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  :چکیده
ت و کاهش زائدا تاکید بر کمینه سازی .نیز نظیر اغلب صنایع غذایی، مواد زایدی تولید می شود که نیاز به مدیریت منسجم دارد در کشتارگاههای دام 

  .مورد توجه قرار گرفته است  در مدیریت مواد زائد صنعتی سیاستی است که در دنیا در دو دهه اخیراین مواد 
بعنوان بزرگترین کشتارگاه دام ، شهر اهواز مواد زاید صنعتی کشتارگاه دام مدیریت زیست محیطی شناسایی ، طبقه بندی و ا هدف این پژوهش ب

تولید و کمیت اقداماتی از قبیل شناسایی چشمه های تولید ،تناوب، ماهیت پسماند  ،جهت نیل به اهداف پژوهش  .شده است پرداخته استان خوزستان
 . نحوه مدیریت فعلی زباله صورت پذیرفت بازای هر راس کشتار دام سبک و سنگین و

پیشنهاد مدیریت زایدات  کمینه سازیدر خاتمه راهکارهای  طبقه بندی گردید و) یونپ( بر اساس روش پیشنهادی سازمان ملل ، مواد زاید سپس 
 .گردید

   . تولید می شود تن مواد زاید صنعتی  6235کشتارگاه ساالنه این  در  حاکی از آن است که  کمی بررسیهای
درصد غیر  3ولیدی خطرناک و درصد مواد زاید ت 97کشتارگاه دام اهواز  در (UNEP)طبقه بندی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد  اساس بر

 به ، درصد آن  79 به فروش می رسند،درصد از این زائدات  21مدیریت فعلی مواد زاید خطرناک نیز بدین گونه است که .خطرناک تشخیص داده شد
  .بوسیله کوره الشه سوز غیر استاندارد سوزانده می شوند درصد 0024/0کمتر از  مکان دفن شهری منتقل می شوند و

 زایدات خطرناک %  8/99س از آن گزینه های موجود در خصوص کمینه سازی مواد زاید مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که در این واحد پ
  .می باشند بازیافت قابل 

  
  

  مواد زاید خطرناک ، طبقه بندی برنامه محیط زیست سازمان ملل، کمینه سازی ، کشتارگاه دام اهواز :واژه های کلیدی
  
  
  
  
  



  
  

  : مقدمه
ات و در کشتارگاههای دام نیز نظیر اغلب صنایع غذایی، مواد زایدی تولید می شود که نیاز به مدیریت منسجم دارد و تاکید بـر کمینـه سـازی زائـد     

 رویکـرد  ایی کـه  در کشـوره . دو دهه اخیر در مدیریت مواد زائد صنعتی  مورد توجه قرار گرفته اسـت  طی کاهش این مواد سیاستی است که در دنیا
هزینـه هـا را افـزایش میدهـد و در     ، این شیوه برخـورد   . زیست محیطی در صنعت رشد چندانی نداشته، تاکید  بیشتر بر تصفیه و دفع نهایی است

نمـوده و   صـنایع نظر به اینکه رویکرد کمینه سازی عموما سود سرشاری را نصیب صاحبان . بسیاری از موارد موجب اتالف هزینه ها و منابع می شود
بـدین لحـاظ در بسـیاری از کشـورها، مـدیریت      . صرفه اقتصادی ، یکی از مهم ترین انگیزه ها جهت کاهش آلودگی با تکیه بر خواستگاه آن می باشد

  .نوین کاهش مواد زاید ، به عنوان یک استراتژی ملی تلقی می گردد
بـاب کشـتارگاه    26بطور کلـی  . آنها صنعتی و بهداشتی هستند  درصد  3که تنها  کشتارگاه دام در سطح کشور موجود می باشد 750در حال حاضر 

تـا   3راس دام سـبک و از   2600تا بیش  14نیمه صنعتی دام در سطح استان خوزستان وجود دارد که متوسط ظرفیت کشتار روزانه آنها از  –سنتی 
  ).6(ان فاقد سیستم تبدیل ضایعات می باشندتمامی کشتارگاههای دام است. دام سنگین متغیر استراس   480راس 

متـر   8000هکتار با زیر بنـای   9در زمینی به مساحت تقریبی  1373در سال  02683383461335R39کشتارگاه دام اهواز با مختصات جغرافیایی 
بنای ساختمانهای مختلف ایـن واحـد بـر     طراحی اولیه و.  خرمشهر و در مجاورت رودخانه کارون واقع شده است –محور اهواز  15مربع در کیلومتر 

