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 چکیده 
شرق فرودگاه سبزوار قرار گرفته    ی لومتر یک  ک یمتر مربع در فاصله  هزار    15ساحت  شهرستان با م   ن ی کشتارگاه دام سبزوار به عنوان تنها مرکز کشتار فعال ا

منسجم   تی ریبه مد  از ی نشود که    یم   دی تول  ید یمواد زا  ، ییغذا  ع یاغلب صنا  ریکشتارگاه نظ  نی گذرد. در ا  یمجموعه م  ن یا تی به چهار دهه از فعال  ک یکه نزد
مورد توجه قرار گرفته است .   ی مواد زائد صنعت ت یریدر مد   ر یدو دهه اخ  یط   ا یاست که در دن  یاست ی مواد، س نی زائدات و کاهش ا  ی ساز  نه ی بر کم  د یدارد و تاک

نبال تعد ارز  یشهر  ط یدر مح   یصنعت  ی از کشتارگاه ها  یناش   ی اثرات پسماندها  لی به د  (  با هدف نظارت  SEA)  کیاستراتژ  یط یحم  ستیز  یابی سبزوار، 
راهبرد   15رو در پژوهش حاضر   نی کشتارگاه ها مورد توجه قرار گرفت. از ا  نی از اقدامات ا یناش  یدها یتهد  لی قلت تجه  یو بهداشت   یطیمح   ستی ز  کپارچه ی
به اهداف اقدام   یابیدست  سی گرفت که در قالب ماتر  ارقر  ی ابی ارز  یپژوهش مبنا   یشاخص برآمده از چارچوب نظر   10و    ی ابی توسط کارشناسان ارز  ی شنهادیپ

  ت یرا داشته، اولو  شیگرا نی شتری ب کی اطراف که به سمت عدد  یها  نی از نفوذ فاصالب به زم یریراهبرد جلوگ انی م  نیشاخص ها شد. ا ییدو دو سهیبه مقا
کشتارگاه   ط یمح  یفی ک یبهساز   ،یصنعت  یکشتارگاه ها یبه طرح ها و پروژه ها  یط یمح ست ی ز ی نظارت تی ریمد ی شود بعد از آن، راهبردها ی اول محسوب م

استشمام    ی به جهت فاصله نامناسب با فرودگاه جهت زدودن بو  یمجدد جهت انتقال کشارگاه صنعت  یاب یو مکان    طی مح ستیز   یها   یکنترل آلودگبا هدف  
 دوم را به خود اختصاص داده اند.  تی اولو ب یرتقرار گرفته اند به ت 0.5و  1عدد  ن یفردودگاه که در فاصله ب  ن یاشده در  
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  مقدمه
  عمل   مادر  شهر  خدمت  در  کامال   ولی  گردند می  گزینی که غالبا در اطراف شهرها مکان   ییها سرویس  و   ها از جمله کاربری      

  های  ترمینال  بار،  وتره  میوه  میادین  ،سیلو  فرودگاه،  گورستان،  کشتارگاه،  زباله،  دفن  محل  چون  شهری  تجهیزات.  نمایند می
صورت گرفته و تحت    یطیمح   یها  ارامترها و شاخصپ به  توجه  بدون  ها کشتارگاه  ن،یب  نیا  در.  باشد می...  و   شهری  بین  مسافرتی

نقش    ی دام  داتیکه تول  یی(. از آنجا2:  1385  ،یبیو حب  ی عدل  ی)نظرباشند یم  اداری  های بستان  بده  دولتی،  های¬تاثیر مالکیت
 ی انجام م  یسنت یها به روش ایو  یصنعت یها ارگاهو ذبح آن در کشت کنندیم فایا یاجتماع یبشر و توسعه اقتصاد هیدر تغذ یدیکل
ضا  ردیگ متاسفانه  طب  یناش  عاتیکه  در  آن  م  عتیاز  رها  خود  حال  همکاران،    ییساردو   ی)عادلشود ی به  ا159:  1394و    ن ی(.  

از آن جا که    ما. اشوند¬یاحداث م  یکشاورز  مناطق  در  و   شهرها  از  دور  عمدتاً  ها  آن.  هستند ندهاک پر  کشور  سراسر  در  ها¬کشتارگاه
آب و خاک را دنبال داشته باشند، لذا    یآلودگ  تواند یم  ها که دفع نادرست آن  کنند یم  دیفاضالب تول   یادیز   ریدمقا  ها¬کشتارگاه

آن  هیتوجه خاص به تصف  یستیبا   عات ی(. ضا1:  1392و همکاران،    ی)لرستان  معطوف گردد  ستیز  طیمح   به  دفع   از  قبل  هافاضالب 
صنا  رینظ  مدا   یها کشتارگاه مد  از ین  ، ییغذا  عیاغلب  تاک  تیریبه  و  دارد  کم  دیمنسجم  ا  یساز  نهیبر  کاهش  و  مواد    نیزائدات 

دن  یاستیس در  که  اخ  یط  ایاست  دهه  مد  ریدو  صنعت  تیر یدر  زائد  اس  ی مواد  گرفته  قرار  توجه  در  12:  1383  ا،یت)فرزادکمورد   .)
برخورد،   وهیش  نیاست. ا  ییو دفع نها  هیبر تصف  شتریب  دی نداشته، تاک  یدر صنعت رشد چندان  یطیمح   ستیز  کردیکه رو   ییکشورها

 ران،یا  ستیز  طی)سازمان حفاظت مح شود یو منابع م  ها نهیاز موارد موجب اتالف هز  یار یو در بس  دهد یم  شیرا افزا   ها نه یهز
 از مهم   یکی  ،یو صرفه اقتصاد  هنمود  ع یصاحبان صنا  ب یرا نص  یعموما سود سرشار  یساز نهیکم  کردیرو   نکهینظر به ا  (.1387

کاهش    نینو   تیریاز کشورها، مد  یاریلحاظ در بس  نی. بد باشد یبر خواستگاه آن م  هیبا تک  یجهت کاهش آلودگ  ها زه یانگ  نیتر

شده شامل    یطراح  یصنعت  یها (. کشتارگاهNemerow, 1997: 405)گردد یم   یتلق  یمل  یاستراتژ  کیبه عنوان    د،یمواد زا
ضا و  بسیفاضالب  آلودگ  اریعات  که  هستد  آن،    ی ناش  یآلوده  ساکن  یکیاز  عمده  مشکالت  روستا  یشهر  نیاز  سراسر    ییو 

در    یجانبماده زائد  به عنوان    ،یصنعت  یکشتارگاه ها  یفاضالب ها  هی(. لجن حاصل از تصف63:  1390و همکاران،    ی)خضراستیدن
  ی ( و برخ28: 1379باشد)بودا،  ی نتقال از دام به انسان مقابل ا  ن، که لجن حاصل از آ رایاست ز تیفاضالب حائز اهم هیتصف ستمیس

 ازمندیامر ن  نی(. که اMartens et al, 2001: 25)دهد یم  شیاستفاده از آن را افزا   یبهداشت  سکی ر  زا، یماریعوامل ب  نیاز ا
 ه یمحصوالت خود سرما  یبهداشت  تیفیاز ک  نانیاطم  یخود را برا   یاز منابع مال   یکه صنعت غدا، بخش قابل توجه  باشد یم  نیا

ا   یگذار که  بدل  نیکند  م  یناش  یاقتصاد   یضررها  لیامر  فساد  غذا  یکروبیاز  همچن  ییمواد  ب  نیو  مصرف   ها یماریظهور   در 

