
 512 تا 502 صفحه از ،1931 تابستان و بهار ،11 شماره ،6 سال ،زیستمحیط هایپژوهش

 

  به تهران نمونه کشتارگاه زیستیمحیط اثرات بررسی
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  لاشم ناتهر حداو میسالا دازآ هانشگاد مهندسی، و فنی نشکدهاد، زیستمحیط گروه رانشیاد
 تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه انرژی، و زیستمحیط دانشکده ،سرزمین یشامآ و بیارزیا، زیستمحیط ارشد کارشناس

 
 (48/40/8930 :بیتصو خیتار ؛81/40/8938 :افتیدر خیتار)

 

 چکیده
 سنجشتی  لیستت چک هایشرو از ،منظوربدین رسید. انجام هب تهران نمونه طیور کشتارگاه زیستیمحیط آثار بررسی هدف با حاضر تحقیق

 TOPSIS((۲)( آلایتده  حتل  راه بته  مشتابهت  اساس بر ترجیح تکنیک و (8))AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند هایکتکنی و طرازیهم

 نهتایی  یتد یتا جهتت  .دش مشخص نظر مورد یهاگزینه و رهاامعی پروژه، آثار تحلیل و تجزیه طریق از لیستچک روش در ابتدا د.ش استفاده
 روش از ،مربوطته  اوزان آوردن دستت  بته  و هتا نته وگزی معیارها بندیتاولوی منظوربه .گرفت قرار استفاده مورد خبرگان پرسشنامه از رهامعیا

AHP افزارنرم کارگیری به با ویژه بردار تکنیک قالب در Expert choice وزن حاصلضتر   مجمتو   طریتق  از ،کل شاخص د.ش دهاستفا 

 روش از آمتده  دستت  بته  نتتای   ستنجش  جهتت  ،TOPSIS روش از .آمتد  دستت  بته  ،لیستت چک گزینه هر در معیارها مقیاس در معیارها

 بعتد  در کته  استت  آن مبتین  نتتای   .دشت  بنتدی هرتب هاگزینه و محاسبه هاشاخص اوزان ،هاگزینه و معیارها تعیین با .دش استفاده لیستچک
 438/4 و ۲۶8/۲8۶،4/4 هتای نوز بتا  بتو  و هتوا  ،صدا عوامل ترتیب به و نخست لویتاو در ۲71/8 وزن با فاضال  کشتارگاه، هاییآلودگ
 و ۲97/4 وزن بتا  شیمیایی فیزیکی محیط به نسبت ۶33/4 وزن با فرهنگی اجتماعی دی،اقتصا محیط .شوندمی شامل را بعدی هایتاولوی
 کیفیتت  خصتو   در و فرهنگتی  اجتمتاعی  اقتصادی، محیط در است. نموده کسب را باالتری رتبه ،4۶0/4 وزن با بیولوژیِکی محیط سپس

 با زیرزمینی آ  آ ، منابع بر اثر بعد در و شیمیایی فیزیکی محیط مورد در است. نموده کسب را اول اولویت 719/4 وزن با بهداشت زندگی،
 اول اولویت 408/8 وزن با سبزکشتارگاه فضای گیاهی، پوشش مورد در و بیولوژیکی محیط در است. نموده کسب را اول اولویت 358/4 وزن
 دهشت  پیشتنهاد  سوء آثار تقلیل کارراه ترینمهم عنوانبه کشتارگاه پسا  تصفیه سیستم سازیهبهین پایان، در است. داده اختصا  خود به را

 است.
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  سرآغاز

 نیتاز  اگزیرنت  موادغذایی، روزافزون مصرف و جمعیت فزاینده رشد
 ستبد  در مصترفی  اقتالم  از یکی .کندمی ایجا  را بیشتر تولید به

 ایعمده قسمت ما کشور در که است ینییپروت مواد ،خانوار روزانه
 عنتوان به هااهکشتارگ .دهدمی تشکیل طیور و دام گوشت را آن از

 تبدیلی غذایی صنایع ترینمهم از دامپروری زنجیره انتهایی حلقه
 ضتمن  هتا واحتد  ایتن  .(8915 ،هاروی و )دریجانی شوندیم تلقی

 پوستت  مانند هاتولید دیگر فرآوری امکان تولیدی، گوشت عرضه
 مواد (.8910 همکاران، و )دریجانی سازندیم فراهم را استخوان و
 دستته  دو بته  تتوان متی  را کشتارگاهی هایتفعالی از هحاصل دیزا

 متواد  (.8919 مقتامی،  می)قا نمود تقسیم پسا  و جامد زاید مواد
 در یتا  کنندیم فرآوری دوباره و سرند معمول طور به را جامد زاید
 و گندیتدن  حتال  در متواد  بتوی  .نتد نماییم بهداشتی دفن زمین
 مستمر طوربه که آیدمی شمار به هوا آالینده تنها آلی مواد تجزیه

 خانته،  ستال   در هتا هآالینتد  اصتلی  منابع .کندیم ایجاد مزاحمت
 استت  جامتد  مواد از متفاوتی مقادیر حاوی که است مایعی سا پ

 از پتس  کشتتارگاه نیاز متورد  آ  .(891۶ همکتاران،  و )مجنونیان
 هتای ممیکروارگتانیز  حتاوی  و شتده  تبتدیل  فاضتال   به مصرف
 044حدود کشتارگاه فاضال  لیتر یک که طوریبه ،زاستبیماری
 تحقیتق  در افتخاری دارد. آلودگی انسانی فاضال  لیتر یک برابر
 متر   صنعتی هایاهکشتارگ پسا  آلودگی بررسی» عنوان با خود
 مر  پاکیزه صنعتی )کشتارگاه آن کاهش برای هاییکارراه ارایه و
 هتای مسیستت  کتارایی  ارزیتابی  هتدف  بتا  «اصتفهان(  مر  مانا و

 ،BOD هتتایشتتاخص کشتتتارگاه، دو ایتتن هتتایخانتتهتصتتفیه
COD،TSS، و مدفوعی کلیفرم pH  خروجتی  و ورودی فاضال 

 لجن سیستم که داد نشان مطالعه این نتای  .نمود گیری اندازه را
 برای بیولوژیک تصفیه سیستم به نسبت مناسبتری عملکرد فعال

 .(8911 )افتختاری،  استت  داشته مطالعه مورد مر  هایکشتارگاه
 یک در «آ  مصرف مدیریت در پاک تولید»عنوان با یحقیقت در

 تولید اقدامات کثرا که داد نشان نتای  ،برزیل در ماکیان کشتارگاه
 هتوازی بتی  رآکتور از استفاده همچون کشتارگاه با ارتباط در پاک
 پستا   مجدد استفاده و آ  سیستم اتوماسیون تصفیه، سیستم در
 (Kist etبود خواهد موثر مدت کوتاه در هاالشه شستن منظوربه

 (al., 2009. عملکتترد بهبتتود» عنتتوان ابتت دیگتتر یتحقیقتت در 
 ،«ویتنام مقیاس متوسط و کوچک هایکشتارگاه در زیستیمحیط
 فاضتال   تخلیته  ،مربوطته  زیستتی محتیط  معضتالت  ترینعمده

 کشاورزی هایزمین در که آلی مواد باالی غلظت با نشده تصفیه
 از بتیش  و نشده کنترل استفاده نیز و شودمی تخلیه هاهرودخان و

