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 -1پیش گفتار
در مواجهه با تغییرات اقلیمی ،فقر ،نابرابری و تخریب محیط زیست ،درک ارتباط بین اقلیم و توسعه
بین المللی یک مسئله حیاتی است .توافقنامه پاریس و دستور کار سال  2030سازمان ملل متحد برای
توسعه پایدار و اهداف توسعه پایدار ( ،)SDGSاولین مراحل در شناخت جایی که ما هستیم و در تعیین
اهداف روشن برای رسیدن به جایی که ما می خواهیم به آن برسیم هستند .سازمان هواشناسی جهانی



تراکم CO2



اسیدی شدن اقیانوس ها ()Ocean acidification



دمای میانگین سطح زمین ()Global mean surface temperature



ظرفیت حرارتی اقیانوس ها ()Ocean heat content



حجم یخ دریاها ()Sea-ice extent



تعادل حجم یخچال ها ()Glacier mass balance



باال آمدن سطح دریاها ()Sea-level rise

( )WMOبه شیوه های متعددی در  SDGمشارکت می کند ،به ویژه با نظارت بر وضعیت آب و هوای

هر شاخص اقلیمی با توجه به شفافیت ،ارتباط با طیف وسیعی از مخاطبان ،توانایی محاسبه شدن به

جهانی از طریق هفت شاخص.

طور منظم با استفاده از روش های پذیرفته شده بین المللی و منتشر شده و اطالعات قابل دسترس و

هدف این گزارش کمک به بحث توسعه پایدار و الهام بخشیدن به رهبران برای انجام اقدامات اقلیمی

تحقیق پذیر انتخاب شده است .عالوه بر این ،هر  SDGاهداف و شاخص های خود را دارد .ارتباطات

مهم با بررسی ارتباط بین شاخص های آب و هوایی  WMOو  SDGها از طریق نقشه های بصری

مربوط به  13عدد از  17عدد  ،SDGکه در پایان این گزارش ذکر شده است ،مقدماتی و بخشی از یک

واضح است .این گزارش همچنین آخرین اطالعات و تحقیقات علمی را در مورد وضعیت کنونی آب و

پروژه در حال انجام هستند.

هوای جهانی بررسی می کند تا این موضوع را که چگونه آب و هوای ما در حال تغییر است و چگونه

این گزارش ارتباطات بین شاخص های آب و هوایی را شرح می دهد و برای هر شاخص یک بخش

تغییرات مانع از دستیابی به  SDGها می شود ،روشن کند پیچیدگی تغییرات آب و هوایی و توسعه

تعیین می شود :اولین ،اطالعات پس زمینه بر روی این که شاخص چه چیزی را اندازه گیری می کند

بین المللی یک چالش مداوم است .بنابراین این گزارش به طور منظم به روز می شود تا دانش و

و اندازه گیری ها به چه نحوی انجام می شود؛ دوم ،تاثیرات آن بر آب و هوای جهانی نشان داده شده

ارتباطات جدید شکل گرفته را منعکس کند.

است؛ و سوم ،خطراتی که به توسعه پایدار منجر می شود از طریق مرور انتشارات گوناگون در آن بخش

من می خواهم از بسیاری از کارشناسان در سراسر رشته های مختلف ،سازمان ها ،خدمات ملی

نشان داده شده است .هدف نمایش بصری چگونگی تاثیر این ریسک ها بر دستیابی به  SDGها این

هواشناسی و هیدرولوژیکی ،سازمان ملل متحد و آژانس هایی که به تحقیق ،تجزیه و تحلیل و بررسی

است که به سیاستگذاران کمک کند تا متوجه شوند که چگونه طبیعت پیچیده تغییرات آب و هوایی،

ارائه شده در این گزارش کمک کرده اند تشکر کنم .چنین همکاری بین المللی برای دستیابی به SDG

توسعه پایدار را تهدید می کند تا به وسیله آن اقدامات جامع تر و سریع تری را انجام دهند.

ها ،و برای محدود کردن گرمایش جهانی به کمتر از  2درجه سلسیوس یا حتی  1.5درجه سلسیوس
تا پایان این قرن ضروری است.
 -2مقدمه
علیرغم گام های بزرگی که در پذیرش توافقنامه پاریس و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد
( )SDGsبرداشته شده است ،شکاف های قابل توجهی بین درک علمی و درک سیاسی از تاثیر خطرات
تغییر اقلیم بر سیستم های زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی وجود دارد .این گزارش قصد دارد
تصمیم گیری مبتنی بر آگاهی از خطر را با نشان دادن ارتباطات بین  SDGها و هفت شاخص اقلیمی
که توسط  WMOاستفاده می شود و به شرح زیر است ،بهبود بخشد.

 -3شاخص ها
 -1-3ارتباطات بین شاخص های آب و هوایی WMO
فلوچارت زیر ارتباط بین شاخص های آب و هوایی ارائه شده توسط  WMOرا نشان می دهد.

انتشار دی اکسید کربن ( )CO2ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی ،تغییرات استفاده از زمین و ذوب شدن یخچال های دائمی است
تقریبا نیمی از  CO2توسط جاذب های طبیعی کربن مانند اقیانوس و پوشش گیاهی از طریق فتوسنتز جذب می شود ،و نیمه باقی

مانده در جو باقی می ماند .در نتیجه ،غلظت  CO2باعث افزایش اثر گلخانه ای طبیعی و سپس دمای زمین می شود.
حلقه های بازخورد (به
عنوان مثال :ذوب یخچال
های دائمی ،آلبیدوی یخ

با افزایش سریعتر دما در قطبها،
یخهای دریا با سرعت زیادتری ذوب
میشوند

یک چهارم از انتشار گازهای  CO2توسط
اقیانوس جذب می شود ،که باعث افزایش
اسیدیته اقیانوس می شود

هرچه درجه حرارت افزایش می یابد،
یخچال ها و صفحات یخ در سراسر
جهان کوچک می شوند.

بیش از  90درصد از گرمای اضافی
محبوس شده در سیستم زمین توسط
اقیانوس ها جذب می شود.

حدود  ٪75از افزایش میانگین سطح آب دریاهای آزاد ،بر اثر ذوب
یخچال ها و افزایش دمای اقیانوس می باشد.

شکل  -1ارتباطات بین شاخص های آب و هوایی WMO

اثر گلخانه اضافی منجر به افزایش انباشت
انرژی بر روی زمین می شود ،و در نتیجه
سطح آن را گرم می کند.

شکل  -2وابستگی هریک از اهداف توسعه پایدار به شاخص های آب و هوایی

تراکم دی اکسید کربن در جو که به عنوان یک شاخص به شکل فرایند تبادل بین جو ،زیست کره و
 -4تراکم CO2
 -1-4پیشینه
دی اکسید کربن ( )CO2گاز اصلی گلخانه ای ناشی از انتشارات مربوط به انسان است .منشا تولید
این کاز سوختن سوخت های فسیلی (به عنوان مثال زغال سنگ ،نفت و گاز طبیعی) و تغییرات
استفاده از زمین ،مانند جنگل زدایی می باشد .عالوه بر این ،ذوب یخچال های دائمی و تخریب تاالب

اقیانوس ها تعریف می شود ،نشاندهنده تعادل بین منابع (شامل انتشارات) و جذب کننده ها می باشد.
این شاخص با استفاده از داده هایی از دید بانی های سطح زمین در ایستگاه های برنامه جهانی رصد
جو و شبکه مرتبط اندازه گیری می شود .مرکز کالیبراسیون جهانی ( )WCCکه توسط مرکز ملی جوی
و اقیانوسی ( ) NOAAحمایت می شود ،مقایسه های منظمی را برای حصول اطمینان از سازگاری
اندازه گیری ها انجام می دهد .تراکم دی اکسید کربن به بیشترین سطح خود در تاریخ رسیده است.
(شکل )4

ها باعث افزایش بیشتر انتشار  CO2می شود .افزایش تراکم دی اکسید کربن در ایجاد اثر گلخانه ای
نقش دارد .اثر گلخانه ای زمانی اتفاق می افتد که گازهایی مانند دی اکسید کربن با جذب و سپس
انتشار انرژی ،این انرژی را در جو محبوس می کنند .گازهای گلخانه ای محرک های اثری تغییر اقلیم
هستند و نقشه اصلی را در نیروی تابشی ایفا می کنند .نیروی تابشی توسط هیئت بین الدولی تغییر
اقلیم ( )IPCCبه عنوان تغییر در تعادل بین انرژی ورودی و خروجی به سیستم جو زمین تعریف می
شود .دی اکسید کربن به تنهایی موجب افزایش  82درصدی نیروی تابشی در در دهه گذشته شده
است.

