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تهران به روش تلفیقی  ۀمحیطی کشتارگاه نمون تجزیه و تحلیل اثرات زیست

 مراتبی و فرآیند تحلیل سلسله طرازی هملیست سنجشی  چک
 

 2ای ، مریم فیروزه*1علی جوزی سید

 

 المي واحد تهران شمالزيست، دانشكدۀ فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اس گروه محيطدانشيار  .1
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 چکیده

دارد.  مرادآباد قیرار  ۀدر محل ،ردار  تهرانشه 9 ۀمنطق 3 ۀمترمربع در ناحی13111با مساحتی بالغ بر  نمونۀ تهرانکشتارگاه طیور 
هیا    محیطی ناشی از فعالیت کشتارگاه مذکور بیه انجیام رسیید. بیدی  منظیور از تلفییق روش       تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات زیست

  هیا  هیا وگزینیه  از طریق تجزیه و تحلیل اثرات پروژه، معیار لیست چک. ابتدا در روش شداستفاده  AHPو طراز  ه سنجشی  لیست چک
زوجیی   ۀو مقایس مراتبی سلسله . پس از ترسی  ساختارشدخبرگان استفاده  نامۀ پرسشید نهایی معیارها از أیت برا . شدمشخ   مورد نظر
کیل از   شاخ  از تکنیک بردار ویژه استفاده شد. Expert choiceافزار  نرمکارگیر   با به ها گزینه معیارها و بند  اولویتمنظور  عوامل، به

از پسیاب خروجیی    گییر   انیدازه دست آمید. نتیایج    به لیست چک ۀوزن معیارها در مقیا  معیارها در هر گزین ضرب حاصلطریق مجموع 
کشتارگاه نشان داد که پساب خروجی قابلیت تخلیه به آب سطحی، چاه و نیز مصارف آبیار  وکشاورز  را ندارد. ارزییابی صیدا مبیی  آن    

  هوا نشان داد کیه  ها آالیندهشده از حد مجاز صوت در فوا  آزاد بیشتر است، همچنی  نتایج آزمایش  گیر  اندازه است که میزان صدا 
. پس از تعیی  اوزان متغیرها در استتر  از حد استاندارد خروجی دودکش و استاندارد محیطی پایی  CO و  NO2، SO2 میزان پارامترها 

ترتییب   بیه  131/1 و 810/1، 801/1  هیا  اولوییت نخسیت و صیدا، هیوا و بیو بیا وزن       822/1 ب با وزنبعد آلودگی کشتارگاه، عامل فاضال
 و   فیزیکیی هیا  محیط ، در مقایسه با033/1 اقتصاد ، اجتماعی و فرهنگی با وزن ها    بعد  را به خود اختصاص دادند. محیطها اولویت

اقتصیاد ، اجتمیاعی و فرهنگیی نییز      ها  ند. در محیطکردباالتر  کسب  ۀرتب، 102/1وزن  باو محیط بیولوژیکی  832/1شیمیایی با وزن 
 مثابۀ به پساب و نیز پایش مستمر کیفیت پساب خروجی ۀسیست  تصفی ساز  بهینه. کرداولویت اول را کسب  223/1عامل بهداشت با وزن 
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 . مقدمه1
رشد فزایندۀ جمعیت و مصرف روزافیزون موادغیذایی،   

کنید. یکیی از    ناگزیر نیاز به تولید بیشتر را ایجاب میی 

اقالم مصرفی در سیبد روزانیۀ خیانوار میواد پروتئینیی      

ا  از آن را گوشیت   ت عمدهاست که در کشور ما قسم

مثابۀ حلقۀ  ها، به دهد. کشتارگاه دام و طیور تشکیل می

تری  صینایع غیذایی    انتهایی زنجیرۀ دامسرور ، از مه 

. ای  واحدها (Darijani & Harvey, 2006) اند تبدیلی

ضم  عرضۀ گوشت تولید ، امکان فیرآور  تولییدات   

 زندسیا  دیگر نظییر پوسیت و اسیتخوان را فیراه  میی     

(Darijani et al., 2005.) 

هیا  کشیتارگاهی را    مواد زائد حاصل از فعالیت

توان به دو دستۀ مواد زائد جامید و پسیاب تقسیی      می

(. زائییدات جامیید را Ghaemmaghami, 2004کییرد )

کننید ییا در زمیی      معموال سرند و دوباره فرآور  میی 

کنند. بیو  میواد در حیال     بهداشتی دف  می صورت به

ن و تجزیۀ مواد آلی تنهیا آالینیدۀ هواسیت کیه     گندید

هیا   کند. منابع اصلی آالینده   پیوسته مزاحمت ایجاد می

پساب مایعی اسیت کیه حیاو  مقیادیر     خانه،  در سالخ

 ,.Majnoonian et al) جامییدات اسییت متفییاوتی از

2008) . 

آب مییورد نیییاز کشییتارگاه پییس از مصییرف بییه  

  هیا  رگیانیزم و حیاو  میکروا  شود میفاضالب تبدیل 

یک لیتر فاضالب کشیتارگاه   که طور  به ،زاست بیمار 

فاضیالب انسیانی آلیودگی     یک لیتیر  برابر 211 حدود

بررسیی  »تحقیق خیود بیا عنیوان     در Eftekhariدارد. 

 ۀارائی    صینعتی میرو و  هیا  آلودگی پسیاب کشیتارگاه  

)کشتارگاه صنعتی پیاکیزه   راهکارهایی برا  کاهش آن

بیا هیدف ارزییابی کیارایی      «فهان(مرو و مانا مرو اصی 

  اییی  دو کشییتارگاه، هییا خانییه ه  تصییفیهییا  سیسییت 

کلیفیرم میدفوعی و    ،BOD،COD  ،TSS هیا   شاخ 

pH کیرد  گییر   انیدازه خروجیی را   فاضالب ورود  و .

 ،مطالعه نشان داد کیه سیسیت  لجی  فعیال      نتایج ای

سیسیت    از ،  میرو میورد مطالعیه   هیا  برا  کشیتارگاه 

 داشیته اسیت   تیر   عملکرد مناسیب ژیک بیولو ۀتصفی

(Eftekhari, 2009.) 