و گسترش    جادیدر ا  توانند یکشتارگاه ها م  ،یبهداشت  نی مواز  تیت عدم رعالذا در صور  باشد یم  ییو روستا  یشهر  مراکز  کنندگان
 (. 13: 1393 ،یالموت یداشته باشد)پژوه ییانتقال آن بخصوص در شهرها نقش بسزا و  یآلودگ

دام   یقصابدر کار کشتار دام، هر   ها ی شهردار  ای  یدولت  ت یمسئول   میعدم دخالت مستق  لیتوجه به آنچه گفته شد؛ در گذشته به دل  با
(. هم موجب  2:  1394)غالمپور و همکاران،  رساند یشت آن را به فروش مو گو  کرد یذبح م   یبهداشت  نیمواز  تیخود را بدون رعا

در حال   ،یگوشت  یها ذبح دام و فرآورده  یبرا  یمناسب و بهداشت  یها رو فراهم کردن مکان  نیشد. از ا  ی شهر م  یفضا  ی نابسمان
کشور از جمله سبزوار در  یشهرها  یکه در برخ  یبهداشت  ریو غ  یسنت  یها کشتارگاه  تیدارد که فعال   تیاست و اهم   یحاضر ضرور

 از کشتارگاه  ی ناش  یها پساب  تیوضع  ی است، بررس  تیاهم  ز مطالعه حائ  نیهمچنان ادامه دارد. آنچه در ا  ،یاستان خراسان رضو

باشد که کمتر به آن توجه شده است   ی سبزوار ماکن در شهر شهروندان س یشده در بحث مسائل بهداشت جاد یو خلل ا یصنعت یها
مطالعه،   نین، هدف از ایامر شده است. بنابرا  نیمانع تحقق ا  یبهداشت  رانهیگ یمرتب و پ  یها باال و عدم نظارت  یور چرا که بهره

 (SEA)  کیاستراتژ  یطیح م   ستیز  یابیکه از روش ارز  باشد یشهر سبزوار م  یصنعت  یها از کشتارگاه  یناش  یپسماندها  یبررس
قابل قبول    یاز روش ها  یکی  ک،یاستراتژ  یطیمح   ستیز  یابیشود. ارز  ییمناسب شناسا  یها یاستراتژ  دگاهیاستفاده شده تا از د

 مورد  ها  طرح  و   ها برنامه  ها، است یس  ها، یاست که در آن به طور منظم و گسترده خط مش  داریبه اهداف توسعه پا  یابیدست   یبرا

 ی انجام م  یتوسعه خاص و در سطوح محدود ای تیفعال ی ( بر رو EIAکه در روش )  ی در حال رند، یگ ی قرار م ی طیمح  ستیز یابیارز
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 ردیقرار گ استگزارانیو س زان یدر دسترس برنامه ر یزیابزار مهم برنامه ر کی ان تواند به عنو یم کیاستراتژ یابیارز نی. همچنردیگ
  شوند  یم  داریپا  یعمران  یو برنامه ها  یا توسعه  یطرح ها  یاجرا   جهیکه در نت  یطیمح   ستیه زاساس بتوانند اثرات بالقو  نیتا بر ا

 (. 23: 1384 ،یکند)منور شنهادیکاهش آن ها را پ ایجهت رفع  یمنطق یها  نهیکرده و گز ییرا شناسا
 

  
 : کشتارگاه صنعتی دام سبزوار1شکل شماره

 
  
در کشور انجام شده است که   یگریهر صنعت د  ای  و   ها از کشتارگاه  یناش  یرد پسماندهادر مورد عملک  یمطالعات متعدد  تاکنون  

 : شود یاز آن ها اشاره م یبخش از پژوهش به برخ نیشده است که در ا ی متفاوت جیمنجر به نتا
خ1383)ایفرزادک  پژوهش  در  بررس(،  به  ها  هیدر تصف  تیتثب   یها برکه  ییکارا  یود  کشتارگاه  کر  یفاضالب  پرداخته  مانشاه  شهر 

بدست آمده نشان داد؛ پساب خروجی این تصفیه خانه با کیفیت موجود، قابلیت استفاده در آبیاری کشاورزی و یا دفع به   جیاست. نتا
 اصالحی  اقدامات  برخی  گیرد،  قرار  توجه  مورد  ها دفع بهداشتی یا استفاده مجدد از این پساب  هچنانچ .  ندارند  را  سطحی  های آب

  در   بایستی  سیستم  این  در  تکمیلی  های برکه  از  استفاده  یا  و  خام  فاضالب  از  خون  جداسازی  مناسب،   نگهداری  و  برداری بهره  نظیر
فاضالب حاصل از    هیلجن فعال در تصف  ستمیدر مورد عملکرد س  ش و همکاران   ی که توسط ززول  یپژوهش  در .  گیرد  قرار  کار  دستور

پساب خروجی از    تیفینشان داد که ک  جینتا  گرفت،  انجام(  1386)  سال  در  گلستان  استان  قال آق  یمختلف در شهرک صنعت  ع یصنا

ماه  خانه¬هیتصف اکثر  م  گرید  کی  در.  است  بوده  پساب  دفع   استانداردهای  مطابق   سال  های در  به    زاده نرایمطالعه  و همکاران 
ها  هیتصف  ییکارا  یبررس در سال  تهران  اکباتان  پا  1379-80  یخانه شهرک  ا  یاصل  یرامترهاپرداختند.  در  مطالعه     نیمورد نظر 

TSS , COD, BOD  8  ب یبه ترت  قیدر طول مدت تحق  یها در پساب خروج  ندهی آال  نیغلظت ا   نیانگینشان داد م   ج یبودکه نتا ،
 یاردهابا  استاند  یخروج  ریمقاد  نیدرصد بود. ا  92و    94،  96  بیکه از لحاظ راندمان حذف به ترت  تر،یگرم در ل  یلیم  31.12و    6.6

تحت عنوان    یا ( در مقاله1391)گرانیو د  یبه منظور استفاده مجدد از پساب مطابقت دارد. قهرمان  ستیز  طیسازمان حفاظت مح 

فاضالب با بار   دیاز مراکز تول  یکی دام    یها کشتارگاه  کند، یشهر سنندج عنوان م  یفاضالب کشتارگاه صنعت  خانه¬هیتصف  ییکارا
  ط یقبل از ورود به مح  نیشود. بنابرا یط یفراوان مح  یباعث  آلودگ تواند  یمناسب م هیت عدم تصفر صورکه د باشد ی باال م یآلودگ

راندمان آن    شیافزا  و  ها کردن به رفع نقص  کمکها باعث   ستمیس  نیعملکرد ا  از نحوه  یگردد. آگاه  هیبه روش مناسب تصق  دیبا
م نتا  یها  ک  نیا  جیشود.  داد؛  نشان  در همه    هی از تصف  ی پساب خروج  تیفیپژوهش  دام سنندج  ها مطابق    یخانه کشتارگاه  ماه 

کارا  یاستانداردها کل  در  و  نبوده  پساب  آال  هیتصف  نیا  ییدفع  حذف  در  نم  ها ندهیخانه  با  باشد یمطلوب  ا  دیلذا  از   ستفادهبا 
و روش   ها یآلودگ ی ان بررسعنو  تحت ی( در پژوهش1391) یزدیو   یمحمود آباد ی مناسب راندمان آن را باال برد .زارع یراهکارها

