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 .1دانشيار گروه محيطزيست ،دانشكدۀ فني و مهندسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال
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چکیده
کشتارگاه طیور نمونۀ تهران با مساحتی بالغ بر 13111مترمربع در ناحیۀ  3منطقۀ  9شهردار تهران ،در محلۀ مرادآباد قیرار دارد.
تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت کشتارگاه مذکور بیه انجیام رسیید .بیدی منظیور از تلفییق روشهیا
چکلیست سنجشی ه طراز و AHPاستفاده شد .ابتدا در روش چکلیست از طریق تجزیه و تحلیل اثرات پروژه ،معیارهیا وگزینیههیا
مورد نظر مشخ شد .برا تأیید نهایی معیارها از پرسشنامۀ خبرگان استفاده شد .پس از ترسی ساختار سلسلهمراتبی و مقایسۀ زوجیی
عوامل ،بهمنظور اولویتبند معیارها و گزینهها با بهکارگیر نرمافزار  Expert choiceاز تکنیک بردار ویژه استفاده شد .شاخ کیل از
طریق مجموع حاصلضرب وزن معیارها در مقیا معیارها در هر گزینۀ چکلیست بهدست آمید .نتیایج انیدازهگییر از پسیاب خروجیی
کشتارگاه نشان داد که پساب خروجی قابلیت تخلیه به آب سطحی ،چاه و نیز مصارف آبیار وکشاورز را ندارد .ارزییابی صیدا مبیی آن
است که میزان صدا اندازهگیر شده از حد مجاز صوت در فوا آزاد بیشتر است ،همچنی نتایج آزمایش آالیندهها هوا نشان داد کیه
میزان پارامترها  SO2 ،NO2و  COاز حد استاندارد خروجی دودکش و استاندارد محیطی پایی تر است .پس از تعیی اوزان متغیرها در
بعد آلودگی کشتارگاه ،عامل فاضالب با وزن  1/822اولوییت نخسیت و صیدا ،هیوا و بیو بیا وزنهیا  1/810 ،1/801و  1/131بیهترتییب
اولویتها بعد را به خود اختصاص دادند .محیطها اقتصاد  ،اجتماعی و فرهنگی با وزن  ،1/033در مقایسه با محیطهیا فیزیکیی و
شیمیایی با وزن  1/832و محیط بیولوژیکی با وزن  ،1/102رتبۀ باالتر کسب کردند .در محیطها اقتصیاد  ،اجتمیاعی و فرهنگیی نییز
عامل بهداشت با وزن  1/223اولویت اول را کسب کرد .بهینهساز سیست تصفیۀ پساب و نیز پایش مستمر کیفیت پساب خروجی بهمثابۀ
مه تری راهکار تقلیل اثرات سوء ای مطالعه پیشنهاد شد.
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 .1مقدمه
رشد فزایندۀ جمعیت و مصرف روزافیزون موادغیذایی،
ناگزیر نیاز به تولید بیشتر را ایجاب مییکنید .یکیی از
اقالم مصرفی در سیبد روزانیۀ خیانوار میواد پروتئینیی
است که در کشور ما قسمت عمدها از آن را گوشیت
دام و طیور تشکیل میدهد .کشتارگاهها ،بهمثابۀ حلقۀ
انتهایی زنجیرۀ دامسرور  ،از مه تری صینایع غیذایی
تبدیلیاند ) .(Darijani & Harvey, 2006ای واحدها
ضم عرضۀ گوشت تولید  ،امکان فیرآور تولییدات
دیگر نظییر پوسیت و اسیتخوان را فیراه مییسیازند
(.)Darijani et al., 2005
مواد زائد حاصل از فعالیت هیا کشیتارگاهی را
میتوان به دو دستۀ مواد زائد جامید و پسیاب تقسیی
کییرد ( .)Ghaemmaghami, 2004زائییدات جامیید را
معموال سرند و دوباره فرآور مییکننید ییا در زمیی
بهصورت بهداشتی دف میکنند .بیو میواد در حیال
گندیدن و تجزیۀ مواد آلی تنهیا آالینیدۀ هواسیت کیه
پیوسته مزاحمت ایجاد می کند .منابع اصلی آالیندههیا
در سالخخانه ،پساب مایعی اسیت کیه حیاو مقیادیر
متفییاوتی از جامییدات اسییت ( Majnoonian et al.,
.)2008
آب مییورد نیییاز کشییتارگاه پییس از مصییرف بییه
فاضالب تبدیل می شود و حیاو میکروارگیانیزم هیا
بیمار زاست ،به طور که یک لیتر فاضالب کشیتارگاه
حدود  211برابر یک لیتیر فاضیالب انسیانی آلیودگی
دارد Eftekhari .در تحقیق خیود بیا عنیوان «بررسیی
آلودگی پسیاب کشیتارگاه هیا صینعتی میرو و ارائیۀ
راهکارهایی برا کاهش آن (کشتارگاه صنعتی پیاکیزه
مرو و مانا مرو اصیفهان)» بیا هیدف ارزییابی کیارایی
سیسییت هییا تصییفیهخانییههییا ای ی دو کشییتارگاه،
شاخ هیا  ،TSS ،COD ،BODکلیفیرم میدفوعی و
 pHفاضالب ورود و خروجیی را انیدازهگییر کیرد.