اساس طرح کشتارگاههای صنعتی بوده لیکن بعلت عدم نصب مکانیزاسیون تجهیزات تا زمان انجام این تحقیق، تمام فراینـد کشـتار بصـورت سـنتی     
  .انجام می گرفت

پس از کشتار دام، قسمتهای مصرفی ]. 25[ن است راس دام سنگی 160راس دام سبک و  1160ظرفیت کشتار روزانه دام، در این مرکز بطو متوسط  
ربی آن به بازار عرضه شده و بخشی از  قسمتهای غیر مصرفی مانند چربیهای غیر خوراکی به کارخانه صابون سازی یاس خرمشهر  و واحد بازیافت چ

کان دفن زباله شهری منتقل و در آنجا دفـع مـی   ضایعات و محتویات شکمبه به م. سوسنگرد تحویل داده می شود  ربنام شرکت ستاره دام  جنوب د
فاضالبهای تولیدی در این کشتارگاه به دو بخش فاضالب بهداشتی . مصرف روزانه آب این واحد از طریق تاسیسات آب شهری تامین شده است. گردد

ب صنعتی به تصفیه خانـه فاضـالب هـدایت    فاضالب بهداشتی به چاههای جاذب و فاضال. تقسیم می گردند )کشتارگاهی(کارکنان و فاضالب صنعتی
متر مکعب در روز به همراه مقادیر زیادی خون، چربی، پشم، مو و امعاء و احشاء دامهای ذبـح   285فاضالب صنعتی بطور متوسط به میزان . می شوند

صفیه خانه فاضالب احداث و بکار گرفتـه  شده بیشترین و آلوده ترین نوع فاضالبهای تولیدی این مجموعه هستند که جهت تصفیه آنها یک سیستم ت
  .شده است

لـذا چنـین شـرایطی     .نیز تولید می شـود  اتزاید اندها وماز پس باالیی بع حجمطبا توجه به ظرفیت باالی کشتار بال این واحد طی فرایند کشتار ،در 
  .ایجاب می کند که مدیریتی صحیح بر مواد زاید صنعتی این کشتارگاه اعمال گردد

به مدیریت محیط زیست و مقابله با آن از طریق برنامه های مختلف زیست محیطی از جمله مدیریت مواد زاید ، اکنون در بهداشـت و اقتصـاد   توجه  
مطلـوب و مناسـب    را نیز با کیفیـت  اهداف زیست محیطی "کمینه سازی مواد زاید اغلب یک استراتژی اقتصادی است که نهایتا .جهان مطرح است 

حـال بـا توجـه بـه ایـن       .الینده ها در محیط زیست دست خواهیم یافتبه افقهای وسیعتری در کنترل آبا کمینه سازی مواد زاید  .هد کردتامین خوا
  .انکار ناپذیر است صنعتاین  دربه مسایل زیست محیطی ناشی ا اهمیت لزوم ،موارد

شهر کشتارگاه دام کمینه سازی و مدیریت مواد زاید این تحقیق با هدف . در حال حاضر مطالعات محدودی در این زمینه در ایران انجام شده است 
  .و ارایه راهکارهای اصالحی انجام شده استاهواز 

  :بررسیروش 
  :روش انجام این تحقیق مشتمل بر چهار بخش است

 مطالعات کتابخانه ای: بخش اول  •
 آنالیز کمی و کیفی ، بازدیدهای میدانی: بخش دوم  •
 داده ها جزیه و تحلیل ت: بخش سوم  •
 طبقه بندی مواد زاید و ارایه راهکارهای مدیریتی مناسب: بخش چهارم  •

 ، مراکز علمی و پژوهشی ، مراکز تحقیقاتی، اداره کل دامپزشکی،  کتابخانه ایبا استفاده از منابع  الزمآمار و اطالعات  آخریندر بخش اول،  
نتی در زمینه کشتارگاهها ، محیط زیست منطقه و مدیریت مواد زاید با تاکید بر کمینه سازی مواد زاید داری ، کشتارگاه دام و کاوش های اینتررشه
تکمیل پرسشنامه  ، میدانیاز طریق بازدیدهای  فرایند کشتار سی ضایعات درربربه منظور  در بخش دوم ، ، گردآوری گردید صنعت کشتارگاهدر 