واقع در شمال    یبخصوص استان هاو    ران یدر ا  کنند؛ ی م  عنوان   ها کشتارگاه  تیاز فعال  ی ناش  یصنعت  یها فاضالب  هیتصف  یها
علت شرا به  ج  طیکشور  اقل  ییایغرافخاص  ناش   یمیو  فعال  یدچار مشکالت  ن  یکشتارگاه  یواحدها  تیاز  آن  رفع  که    ازمند یبوده 

هز و نصب تصف  باشد یم  ادیز  نهی صرف  احداث    ها   رودخانه  به  عمدتاً  که  شستشو  و   ذبح  از  حاصله  فاضالب  جهت  ها خانه  هیلذا 
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 ردیقرارگ  ی دررابطه با کشتارگاه ها مورد بررس  دیاست که با  ی ماتواحدها از اهم اقدا  نیمحل استقرار ا  رییتغ  زیو ن  گردند یم  هیتخل
فاضال  یکی دفع  ها  کشتارگاه  معضالت  ماز  ازکارکشتارگاه  حاصل  ک  یب  چرا  تولباشد.  فاضالب  حجم  آب   بای تقر  ید یه  با  برابر 

در   در کشتارگاه  کیمصرف شده  فاضالب  است مقدار  تابع  یها  کشتارگاه  و صرف  یمختلف  آب   ییجو  هازنحوه کشتار  درمصرف 

  جاد یباعث ا نیباال شامل خون و پروتئ اریبس ی بوده و با داشتن بار آل یقو اریبس عیصنا نیشده درا یدیتول یفاضالب ها باشد¬یم

م خود  مجاور  درمنطقه  حاد  مهمترگردند یمشکالت  از  ها  نی.  ا  یآلودگ  ی شاخص  م  ع یصنا  نیفاضالب  بودن  -BOD  زانیباال 

COD -TDS باشد. -یم یکروبیم یها ندهیو آال  ترنگ و کدور 

را برتر    یعوامل  گاها  و   اند¬رد نظر مطرح کردهبه مسئله مو  خود را نسبت  یو چهارچوب نظر  دگاهیکدام از مطالعات نام برده، د  هر
که  اند لیامر دخ نیدر ا یشد؛ عوامل متعدد انیپژوهش ب نیکه در ا یصورت در اند به مطالعه آن پرداخته یدانسته و صرفاً تک بعد

 یو استراتژ یراهبردها یبررسحاکم به   طیاشر ی مشخص و با در نظر گرفتن تمام یبا چهارچوب فکر  تاشده  ی پژوهش سع نیدر ا
 یها و شاخص  ردیقرار گ  یابیمورد ارز  یشهر  نیآن بر ساکن  ریمطرح شده تا تاث  ییایاز بعد جغراف  ی طیمح   ستیز  یابیجهت ارز  ها،

 شود. دیتول یشهر طیدر مح  یتصنع یها کشتارگاه یناش یپسماندها تیریاثرگذار بر بحث مد
 

 

 ی نظر یمبان       
ای به نظام ارزشی آن  در هر جامعه فضاهای جغرافیایی نسبت به حفظ کیفیت های محیط زیستی و دل نگرانی یتمیزان حساس     

دارد.  آن بستگی  گیران  و تصمیم  و    به عبارتی،   جامعه  منابع  با سایر  ارزش همسنگ  طبیعی،  منابع  و  زیست  کیفیت محیط  حفظ 
معیارهای   و  و جغرافیایی  موضوعات  برنامه  دارد  در  و تصمیمنیز  مباحث تصمیم  گیریریزی  ابعاد فضاییبرای  در  جامعه   گیری  آن 

بود  ارزشمند همکاران،  )خواهد  و  در    (.100:  1393مسافری  زیست  محیط  وضعیت  که  آنجا  و  از  نظام  تصمیمات  تابع  جامعه،  هر 
جامعه میبرنامه آن  داشت  ریزی  انتظار  توان  برنامهباشد، می  نظام  با اصالح  و تصمکه  توانیمریزی  رعایت  در جهت  و  گیری  ها 

های مدیریتی  مسئله نیازمند ابزارها و روشاین    باشد، اماوجود داشته    محیطی  پایداری  در راستای رسیدن به،  فضاییهای  حساسیت 
جامعه   آن  بر  فضای حاکم  این روشباشد.  میدر  راها،  از جمله  تواناییارزیابی  به دلیل  و همچنین سهبردی محیط زیست  طح  ها 

کننده حفظ    های عملیاتی به سمتی است که تامینها و برنامهها و طرحمشیابزاری موثر برای هدایت خطبه عنوان  ،  ناثرگذاری آ
 جهان اصلی هایچالش  و  هافرصت ایفزاینده طور به امروزه   (.45:  1394حسینی و همکاران،  )باشداست، میکیفیت محیط زیست  

 را شهری هایزیرساخت صنعتی، های  فعالیت گسترش و  گذشته دهه چند در  شهرنشینی  شتابان  د رش و  گردیده متجلی  شهرها در

ای،  است داده افزایش شدت به را  محیطی زیست  ضایعات مقابل در و  کاهش فیروزه  و   به  که شهرهایی . (523:  1392)جوزی 

 های فضای سرزمینیو چالش  محیطی  تزیس هایبحران با خود حاضر حال  در طبیعی محیط تخریب دلیل به کرده رشد سرعت

-می یقین به  (.47:  1394)حسینی و همکاران،  باشدمی قابل مشاهده ایران بزرگ  شهرهای بیشترکه نمود بارز آندر   اندشده مواجه
 و  داده قرار خود  تاثیر تحت را بشری جوامع  آن درنگ بی  و  سریع  تاثیر زیست که محیط آلودگی بخش ترین مهم که گفت توان

 هایآب تصفیه  آب،  آلودگی :اشدبمی صنعتی های فاضالب خصوص به ها استاندارد فاضالب غیر خروجی هایپساب  تخلیه نتیجه

یکی از منابع آلوده آب و فضا و چشم انداز   (.22:  1391است)قهرمانی و همکاران،    در شهرها  ربش قابل و  سالم آب تامین و  آلوده
 زدیکی شهرهای بزرگ می باشد. شهری، وجود کشتارگاهای واقع در ن

حجـم انبـوه آب به همراه    ؛ اماکنندعرضه میمنظـور مصرف مستقیم    ها مقادیر انبوه گوشت تولیـدی را بـهکشتارگاهبا اینکه       
پـس مـواد معلـق،  و  ذبـح  را تشکیل میب کشتارگاهاچربـی، خـون  حا.  دهدبه شهرها می  ناخوشایندیو چهره    دهدها  در  لی این 

هـای د فـرآورده های ایران به دلیل عدم استفاده از فنآوری مناسب، جداسازی اولیه خون جهت تولیــه در بیشتر کشتارگاهاسـت ک
پذیرد. در نتیجه خون به شبکه فاضـالب وارد شده و سبب صورت نمی (عنـوان مکمل پروتئینـی جیـره دام  خون بـهجنبی )پودر 

و درجه   های   های جـانبی )عـوارض محـیط زیستی و هزینه  شود که به تبع آن هزینه  آلـودگی فاضـالب میباال رفتن بار آلی 
تواند از  ها به حد استاندارد کاهش نیابد، می  چنانچه غلظت آالینده  (. 4:  1386)دریجانی و هاروی،  افزایش خواهد دادای( را  تصفیه