نتایج ای مطالعه نشان داد کیه سیسیت لجی فعیال،
برا کشیتارگاههیا میرو میورد مطالعیه ،از سیسیت
تصفیۀ بیولوژیک عملکرد مناسیبتیر داشیته اسیت
(.)Eftekhari, 2009
 Parryدر تحقیییق خییود بییا عنییوان «بییازنگر
ارزیابی اثرات زیسیتمحیطیی کشیتارگاه  Lobatseدر
 »Botswanaاثرات زیست محیطی ای کشتارگاه واقیع
در جنوب آفریقیا را بیا اسیتفاده از روش چیکلیسیت
سنجشی هی طیراز میورد بررسیی قیرار داده اسیت
) Omole .(Parry, 2011و  Longeدر تحقیق خود بیا
عنوان «ارزیابی اثر فاضالب کشتارگاه بر رودخانۀ IUO
نیجریه» با استفاده از نمونهبردار  ،فاضالب کشیتارگاه
را آزمایش کردند .نتایج ای مطالعه بیانگر آن بود کیه
پارامترها اندازهگیر شیده ،از حید اسیتاندارد بیاالتر
است و کیفیت رودخانه با اختالل مواجیه بیوده اسیت.
بدی گونه که با رشد ماکروفیت در آن ،بو نیامطبوع
و پایی آمیدن سیطح  DOرودخانیه ،طیی مشیاهدات
میییدانی پدیییدۀ پرغییذایی بییر آن حییاک شییده اسییت
(.)Omole & Long, 2011
 Nhatدر تحقیق خود با عنوان «بهبود عملکیرد
زیست محیطی در کشیتارگاه هیا کوچیک و متوسیط
مقیا ویتنام» به ای نتیجه رسیید کیه عمیدهتیری
مشکالت زیست محیطی که به واسطۀ ای کشتارگاه ها
به وجود میآید یکی فاضالب تصفیهنشیده بیا غلظیت
باال مواد آلی اسیت کیه در زمیی هیا کشیاورز و
رودخانییههییا تخلیییه میییشییود و دیگییر اسییتفادۀ
کنترلنشده و بیش از حد آب زیرزمینیی از چیاههیا
زیرزمینی است که هر دو مورد تهدید برا آبهیا
سییطحی و زیرزمینییی بییهشییمار میییآینیید .از جملییه
راهکارها اتخیاذشیده بیهمنظیور مبیارزه بیا تخرییب
زیست محیطی ،اقدامات کنترل آلیودگی ،شیامل الیزام
صنایع آالینده بیه احیداس سیسیت تصیفیۀ فاضیالب،
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مجازات صینایع گونیاکون در صیورت رعاییت نکیردن
مقییررات زیسییتمحیطییی و درنهایییت پلمییپ صیینایع
آالینده ،بوده است (.)Nhat, 2006
هدف از مطالعۀ حاضر ،تجزییه و تحلییل اثیرات
زیست محیطی کشتارگاه طیور نمونۀ تهران در مرحلیۀ
بهرهبردار است .برا دستیابی به ای هدف ،پس از
مطالعه در زمینۀ روشها متداول ،عیالوهبیر انتخیاب
روش چکلیست سنجشی ه طیراز کیه در ارزییابی
اثرات زیستمحیطی کشتارگاهها کیاربرد دارد ،از بیی
روشها تصمی گیر چندمعیاره از روش  AHPنییز
بهییره گرفتییه شیید؛ زیییرا بییرا وارد کییردن عوامییل
زیستمحیطی ،اولوییتبنید آن و نییز کمیی کیردن
اثرات عرصۀ بیشتر به کاربر میدهد .طبق مطالعیات
محقق ،اثیرات کشیتارگاه بیا محورییت اثیرات وارد بیر
محیییطزیسییت بییهنییدرت بررسییی شییده اسییت و اکثییر
پژوهش ها دربارۀ بعد آلودگی میکروبی اسیت .باتوجیه
بییه رویکییرد نوآورانییۀ تحقیییق و نیییز خییت تحقیقییات
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انجام شیده در زمینیۀ بررسیی اثیرات زیسیتمحیطیی
کشتارگاه ،تحقیق حاضر می تواند گامی مثبت درجهت
ارتقا دانش مسئوالن ای عرصیه و عالقیهمنیدان بیه
حفظ محیطزیست باشد.

 .1 .1معرفی محدودۀ مطالعه
کشتارگاه طیور نمونۀ تهران (با نام سابق عظیمیی) بیه
سییال تأسییییس  1392و بییا مسیییاحتی بیییالغ بیییر
13111مترمربییع در ناحیییۀ  3منطقییۀ  9شییهردار
تهران ،در محلۀ مرادآباد قرار دارد .ای واحید تولیید
در ارتفاع  1930متیر از سیطح دریاهیا آزاد واقیع
شده است .باتوجه به ای مه که کشتارگاه میذکور در
حال حاضر تنها کشتارگاه موجود در شهر تهران است،
لزوم شناخت و اولوییتبنید اثیرات زیسیتمحیطیی
ناشی از فعالیت آن از اهمیت بسزایی برخوردار اسیت.
در شییکل  1موقعیییت محییدودۀ مطالعییاتی نشییان داده
شده است.

شکل.1موقعیتمحدودةمطالعاتی 

 .2مواد و روشها
روش مطالعه تحلیلی و از نوع کاربرد است .بهمنظور
دست یابی به اهداف تحقیق ،پس از بررسی پیشیینه و
مرور بر ادبیات تحقیق ،محیدودۀ مطالعیاتی تعییی

شیید .در ادامییه بییا بازدییید از کشییتارگاه و مراجعییه بییه
سییازمانهییا مربوطییه نظیییر ادارۀ کییل حفاظییت
محیطزیست استان تهران و سازمان دامسزشکی کشور،
بییه جمییعآور اطالعییات پایییه و تخصصییی در مییورد
وضعیت کشتارگاه و محیطزیست محدودۀ تحت اثر و
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تهیۀ نقشه ها زیست محیطی محدودۀ مطالعاتی اقدام
شد .بیرا آگیاهی از مییزان رضیایت منید سیاکنان
محدوده از فعالیت کشتارگاه 88 ،پرسشنامۀ بسیته در
بی جامعۀ آمار (جمعیی از اهیالی محلیۀ مرادآبیاد،
مشتمل بر اقشار شاغل ،خانهدار و کسبه) تکمیل شید
و از محاسبۀ واریانس آن میزان رضایتمند سیاکنان
برآورد شد .با احتساب ضیریب اطمینیان  31درصید و
خطا  3درصد ،تعداد نمونهها الزم ( 38نمونیه) بیا
استفاده از رابطۀ کوکران محاسبه شد:
رابطۀ ()1

 32

0 / 902 0 / 182
0 / 032



t 2s2
d2

n

در اییی رابطییه واریییانس ( ،S2=)1/12خطییا
محاسبه برحسب درصد ( d=)1/13و ضریب اطمینیان
( t=)1/13اسیت ( .)Asafou , 2002پیس از ارزییابی و
غربال گر پرسش نامه هیا و حیذف پرسیش نامیه هیا
مخدوش 18 ،پرسش نامیه تجزییه و تحلییل شید کیه
پرسییشنامییههییا کامییل شییناخته شییده بودنیید.
روش شناسی استفاده شده در ایی تحقییق بیر مبنیا
شکل  8است.

