
 

 

 طرح مدیریت فرآیند حذف هیدروکلروفلروکربن ها 

  پروژه:

هدف اصلی این پروژه کاهش و حذف استفاده از هیدروکلروفلروکربن ها در ایران است، این کار برای رسیدن به اهداف کنترل 

کننده ی پروتکل مونترال در قالب یک برنامه ملی منسجم برنامه ریزی شده است. ایران تولید کننده ی هیدروکلروفلروکربن نیست 

ل مونترال برای استفاده در بخش های مختلف صنعتی این مواد را به کشور وارد می کند. اما به عنوان یکی از اعضای پروتک

 آنها را حذف کند.  2030ایران باید مصرف این گازها را کم کرده و تا سال 

لی به طور گسترده ای در بخش های تبرید، فوم، حالل، آئروسل و آتش نشانی به عنوان یک ماده انتقاهیدروکلروفلروکربن ها 

. هیدروکلروفلروکربن ها همچنین برای تولید سایر محصوالت شیمیایی به عنوان مواد ها استفاده می شود CFCبرای جایگزینی 

 خام نیز استفاده می شوند. 

لیست مواد تحت کنترل  ها معرفی شدند و به CFCبه عنوان ماده ای جایگزین برای  1990هیدروکلروفلروکربن ها در دهه ی 

ند. در آن زمان به موضوع اشاره شد که این مواد شیمیایی، که خاصیت تخریب ازن کمتری دارند، پروتکل مونترال اضافه شد

 CFCبسیار پایین تر از  آنها چه پتانسیل تخریب ازنگذرا بوده و تولید و استفاده از آنها باید تحت پروتکل مونترال حدف شود. گر

بیشتر  هزار بار 2 برای گرمایش زمین هستند که اثر آنهادارای پتانسیل باالیی  هیدروکلروفلروکربن هابسیاری از ولی  ها است،

 .است کربن دی اکسید از

منابع مالی را برای  ،برای پیاده سازی پروتکل مونترال در یک برنامه توافق شده در راستای تعهدات خود صندوق چند جانبه

این صندوق چند جانبه در اصالحیه لندِن  .فراهم می کندها  ODS برای حذف استفاده از ،در حال توسعه کمک به کشورهای

 تاسیس شد.  1990پروتکل مونترال در سال 

 

 دستاوردهای پروژه:

و کاهش  2013تا سال   (ODPتن  380.5) در سطح مصرف اولیه در ایران: ثابت ماندن HCFCبا  منطبقدستیابی به اهداف 

 (.ODPتن  342.5) 2015درصدی پایه تا سال  10

فوم ، از جمله پروژه های تهویه مطبوع مسکونی HCFCنتقال فن آوری از طریق پروژه های تبدیل در بخش های مصرف کننده ا

 وکربن ها شد. از هیدروکلروفلر ODP تن 164حدود حذف و تبرید و ارائه آموزش در بخش خدماتی که در نتیجه به 

ایجاد و اجرای سیستم صدور مجوز ملی و سیستم سهمیه ای تحت تعهدات پروتکل مونترال برای کنترل و کاهش مصرف 

 هیدروکلروفلروکربن ها.



 
 

تبرید و تهویه مطبوع برگزار  چندین کارگاه آموزشی و آگاه سازی برای آموزش تکنسین ها در زمینه های مناسب در بخش های

 شد.

 . ODPتن  162کاهش  به منظورمرحله دوم و نهایی  هیدروکلروفلروکربن ها برایطرح مدیریت فرآیند حذف  تصویب

 حامیان مالی پروژه
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