حدود  25تا  30درصد دی اکسید
کربن توسط اقیانوس ها جذب می
شودکه منجر به اسیدی شدن
 20تا  25درصد توسط پوشش گیاهی

شکل  -4مقادیر اندازه گیری (غیر مستقیم) غلظت  CO2از  800000سال پیش با فرض تولید از

جذب می شود
حدود  50درصد باقیمانده در جو باقی

هسته های یخ .منبعNOAA :

می ماند و در نقش گاز گلخانه ای
عمل می کند

شکل  -3نمودار اجزای ترکیبی جهانی بودجه کربن بر حسب زمان( .منبع :پروژه کربن جهانی)

 -2-4اندازه گیری شاخص

 -3-4تاثیرات کلیدی دی اکسید کربن جوی
 -1-3-4اسیدی شدن اقیانوس
تقریبا  25تا  30درصد دی اکسید کربن آزاد شده توسط اقیانوس ها جذب می شود .وقتی دی اکسید
کربن داخل اقیانوس حل می شود به یون های اسیدی تبدیل می شود (H2CO3

و .)HCO3-تاثیر این تبدیل کاهش  PHاست که به عنوان اسیدی شدن اقیانوس شناخته می شود

شکل  -5مقایسه متناظر  CO2اتمسفر و اسیدیته آب اقیانوس (منبع)IPCC :
 -2-3-4افزایش نیروی تابشی در زمین
نیروی تابشی یک اختالل در تعادل بین انرژی ورودی و خروجی است .افزایش تراکم دی اکسید کربن

شکل  -6نباشت انرژی در واحد زتاژول در داخل اجزای مجزا از سیستم آب و هوایی زمین از سال

جوی و متناظرا اثر گازهای گلخانه ای باعث به وجود آمدن عدم تعادل در بودجه انرژی زمین می

 1971تا سال  2010نسبت به سال ( .1971منبع :رین و همکاران)2013 ،

شود ،و تجمع انرژی را افزایش می دهد .شکل  6نشاندهنده دورنمایی از مقدار انرژی تجمعی حاصل
از نیروی تابشی است.

 -3-3-4تاثیرات کلیدی بر اهداف توسعه پایدار



 93درصد توسط اقیانوس به دام می افتد (هم سطح اقیانوس و هم در عمق آب)

هرچه غلظت دی اکسید کربن افزایش می یابد ،سهم تاثیر گاز گلخانه ای از منشا انسانی را افزایش



 3درصد باعث ذوب یخ های روی زمین (کرایوسفر) می شود (یخ های دریا ،صفحه های

می دهد .اگر چه اثر گلخانه ای به طور طبیعی اتفاق می افتد و برای زندگی بر روی زمین ضروری

یخی ،یخچال ها و )...

است ،زمانی که از طریق فعالیت های انسانی افزایش می یابد ،گرمایش سیاره ای را تسریع می کند.



 3درصد در زمین جذب می شود.

افزایش غلظت  CO2و افزایش دمای جهانی ،هنگامی که بدون کنترل باشد ،ممکن است هم باعث به



 1درصد با عث گرم شدن جو می شود.

وجود آمدن محدودیت هایی در تالش برای مبارزه با تغییرات اقلیمی شود و تالش ها برای محدود

 -5اسیدی شدن اقیانوس

کردن تاثیرات آن را در خطر قرار دهد (( )SDG 13شکل  7را ببینید).
عالوه بر این ،غلظت  CO2هم در اقیانوس و هم در اتمسفر افزایش می یابد .افزایش  CO2در آب باعث

 -1-5پیشینه

اسیدی شدن اقیانوس می شود ،که به طور مستقیم بر شاخص  SDG 14.3.1و به طور غیر مستقیم

تقریبا  25تا  30درصد انتشار گاز دی اکسید کربن توسط اقیانوس جذب می شود .وقتی دی اکسید

بر سایر شاخص ها تاثیر می گذارد (بخش اسیدی شدن اقیانوس را ببینید) .با افزایش غلظت اتمسفر،

کربن در آب حل می شود ،تبدیل به یون های اسیدی (H2CO3و  )HCO3-می شود که اقیانوس را

فرآیندهای فتوسنتز تسریع میشوند و محصول کشاورزی در زمان کمتری تولید میشود .این می تواند

اسیدی می کند .در آغاز انقالب صنعتی ،سطح  pHاقیانوس از  8.2به زیر  8.1نزول کرد که در نتیجه

منجر به کاهش پروتئین دانه و مواد مغذی خاص شود ،فرآیندی که به عنوان رقیق سازی رشد شناخته

افزایش انتشار دی اکسید کربن بود .این کاهش در  pHنتیجه افزایش  30درصدی اسیدیته اقیانوس

می شود .در نهایت ،مطالعات اخیر نشان دادهاند که ممکن است خطرات مستقیم سالمتی مرتبط با

بود .در دهه های اخیر ،اسیدی شدن اقیانوس  100برابر سریع تر نسبت به  55میلیون سال گزشته

افزایش مواجهه با سطوح باالی  CO2اتمسفر وجود داشته باشد ،بنابراین شاخصهای  SDG 3.4.1و

رخ می دهد.

 3.9.1هم تهدید می شوند.

اسیدی شدن اقیانوس بر ارگانیسم های دریایی مثل خرچنگ ها ،صدف ها و مرجان ها تاثیر می گذارد

از آنجایی که غلظت  CO2باعث تغییرات آب و هوایی در سطح جهانی می شود ،به طور غیرمستقیم

(یعنی قابلیت آنها را در تشکیل پوسته و مواد استخوانی کاهش می دهند) (شکل  8را ببینید) .از

مسئول خطرات مربوط به سایر شاخص های آب و هوایی و تقریبا هر  SDGاست .بنابراین ،کاهش

آنجایی که بسیاری از این جانداران اساس چرخه غذایی دریایی را تشکیل می دهند ،اسیدی شدن

انتشار کربن یکی از موثرترین و ضروری ترین اقدامات مرتبط با اقلیم برای دستیابی به اهداف توسعه

اقیانوس نه تنها این جانداران بلکه تمام اکوسیستم و خدمات وابسته به اقیانوس از امنیت غذایی گرفته

پایدار است.

تا معیشت ،توریسم و میراث فرهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد.

شکل  -7خطرات مرتبط با  CO2اتمسفری و  SDGها

شکل  -8خرابی پوسته در  pHبا مقدار ( 7.8منبع :انجمن ملی جغرافیایی)

روی سطوح تغذیه ای پایین تر و منابع غذایی برای زندگی دریایی تاثیر بگذارد ،و به طور بالقوه منجر
 -2-5اندازه گیری شاخص
در سال های اخیر ،خطرات اسیدی شدن اقیانوس باعث جلب توجه جوامع بین المللی شده است .در
سال  ،2017یک شاخص  SDGجدید ( )14.3.1اضافه شد .میانگین اسیدیته دریایی ( )pHتوسط
شبکه جهانی دیدبانی اسیدیته اقیانوس که اکنون شامل  100کشور می شود ،اندازه گیری و استفاده
می شود pH .اقیانوس در سال های اخیر با روندی ثابت در حال کم شدن است( .شکل )9

به تغییرات بزرگی در تعداد گونه های دریایی شود؛ گونه هایی که می توانند به طور قابل توجهی
معیشت ماهیگیران و صنعت ماهیگیری را با مشکل مواجه کنند.
تأثیر بر روی صخره های مرجانی (شکل  )10از اهمیت ویژه ای برخوردار است .صخره های مرجانی
نه تنها به عنوان یکی از اکوسیستم های زیست محیطی متنوع در جهان به حساب می آیند ،بلکه در
صورت وقوع امواج بزرگ یا طوفان های شدید ،حفاظت ساحلی ضروری را نیز فراهم می کند و به
عنوان سکونتگاهی برای بسیاری مهمترین پوسته داران و دیگر بی مهرگان به حساب می آیند .بنابراین،
صخره های مرجانی به تغییرات آب و هوایی بسیار حساس هستند و راه حلی طبیعت محور برای
مبارزه با اثرات تغییر آب و هوا پیدا می کنند .اکوسیستم های دریایی نیز تحت تاثیر گرم شدن اقیانوس
قرار می گیرند (برای درک بیشتر ،بخش را انرژی حرارتی اقیانوس ببینید).