بیمـاری عوامـل  انتشار  و  طریق  وبا  و  طـاعون  نظیـر  سفره زا  چـاهآلودگی  طریـق  از  زیرزمینی  آب  جذبهای  کننده    هـای 
ها(، سالمت عمومی را به مخـاطره انـدازد. بـدیهی اسـت  متـداول دفع فاضالب کشتارگاههـای  عنوان یکی از روش  )بهفاضالب
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می پـسماند  صـحیح  مـدیریت  ااعمـال  ارزش  ایجاد  حتی  و  ضایعات  از  بخشی  هدررفت  کاهش  ضمن  )تولید  جدیدفزوده  تواند 
ویـژه   ب و امکان استفاده مجدد از فاضالب بـهاآلـودگی پس  های پودر خـون و پودر گوشت، کود و غیـره(، کـاهش درجـهفرآورده 

سازد فراهم  را  آبیاری  مصارف  کـشتارگاه  .(Stoop, 1999)جهـت  اکثـر  منتـشره،  آمار  عمــده براساس  از  کـشور  هـای 
های کشتارگاهدرصـد    90طـوری کـه بـیش از    انـد؛ بـه  بهـرهت موردنیــاز یــک کــشتارگاه بهداشتی بیامکانــات و تأسیــسا

مناسب تصفیه فاضـالب می فاقد سیستم  انجـام   کشور  بررسـی  در  از    باشند.  مناسب تصفیه    426شـده  فاقـد سیستم  کـشتارگاه 
  درصد به زمین   35/25هـای حفـرشـده اطـراف کشتارگاه و    ه چـاهدرصد بـ  88/24درصـد بـه رودخانه،    82/25ب، فاضالب  اپس

  آوری و به مناطق به   درصد هـم در مخازن سپتیک جمع   94/23گردید. ضمن آنکه فاضالب  ت میهای حاشـیه کـشتارگاه هدای
می تخلیه  و  حمل  دیگری  دوردست  محیط ظاهر  و  میکروبی  آلودگی  باعـث  نیـز  حالـت  ایـن  کـه  در  شد  ت  زیستی  خلیه  مناطق 

 . (126: 1392)قانعیان و همکاران، شودفاضالب می
که        ایران  اهمیدر کشور  استراتژیکبرنامه  تبتدریج  برای تصمیم  های  در سطوح مختلف  فراگیر  و  گیران مشخص میو  گردد 

اهبردی محیط زیست به علت ای شکل گرفته است، رویکرد ارزیابی رریزی آمایشی و منطقههایی برای گسترش نظام برنامهحرکت
های اطالعاتی تواند در زمینه حفاظت محیط زیست، الیهفراگیر، می  ریزی جامع و یادی و ماهوی آن با نظام های برنامهسازگاری بن

ت برای  مناسب  بسار  سازی  آماده  جهت  مؤثری  که  گمیمصراهبردی  آورد  فراهم  راهبردی  سطوح  در  مییری  به  ابتدا  توجه  با  باید 
نیبست و  اکولوژیکی  توسعه مرهای  فرایند  در  کشور  مناطق مختلف  نقش  اجتماعی،  اقتصادی  با  ازهای  و سپس  لی مشخص گردد 

ظور تحقق اهداف از  ها به منهای تعریف شده مناطق، زیرساخت های مورد نیاز برای گسترش و چگونگی پراکنش آنتوجه به نقش
نامه های عملیاتی نیز، باید معیارهای محیط تعیین گردند. در مرحله تدوین براجتماعی(  -)اکولوژیکی و اقتصادیپیش تعریف شده

طور روشمند مورد مالحظه قرار گیرند. در این صورت اشراف راهبردی، سبب می گردد که گسترش، حجم شدت و توزیع  زیستی به  
ت، بر انجام فعالیت ها، عقالنیت بیشتری شبکه راه ها در بستر اطالعاتی مناسبی صورت گیرد و به لحاظ هزینه و زمان و حساسی

مستلزم کاربرد ابزار فرایندی مناسبی جهت تولید الیه های اطالعاتی مناسب است    ذکر شدههریک از سطوح راهبردی   حاکم گردد.
توانایی دارای  راهبردی محیط زیست  ارزیابی  کنندهو رهیافت  تعیین  آوری الهای  فراهم  مناسه یای جهت  اطالعاتی  برای های  ب 

 ای می باشد.  ای و ناحیهط زیستی در سطوح ملی، منطقهمدیریت محی

مانی  ای به ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست، مستلزم وجود اطالعات کافی و توان سازبه عنوان رویکرد برنامه  SEAکاربرد       

و محکم یافته است،  ی پیشرفتهدر کشورها  SEAسطح پروژه و متعاقب آن    EIAباشد. علت اینکه فرایند  کارا می ، روال منطقی 

در    SEAاثرگذاری روش    ارتقای توان سازمان برنامه ریزی در این گونه کشورها می باشد.ناشی از شکل گیری اطالعات انباشته و  
ین دو  ریزی است و در غیاب انظام فن ساالر، مستلزم پیش شرط شکل گیری بانک اطالعات محیط زیستی و تحول نظام برنامه

ن اطالعات پایه مورد نیاز، از طریق اصالح  در صورت فراهم بود  SEAباشد.  سطحی و عاری از ارزش واعی می   SEAعنصر مهم،  
فعالیت ها،  و جهت  بهینه میمسیرها  را  القایی میهای مختلف  و  آثار تجمعی، سینرژیک  بروز  مانع  و  راهبردی کند  ارزیابی  شود. 

بهبود مدی در جهت  زیستی کالن میمحیط زیست  بهبود روشریت محیط  از طریق  که  کیفیت محیط زیستباشد  ارتقای  را    ها، 
های شدید  های محیط زیستی دارای محدودیتدهد. این رویکرد در کشورهای در حال توسعه که به لحاظ تخریبهدف قرار می

هزینهمی اثربخشی  و  از طریق کاهش  است.باشند،  مفید  ا  ها بسیار  انجام  ابتدبرای  تحقیق  از طریق ین  نیاز  اطالعات مورد  کلیه  ا 
و سایت های اینترنتی مختلف جمع آوری شدند. پس از آن کلیه اطالعات فوق به صورت  مراجعه به مراکز اطالع رسانی م رتبط 

هکارهای عملیاتی  های بدست آمده، راتوصیفی بررسی و با توجه به اهداف تحقیق طبقه بندی شد و سپس با اتکا به یافته ها و داده
 ناسب پیشنهاد گردید. م
 

    

 روش پژوهش 
تحلیلی است که با استناد به اسناد و معیارهای موجود به تجزیه و تحلیل پسماندهای ناشی از   -توصیفی پژوهش حاضر، روش        

می باشد.    (SEA)راتژیک  کشتارگاه صنعتی شهر سبزوار پرداخته شد. روش بکار رفته در این پژوهش، ارزیابی زیست محیطی است
ها، وسعه پایدار است که در آن به طور منظم و گسترده خط مشیاین روش یکی از روش های مقبول برای دستیابی به اهداف ت
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میسیاست قرار  ارزیابی  مورد  ها  و طرح  ها  برنامه  میها،  همچنین  برنامهگیرد.  مهم  ابزار  یک  عنوان  به  دسترس  تواند  در  ریزی، 
-که نتیجه اجرای طرح های مختلف می  گزاران قرار گیرد تا بر اساس آن بتوانند اثرات بالقوه زیست محیطین و سیاستزاریبرنامه