 .1 .2نمونهبرداری وآزمایش از مؤلفههای محیطی
ایستگاه اندازه گییر فاضیالب در داخیل کشیتارگاه و
خروجی پساب تصفیهخانۀ آن و نیز ایستگاهها صوت
و هوا داخل محوطۀ کشتارگاه ،حری مشرف بیه واحید
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی و نییز روسیتا
مرادآبیاد در نظیر گرفتیه شید .بیرا بررسیی کیفییت
فاضالب خروجی و کیارایی سیسیت تصیفیۀ فاضیالب
کشتارگاه که سیست لج فعیال هیواز اسیت ،طیی
چهار دورۀ اندازهگیر (زمستان و تابستان  ،23پاییز و
بهییار ،)31از ایسییتگاه خروجییی پسییاب تصییفیهخانییۀ
کشتارگاه نمونه بردار شد و نیز آزمایش ها فیزیکی،
شیمیایی و میکروبی مربوطه انجام گرفت .برا بررسی

تعیی محدودۀ مطالعاتی
جمعآور اطالعات زیستمحیطی محدوده
تهیۀ پرسشنامۀ نظرسنجی از ساکنان محدوده
بازدید از کشتارگاه جهت اخذ اطالعات و انجام آزمایشها
شناسایی و پیشبینی اثرات
تجزیه و تحلیل آثار زیستمحیطی
تعیی عوامل اثرگذار با روش چکلیست
اولویتبند و محاسبۀ اوزان عوامل با روش AHP

جمعبند و ارائۀ راهکارها تقلیل اثرات سوء
.روششناسیتحقیق 

شکل1

آلودگی صوتی محیط کشتارگاه (سال کشیتار) و نییز
صییدا محیییط (ناشییی از تییردد کییامیون حمییل) ،از
دسییتگاه صداسیینج  Cell 440سییاخت Casllacell
انگلستان که دارا دقت حدود  1/1دسیبیل اسیت و
استاندارد  IEC651.1979استفاده شد .در مورد صدا
ناشییی از تییردد کییامیون حمییل طییی چهییار دورۀ
اندازهگیر (بهار تا زمسیتان  )31در سیه ایسیتگاه در
ورود کشییتارگاه 81 ،متییر مقابییل درب ورود و
منتهیییالیییه ضییلع جنییوبی کشییتارگاه ،شییدت صییوت
اندازهگیر شد .در مورد سال کشتار ،با ارزییابی تیراز
معادل در شبکۀ وزنی  Aبه مدت  31دقیقه ،وضیعیت
تراز شدت صوت بررسی و آلودگی صوتی محاسبه شد.
برا سنجش آلودگی هوا ناشی از فعالیت کشتارگاه
نیز که به مصرف سیوخت آن (مصیرف گیاز طبیعیی و
مازوت) مربوط می شود ،طی چهیار دورۀ انیدازهگییر
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(بهیار تیا زمسیتان )31از دسییتگاه آنیاالیزر گیاز مییدل
 Testo350 XLاستفاده شد که سنسیورهایی حسیا
به گازها گوناگون برا انیدازهگییر مشخصیههیا
گوناگون هوا دارد.
جهییت سیینجش دو پییارامتر  SO2و  COدر
ایسییتگاه خروجییی دودکییش و نیییز پارامترهییا ،SO2
 NO2و  COدر ایسییتگاههییا محیطییی درب ورود و
جنب سایت ادار نیز از ای دسیتگاه اسیتفاده شید و
آزمییایشهییا بییهروش موضییعی انجییام شییدند .بییرا
اندازهگیر بو از روش اولفکتومتر بر پاییۀ تشیخی
یک گروه از افراد خاص (3نفر با حساسیت متوسیط
 39درصد به بو) و سنجش بیه دنبیال رقییق کیردن
غلظت پساب استفاده شد .به ای ترتیب که در ابتدا با
تشکیل گروه عمل رقیق کردن پساب انجیام گرفیت و
طی ای روند آستانۀ بو تعیی و نیوع پاسیخ افیراد بیه
بو منتشره سنجیده شد (.)Mauskar, 2008

 .2 .2تجزیه وتحلیل اثرات کشتارگاه
در تحلیل آزمایش ها از آزمیون آمیار مییانگی ییک
جامعه ( )T-testبا کمک نرم افزار SPSS10/1اسیتفاده
شد .بعد از شناسایی و پیشبینی اثیرات کشیتارگاه بیر
محیط ،برا تجزییه و تحلییل اثیرات از طرییق نتیایج
به دست آمده از آزمایش هیا و نییز مطالعیات محیطیی،
عالوهبر انتخاب روش چکلیست سنجشی هی طیراز
که در ارزیابی اثرات زیست محیطی کشیتارگاه کیاربرد
دارد ،باتوجه بیه طیی و کیاربرد گسیتردۀ روشهیا
تصمی گیر چندمعیاره در امکان اولویت بند عوامل
زیست محیطی ،جهت وزن دهی و اولویت بند معیارها
و گزینهها از روش  AHPاستفاده شده است.
 .3 .2کاربرد روش چکلیست در ادغام با AHP
روش ها ساده تر چکلیست امکان وجود بیالقوۀ ییک
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اثر را در نظر می گیرند و روشها پیشرفتهتر مثیل
چکلیستها سنجشی ه طراز در میورد شیدت و
اهمیت اثر قواوت می کنند و نیاز به تخص بیشتر
دارنیید ( .)Naderi, 2006چییکلیسییت سنجشییی
ه طراز تصمی گیر را آسیان مییکنید .همچنیی
عالوه بیر قابلییت شناسیایی اثیر ،کارکردهیایی ماننید
محاسبۀ اثر و ارائۀ تفسییر و ارزییابی را نییز داراسیت
( .)Monavari, 2005ایییی روش شیییامل تشیییریح
فاکتورها زیستمحیطی موجود درچکلیست است و
رهنمودهایی برا درجه بنید مقییا هیر پیارامتر و
تعیی درجۀ اهمیت آن را به همراه دارد ( Monavari
 .)& Shariat, 1996براسیا ایی روش ،در تحقییق
حاضییر ابتییدا معیارهییا اثرگییذار در هییر محیییط بییا
درنظرگرفت اهمیت و شدت اثیرات ،از طرییق تجزییه
وتحلیل اثرات مشخ شد .همچنی برا هیر معییار
نیز باتوجه بیه میوارد ذکیرشیده ،گزینیههیا مربیوط
مشخ شدند .سسس بهمنظور تأیید نهایی معیارهیا
مورد نظر ،برا به کارگیر روش  ،AHPپرسیش نامیه
تهیه شد و در اختیار  820نفر از خبرگیان قرارگرفیت.
حج جامعۀ آمار مخاطیب از رابطیۀ ذییل محاسیبه
شد:
)n(n  1) 24(24  1

