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 خالصه
، حیات آبزیان را نیز به مخاطره انداخته و باعث هاانسانبه علت بار آلی شدیدی که دارند عالوه بر مخاطره انداختن سالمت  هاکشتارگاهفاضالب 

نقش مهمی  هارگاهکشتا محیطیزیستو همچنین به دلیل وضعیت نامناسب  شودکشاورزی و منابع آبی جاری و زیرزمینی می  هایزمینآلودگی 

مناسب جهت کاهش تولید فاضالب و تصفیه آن صورت پذیرد. این تحقیق به  ریزیبرنامهدام و انسان دارد، لذا الزم است که  هایبیماریدر بروز 

ه طی یک منظور بررسی عملکرد سیستم تصفیه فاضالب کشتارگاه سپیدان در حذف آالینده ها انجام گرفت. تحقیق مقطعی و توصیفی است ک

انجام شد و کشتارگاه سپیدان واقع در لهاش از توابع شهرستان آمل مورد بررسی قرار گرفت. کیفیت  49تا اردیبهشت  49دوره نه ماه از شهریور 

و هدایت  آزادمدفوعی و کل کلیفرم، کلر  هایکلیفرم، DO، کدورت، pH ،BOD ،COD ،TSS ،TDSفاضالب با اندازه گیری پارامترهای 

خوداظهاری  نامهآئینتریکی و مقایسه این پارامترها با استانداردهای مصوب سازمان حفاظت محیط زیست بررسی گردید. آزمایشات بر اساس الک

پساب  TSSو  BOD ،CODمعتمد انجام شد. به طور کلی نتایج نشان می دهد که  آزمایشگاه هاینامهشیوهدر پایش آلودگی محیط زیست و 

 ده است و در نتیجه عملکرد سیستم تصفیه فاضالب کشتارگاه سپیدان بر اساس کشتار تعریف شده قابل قبول است. خروجی پایین بو

 

 ، کل کلیفرم BOD،COD ،TSSپاک زیست البرز کاسپین،  آزمایشگاهکلمات کلیدی: تصفیه فاضالب، کشتارگاه،

 

 

 مقدمه .1

                                                                                                                                                                                                     
زمین و نیاز آنان به و منابع آبی است؛ چرا که با رشد روزافزون جمعیت کره  آبامروزه یکی از مسائل مهم و حیاتی که انسان با آن روبروست، مساله 

مصرفی به  آب، گریبان گیر جامعه بشری گردیده است. از سوی دیگر بخشی از آبمایع حیات و از طرفی محدودیت ذخایر آبی، معضل بزرگ کمبود 

بی زیرزمینی، موجبات که عالوه بر هدر رفتن بخشی از منابع آبی، به دلیل امکان نفوذ آن در منابع آ گرددمیشهری و صنعتی دفع  هایپسابصورت 

از راهکارهای دقیق  گیریبهرهو فاضالب است تا با  آبدر این بخش وظیفه اصلی بر عهده متخصصین صنایع  .نمایدمیآلودگی منابع آبی را نیز فراهم 

الیی هم می باشند، جلوگیری که به نوع خود دارای درجه اهمیت مصرف با هاپساب، از اتالف آبو علمی عالوه بر بهینه سازی نوع و نحوه مصرف 

رشد فزاینده جمعیت و مصرف روزافزون مواد غذایی، ناگزیر نیاز به تولید بیشتر را ایجاب می کند. یکی از اقالم مصرفی در سبد روزانه  [1نمایند.]