 Parryبییازنگر  » تحقیییق خییود بییا عنییوان  در

 درLobatse  محیطیی کشیتارگاه   ارزیابی اثرات زیسیت 

Botswana»  ای  کشتارگاه واقیع   محیطی زیستاثرات

 لیسیت  چیک روش  در جنوب آفریقیا را بیا اسیتفاده از   

 اسیت  میورد بررسیی قیرار داده    طیراز   هی  سنجشی 

(Parry, 2011). Omole و Longe تحقیق خود بیا   در

 IUO ۀارزیابی اثر فاضالب کشتارگاه بر رودخان» عنوان

، فاضالب کشیتارگاه  بردار  نمونهبا استفاده از  «نیجریه

. نتایج ای  مطالعه بیانگر آن بود کیه  کردندرا آزمایش 

 شیده، از حید اسیتاندارد بیاالتر     گیر  اندازهپارامترها  

 .کیفیت رودخانه با اختالل مواجیه بیوده اسیت    و تاس

بدی  گونه که با رشد ماکروفیت در آن، بو  نیامطبوع  

رودخانیه، طیی مشیاهدات     DOی  آمیدن سیطح   یپا و

 پرغییذایی بییر آن حییاک  شییده اسییت  ۀمیییدانی پدییید

(Omole & Long, 2011.)   

 Nhatبهبود عملکیرد  » تحقیق خود با عنوان در

متوسیط     کوچیک و هیا  اهدر کشیتارگ  محیطی زیست

تیری    به ای  نتیجه رسیید کیه عمیده    «مقیا  ویتنام

 ها ای  کشتارگاه ۀکه به واسط محیطی زیستمشکالت 

نشیده بیا غلظیت     فاضالب تصفیه یکی آید   میبه وجود 

   کشیاورز  و هیا  کیه در زمیی    اسیت  باال  مواد آلی

 ۀاسییتفاد دیگییر  شییود و   میییتخلیییه  هییا رودخانییه

  هیا  بیش از حد آب زیرزمینیی از چیاه   نشده و کنترل

  هیا  که هر دو مورد تهدید  برا  آب است زیرزمینی

آینیید. از جملییه    میییشییمار  سییطحی و زیرزمینییی بییه

مبیارزه بیا تخرییب     منظیور  شیده بیه   راهکارها  اتخیاذ 

شیامل الیزام    ،، اقدامات کنترل آلیودگی محیطی زیست

فاضیالب،   ۀت  تصیفی سی صنایع آالینده بیه احیداس سی  
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در صیورت رعاییت نکیردن     گونیاکون مجازات صینایع  

درنهایییت پلمییپ صیینایع  و محیطییی زیسییتمقییررات 

 (.Nhat, 2006) بوده است ،آالینده

تحلییل اثیرات    حاضر، تجزییه و  ۀهدف از مطالع

 ۀمرحلی  در نمونۀ تهرانکشتارگاه طیور  محیطی زیست

به ای  هدف، پس از  یابی دست. برا  استبردار   بهره

بیر انتخیاب      متداول، عیالوه ها روش ۀزمین مطالعه در

کیه در ارزییابی    طیراز   ه سنجشی  لیست چکروش 

کیاربرد دارد، از بیی     ها هکشتارگا محیطی زیستاثرات 

نییز  AHP گیر  چندمعیاره از روش    تصمی ها روش

بییرا  وارد کییردن عوامییل   ؛ زیییرابهییره گرفتییه شیید 

نییز کمیی کیردن     آن و بنید   اولوییت ، محیطی زیست

طبق مطالعیات  دهد.    می بیشتر  به کاربر ۀاثرات عرص

محقق، اثیرات کشیتارگاه بیا محورییت اثیرات وارد بیر       

شییده اسییت و اکثییر  نییدرت بررسییی زیسییت بییه محیییط

باتوجیه   ها دربارۀ بعد آلودگی میکروبی اسیت.  پژوهش

نوآورانییۀ تحقیییق و نیییز خییت تحقیقییات   بییه رویکییرد

محیطیی   سیت شیده در زمینیۀ بررسیی اثیرات زی     انجام

تواند گامی مثبت درجهت    کشتارگاه، تحقیق حاضر می

منیدان بیه    عالقیه  ارتقا  دانش مسئوالن ای  عرصیه و 

 زیست باشد. حفظ محیط

 مطالعه ۀمعرفی محدود .1. 1
کشتارگاه طیور نمونۀ تهران )با نام سابق عظیمیی( بیه   

بییا مسیییاحتی بیییالغ بیییر   و 1392سییال تأسییییس  

شییهردار   9منطقییۀ  3مترمربییع در ناحیییۀ 13111

آباد قرار دارد. ای  واحید تولیید     در محلۀ مراد تهران،

متیر  از سیطح دریاهیا  آزاد واقیع      1930در ارتفاع 

ای  مه  که کشتارگاه میذکور در   شده است. باتوجه به

حال حاضر تنها کشتارگاه موجود در شهر تهران است، 

محیطیی   بنید  اثیرات زیسیت    اولوییت  لزوم شناخت و

از فعالیت آن از اهمیت بسزایی برخوردار اسیت.  ناشی 

موقعیییت محییدودۀ مطالعییاتی نشییان داده  1در شییکل 

 شده است.

 

 
.موقعیتمحدودةمطالعاتی1شکل

 

 ها روش . مواد و2
منظور  روش مطالعه تحلیلی و از نوع کاربرد  است. به

یابی به اهداف تحقیق، پس از بررسی پیشیینه و   دست

ات تحقیق، محیدودۀ مطالعیاتی تعییی     مرور  بر ادبی

شیید. در ادامییه بییا بازدییید از کشییتارگاه و مراجعییه بییه 

هییا  مربوطییه نظیییر ادارۀ کییل حفاظییت      سییازمان

زیست استان تهران و سازمان دامسزشکی کشور،  محیط

آور  اطالعییات پایییه و تخصصییی در مییورد  بییه جمییع

 زیست محدودۀ تحت اثر و وضعیت کشتارگاه و محیط
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اقدام محیطی محدودۀ مطالعاتی  ها  زیست هتهیۀ نقش

منید  سیاکنان    شد. بیرا  آگیاهی از مییزان رضیایت    

نامۀ بسیته در   پرسش 88محدوده از فعالیت کشتارگاه، 

بی  جامعۀ آمار  )جمعیی از اهیالی محلیۀ مرادآبیاد،     

دار و کسبه( تکمیل شید   مشتمل بر اقشار شاغل، خانه

مند  سیاکنان   تو از محاسبۀ واریانس آن میزان رضای

درصید و   31برآورد شد. با احتساب ضیریب اطمینیان   

نمونیه( بیا    38ها  الزم ) درصد، تعداد نمونه 3خطا  

 استفاده از رابطۀ کوکران محاسبه شد:
 

 (  1رابطۀ )
 

S=(12/1) در اییی  رابطییه واریییانس 
، خطییا  2

 و ضریب اطمینیان  d=(13/1) محاسبه برحسب درصد

(13/1)=t  ( 2002 ,اسیت Asafou   پیس از ارزییابی و .)