 .استت  دهش ذکر شده حفر زیرزمینی هایچاه از ینیزیرزم آ  حد
 تخریتب  بتا  مبتارزه  منظتور بته  شتده  اتختاذ  کارهتای راه جمله از

 آالینده صنایع الزام شامل آلودگی کنترل هایاقدام ،یزیستمحیط
 بتوده  آالینتده  صتنایع  پلمپ و فاضال  تصفیه سیستم احداث به

 ایتده  یتن ا بتر  مبتنی ،TOPSIS تکنیک .(Nhat, 2006) است
 حتل  راه از فاصتله  کمتترین  دارای بایستتی  برتر حلراه که است
 باشتد  منفتی  ایتده  حتل  راه از فاصتله  بیشتترین  و مثبتت  آلایده

 TOPSIS »عنتوان  بتا  یتحقیق در .)8911 صفاکیش، و )آریانژاد
 در نفتت  نشتت  حتوادث  موردی مطالعه گیریتصمیم برای فازی
 گزینته  تترین مناستب   انتخا منظوربه TOPSIS روش از «دریا

 متاتریس  هاگزینه و معیارها شدن مشخص با .است شده استفاده
 گزینه انتها در بعدی مراحل طی با و گیردمی شکل گیریمتصمی
 .Krohling & Campanharo, 2011)) شتود متی  خا تان برتر

 ،DELPHI روش تلفیتق  کتاربرد » عنتوان  بتا  دیگر یتحقیق در

AHP و TOPSIS ستردکننده  سیستتم  یتک  لکردعم بهبود در» 
 یتک  ستردکننده  سیستم عملکرد رد فوق روش سه تلفیق کارایی
 استتفاده  شامل ،اول مرحله .است گرفته قرار مطالعه مورد شرکت

 و شناستتایی ،مرحلتته ایتتن در .باشتتدمتتی DELPHI روش از
 .گرفتت  انجام کارشناسی نظرات طریق از هاصشاخ بندیتاولوی

 مرحلتته ایتتن در کتته هستتت AHP روش کتتاربرد ،دوم مرحلتته
 مرحلته  شد. گرفته نظر در کل شاخص و اختصاصی هایصشاخ

 مستتتمر بهبتتود ارزیتتابی در TOPSIS روش کتتاربرد نیتتز پایتتانی
 (.(Joshi et al., 2011 باشتد متی  ستردکننده  سیستتم  عملکترد 

 روش از تلفیقتی  حاضتر،  تحقیتق  زیستیمحیط آثار ارزیابی روش
AHP روش نیتز  و همطرازی سنجشی لیستچک روش قالب در 

TOPSIS استتفاده  با تا است شده سعی تحقیق این در .باشدمی 
 مجموعته  استاس  بتر  یزیستت محیط آثار اهمیت ،AHP روش از

 مقایسته  TOPSIS روش بتا  نتتای   و تعیتین  منتخب، معیارهای
 داختل  بررستی،  تحتت  کشتتارگاه  کته  مهم این به توجه با شود.

 ضتوابط  مغایر استقرار وضعیت حاظل از و شهری مصو  محدوده
 زیستتی محتیط  آثار بندیاولویت و شناخت لزوم باشد،می استقرار
 بنتابراین،  باشد.می برخوردار بسزایی اهمیت از آن فعالیت از ناشی
 در کشتتارگاه  یزیستت محیط آثار بررسی هدف با حاضر تحقیق در

 نیتتز هتتاانت در و بنتتدیرتبتته شناستتایی، آثتتار بتترداری، بهتتره فتتاز



 TOPSIS  502و  AHP های تلفیقینمونه تهران به روشکشتارگاه زیستی محیطبررسی اثرات 

 ،تحقیتق  این از حاصل نتای  است. دهش ارایه مدیریتی کارهایراه
 خواهد موثر کشتارگاه یزیستمحیط مشیخط و عملکرد بهبود در
 بود.
 

  هاروش و مواد

  مطالعه مورد منطقه

 ستال  بته  عظیمتی(  ستابق  نتام  )بتا  تهران نمونه طیور کشتارگاه
 9 ناحیته  در بتع مترمر 89444بتر  بالغ مساحتی با و8957 تاسیس
 واحد این دارد. قرار مرادآباد محله در و تهران شهرداری 5 منطقه
 و درجه 95عرض و شرقی دقیقه 83 و درجه 58 طول در تولیدی

 استتت. شتده  واقتع  متتری  853۶ ارتفتا   در و شتمالی  دقیقته  0۶
 کتامیون  ۲4 تتا  81 بین شب هر کشتارگاه متوسط اسمی ظرفیت

 نتتو  و ستتاعت در قطعتته ۲144 کشتتتار ظرفیتتت بتتا تنتتی دو
 هایبخش .باشدمی سنگدان و جگر دل، کامل، مر  محصوالت،

 بخش خانه،تصفیه کشتار، سالن سوله، از متشکل کشتارگاه اصلی
 روزیشبانه صورتبه کشتارگاه فعالیت و بوده سبز فضای و اداری
 فاضتال   متذکور،  کشتتارگاه  هتای آلتودگی  تترین مهتم  باشد.می

 ،(8) شتکل  در .استت  کشتار از ناشی منتشره بوی و صدا ،تولیدی
 .است شده داده نشان مطالعاتی محدوده موقعیت

 وهشپژ روش

 منظوربه .باشدمی کاربردی نو  از و تحلیلی مطالعه، روش
 بر مروری و پیشینه بررسی از پس تحقیق، اهداف به یابیدست
 مترهاییپارا به توجه با مطالعاتی محدوده ابتدا تحقیق، ادبیات
 هیدرولوژیک، نظام ،شناختیبوم رایطش منطقه، توپوگرافی مانند

 اهداف و ابعاد همچنین و فرهنگی اجتماعی اقتصادی ساختار
 تداوم، بودن، احتمالی یا قطعی ،آثار شدت گرفتن نظر در و پروژه
 شیمیایی، فیزیکی هایمحیط بر کشتارگاه آثار دامنه و وقو  زمان

 با ادامه در شد. تعیین فرهنگی و اجتماعی ،دیاقتصا و بیولوژیکی
 و کشتارگاه نوالومس و کارکنان با مصاحبه کشتارگاه، از بازدید
 پایه اطالعات آوریجمع به نسبت مربوطه هاینسازما به مراجعه

 و محدوده زیستمحیط و کشتارگاه وضعیت مورد در تخصصی و
 جهت د.ش داماق مطالعاتی محدوده یزیستمحیط هاینقشه تهیه

 ،کشتارگاه وجود از محدوده ناساکن مندیترضای میزان حصول
 از جمعی بین 34سال در و تهیه عدد 8۲ تعداد به بسته پرسشنامه

 عنوانبه که کسبه و دارخانه شاغل، مختلف هایقشر از اهالی
 استفاده شناسیروش د.ش توزیع شد گرفته نظر در آماری جامعه
 باشد.می (8) نمودار مبنای بر تحقیق این در شده

 

 
  مطالعاتی ةمحدود یتعموق (:1) شکل

 

  محیطی هایمولفه از آزمایش و بردارینمونه

  تصفیه سیستم وکارایی خروجی فاضال  کیفیت بررسی منظوربه
 طتی  باشتد، متی  هوازی فعال لجن سیستم که کشتارگاه فاضال 