شکل  -9میانگین  pHسطح جهانی ،ناحیه سایه دار عدم قطعیت تخمینی را در هر برآورد نشان می
دهد( .منبع :سرویس پایش محیط زیست دریایی کوپرنیکوس)
 -3-5تغییر و از دست دادن اکوسیستم های دریایی
اسیدی شدن اقیانوس به کاهش تراکم یون های کربناتی که برای ارگانیسم های دریایی (مانند
خرچنگ ها ،صدف ها و مرجان ها) حیاتی هستند ،وابسته است .یون های کربنات برای شکل دهی
پوسته و مواد استخوانی در این جانوران مورد نیاز است .از این رو ،اسیدی شدن اقیانوس می تواند بر

شکل  -10علل و عواقب سفید شدن مرجان ها منبع :مشاوره اکولوژی دریایی ،فیجی
 -4-5تاثیرات کلیدی بر اهداف توسعه پایدار
اسیدی شدن اقیانوس (شکل  )11به این دلیل منحصر به فرد است که تنها شاخص  WMOاست که
شاخص توسعه پایدار متناظر دارد ،گرچه تاثیر آن در زمان دورتری قابل مشاهده است (.)14.3.1
هنگامی که اقیانوس سطوح باالتری از دی اکسید کربن را جذب می کند ،مقدار  pHآن تغییر کرده و
بیشتر اسیدی می شود .وقتی این اتفاق می افتد ،ارگانیزم ها (مانند خرچنگ ها ،صدف ها و مرجان

ها) و گونه های جانوری که که در چرخه غذایی به آنها وابسته هستند ،به خطر می افتند که در نتیجه
اهداف توسعه پایدار  14.2و  14.3را به خطر می اندازند .صخره های مرجانی در زنجیره غذایی دریایی
و اکوسیستم های در خطر هستند .بسیاری از صخره های مرجانی بیش از خدمات اکوسیستم خود
ارزش دارند و توسط سازمان علمی ،فرهنگی ،آموزشی ملل متحد (یونسکو) به عنوان سایت های میراث
جهانی اعالم شده اند .بنابراین ،تخریب آنها منجر به ضایعات فرهنگی عظیمی می شود (،)SDG 11.4
و همچنین ضررهای اقتصادی از گردشگری (.)SDG 8.9
عالوه بر این ،شیالت به اکوسیستم های دریایی سالم وابسته است .تغییرات یا تلفات قابل توجه در
تنوع زیستی دریایی می تواند بازده ماهیگیری را کاهش دهد و به طور بالقوه منجر به کاهش یا حذف
معیشت ( )SDG 1.4و ناامنی غذایی ( )SDG 2.1.2شود ،به ویژه در مناطق کم درآمد و روستایی که
بیشتر به صید محلی وابسته هستند .با توجه به نابرابریهای نشاندادهشده ،خطرات برای امنیت غذایی
و معیشت میتواند تأثیرات متفاوتی بین جنسیتها داشته باشد ،بنابراین تالش های انجام شده برای
پیشبرد برابری جنسیتی را تضعیف میکند ( .)SDG 5عدم امنیت غذایی و کاهش درآمد می تواند
باعث به وجود آمدن مناقشات به ویژه در اختالفات ارضی و مدیریت منابع شود ،در نتیجه صلح و ثبات
منطقه ای را تهدید می کند ( .)SDG 16.1بنابراین ،واضح است که اسیدی شدن اقیانوس ها تهدیدی

 -6میانگین جهانی دمای سطح زمین
 -1-6پیشینه
بسته به مسیر سناریوی غلظت گازهای گلخانه ای ،انتظار می رود میانگین دمای سطح جهانی
( )GMSTتا سال  2100بین  2تا  5درجه سانتی گراد افزایش یابد .سرعت تغییر دما بسیار زیاد است:
در حالی که در گذشته 4 ،درجه سانتی گراد گرمایش بیش از  20000سال رخ داده است ،انتظار
میرود که تغییرات اقلیمی با منشا انسانی همان گرمایش را تنها طی دو قرن ایجاد کند .نرخ گرم
شدن قطب شمال سه برابر سریعتر از نرخ متوسط جهانی است و این رویداد تاثیرات جهانی دارد.
 IPCCاز تمام جهان خواسته است تا گرمایش جهانی را زیر  1.5درجه سانتیگراد حفظ کند .با این
حال ،در سال  ،2020گرمایش تقریبا  1.2درجه سانتیگراد باالتر از سطح قبل از دوره صنعتی بود.
 GMSTاختالف بین شدت گرم شدن در مناطق مختلف جهان را ارائه می دهد( .شکل  12را ببینید).

قابل توجه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار چندگانه ،عالوه بر  ،SDG 14تا سال  2030است.

شکل  -11ریسک های وابسته به اسیدی شدن اقیانوس و  SDGها

شکل  -12تفاوت دمای هوای سطحی در سال  2020با توجه به میانگین ( 2010-1981منبع:
وضعیت آب و هوای جهانی ))WMO-No. 1264( 2020

 -2-6اندازه گیری شاخص

غیرقابل پیش بینی شدن تغییرات آب و هوا وجود دارد ،از جمله تسریع گرمایش باالی  2درجه

 GMSTبه طور گسترده به عنوان مرجعی برای سیاست گذاری و بحث در مورد تغییرات آب و هوا

سلسیوس.

استفاده می شود .مقدار آن با استفاده از ترکیبی از دمای هوای دو متری روی زمین و دمای سطح
دریا در مناطق اقیانوسی و از پایگاههای اطالعاتی مختلف اندازهگیری میشود .مقدار آن معموال به
شکل یک ناهنجاری از یک دوره پایه بیان میشود.
 WMOمقادیر  GMSTرا با استفاده از پنج مجموعه داده دمای جهانی محاسبه می کند:
| | NOAAGlobalTemp | GISTEMP | ERA5 | JRA-55 | HadCRUT
 -3-6میانگین جهانی دمای سطح زمین  -اثرات کلیدی آب و هوا
تاثیر میانگین جهانی دمای سطح زمین بر تغیرات اقلیمی کلیدی به دسته های زیر تقسیم می شود:


گرمایش زمین و دمای هوای سطح زمین :هوا و سطح زمین  4درصد از انرژی انباشده در
کره زمین را جذب می کنند .دمای هوای نزدیک سطح برای ارزیابی گرمایش بر روی سطح
خشکی استفاده می شود.



گرم شدن دمای سطح دریا :دمای سطح دریا تأثیر عمده ای بر تبادل انرژی ،تکانه و گازها
بین اقیانوس و جو دارد.



تغییرات شدید دمایی :تغییرات گرمایی شدید و امواج گرما هم از نظر فراوانی و هم از نظر

شکل  -13روند کل بارش روزانه صدک  95از سال  1982تا  .2019منبع :مرکز جهانی اقلیم
شناسی بارش

شدت در سرتاسر جهان در حال افزایش است ،و به آتش سوزی های بزرگ و ویرانگر دامن





می زند .همانطور که قطب شمال به سرعت گرم می شود ،دمای باال منجر به ذوب شدن

 -4-6میانگین جهانی دمای سطح زمین  -تاثیرات کلیدی بر اهداف توسعه پایدار

یخچال های دائمی می شود.

افزایش دما و افزایش فراوانی و شدت رویدادهای آب و هوایی شدید ،تهدیدات قابل توجهی برای

اختالل چرخه آب :با گرم شدن سطح زمین و اقیانوس ،تبخیر و تبخیر و تعرق افزایش

سیستم های انسانی و زیست محیطی ایجاد می کند (شکل  .)14تغییرات و تلفات در تنوع زیستی

مییابد و ابرهای بیشتری ایجاد میکند و بارش و الگوی جریان را تغییر میدهد .افزایش

دریایی و زمینی ،عمدتا در نتیجه از دست دادن زیستگاه ،تغییرات مهاجرتی و آبشارهای تغذیهای،

دما منجر به تغییرات جهانی و منطقه ای می شود که منجر به تغییر الگوهای بارندگی و

تأثیرات شدیدی بر خدمات اکوسیستم و اکوسیستمهای کشاورزی خواهد داشت .حتی تغییرات جزئی

فصول کشاورزی می شود (شکل .)13تشدید رویدادهای ال نینو نیز خشکسالی ها و سیل

برای هر گونه جانوری در نهایت میتواند منجر به از بین رفتن کل آن گونه شود یا انقراض گونه ها که

های بیشتری را ایجاد می کند.