هیا    نامیه  هیا و حیذف پرسیش    نامه گر  پرسش غربال

نامیه تجزییه و تحلییل شید کیه       پرسش 18مخدوش، 

هییا  کامییل شییناخته شییده بودنیید.      نامییه پرسییش

شده در ایی  تحقییق بیر مبنیا       شناسی استفاده روش

 است. 8شکل 

 های محیطی برداری وآزمایش از مؤلفه . نمونه1. 2
گییر  فاضیالب در داخیل کشیتارگاه و      دازهایستگاه ان

ها  صوت  خانۀ آن و نیز ایستگاه خروجی پساب تصفیه

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        

الب فاضالب خروجی و کیارایی سیسیت  تصیفیۀ فاضی    

کشتارگاه که سیست  لج  فعیال هیواز  اسیت، طیی     

، پاییز و 23گیر  )زمستان و تابستان  چهار دورۀ اندازه

خانییۀ  (، از ایسییتگاه خروجییی پسییاب تصییفیه 31بهییار

ها  فیزیکی،  بردار  شد و نیز آزمایش کشتارگاه نمونه

 بررسی شیمیایی و میکروبی مربوطه انجام گرفت. برا 

قیقشناسیتح.روش1شکل
 

آلودگی صوتی محیط کشتارگاه )سال  کشیتار( و نییز   

صییدا  محیییط )ناشییی از تییردد کییامیون حمییل(، از   

 Casllacellسییاخت  Cell 440دسییتگاه صداسیینج  

 بیل اسیت و   دسی 1/1انگلستان که دارا  دقت حدود 

استفاده شد. در مورد صدا    IEC651.1979استاندارد

 ناشییی از تییردد کییامیون حمییل طییی چهییار دورۀ     

( در سیه ایسیتگاه در   31گیر  )بهار تا زمسیتان   اندازه

متییر  مقابییل درب ورود  و   81ورود  کشییتارگاه، 

الیییه ضییلع جنییوبی کشییتارگاه، شییدت صییوت  منتهییی

گیر  شد. در مورد سال  کشتار، با ارزییابی تیراز    اندازه

دقیقه، وضیعیت   31به مدت  Aمعادل در شبکۀ وزنی 

وتی محاسبه شد. تراز شدت صوت بررسی و آلودگی ص

برا  سنجش آلودگی هوا  ناشی از فعالیت کشتارگاه 

نیز که به مصرف سیوخت آن )مصیرف گیاز طبیعیی و     

گییر    شود، طی چهیار دورۀ انیدازه     می مازوت( مربوط
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 راهکارها  تقلیل اثرات سوء ۀارائ بند  وجمع

 نی اثراتیبشیپ ی ویشناسا

 محیطیتحلیل آثار زیست تجزیه و

 لیستعوامل اثرگذار با روش چک تعیی 

 AHP اوزان عوامل با روش ۀمحاسب بند  واولویت

 هابازدید از کشتارگاه جهت اخذ اطالعات و انجام آزمایش

 مطالعاتی ۀتعیی  محدود

 طی محدودهیمحستیعات زآور  اطالجمع

 ن محدودهانظرسنجی از ساکن ۀنامپرسش ۀتهی
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( از دسییتگاه آنیاالیزر گیاز مییدل   31)بهیار تیا زمسیتان   

Testo350 XL     استفاده شد که سنسیورهایی حسیا

هیا    گییر  مشخصیه   را  انیدازه به گازها  گوناگون ب

 گوناگون هوا دارد.  

در CO و   SO2جهییت سیینجش دو پییارامتر  

، SO2ایسییتگاه خروجییی دودکییش و نیییز پارامترهییا  

NO2  وCO هییا  محیطییی درب ورود  و  در ایسییتگاه

جنب سایت ادار  نیز از ای  دسیتگاه اسیتفاده شید و    

روش موضییعی انجییام شییدند. بییرا    هییا بییه آزمییایش

ر  بو از روش اولفکتومتر  بر پاییۀ تشیخی    گی اندازه

نفر با حساسیت متوسیط  3یک گروه از افراد  خاص )

دنبیال رقییق کیردن     درصد  به بو( و سنجش بیه  39

غلظت پساب استفاده شد. به ای  ترتیب که در ابتدا با 

تشکیل گروه عمل رقیق کردن پساب انجیام گرفیت و   

افیراد بیه    طی ای  روند آستانۀ بو تعیی  و نیوع پاسیخ  

 (.Mauskar, 2008بو  منتشره سنجیده شد )

 . تجزیه وتحلیل اثرات کشتارگاه 2. 2
ها از آزمیون آمیار  مییانگی  ییک      در تحلیل آزمایش

اسیتفاده   1/10SPSSافزار ( با کمک نرمT-testجامعه )

بینی اثیرات کشیتارگاه بیر     شد. بعد از شناسایی و پیش

ز طرییق نتیایج   محیط، برا  تجزییه و تحلییل اثیرات ا   

هیا و نییز مطالعیات محیطیی،      آمده از آزمایش دست به

طیراز    لیست سنجشی هی   بر انتخاب روش چک عالوه

محیطی کشیتارگاه کیاربرد    که در ارزیابی اثرات زیست

هیا    دارد، باتوجه بیه طیی  و کیاربرد گسیتردۀ روش    

بند  عوامل  گیر  چندمعیاره در امکان اولویت تصمی 

بند  معیارها  دهی و اولویت وزن محیطی، جهت زیست

 استفاده شده است. AHPاز روش  ها و گزینه

 AHPلیست در ادغام با  . کاربرد روش چک3. 2

لیست امکان وجود بیالقوۀ ییک    تر چک ها  ساده روش

تر  مثیل   ها  پیشرفته گیرند و روش   اثر را در نظر می

طراز  در میورد شیدت و    ها  سنجشی ه  لیست چک

کنند و نیاز به تخص  بیشتر     ر قواوت میاهمیت اث

لیسییت سنجشییی   (. چییکNaderi, 2006) دارنیید

کنید. همچنیی     گیر  را آسیان میی   طراز  تصمی  ه 

عالوه بیر قابلییت شناسیایی اثیر، کارکردهیایی ماننید       

 محاسبۀ اثر و ارائۀ تفسییر و ارزییابی را نییز داراسیت    

(Monavari, 2005  ایییی  روش شیییامل تشیییریح .)