به عنوان حلقه انتهایی زنجیره  هاگاهکشتاراز آن را گوشت دام و طیور تشکیل می دهد.  ایعمدهاست که در کشور ما قسمت  پروتئینیخانوار مواد 

 [2.]شوندمیصنایع غذایی تبدیلی تلقی  ترینمهمدامپروری از 
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مواره با بار آلی زیاد، ه هاییفاضالبی دام و طیور یکی از مراکز اصلی تولید محصوالت غذایی گوشتی هستند که به دلیل تولید هاکشتارگاه

[ به طور کلی منشاء فاضالب کشتارگاه عبارت است از فاضالب مرحله ذبح که شامل مقدار زیادی 3ند.]ت قرار دارمورد توجه متخصصین محیط زیس

بسیار باال می باشد، فاضالب عملیات قبل از پوست کنی که هنگام جداسازی سر و پاچه به وجود می آید، فاضالب به وجود آمده هنگام  BODخون با 

ونآبه و ذرات چربی و مواد جامد می باشد، فاضالب قسمت تخلیه محتویات روده شامل می شود.  بریدن باز کردن شکم و محتویات آن، که شامل خ

به تولید فاضالب بسیار غلیظ منجر گردد و این جریان مقدار زیادی  تواندمیگلو و ریختن خون در صورتی که خون به طور مناسب جمع آوری نشود 

در فواصل منظمی برای شستشوی مسیرهای فرایند و کف محل کار برای حفاظت بهداشت محیط کار  آب نیتروژن و مواد آلی می باشند  و همچنین

 هایفاضالب[ دفع غیربهداشتی 9.]دهندمیبا هم ترکیب شده و فاضالب کشتارگاه را تشکیل  هاجریانکشتارگاه نیز مصرف می شود. همه این 

[ 3اورزی را در پی داشته و اثرات زیانباری بر بهداشت عمومی مردم منطقه دارند.]، خاک، هوا و محصوالت کشآب هایآلودگیکشتارگاهی 

تا  9/1ی دام با کشتارگاه طیور متفاوت است، در کشتارگاه دام به ازای هر تن وزن حیوان زنده هاکشتارگاهمشخصات کیفی و کمی فاضالب تولیدی در 

میلی گرم بر لیتر می باشد، در کشتارگاه مرغ به ازای هر قطعه مرغ حدود  9555باالی فاضالب تولیدی  CODمصرف می شود و  آبمترمکعب  6/19

 [9میلی گرم در لیتر می باشد.] 2555آن حدود  CODو  شدهمصرف آبلیتر  13

سطحی و  هایآببرابر  یک لیتر فاضالب انسانی آلودگی ایجاد می کند و همین طور آلوده شدن  955یک لیتر فاضالب کشتارگاه حدود 

به دلیل داشتن رنگ و کدورت جلوه زشت و  هاکشتارگاهفاضالب  [2زیرزمینی و تجمع حیوانات موذی تهدیدکننده سالمت افراد جامعه می باشند.]

آورد. فاضالب  ناپسندی را ایجاد می کند که میزان مواد ایجاد کننده بو ممکن است به حدی باشد که اثرات نامطلوبی را به محیط زیست انسانی به وجود

) اکسیژن خواهی  BOD)اکسیژن خواهی شیمیایی(،  CODاز مواد مغذی اولیه فسفر، نیتروژن، پتاسیم،  ایمالحظهقابلکشتارگاه شامل مقادیر 

ه توسط دام ها می بیوشیمیایی( باال و همچنین فلزات سنگین مانند آهن، منگنز، مس، ارسنیک، منیزیم و آنتی بیوتیک ها و داروهای مورد استفاده شد

زیرزمینی و  هایآبفاضالب وارد  هایچاهکه می توانند از طریق نفوذ در خاک و  آیندمیآبی به شمار  هایسیستمباشد که آالینده های مهمی در 

 هایآبمحلول سطحی، اکسیژن  هایآبجاری شوند و باعث اختالل در تعادل سیستم بیولوژیکی گردد. درصورت ورود این فاضالب به  هایآب

 [9.]گرددمیپذیرنده به طور چشم گیری کاهش یافته و باعث از بین رفتن آبزیان 

ها باعث مصرف این مواد غذایی توسط جلبک ها و ممانعت از ورود نور در محیط و این امر موجب  آبتجمع بیش از حد زائدات طیور در 