و ، ماهیت پسماند سپس  چشمه های تولید پسماند  ، علل و دوره تناوب تولید . له تولیدی برآورد گردید، کمیت زباضایعات ینزطراحی شده  و  تو
مطابق الگوی چوبانوگلوس در مراحل تولید ، ذخیره در محل ، حمل و نقل ، جمع ، نحوه مدیریت فعلی پسماند براساس عناصر موظف در مدیریت

   .آوری و دفع مورد بررسی قرار گرفت 



  
  

زیسـت   از تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده اقدام به طبقه بندی مواد زاید بر اساس نوع ماده زاید تولیدی و با استفاده از رهنمود برنامـه پس 
گزینه های موجود در خصوص کمینه سازی مواد زاید صـنعتی مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد و مـواد       در نهایت  .گردید 1)یونپ( محیطی سازمان ملل 

  .استفاده مجدد را داشتند، شناسایی شدند و راهکارهای مناسب ارایه گردید و یا کاهش در منبع تولید ،یدی که قابلیت بازیافت زا
  :نتایج

شامل چربیهای غیر خـوراکی   "عمدتا کشتارگاه زایدات تولیدی در این  ،بر اساس مطالعات انجام شده و بررسیهای بعمل آمده در بازدیدهای میدانی 
ی، محتویات گوارشی، شاخ و لجن تصفیه خانه فاضالب می طان ، اندامهای ضبت، اندامهای داخلی مانند طحال ، نرینه، دنبالن ، رحم، روده بزرگ، پس

  ).1جدول ( نوع و میزان مواد زاید جامد در کشتارگاه دام مذکور نشان داده شده است. باشد
با توجه به بررسی  .تن در سال می باشد 6236 معادل آن و میزانمنبع تولید مواد زاید شناسایی  5 ،واحد این همانطوریکه مشاهده می گردد در

 5/72کیلوگرم  و بازای هر راس دام سنگین بطور متوسط  51/12انجام شده  سرانه تولید مواد زاید جامد بازای هر راس دام سبک  بطور متوسط
  . کیلوگرم می باشد

مـواد زائـد   ابتـدا    :، مدیریت مواد زاید جامد در بخشهای جمع آوری ، انتقال، و دفع شامل مرحل ذیـل اسـت  انجام شدهبر اساس بازدیدهای میدانی 
پـس از  کشتارگاهی مانند چربیهای غیر خوراکی  ، نرینه و دنبالن ، روده بزرگ ، رحم ، پستان، ذرات گوشت ، استخوان ، طحال ، شاخ و سم روزانـه  

  . الشه های ضبطی نیز در اتاق الشه های ضبطی نگهداری می شوند. در ضلع شمالی کشتارگاه دپو می شوند کشتار در محوطه روبازی
مـی   جمع آورینیز  روزانه بوسیله دستگاه پنوماتیک گوارشی محتویات  وروزانه بوسیله گاری  گوارشیکلیه زائدات کشتارگاهی باستثنای محتویات 

  .گردد
کـامیون   3ضایعات گوسفندی و  بهکامیون  3تنی روباز ، که  6کامیون  6ش خصوصی وابسته به شهرداری و بوسیله مواد زاید توسط بخ حمل و نقل

ضایعات کشتارگاهی روزانه پس از اتمام فرایند کشتار در حـالی شـیرابه و خونابـه زبالـه در      .انجام می شود ،دارددیگر نیز به ضایعات گاوی اختصاص 
ضمنا این کامیونها صـرفا  . ع در منطقه برومی منتقل می گردندقزباله شهری اهواز ، وا غیرمجاز به مکان دفن ، دفع جهت .طول مسیر نشت می کند

بـا توجـه بـه     .به حمل و نقل ضایعات کشتارگاهی اختصاص داده شده و بدین منظور پارکینگی در ضلع شـمالی کشـتارگاه پـیش بینـی شـده اسـت      
غیـر   بخشی از پسماندهای تولیدی بـه مکـان دفـن    .دام اهواز هیچگونه پردازشی به روی ضایعات انجام نمی شودبازدیدهای انجام شده در کشتارگاه 

کوره الشه سوز غیـر اسـتانداردی کـه در     هالشه های ضبطی نیز بوسیل .زباله شهری اهواز ، منتقل و بدون دفن بهداشتی صرفا تخلیه می گردند مجاز
و خاکستر ناشی از آن که تقریبا معادل یک گاری می باشد به مکان دفن زباله شهری منتقل مـی   می شودسوزانده ضلع شمالی کشتارگاه قرار گرفته 