 تابستان و 13 زمستان ،34 بهار ،34 پاییز) گیریاندازه دوره چهار
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 کشتارگاه خانهتصفیه خروجی پسا  ایستگاه از بردارینمونه ،(13
 انجتام  مربوطته  میکروبتی  و شتیمیایی  فیزیکتی،  آزمایشات نیز و

 .گرفت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تحقیق شناسیوشر :(1) نمودار

 
 و( کشتارگاه سالن) کشتارگاه محیط صوتی آلودگی بررسی برای
 دستگاه از ،(حمل کامیون تردد از اشین) محیط صدای نیز

 دارای که انگلستان Casllacell ساخت Cell 440 صداسن 
 IEC 651.1979 استاندارد و باشدمی بل دسی 8/4 حدود دقت

 در معادل تراز ارزیابی روش با کشتار، سالن مورد در. شد استفاده
 بررسی فشارصوت تراز وضعیت دقیقه 94 مدت به A وزنی شبکه

 ناشی صدای مورد در. شد محاسبه 34 سال در صوتی ودگیآل و
 ورودی در  ایستگاه سه در نیز حمل هایکامیون تردد از

 جنوبی ضلع الیهمنتهی و ورودی در  مقابل متری ۲4 کشتارگاه،
 آلودگی سنجش منظوربه. شد گیریاندازه صوت شدت کشتارگاه،

 آن سوخت فمصر به مربوط که کشتارگاه فعالیت از ناشی هوای
 Testo350XL مدل گاز آناالیزر دستگاه از شود،می (طبیعی گاز)

 خروجی ایستگاه سهدر CO و NOX, SO2 پارامتر سه جهت
 هاآزمایش و استفاده اداری سایت جنب و ورودی در  دودکش،

 شد. انجام 34 سال در موضعی روش به
 

  برداری بهره فاز در کشتارگاه آثار تحلیل و تجزیه

 )حتتداقل، توصتتیفی آمتتار هتتایشتتاخص از آزمایشتتات لتحلیتت در
 آزمون و میانگین( از نحرافا و معیار از انحراف میانگین، حداکثر،
 SPSS افتزار نرم کمک با (T-Test ) جامعه یک میانگین آماری
 محیط، بر کشتارگاه آثار بینیپیش و شناسایی از پس .دش استفاده
 آزمایشتات  از آمده دستبه نتای  راه از آثار تحلیل و تجزیه جهت

 لیستت چتک  روش انتختا   بتر  عتالوه  محیطتی،  مطالعات نیز و
 کشتتارگاه  یزیستت محتیط  آثار ارزیابی در که مطرازیه سنجشی
 هتتایروش گستترده  کتاربرد  و طیتف  بته  توجته  بتا  دارد، کتاربرد 
 عوامتتل بنتتدیاولویتتت امکتتان در معیتتاره چنتتد گیتتریتصتتمیم
 بنتدی اولویتت  و دهتی وزن جهتت  AHP روش از ،زیستیمحیط
 جهت TOPSISروش از و لیستچک روش هایگزینه و هارمعیا

 روش ایتن  با مقایسه در لیستچک روش نتای  از اطمینان کسب
  ت.اس شده استفاده

 

 AHP با ادغام در لیستچک روش کاربرد

 اطالعتات  با باید که هستند هاییخانه دارای هالیستچک تمامی
 هتای روش تترین ستاده  شتوند.  پتر  اثتر  ماهیتت  متورد  در موجود
 و گیرنتد یمت  نظتر  در را اثتر  یتک  بالقوه وجود امکان ،لیستچک
 در همطترازی  سنجشتی  لیستچک مثل تریپیشرفته هایشرو

 تخصتص  بته  نیتاز  و کننتد متی  قضاوت اثر اهمیت و شدت مورد
 همطترازی  سنجشتی  لیستت چک (.8915 ،)نادری دارند بیشتری

 آن قابلیتت  از غیتر  استت.  گیریتصمیم در هولتس ایجاد به قادر
 و تفستیر  ارایه و اثر محاسبه مانند کارکردهایی اثر شناسایی برای

 شتامل  روش ایتن  .(8910 ،)منتوری  باشتد متی  دارا نیز را ارزیابی
 و بتوده  لیستت چتک  در موجتود  زیستیمحیط هایرفاکتو تشریح

 درجته  عیتین ت و پارامتر هر مقیاس بندیهدرج جهت رهنمودهایی
 براستاس  (.8975 شتریعت،  و )منوری دارد همراهبه را آن اهمیت

 محیط هر در اثرگذار هایمعیار ابتدا حاضر، تحقیق در روش، این
 تحلیتل  و تجزیه ازطریق اثرات، شدت و اهمیت گرفتن نظر در با

 متوارد  به توجه با نیز، معیار هر برای ،همچنین د.ش مشخص آثار
 یدیتا منظور به سپس شد. مشخص مربوطه هایگزینه الذکر،فوق
 ،AHP روش کتارگیری  به جهت ،است نظرمورد معیارهای نهایی

 و استاتید  ازجملته  خبرگتان  از جمعتی  اختیار در و تهیه پرسشنامه
 گرفتتت. قتترار زیستتتمحتتیط ارشتتد کارشناستتی دانشتتجویان

 و داگانته ج طتور بته  گتروه،  اعضای از یک هر به که صورتبدین
 متوردنظر  عوامتل  تمتام  بردارنده در که مزبور پرسشنامه محرمانه

ارتعیین عوامل اثرگذ محاسبه اوزان عوامل  

 تعیین محدوده مطالعاتی

 بینی آثار کشتارگاهشناسایی و پیش

 

 محدوده زیستیمحیط آوری اطالعاتجمع

 ن محدودهاتهیه پرسشنامه نظرسنجی از ساکن

 کشتارگاه زیستیمحیط تجزیه و تحلیل آثار

 AHP TOPSIS چک لیست 

 کارهای تقلیل اثرات سوءه راهیندی و ارابجمع

بازدید از کشتارگاه جهت اخذ اطالعات مربوطه و ا نجام 

 آزمایشات فاضالب، صوت و هوا

لهسنجش نتای  حاص  



 TOPSIS  503و  AHP های تلفیقینمونه تهران به روشکشتارگاه زیستی محیطبررسی اثرات 

 از یتک  هتر  به که شد خواسته گروه عضو هر از و شد داده است
 آوریجمتع  از پتس  دهنتد.  اختصتا   84 تتا  8 از اینمره عوامل

 عامل هر به که اعضا یهانمره از اول دور همان در ،هاهپرسشنام
 از بیشتتر  اینمره که عواملی و شد گیریمتوسط است، شده داده
 روش دند.شت  انتختا   نهایی هایصشاخ جزء کردند کسب هفت

AHP، و عقایتد  ترکیتب  و وکیفتی  کمتی  عوامتل  ادغتام  توانایی 
 در تواندمی و داراست را کارشناسان از بسیاری شده بیان نظریات
 (.Ramanathan, 2001) شتود  واقتع  موثر آثار تحلیل و تجزیه
 کترده  تهیه کیفی معیارهای گیریندازها برای مقیاسی ،روش این
 منجتر  و کنتد می فراهم هااولویت وردآبر و تخمین برای روشی و
 (.8915 پتور، )قدستی  شتود متی  گزینته  هتر  نهایی رتبه وردآبر به

 اثتترات بررستتی عنتتوان بتتا ختتود تحقیتتق در مقتتدم جعفریتتان
 ویتتژه )منطقتته PET-PTA پتروشتتیمی صتتنایع زیستتتیمحتتیط