آشامیدنی مورد  آبزیرزمینی مورد استفاده که تحت عنوان  هایآبی از نیترات در خفگی و از بین رفتن موجودات آبزی می گردند. مقدار زیاد

ی طیور ممکن است حاوی فلزات سنگین باشد. هاکشتارگاهخونی در کودکان گردد. کود  نظمیبیموجب بیماری  تواندمی، گیرندمیاستفاده قرار 

خاکی و  هایکرمسرطان ریه گردد. مصرف خاک آلوده به مواد کشتارگاهی توسط  خصوصا  به عنوان عامل سرطانزایی در انسان  تواندمیآرسنیک 

طی پژوهشی که در ویتنام در زمینه بررسی عمده ترین مشکالت  [9.]شوندمیمتعاقبا مصرف آن توسط پرندگان باعث منتقل شدن آلودگی به پرندگان 

 هایزمینیجه گرفت که تخلیه فاضالب تصفیه نشده با غلظت باالی مواد آلی که در در ارتباط با فعالیت کشتارگاه صورت پذیرفت که نت محیطیزیست

در ارتباط با فعالیت کشتارگاه  بر شمرد. از جمله راهکارهای  محیطیزیست، را می توان از عمده ترین مشکالت شوندمیکشاورزی و رودخانه تخلیه 

امات کنترل آلودگی شامل الزام صنایع آالینده به احداث سیست تصفیه فاضالب، مجازات ، اقدمحیطیزیستاتخاذ شده به منظور مبارزه با تخریب 

تصفیه خانه دو کشتارگاه مرغ اصفهان،  هایسیستمطی تحقیقی با هدف ارزیابی کارایی  [6صنایع آالینده و در انتها پلمپ صنایع آالینده بوده است.]

 ترینمهمفاضالب ورودی و خروجی اندازه گیری شد. نتایج این مطالعه با توجه به  PH، کلی فرم مدفوعی و  BOD  ،COD  ،TSS هایشاخص

ی مرغ مورد مطالعه هاکشتارگاهنسبت به سیستم تصفیه بیولوژیک برای  تریمناسبآلودگی  فاضالب کشتارگاه نشان داد که سیستم لجن فعال عملکرد 

 [7داشته است.]

ارایی سیستم تصفیه فاضالب کشتارگاه اراک که از نوع الگون هوادهی می باشد، نشان داد که تصفیه برای بررسی ک 1336در تحقیقی در سال 

در مورد کارایی تصفیه خانه فاضالب  1374[ در تحقیق دیگری در سال 3خانه مذکور کارایی الزم را برای حذف مواد آلی و ذرات معلق داشته است.]

سطحی و استفاده  هایآبتثبیت عمل می کند انجام شده، نشان داد که پساب خروجی برای تخلیه به کشتارگاه شهر کرمانشاه که به روش برکه 

در کویت که با روش  2کشتارگاه دام سافات [ 3کشاورزی مناسب نیست. علت آن نقص در طراحی و عدم جداسازی خون از فاضالب خام بوده است.]

را  CODاز نظر کارایی مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که تصفیه خانه کارایی الزم برای حذف چربی و  2556لجن فعال کار می کند در سال 

 [4دارا می باشد ولی در حذف کلیفرم کارایی الزم را نداشته است.]
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 مورد بررسی: منطقه .2

 
جاده هراز با موضوع  32مترمربع واقعه در منطقه لهاش از توابع شهرستان آمل، کیلومتر  35555در زمینی به مساحت  1339سپیدان در سال کشتارگاه 

قطعه مرغ در ساعت بوده و یکی از  6555احداث کشتارگاه صنعتی طیور و بسته بندی مرغ به بهره برداری رسید. ظرفیت تولید این کشتارگاه تعداد 

 ی طیور در کشور محسوب می شود.هاکشتارگاهگترین بزر

 
 

 روش تحقیق: .3

 
، آنالیز آزمایشگاهی، پایش صورت پذیرفته است. تحقیق مقطعی و توصیفی است که در مدت نه ماه گیرینمونهپژوهش میدانی حاضر با انجام بازدید، 