و گزینه کرده  را شناسایی  آنباشد  یا کاهش  رفع  کند.  های منطقی جهت  پیشنهاد  را  پژوهش رو  این ازها   راهبرد 15 حاضر در 

 دستیابی ماتریس قالب در و  گرفت ارزیابی قرار مبنای پژوهش نظری چارچوب از دهبرآم شاخص 10 و  توسط کارشناسان پیشنهادی

 کردن نرمال از پس و  شده کمی حاصله ماتریس ادامه در  شد. در قالب نرم افزار پرومیته  هاآن دویی دو  مقایسه به اقدام،  اهداف به

های شاخص با  نسبت در آمده بدست امتیاز و  ییرپذتحقق میزان اساس بر  جامع طرح راهبردهای ها،شاخص و راهبردها وزن
   .شد انجام نیز ارزیابی های شاخص برای فرآیند همین مقابل سمت در .شدند بندی اولویت ارزیابی،

و به عنوان یک روش کارا و با استفاده از دو واژه ترجیح و بی تفاوتی به دنبال انتخاب    MADMهای  جزء روش  هتیروش پروم
های گسسته و انتخاب  بندی گزینه(. این روش برای ارزیابی و اولویت61:  1390سبکبار و همکاران،  باشد )فرجییبهترین گزینه م

اندازه گ معیار)با مقیاس های مختلف  چند  اساس  بر  بکار میبهترین گزینه  که همچنین روش.  رودیری(  در مواردی  پرومتی  های 
تصمیم قرار  معیارهای  یکدیگر  بر  تضاد  در  تصمیمگیری  و  تصمیمداشته  جدول  در  پایه  اطالعات  میگیران  ناکافی  را  دانند گیری 

 . مناسبی داردعملکرد 

زمانی    Maxهای  است. این تفاوت برای شاخص  jها در شاخص  بیانگر تفاوت اندازه  dj (a , b) = fj (a) – fj (b)  گام اول: 

 این رابطه برعکس است.  Minباشد. و برای شاخص  fj (a) > fj (b)معنادار خواهد بود که 

 هد آمد. و با توجه به توابع یاد شده بدست خوا  Pj(a,b)ها با یکدیگر، مقدار پس از محاسبه میزان تفاوت گزینهگام دوم: 

 دهند.نشان می  π(a,b)که آن را با  bنسبت به  aمجموع موزون برتری گزینه گام سوم: 

 :  ریان ورودی می باشداین گام شامل دو جریان خروجی و جگام چهارم: 

این گزینه برتر  های دیگر برتر است. هرچه این مقدار بیشتر باشد  چه قدر از گزینه   aکند یک گزینه مانند  بیان میجریان خروجی:  
 خواهد بود.

زینه بهتر خواهد باشند. هرچه این مقدار کمتر باشد این گبرتر می aهای دیگر چه قدر برگزینه کند که گزینهبیان میجریان ورودی: 
 بود.

پنجم: رتبه  گام  جریان خالص  آوردن  رتبهبه دست  جریان  میان  توازن  این جریان  جریانبندی،  است.  و منفی  خالص   بندی مثبت 
 (.  179: 1390باالتر نشان دهنده گزینه برتر است )مومنی و همکاران، 

 

 ی پژوهشغرافیایو جمرلق

ت        به عنوان  دام سبزوار  این شهرستاهنکشتارگاه  با مساحت  ا مرکز کشتار فعال  فاصله    15ن  در  متر مربع  کیلومتری    دو هزار 
راس دام  35راس دام سبک و  150گذرد و روزانه بیش از چهار دهه از فعالیت این مجموعه می گرفته کهشرق فرودگاه سبزوار قرار 

های ناشی از  بهخونآ  ه و فاضالب مجهز نبودستم تصفیه  یسکشتارگاه به  این    .شودکشتار میمتر مربعی آن    400سنگین در سالن  
های آالیش داشته است. شد که این امر مشکالت زیست محیطی مختلفی را به همراه کشتار در محوطه بیرون کشتارگاه سرازیر می

و  تراض مسافرین  عاهای ولگرد شده که این مسئله باعث گالیه و  دامی ناشی از کشتار سبب تجمع حیوانات وحشی به ویژه سگ
های ناشی از کشتار است زیرا نبود سیستم  مهمترین مشکل کشتارگاه فعلی سبزوار بحث فاضالب  است.شده    اهالی این شهرستان

عبیه شده، خارج از محوطه  های تها و سایر عوامل عفونی به حوضچهفاضالب سبب شده تا ضایعات حاصل از کشتار به همراه بافت 
های های دام عفونی و غیر قابل مصرف در چالهجاری شدن فاضالب حاصل از کشتار و دفن غیر اصولی الشه. دکشتارگاه جاری شو 

  .شوداطراف کشتارگاه سبب ایجاد بوی نامطبوع می
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 (: نقشه محدوده مورد مطالعه 2شکل)

 

 و بحث  هاهافتی
طرح جامع و   ی ابیبه اهداف، ارز یابیدست سیماتر نیتدو و پژوهش  اتیاستخراج شده از ادب یچارچوب نظر یساز ادهیبه منظور پ     
: دیگرد  ی ط  ی، دو گام اساسهای صنعتیاستراتژیک پسماندهای ناشی از کشتارگاهارزیابی    یبرا  یشنهادیپ   یارائه راهبردها  تاًینها

و اهداف   های  مشخط    میا بتوانپرداخته ت  اثرات زیست محیطی پسماندهای کشتارگاه صنعتی سبزوار  قیدق  یابتدا به مطالعه و بررس 
،  نظرات کارشناسان  ی منظور و پس از بررس  نیبد  .میمرتبط با هر هدف را استخراج کن  یشنهاد یپ   یمورد نظر طرح و راهبردها  یکل

 استخراج شدند.  ریبه شرح ز ( Sراهبرد ) 15( و G) کلیدیهدف  سهمورد نظر در قالب  یدیموضوعات کلاهداف 
G1:  یداراصل توسعه پا یبر مبنا ستیز طیمح  تیفیکبهبود و ارتقاء : 
S1 به طرح نظارتی زیست محیطی  پروژه های    : مدیریت  و  کیفی محیط   :  S2های صنعتی/  کشتارگاهها  با  کشتارگاه  بهسازی 

 از طرح های توسعه کشتارگاه حفاظت اکولوژیکی : S3/ هدف کنترل آلودگی های زیست محیط
G2: یشهر  ی سکونت و زندگ تیفیک یارتقا کردیو با ر یاجتماع -یتوسعه کالبد: 

 S4ا کالب  کی  جادی:  منسجم  کشتارگاه    دیساختار  محیط  از  دور  شهریS5  /به  منظر  و  سیما  ساماندهی  چهره   :  زدودن  جهت 
کالبدی  S6  /شهری  نامطلوب استقرار  بهینه  الگوی  به  کشتارگاه  دستیابی  آلودگی S7  /محیط  زدودن  جهت  ساختاری  تغییرات   :

جهت فاصله نامناسب با فردوگاه جهت زدودن بوی استشمام شده رگاه صنعتی به  تا: مکان یابی مجدد جهت انتقال کشS8  /بصری
 دودگاه در این فر

: G3 استاندارهای بهداشتی به  یابیدست 
S9  :تولیدات صنعتی  جادیا بر  نظارتی  الو  جادیا  :S10  /پایگاه جدید  هرگونه عامل  از  دوری  حفاظت شده جهت    /ده ساز  محیط 

