر ها در قسمت نتايج مق. است
   :نتايج

  . آورده شده اند )7 ( تا )1 ( در اشكالنتايج آزمايشات
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  ه هاي دام استان مركزي فاضالب خروجي كشتارگاTSS )7(شكل 
  

  بحث و نتيجه گيري
مقايسه نتايج بدست .مقادير استاندارد پارامتر هاي پساب جهت تخليه به محيط زيست آورده شده است ) 1(در جدول 

  . وضعيت پساب خروجي از واحد هاي كشتار دام وطيور به محيط را نشان خواهد داد،آمده با استاندارد
  

   غلظت مجاز مواد آلوده كننده در فاضالب هاي صنعتي جهت تخليه به محيط زيستمقادير حداكثر) 1(جدول 
مصارف كشاورزي 

 وآبياري

 تخليه به چاه جاذب
Mg/L 

  تخليه به آبهاي سطحي
Mg/L 

  نوع ماده
  آلوده كننده

100 50 50  BOD 

200 100 100 COD 

  كدورت 50 - 50
5/8-6 9-5 5/8-5/6 PH 

 NH٤برحسب نيتروژن آمونيوم  ٢:٥ ١ -
 NO2نيتروژن نيتريت برحسب  10 10 -
 NO3نيتريت برحسب 50 10 -
 مجموع مواد محلول  تبصره خاص  تبصره خاص -

  
جي شان جهت و خرCOD در صد كشتارگاه هاي بررسي شده طيور مقدار 50دهند  نتايج نشان مي) 1(در شكل 

 جهت COD درصد از اين واحد ها مقدار  40ين درهمچن.وارد شدن به آبهاي سطحي باالتر از حد استاندارد است
درصد 100 ) 4( درشكل  اين در حالي است كه.وارد شدن به اراضي و استفاده در آبياري باالتر از حد استاندارد است

   .حد استاندارد تخليه به محيط زيست دارند باالتر از CODواحد هاي كشتار دام 
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باالتر از استاندارد تخليه به آبهاي  درصد واحد هاي كشتار طيور 60ر  دBODمقدارمي شود مالحظه ) 2(در شكل 
 نشان مي دهد) 6( شكلدر حالي كه.  در صد باالتر از استاندارد تخليه در اراضي و آبياري نمودن است40سطحي و در

  .كشاورزي را دارند باالتر از حد استاندارد تخليه به آبها يا استفاده در آبياري BODدرصد كشتارگاه هاي دامي 100
 در PHمقدار ) 5(و ) 3(در اشكال .  باالتر از استاندار استTSSاي دامي ه درصد كشتارگاه100 )7(شكل در

  .كشتاركاه هاي دام و طيور در حد استاندار مي باشد
ديت در نتايج بيانگر اين واقيعت است كه كشتارگاهاي طيور از نظر زيست محيطي مديريت بهتري دارند و با اندك ج

اما واحد هاي كشتار دامي از نظر وضعيت فاضالب  با .اين امر مي توانند به استاندارهاي زيست محيطي دست يابند
  .استاندارهاي زيست محيطي فاصله زيادي دارند و بايد كوشش شود تا به استاندارد ها دست يابند

 چندين اثر سوء  و منابع طبيعيه اراضي كشاورزيتصفيه ناقص وغير استاندارد ب رها سازي فاضالب تصفيه نشده يا با
  :دربر دارد

 پخش شدن فاضالب باعث مي شود كه وحوش،جانوران اهلي وگله هاي گوسفند از آن استفاده كنند وبه عوامل -
  .بيماريزا مبتال گردند

       .جاد مي كنندمنظره نامناسب ايلي د وندر طبيعت تجزيه مي گرد  مواد روغني وچربي موجود در فاضالب گرچه-
 راه مي يابند  هارودخانه  و ها مسيل ، در اراضي در اثر بارندگي يا زه آب هاي كشاورزي به نهر هاپخش شدهمواد  ً-

  .وباعث انتشار آلودگي مي گردند
گردد زيرا خاصيت جذب سطحي خاك محدود   رها سازي فاضالب در اراضي باعث آلودگي آب زير زميني مي-

 خاك رسي باشد منطقه تبديل به فتچنانچه با. زمان طوالني ظرفيت جذب مواد وآلودگي ها را ندارداست وبراي 
 . انتقال آلودگي سريعتر اتفاق مي افتدد خاك شني وسبك باشفتلجن زار مي شود در صورتيكه با

ارگانيسم هاي بيماريزا در . فاضالب ها بايد ابتدا مورد تصفيه قرار گيرند و سپس وارد اراضي، مسيلها و نهر ها گردند
ه اي ژبراي اين باكتري ها معموال ًآزمايشات وي.است..  ووباو ويبرياي  پساب شامل سالمونال، شيگال، ميكو باكتري ها

موجودات شاخصي  اشرشياكلي.شوند  صورت نمي گيرد ولي تعداد باكتريهاي كليفرم روده اي اغلب مشخص مي
  .دگي هاي روده اي آب استفاده مي شود هستند كه از آن بعنوان شاخص آلو