 مذکور واحد زیستیمحیط آثار بندیتاولوی به ماهشهر( اقتصادی
 ،مقتتدمجعفریتان ) استتت پرداختته  AHP روش از گیتتریبهتره  بتا 

 تشتکیل  با خبرگان، توسط نهایی معیارهای تایید از پس .(8917
 زوجتی  مقایسه ماتریس تشکیل به نسبت مراتبی، سلسله ساختار

 ختود  از ترباال سطح به نسبت سطح هر گردید. اقدام سطح هر در
 انجتام  بترای  را مقیتاس  ،(8) جتدول  .گرفتت  قترار  مقایسه مورد

 بته  بتا  معیارهتا  بته  دهتی وزن .دهتد متی  نشتان  زوجی مقایسات
 افتتزارنتترم در ویتتژه بتتردار تکنیتتک راه از AHP روش کتتارگیری

Expert choice (EC) هتای داده وزن ،ادامته  در گرفتت.  انجام 
 بتردار  تکنیتک  راه از نیز (معیار هر به نسبت گزینه هر )وزن خام
 گردید. محاسبه افزارنرم در ویژه

 
 AHP (Bertolini & Braglia, 2006) مقیاس (:1) جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاولویت  ،هاگزینه وزن و معیارها وزن آوردن دست به با ،ینابنابر
 جهتت  د.شت  جانمتایی  لیستت چتک  درجداول و مشخص هرکدام
 ،لیستت چتک  روش طبتق  گزینته  هر در معیارها مقیاس محاسبه

 در ختام  مقتدارداده  بیشتترین  بتر  نظتر  مورد گزینه خام هایداده
 معیارهتا،  درمقیتاس  وزن ضتر  حاصتل  زا د.شت  تقستیم  هاگزینه

 ،نهایتت  در آمتد.  دست به گزینه هر برای شده دهیوزن شاخص
 مقیتاس  در معیارهتا  وزن ضر حاصل مجمو  راه از کل شاخص
 .آمد دست به ،لیستچک گزینه هر در معیارها

 

 TOPSIS روش کاربرد

 AHP و طترازی هم سنجشی لیستچک روش دو کاربرد از پس
 روش ،آمتده  دستت بته  نتتای   سنجش جهت TOPSIS روش از

 انتختا   بته  نستبت  ،ابتتدا  .گرفتت  قرار استفاده مورد لیستچک
 گیتری متصتمی  متاتریس  در جانمتایی  منظور به هاهوگزین معیارها

 در تغییتر  انتدکی  بتا  هتا هگزین که باشدمی ذکر به الزم .دش اقدام
 کتار  بته  معیارهتای  همتان  فرهنگتی،  اقتصادی اجتماعی، محیط
 انتختا   متورد  در تنهتا  .دنباشت متی  AHP روش در شتده  گرفته

 روش در AHP روش معیارهتتای کتته آن جهتتت بتته معیارهتتا
TOPSIS استت.  شتده  تجدیتدنظر  نبودنتد،  هتم  بتا  قیاس قابل 

  :باشدمی شرح بدین شده طی مراحل
 قطبی دو مقیاس از گیریمتصمی ماتریس کردنکمی جهت .8

 با سازیسمقیا بی ،کردنکمی از پس .دش استفادهای فاصله
  گرفت: انجام مربوطه فرمول طبق نورم از استفاده
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 کته  مربعتی  ماتریس در شدهسقیامبی ماتریس ضر ازحاصل .۲
 آمتده  دستت  بته  هتای شتاخص  اوزان آن اصتلی  قطر عناصر

 توضیح تعریف امتیاز

 دارند مساوی اهمیت معیار دو هدف تحقیق، در مساوی اهمیت 8

 است j از ربیشت i اهمیت هدف تحقق برای که دهدمی نشان تجربه بیشتر اندکی اهمیت 9

 است j از بیشتر خیلی i اهمیت که دهدمی نشان تجربه بیشتر اهمیت 5

 است j از بیشتر خیلی i اهمیت که دهدمی نشان تجربه بیشتر خیلی اهمیت 7

 است رسیده اثبات به قطعی طور هب j به نسبت i بیشتر خیلی اهمیت مطلق اهمیت 3
 .دارد وجود یانهم هایحالت که هنگامی -  1 و ۶ و 0 و ۲
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 ،باشتد یمت  صتفر  عناصترآن  دیگتر  و آنتروپتی  روش براساس
  آمد: دست به زیر رابطه براساس موزون سقیامبی تریسما

 (۲)  nnD WNV  

 متاتریس  یتک  W و متوزون  سقیتا مبتی  متاتریس  V نآ در که
 باشد.می هاشاخص برای آمده دست به هایوزن از قطری

 بته  ریت ز روابتط  از شاخص هر منفی و مثبت آل ایده ادامه در .9
  :آمد دست

 (9)   n,...,,i  )Jj (minV , )Jj Vmax(A
ji ji

i
2121  : مثبت 

 

 (0)  
 m,...,,i  )Jj Vmax( , )Jj Vmin(A

ji
i

 ji
i

2121   منفی 

 

 براستاس  منفتی  و مثبتت  آلایتده  از هرگزینته  فاصله ،سپس .0
  آمد: دست به زیر روابط
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 د.ش محاسبه زیر صورتبه لآایده حلراه به iA نسبی نزدیکی .5
 یتک  بته  مقتدار  ایتن  هرچته  استت.  یتک  و صفر بین Clمقدار

 کارراه و است ترنزدیک آل ایده جوا  به کارراه باشد، نزدیکتر
 (.8917 )اصغرپور، باشدیم بهتری

(7)   n),...,,(i       ,     
)d(d

d
C

ii

i
i 2 1








 

 حل راه به نزدیکی نزولی ترتیب براساس هاگزینه بندیهرتب .۶
  .شد انجام مرحله این در آل ایده

;Yan et al., 2011; Dag et al., 2009) ،8917 مومنی 

Onut & Soner, 2008; Dodangeh et al., 2010; Afshar 

(et al, 2011; 

 

 هایافته

 کشتارگاه زیستیمحیط هایآزمایش نتایج

 خروجی  اپس از گیریاندازه دوره چهار براساس بررسی نتای 
 حفاظت سازمان گانه سه استانداردهای با آن مقایسه و کشتارگاه
 کشتارگاه خانهتصفیه سیستم عملکرد که داد نشان زیستمحیط
 سطحی، آ  به تخلیه قابلیت خروجی پسا  و باشدنمی مطلو 

 تعدد به توجه با ندارد. را وکشاورزی آبیاری مصارف نیز و چاه
 گیریاندازه نوبت آخرین نتای  ذکر به تنها گرفته انجام هاآزمایش

  .است دهش اکتفا (۲) جدول در

 

 )1731، زیستمحیط حفاظت سازمان انسانی زیستمحیط معاونت) 09یزیپا خروجی فاضالب آزمایش تایجن :(2) جدول

 

 ,BOD پارامتر سه ،گیریاندازه دوره چهار در که آن موجب به

COD و pH است شده تعریف استاندارد هاآن برای و مشترک، 
 (9) جدول مطابق SPSS افزار نرم در فوق پارامتر سه بنابراین

  pH دارتمق اتتنه نیز میان نتای از که اندرفتهگ قرار تحلیل وردتم

 