S11:  های مناسبگندزدایی مداوم محل ذبح و انتقال آن ها به مکان/    S12  مقابله با هرگونه حیوان وحشی و انتقال آن ها به :
شده/   حفاظت  منطقه  از  پایگاهS13خارج  ایجاد  مصرف:  از  قبل  ها  آن  تست  و  دامی  محصوالت   مدیریت:  S14  های سالمت 

  در   پخت  صورت  به   ضایعات  فراوری  طریق  از  اطراف  های  زمین  به  فاصالب  نفوذ  از  وگیریجل:  S15  /ها  آن  سالمت  و   کارکنان
 طیور.  و  دام خوراک عنوان به استفاده و بخار یا هدیگ

صورت   نیبد،  دیرسی ارزیابی زیست محیطی استراتژیک  بر چارچوب نظر  یمبتن  یابیارز   یهاشاخص  نینوبت به تدو   یدر گام بعد
ادب مطالعه  با  شرا  کیاز    وضوعم  اتیکه  گرفتن  نظر  در  و  اجتماع   یاقتصاد  ،یکالبد  ،یطیمح   ستیز  صخا  طیسو  از    یو  متاثر 
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شاخص ارزیابی از متون نظری مربوطه استخراج شد که نهایتا پس از   18، ابتدا  گرید  یسو  از  شهر سبزوار  های صنعتی درکشتارگاه 
 (.1نهایی ارزیابی مبنای کار قرار گرفت )جدول شاخص 10وران، تعداد برگزاری جلسات بحث و نظرسنجی با بهره

 

 کشتارگاه صنعتی سبزوار و راهبردهای طرح  اهداف. معیارهای پایداری و زیست محیطی مورد استفاده در ارزیابی  1شماره   جدول

 لفهمؤ شاخص  شماره 

 آلودگی محیطی  1

 بوی نامطبوع حاصل از فعالیت کشتارگاه 

 صوالت کشاورزی از طریق فاضالب های کشتارگاه های آشامیدنی و محآلودگی آب

 تنوع زیستی و انقراض گونه های گیاهی و جانوری خاص کاهش 

 مشکالت بهداشتی  2
 ورود گونه های جدید جانوری و حشرات موذی 

 افزایش شیوع بیماری های حاصل از انتقال حیوانات وحشی به ساکنین 

 تغییرات ساختاری و بصری  3

 و ازدیاد اراضی رها شده یا معطل  و مناطق مسکونی   زارع کشاورزیعقب نشینی م

 اثرات سوء روانی ایجاد شده برای ساکنین 

 چشم اندازهای بصری ایجاد شده  نامطلوب بدنمایی و جانمایی 

 تغییرات اجتماعی  4
 طبیعی  منابع به مردم  دسترسی   کردن محدود

 تغییر ساختار محله ها 

 1396ژوهش، منبع: یافته های پ

 یو راهبردها  یابیارز  یهاشاخص  یفیک  یابیو ارز  سهیمقا  یبه اهداف در راستا  یابیدست  سیماتر  لیبخش ابتدا به تشک  نیدر ا      
طرح   یشنهادی پ  یراهبردها   یبار هر شاخص به طور جداگانه در ارتباط با تمام  کی صورت که    نیبد  ،پرداخته شده است  کارشناسانه

الگو،   نیقرار داده شد. در ا یمورد بررس یابیارز یهاشاخص یهر راهبرد در ارتباط با تمام  یدر مرتبه بعد و   فتار گرقر یابیمورد ارز
کشتارگاه  طرح  یشنهادیپ   یاهراهبرد  ماتر  کیدر    صنعتی  ها  سی سمت  شاخص  ارز  10  و  د  زین  یابیگانه  سمت  قرار    گریدر  آن 

استفاده و  ( SEAسازی ی )ماتریس دستیابی به اهداف در برنامهشناساز روش سیماتر ایههیگرفتند. در ادامه به منظور پر کردن درا
 .شد لیتکم ی ابیهر راهبرد و شاخص ارز رینظ یهاهیروش، درا نیشده در ا گانه ارائه 6ی بر اساس طبقه بند

ابتدا اهداف طرح جامع به صورت دو   یسازیدر ادامه به منظور کم به    ز یهر هدف ن  لیذ   یاهبردهو سپس را  ییدو   -جدول فوق، 

-بهرهبر اساس نظرات  استراتژیک    یراهبردها  یافتگیتحقق    زانیدر ادامه م  شدند.  یدهوزن  AHPروش  و در قالب    وهیش  نیهم
 مورد ارزیابی قرار گرفته و میانگین امتیازات کسب شده برای هر راهبرد در جدول وارد شد.  1-5در طیف لیکرت  وران

استخراج شده    یها و راهبردهاشاخص   نیشده ب  فیروابط تعر  یسازیبه کم، اقدام  2ر ارزیابی نمودن جدول  منظو  در مرحله بعد به
ابتدا به وزن  نی. به اق نظر کارشناسان شده استطب نوع و جهت ارتباطات    زان،یشده بر اساس م   نییتع  یفیروابط ک  یده  منظور 

بازه  پرداخته شد برا  نییتع    و مطابق  اساس جدول  ها از سنجه  کی هر    یمعادل کم  وابط،ر  نیا   یشده  بر  کیفی  در    2ی  و  تعیین 
 د وارد ش 3جدول 

 

 ابی به اهداف یس دستیر کمی سنجه های ماتریمقاد. 2شماره جدول 

 سنجه ها   یمعادل کم  ی فیسنجه ک ی نوع و جهت همبستگ 

  2 موثر و مثبت  ریتاث ی دارا

  1 ینی و اندازه گیریبشیقابل پ ریمثبت محتمل اما غ رات یتاث ی دارا

 -0.1یا  0.1  • فاقد ارتباط موثر  ا یفاقد هرگونه ارتباط و 

 0 ؟ رات یتاث ینیشبیدر پ تیعدم قطع

 -  1 ی و اندازه گیری نیشبیقابل پ ریمحتمل اما غ ی منف رات یتاث ی دارا

 - 2 ی موثر و منف ریتاث ی دارا

 1396منبع: یافته های پژوهش، 
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 SEA یبر اساس مبان   کیاستراتژبه اهداف  ی اب یدست  سیماتر . 3شماره  جدول

 1I 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I 10I وزن راهبردها  اهداف 

1G 

0.35 

1S 0.41 2 2 1 1 2 1 0.1 2 1 2 

2S 0.32 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 

3S 0.27 0 1 1 2 1 2 1 2 0.1 0 

2G 

0.27 

4S 0.33 0.1 1 0 1 1 0 2 1 0.1 2 

5S 0.22 1 1- 0 0 2 2 1 1 1 1 

6S 0.18 1- 1- 2- 1 1 1 1 2 0.1 2 

7S 0.12 2 1 1- 0 1 1 2 1 1 2 

8S 0.15 1 2- 1- 1- 0 1- 2 2 1 1 

3G 

0.38 

9S 0.19 2 1 1 1 2 0 1 2 1 1 

10S 0.18 1 1 1 2 2 1- 2 1 0 0.1 

11S 0.15 2 2 2 2 1 2- 1 0.1 0 0.1 

12S 0.12 2 1 1 2 2 2- 2 1 1- 0 

13S 0.13 2 1- 0 1 2 0.1- 2 1 0.1 1 

14S 0.10 2 0 0 1 1 0.1- 1 2 2- 0 

15S 0.13 1 0 0.1 0 0 1 2 1 0 0 

 1396منبع: یافته های پژوهش، 

 
دهنده میزان ارتباط نظیر   ( محاسبه شد که این اوزان نشان4)یر اوزان به دست آمده مطابق جدولحاصل ضرب مقاد  در مرحله بعد

