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 سیاره ما الزامی است. در    اتیحفظ ح  جو که وجود آن برای  الیه ای در استراتوسفر ن است.  زوروز جهانی حفاظت از الیه ا   ،شهریور ماه  25امروز،  

  ن یمتداول تر  روند.به شمار می  نیز   یقدرتمند  یگلخانه ا  یگازهامخزب البه اوزن بوده  و    شوندکه متداوال استفاده می  ییایمیمواد شبرخی از  

 کربن است.   دی اکس  یتر از د  یبرابر قو   2000  باًیتقر  یجهان  شیگرماتاثیر بر    لیزن از نظر پتانس وکننده ا  بیماده تخر

.  نتایج مثبتی به همراه داشته است در سه دهه گذشته    طراحی شده کهاوزن    ه یال  ترمیممحافظت و    یبرا به عنوان سازوکاری    مونترالپروتکل  

  ی تیموفق  بیانگر داستانی است از  دوارکنندهیام  یهانشانه  نیدهد. ایخود را نشان م  ترمیم  یهانشانه  نیزن اولوا  حفره،  سال  33بعد از  امروز،  

 چالش اضطراری.   کی  یحل براراه   افتنی  یدر سراسر جهان برا   یخصوص  یهادانشمندان و بخش   گذاران،است یس  تحاد و همکاریا  :یجهان

ترمیم و    ریدر مس  را  زنوا  هیال  مونترال  پروتکل  ذیلصورت گرفته    اقدامات،  زنوا  هی ال  بیتخر  انجام شده حول  یعلم  یابیارز  نیدتریجدطبق  

  یدیتهد که  یمیاقل راتییمقابله با تغ یاست که اکنون برا یز یهمان چ قاًیدق ،پروتکل مونترال مشاهده شده در ی. همکار دهدمیقرار  بازسازی

  .است  ازی، مورد نآیدبه حساب می   جوامع ما  جدی برای  به همان اندازه

ازبهره جهان است.    محیط زیستی  راهبریدستاورد    نیترپروتکل مهم   نیا این پروتکلآموزه درس    گیری  حل بحران    یبرا  های دستاوردهای 

  ت ی موفق  زا  دی توافقنامه با  نی، اای گرمایش زمینرای کاهش چند درجه . بتواند مفید واقع شود می  سیکردن توافق پار  ی و عمل  اقلیمی  راتییتغ

 .کند  یالگوبردار   پروژه  توسعه و سرعت عملیاتی کردن  اهدافپروتکل مونترال در  

پروتکل مونترال    5اساس ماده  بر  و    پروتکل است  نیمتعهد به ا  یاز کشورها  یکی  ،پروتکل مونترال   عضوی ازبه عنوان    رانیا  یماسال  یجمهور

به صورت گسترده   هافلوئوروکربن   دروکلرویحذف کند. ه  رنامهطبق ب را    هافلوئوروکربن   دروکلرویاز جمله ه   زن،ومخرب الیه اموظف است مواد  



 

کلروفلوئوروکربن    ینیگزیجا  یبرا   مبرد و پیشرانشی  ماده به عنوان  یو آتش نشان  )هواپخش(  ، آئروسل  ل های صنعتیحال   فوم،  ،تبرید  عیصنادر  

 . گیرندمیقرار  استفاده  مورد    دیگر   ییایمیمحصوالت ش  دیدر تول  هیبه عنوان ماده اول  نیها همچنآن .  دنشو یاستفاده م

زن با همکاری برنامه توسعه ملل متحد به عنوان آژانس اجرایی و برنامه محیط زیست وسازمان حفاظت از محیط زیست و دفتر حفاظت از الیه ا

حذف    هبردیرااند. برنامه  در ایران را تهیه کرده  هافلوئوروکربن   دروکلرویهحذف    راهبردی  ی  سازمان ملل متحد به عنوان آژانس همکار، برنامه 

ها و  است یسوضع    ،های جدید   یانتقال فناور   یبرا   یگذار  هیسرماهمچون  از مداخالت    ایمجموعه   ایران شامل  در  هافلوئوروکربن   دروکلرویه

است که از این مواد استفاده    یهایبر بخش و نظارت    یهماهنگ  ت،یری ارتباطات و مدبهبود      ،یآگاهافزایش  آموزش،    ،یفن  یهامقررات، کمک 

 کنند.می

  مصرف پایه دهنده آن است که میزان کاهش مصرف این مواد در مقایسه با میزان  نشان   2021در سال    هافلوئوروکربن   دروکلرویهمصرف واقعی  

برای مصارف مختلف از   ر این بدان معنا است که اگرچه ایران همچون کشورهای دیگ است.  77%.99تن(، در مجموع حدود    5.380)وضع شده  

به    این امید وجود دارد که  دارد و  یبرم  ی آنموثر در جهت کاهش مصرف کل  ییهاگام   نیهمچنکند، اما  استفاده می   فلوئوروکربن   دروکلرویه

 . حرکت کند  مشخصآن بر اساس برنامه    کاملحذف  سمت  

آن از جمله    اظت اززن و حفوا  هی است. ال  محیط زیستی  یهاپروژه   یدر اجرا   رانیاز دولت ا  تیآماده و متعهد به حمابرنامه توسعه ملل متحد  

 شود.  ظ حیات بر روی کره زمین می حف  به  تجاست که من  یجهان  ای  یهمکار   نیازمنداست که    یموضوعات

 