 پارامتر
 مقدار واحد

 به تخلیه استاندارد

 جاذب چاه

  تخلیه استاندارد

 سطحی آب به

 مصارف استاندارد

 آبیاری و کشاورزی

5BOD Mg/l 874 54 54 844 
COD 

 
Mg/l ۲84 844 844 ۲44 

pH _ 9/7 3-5 5/1-5/۶ 5/1-۶ 
TDS Mg/l ۶۶8 - - - 

SALINITY Mg/l 5/4 - - - 
EC µs/cm 8۲08 - - - 

Oil&G Mg/l ۶3 84 84 84 
PO4 Mg/l 8۶ ۶ ۶ - 
 ml 95444 044 044 044 844 در تعداد مدفوعی کلیفرم

 - - - Mg/l ۲8 آمونیاکی ازت
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 فاضالب هایآالینده آمارتوصیفی (:7) جدول

 

  باشد.می استاندارد حد در
 و گرفت نجاما ایستگاه سه در که کشتارگاه در صدا ارزیابی
 در مسکونی هایطمحی صوتی آلودگی استاندارد با آن مقایسه

 در (0) جدول طبق که داد نشان باشدمی db 05 که شب هنگام
 تردد هنگام به شده گیریاندازه صدای میزان هاهایستگا تمام
 ت.اس مجاز حد از بیشتر حمل هاینکامیو

 

  سنجش نمیزا و نوع ،بردارینمونه موقعیت :(4) جدول*

 )1731، زیستمحیط حفاظت سازمان انسانی زیستمحیط معاونت)

 
 
 
 
 
 
 

 بهداشت، وزارت به وابسته کار و محیط سالمت یریتمد مرکز
 با رابطه در (TLV) مجاز آستانه حد پزشکی، آموزش و درمان
 است. کرده عنوان ساعته 1کار شیفت یک برای db 15 را صدا

 تراز کشتار، سالن در گرفته انجام گیریاندازه براساس بنابراین،
 db 55 مقدار ،=db 15TLV/TWA با مقایسه در صوت فشار

 استاندارد حد از ترینیپا محیط صدای آلودگی برخالف بنابراین و
 در هوا هایآالینده روی بر گرفته انجام هایشآزمای نتای  است.
 زیستمحیط حفاظت سازمان استانداردهای با مقایسه و محل

 COو NOx، SO2 میزان که است آن مبین ،(5) جدول براساس

 باشد.می استاندارد حد از تر ینیپا دهش گیریاندازه ایستگاه سه در
 

  هاآالینده میزان و نوع ،بردارینمونه موقعیت (:5) جدول

 )1731 ،زیستمحیط حفاظت سازمان انسانی زیستمحیط معاونت)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 معیار از انحراف میانگین از انحراف میانگین حداکثر حداقل گیری اندازه دواح پارامتر نام

BOD Mg/l 854 ۲09 44/81۲ 779/۲4 505/08 

COD Mg/l ۲84 097 075/۲79 ۶81۶/50 ۲97۲/843 

pH _ 8/7 0/7 875/7 4073/4 4357/4 

 (db) مسکونی درمنطقه مقداراستاندارد (db) گیریاندازه مقدار گیریاندازه ایستگاه

 05 54 کشتارگاه ورودی در 

 05 01 ورودی در  مقابل متری ۲4 

 05 07 شتارگاهک جنوبی ضلع الیه منتهی

 استاندارد مقدار  واحد  ایستگاه آالینده

NOX دودکش خروجی PPM 944 954 

NOX  ورودی در PPM ۲30 954 

NOX اداری سایت جنب PPM ۲38 954 

SO2 دودکش خروجی PPM 544 144 

SO2  ورودی در PPM 037 144 

SO2 اداری سایت جنب PPM 035 144 

CO دودکش خروجی PPM 804 854 

CO  ورودی در PPM 89۶ 854 

CO اداری سایت جنب PPM 890 854 
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  محدوده ناساکن از نظرسنجی شنامهرسپ تحلیل

 آن از ناشتی  زیستتی محیط آثار در کشتارگاه از ناساکن هایانتقاد
 احتستا   بتا  چنتین هم و بتوده  مشتترک  صتوتی  آلودگی ویژهبه

 99 کتم،  رضتایت  درصد 0۲ کشتارگاه، منفی و مثبت آثار مجمو 
 افتراد  از درصتد  1 و رضایت عدم درصد 87 ،نسبی رضایت درصد
 انتقتال  متورد  در د.انت نمتوده  عنتوان  را قبول قابل حد در رضایت

 99 نستبی،  موافقتت  افتراد  از درصد 54 فعلی، مکان از کشتارگاه
 عتدم  نیتز  افتراد  از درصتد  87 و حداکثری موافقت افراد از درصد

 گتر بیتان  ،پرسشتنامه  از حاصل نتای  نمودند. ابراز را خود موافقت
 جهتت  بته  را کشتتارگاه  وجود عدم ن،اساکن که باشدمی مهم این
 ستپس  و اهمیتت  نخستت  درجته  در آن آلتودگی  از ناشی لیمسا
 بر محله، در مکانی چنین وجود به تمایل عدم چون دیگر لیمسا

 .دهندمی ترجیح خود نیاز تامین
 

  کشتارگاه آثار تحلیل و تجزیه نتایج
 روژه،تپت  آثار تحلیل و زیهتتج راه از ،لیستچک روش دایتابت در

 تاییتتد از پتتس د.شتت مشتتخص متتوردنظر هتتایهگزینتت و معیارهتتا
 انجتام  خبرگتان  توستط  پرسشتنامه  قالب در که نهایی معیارهای

 بتا  د.شت  اقتدام  مراتبتی  ساختارسلستله  تشتکیل  به نسبت ،گرفت
 بتاالتر  ستطح  به نسبت طحس هر زوجی، مقایسه ماتریس تشکیل

 دستت  بته  و هتا گزینته و معیارها بندی اولویت جهت .شد مقایسه
 (EC) افتزار نترم  در ویتژه  بتردار  تکنیک از مربوطه اوزان آوردن

Expert choice بته  اوزان جانمتایی  بتا  ،ادامته  در .دشت  استفاده 
 دهتی نوز شتاخص  ،لیستت چک در هاگزینهو معیارها آمده دست
 جداول باالی حجم به توجه با آمد. دست به گزینه هر برای شده
 .است شده اکتفا ،(۶) جدول در نمونه یک ذکر به تنها لیستچک

 مقیتاس  در معیارهتا  وزن ضر حاصل مجمو  از نیز کل شاخص
  آمد. دست به معیارها
 نتتای   دهتد. متی  نشتان  را کشتتارگاه آثار  بندیاولویت (۲) شکل
 (7) جتدول  در AHP روش بتا  لیستچک روش تلفیق از حاصله
 شتش  طتی  TOPSIS روش از کار انتهای در است. گردیدهارایه 
 لیستت چتک  روش از آمتده  دستت  بته  نتتای   سنجش جهت گام

 هتای گزینته  و معیارهتا  تعیتین  با که صورتبدین گردید. استفاده
 اوزان شتده،  تشتکیل  گیتری تصمیم ماتریس ده قالب در مربوطه
 دستت  بته  نتای  گردید. بندی رتبه هاگزینه و محاسبه هاشاخص