رابطۀ ( 276 )8
2
2

e

در ای رابطه  nتعداد معیارها است که طبق تجزییه و
تحلیل اثرات برابر  82معیار اسیت و  eمعیرف جامعیه
آمار است که طبق محاسبۀ رابطۀ باال برابر  820نفر
است (.)Asgharpour, 2004
به هریک از اعوا گروه پرسش نامۀ مزبور داده
شد و از هر عوو خواسته شد که به هر ییک از عوامیل
نمرها از  1تا  11اختصاص دهد .پیس از جمیعآور
پرسشنامیههیا در همیان دور اول از نمیرههیا اعویا
متوسطگیر شد و عواملی که نمرۀ بیشتر از  2کسب
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کردند جزء شاخ ها نهیایی انتخیاب شیدند .روش
 AHPتوانایی ادغام عوامیل کمیی و کیفیی و ترکییب
عقاید و نظیرات بییانشیدۀ بسییار از کارشناسیان را
داراست و میتواند در تجزیه و تحلیل آثار میؤثر واقیع
شیییود ( .)Ramanathan, 2001ایی ی روش بیییرا

اندازه گیر معیارها کیفی مقیاسی تهیه میی کنید و
برا تخمی و برآورد اولویتها روشی فراه میکند و
بییه بییرآورد رتبیۀ نهییایی هییر گزینییه منجییر میییشییود
( .)Ghodsipour, 2006جدول  1مقیا را برا انجام
مقایسات زوجی نشان میدهد.

جدول.1مقیاسAHP

امتیاز 

1
3
9
2
3
 8و 2و  0و 2

تعریف 

اهمیت مساو
اهمیت اندکی بیشتر
اهمیت بیشتر
اهمیت خیلی بیشتر
اهمیت مطلق
-

توضیح 
درتحقیق ،هدف دو معیار اهمیت مساو دارند.

تجربه نشان میدهد که برا تحقق هدف ،اهمیت  iبیشتر از  jاست.
تجربه نشان میدهد که اهمیت  iخیلی بیشتر از  jاست.
تجربه نشان میدهد که اهمیت  iخیلی بیشتر از  jاست.
اهمیت خیلی بیشتر  iاز  jبه اثبات قطعی رسیده است.
هنگامیکه حالتها میانه وجود دارد.

منبع) Bertolini, 2006( :

وزن دهی به معیارها از طریق تکنیک بردار ویژه
در نرمافزار  Expert choiceانجام گرفت .در ادامه وزن
دادهها خام (وزن هر گزینه نسبت به هر معیار) نییز
از طریق تکنیک بردار ویژه در نرمافیزار محاسیبه شید.
بنابرای با بهدست آوردن وزن معیارها و وزن گزینهها،
اولویت هر کدام مشخ و در جدولها چکلیسیت
جانمایی شد .جهت مقایسیۀ مقییا معیارهیا در هیر
گزینه طبق روش چکلیسیت ،دادههیا خیام گزینیۀ
مورد نظر بر بیشیتری مقیدار دادۀ خیام در گزینیههیا
تقسی شد .از حاصلضیرب وزن در مقییا معیارهیا،
شاخ وزندهی شده برا هر گزینیه بیهدسیت آمید.
درنهایت ،شاخ کل از طریق مجمیوع حاصیلضیرب
وزن معیارهییا در مقیییا معیارهییا در هییر گزینییۀ
چکلیست بهدست آمد.

 .3نتایج
 .1 .3نتایج آزمایشها
نتایج بررسی طبق چهیار دورۀ انیدازهگییر از پسیاب

خروجی کشتارگاه و مقایسه با اسیتانداردها سیازمان
حفاظت محیط زیست طبیق جیدول  8نشیان داد کیه
پساب خروجی قابلیت تخلیه به آب سطحی ،چاه و نیز
مصارف آبیار و کشاورز را ندارد.
به موجب آنکه در چهار دورۀ اندازهگییر  ،سیه
پارامتر  COD ،BODو  pHدر تمامی نوبتها آزمایش
و با استانداردها مقایسه شدند ،لذا سه پارامتر فیوق در
نرمافزار SPSS10/1تحلیل شدند که از ای میان نییز
فقط مقیدار  pHدر حید اسیتاندارد بیود( .پارامترهیا
 EC ،Salinity ،TDSو ازت آمونیاکی بدون اسیتاندارد
بودنیید و پارامترهییا  Oilو  ،Gکلیفییرم PO4 ،و ازت
آمونیاکی به دلیل تأثیر کمتر ای مؤلفهها و محدودیت
محقق در دست یابی بیه امکانیات آزمایشیگاهی صیرفاً
درآخری نوبت اندازهگیر مورد سنجش قرار گرفتند)
(جدولها  3و .)2
ارزیابی آلیودگی صیدا طیی چهیار دوره در سیه
ایسییتگاه و مقایسییه بییا اسییتاندارد آلییودگی صییوتی
محیطها مسکونی در شب ( Division of Human
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جدول.1نتایجآزمایشفاضالبخروجی 
پارامتر 