بر اهداف توسعه پایدار 14.2و  15.5تأثیر می گذارد .اثرات ترکیبی افزایش دما ،رویدادهای شدید آب

در نهایت تقویت حلقه بازخورد :ذوب یخچال های دائمی

و هوایی ،تغییر در الگوهای بارش و از دست دادن تنوع زیستی ،پیامدهای نامطلوب گسترده و نامطلوبی

یخچال دائمی به زمین یخ زده دائمی اشاره دارد .همانطور که ذوب می شود ،متان ذخیره شده در زیر

بر عملکرد کشاورزی و ماهیگیری دارد و معیشت جوامع وابسته به آنها را تهدید می کند ()SDG 1.5

زمین را در هوا آزاد می کند .عالوه بر این ،متان دارای پتانسیل گرمایش جهانی بیش از  20برابر

و دستیابی به امنیت غذایی (شاخص های  2.1.2و .)2.4.1

بیشتر از  CO2برای یک مقیاس زمانی  100ساله است .اگر این پدیده شتاب بگیرد ،خطر زیادی برای

افزایش دما و رویدادهای حدی همچنین دسترسی ،توزیع و کیفیت بارندگی ،ذوب برف ،جریان رودخانه
و آبهای زیرزمینی را تهدید میکند که منجر به افزایش خطر کمبود آب و تأثیر مستقیم بر اهداف
توسعه پایدار  6.1و  6.4.31میشود .عالوه بر این ،رویدادهای حدی در افزایش خطر برای سالمت
انسان ،جابجایی و زیرساخت های ساخته شده  .سالمتی در معرض خطر است زیرا رویدادهای حدی
می توانند بر عوارض و مرگ و میر تأثیر بگذارند (شاخص های  3.4و  ،)3.9و شرایط اجتماعی و
محیطی را مختل کنند که به نوبه خود اجازه می دهد بیماری به راحتی گسترش یابد (هدف SDG

 )3.3و به ایجاد آسیب های روحی کمک می کند و سالمت روانی را تحت تأثیر قرار می دهد .سالمت
(شاخص  .)3.4تغییر آب و هوا و تغییرات مهاجرتی همچنین باعث افزایش شیوع بیماریهای منتقله
از طریق ناقل مانند ماالریا میشود و در نتیجه خطرات سالمتی را بیشتر میکند.
عالوه بر این ،رویدادهای حدی ،مسائل بهداشتی ،کمبود آب و ناامنی غذایی خطر مهاجرت کوتاه مدت
و بلندمدت را افزایش میدهد ،که تالشها برای از بین بردن فقر و ایجاد حقوق اراضی (شاخص ،)1.4.2
ارتقای شمول اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی (شاخص  ،)10.2ایجاد حقوق کار (شاخص  )8.8و بهبود
سالمت روان (شاخص  )3.4را تضعیف میکند .ترکیبی از افزایش خطر مهاجرت و افزایش خطر برای
سالمت ،آب و امنیت غذایی به طور بالقوه احتمال درگیری را افزایش می دهد و شاخص  35.16.1را
به خطر می اندازد .رویدادهای شدید زیرساخت های ساخته شده را تهدید می کند و سالمت را به
خطر می اندازد (شاخص )3؛ به خانه ها ،مشاغل (شاخص  )8.8و جوامع (شاخص های  1.5و  7.1و
 9.1و  )b11آسیب می رساند ؛ در حمل و نقل اختالل ایجاد می کند (شاخص )11.2؛ به ضررهای
اقتصادی قابل توجه کمک می کند (شاخص )1.5؛ و توسعه را عقب می اندازد (شاخص .)b11
به ویژه در شهرها ،پدیده جزیره گرمایی شهری تأثیر افزایش دما بر سالمت را تشدید میکند (شاخص
 )3و تقاضا برای سیستمهای خنککننده استفاده کننده از کربن (شاخص  )13را افزایش میدهد .در
نهایت ،افزایش دما باعث ذوب یخچال های دائمی و طبیعی میشود و باعث تضعیف بیشتر زیرساخت
ها و انتشار گازهای گلخانه ای در جو میشود ..این حلقه بازخورد هرگونه اقدام اقلیمی که توسط
کشورها انجام می شود را تضعیف می کند (شاخص  .)13.2بسیار مهم است که تأکید شود که تأثیرات
آن بر امنیت غذایی ،کمبود آب ،سالمت و معیشت به طور یکسان برای همه احساس نخواهد شد.
ممکن است پیامدهای متفاوتی برای کسانی که قبال تحت تأثیر نابرابریهای سیستماتیک اجتماعی-
اقتصادی یا جنسیتی قرار گرفتهاند ،وجود داشته باشد.

شکل  -14خطرات وابسته به افزایش دمای میانگین سطح زمین و  SDGها
 -7محتوای حرارت اقیانوس
 -1-7پیشینه
اقیانوس های جهان با پوشش بیش از  70درصد از سطح زمین ،ظرفیت قابل توجهی برای ذخیره گرما
بدون ایجاد افزایش قابل توجه دما دارد .این توانایی برای ذخیره و انتشار گرما در دوره های زمانی
طوالنی به اقیانوس نقش مرکزی در تثبیت سیستم آب و هوای زمین می دهد 93 .درصد گرمای
انباشته شده از تغییرات آب و هوایی انسانی در اقیانوس جهانی ذخیره می شود .همانطور که تغییرات
آب و هوایی انسان محور به گرم شدن سیاره زمین ادامه می دهد ،اقیانوس ها نیز گرم می شوند و
تأثیرات عمیقی بر زندگی انسان و توسعه پایدار می گذارند .بیش از  30درصد از افزایش میانگین
جهانی ارتفاع سطح دریا به دلیل انبساط حرارتی آب دریا است .محتوای گرمای اقیانوس ( )OHCبا
توجه به تأثیرات قابل توجهی که بر الگوهای آب و هوا ،ترکیب اتمسفر ،سالمت اکوسیستم و تنوع
زیستی دارد ،یک شاخص حیاتی از وضعیت آب و هوا است.
 -2-7اندازه گیری شاخص
 OHCظرفیت اقیانوس برای ذخیره و انتقال گرما را از طریق تجزیه و تحلیل مشخصات دمای
زیرسطحی اندازه گیری می کند .مشابه آنچه برای  GMSTاعمال می شود (به بخش قبل مراجعه
کنید) ،تعدادی از پروفایل های دما در یک "پنجره" زمانی معین به صورت مکانی درون یابی می شوند
تا میانگین جهانی را نسبت به یک دوره مرجع خاص تخمین بزنند .اندازه گیری دما معموال برای سطح

(< 700متر) و اعماق اقیانوس ( 2000-700متر) ارائه می شود .همانطور که شکل  15نشان می دهد،

اعماق اقیانوس) را با عواقب جدی برای جذب کربن و اکسیژن اقیانوسی محدود

میانگین  OHCبه طور پیوسته در حال افزایش بوده و در سال  2019رکورد زده است.

می کند.
 اکسیژن زدایی اقیانوس :آب گرم می تواند اکسیژن محلول کمتری را در خود نگه
دارد .عالوه بر این ،افزایش چینه بندی اقیانوس ها از تبادل آب های باال به عمق
جلوگیری می کند .از سال  0.5 1970تا  ٪3.3کاهش اکسیژن وجود داشته است،
و مناطق با حداقل مقدار اکسیژن  3تا  ٪8افزایش یافته است.


امواج گرمایی دریایی :امواج گرمای دریایی دوره های طوالنی مدت دمای غیرعادی گرم
آب دریا هستند .فرکانس امواج گرمای دریایی دو برابر شده است ،و طوالنیتر ،شدیدتر و
گستردهتر شدهاند و به تأثیرات قابل توجهی بر اکوسیستمهای دریایی و صنایع کمک
میکنند.



ذوب صفحه های یخی و یخ دریا :پیامدهای گرم شدن اقیانوس ها در سرتاسر کرایوسفر
زمین گسترده است ،زیرا صفحه های یخی شناور نازک تر می شوند و صفحات یخی عقب
می نشینند (در ادامه به بخش وسعت یخ دریا مراجعه کنید).