 بته  نتتای   صتحت  (1) جتدول  طبق بر TOPSIS روش در آمده
 در یکستانی  نتای  و نمود یدیتا را لیستچک روش در آمده دست
 عوامل به دست آمد. اولویت مورد

 

 صوتی آلودگی شده دهینوز شاخص (:6) جدول

 

 
 کشتارگاه اثرات بندیاولویت (:2) شکل

 حمل کامیون تردد گزینه کشتار سالن گزینه
 معیار وزن

 خام هایداده  شده دهیسمقیا شده دهینوز خام هایداده شده دهیمقیاس شده دهینوز

 صوتی آلودگی ۲۲3/4 175/4 8 ۲۲3/4 8۲5/4 80۲/4 49۲/4
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  AHP با ادغام در لیستچک روش تایجن :(3) جدول

 

 TOPSIS روش نتایج : (1) جدول

  لیستچک روش طبق کل شاخص  AHPروش معیارطبق وزن معیار زیرگروه محیط

 اجتماعی
 اقتصادی
 فرهنگی

 کیفیت
 زندگی

 719/4 511/4 بهداشت

 خدمات
 

۲99/4 0۶۶/4 

 857/4 881/4 ارگونومی

 479/4 4۶8/4 مهاجرت

 اقتصاد
 ۶3۶/4 ۶۲7/4 اشتغال

 95/4 ۲14/4 کشاورزی

 ۲1۲/4 430/4 مستغالت قیمت

 فرهنگ
 95/4 ۲14/4 منظر زیبایی

 195/4 ۶۲7/4 رفاهی اماکن

 شیمیایی فیزیکی

  ها آلودگی

 ۲71/8 073/4 فاضال 

 ۲۶8/4 ۲۲3/4 صوتی آلودگی

 ۲8۶/4 89۶/4 هوا

 438/4 414/4 بو

 455/4 401/4 خاک

 49۲/4 4۲3/4 دیزا مواد

 آ  منابع
 358/4 199/4 زیرزمینی آ  بر اثر

 83/4 8۶7/4 رودخانه اثربر

 بالیای
 طبیعی

 

 333/4 113/4 زلزله

 8۲3/4 888/4 سیال 

 بیولوژیکی

 پوشش
 گیاهی

 ایفض
 سبزکشتارگاه

199/4 408/8 

 ۲۲۲/4 8۶7/4 محدوده باغات

 وحش حیات
 ۶75/4 504/4 خزندگان

 978/4 ۲37/4 پستانداران

 83/4 8۶9/4 رندگانپ

 شاخص وزن گزینه شاخص زیرگروه محیط
 به نسبی نزدیکی

 آل ایده حل راه
 رتبه

عی
ما
جت
ا

 
ی
صاد

اقت
 

گی
هن
فر

 

 زندگی کیفیت

 زندگی کیفیت
 اجتماعی پذیرش

 ۶47/4 بهداشت
93۲/4 

8 8 

 ۲ 4 خدمات

 دستگاه فرسودگی
 احتمالی حوادث

 578/4 ارگونومی
0۲1/4 

8 8 

 ۲ 4 کار راندمان

 اقتصاد

 درآمد
 اجتماعی رفاه

 941/4 اشتغال
۶38/4 

8 8 

 ۲ 03۶/4 کشاورزی

 9 4 مستغالت قیمت

 فرهنگ

 کیفیت
 سایکولوژی

 71۲/4 سیما زمین بر اثر
۲87/4 

8 8 

 ۲ 4 منظر زیبایی بر اثر

 تقاضا
 

 درآمد

 719/4 برتاالر اثر
۲۲8۶/4 

8 
8 

 رفاهی برمجتمع اثر
4 ۲ 



 1931بهار و تابستان ، 11، شماره 6زیست، سال های محیطپژوهش  511

 TOPSIS روش نتایج( : 1) ادامه جدول

 

  گیرینتیجه و بحث

 و تجزیه مطالعه این انجام از هدف شد، بیان که طورهمان
 .باشدمی برداریبهره فاز در کشتارگاه زیستیمحیط آثار تحلیل
 هایشرو زمینه در مطالعه از پس ،هدف این به یابیدست برای

 سنجشی لیستچک روش از که این به توجه با ارزیابی مختلف
 مورد در استفاده قابل هایشرو از یکی عنوانهب طرازیهم

 که مهم این نیز و است شده برده نام کشتارگاه آثار ارزیابی
 بنابراین است، شده گرفته بهره روش این از مقاالت در ندرتبه
 روش مزیت است. شده گارگرفته به درکار محور روش عنوانبه

 سایر با آن تفاوت عبارتی به یا طرازیهم سنجشی لیستچک
 :در مشابه هایروش

 مالحظه مورد زیستیمحیط هایرفاکتو -
 شاخص ایجاد هایروش -
 فاکتور هر هایوزن تعیین هایروش -
 هتا رفتاکتو  تمتامی  نمتودن  جمتع  بترای  رفته کار به هایروش -
 هتای روش از تحقیتق  در ،لیستت چتک  روش بتر  عالوه .باشدیم

 آن دلیتل هبت  TOPSIS و AHPجمله از معیاره چند گیریمتصمی
 بترای  کتاربر  به را بیشتری عرصه ،هاروش سایر با مقایسه در که
 عوامتتل بنتتدیتاولویتت ،زیستتتیمحتتیط عوامتتل کتتردن وارد

 کتار  روش عنتوان به ،دهدیم آثار کردن یکم نیز و زیستیمحیط
 تحقیق آورانهنو رویکرد به توجه با د.ش استفاده لیستچک مکمل

 آثتتار بررستتی زمینتته در گرفتتته انجتتام تحقیقتتات ختتالء نیتتز و
 مطالعتات  براستاس  کته  آن موجتب  بته  کشتتارگاه،  زیستیمحیط
 بته زیست محیط بر آثار محوریت با کشتارگاه آثار بررسی محقق،
 در کشتتارگاه  متورد  در هاپژوهش اکثر و است گرفته انجام ندرت
 حاضتر  تحقیتق  ،باشدیم بیماری و وبیمیکر آلودگی بعد با ارتباط
 عرصه این ولینومس دانش یارتقا جهت در مثبت گامی تواندمی
 آمتده  دستت  بته  تای ن .باشدزیست محیط حفظ به مندانعالقه و

 وزن بتا  فرهنگتی  اجتماعی اقتصادی محیط که داد نشان تحقیق
 بته  نستبت  بیشتتر  تاثیرپتذیری  جهتت  به اول اولویت در ۶33/4

 محتیط  ترتیتب  بته  آن از پتس  .باشتد متی  کشتارگاه هایفعالیت
 وزن با بیولوژیکی محیط سپس و ۲97/4وزن با شیمیایی فیزیکی
 زیرگروه در .باشدمی تاثیرکشتارگاه تحت هایطسایرمحی ،4۶0/4
 ناپذیر برگشت اثری دارای که این به توجه با فاضال  ،هایآلودگ
 و مقطعتی  ثتری ا دارای کته  صتدا  آلتودگی  بته  نستبت  باشتد می

 اهمیتت  است. نموده کسب را باالتری وزن ،باشدمی پذیربرگشت
 و ورود جهتت  بته  مجاز ازحد باالتر میزان به صوتی آلودگی تاثیر
 ناستاکن  شتب(  )زمتان  استتراحت  ستاعات  در هتا کتامیون  خروج