چربیهای غیر خوراکی شامل پیه و چربیهای شکمی است که در محوطه روبازی در ضلع شمالی کشتارگاه جمع آوری شده و هر دو روز یکبـار   .گردد
در کارخانه مذکور این چربیهـا ذوب مـی   . بنام شرکت ستاره جنوب واقع در سوسنگرد منتقل می گردند یافت چربی باز بوسیله وانت روباز به کارخانه

هـر دو مـاه یکبـار در     .مـی باشـد   در روز کیلوگرم 16لجن ناشی از تصفیه خانه که تقریبا معادل . و جهت مصارف صنعتی به فروش می رسند گردند
  .و می گردداراضی پشت تصفیه خانه تخلیه و دپ

  منابع تولید مواد زائد جامد صنعتی در کشتارگاه دام اهواز -1جدول 

میزان   )نام پسماند(ماهیت   منابع تولید ماده زائد  ردیف
 (TON/year)تولید

  1290  چربیهای غیر خوراکی سالن کشتار  1
  37/72  نرینه سالن کشتار  2
  52/11  )یک جفت(دنبالن سالن کشتار  3
  3/33  رحم رسالن کشتا  4
  7/188  طحال بخش جدا سازی امعاء و احشاء  5
  46/30  کیسه صفرا بخش جدا سازی امعاء و احشاء  6
  60/3096  محتویات شکمبه بخش آماده سازی سیرابی و شیردان  7
  20/985  روده بزرگ بخش جدا سازی امعاء و احشاء  8
  7/188  )یک جفت(شاخ کله و پاچه پاک کنی  9

ظار،سالن کشتار و آالیشاصطبل انت  10
  739/14  اندامهای ضبطی  فرآورده ها

  3/318  پستان سالن کشتار  11
  6  لجن تصفیه خانه فاضالب  12

                                                 
2. United Nation Environmental Program. 



  
  

  :زاید تولیدی نوع مادهمواد زاید بر اساس طبقه بندی 
به تنوع مواد زاید صـنعتی بـا ایـن طبقـه      با توجه .طبقه بندی بر اساس نوع ماده یکی از مهم ترین روشهای طبقه بندی مواد زاید صنعتی می باشد 

به عبارت دیگر این طبقه بندی پایـه   .کرد و روش دفع نهایی آنهارا تعیین نمود بندی می توان میزان مواد زاید بر اساس نوع مواد مختلف پیش بینی
گروههای مختلف به شرح ذیل تقسـیم   مطالعه به بر این اساس مواد زاید صنعتی در واحد مورد .مواد زاید می باشددفع نهایی  روش تعیین ای جهت

  )2جدول (.بندی می گردند
  طبقه بندی مواد زاید بر اساس تناوب و نحوه دفع فعلی در کشتارگاه دام اهواز - 2جدول 

  
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )یونپ( طبقه بندی مواد زاید تولیدی بر اساس روش برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد 
پس از مقایسه این زایـدات بـا روش پیشـنهادی در برنامـه     . ماده زاید شناسایی شد 12طبق بررسیهای بعمل آمده در واحد مورد مطالعه در مجموع  

  .)3جدول ( مورد غیر خطرناک هستند 1مورد خطرناک و  11محیط زیست سازمان ملل متحد مشخص گردید که 
  

  طبقه بندی مواد زاید خطرناک بر اساس خصوصیات آنها در واحد مورد مطالعه 
بنابراین با توجه به اهمیت ایـن موضـوع پـس از    .مواد زاید کشتارگاهی بعلت دارا بودن خواصی چون پاتوژنیک و بیولوژیکی خطرناک تلقی می گردند

  )3جدول (  .شناسایی مواد زاید در واحد مورد مطالعه ، اقدام به طبقه بندی آنها گردید
  
  