انبساط حرارتی اقیانوس :با گرم شدن آب ،حجم آن افزایش می یابد .انبساط حرارتی 30

شکل  -15محتوای گرمای جهانی اقیانوس منبع :آزمایشگاه آب و هوای اقیانوس .به روز شده از

تا  55درصد از میانگین جهانی افزایش سطح آب دریاها در قرن بیست و یکم را تشکیل می

لویتوس وهمکاران .محتوای گرمای اقیانوس های جهانی و تغییر سطح ترموستریک دریا .آژانس

دهد (در ادامه به بخش افزایش سطح دریا مراجعه کنید).

محیط زیست اروپا https://www.eea.europa.eu/dataand- ،2012

.maps/indicators/ocean-heat-content-1/nlevitus-et-al.-2009-global

 -4-7تقویت حلقه های بازخورد

 -3-7محتوای حرارت اقیانوس  -اثرات کلیدی آب و هوا

 -1-4-7ظرفیت پذیرش کربن اقیانوس

گرم شدن الیه های سطحی و عمق اقیانوس دارای تاثیرات زیر است:

با گرم شدن آب و تضعیف تهویه اقیانوس ،ظرفیت اقیانوس برای ذخیره  CO2از جو کاهش می یابد.



افزایش چینه بندی چگالی سطوح باالی اقیانوس :گرم شدن سطح اقیانوس مشاهده

این باعث افزایش بیشتر غلظت  CO2در جو می شود و یک حلقه بازخورد تقویت کننده ایجاد می

شده و افزودن آب شیرین باعث می شود سطح اقیانوس نسبت به قسمت های عمیق تر

کند.

چگالی کمتری داشته باشد .چنین تفاوت های چگالی از اختالط بین آب های سطحی و
عمیق تر جلوگیری می کند.
 کاهش گردش اقیانوسی و تهویه :ممانعت از تبادالت آب های عمیق به آب های
سطحی ،عرضه مواد مغذی را کاهش می دهد و تهویه اقیانوس ها (از سطح به

 -2-4-7ذوب هیدرات های متان
هیدرات های متان رسوبات متان منجمد در کف اقیانوس هستند .گرم شدن اقیانوس ها باعث می
شود که این هیدرات ها ناپایدار باشند و متان را در جو آزاد کنند.

 -5-7محتوای حرارت اقیانوس  -تاثیرات کلیدی بر اهداف توسعه پایدار
از آنجایی که اقیانوس نقش اصلی را در حفظ سیستم های زمین ایفا می کند ،تغییرات دما چندین
خطر حیاتی برای توسعه پایدار ایجاد می کند (شکل  .)16اول اینکه افزایش دما می تواند باعث ذوب
شدن هیدرات های متان در آب های عمیق شود .همانطور که هیدرات ها ذوب می شوند ،متان ،یک
گاز گلخانه ای قوی ،را در جو آزاد می کنند .عالوه بر این ،توانایی اقیانوس برای جذب کربن با افزایش
دمای آب و کاهش سرعت تهویه (به بخش قبل مراجعه کنید) کم می شود ،در نتیجه غلظت گازهای
گلخانه ای را افزایش می دهد و اثربخشی اقدامات آب و هوایی ( )SDG 13.2را تهدید می کند .گرم
شدن هوا ،به ویژه در طول موج های گرمای دریایی (به بخش قبل مراجعه کنید) ،همچنین می تواند
به افزایش خطر ایجاد شکوفه های مضر جلبکی و مرگ سایر جانداران به دلیل کاهش اکسیژن آب

شکل  -16خطرات وابسته به محتوای حرارت اقیانوس و SDGها

کمک کند .شکوفههای جلبکی نه تنها میتوانند از طریق اکسیژنزدایی برای گونههای دریایی و تنوع

 -8حجم یخ دریاها ()Sea-ice extent

زیستی مضر باشند ،بلکه به اثرات شدید بر سالمت انسان نیز کمک میکنند ( .)SDG 3.9اکوسیستم

اخبار مربوط به تغییرات آب و هوایی معموال با تصاویری از ذوب شدن یخ در قطب شمال همراه است.

های دریایی بیشتر تحت تاثیر افزایش چینه بندی اقیانوس ها قرار می گیرند که به اکسیژن زدایی

اگرچه تغییر اقلیم موضوع پیچیده تری است ،اما یخ دریا جزء مهمی از آن است .وسعت یخ دریا به

کمک می کند و می تواند موانعی برای محتوای مواد مغذی ایجاد کند .دماهای باالتر میتواند بر

عنوان یک شاخص مفید از تغییرات آب و هوایی عمل می کند ،به ویژه با توجه به سرعت وقوع تغییرات

گونههای اصلی مانند صخرههای مرجانی تأثیر منفی بگذارد .این فرآیندها با هم میتوانند به تغییرات

در قطب ها و تأثیرات جهانی تغییرات در پوشش یخ ،به ویژه به دلیل بازخورد یخ آلبیدو .با توجه به

یا تلفات تنوع زیستی دریایی منجر شوند و بر  SDG 14.2تأثیر بگذارند .عالوه بر این ،مانند صخرههای

تأثیرات آن بر منابع دریایی ،اکوسیستم ها و زنجیره های غذایی ،گستره یخ دریا یک متغیر آب و

مرجانی ،سایتهای میراث طبیعی و فرصتهای گردشگری و معیشتهای وابسته به آنها تحت تأثیر

هوایی حیاتی است.

قرار میگیرند ،بنابراین خطراتی را برای شاخص  SDG 11.4.1و اهداف  8.9و  1.5.54ایجاد میکنند

گستره یخ دریا ،که به عنوان مناطقی از اقیانوس که با تراکم یخ بیش از  %15پوشیده شده است،

و در نهایت ،تغییرات در تنوع زیستی میتواند منجر به کاهش بازده ماهیگیری شود ،در نتیجه تهدید

تعریف می شود ،پرکاربردترین شاخص آب و هوایی برای ارزیابی تغییرات طوالنی مدت در قطب شمال

بیشتر معیشت (هدف  )SDG 1.4و امنیت غذایی (نشانگر  ،)SDG 2.1.2و به طور بالقوه منجر به

و یخ دریای قطب جنوب است .این شاخص توسط ماهوارههای مایکروویو غیرفعال که از بازتابش برای

درگیری ( )SDG 16.1بر سر منابع دریایی می شود .در مورد امنیت غذایی و معیشت ،پیامدهای بسیار

تعیین تغییرات استفاده میکنند اندازهگیری میشود .توجه به این نکته مهم است که بسیاری از

متفاوتی برای کسانی که قبال تحت تأثیر نابرابریهای سیستمیک اجتماعی-اقتصادی یا جنسیتی قرار

رفتارهای یخ دریا در دو قطب ناشناخته باقی مانده است ،همانطور که با تفاوت قابل توجه در کاهش

گرفتهاند ،دارد.

آنها از سال  1980نشان داده شده است (شکل  17را ببینید) .حداقل وسعت روزانه یخ دریا در قطب
شمال در سپتامبر  2020دومین میزان حداقل در رصد مقادیر توسط ماهواره بود.

شکل  -17ناهنجاری های وسعت یخ دریا  2020-1979در قطب شمال (چپ) و قطب جنوب
(راست) (منبع :مرکز ملی داده های برف و یخ ،بولدر ،کلرادو ،ایاالت متحده آمریکا)
 -1-8حجم یخ دریاها  -اثرات کلیدی آب و هوا
اثرات کلیدی در این بخش به دو دسته مهم تقسیم می شوند:


کاهش سطح آلبدو و گرم شدن سریع تر محلی :چرخه بازخورد ذوب-گرما-ذوب:
سطوح روشن ،مانند یخ دریا ،بسیار انعکاسی هستند و نور خورشید را از زمین بر می گردانند.
با افزایش دمای جهانی ،یخهای دریا ذوب میشوند ،میزان نور سطح کاهش مییابد و سطح
تیرهتر آب جایگزین شده با یخ ذوب شده و اقیانوس زیر آن آشکار میشود .سطوح تیره تر
به نوبه خود تابش خورشیدی بیشتری را جذب می کنند .در نتیجه ،دمای هوا و سطح دریا
افزایش مییابد و گرمایش محلی و ذوب یخ دریا را تسریع میکند (شکل  .)18در طول
زمستان (ژانویه تا مارس)  2016و  ،2018دمای سطح در قطب شمال  6درجه سانتیگراد
باالتر از میانگین سالهای  1981تا  2010بود که به عدم وجود یخ دریایی در منطقه کمک
بی سابقه ای کرد.