 به نسبی نزدیکی شاخص وزن گزینه شاخص زیرگروه محیط

 آل ایده حل راه

 رتبه

کی
یزی
ف

 
ی
یای
یم
ش

 

  هاآلودگی

 آلودگی شدت
 
 
 

 مخاطرات
 بهداشتی

 1۶۶/4 فاضال 
 
 
899/4 

8 8 

 ۲ ۶۶0/4 صوتی آلودگی

 9 541/4 هوا

 0 9۲7/4 بو

 5 858/4 خاک

 ۶ 4 دیزا مواد

 آ  منابع
 آلودگی
 جانبی اثرات

 ۶47/4 زیرزمینی برآ  اثر
93۲/4 

8 8 

 ۲ 4 رودخانه بر اثر

 طبیعی بالیای
 وقو  احتمال
 پیامد

 510/4 زلزله
085/4 

8 8 

 ۲ 4 سیال 

ی
یک
وژ
یول
ب

 

 گیاهی پوشش
 آلودگی

 
 خشکی

 فضای
 سبزکشتارگاه

999/4 
۶۶۶/4 
 

8 
8 

 ۲ 4 محدوده باغات

 وحش حیات

 غذایی زنجیره
 

 ای گونه تنو 

 780/4 خزندگان
۲15/4 

554/4 8 

 ۲ 59۶/4 پستانداران

 9 003/4 پرندگان
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 نیتز  هتوا  و صتدا  آلتودگی  مقایسه در .باشدمی مطالعاتی محدوده
 در آن مجاز حد از بیشتر میزان به هتوج با محیط در صدا آلودگی

 اثتر  هتوا  آلتودگی  بته  نسبت که نکته این و مسکونی منطقه یک
 استت.  نموده کسب را باالتری رتبه دارد محدوده در تریملموس

 بتر  که آثاری به توجه با هوا آلودگی نیز هوا و بو آلودگی مورد در
 بتاالتری  رتبه ،باشدمی دارا هاآالینده تنفسی آثار ویژه به سالمتی
 بتو  مورد در است. نموده کسب دارد مقطعی اثری که بو به نسبت

 آلتودگی  به نسبت بو ترملموس اثر به توجه با نیز خاک آلودگی و
 مقایسته  در .باشتد متی  بیشتتر  شده کسب رتبه محدوده در خاک
 بیشتتر  آثتار  ایجاد به توجه با خاک آلودگی نیز، دیزا مواد و خاک
 تنهتا  ضتایعات  تبدیل به توجه با آن اثرات که دیزا مواد به نسبت
 انتقتال  هنگتام  حمتل  کتامیون  ضتایعات  شتدن  ریختته  به منوط
 رتبته  ،دهتد متی  ویر یگاه نیز ناساکن نظر براساس که شودمی

 رهاستازی  ،آ  منابع بر اثر مورد در است. نموده کسب را باالتری
 یرزمینیز آ  منابع وجود تعدد به توجه با درچاه پسا  غیراصولی

 نیز و محدوده در )باغداری( کشاورزی و شر  برای قنات( و )چاه
 ستبب  مستتقیم  طتور  به )اگو( شهری فاضال  شبکه وجود عدم

 آ  آلتودگی  موجتب  نیتز  مستتقیم  غیتر  طتور  به و خاک آلودگی
 اثتر  مورد در .دشومی کشاورزی اراضی بر سوء اثر نیز و زیرزمینی

 از شده تهیه نامهشپرس به توجه با )رودخانه(، سطحی آ  منابع بر
 بولیتوار  ستیمون    جتداول  به یگاه کشتارگاه فاضال  ن،اساکن
 کتاهش  و آلتی  متواد  افتزایش  آبزیتان،  بتر  اثر که دشومی تخلیه

 اقتصتادی  اجتمتاعی  آثتار  بررستی  دارد. دنبتال  به را آ  اکسیژن
 ناستاکن  بهداشتت  بر اثر ترینمهم که دهدمی نشان نیز فرهنگی
 انتقتال  از ناشتی  بیماری احتمالی شیو  همانند )مواردی محدوده
 نیتز  و متر   بنتدی  بستته  عدم کشتارگاه، ضایعات و لجن نامنظم

 بیشتتر  میتزان  بته  و وارنتد(  نمونته  چتاه  آ  بتا  متر   شستشوی
 جملته  از آنان به بهداشتی خدمات ارایه عدم جهت )به برکارگران

 بته  توجته  با و... مناسب لباس از استفاده عدم واکسیناسیون، عدم
 معیتار  .باشدمی )کلیفرم( فاضال  بهداشتی شاخص باالی میزان
 لحتاظ  از هتم  کشتارگاه که نامناسبی وضعیت به توجه با خدمات
 بترای  ختاکی  )جتاده  زیربنتایی  تستهیالت  هم و محصول عرضه
 از .است نموده کسب ارگونومی به نسبت باالتری رتبه دارد تردد(

 بتتا تمتاس  جهتتت بته  کشتتتارگاه رگراننیزکتا  ارگونتتومی دیتدگاه 
 حتوادث  آن دنبال به و خط استاندارد فاقد و مستعمل هایهدستگا

 ستاختمان  بتودن  فرستوده  بته  توجته  بتا  که آن از ناشی احتمالی
 در ،باشتد متی  تتر محتمل محدوده در گسل وجود نیز و کشتارگاه

 داختل  به مهاجرت نیز مهاجرت مورد در .باشندمی تهدید معرض
 در )افغتان(  بیگانته  افتراد  اکثریتت  استتخدام  به توجه با همحدود

 ختود  بته  را بیشتتری  وزن ختارجی  مهتاجرت  به نسبت کشتارگاه
 ستبز  فضتای  نیز بیولوژیکی محیط مورد در است. داده اختصا 
 NOX هایآالینده به نسبت بیشتر تاثیرپذیری دلیل به کشتارگاه

 نیتز  و یتاهی( گ هتای انتدام  در آسیب و خشکی )بروز هوا SO2 و
 زیرگتروه  در .باشتد متی  تتاثیر  تحتت  حاصله پسا  راه از آبیاری
 جهت از هم که تاثیری به توجه با خزندگان مورد در وحش،حیات
 کته  مثتل  تولیتد  نتو   به توجه )با مثل تولید هم و غذایی زنجیره
 شتده  کستب  رتبته  ،باشتد متی  هاآن متوجه (باشدمی گذاری تخم
 پستتانداران  متورد  در .باشتد می ربیشت کیاند پستانداران به نسبت

 کته  نکتته  ایتن  و محتدوده  در بیشترشتان  تمتاس  به توجه با نیز
 نستبت  ،کنندیم زیست درختان روی بر ،معمول طور به پرندگان

 را بتاالتری  رتبه محدوده، در بیشتر جمعیت رغم علی پرندگان به
 لعاتمطا براساس کشتارگاه، منفی آثار کنار در است. نموده کسب
 محتدوده  اهالی نظر با کهای پرسشنامه تحلیل نیز و گرفته انجام
 دسترستی  ستهولت  هماننتد  مثبت آثار به توانمی گشت، تکمیل
 جهت به جنبی زاییاشتغال نیز و رفاه افزایش نیاز، تامین ن،اساکن
 ،مجمو  در .نمود اشاره نیز فروش و نقل و حمل ضایعات، تبدیل
 وضعیت با تهران، نمونه کشتارگاه که داد نشان مطالعه این نتای 