بهار 31

پاییز 31

تابستان

زمستان

 83

 83

تخلیهبه

تخلیه

بهچاه  آبسطحی 

واحد 

کشاورزیو
آبیاری 

BOD5
COD
pH
TDS
Salinity
EC
Oil

109
880/3
2/8
1389
1/3
8121
-

121
811
2/3
001
1/9
1821
03
39111

191
881
2/1
2/3
1/9
1120
-

823
232
2/2
3181
1/2
8811
-

91
111
9-3
11
211

91
111
0/9-2/9
11
211

111
811
0-2/9
11
211

تعداد درml111

PO4

-

10
81

-

-

0
-

0
-

-

mg/L
mg/L

کلیفرم
ازت

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
us/cm
mg/L

جدول.9آمارتوصیفیآالیندههایفاضالب 

نام پارامتر

حداقل

حداکثر

BOD

191
811
2/1

823
232
2/2

COD
pH

میانگی

انحراف از میانگی

انحراف از معیار

81/223
92/0120
1/1223

21/929
113/8328
1/1392

128/11
823/229
2/129

جدول.4مقایسةBODنمونههابااستاندارد 

متغیر
BOD

=02مقدار استاندارد
آماره
9/930

درجۀ آزاد
3

سطح معنیدار
1/118

 )Environment, 1999نشیییان داد کیییه در تمیییام
ایستگاهها ،هنگیام تیردد کیامیونهیا حمیل ،مییزان
صدا اندازهگیر شده بیشتر از حد مجاز است .جیدول 9
مقادیر حاصله طی چهار دوره را نشان میدهد.
مرکز مدیریت سالمت محیط و کار وابسیته بیه
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،حد آسیتانۀ
مجاز ( )TLVصدا را  29دسی بل برا شییفت کیار 2
سییاعته اعییالم کییرده اسییت (Ministry of Health,
) .Remedy & Medicine Education, 2002لییذا
براسا اندازه گیر انجام گرفته در سال کشتار ،تیراز
فشییار صییوت در مقایسییه بییا ،TLV/TWA=29db

اختالف میانگی
119/111

فاصلۀ اطمینان 39
حد باال
حد پایی
121/11
22/23

مقدار 99دسیبل و پایی تر از استاندارد است.
نتایج آزمایشها آالینیدههیا هیوا مبیی آن
اسییت کییه میییزان  SO2و  COدر ایسییتگاه خروجییی
دودکییش و نیییز  SO2 ،NO2و  COدر ایسییتگاههییا
محیطی کمتر از حد استاندارد است .جدول  0مقیادیر
بییهدسییتآمییده آالینییدههییا محیطییی در قیییا بییا
استاندارد هوا پا طی چهار دوره را نشان میدهد.
نتایج آزمایش ها خروجی دودکش در جیدول
 2ذکر شده است .نتایج بهدست آمده در مورد سنجش
بو نیز حاکی از شدت ک تیا متوسیط بیو در محیدوده
بوده است.
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.موقعیتنمونهبرداری،نوعومیزانسنجش 

جدول5
ایستگاه 

بهار 31

تابستان 31

پائیز 31

زمستان 31

میانگین 

استانداردمنطقةمسکونی 

درب ورود کشتارگاه
81متر مقابل درب
منتهیالیه جنوبی

22
23
20

98
22
23

91
91
29

23
20
22

91
22
22

29
29
29

هایآالیندههایمحیطی 


نتایجآزمایش
جدول .6
ایستگاه 

آالینده 
CO

بهار 31

تابستان 31

پاییز 31

زمستان  31میانگین(  )PPMاستاندارد( )PPM

درب ورود

1

1/9

8

8/9

1/9

3

جنب سایت ادار

1/2

1/1

1/8

1/9

1/3

3

NO2

درب ورود
جنب سایت ادار

1/18
1/110

1/11
1/112

1/12
1/113

1/19
1/112

1/13
1/11

1/19
1/19

SO2

درب ورود
جنب سایت ادار

1/119
1/1119

1/118
1/1119

1/110
1/118

1/112
1/112

1/119
1/118

1/13
1/13

منبع)Division of Human Environment, 1999( :
نتایجآزمایشهایخروجیدودکش 

جدول.2
آالینده 

بهار 31

تابستان 31

پاییز 31

زمستان 31

میانگین()PPM

استاندارد()PPM

CO

133
233

132
232

121
911

128
918

121
911

239
211

SO2

منبع)Division of Human Environment, 1999( :

 .2 .3تحلی ل پرس شنام ۀ نظرس نجی س اکنان
محدوده
پیشیینهاد و انتقییاد کییه از سییو جامعییۀ محلییی
پرسششونده مورد تأکید قرار گرفتیه حیاکی از اثیرات
زیست محیطی ناشی از آن بهویژه آلودگی صوتی بیوده
است .همچنی بیا احتسیاب مجمیوع اثیرات مثبیت و
منفی کشتارگاه 28 ،درصید رضیایت کی  33 ،درصید
رضایت نسیبی 12 ،درصید عیدم رضیایت و  2درصید
رضایت قابل قبول را اعالم کردهاند .درمجمیوع ،نتیایج
حاصل از پرسش نامه بیانگر ای مه است که ساکنی
فعالیت نداشت کشتارگاه را ،بهجهت مسیائل ناشیی از

آلودگی آن ،در درجۀ نخست اهمیت بر میشمارند.