لیست است و  محیطی موجود درچک رها  زیستفاکتو

بنید  مقییا  هیر پیارامتر و      رهنمودهایی برا  درجه

 Monavari) تعیی  درجۀ اهمیت آن را به همراه دارد

& Shariat, 1996    براسیا  ایی  روش، در تحقییق .)

حاضییر ابتییدا معیارهییا  اثرگییذار در هییر محیییط بییا   

ییه  درنظرگرفت  اهمیت و شدت اثیرات، از طرییق تجز  

وتحلیل اثرات مشخ  شد. همچنی  برا  هیر معییار   

هیا  مربیوط    شیده، گزینیه   نیز باتوجه بیه میوارد ذکیر   

منظور تأیید نهایی معیارهیا    مشخ  شدند. سسس به

نامیه   ، پرسیش AHPکارگیر  روش  مورد نظر، برا  به

نفر از خبرگیان قرارگرفیت.    820تهیه شد و در اختیار 

بطیۀ ذییل محاسیبه    حج  جامعۀ آمار  مخاطیب از را 

 شد:

276(   8رابطۀ )
2

)124(24

2

)1(








nn
e 

که طبق تجزییه و   است تعداد معیارها n ای  رابطه در

معیرف جامعیه   e  و اسیت معیار  82برابر  تحلیل اثرات

نفر  820برابر  باال ۀرابط ۀآمار  است که طبق محاسب

 .(Asgharpour, 2004)است 

ور داده مزب نامۀ پرسشبه هریک از اعوا  گروه 

خواسته شد که به هر ییک از عوامیل    عوو شد و از هر

 آور  جمیع اختصاص دهد. پیس از   11 تا 1 ا  از نمره

  اعویا  هیا  در همیان دور اول از نمیره   هیا  نامیه  پرسش

کسب  2بیشتر از  نمرۀعواملی که  گیر  شد و متوسط
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ند. روش شید   نهیایی انتخیاب   ها  کردند جزء شاخ 

AHP ترکییب   کیفیی و  میل کمیی و  توانایی ادغام عوا

بسییار  از کارشناسیان را    ۀشید  نظیرات بییان   عقاید و

واقیع   ثرؤتحلیل آثار می  تواند در تجزیه و   میداراست و 

ایییی  روش بیییرا   .(Ramanathan, 2001) شیییود

کنید و   میی  مقیاسی تهیه معیارها  کیفی گیر  اندازه

کند و    میروشی فراه   ها برا  تخمی  و برآورد اولویت

 شییود   میییمنجییر  نهییایی هییر گزینییه ۀبییه بییرآورد رتبیی

(Ghodsipour, 2006 جدول .)مقیا  را برا  انجام  1

 دهد.   میمقایسات زوجی نشان 

 AHPمقیاس.1جدول

توضیحتعریفامتیاز

 .درتحقیق، هدف دو معیار اهمیت مساو  دارند اهمیت مساو  1

 است.  jبیشتر از  iبرا  تحقق هدف، اهمیتدهد که    تجربه نشان می اهمیت اندکی بیشتر 3

 .است  jخیلی بیشتر از iدهد که اهمیت    تجربه نشان می اهمیت بیشتر 9

 .است j خیلی بیشتر از iدهد که اهمیت    تجربه نشان می اهمیت خیلی بیشتر 2

 .به اثبات  قطعی رسیده است jاز  iاهمیت خیلی بیشتر  اهمیت مطلق 3

 .ها  میانه وجود دارد که حالت   هنگامی - 2و  0و  2و 8

 ( Bertolini,  2006)  منبع:         
 

به معیارها از طریق تکنیک بردار ویژه دهی  وزن

ادامه وزن  انجام گرفت. در Expert choiceافزار  نرم در

نییز   گزینه نسبت به هر معیار( )وزن هر خامها   دهدا

افیزار محاسیبه شید.     از طریق تکنیک بردار ویژه در نرم

ها،  دست آوردن وزن معیارها و وزن گزینه بنابرای  با به

لیسیت   ها  چک  اولویت هر کدام مشخ  و در جدول

جانمایی شد. جهت مقایسیۀ مقییا  معیارهیا در هیر     

هیا  خیام گزینیۀ     لیسیت، داده  گزینه طبق روش چک

هیا   مورد نظر بر بیشیتری  مقیدار دادۀ خیام در گزینیه    

ضیرب وزن در مقییا  معیارهیا،     ز حاصلتقسی  شد. ا

دسیت آمید.    شده برا  هر گزینیه بیه   دهی شاخ  وزن

ضیرب   درنهایت، شاخ  کل از طریق مجمیوع حاصیل  

وزن معیارهییا در مقیییا  معیارهییا در هییر گزینییۀ     

 دست آمد. لیست به چک

 . نتایج3
  ها . نتایج آزمایش1. 3

گییر  از پسیاب    نتایج بررسی طبق چهیار دورۀ انیدازه  

مقایسه با اسیتانداردها  سیازمان    روجی کشتارگاه وخ

نشیان داد کیه    8طبیق جیدول    زیست حفاظت محیط

پساب خروجی قابلیت تخلیه به آب سطحی، چاه و نیز 

 مصارف آبیار  و کشاورز  را ندارد. 