وج كامل كليفرمهاي مدفوعي پس از نفوذ فاضالب با تصفيه اوليه در عمق يك تا چند متري خاك درزمينه خر
چنانچه پساب فاضالب تصفيه شده به درون بافت زمين هدايت شود هر چه . مطالعات زيادي صورت گرفته است 

ر باشد حذف  خاك عبور نمايد وزمان طي مسافت طوالني تزيرمسافت طوالني تري را از بين بافت هاي 
بجز خاكهاي درشت بافت وسنگ ريزه اي با سنگهاي (خاك ها . ميكروارگانيسم هاي پاتوژني  بهتر انجام مي شود

به عنوان صافيهاي بسيار خوب وموثري براي تصفيه تكميلي پساب و حذف ميكروارگانيسم ها عمل مي )خردشده 
  .كنند

كه پساب آنها مانند فاضالب كشتارگاه خاصيت تجزيه در مورد آلودگي آب و خاك توسط فاضالب واحد هايي 
در تحقيقي مشخص نمود ورود ) 1385(راستي .  كارهاي تحقيقاتي زيادي انجام شده استك را دارنديپذيري بيولوژ

امل مهم افزايش غلظت مواد مغذي آب رودخانه گرگر بوده و اثرات ب حوضچه هاي پرورش ماهي يكي از عوپسا
بيان نموده ورود  )1385(قاضي زاده . آب رودخانه داشته و رشد جلبك ها را باعث شده استنامطلوب بر كيفيت

افزايش معني داري را BOD فاضالب بهداشتي شهر مسجد سليمان به رودخانه تمبي ميزان فسفات ، بي كربنات و
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 به رودخانه هراز مشخص كرده كه ورود فاضالب استخرهاي پرورش ماهي قزل اال )1385(واردي .نشان داده است
بيان نموده است ورود فاضالب هاي بهداشتي روستايي  به رودخانه ) 1385(آقارضي. تاثير منفي برجاي گذاشته است

  . قره چاي در طول مسير كيفيت آب را تنزل داده است
خاك تلقي مي گر چه واحد هاي گشتار گاهي در اراضي حوزه هاي آبخيز استقرار يافته و بعنوان منبع آاليند آب و 

آنها را جمع آوري و   فاضالب  مي توان)1384آقارضي ،( مثل استفاده از بركه هاي تثبيت گردند اما با رهكارهاي ساده
  .برداري قرار داده تصفيه نموده ومورد بهر

  
   : در تغذيه آبخوان هاموارد استفاده از پساب تصفيه شده كشتار گاه ها

 فراواني مواد معلق و آلودگي ميكروبي الزم است ابتدا ، آليموادبه علت بار زياد فاضالب كشتارگاه هاي دام وطيور 
در مناطقي كه شرايط خاك وآب تحت االرض . مورد تصفيه قرار گرفته وسپس در تغذيه آبخوان ها استفاده شوند 

  در تغذيه مختلف مي توان پساب به صور،براي تغذيه مصنوعي سفره از طريق نفوذ پساب تصفيه شده مناسب است 
                                                                                                                                       .   استفاده شود

  : آبياري غرقابي در كشاورزي با پساب تصفيه شده -1
 و گياهان همي توان اراضي را كرت بندي نمود. رد كشاورزي دارد در كشتارگاه هايي كه منطقه زير دست آنها كارب

در كرت ها كشت نموده سپس پساب تصفيه شده را در آبياري غرقابي كرت ها  علوفه اي يا محصوالت كشاورزي را
 از مخلوط نشده باشد بعد از عبور  آنافاضالب كشتارگاه هاي دام وطيور كه  فاضالب واحدهاي صنعتي ب.كرداستفاده 

  .يونجهسيستم تصفيه ،مواد مضري براي كشاورزي ندارد بخصوص محصوالتي مانند گندم ،جو و
 سم در آبياري غرقابي آبي كه به مرور زمان به سفره آب زيرزميني نشت مي كند چنانچه داراي مواد آلي يا ميكروارگاني

مواد معلق قابل تخريب حياتي ، باكتري ها و ها باشد اليه غير اشباع خاك مانند صافي طبيعي عمل نموده وقادر است 
  .ويروسها را جذب نمايد

   وارد نمودن پساب تصفيه شده به چاه در سفره هاي غير اشباع-2
گاهي در محدوده اطراف كشتارگاه امكان استفاده از پساب تصفيه شده در كشاورزي مقدور نمي باشد كه علت آن مي تواند 

در . مردم منطقه باشد رغبت مي شوند ورعايت بهداشت در سطح باال وعدم  خام خورده همحدوديت اراضي ،كشت محصوالت ك
اين صورت چنانچه در منطقه سطح ايستايي آب تحت االرض در نزديكي سطح زمين نباشد ونفوذ پذيري خاك مناسب باشد مي 