، pH ،COD ،BOD ،TSSشتارگاه سپیدان انجام شد. پارامترهای بر روی پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب ک 49تا اردیبهشت  49از شهریور 

TDS ،DO ،F.C. ،T.C.  خوداظهاری در پایش آلودگی  نامهآئینو آزمایشات بر اساس  هاروشو کدورت در نمونه ها اندازه گیری شد.  آزادکلر

 رسی قرار گرفت.معتمد انجام شد و در نهایت نتایج مورد بر آزمایشگاه هاینامهشیوهمحیط زیست و 

 

 
 بررسی نتایج:  .4

 
 در کشتارگاه صنعتی سپیدان را در پساب خروجی کشتارگاه نشان می دهد: پسابدر جدول زیر نتایج حاصل از سنجش پارامترهای مختلف 

 

 پارامترهای پساب کشتارگاه سپیدان -1جدول 

 23/6/49  24/7/49  9/4/49  22/11/49  12/11/49  26/11/49  31/1/49  27/2/49  

pH 3/7  6/7  4/7  92/7  33/7  31/7  2/3  37/7  

EC 693 369 1293 1592 476 373 739 1543 

TSS 25 39 93 95 95 36 99 95 

TDS 911 946 752 613 994 992 999 969 

9/21 کدورت  9/25  17/62  14/99  9/24  99/25  6/31  56/39  

DO 79/9  ---- 22/2  53/3  21/2  13/9  53/3  52/3  

BOD 23 99 79 69  113 26 62 79 

COD 99 152 135 32 225 95 115 119 

آزادکلر   6/5  ---- 1/5  6/5  6/5  1 6/5  3/5  

F.C. 3≥  ---- 965 21 19 9 21 43 

T.C. 3≥  ---- 1155 79 93 7 79 215 

 

صبح  9رایند تا حدود و ف گیردمیزمان نمونه برداری از اهمیت باالیی برخوردار است از آن جهت که کشتار مرغ در ساعات شب صورت 

صبح برداشته شده  11الی  15صبح است. در این کار تحقیقات نمونه ها در ساعت  6الی  9ادامه دارد. بهترین زمان برای نمونه برداری در این شرایط 

طبق  به دست می آید، متفاوت است. 6 است که با توجه به زمان انجام فرایند کشتار، داده های به دست آمده با داده های که از نمونه برداری در ساعت
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 هایآباستانداردهای مصوب سازمان حفاظت محیط زیست، مقادیر پارامترهای اندازه گیری شده مطلوب می باشد. بنابراین می توان این پساب را در 

 سطحی تخلیه کرد.

 

 

 بحث و نتیجه گیری: .5

 
فاقد سیستم مناسب تصفیه  هاکشتارگاهبه طوری که بسیاری از  اندبهرهبیرگاه بهداشتی مورد نیاز یک کشتا تأسیساتاز امکانات و  هاکشتارگاهاکثر 

مشترک  هایبیماریدام و انسان دارد، فلذا  هایبیمارینقش مهمی در بروز  هاکشتارگاه محیطیزیستفاضالب می باشند و به دلیل وضعیت نامناسب 

به علت بار آلودگی شدیدی که دارند  هاکشتارگاه.. اهمیت این پدیده را بیشتر نشان می دهد. پساب بین انسان و دام مانند جنون گاوی، تب کنگو و .