ردیف
  

  نحوه دفع فعلی  واحد  میزان دفع  تناوب دفع  حالت فیزیکی  نام پسماند

چربیهای غیر  1
هر دو روز  نیمه جامد  خوراکی

کیلوگرم در   4300  کباری
  فروش  روز

کیلوگرم در   4/38  روزانه  جامد  دنبالن  2
  مکان دفن شهری  روز

کیلوگرم در   25/241  روزانه  جامد  نرینه  3
  مکان دفن شهری  روز

کیلوگرم در   111  روزانه  جامد  رحم  4
  مکان دفن شهری  روز

کیلوگرم در   1061 روزانه جامد پستان  5
  روز

  مکان دفن شهری

کیلوگرم در  629 روزانه جامد لطحا  6
  روز

  مکان دفن شهری

کیلوگرم در   55/101 روزانه جامد کیسه صفرا  7
  روز

  مکان دفن شهری

کیلوگرم در   3284 روزانه جامد روده بزرگ  8
  روز

  مکان دفن شهری

کیلوگرم در   10322 روزانه جامد محتویات شکمبه  9
  روز

  مکان دفن شهری

کیلوگرم در  629 انهروز جامد )یک جفت(شاخ  10
  روز

  مکان دفن شهری

کیلوگرم در   13/49 موردی جامد اندامهای ضبطی  11
  روز

  سوزاندن



  
  

  UNEPش طبقه بندی مواد زائد تولیدی بر اساس رو - 3جدول 

مواد زائد غیر خطر   مواد زائد خطرناک  ماده زائد
  ناک

A B C D E F 
چربیهای غیر 

        *        خوراکی

        *        طحال
        *        کیسه صفرا
        *        روده بزرگ

        *        محتویات شکمبه
        *        نرینه
        *        دنبالن
        *        رحم
        *        پستان
  *              شاخ
              *  لجن

    *            فضوالت دامی
    *            اندامهای ضبطی

  
  

  بحث و نتیجه گیری 
چشمه تولید مواد  5در تجزیه و تحلیلی که بر روی داده های گردآوری شده در خصوص مواد زاید صنعتی در کشتارگاه دام اهواز انجام شد، جمعا  

 ماهیت مواد زاید تولیدی در واحد مورد مطالعه شامل .زایدات صنعتی بوده است تن 6236زاید شناسایی گردید که در مجموع منشاء تولید سالیانه 
 29/0درصد نرینه ،  01/0درصد این زائدات شامل چربیهای غیر خوراکی ،  20ماهیت مواد زائد تولیدی در کشتارگاه دام اهواز اینگونه است که 

 5کمتر از درصد پستان و  5درصد شاخ ،  3درصد روده بزرگ ،  15،  گوارشی درصد محتویات 47درصد طحال ،  3درصد رحم ، 1درصد دنبالن ، 
  )1نمودار ( .درصد لجن بوده است

  

  
  ماهیت مواد زائد صنعتی در کشتارگاه دام اهواز - 1نمودار 

   



  
  

3%

97%

غير خطرناک
خطرناک

99/8%

0/09% 0/06%

A

D

F

همانطور که .خود اختصاص داده اند مشاهده می شود محتویات شکمبه بیشترین سهم را از مواد زائد صنعتی در این واحد به 1همانطوریکه در نمودار 
درصد از زائدات تولیـدی در ایـن واحـد از گـروه      97نشان میدهد ، وضعیت مواد زائد صنعتی برای طبقه بندی یونپ  حاکی از آن است که  2نمودار 

  .درصد آن غیر خطرناک بوده است 3مواد زائد خطرناک و مابقی  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  واد زائد صنعتیگروه بندی یونپ از م - 2نمودار
  
  
در حقیقت موادی که در این گـروه جـای   . قرار دارند  Dدرصد مواد زائد خطرناک در این واحد در گروه  8/99نشان می دهد  3همانطوریکه نمودار  

اندامهای ضبطی ، پستان ، و  ، روده بزرگ ، گوارشیدارند عمدتا شامل چربیهای غیر خوراکی ،نرینه ، دنبالن ، رحم ، طحال ، کیسه صفرا، محتویات 
  .لجن می باشند

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  گروهبندی یونپ از مواد زاید صنعتی -3نمودار 
درصـد آن شـامل    79درصد از این زائدات که چربیهای غیر خوراکی است ، فروخته شـده ،   21بدین ترتیب است که  Dمدیریت فعلی زائدات گروه  

درصـد نیـز کـه شـامل انـدامهای       0024/0تی در مکان دفن شهری  صرفا تخلیه می گردند و کمتـر از  سایر اندامهای دامی است بدون مدیریت صنع
  . ضبطی است بوسیله کوره الشه سوز غیر استاندارد سوزانده می شوند

  
  
  
  
  



  
  

21%

79%

0/0024%

سـوزاندن 
فروش    
دفن شــهری

  
  
  
  
  
  
  