 .3 .3نتایج تجزیه وتحلیل اثرات کشتارگاه
برا اولویتبند معیارها و گزینهها و بهدسیت آوردن
اوزان مربوطه از تکنیک بردار ویژه در نرمافزار Expert
 choiceاسیتفاده شیید .درنهایییت شییاخ کییل نیییز از
مجموع حاصلضرب وزن معیارها در مقییا معیارهیا
بییهدسییت آمیید .باتوجییه بییه حج ی بییاال جییدولهییا،
چکلیست صرفا به ذکر یک نمونه در جیدول  2اکتفیا
شده است.
شکل  3اولویت بند اثرات کشیتارگاه را نشیان
میدهد.
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دهیآلودگیصوتیبهروشچکلیست 

جدول.8شاخصوزن
معیار 

وزن 

آلودگی صوتی

گزینهترددکامیونحمل 

دادهها خام
1/883

1/229

مقیا دهی
شده
1

گزینهسالنکشتار 

وزندهی
شده
1/883

دادهها
خام
1/189

مقیا دهی
شده
1/128

وزندهی
شده
1/138

اولویتبندیاثراتکشتارگاهدرمحیطنرمافزار  EXPERT CHOICE

شکل.9

نتییایج حاصییل از روش چییکلیسییت و AHPبییا
بهرهگییر از تکنییک بیردار وییژه بیهصیورت جیدول
(جدولها  3تا  )11ارائه شده است.

 .4بحث و نتیجهگیری
هییدف از اییی مطالعییه تجزیییه و تحلیییل اثییرات
زیسییتمحیطییی کشییتارگاه نمونییۀ تهییران در فییاز
بهره بردار است .برا دستیابی به ای هدف ،پس از
مطالعه در زمینۀ روشها گونیاگون ارزییابی ،از روش
چکلیست سنجشی ه طراز استفاده شد که یکی از
روشهییا قابییل اسییتفاده در مییورد ارزیییابی اثییرات
کشتارگاه هاست .عالوه بر روش چکلیسیت سنجشیی
هیی طییراز  ،در اییی تحقیییق از بییی روشهییا
تصمی گیر چندمعیاره از روش  ،AHPروشی مکمیل
جهت وزن دهی با تعیی اهمیت مؤلفیههیا تحقییق،
استفاده شد .از انطباق نتایج بهدست آمدۀ ای تحقییق
با مطالعات مشابه یافتهها زیر حاصل شد:
افتخییار در سییال  ،22شییاخ هییا ،BOD

 ،SS ،CODکلیفرم میدفوعی و  pHفاضیالب ورود و
خروجییی دو کشییتارگاه طیییور اصییفهان را بییه مییدت
ششماه و هرماه دو نوبت انیدازهگییر کیرد .مقایسیۀ
نتایج ایی مطالعیه بیا تحقییق ایشیان ،تجیاوز مییزان
آالینده ها فاضالب از میزان اسیتانداردها خروجیی
فاضییالب سییازمان حفاظییت محیییطزیسییت را نشییان
می دهد .شیایان ذکیر اسیت کیه در مقایسیۀ سیسیت
تصفیۀ فاضالب دو کشتارگاه بررسیی شیده در تحقییق
ایشان ،سیست لجی فعیال سیسیت بیا کیارایی برتیر
معرفی شده و ایی در حیالی اسیت کیه طبیق نتیایج
آزمایش ها ،سیست لج فعال کشیتارگاه نمونیه فاقید
کارایی مناسب است.
نتایج آزمایش ها پساب در تحقییق  Nhatکیه
در سال  8110انجام شد ،بیانگر ای مطلب اسیت کیه
طبق تحلیل آمار انجام شده ،پساب حاصله بیه دلییل
مقادیر باال آالینده هیا فاضیالب و اخیتالف آمیار
معنیییدار بییا اسییتاندارد ،قابلیییت تخلیییه بییه آبهییا
سطحی را ندارد .دلیل ای معول به غلظت باال
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جدول.3نتایجمحیطفیزیکیشیمیایی 
زیرگروه 

معیار 

گزینه 

وزنمعیار 

آلودگیها

فاضالب

BOD

1/223

COD

کلیفرم
فسفات
روغ و چربی
pH

آلودگی صوتی

تردد کامیون

1/883

سال کشتار
NO2

هوا

1/130

SO2
CO

بو
خا
مواد زائد
منابع آب

اثر بر آب زیرزمینی
اثر بر رودخانه

بالیا
طبیعی

زلزله
سیالب

ساکنان
جلب جانوران
خصوصیات خا
فرسایش
صنعتی
انسانی
کیفیت
کمیت
کیفیت
اکولوژ
گسل
شکستگی سازه
رودخانه
بارش

1/121
1/122
1/183
1/233
1/102
1/223
1/111

وزنگزینه 

1/321
1/828
1/122
1/119
1/101
1/130
1/229
1/189
1/082
1/821
1/132
1/229
1/189
1/292
1/123
1/223
1/111
1/292
1/189
1/229
1/189
1/223
1/111
1/292
1/123

شاخص 

1/822

1/801
1/810

1/131
1/199
1/138
1/391
1/13
1/333
1/183

جدول.11نتایجمحیطبیولوژیکی 
زیرگروه 

معیار 

گزینه 

وزنمعیار 

وزنگزینه 

شاخصکل 

پوشش گیاهی

فوا سبز
کشتارگاه
باغات محدوده

حیات وحش

خزندگان

خشکی
دوام
آلودگی
محصول
زنجیرۀ غذایی
تولیدمثل
زنجیرۀ غذایی
جمعیت
زنجیرۀ غذایی
گونهها حمایتشده

1/233

1/211
1/811
1/291
1/891
1/211
1/811
1/211
1/811
1/292
1/123

1/121

پستانداران
پرندگان

1/102
1/921
1/832
1/103

1/888
1/029
1/321
1/13
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جدول .11نتایجتجزیهوتحلیلاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیمحیطتحتتأثیر 
زیرگروه 

معیار 

گزینه 

وزنمعیار 

کیفیت زندگی

بهداشت

شغلی
اجتماعی
عرضۀ محصول
تسهیالت
فرسودگی دستگاه
حوادس کار
داخلی
خارجی
محلی
جانبی
خا
درآمد
ملک مسکونی
ملک تجار
باغات
زمی سیما
جلوۀ بصر
تقاضا
درآمد