کشاورزی و منابع آبی جاری و زیرزمینی  هایزمین، حیات آبزیان را نیز به مخاطره انداخته و باعث آلودگی هاانسانعالوه بر مخاطره انداختن سالمت 

تولید  سازیکمینهی مختلفی جهت هاروشمناسب جهت کاهش تولید فاضالب و تصفیه آن صورت پذیرد.  ریزیهبرناممی شود، لذا الزم است که 

فاضالب، کاهش بارآلی و در نهایت تصفیه فاضالب پیشنهاد شده است از جمله جداسازی مرحله کشتار و خونگیری، جداسازی فضوالت ناشی از 

هوادهی، لجن فعال، هوادهی گسترده، هوادهی تدریجی، هوادهی متعارف، -الگونی هایسیستم ی تصفیه مختلف نظیرهاروشکشتار در سالن و 

است هوادهی مرحله ای، هوادهی لجن برگشتی، تثبیت تماس، فرایند کراس، راکتورهای غیر هوازی به کاربرده شده است اما آنچه که مسلم است این 

 استفاده نمود. هاکشتارگاهی دو مرحله ای برای تصفیه فاضالب ناشی از هاروشبایست از  که به علت باال بودن بار آلی فاضالب کشتارگاه می

پساب خروجی پایین است. دالیل آن کارایی و نگه داری مناسب سیستم تصفیه در این  TSSو  BOD5 ،CODدر کشتارگاه صنعتی سپیدان 

، نشان می دهد هاکلیفرمننده برای برگشت به سالن کشتارگاه می باشد. پایین بودن دستگاه جداک آبتصفیه شده به جای  آبو استفاده از  هاکشتارگاه

ف که سیستم گندزدایی و تصفیه بیولوزیکی در تصفیه خانه این کشتارگاه خوب عمل می کند. به طور کلی تصفیه خانه مذکور بر اساس کشتار تعری

 اراست.شده کارایی الزم را در مورد حذف مواد آلی و ذرات معلق د

مجبور می باشند که خارج از ظرفیت کشتار انجام دهند، که این  هاکشتارگاهو برای ایجاد تعادل در بازار،  هاشرکتدر اغلب موارد بر اساس سیاست 

عیف سیستم می امر موجب آلودگی بسیار زیاد فاضالب ورودی به سیستم تصفیه و همچنین ورود بیشتر از حد ظرفیت سیستم تصفیه و به دنبال آن تض

باال بودن کلیفرم و برخی پارامترها در برخی از نمونه ها به همین علت  احتماال شود؛ بنابراین پساب خروجی کیفیت الزم را نخواهد داشت. در اینجا نیز 

 است.

 پیشنهاد می شود: هاکشتارگاهی زیر جهت کم کردن بار آلی فاضالب هاروش

 جداسازی و بازیافت خون 

 احد تمیز کردن شکمبه و ته نشین کردن فاضالب آن در یک حوضچه مجزا با زمان کوتاهجداسازی و 

 به کار بردن شبکه ها روی کانال های کف سالن و جلوگیری از ورود تکه های گوشت و چربی به کانال 

 خون را جداسازی نموده و در یک واحد مجزا ترقیق و ترسیب شیمیایی نمود 

 به صورت های زیر به مصرف برسد: تواندمیخون بازیافت شده 

 تخلیص و جداسازی پروتئین 

 خشک کردن در شرایط خاص و به عنوان یک ماده افزودنی جهت خوراک دام و طیور 

 استفاده از ان در کودسازی به روش سنتی 

 استفاده از خون در فرایند کمپوست 

 پرورشی بعضی از انواع ماهی قزل اال استفاده از خون و امعاء و احشاء به عنوان خوراک ماهی در حوضچه های 
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 قدردانی .6

 
معتمد سازمان محیط زیست کشور و استان با عنوان طرح پژوهشی و همچنین  آزمایشگاهپاکزیست البرز کاسپین،  آزمایشگاهاین تحقیق با حمایت مالی 

 همکاری شرکت سپیدان به انجام رسیده است.
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 ، انتشارات کاروان حله با همکاری انتشارت طراح، تهران، ایران."صنعتی هایپسابو  آبه اصول تصفی"(. 1333علیا، م.ا. ) .1

2. Darijani A, Harvey D. A survey on environmentalpollutants in effluent of slaughterhouses. Journalof  

Agricultural Sciences and Natural Resources. 2008;15(1):1-10 (in Persian). 
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