شکل  -18چرخه بازخورد دریا-یخ آلبیدو (منبع :مرکز  UCLAبرای علوم آب و هوا)


گرم شدن سریع قطب جنوب و رودباد ناپایدار قطب شمال:
رودباد یا جریان جت قطبی نوعی باد حرارتی است که به دلیل تضاد شدید دمایی بین هوای
سرد قطبی و هوای گرم استوایی ایجاد میشود .همانطور که قطب شمال سریعتر گرم می
شود ،اختالف دما (نیروی گرادیان دما) بین قطب و مناطق استوایی کاهش می یابد .هر چه
گرادیان دما ضعیف تر باشد ،جریان جت ضعیف تر است .بنابراین ،همانطور که جریان جت
حرکت می کند ،هوای گرم می تواند به سمت شمال باال رود و هوای سرد می تواند به سمت
جنوب پایین آید (شکل )19؛ همچنین به بخش  GMSTمراجعه کنید).

ترافیک تجاری و احتماال تشدید آلودگی به ضرر بیشتر جانداران دریایی افزایش می یابد (اهداف SDG

 .c14 ،14.2و  ،)6.6و منجر به مناقشات بیشتر می شود (.)SDG 16.1

شکل  -19دانش مرتبط به تاوه قطبی (منبع)NOAA :
 -2-8حجم یخ دریاها  -تاثیرات کلیدی بر اهداف توسعه پایدار
یکی از پیامدهای تغییرات آب و هوا با منشا انسانی ،آب شدن یخ های دریا است .کاهش جهانی در
گستره یخ دریا تعدادی از خطرات را برای  SDGها به همراه دارد (شکل  .)20اول ،با ذوب شدن یخ

شکل  -20خطرات مرتبط با کاهش حجم یخ دریاها و  SDGها

های روشن ،نور کمتری منعکس می شود ،بنابراین اقیانوس تاریک زیر آن آشکار می شود و باعث می
شود که گرمای بیشتری جذب کند .این تغییر در البدوی سطح ،گرم شدن را سرعت می بخشد،
بنابراین پیشرفت در اقدامات مربوط به آب و هوا را تضعیف می کند (هدف  .)SDG 13.2عالوه بر این،
با ذوب شدن یخ ،گونههای مختلفی که به آن وابسته هستند ،از جلبکها و موجودات ریز سطح دریا
گرفته تا خرسهای قطبی و فوکها ،در خطر هستند.
با توجه به ارتباطات تغذیهای بین اکوسیستمهای دریایی ،تغییرات در یخهای دریایی قطب شمال و
قطب جنوب میتواند پیامدهای جهانی داشته باشد و زندگی را هم در خشکی و هم در آب تهدید کند
(اهداف توسعه پایدار  15.5و  .)14.2چنین تغییراتی در تنوع زیستی همچنین میتواند بر معیشت (
 )SDG 1.4و امنیت غذایی (شاخص  )SDG 2.1.2که به بازده ماهیگیری بستگی دارد ،تأثیر بگذارد.
در نهایت ،با انسداد یخ کمتر ،مسیرهای جدید برای حمل و نقل در دسترس خواهد بود ،بنابراین

 -9تعادل حجم یخچال ها
 -1-9پیشینه
یخچالهای طبیعی در سراسر سیاره پراکنده شدهاند و بیشترین تراکم آنها در رشته کوههای مرتفع
آسیا و آمریکای شمالی و جنوبی است .یخچال ها همچنین شامل صفحات یخی قطب جنوب و گرینلند
می شوند .با افزایش دما ،یخچال های طبیعی ذوب می شوند و به افزایش سطح دریا کمک می کنند.
از آنجایی که یخچالها ارائهدهنده خدمات اکوسیستمی و تامین آب شیرین برای میلیونها نفر در
سراسر جهان هستند ،از بین رفتن یخچالها تأثیرات مهم و مستقیمی بر اقلیم جهانی و توسعه پایدار
دارد.

 -2-9اندازه گیری شاخص
موازنه جرم یخچال به عنوان مجموع تمام افزایش ها و کاهش های توده یخ تعریف می شود .علیرغم
داده های محدود از قبل از دهه  ،1960مدل های یخچال های موجود و دیدبانی های طول یخچال
های طبیعی که تا قرن شانزدهم می رسد ،کاهش جهانی قابل توجهی را از زمان حداکثری که به
اصطالح عصر یخبندان کوچک در حدود سال  1850می باشد ،نشان می دهد .از سال  ،1960کاهش
ها نشان داده شده است (شکل  ،)21از جمله ناپدید شدن کامل یخچال های طبیعی .همانطور که
شکل  22نشان می دهد ،در دهه گذشته ،از دست دادن جرم از یخچال های طبیعی تقریبا یک سوم
افزایش فعلی سطح دریا را تشکیل می دهد .سال  2020/2019سی و سومین سال متوالی از تعادل
منفی توده یخچال بود.
شکل  -22کاهش تجمعی توده یخ در گرینلند و قطب جنوب بر حسب گیگاتن در سال ()Gt/yr
(منبع :آژانس محیط زیست اروپا)
 -2-9تعادل حجم یخچال ها  -اثرات کلیدی آب و هوا
اثرات ترتیبی تغییرات تعادل حجم یخچال ها به شرح زیر است:


ذوب شدن صفحات و کالهک های یخی :صفحات یخی و کالهک های یخی هر دو
یخچال های طبیعی با اندازه های مختلف هستند .صفحه یخی (یا یخچال قاره ای) توده ای
از یخ است که زمین های اطراف را می پوشاند و بیش از  50000کیلومتر مربع است .تنها
صفحات یخی فعلی ،در قطب جنوب و گرینلند هستند .کالهک یخی تودهای از یخ است که

شکل  -21تغییر حجم یخچال ها از سال  1960تا ( 2020منبع)WMO :

کمتر از  50000کیلومتر مربع از زمین را میپوشاند (معموال یک منطقه کوهستانی را
میپوشاند).


ذوب ورق یخ گرینلند ممکن است دماشوری جهانی را کند :گردش جهانی دماشوری
(ترموهالین) (شکل  )23سیستمی از جریان های اقیانوسی است که گرما ،کربن و مواد
مغذی را در سراسر جهان منتقل می کند .در حالی که جریانهای سطحی عمدتا توسط باد
پیش میروند ،جریانهای عمیق توسط تفاوتهای چگالی هدایت میشوند که هم به دما
(ترمو) و هم به شوری (هالین) آب بستگی دارد.
مطالعات اخیر نشان دادهاند که کاهش سرعت گردش اقیانوسها را میتوان تا حدی به ادامه
گرم شدن و ذوب شدن در گرینلند نسبت داد.





از آنجایی که جریانهای اقیانوسی به الگوهای دما و آبوهوا کمک میکنند ،کاهش سرعت

 -3-9تعادل حجم یخچال ها  -تاثیرات کلیدی بر اهداف توسعه پایدار

آنها احتماال منجر به تغییرات شدید آب و هوا می شود ،مانند زمستانهای سردتر و

یخچال های طبیعی در حال از دست دادن جرم هستند و خطراتی را برای  SDGها ایجاد می کند

تابستانهای گرمتر و گرمای بیش از حد در اقیانوس اطلس جنوبی که منجر به افزایش

(شکل  ،)24به ویژه به دلیل اینکه مناطق مرتفع کوهستانی حدود  10درصد از جمعیت را در خود

سیل ،انتشار متان و خشکسالی می شود.

جای داده اند( .به بخش قبل مراجعه کنید) ،که به نوبه خود ظرفیت اقیانوس برای جذب  CO2را

باال آمدن سطح آب دریا :ذوب شدن صفحات یخ در گرینلند و قطب جنوب و همچنین

کاهش می دهد و کارایی اقدامات آب و هوایی را تضعیف می کند (هدف  .)SDG 13.2تغییر گردش

ذوب یخ های یخچال های طبیعی در سراسر جهان باعث افزایش سطح آب دریاها می شود.

اقیانوس همچنین به طور قابل توجهی الگوهای آب و هوا را در سراسر جهان تغییر می دهد و زیستگاه

ورقه یخی که غرب قطب جنوب را پوشانده است در خطر سر خوردن به داخل اقیانوس قرار

ها و اکوسیستم های زمینی را تهدید می کند (اهداف  SDG 15.1و  .)15.3با عقب نشینی یخچال ها

دارد .یک فروپاشی ممکن است صدها سال طول بکشد ،اما سطح آب دریاها را در سراسر

و طوالنی شدن فصل بدون برف ،گیاهان و حیوانات مجبور به تغییر محدوده خود و ایجاد زیستگاه در

جهان بیش از سه متر افزایش می دهد.