گییر ، سیه    به موجب آنکه در چهار دورۀ اندازه

آزمایش  ها در تمامی نوبتpH و  BOD ،CODپارامتر 

ا استانداردها مقایسه شدند، لذا سه پارامتر فیوق در  و ب

تحلیل شدند که از ای  میان نییز   SPSS 1/10افزار نرم

در حید اسیتاندارد بیود. )پارامترهیا       pHفقط مقیدار  

TDS ،Salinity ،EC   و ازت آمونیاکی بدون اسیتاندارد

و ازت   PO4کلیفییرم، ، Gو Oilبودنیید و پارامترهییا 

ها و محدودیت  ثیر کمتر ای  مؤلفهدلیل تأ آمونیاکی به

صیرفاً   یابی بیه امکانیات آزمایشیگاهی    محقق در دست

 گیر  مورد سنجش قرار گرفتند( درآخری  نوبت اندازه

 (.2و  3ها   )جدول

ارزیابی آلیودگی صیدا طیی چهیار دوره در سیه      

مقایسییه بییا اسییتاندارد آلییودگی صییوتی    ایسییتگاه و

  Division of Human  مسکونی در شب )    ها محیط
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.نتایجآزمایشفاضالبخروجی1جدول

تابستان31پاییز31بهارپارامتر

83

زمستان

83

تخلیه

بهچاه

تخلیهبه

آبسطحی

 کشاورزیو

آبیاری

واحد

BOD5 109 121 191 823 91 91 111 mg/L 
COD 3/880 811 881 232 111 111 811 mg/L 
pH 8/2 3/2 1/2 2/2 3-9 9/2-9/0 9/2-0 - 

TDS 1389 001 3/2 3181 - - - mg/L 
Salinity 3/1 9/1 9/1 2/1 - - - mg/L 

EC 8121 1821 1120 8811 - - - us/cm 
Oil - 03 - - 11 11 11 mg/L 

 111mlتعداد در 211 211 211 - - 39111 - کلیفرم

PO4 - 10 - - 0 0 - mg/L 
 mg/L - - - - - 81 - ازت

هایفاضالبیآالینده.آمارتوصیف9جدول

 انحراف از معیار انحراف از میانگی  میانگی  حداکثر حداقل نام پارامتر
BOD 191 823 11/128 223/81 929/21 
COD 811 232 229/823 0120/92 8328/113 
pH 1/2 2/2 129/2 1223/1 1392/1 

بااستانداردهاهنمونBODةمقایس.4جدول

 رد=مقدار استاندا02 متغیر

 
BOD 

 

 39اطمینان  ۀفاصل اختالف میانگی  دار  سطح معنی آزاد  ۀدرج آماره

 باال حد پایی  حد    

930/9 3 118/1 111/119 23/22 11/121 
 

Environment, 1999  نشیییان داد کیییه در تمیییام )

هیا  حمیل، مییزان     ها، هنگیام تیردد کیامیون    ایستگاه

 9 جیدول ز است. شده بیشتر از حد مجا گیر  صدا  اندازه

 دهد.     مقادیر حاصله طی چهار دوره را نشان می

مرکز مدیریت سالمت محیط و کار وابسیته بیه   

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حد آسیتانۀ  

 2بل برا  شییفت کیار    دسی 29( صدا را TLVمجاز )

 ,Ministry of Health)سییاعته اعییالم کییرده اسییت 

Remedy & Medicine Education, 2002).  لییذا

گرفته در سال  کشتار، تیراز   گیر  انجام براسا  اندازه

، =db29TLV/TWAفشییار صییوت در مقایسییه بییا    

 تر از استاندارد است.            بل و پایی  دسی 99مقدار

هیا  هیوا مبیی  آن     آالینیده  ها  نتایج آزمایش

در ایسییتگاه خروجییی  COو  SO2اسییت کییه میییزان  

هییا   در ایسییتگاه COو  NO2  ،SO2دودکییش و نیییز

مقیادیر   0محیطی کمتر از حد استاندارد است. جدول 

هییا  محیطییی در قیییا  بییا  آمییده آالینییده دسییت بییه

 دهد.     استاندارد هوا  پا  طی چهار دوره را نشان می

ها  خروجی دودکش در جیدول   نتایج آزمایش

آمده در مورد سنجش  دست ذکر شده است. نتایج به 2

شدت ک  تیا متوسیط بیو در محیدوده     بو نیز حاکی از 

  بوده است.
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برداری،نوعومیزانسنجش.موقعیتنمونه5جدول

استانداردمنطقةمسکونیمیانگین31زمستان31پائیز31تابستان31بهارایستگاه

 29 91 23 91 98 22 درب ورود  کشتارگاه

 29 22 20 91 22 23 متر  مقابل درب81

 29 22 22 29 23 20 الیه جنوبی منتهی

هایمحیطیهایآالیندهنتایجآزمایش .6جدول

(PPMاستاندارد)(PPM)میانگین31زمستان31یزیپا31تابستان31بهارایستگاهآالینده

CO  3 9/1 9/8 8 9/1 1 درب ورود 

 3 3/1 9/1 8/1 1/1 2/1 جنب سایت ادار 

NO2  19/1 13/1 19/1 12/1 11/1 18/1 درب ورود 

 19/1 11/1 112/1 113/1 112/1 110/1 جنب سایت ادار 

SO2  13/1 119/1 112/1 110/1 118/1 119/1 درب ورود 

 13/1 118/1 112/1 118/1 1119/1 1119/1 جنب سایت ادار 

 (Division of Human  Environment,  1999:  )منبع

هایخروجیدودکشنتایجآزمایش .2جدول

 (PPM)استاندارد (PPM)میانگین31زمستان31پاییز31تابستان31بهارآالینده

CO 133 132 121 128 121 239 
SO2 233 232 911 918 911 211 

 (Division of Human Environment, 1999منبع: )
 

نام  ۀ نظرس  نجی س  اکنان    . تحلی  ل پرس  ش 2. 3
 محدوده

پیشیینهاد و انتقییاد  کییه از سییو  جامعییۀ محلییی     

مورد تأکید قرار گرفتیه حیاکی از اثیرات    شونده  پرسش

ویژه آلودگی صوتی بیوده   محیطی ناشی از آن به زیست

است. همچنی  بیا احتسیاب مجمیوع اثیرات مثبیت و      

درصید   33درصید رضیایت کی ،     28منفی کشتارگاه، 

درصید   2درصید عیدم رضیایت و     12رضایت نسیبی،  

اند. درمجمیوع، نتیایج    رضایت قابل قبول را اعالم کرده

نامه بیانگر ای  مه  است که ساکنی   صل از پرسشحا

جهت مسیائل ناشیی از    فعالیت نداشت  کشتارگاه را، به

 شمارند.   آلودگی آن، در درجۀ نخست اهمیت بر می

 . نتایج تجزیه وتحلیل اثرات کشتارگاه3. 3
دسیت آوردن   ها و به بند  معیارها و گزینه برا  اولویت

 Expertافزار  ر ویژه در نرماوزان مربوطه از تکنیک بردا

choice   اسیتفاده شیید. درنهایییت شییاخ  کییل نیییز از

ضرب وزن معیارها در مقییا  معیارهیا    مجموع حاصل

 ،هییا دسییت آمیید. باتوجییه بییه حجیی  بییاال  جییدول بییه

اکتفیا   2لیست صرفا به ذکر یک نمونه در جیدول   چک

 شده است.