  کشتارگاه دام اهواز وضعیت مدیریت فعلی مواد زاید  - 4نمودار 
  

درصد از این زائـدات کـه چربیهـای     21که  ارایه شده است حاکی از آن است 4لعه که در نمودار خطرناک در واحد مورد مطا مدیریت فعلی زائدات  
این چربیها قبل از فروش در مکانی بنام انبـار ضـایعات    .به فروش می رسد صابون سازی جاتجهت مصارف صنعتی بویژه کارخانغیر خوراکی است ، 

لیکـه  ابوسـیله کامیونهـای روبـاز در ح    اسـت محتویات گوارشـی   ومل سایر اندامهای دامی درصد آن شا 79 .ذخیره شده و سپس به فروش می رسند
صـرفا تخلیـه مـی     عملیات دفـن بهداشـتی  بدون  شیرابه زباله در حال نشت می باشند به مکان دفن مصوب زباله اهواز واقع در منطقه برومی منتقل 

  . است بوسیله کوره الشه سوز غیر استاندارد سوزانده می شوند درصد نیز که شامل اندامهای ضبطی 0024/0گردند و کمتر از 
  
در بسیاری از واحدهای صنعتی . ی یکی از گزینه های سودمند و اقتصادی در مدیریت مواد زاید می باشدتبازیافت و استفاده مجدد از مواد زاید صنع 
ادی یکی از مهم ترین انگیزه های واحدهای صنعتی برای انجام عملیـات  صنایع  نموده و صرفه اقتص ت ضایعات سود سرشاری نصیب صاحبانبازیاف ،

  ).1(کاهش آلودگی است
ماهیـت   این امر تا حدود زیادی به عـواملی چـون    .بازیافت میتواند در محل تولید، خارج از محل تولید و یا بصورت تبادالت بین بخشی انجام پذیرد 

د تولید کننده هزینه های مربوط به انتقال مواد زاید به خارج از واحد تولید ، حجـم و میـزان مـواد زایـد     نزدیکی تسهیالت بازیافت به واحمواد زاید، 
  ).1(قابل فروش و هزینه های مربوط به نگهداری و انبار مواد زاید در محل، در مقایسه با حمل آن به خارج از واحد تولیدی بستگی دارد 

در صورت عدم مدیریت بهداشتی صحیح به بوده  به ماهیت آنها که دارای درصد باالیی مواد  آلی فساد پذیر با توجه نیز ضایعات کشتارگاهی تولیدی 
   .انتشار عوامل بیماریزا  بویژه بیماریهای مشترک انسان و دام می شوندو سرعت عفونی شده و موجب تولید بوی نامطبوع 

در چنین مواردی . فراهم نمی باشد ضایعاتند که ، در شرایط مختلف امکان بازیافت همه هر چ. کشتارگاه قابل استفاده است ضایعات تقریبا تمام 
.  مانند زباله سوزی پردازش و دفع نمود بی خطرسازی سیستم های رندرینگ و ،باید ضایعات تولیدی را به روشهای مختلف کمپوست ، بیوگاز 
با توجه به رشد روزافزون حمعیت ، نیاز روز افزون به مواد غذایی و بویژه  .ی داردانتخاب روش مناسب بطور عمده به نوع و میزان ضایعات بستگ

 همراه   بویژه ضایعات کشتارگاهی صنایع غذایی و کارخانجاتحاصل از ضایعات  کمبود منابع کافی برای تامین غذا ، امروزه در بسیاری از کشورها ، 
جزء زباله محسوب می در ایران  این ضایعات اغلب  .خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار میدهند ضایعات زراعی را به عنوان مواد اولیه برای تهیه

را شوند ، در صورتی که تحت فرایندهای تبدیلی واقع شوند ، به سادگی و با قیمت ارزان می توانند قسمت قابل توجهی جیره غذایی دام و طیور 
  .می باشدوگیری از آلودگی بیشترین تاثیر این عمل، جل. تامین نمایند

در روز است که  اگر این میزان توسط دستگاه تبدیل ضایعات بازیافت گردد   کیلوگرم 26120دام اهواز میزان ضایعات دفع شده توسط کشتارگاه  
  جمعا یابی گرددرل بازاریا 3000و هر کیلو پودر حداقل ). 15(تن چربی حاصل می شود 21/3تن در روز پودر گوشت و استخوان و  137/8معادل 