مناطق جدید می شوند که منجر به تغییرات در تنوع زیستی و انقراض گونه ها می شود (اهداف SDG

کاهش پایداری دامنه های کوهستانی مرتفع :ذوب یخچال های دائمی و عقب نشینی

 15.1و  .)15.3عالوه بر این ،کاهش توازن جرم یخچالها به معنای تغییرات قابلتوجهی در ذوب برف

یخچال ها پایداری دامنه های کوهستانی را کاهش داده و باعث افزایش خطر رانش زمین،

است .به عنوان یک منبع حیاتی آب شیرین ،تغییرات طوالنی مدت در ذوب برف و رواناب ،دسترسی

رانش گل و بهمن می شود.

قابل اعتماد به آب آشامیدنی سالم و تمیز و منابع در دسترس برای تولید برق از آب را تهدید می کند
(هدف  SDG 6.1و  .)7.1از آنجایی که یخچالهای طبیعی به سرعت ذوب میشوند ،خطر سیل نیز
وجود دارد که میتواند منابع آب را آلوده کند و خطرات بیشتری برای اهداف  SDG 6.1و  6.3ایجاد
کند (هدف  .)SDG 1.5سیل و کمبود آب نیز بر عملکرد محصوالت کشاورزی تأثیر منفی می گذارد
و معیشت وابسته به آنها (هدف  )SDG 1.5و امنیت غذایی (شاخص های  SDG 2.1.2و  )2.4.1را
تهدید می کند .عالوه بر این ،ذوب شدن یخچالها میتواند باعث تغییرات سریع در پایداری شیب کوه
ها شود و خطر زمین لغزش ،رانش گل و بهمن را افزایش دهد .چنین رویدادهای شدید زندگی را
تهدید می کند (هدف  ،)SDG 11.5زیرساخت های ساخته شده مانند خانه ها ،مشاغل (هدف SDG

 )8.8و جوامع (اهداف  9.1 ،SDG 1.5و  )b.11را تهدید می کند ،حمل و نقل را مختل می کند (هدف
 )SDG 11.2و به تاثیرات قابل توجهی بر زیان اقتصادی (هدف  )SDG 1.5و عقب ماندگی در توسعه
(اهدف  )SDG 11.bمی گذارد .سرانجام ،یخچالهای طبیعی فرصتهای قابل توجه گردشگری (هدف
 )SDG 8.9و خدمات فرهنگی (هدف  )SDG 11.4را ارائه میدهند ،اما هرچه یخچالها کاهش
مییابند ،معیشت وابسته به آنها در معرض تهدید قرار میگیرد (هدف  .)SDG 1.4توجه به این نکته
مهم است که بسیاری از خطرات ناشی از تغییر توده یخچالها با توجه به نابرابریهای اجتماعی-
شکل  -23کمربند جریان های اقیانوسی جهانی (منبع :انجمن نشنال جئوگرافیک)

اقتصادی و جنسیتی در سراسر جهان متفاوت خواهد بود.

شکل  -24خطرات مرتبط با کاهش حجم یخچال ها و  SDGها
 -10باال آمدن سطح دریاها
باال آمدن سطح دریا یکی از متداول ترین تأثیرات تغییرات آب و هوایی با منشا انسانی است .همچنین
یکی از مهم ترین شاخص ها است زیرا منعکس کننده تغییراتی است که در چندین مؤلفه مختلف

شکل  -25تنوع منطقه ای در روندهای سطح دریا  2019-1993بر اساس ارتفاع سنجی ماهواره ای

سیستم آب و هوایی و تعامالت متقابل آنها رخ می دهد .باال رفتن سطح دریا در درجه اول تحت تأثیر

(منبعCopernicus/Collecte Localization Satellites (CLS)/Centre National d'études :

 OHCاست ،زیرا حجم آب با گرم شدن و با وارد شدن یخ های یخچالی به دریا افزایش می آید (به

)Spatiales (CNES)/ Laboratoire d'études en géophysique et océalesLESLESLE

بخش  OHCو تعادل جرم یخچال مراجعه کنید).
افزایش سطح آب دریاها خطرات فیزیکی و مالی قابل توجهی را برای جوامع ساحلی ،سیستم های

 -2-10باال آمدن سطح دریاها  -اثرات کلیدی آب و هوا

غذایی و اکوسیستم ها به همراه دارد .از هزینههای مالی تعمیر یا جایگزینی زیرساختهای آسیبدیده

خطرات ساحلی که ممکن است بر اثر باال آمدن سطح دریاها متوجه جوامع شود شامل موارد زیر می

در اثر سیل گرفته تا هزینههای اجتماعی و سیاسی مرتبط با جابجایی و ناامنی غذایی ،افزایش سطح

شود:

دریا تهدید مهمی برای توسعه پایدار است.



رویدادهای حدی دریایی :با افزایش قابل انتظار در شدت طوفان های گرمسیری و بارش،
افزایش سطح دریاها و خطرات ساحلی تشدید خواهد شد .تغییرات قابل انتظار در امواج

 -1-10محاسبه شاخص

ناشی از تغییر الگوهای آبوهوا ،و تغییرات جزر و مد به دلیل افزایش سطح دریا ،میتواند

از آنجایی که سطح دریا می تواند از نظر زمانی متفاوت باشد ،یک میانگین جهانی برای نشان دادن

خطرات ساحلی را بهطور موضعی افزایش یا بهبود بخشد.

تغییرات طوالنی مدت ضروری است .میانگین سطح جهانی دریا از نظر تاریخی با اندازهگیریهای جزر



فرسایش ساحلی :فرسایش سواحل تحت تأثیر سطح دریا ،جریان ها ،بادها و امواج قرار

و مدی اندازهگیری میشد ،اما از سال  1993با پوشش جهانی تقریبا کامل توسط ارتفاعسنجی

می گیرد (به ویژه در هنگام طوفان ،که می تواند انرژی بیشتری را اضافه کند) و باعث می

ماهوارهای با دقت باال پایش میشود .چنین پوششی به جامعه بینالمللی اجازه داده است که روندهای

شود که خط ساحلی به داخل خشکی عقب نشینی کند .افزایش ارتفاع موج می تواند باعث

رو به افزایش مداوم را رصد کند .شکل  25چالش های ناشی از میانگین سطح جهانی دریا را نشان

دور شدن شن های ساحلی از ساحل و به سمت دریا شود .طوفان های شدید نیز تمایل

می دهد ،با توجه به اینکه برخی از مناطق با افزایش بیشتر سطح دریا نسبت به سایرین مواجه هستند.

دارند ماسه های ساحلی را به خارج از ساحل منتقل کنند .امواج بلندتر و خروشان تر احتمال



شسته شدن یا شکستن موانع شنی ساحلی و تپه های شنی را افزایش می دهد (شکل .)26

و طغیانهای ساحلی میتواند اکوسیستمها را به خطر بیندازد ،زیرا میتواند باعث تغییر در دمای آب

طوفان های پرانرژی و/یا مکرر می توانند همه این اثرات را تشدید کنند.

و شوری ،تغییر نور موجود و غرق شدن گیاهان و حیوانات شود .خاکهای مناطق کم ارتفاع ساحلی

سیل در تاالب ساحلی :اکوسیستمهای ساحلی با پوشش گیاهی از خط ساحلی در برابر

میتوانند با آب شور غرق شوند ،که خاک را آلوده میکند و به محصوالت آسیب میرساند و خطر

طوفان و فرسایش محافظت میکنند و به مهار اثرات افزایش سطح دریا کمک میکنند .با

قابلتوجهی برای محصوالت کشاورزی و تهدیدی برای معیشت (اهداف  SDG 1.4و  )1.5و امنیت

این حال ،نزدیک به  ٪50از تاالب های ساحلی در طول  100سال گذشته ،در نتیجه اثرات

غذایی (شاخصهای  SDG 2.1.2و  )2.4.1ایجاد میکند .شور شدن آب های زیرزمینی نیز می تواند

ترکیبی فشارهای محلی انسانی ،افزایش سطح دریا ،گرم شدن هوا و رویدادهای شدید آب

رخ دهد .همراه با افزایش خطر آلودگی آب در طول حوادث سیل ،شوری ،دسترسی به آب آشامیدنی

و هوایی از بین رفته اند.