 مواجته  بهداشتتی  هتم  و زیستتی محتیط  لحتاظ  به هم نامناسبی
 ویتژه بته  منطقهزیست محیط آن آثار امنهد ،که طوریبه .باشدمی

 تتداوم  صتورت  در و است داده قرار تاثیر تحت را اجتماعی محیط
 تبتدیل  عتل بالف پیامتدهای  به اثرات نزدیک،ای درآینده ،روند این
 بتتارز جنبتته تتترینمهتتم نمونتته، کشتتتارگاه فاضتتال  .دشتتومتتی

 انجام هایفعالیت بررسی به توجه با که باشدمی آن زیستیمحیط
 تریناصلی ول،ومس نهادهای نظارت عدم نیز و کشتارگاه در شده
 طراحتی  عتدم  استت،  نشده توجه بدان زمینه این در کهای لهامس

 صتورت  در کته  باشتد می شتارگاهک پسا  تصفیه سیستم مناسب
 اصتالح  نیتز  و بایسته نظارت ،سیستم درست طراحی شدن انجام

 بدون حاضر حال در که پسا  آلودگی مشکل کشتارگاه، عملکرد
 اوقات گاهی حتی و تخلیه چاه داخل به تصفیه صحیح ندرو انجام
 جنتو   در واقع بولیوار سیمون   )جداول سطحی هایآ  به نیز

 کته  مربوطته  لجتن  مشتکل  همچنتین  و دشومی لیهتخ محدوده(
 باشتند می خارج به کش لجن خودرو توسط لجن انتقال به مجبور

 هتای اقتدام  ارایته  بتا  بایتد  بنابراین، .باشدمی حل قابل حدودی تا
 کارهتای اهر .کترد  اقتدام  ستوء  آثتار  کتاهش  بته  نسبت اصالحی
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 انجام هایآزمایش نتای  و آثار بررسی نتای  به توجه با پیشنهادی
 .است دهش ارایه شده

 

 فاضالب 

 موجود پسا  تصفیه سیستم سازیبهینه  
 و استاندارد حدود با مطابقت و خانهتصفیه خروجی مستمر پایش 

 در عوامل و علل یافتن استاندارد، حدود با مغایرت درصورت
 کیفیت و خانهتصفیه عملکرد )اصالح مشکل ساختن طرف بر

 (انهختصفیه به ورودی پسا 
 تصفیه سیستم طراحی در زیستمحیط متخصصین از استفاده 

 فاضال 

 افراد برای خانه تصفیه راهبری آموزشی هایدوره برگزاری 
  خانهتصفیه متصدی

 برکاهش عالوه تا کشتارگاه در خون آوری جمع واحد ایجاد 
 پودر همچون ثانویه محصوالت بتوان فاضال ، بارآلودگی

 کرد. تولید خون
 

 صوتی دگیآلو 

  حفاظت لیازوسا استفاده پرسنل، توسط فعالیت انجام تناو 
 نظیرگوشی مناسب فردی

 سالن تجهیزاتای دوره نگهداری و تعمیر برنامه جرایا 

 تعمیرات باید حمل( کامیون )تردد خطی منبع مورد در 
 هاآن بودن فرسوده به توجه با حمل هایکامیون ازای دوره
 .آید لعمبه محقق مشاهده طبق

 

 بو 

 پاک و بردن بین از ،هامر  نگهداری محل نگهداشتن تمیز 
  روزانه صورت به مرده پرندگان نیزالشه و فضوالت کردن

 تغییترات  کاهش برای عایق و بسته در ظروف در خون حمل 
 هاآن دمای

 رستاندن  حتداقل  بته  ختام،  ضایعات و زباله موجودی کاهش 
 محتیط  در هاآن هدارینگ جانبی، تولیدات برای هاآن ذخیره
 فضاها مناسب تهیه ،محفوظ و سرد

 استفاده و تولید فرایند طی در آمونیاک مثل موادی از استفاده 
 بو حذف برای اسکرابرها از
 محیط، با متناسب کشتارگاه برای شده درنظرگرفته پایش برنامه
 ت.اس دهش ارایه (3) جدول در شده شناسایی وآثار آالینده منابع

 دهش ارایه تحقیق با حاضر تحقیق آمده دستبه نتای  مقایسه
 میزان از فاضال  هایآالینده میزان تجاوز ،11 سال در افتخاری
 سیستم مقایسه در البته داد. نشان را تحقیق دو هر در استاندارد
 سیستم ایشان، تحقیق شده بررسی کشتارگاه دو فاضال  تصفیه
 در این و شده معرفی رترب کارایی با سیستم عنوانبه فعال لجن
 فعال لجن سیستم آزمایشات، نتای  طبق که باشدمی حالی

 آزمایشات نتای  همچنین .باشدمی الزم کارایی فاقد نمونه کشتارگاه

 حاصله پسا  که باشدیم مطلب بیانگراین Nhat تحقیق در پسا 

 به تخلیه قابلیت فاضال ، هایآالینده باالی مقادیر دلیل به
 باالی غلظت وجود به معضل این دلیل و ندارد را سطحی هایآ 

 است. شده داده نسبت دیزا مواد باالی مقادیر و پسا  در خون

 پایش برنامه بندیزمان و هاشاخص (:0) جدول
 محیط عامل اقدامات پیشنهادی

 فاضال  اریکب روز 85 االمکان حتی و ماهانه صورت به خانهتصفیه خروجی و ورودی در فاضال  پایش
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 صدا یکبار ماهی صورت به بیرونی محوطه در مختلف سنجش هایایستگاه تعیین

 هوا کیفیت یکبار ماهی صورت به برداری بهره فعالیت تأثیر تحت منطقه در هوا هایآالینده گیریاندازه

 کنترل نیز و محصول و برگ بر هاهآالیند مخر  تاثیر به توجه با هوا هایآالینده زمینه در آلودگی کنترل
 زیرزمینی آ  به نفوذ از جلوگیری جهت به فاضال 

 گیاهی پوشش
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 وحش حیات غذایی زنجیره به آلوده ماده ورود احتمال جهت به دیزا مواد و فاضال  مورد در کنترل 

 قرار آزمایش تحت آزمایشگاه در ایدب گرددمی استفاده مر  شستشو برای چاه آ  از که این به توجه با -
 .گیرد انجام آن روی بر تصفیه عمل استاندارد با مطابقت عدم صورت در تا بگیرد

 کامل بندی بسته با و بهداشتی صورت به مر  عرضه -
 محصول بهینه نگهداری جهت انجماد تونل و سرد اطاق صفر، زیر سردخانه به کشتار سالن مجهزکردن -

 ساکنین
 محدوده

 بهداشت
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  کشتارگاه کارکنان کلیه برای ایمنی و بهداشتی هایآموزش هیارا -
 مناسب ماسک و دستکش روپوش چکمه، جمله از کارگران برای مناسب لیوسا از استفاده- 
 خط هایدستگاه ارتقاء و تولید خط کامل کردن مکانیزه -

 کارگران
 کشتارگاه

 ارگونومی



 TOPSIS  512و  AHP های تلفیقینمونه تهران به روشکشتارگاه زیستی محیطبررسی اثرات 

  هایادداشت
 شد که به هر حال در حد استاندارد است )سردبیر(.می بایست با مناطق صنعتی سنجیدهمی صدااندازه * 

1. Analytical Hierarchical Process(AHP) 

2. Technique for order preference by similarity to by ideal solution(TOPSIS) 
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