مترمکعب گاز حاصل   888تن کود و  4و همچنین اگر بوسیله روش بیوگاز بازیافت گردد از این مقدار ضایعات . ریال حاصل می گردد 24411000
اکی از جمله مواد چربیهای غیر خور .ریال سود حاصل می گردد 4000000بازار یابی گردد  1000کیلویی ، که اگر این کود حداقل) 15(می گردد

محتویات گوارشی ، در  .گردند بازیافت جهت مصارف صنعتی مانند کارخانجات صابون سازی و روغن صنعتی استفاده  با  که می توان زایدی هستند 
حاصل شده در این در نتایج  بررسیبا  .بازیافت نمود و تولید کود روش کمپوست یا بیوگازمی توان بوسیله این واحد از دیگر مواردی است که 

اهداف زیست محیطی را نیز با  "مواد زاید در اغلب موارد یک استراتژی اقتصادی است که نهایتا بازیافتپژوهش ، همان گونه که نمایان گردید 
   .کیفیت مطلوب و مناسب تامین خواهد نمود



  
  

و دفع مواد زاید به خارج از واحدهای تولید کننده، هزینه های  مدیریت مواد زاید مانند هزینه های حمل و نقل مواد زاید هزینه های بازیافتدر 
بی  ، مقادیر مواد زاید خطرناک در محیط زیست ، هزینه های  اجرایی، سرمایه ای و بهره برداری، پایش و  تصفیه، خطرات ناشی از ریخت و پاشها

سالمت انسان و  ،حفاظت از بهداشت  ،وش و استفاده مجدد از مواد زایدفر، کاهش و درآمد ناشی از .... و ) 26(تشریفات اداری خطرسازی آنها و  
  .)26(می یابدمحیط زیست  افزایش 

زایدات، در جلوگیری از انتشار آالینده ها دارد، توسعه امر کمینه سازی زایدات در  بازیافتلذا با توجه به تمام مزایایی که مدیریت نوین در خصوص  
است که به لحاظ عدم مدیریت ) شهرداری(با توجه به اینکه در حال حاضر مدیریت کشتارگاههای استان دولتی  .دهد کشور را اهمیت و ضرورت می

عالوه بر پوشش هزینه های جاری کشتارگاهها، می تواند  اعمال رویکرد بازیافت، . صحیح  منجر به تحمیل هزینه های هنگفتی بر بخش دولتی است
مدیریت اصولی ضایعات عالوه بر موارد فوق در کاهش بار آلودگی که این صنعت به محیط "ضمنا. ده تبدیل نماید این صنعت را به یک صنعت سود

  ..بسیار موثر است نماید یزیست تحمیل م
  :مواد زاید صنعتی در واحد مورد مطالعه می توان پیشنهاد نمود، عبارتند از مدیریتنظر به مطالب ارایه شده ، راهکارهایی که جهت 

 و استفاده از آن در مصارف صنعتیفرآورده های فرعی مانند چربی جداسازی  •
 یا کمپوست جداسازی محتویات گوارشی از سایر ضایعات و انتقال آن به مکانهای مخصوص و بازیافت آن بوسیله روش بیوگاز •
د جمع آوری شده باید بصورت اصولی مدیریت نظارت بر پاکسازی و منظم آشغالگیرها و چربی سیستم تصفیه خانه و جمع آوری آنها ، موا •

گردند بطور مثال بازیافت چربی و استفاده از آن در صنایع صابون سازی و همچنین سایر ضـایعات جمـع آوری شـده توسـط آشـغالگیرها      
 .بایستی بصورت اصولی به مکانهای دفن زباله شهری منتقل شده و دفن بهداشتی گردند

 ظرفیت کافی سالن کشتار •
 کردن و بسته بندی معده ها و روده ها زب سالن یا اتاق تخلیه و تمیتناس •
 احداث اتاقهای جداگانه برای انبار کردن چربی، پوست، شاخها و سم ها •
 جداسازی مناسب پوست و پشم و انتقال آنها به مکانهای مناسب جهت استفاده در صنایع چرمسازی •
 دگمه جمع آوری شاخها و سم و با استفاده از آنها جهت •
جمع آوری کامل خون ناشی از کشتار و استفاده و دیگر بخشها به عنوان تولید غذای مکمل دام و طیـور ، در تهیـه واکسـن و سـایر      •

 فرآورده های دارویی
 و فضوالت دامی ساعت قبل از کشتار جهت کاهش محتویات گوارشی 8عدم تغذیه دام  •
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