1/922

خدمات
ارگونومی
مهاجرت
اقتصاد

اشتغال
کشاورز
قیمت
مستغالت

فرهنگ

زیبایی
منظر
اماک
رفاهی

خون در فاضالب ورود که سبب افزایش مواد آلیی و
 BODپساب خروجی شده است و نییز مقیادیر بیاال
مواد زائد حاصل از فرآیند کشتار در کشیتارگاه نسیبت
داده شده است.
در تحقییق  Omoleو  Longeدر سیال ،8111
تخلیۀ مستقی فاضیالب کشیتارگاه بیه رود عیالوه بیر
افییزایش آلییودگی ایسییتگاه نقطییۀ تخلیییه ،ایسییتگاه
پایی دست رود را نییز تحیت تیأثیر خیود قیرار داده و
پساب در پایی دست رودخانیه بیه بیروز اثراتیی نظییر
تجمع بار آلی و مداد مغذ منجیر شیده اسیت .علیت
مشکالت مذکور نبودن اقدامات و تسهیالت کافی برا
تصییفیۀ فاضییالب ذکییر شییده اسییت Omole .و
Longeبهکیارگیر مجموعیه ا از روش هیا تصیفیۀ
فاضالب (روشها تلفیقی) را در جهت بهبود بیازده و

1/833
1/112
1/101
1/082
1/821
1/132

1/821
1/082

وزنگزینه  شاخصکل 

1/291
1/891
1/911
1/911
1/291
1/891
1/233
1/102
1/311
1/111
1/211
1/811
1/333
1/333
1/333
1/211
1/811
1/291
1/891

1/223
1/200
1/192
1/123
1/030
1/39
1/828

1/39
1/239

کاهش آالیندهها موثر دانستهاند .نتیجیۀ مقایسیههیا
فوق بیانگر ای مه است که خت ضوابط و معیارهیا
علمی درخصوص ارزییابی زیسیتمحیطیی واحیدهایی
نظیییر کشییتارگاه نمونییۀ تهییران و بررسییی مشییکالت
اجرایییی ،موجییب تییداوم فعالیییت وکییاهش انگیییزه در
راهانییداز سیسییت هییا تصییفیۀ کارآمیید میییشییود.
کشتارگاهها مکیانیزه در مقایسیه بیا کشیتارگاههیا
نیمه مکانیزه از وضعیت مناسب تر برخوردار بودهانید،
به طور که متوسط انواع کارایی کشتارگاهها مکانیزه
ازگروهها دیگر باالتر ارزیابی شده اسیت .ازآنجیاکیه
راه انداز سیست ها کارآمد تصفیۀ فاضالب ضرورتی
اجتناب ناپذیر و نیازمند صرف سرمایه گذار باالسیت،
دولت باید در کوتاهمدت با اعطا تسهیالت (سیاسیت
تشییویقی) و در درازمییدت از طریییق اعمییال جییرای
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منصفانه (سیاست تنبیهی) ،واحدها آالینده را ملیزم
به تجهیز سیست ها مناسب تصفیۀ فاضالب و رعایت
اصییول بهداشییتی و زیسییتمحیطییی کنیید .جییایگزینی
واحیدها سینتی بیا واحیدها پیشیرفتهتیر از دیگییر

الزامات است .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که محیط
اقتصاد  ،اجتماعی و فرهنگی ،به جهیت تأثیرپیذیر
بیشتر از فعالیتها کشیتارگاه ،در اولوییت اول اسیت
(شکل .)2
1
0.5
0

بندیمحیطهایتحتاثر 


اولویت
شکل.4

در مییورد اثییرات محیییط فیزیکییی شیییمیایی،
فاضالب با توجه به ای که دارا اثر برگشیتناپیذیر
است ،در مقایسه با آلودگی صدا کیه اثیر مقطعیی و
برگشتپذیر دارد ،از اهمیت بیشتر برخیوردار اسیت.
رهاساز غیراصولی پساب در چاه ،بهدلیل تعدد وجود
منییابع آب زیرزمینییی بییرا شییرب و کشییاورز در
محدوده و نیز وجود نداشت شیبکۀ فاضیالب شیهر ،
بییهطییور مسییتقی سییبب آلییودگی خییا و بییهطییور
غیرمستقی سبب آلودگی آب زیرزمینی و اثر سوء بیر
اراضی کشاورز می شیود .درمیورد اثیر بیر منیابع آب
سطحی ،باتوجه به پرسشنامۀ تهییهشیده از سیاکنان،
فاضییالب کشییتارگاه در برخییی مییوارد در جیدولهییا
خیابان سیمون بولیوار تخلیه می شیود کیه در جنیوب
محدوده و در تقاطع با محل عبور رود حصیار واقیع
است و اثر بر آبزیان و کیاهش اکسییژن آب را در پیی
دارد .اهمیت تأثیر آلودگی صیوتی بیه مییزان بیاالتر از
حد مجاز بهجهت ورود و خروج کامیونهیا در سیاعات
استراحت ساکنان محدودۀ مطالعاتی است.
همچنی رعایت نکردن حداکثر فاصله با مناطق
مسکونی ،نارضایتی ساکنان محدوده را بهسیبب ایجیاد