 . شاخص با راهبرد مورد مقایسه و بالعکس می باشد ربه نظیر ه
در  شاخص هر نهایی اوزان آمده، بدست مقادیر ستونی و سطری جمع  و  راهبردها و  هاشاخص نهایی امتیاز و  وزن محاسبه از پس

 میانگین هایخصشا ادامه آمد. در بدست ارزیابی های شاخص با ارتباط در راهبرد هر نهایی اوزان همچنین و  راهبردها با نسبت

.  شدند  ترسیم 4 و 3 شکل قالب  در در قالب نرم افزار پرومیته  هاآن تحلیل الماسی  نمودار ادامه در  و  شد محاسبه گروه هر دو برای
 امتیازات که هاییشاخص دهد،می نشان  آمده بدست امتیازات اساس  بر را  های ارزیابیشاخص توزیع میانگین که  1 شکل اساس بر

 میان این در .اندداشته توجه ها آن به کمترتژیک راارزیابی است راهبردهای که باشندمی هاییشاخص است، انگینمی مقدار زیر هاآن

 در که 8 و  2 ، 1 هایشاخص ،شودمحسوب می اول اولویتداشته،    را  گرایشبیشترین  به سمت عدد یک   که  15شماره    شاخص

 فاصله در که  12و    10و    5و    3 شاخص ند،اداده اختصاص خود به  را  دوم اولویت ترتیب  به اندگرفته قرار  0.5و    1عدد   بین فاصله

 است، میانگین قدار م از بیشتر ها آن امتیازات که هایی شاخص دیگر طرف  از بود، دنخواه سوم اولویتدارند،  قرار 0و  0.5عدد  بین

 بر  و اندداشته ارزیابی هایشاخص از گروه  این به مناسبی انسبت توجهارزیابی استراتژیک   که راهبردهای باشند می هایی شاخص

اول تا  اولویت ترتیب به گرفتند قرار ترین چارکو در پایین  باالترین نقطه اوج بین در فاصله که  7و    8و    5 هایشاخص اساس این
 خود به را پنجم چهارم تا  اولویت بترتی به گرفتند قرارچارک میانی   در که  1 و  4 هایشاخص اند،داده اختصاص خود به را سوم

 .اندداده اختصاص
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 شده توسط کارشناسان  ی ابی ارز  یو شاخص ها  وزن راهبردها  . 4شماره  جدول

 راهبردها  اهداف 
 شاخص های ارزیابی زیست محیطی استراتژیک 

 وزن خام 
وزن  

 مال رن
1I I2 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I 10I 

1G 

1S 0.287 0.287 0.144 0.144 0.287 0.144 0.014 0.287 0.144 0.287 1.568 0.168 

2S 0.112 0.224 0.112 0.224 0.224 0.112 0.224 0.112 0.112 0.112 0.954 0.102 

3S 0.000 0.095 0.095 0.189 0.095 0.189 0.095 0.189 0.009 0.000 0.731 0.078 

2G 

4S 0.009 0.089 0.000 0.089 0.089 0.000 0.178 0.089 0.009 0.178 0.475 0.051 

5S 0.059 -0.059 0.000 0.000 0.119 0.119 0.059 0.059 0.059 0.059 0.199 0.021 

6S -0.049 -0.049 -0.097 0.049 0.049 0.049 0.049 0.097 0.005 0.097 0.133 0.014 

7S -0.032 -0.032 -0.065 0.032 0.032 0.032 0.032 0.065 0.003 0.065 0.081 0.009 

8S 0.041 -0.081 -0.041 -0.041 0.000 -0.041 0.081 0.081 0.041 0.041 0.866 0.093 

3G 

9S 0.144 0.072 0.072 0.072 0.144 0.000 0.072 0.144 0.072 0.072 0.622 0.067 

10S 0.068 0.068 0.068 0.137 0.137 -0.068 0.137 0.068 0.000 0.007 0.467 0.050 

11S 0.114 0.114 0.114 0.114 0.057 -0.114 0.057 0.006 0.000 0.006 0.365 0.039 

4G 

12S 0.091 0.046 0.046 0.091 0.091 -0.091 0.091 0.046 -0.046 0.000 0.395 0.042 

13S 0.099 -0.049 0.000 0.049 0.099 -0.005 0.099 0.049 0.005 0.049 0.186 0.020 

14S 0.076 0.000 0.000 0.038 0.038 -0.004 0.038 0.076 -0.076 0.000 0.252 0.027 

15S 0.049 0.000 0.005 0.000 0.000 0.049 0.099 0.049 0.000 0.000 2.0234 0.217 

 0.973 0.337 1.418 1.325 0.371 1.461 1.188 0.453 0.724 1.069 وزن خام 
 

 0.104 0.036 0.152 0.142 0.040 0.157 0.127 0.049 0.078 0.115 وزن نرمال 

 1396منبع: یافته های پژوهش، 

 

 
 های مطرح شده ی شاخصیبندی نهارتبه  .4شماره  شکل             ی راهبردهای مطرح شدهی ندی نهابرتبه . 3شکل شماره                  
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 گیری تیجهن
ز      ارزیابی  برای  پذیرفته شده  ابزاری  استراتژیک  محیطی  زیست  تصمیمیستارزیابی  رویکرد  ا  هاگیری محیطی  یک  نیز  و  ست 

پیشس شناسایی،  برای  معرفیستماتیک  زیست  بینی،  اثرات  کاهش  و  سیاستی  طرحمحیطی  برنامهها،  و  بها  سطح  ها  در  و  وده 
در   های صنعتی و خلل ایجاد شدههای ناشی از کشتارگاههدف از این پزوهش، بررسی وضعیت پساب  شود.استراتژیک عنوان می

می سبزوار  شهر  در  ساکن  شهروندان  بهداشتی  مسائل  بهرهبحث  که  چرا  است  شده  توجه  آن  به  کمتر  که  بباشد  عدم  وری  و  اال 
ررسی پسماندهای ناشی از  ب  مطالعه،   این   های مرتب و پیگیرانه بهداشتی مانع تحقق این امر شده است. بنابراین، هدف ازنظارت

سبزوار  کشتارگاه  شهر  صنعتی  روشمی های  از  که  استراتژی  باشد  محیطی  زیست  استفادهSEA)کارزیابی   دیدگاه  از  تا  شده  ( 
تژیک پسماندهای ارارزیابی است و سنجش  منظور به گیری از این روش، با بهره پژوهش  این درهای مناسب شناسایی شود. استراتژی 

با   ارزیابی کارشناسی شده مورد  های شاخص راهبردها و راستا   این در که شد استفاده های صنعتی شهر سبزوارناشی از کشتارگاه
 و  امکان سنجش منظور  به اهداف به دستیابی ماتریس در ادامه .گرفت قرار تحلیل مورد مشابه مطالعات و  نظری چارچوب  استفاده از

قرار مورد ارزیابی های شاخص به جامع  طرح راهبردهای دستیابی میزان  در راهبرد هر نهایی ازامتی تعیین از پس گرف.استفاده 

