


يرابوعلی گلزا

مهندسی شیمیکارشناسی 

کارشناسی ارشد مهندسی انرژي

دکتري و پسادکتري مهندسی محیط زیست

محقق در سازمان انرژي اتمی ایران

دانشگاه صنعتی توکیو ژاپن

شرکت تکنولوژي زیست توده هلند
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حیط زیستارتباط ما و م

فعال؟موجود منفعل یا کنشگر §

مسائل محیط زیست و شناخت عوامل تأثیر گذار  پیچیدگی §

تحلیل سیستم هاي محیط زیستیدشواري §
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توان در یک چارچوب زمانى تعریف شده که با به کارگیرى شیوه هاى مدیریتى صحیح مى: منابع تجدید شونده-1
ماهى ها، حیوانات وحشى، جنگل، آب :    و به گونه اى خردمندانه به صورت مستمر از آنها بهره بردارى کرد مانند

..شیرین، هوا و 

که از ذخایر ثابتى در جهان برخوردار بوده و در یک محـدوده زمـانى مشـخص بـه پایـان      : منابع غیرقابل تجدید-2
.رسند مانند سوخت هاى فسیلى ، زغال سنگ و مواد معدنىمى

ردپاي اکولوژیکی  

سوختهاي فسیلی  
تولید 

حمل و نقل
گرمایش و سرمایش

زمین چرا
گوشت
لبنیات
چرم

پشم 

جنگل
ساخت و ساز

مبلمان
کاغذ 

گرمایش 

ماهی گیري
دریا

اقیانوس 

کشاورزي
غذا

نساجی
مواد غذایی حیوانات 

ساخت و ساز
منازل
جاده ها

زیرساختها
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14 /5614 /56

وابستگیتعداد موسسات آموزش عالی به تفکیک نوع 

نوع وابستگی تعداد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 141

دانشگاه پیام نور 466

دانشگاه علمی و کاربردي 953

موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی 309

دانشگاه آزاد اسالمی 530

دانشگاه فنی و حرفه اي 170



15 /56

دانشگاه 2569در ایران  

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  تمام وقت اعضاي هیئت علمی تعداد
592هزار و  85به   :)دولتی و غیردولتی(

میلیون نفر 10حدود : تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی
  

میلیون 3.5: تعداد دانشجویان





میالدي2018سالمیالدي2012سال 



تقسیم بندي کشورهاي جهان بر اساس سطح درآمدي



تقسیم بندي کشورهاي جهان بر اساس منطقه جغرافیایی



سرانه تولید پسماند در جهان



)بر اساس منطقه بندي(درصد سهم کشورها از کل میزان تولید پسماند 

)بر اساس منطقه بندي(تناژ سهم کشورها از کل میزان تولید پسماند 



)بر اساس درآمد(درصد سهم کشورها از کل میزان تولید پسماند 
)بر اساس درآمد(تناژ سهم کشورها از کل میزان تولید پسماند 





متوسط سرانه تولید پسماندها بر اساس منطقه بندي جغرافیایی



و میزان تولید پسماند) GDP(رابطه میان تولید ناخاص ملی 



رابطه میان نرخ شهرنشینی و میزان تولید پسماند



1395سال  1409سال  1429سال 

)شمسی1429(میالدي 2050پیش بینی میزان تولید پسماند تا سال 



متوسط آنالیز فیزیکی پسماند کشورهاي جهان



نرخ جمع آوري پسماند در کشورها بر اساس درآمد



نرخ جمع آوري پسماند در کشورها بر اساس منطقه بندي جغرافیایی



متوسط درصد و سهم روش هاي دفع پسماند در کشورهاي جهان



متوسط درصد و سهم روش هاي

دفع پسماند در کشورهاي جهان

بر اساس سطح درآمد

متوسط درصد و سهم روش هاي

دفع پسماند در کشورهاي جهان

بر اساس طبقه بندي جغرافیایی
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تن  38000

درصد78

تن11000

درصد22

شهري روستایی

1393میزان تولید پسماند در ایران در سال 
)تن در روزهزار 49(

وزارت کشور: منبع



تن48000

درصد82

تن10000

درصد18

شهري روستایی

1395میزان تولید پسماند در ایران در سال 
)تن در روزهزار 58(

وزارت کشور: منبع



1395نگاهی به وضع موجود تولید پسماند عادي در کشور

)  گرم به ازاي هر نفر(سرانه )تن در روز(مقدار )نفر(جمعیت مدیریت پسماند

5914684747691806شهري

2073062510360500روستایی

----48798غیر ساکن

7992627058051جمع کل کشور



تن48000

درصد82

تن10000

درصد18

شهري روستایی

1395میزان تولید پسماند در ایران در سال 
)تن در روزهزار 58(

تن 38000

درصد78

تن11000

درصد22

شهري روستایی

1393میزان تولید پسماند در ایران در سال 
)تن در روزهزار 49(



1393سال 
747فروند بوئینگ 122معادل

)در روز(

1395سال 
747فروند بوئینگ 144معادل

)در روز(





















باتري ها









آموزش محیط زیست براي مناطق منتخب





 در COD( باال بسیار آلودگی نرخ با شیرابه مکعب متر 1500 حدود روزانه حاضر حال در•
 )لیتر بر گرم میلی 60000 تا 30000 حدود

 در هکتار 110- 80 حدود در( شهرها حاشیه مرغوب زمین هاي از توجهی قابل مساحت و•
.می شود افزوده پسماند به شده آلوده هاي زمین به )سال

 تن میلیون 8 حدود در )غیره و CH4، CO2( اي گلخانه گازهاي انتشار میزان راستا این در •
 میانگین برابر 2 از بیش تقریبا و توجه قابل بسیار که است سال در کربن اکسید دي معادل
.است جهانی



وضعیت کمی پسماندها درکشور   
میلیون (میزان تولید ساالنه 

)تن
نوع پسماند ردیف

21 )شهري و روستایی(عادي  1

0/15 )بیمارستانی( عفونی  2

8 ویژه 3

32 صنعتی 4

170 کشاورزي 5

150 نخاله هاي ساختمانی  6

0/56 برقی و الکترونیکی 7

v در حـال حاضـر   . درصد آن قابل تبدیل به کمپوست و یا انرژي می باشد60که راتشکیل داده پسماندهاي تر رادرصد پسماند کالن شهرها  65در حدود
. درصد در کالن شهرها بازیافت می شود26حدود 

v است2/1، چوب 3/2، پارچه 9، پالستیک  5/7، کاغذ 9/1، شیشه 3/2به ترتیب فلزات اجزاء تشکیل دهنده زباله شهري میانگین درصد.
v استدرصد  9در کالن شهر ها به طور میانگین در حدود پسماندهاي خشک میزان بازیافت.
v درصد پسماند عادي را پسماند خشک قابل بازیافت تشکیل می دهد، مقدار بازیافـت پسـماند خشـک علیـرغم توجیـه      35با توجه به اینکه در حدود

.استمقدار قابل انتظاریک سوم اقتصادي باالي آن در حدود 



امکانات مدیریت پسماند

تعداد امکانات مدیریت پسماند

)درصد فعال 68(926  مراکز بازیافت

600 لند فیل پسماندهاي جامد شهري

31 مراکز کمپوست

1 )تبدیل پسماند به انرژي( پسماند سوز

5 صنعتی و ویژه مراکز دفع پسماندهاي