بو نامطبوع و نیز جلب و توجه حیوانات موجب شده
است .بررسی آثار اقتصاد  ،اجتمیاعی و فرهنگیی نییز
نشان می دهد که مه تری اثر ،اثر بر بهداشت ساکنان
محدوده و به میزان بیشتر بر کارگران ( بهدلییل ارائیه
نشدن خدمات بهداشیتی بیه آنیان از جملیه اسیتفاده
نکردن از لبا مناسب) است.
همچنییی از دیییدگاه ارگونییومی نیییز کییارگران
کشتارگاه بهسبب تما بیا دسیتگاههیا مسیتعمل و
فاقد استاندارد خط در معیر تهدیدنید .در زیرگیروه
اقتصاد ،اثر در اشتغال باتوجه به استخدام افراد بیگانه،
باالتری وزن را به خود اختصاص داده است .باتوجه به
درنظرگرفت اشتغال زایی جیانبی کیه از افیراد بیگانیه
استفاده نمی شود و نیز سطح اشتغال بیاال محیدوده،
در مقایسه با معیار کشاورز ای اخیتالف وزن کمتیر
است .تأثیر در قیمت مستغالت ه  ،باتوجه به اهمییت
ک و مطابق نظرسنجی از ساکنان ،رتبۀ آخر را کسیب
کرده است.
دربارۀ فرهنگ ،عامل اثر بر زمی سییما کیه در
مورد کشتارگاه شامل اثرات فیزیکی و بصر میشیود،
وزن باالتر از جلوۀ بصر کسیب کیرده اسیت؛ زییرا
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تأثیر وجود کشتارگاه رو جلیوه بصیر و بیهعبیارتی
تخریب چش انداز ،در مقایسه با تاثیر وجیود عیوار
انسانساخت دیگر چون دانشگاه آزاد ناچیز است.
در مییورد محیییط بیولییوژیکی نیییز فوییا سییبز
کشتارگاه به دلیل تاثیرپیذیر بیشیتر در مقایسیه بیا
آالیندهها  NO2و  SO2هیوا و نییز آبییار از طرییق
پساب حاصله تحت تأثیر است.
در مورد جانوران محدوده نیز باتوجه به فراوانیی
ک تأثیر فقط به ورود مادۀ غیذایی آلیوده بیه زنجییرۀ
غذایی منوط می شود .در کنار اثرات منفی کشیتارگاه،
طبق مطالعات انجام شده و نیز تحلیل پرسشنامههایی
که با نظر اهالی محدوده تکمیل شد ،می توان به اثرات
مثبت همانند سهولت دسترسی ساکنی  ،افزایش رفیاه
و نیز اشتغالزایی جنبی اشاره کرد.
درمجمییوع ،نتییایج ایی مطالعییه نشییان داد کییه
کشتارگاه نمونۀ تهران بیا وضیعیت نامناسیبی هی بیه
لحا زیست محیطیی و هی بهداشیتی مواجیه اسیت،
به طور که دامنۀ تیأثیرات آن محییط زیسیت منطقیه
باالخ محیط اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده اسیت
و در صورت تداوم ای روند در آیندها نزدیک ،اثیرات
به پیامدها بالفعل تبدیل می شود .فاضالب کشتارگاه
نمونییه ،مه ی تییری جنبییۀ بییارز زیسییتمحیطییی ای ی
کشتارگاه است .باتوجه به بررسی فعالییتهیا انجیام
شییده در کشییتارگاه و نیییز نبییودن نظییارت از سییو
نهادها مسئول ،طراحیی نامناسیب سیسیت تصیفیۀ
پساب کشتارگاه اصلی تری مسئلها است که در ایی
زمینه بیدان توجیه نشیده اسیت .در صیورت طراحیی
درست سیست و نیز اصالح عملکرد کشتارگاه ،مشکل
آلودگی پساب که در حال حاضیر بیدون انجیام شیدن
روند صحیح تصفیه به داخیل چیاه و حتیی گیاهی بیه
آبها سطحی تخلیه می شود تا حدود حیلشیدنی
است .لیک باید با ارائۀ اقدامات اصالحی برا کیاهش
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اثرات سوء اقدام کرد .برخیی از پیشینهادها منیتج از
تحقیق عبارتاند از:
فاضالب
 بهینهساز سیست تصفیۀ پساب موجود از طریق
ارتقا کمی و کیفی اجزا و دستگاههیا سیسیت
و ایجاد اصالحات در نحیوۀ راهبیر تصیفیهخانیه
ازجمله بهرهبردار و نگهدار مناسب
 پایش مستمر خروجی تصفیهخانیه و مطابقیت بیا
حدود استاندارد
 ایجییاد واحیید جمییعآور خییون در کشییتارگاه،
به منظیور کیاهش بیار آلیودگی فاضیالب و تهییۀ
فرآورده ها قابل استفاده جنبی هی چیون پیودر
خون
آلودگی صوتی
 رعایت نوبت ها شغلی پرسنل ،استفاده از وسائل
حفاظت فرد مناسب نظیر گوشی ،دستکش ضد
ارتعاش مطابق با استانداردها بهداشیت محییط
کار
بو
 حمل خون در ظروف دربسته و عایق برا کاهش
تغییرات دما آن
 خالی کردن و تمیز کردن ظروف چرب بهصیورت
مرتب
 استفاده از مواد مثل آمونیا طی فرآیند تولید
و استفاده از اسکرابرها برا حذف بو
برنامۀ پایش درنظرگرفته شده بیرا کشیتارگاه
متناسب با محیط ،منابع آالینده و آثار شناسیاییشیده
در جدول  18ارائه شده است.
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 هاوزمانبندیبرنامةپایش


شاخص
.11جدول
 تناوبپایش

 عملیاتپایش

روز19 ماهانه و حتیاالمکان
یکبار
ماهی یکبار

 بازرسی و بازدید میدانی انجام آزمایش بازرسی و بازدید میدانی-

ماهی یکبار

 بازرسی و بازدید میدانی-

-

 بازرسی میدانی و مشاهدها-

ماهی یکبار

 بازرسی میدانی بازرسی میدانی و مشاهدها انجام آزمایش-

 اقداماتپیشنهادی

 عامل

پایش فاضالب در ورود و خروجی تصفیهخانه

فاضالب

اندازهگیر تراز صوتی داخل کشتارگاه و تعیی
ایستگاهها سنجش در محوطۀ بیرونی
اندازهگیر آالیندهها هوا در منطقۀ تحت تأثیر فعالیت
بهرهبردار
کنترل آالیندهها هوا و نیز کنترل فاضالب جهت
جلوگیر از نفوذ به آب زیرزمینی
کنترل فاضالب بهجهت احتمال ورود به زنجیرۀ غذایی
آزمایش آب چاه باتوجه به ای که برا شستوشو مرو
استفاده میشود

صدا
کیفیت هوا
پوشش گیاهی
حیات وحش
بهداشت
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