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  ، امیر رضا حق شناساحسان امام جمعه: پژوهشگران
  
  

حاوي مقدار شود  هاي شهري به کمپوست تولید می شیرابه زباله که در فرآیند تبدیل زباله
اي مواد آلی، عناصر غذائی، امالح محلول و مقدار کمی از بعضی عناصر سنگین  قابل مالحظه

تواند باعث ارتقاء سطح باروري خاك شود ولی  اضافه کردن شیرابه زباله به خاك گرچه می. باشد می
محیط بر اساس آمار شهرداري و . تواند موجب شور و آلوده شدن خاك گردد در عین حال می

کند که هزینه جمع آوري و دفن اصولی هر گرم زباله تولید می 900زیست، هر فرد در تهران بیش از 
متر مکعب گاز  400این در حالی است که از هر تن زباله، حدود . شودتومان می 3500تن زباله 

- تر شیرابه میشود که هر لیآلوده خارج میي لیتر شیرابه 600تا  400شود و گلخانه اي متصاعد می

 از. دهاي زیر زمینی را آلوده کند و تاثیرات خطرناکی بر روي خاك باقی بگذارهزار لیتر آب 4تواند 
امروزه زباله را   .نوع بیماري خطرناك به انسان باشند 118توانند عامل انتقال طرف دیگر زباله ها می

بب است که اگر بتوان با راهکارهاي گذاري بدین سشناسند و علت این ناممی "طالي کثیف"به نام 
  . مناسب زباله ها را تفکیک کرد، داراي ارزش اقتصادي فراوانی خواهند شد

در این  .کوره که در محل دفن زباله ها قرار دارد-1: باشداین دستگاه شامل دو بخش می
این گازها کوره شیرآبه تبخیر شده و گازهاي سمی حاصل از آن درون دو لوله رفته که در مسیر 

فیلتري به اسم کربن اکتیو قرار دارد که با هزینه ي بسیار کمی قابل تهیه است و این فیلتر میتواند 
هاي تواند جایگزین سطلسطل کولر آبی که می -2.بوي بد گاز تبخیر شده و گازهاي سمی را بگیرد

فرستد، ه درون سطل میبفن قرار دارد که هواي بیرون را  چنددر این سطل  .زباله سراسر شهر شود
و بوي بد  شود درون سطل خنک شدهچون درون سطل شیرآبه وجود دارد و خود به خود تبخیر می

 .هاي زباله نخواهیم بوده دیگر شاهد بوي بد در اطراف سطلدر نتیج ماند،در انتهاي سطل می
، نشدن محیط زیست آلوده، کم شدن هزینه هاي گزاف دفن شیرآبه: هاي پروژه عبارتند ازویژگی

جلوگیري ، کم شدن جانوران موزي در پیرامون سطل هاي زباله، نبودن بوي بد در اطراف سطل زباله
  .هااز شیوع بسیاري از بیماري