 خود به کمتری امتیاز که هایی و شاخص ها راهبرد ترتیب به راهبردها، تمامی با  نسبت در شاخص هر  و  هاشاخص تمامی یا نسبت

 از  اطراف  های  زمین  به  فاصالب  نفوذ  از  راهبرد جلوگیری میان این در قرار گرفتند. تدوین نخست های اولویت در دادند اختصاص
به سمت عدد یک بیشترین  طیور که  و   دام  خوراک  عنوان  به  استفاده  و  بخار   های  دیگ  در  پخت   صورت  به  ضایعات  اوریفر  طریق

های کشتارگاه های  ها و پروژهمدیریت نظارتی زیست محیطی به طرح راهبردهای شود،محسوب می اول گرایش را داشته، اولویت
گاه صنعتی رمکان یابی مجدد جهت انتقال کشا و   های زیست محیطل آلودگیبا هدف کنترکشتارگاه بهسازی کیفی محیط ، صنعتی

 گرفته اند قرار 0.5و  1عدد  بین فاصله در به جهت فاصله نامناسب با فردوگاه جهت زدودن بوی استشمام شده در این فردودگاه که

ز طرح های توسعه کشتارگاه، ساماندهی سیما و  احفاظت اکولوژیکی   راهبردهای اند،داده اختصاص خود به را  دوم اولویت به ترتیب
محیط حفاظت شده جهت دوری از هرگونه عامل الوده ساز و مقابله با    جاد یازدودن چهره نامطلوب شهری،    منظر شهری جهت

 خواهند ومس دارند، اولویت قرار 0و  0.5عدد  بین فاصله در هرگونه حیوان وحشی و انتقال آن ها به خارج از منطقه حفاظت شده که

ارزیابی  که راهبردهای باشندمی هاییشاخص است، میانگین مقدار  از بیشتر ها آن امتیازات که هایی  شاخص دیگر طرف از بود،
ساختار منسجم   کی  جادیا اند و در عوض، به راهبردهای  داشته ارزیابی راهبردهای از گروه این به مناسبی نسبتا استراتژیک توجه

از  کالب دور  به  آلودگی بصریمحیط کشتارگاه  دی  است.  تغییرات ساختاری جهت زدودن  توجه شده  بررسی شاخص کمتر  های  در 
افزایش شیوع بیماری های حاصل   های شاخص های صنعتی، به ترتیباثرگذار بر ارزیابی استراتژیک پسماندهای ناشی از کشتارگاه 

  مردم   دسترسی  کردن  اندازهای بصری ایجاد شده و محدودچشم  مطلوب ناو جانمایی    از انتقال حیوانات وحشی به ساکنین، بدنمایی 
 خود به  را اول تا سوم اولویت ترتیب به گرفتند قرار ترین چارکباالترین نقطه اوج و در پایین بین در فاصله طبیعی که  منابع  به

 در حاصل از فعالیت کشتارگاه که  بوی نامطبوع موذی و های جدید جانوری و حشرات  ورود گونه هایشاخص اند،داده اختصاص

به دو شاخص؛ عقب نشینی   داده اختصاص خود به  را  پنجم اولویت چهارم تا  ترتیب به گرفتند چارک میانی قرار اند. در این بین 
طبیعی کمتر توجه    منابع   به  مردم  دسترسی  کردن  مزارع کشاورزی و مناطق مسکونی و ازدیاد اراضی رها شده یا معطل و محدود

پساب خروجی تصفیه  کند؛    ی مطابق است که عنوان م(، کامال1383ً)  مقایسه نتایج پژوهش حاضر با مطالعه فرزادکیا  ه است.شد
های سطحی را ندارند. چنانچه دفع  با کیفیت موجود، قابلیت استفاده در آبیاری کشاورزی و یا دفع به آب  های صنعتیکشتارگاه   خانه
ابهدا از  مجدد  استفاده  یا  پسابشتی  بهرهین  نظیر  اصالحی  اقدامات  برخی  گیرد،  قرار  توجه  مورد  مناسب،  ها  نگهداری  و  برداری 

. همان چیزی که جداسازی خون از فاضالب خام و یا استفاده از برکه های تکمیلی در این سیستم بایستی در دستور کار قرار گیرد
 اطراف به آن اشاره شد.  های زمین به فاصالب نفوذ از راهبرد جلوگیری پژوهش تحت عنوانراهبرد این مهمترین در 

 برای جلوگیری اثرات نامطبوع کشتارگاه های صنعتی پیشنهاد می شود اقدامات زیر صورت گیرد:
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ه سوزانده ماندهای دامی اعم از فضوالت و قسمت های غیرمصرفی باید در کورکنترل فیزیکی در کشتارگاه: تمام پس -

دقیق شستشو  با  یا  و  قابل    شوند  باید  کشتارگاه  کف  و  دیوارها  گردند.  هدایت  مسکونی  مناطق  از  دور  مسیرهایی  به 

 بح باید به وسیله حرارت ضدعفونی شوند. ساخته شوند تا به نحو مطلوب تمیز گردد. وسایل ذ شستشو و ضد عفونی 

لی و خون دام های ذبح شده  های داخبسیاری از اندام  عث می شودمکانیزه با  امکانات و تجهیزاتتجهیز کشتارگاه به   -

در صورتی که    به چرخه مصرف دام و طیور برگردد.  و به طریقی   فرآوری تبدیل به پودر ضایعات کشتارگاهی شودجهت  

آلودگی الشه پودر ضایعات شود حتی  به سیستم  در دیگکشتارگاه مجهز  با پخت  با  های عفونی  باال  های بخار  دمای 

 زیست محیطی که به طریق دفن وجود دارد کاهش خواهد یافت.  شوند و هم مسائلسازی میخطربی

اصالحات در   جادیو ا  ستمیس  یاجزا و دستگاه ها  ی فیو ک  یارتقا کم  قیپساب موجود از طر  یۀتصف   ستمیس  یساز  نهیبه -

 مناسب؛  یو نگهدار یبردار  خانه ازجمله بهره هیفیتص ینحوه راهبر

 حدود استاندارد؛ خانه و مطابقت با  هیتصف یمستمر خروج شیپا -

 یقابل استفاده جنب  یها فرآورده   هیفاضالب و ته  یخون در کشتارگاه، به منظورکاهش بار آلودگ  یواحد جمع آور  جادیا -

 همچون پودر خون؛

 در طراحی سیستم تصفیه فاضالب؛ طیاستفاده از متخصصین محیط زیست و بهداشت مح  -

 افراد متصدی تصفیه خانه؛ یبرگزاری دوره های آموزشی راهبری تصفیه خانه برا -

 رعایت حدود کیفی و کمی مجاز دریافت پساب توسط تصفیه خانه به منظور انجام تصفیه کامل؛  -

 آن؛ یدما راتییکاهش تغ یبرا قین در ظروف دربسته و عاحمل خو -

 کردن ظروف چرب به صورت مرتب؛  زیکردن و تم یخال -

 حذف بو؛ یاستفاده از اسکرابرها  براو  دیتول ندیفرآ یط اکیمثل آمون  یاستفاده از مواد -

شود. تا خطر انتقال آلوده شدن آب   کامل پوشانده یدام عات یچاه ها با نهر کن حفر و ضا یرخوراکیغ عاتیجهت دفن ضا -

 کند. دایکاهش پ ینی رزمیز یها سفره

 لیدات.تو برای ها کاهش موجودی زباله و ضایعات خام، به حداقل رساندن ذخیره آن -
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