بند  اثرات کشیتارگاه را نشیان    اولویت 3شکل 

 د.ده   می
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لیستدهیآلودگیصوتیبهروشچک.شاخصوزن8جدول

گزینهسالنکشتارگزینهترددکامیونحملوزنمعیار

 آلودگی صوتی

883/1 

دهی  مقیا  ها  خام داده

 شده

دهی  وزن

 شده

ها   داده

 خام

دهی  مقیا 

 شده

دهی  وزن

 شده

229/1 1 883/1 189/1 128/1 138/1 
 

 
 EXPERT CHOICEافزارثراتکشتارگاهدرمحیطنرمبندیااولویت .9شکل

 

بییا AHP لیسییت و نتییایج حاصییل از روش چییک

صیورت جیدول    گییر  از تکنییک بیردار وییژه بیه      بهره

 ( ارائه شده است.11تا  3ها   )جدول

 گیری . بحث و نتیجه4
تحلیییل اثییرات   هییدف از اییی  مطالعییه تجزیییه و   

 محیطییی کشییتارگاه نمونییۀ تهییران در فییاز    زیسییت

یابی به ای  هدف، پس از  بردار  است. برا  دست بهره

ها  گونیاگون ارزییابی، از روش    مطالعه در زمینۀ روش

ی از کطراز  استفاده شد که ی لیست سنجشی ه  چک

هییا  قابییل اسییتفاده در مییورد ارزیییابی اثییرات    روش

لیسیت سنجشیی    هاست. عالوه بر روش چک کشتارگاه

هییا   روش طییراز ، در اییی  تحقیییق از بییی     هیی 

روشی مکمیل  ، AHPمعیاره از روش  گیر  چند تصمی 

هیا  تحقییق،    دهی با تعیی  اهمیت مؤلفیه  جهت وزن

آمدۀ ای  تحقییق   دست استفاده شد. از انطباق نتایج به

 ها  زیر حاصل شد: با مطالعات مشابه یافته

، BODهییا    ، شییاخ 22افتخییار  در سییال  

COD ،SS  کلیفرم میدفوعی و ،pH   ورود  و فاضیالب

خروجییی دو کشییتارگاه طیییور اصییفهان را بییه مییدت   

گییر  کیرد. مقایسیۀ     ماه و هرماه دو نوبت انیدازه  شش

نتایج ایی  مطالعیه بیا تحقییق ایشیان، تجیاوز مییزان        

ها  فاضالب از میزان اسیتانداردها  خروجیی    آالینده

زیسییت را نشییان  فاضییالب سییازمان حفاظییت محیییط 

قایسیۀ سیسیت    دهد. شیایان ذکیر اسیت کیه در م       می

شیده در تحقییق    تصفیۀ فاضالب دو کشتارگاه بررسیی 

ایشان، سیست  لجی  فعیال سیسیت  بیا کیارایی برتیر       

معرفی شده و ایی  در حیالی اسیت کیه طبیق نتیایج       

ها، سیست  لج  فعال کشیتارگاه نمونیه فاقید     آزمایش

 کارایی مناسب است.

کیه   Nhatها  پساب در تحقییق   نتایج آزمایش

نجام شد، بیانگر ای  مطلب اسیت کیه   ا 8110در سال 

دلییل   شده، پساب حاصله بیه  طبق تحلیل آمار  انجام

هیا  فاضیالب و اخیتالف آمیار       مقادیر باال  آالینده

هییا   دار بییا اسییتاندارد، قابلیییت تخلیییه بییه آب معنییی

 سطحی را ندارد. دلیل ای  معول به غلظت باال   
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.نتایجمحیطفیزیکیشیمیایی3جدول

شاخصوزنگزینهوزنمعیارگزینهمعیارهزیرگرو

 ها آلودگی
 

 BOD 223/1 321/1 822/1 فاضالب
COD 828/1 
 122/1 کلیفرم
 119/1 فسفات
 101/1 چربی روغ  و

pH 130/1 
 801/1 229/1 883/1 تردد کامیون آلودگی صوتی

 189/1 سال  کشتار
 NO2 130/1 082/1 810/1 هوا

SO2 821/1 
CO 132/1 

 131/1 229/1 121/1 ناساکن بو
 189/1 جلب جانوران

 199/1 292/1 122/1 خصوصیات خا  خا 
 123/1 فرسایش

 138/1 223/1 183/1 صنعتی زائد مواد
 111/1 انسانی

 391/1 292/1 233/1 کیفیت آب زیرزمینی بر اثر منابع آب
 189/1 کمیت

 13/1 229/1 102/1 کیفیت رودخانه بر اثر
 189/1 اکولوژ 

بالیا  
 طبیعی

 333/1 223/1 223/1 گسل زلزله
 111/1 شکستگی سازه

 183/1 292/1 111/1 رودخانه سیالب
 123/1 بارش

.نتایجمحیطبیولوژیکی11جدول

خصکلشاوزنگزینهوزنمعیارگزینهمعیارزیرگروه

 فوا  سبز پوشش گیاهی
 کشتارگاه

 121/1 211/1 233/1 خشکی
 811/1 دوام

 888/1 291/1 102/1 آلودگی باغات محدوده
 891/1 محصول

 029/1 211/1 921/1 غذایی ۀزنجیر خزندگان حیات وحش
 811/1 تولیدمثل

 321/1 211/1 832/1 غذایی ۀزنجیر پستانداران
 811/1 جمعیت

 13/1 292/1 103/1 غذایی ۀزنجیر پرندگان
 123/1 شده   حمایتها گونه
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نتایجتجزیهوتحلیلاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیمحیطتحتتأثیر .11جدول

شاخصکلوزنگزینهوزنمعیارگزینهمعیارزیرگروه

 223/1 291/1 922/1 شغلی بهداشت کیفیت زندگی

 891/1 اجتماعی

 200/1 911/1 833/1 محصول ۀعرض خدمات

 911/1 تسهیالت

 192/1 291/1 112/1 فرسودگی دستگاه ارگونومی

 891/1 حوادس کار

 123/1 233/1 101/1 داخلی مهاجرت

 102/1 خارجی

 030/1 311/1 082/1 محلی اشتغال اقتصاد

 111/1 جانبی

 39/1 211/1 821/1 خا  کشاورز 

 811/1 درآمد

قیمت 

 مستغالت

 828/1 333/1 132/1 ملک مسکونی

 333/1 ملک تجار 

 333/1 باغات

زیبایی  فرهنگ

 منظر

 39/1 211/1 821/1 زمی  سیما

 811/1 بصر  ۀجلو

اماک  

 رفاهی

 239/1 291/1 082/1 تقاضا

 891/1 درآمد
 

یش مواد آلیی و  خون در فاضالب ورود  که سبب افزا

BOD      پساب خروجی شده است و نییز مقیادیر بیاال

مواد زائد حاصل از فرآیند کشتار در کشیتارگاه نسیبت   

 داده شده است.

، 8111در سیال  Longe و   Omoleدر تحقییق 

تخلیۀ مستقی  فاضیالب کشیتارگاه بیه رود عیالوه بیر      

افییزایش آلییودگی ایسییتگاه نقطییۀ تخلیییه، ایسییتگاه    

ا نییز تحیت تیأثیر خیود قیرار داده و      دست رود ر پایی 

دست رودخانیه بیه بیروز اثراتیی نظییر       پساب در پایی 

تجمع بار آلی و مداد مغذ  منجیر شیده اسیت. علیت     

مشکالت مذکور نبودن اقدامات و تسهیالت کافی برا  

 و   Omoleتصییفیۀ فاضییالب ذکییر شییده اسییت.   

Longeهیا  تصیفیۀ    ا  از روش کیارگیر  مجموعیه   به

ها  تلفیقی( را در جهت بهبود بیازده و   شفاضالب )رو

هیا    اند. نتیجیۀ مقایسیه   ها موثر دانسته کاهش آالینده

فوق بیانگر ای  مه  است که خت ضوابط و معیارهیا   

محیطیی واحیدهایی    علمی درخصوص ارزییابی زیسیت  

نظیییر کشییتارگاه نمونییۀ تهییران و بررسییی مشییکالت  

ر اجرایییی، موجییب تییداوم فعالیییت وکییاهش انگیییزه د 

شییود.    هییا  تصییفیۀ کارآمیید مییی  انییداز  سیسییت  راه

هیا    ها  مکیانیزه در مقایسیه بیا کشیتارگاه     کشتارگاه

انید،   تر  برخوردار بوده مکانیزه از وضعیت مناسب نیمه

ها  مکانیزه  که متوسط انواع کارایی کشتارگاه طور  به

کیه   جیا  باالتر ارزیابی شده اسیت. ازآن  ها  دیگر ازگروه

ها  کارآمد تصفیۀ فاضالب ضرورتی  سیست  انداز  راه

گذار  باالسیت،   ناپذیر و نیازمند صرف سرمایه اجتناب

مدت با اعطا  تسهیالت )سیاسیت   دولت باید در کوتاه

تشییویقی( و در درازمییدت از طریییق اعمییال جییرای     
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منصفانه )سیاست تنبیهی(، واحدها  آالینده را ملیزم  

ضالب و رعایت ها  مناسب تصفیۀ فا به تجهیز سیست 

محیطییی کنیید. جییایگزینی  اصییول بهداشییتی و زیسییت

تیر از دیگییر   واحیدها  سینتی بیا واحیدها  پیشیرفته     

الزامات است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که محیط 

اقتصاد ، اجتماعی و فرهنگی، به جهیت تأثیرپیذیر    

ها  کشیتارگاه، در اولوییت اول اسیت     بیشتر از فعالیت

 (.2)شکل 
 

 
 

ورد اثییرات محیییط فیزیکییی شیییمیایی،   میی در

ناپیذیر   فاضالب با توجه به ای  که دارا  اثر  برگشیت 

است، در مقایسه با آلودگی صدا کیه اثیر  مقطعیی و    

پذیر دارد، از اهمیت بیشتر  برخیوردار اسیت.    برگشت

دلیل تعدد وجود  رهاساز  غیراصولی پساب در چاه، به

در  منییابع آب زیرزمینییی بییرا  شییرب و کشییاورز    

محدوده و نیز وجود نداشت  شیبکۀ فاضیالب شیهر ،    

طییور  طییور مسییتقی  سییبب آلییودگی خییا  و بییه  بییه

غیرمستقی  سبب آلودگی آب زیرزمینی و اثر سوء بیر  

شیود. درمیورد اثیر بیر منیابع آب       اراضی کشاورز  می

شیده از سیاکنان،    نامۀ تهییه  سطحی، باتوجه به پرسش

هییا   دولفاضییالب کشییتارگاه در برخییی مییوارد در جیی

شیود کیه در جنیوب     تخلیه می خیابان سیمون بولیوار

واقیع   محدوده و در تقاطع با محل عبور رود حصیار  

است و اثر بر آبزیان و کیاهش اکسییژن آب را در پیی    

دارد. اهمیت تأثیر آلودگی صیوتی بیه مییزان بیاالتر از     

هیا در سیاعات    جهت ورود و خروج کامیون حد مجاز به

 دودۀ مطالعاتی است. استراحت ساکنان مح

همچنی  رعایت نکردن حداکثر فاصله با مناطق 

سیبب ایجیاد    مسکونی، نارضایتی ساکنان محدوده را به

بو  نامطبوع و نیز جلب و توجه حیوانات موجب شده 

است. بررسی آثار اقتصاد ، اجتمیاعی و فرهنگیی نییز    

تری  اثر، اثر بر بهداشت ساکنان  دهد که مه    نشان می

دلییل ارائیه    ده و به میزان بیشتر بر کارگران ) بهمحدو

نشدن خدمات بهداشیتی بیه آنیان از جملیه اسیتفاده      

 نکردن از لبا  مناسب( است. 