ي يكان در استان مركزي براي كليه كشتار گاه هااين ام.  سفره آب زيرزميني استفاده نمود  پساب را به چاه جاذب براي تغذيهتوان
كه سيستم تصفيه فاضالب دارند به استثناي كشتارگاه هاي دام اراك وطيوران اراك كه در اطراف درياچه كوير ميقان هستند وسطح 

 را مي توان در چنانچه در منطقه چاه هاي كشاورزي وجود داشته باشد چاه جاذب.  متري است امكان پذير مي باشد20 تا5آب در
  .    حريم آنها حفر نمود بگونه اي كه آب تغذيه شده با آب طبيعي چاه  به مرور زمان اختالط نموده ودر كشاورزي استفاده گردد

  . تغذيهظور كشاورزي به مناراضيپساب تصفيه شده در ذخيره حداث حوضچه هاي  ا-3 
بخصوص در .  استآنها  به  شده و وارد نمودن پساب تصفيهوضچه هاحيكي ديگر از روشهاي استفاده از پساب تصفيه شده حفر 

به اين روش .  مورد نياز نمي باشد مي توان آن را در حوضچه ها وارد  نمود تا سفره تغذيه گردد  كه پسابفصل غير كشاورزي
  .     پساب كنترل گرديده و از ورود آن به آبهاي سطحي جلوگيري شده است
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اين . حفر شوند خاك بايد نفوذ پذيري  بااليي داشته باشد ... چاه جاذب و، حوضچه هاي ذخيره پساب ست اضي كه قرار ادر ار
ي كه شدت جريان پساب زياد مي باشد ،حائز  اهميت است براي اين منظور  بهترين خاكها ، با بافت يموضوع بخصوص در جاها

يه هاي زير اين خاك بايد دانه اي وترجيحاً درشت تر از خاك ذرات موجود در ال. شني ريز ،شني لومي ،لومي شني مي باشند
در صورتي كه اليه هاي زيرين رسي باشند باعث كندي حركت پساب مي شود ومنطقه به مرور زمان به زه راه تبديل . سطحي باشد

ضچه هاي ذخيره سطح آب آبخوان مورد تغذيه بايد به قدركافي عميق باشد ودر هر حال چه در چاه جاذب وچه در حو.مي گردد 
  .  سفره حداقل يك متر پايين از كف آنها باشد

            
  :نتيجه گيري    

ولي بايد مديريت جدي تري بر اين . داراي تصفيه خانه فاضالب هستند  ًدر استان مركزي كشتارگاه هاي طيور عمدتا
                                      .باشد وبه محيط زيست تخليه گردد تصفيه خانه ها اعمال گردد تا فاضالب خروجي هميشه در حد استاندارد 

 مي باشند فاقد تصفيه خانه فاضالب بوده وفاضالب  هاكشتارگاه هاي دام سبك وسنگين كه تحت نظارت شهر داري
ر اسرع وقت كنترل گرديده و به احداث تصفيه اين فاضالبها بايد د. آنها بدون تصفيه به محيط زيست وارد مي شوند

 بايد  فاضالب هاي واحد هاي كشتارگاهي.خانه اقدام شود تا عوارض سوء برآبهاي پذيرنده وخاكها برجاي نگذارند
                                         .ابتدا تصفيه گردند و سپس در حوضه ها مورد بهربرداري قرار گيرند

 نياز به پاكسازي وبهداشت محيط دارد تا تجمع و تكثير حيوانات ولگرد كنترل گردد مه هاي دااطراف كشتارگا
  .          رعايت گردد  در حوزه هاي آبخيزوبهداشت عمومي

    
 :منابع

 آقارضي، حشمت اله، استفاده از بركه هاي تثبيت براي مهار برخي منابع آلوده كننده آب ، اولين همايش محيط -
  .1384 خرداد 18دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك ، زيست ،

 ، بررسي تاثير پساب هاي پرورش ماهي بر كيفيت آب رودخانه گرگر با استفاده از جلبك ها 1385.راستي ، مرضيه
 ، اهواز ، دانشگاه شهيد چمران بعنوان شاخص هاي بيولوژيك ،مجموعه مقاالت هفتمين سمينار مهندسي رودخانه

   .237 ،صفحه1385ن  بهم26 -24،
بررسي تاثير فاضالب شهر مسجد سليمان بر كيفيت آب رودخانه تمبي و ارائه  . 1385قاضي زاده ، ،نرگس،  -

،مجموعه مقاالت هفتمين سمينار مهندسي رودخانه ، اهواز ، دانشگاه شهيد چمران . رهنمودهاي مديريت كيفيت آن
   .244 ،صفحه1385 بهمن 26 -24،
،مجموعه مقاالت . بررسي بار فسفري رودخانه هراز در اثر فعليت هاي آبزي پروري . 1385 ابراهيم ، سيد  واردي ،-

    .255 ،صفحه1385 بهمن 26 -24هفتمين سمينار مهندسي رودخانه ، اهواز ، دانشگاه شهيد چمران ،
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