همچنییی  از دیییدگاه ارگونییومی نیییز کییارگران  

هیا  مسیتعمل و    سبب تما  بیا دسیتگاه   کشتارگاه به

فاقد استاندارد خط در معیر  تهدیدنید. در زیرگیروه    

در اشتغال باتوجه به استخدام افراد بیگانه،  اقتصاد، اثر

باالتری  وزن را به خود اختصاص داده است. باتوجه به 

زایی جیانبی کیه از افیراد بیگانیه      درنظرگرفت  اشتغال

شود و نیز سطح اشتغال بیاال  محیدوده،      استفاده نمی

در مقایسه با معیار کشاورز  ای  اخیتالف وزن کمتیر   

مستغالت ه ، باتوجه به اهمییت  است. تأثیر در قیمت 

ک  و مطابق نظرسنجی از ساکنان، رتبۀ آخر را کسیب  

 کرده است. 

دربارۀ فرهنگ، عامل اثر بر زمی  سییما کیه در   

شیود،     مورد کشتارگاه شامل اثرات فیزیکی و بصر  می

کسیب کیرده اسیت؛ زییرا      وزن باالتر  از جلوۀ بصر 

0

0.5

1

هایتحتاثربندیمحیطاولویت .4شکل
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عبیارتی   بیه ثیر وجود کشتارگاه رو  جلیوه بصیر  و   أت

تخریب چش  انداز، در مقایسه با تاثیر وجیود عیوار    

 ناچیز است.  ساخت دیگر  چون دانشگاه آزاد انسان

در مییورد محیییط بیولییوژیکی نیییز فوییا  سییبز 

کشتارگاه به دلیل تاثیرپیذیر  بیشیتر در مقایسیه بیا     

هیوا و نییز آبییار  از طرییق      SO2 و NO2ها   آالینده

 ت. پساب حاصله تحت تأثیر اس

در مورد جانوران محدوده نیز باتوجه به فراوانیی  

ک  تأثیر فقط به ورود مادۀ غیذایی آلیوده بیه زنجییرۀ     

شود. در کنار اثرات منفی کشیتارگاه،     منوط می غذایی

هایی  نامه شده و نیز تحلیل پرسش طبق مطالعات انجام

توان به اثرات    که با نظر اهالی محدوده تکمیل شد، می

نند سهولت دسترسی ساکنی ، افزایش رفیاه  مثبت هما

 زایی جنبی اشاره کرد.   و نیز اشتغال

درمجمییوع، نتییایج اییی  مطالعییه نشییان داد کییه 

کشتارگاه نمونۀ تهران بیا وضیعیت نامناسیبی هی  بیه      

محیطیی و هی  بهداشیتی مواجیه اسیت،       لحا  زیست

زیسیت منطقیه    که دامنۀ تیأثیرات آن محییط   طور  به

عی را تحت تاثیر قرار داده اسیت  باالخ  محیط اجتما

ا  نزدیک، اثیرات   و در صورت تداوم ای  روند در آینده

شود. فاضالب کشتارگاه    به پیامدها  بالفعل تبدیل می

محیطییی اییی   تییری  جنبییۀ بییارز زیسییت نمونییه، مهیی 

هیا  انجیام    کشتارگاه است. باتوجه به بررسی فعالییت 

سییو  شییده در کشییتارگاه و نیییز نبییودن نظییارت از   

نامناسیب سیسیت  تصیفیۀ     طراحیی  نهادها  مسئول،

ا  است که در ایی    تری  مسئله پساب کشتارگاه اصلی

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     

ی بیه  روند صحیح تصفیه به داخیل چیاه و حتیی گیاه    

شیدنی   شود تا حدود  حیل    ها  سطحی تخلیه می آب

است. لیک  باید با ارائۀ اقدامات اصالحی برا  کیاهش  

اثرات سوء اقدام کرد. برخیی از پیشینهادها  منیتج از    

 اند از: تحقیق عبارت

 فاضالب
 ساز  سیست  تصفیۀ پساب موجود از طریق  بهینه

 هیا  سیسیت    ارتقا  کمی و کیفی اجزا و دستگاه
خانیه   و ایجاد اصالحات در نحیوۀ راهبیر  تصیفیه   

 بردار  و نگهدار  مناسب ازجمله بهره

 خانیه و مطابقیت بیا     پایش مستمر خروجی تصفیه
 حدود استاندارد

  آور  خییون در کشییتارگاه،   ایجییاد واحیید جمییع
منظیور کیاهش بیار آلیودگی فاضیالب و تهییۀ        به

چیون پیودر    ها  قابل استفاده جنبی هی   فرآورده
 خون

 لودگی صوتیآ
 ها  شغلی پرسنل، استفاده از وسائل  رعایت نوبت

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

 صیورت   خالی کردن و تمیز کردن ظروف چرب به
 مرتب

  مثل آمونیا  طی فرآیند تولید  استفاده از مواد
 و استفاده از اسکرابرها برا  حذف بو

پایش درنظرگرفته شده بیرا  کشیتارگاه    ۀبرنام

شیده   متناسب با محیط، منابع آالینده و آثار شناسیایی 

 .ارائه شده است 18در جدول 
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بندیبرنامةپایشهاوزمانشاخص .11جدول

تناوبپایشعملیاتپایشاقداماتپیشنهادیعامل

 بازرسی و بازدید میدانی - خانه خروجی تصفیه پایش فاضالب در ورود  و فاضالب
 انجام آزمایش -

روز 19االمکان  حتی ماهانه و
 بار یک

تراز صوتی داخل کشتارگاه و تعیی   گیر  اندازه صدا
 بیرونی ۀ  سنجش در محوطها ایستگاه

 بازرسی و بازدید میدانی -
 

 بار ماهی یک

فعالیت  ثیرأتحت ت ۀ  هوا در منطقها آالینده گیر  اندازه فیت هواکی
 بردار  بهره

 بار ماهی یک بازرسی و بازدید میدانی -

کنترل فاضالب جهت  نیز   هوا وها آالیندهکنترل  پوشش گیاهی
 جلوگیر  از نفوذ به آب زیرزمینی

 ا  بازرسی میدانی و مشاهده -
 

- 

 - بازرسی میدانی - غذایی ۀجهت احتمال ورود به زنجیر کنترل فاضالب به حیات وحش
شو  مرو و که برا  شست آزمایش آب چاه باتوجه به ای  بهداشت

 شود   میاستفاده 
 ا  بازرسی میدانی و مشاهده -
 انجام آزمایش -

 بار ماهی یک
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