سالم و تمیز را تهدید می کند (اهداف  SDG 6.1و  .)6.3شوری آب همچنین میتواند اثرات مخربی
بر سالمت جمعیتهای ساکن در امتداد ساحل و مناطق دلتایی ایجاد کند (هدف  .)SDG 3.9از
آنجایی که آب پاک ،امنیت غذایی و معیشت در خطر است ،خطر بروز درگیری های محلی افزایش
می یابد که به طور بالقوه خطر مهاجرت را افزایش می دهد .در نهایت ،باید توجه داشت که با توجه
به نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی و جنسیتی غالب ،بسیاری از خطرات ناشی از افزایش سطح آب
دریاها در سراسر جهان متفاوت خواهد بود.

شکل  -26مخاطرات مرکب ساحلی ناشی از افزایش سطح دریا ،تغییرات عمق سنجی و طوفان های استوایی
(منبعWang, J. et al. Effects of Sea Level Rise, Land Subsidence, Bathymetric :
Change and Typhoon Tracks on Storm Flooding in the Coastal Areas of
Shanghai. Science of The Total Environment 2018, 621, 228–234.
)https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.224.

 -3-10باال آمدن سطح دریاها  -تاثیرات کلیدی بر اهداف توسعه پایدار

شکل  -27خطرات مرتبط با افزایش سطح آب دریاها و  SDGها

با افزایش سطح دریا ،رویدادهای شدید و سیالب های ساحلی بیشتر احتمال دارد رخ دهد (شکل .)27

 -11پیام های کلیدی

این رویدادها به زیرساختها آسیب میرساند ،بنابراین خطراتی را برای خانهها ،مشاغل و جوامع ایجاد

تغییرات آب و هوایی نابرابری های موجود را تقویت می کند و نیازهای اساسی مانند غذا ،آب ،بهداشت،

میکند (اهداف  9.1 ،SDG 1.5و  ،)b.11دسترسی به آب پاک را به خطر میاندازد (هدف ،)SDG 6.1

سرپناه ،امنیت اقتصادی و صلح عمومی را در سراسر جهان تهدید می کند .خنثی شدن کربن تا سال

حملونقل (هدف  )SDG 11.2را مختل میکند و خسارات اقتصادی قابل توجهی ایجاد میکند .عقب

 2030یک شرط ضروری برای کاهش خطرات مرتبط با آب و هوا برای توسعه پایدار است .فلوچارت

ماندگی های توسعه (اهداف  SDG 11.5و  87.)b.11خطرات ناشی از سیل و رویدادهای شدید نیز به

زیر ارتباطات اثرات تغییرات اقلیمی بر روی الگوهای چرخش جهانی ،رویدادهای حدی و خطرات

احتمال زیاد منجر به جابجایی موقت یا بلند مدت می شود ، .ترویج شمول اجتماعی ،اقتصادی و

جدی تهدید کننده توسعه پایدار را نشان می دهد:

سیاسی (هدف  )SDG 10.2و ایجاد حقوق کار (اهدف  .)SDG 8.8عالوه بر این ،باال آمدن سطح دریا

حیاتی از بسیاری از خطرات برجسته ،به ویژه مربوط به سالمت ،امنیت غذایی و کمبود آب است.
بهبود آموزش ( ،)SDG 4مشارکت جهانی ( )SDG 17و مصرف پایدار ( )SDG 12می تواند بخشی از
راه حل را تشکیل دهد و خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی انسانی را کاهش دهد یا به توقف کامل
آن کمک کند .همانطور که جامعه بین المللی به طور فزاینده ای از ارتباطات متقابل بین تغییر اقلیم
و توسعه پایدار آگاه می شود ،مشارکت های بین رشته ای بیشتری برای تغییر می تواند اتفاق بیفتد
که منجر به رفتار و مصرف پایدارتر می شود .امید است که این گزارش بتواند به عنوان مبنایی برای
تحقیقات و همکاری های بین رشته ای بیشتر ،توسعه سیاست های بهبود یافته و تعهد قوی تر به
 SDGها و اقدامات حوزه آب و هوا باشد .آینده ما به شدت به آن بستگی دارد.

شکل  -28ارتباط اثرات تغییرات اقلیمی بر روی الگوهای چرخش جهانی ،رویدادهای حدی و
خطرات جدی تهدید کننده توسعه پایدار
 -12نتیجه گیری
اگر قرار است تا سال  2030اهداف توسعه پایدار محقق شود ،باید خطرات ناشی از تغییرات آب و
هوایی با منشا انسانی را درک کرد .هدف این گزارش ارائه یک نمای کلی به منظور نشان دادن ارتباط
بین آب و هوای جهانی و اهداف توسعه پایدار است ،که بسیار فراتر از  SDG 13برای اقدام آب و هوایی
است .هر یک از هفت شاخص آب و هوایی مورد بحث در این گزارش (غلظت  ،CO2اسیدی شدن
اقیانوس ،OHC ،GMST ،وسعت یخ دریا ،تعادل توده یخچالها و باال آمدن سطح دریا) خطرات وخیمی
را برای توسعه پایدار ایجاد میکنند .مهمتر از همه ،تقریبا هر شاخص آب و هوایی پیامدهایی برای
تنوع زیستی دارد ،بنابراین چالشهای بالقوه برای دستیابی به امنیت غذایی ( ،)SDG 2مقابله با فقر
( )SDG 1و حفظ صلح ( )SDG 16ایجاد میکند.
سطوح اطمینان پشت هر خطر شناسایی شده در این گزارش متفاوت است .هنوز تحقیقات زیادی
برای رسیدگی به ابهامات علمی باقی مانده وجود دارد .بنابراین ،این گزارش باید به عنوان یک سند
پویا در نظر گرفته شود تا به طور مکرر با به روزترین داده ها و تحقیقات اقلیمی به روز شود .عالوه بر
این ،الزم به ذکر است که تنها  13مورد از  17شاخص توسعه پایدار در گزارش برجسته شده است .با
این وجود ،چهار مورد باقی مانده نیز نقش هایی را ایفا می کنند :برابری جنسیتی ( )SDG 5یک جزء

 -13اهداف توسعه پایدار برجسته ،هدف ها و شاخص ها
در جدول زیر شاخص ها و هدف های مرتبط به هریک از  SDGها که در متن گزارش در مورد آن توضیح داده شد به طور جداگانه توضیح داده شده اند.
جدول  -1شاخص ها و هدف های مرتبط به هریک از  SDGها
اهداف توسعه پایدار
.1

پایان دادن به فقر در تمام اشکال آن و در تمام مناطق

.2

.3

شاخص ها

هدف ها
1.4

تا سال  ،2030اطمینان حاصل شود که همه مردان و زنان1.4.2 ،
به ویژه اقشار فقیر و آسیب پذیر ،از حقوق برابر برای منابع
اقتصادی و همچنین دسترسی به خدمات اساسی ،مالکیت
و کنترل بر زمین و سایر اشکال دارایی ،ارث ،منابع طبیعی،
فناوری جدید مناسب و خدمات مالی ،از جمله تامین مالی
خرد برخوردار باشند.

1.5

تا سال  ،2030تابآوری فقرا و کسانی که در موقعیتهای
آسیبپذیر قرار دارند را ایجاد کنید و میزان قرار گرفتن و
آسیبپذیری آنها را در برابر رویدادهای شدید مرتبط با آب
و هوا و سایر شوکها و بالیای اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی کاهش دهید.

نسبت کل جمعیت بزرگسال دارای حق مالکیت مطمئن
بر زمین ،با اسناد قانونی به رسمیت شناخته شده و کسانی
که حقوق آنها بر زمین ،بر اساس جنسیت و نوع تصرف
امن شناخته شده

پایان دادن به گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی و بهبود 2.1
تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

تا سال  ،2030به گرسنگی پایان داده شود و دسترسی همه 2.1.2
مردم ،به ویژه فقرا و افرادی که در موقعیتهای آسیبپذیر
قرار دارند از جمله نوزادان  ،به غذای ایمن ،مغذی و کافی
در تمام طول سال تضمین شود.

شیوع ناامنی غذایی متوسط یا شدید در جمعیت ،بر اساس
مقیاس تجربه ناامنی غذایی ()FIES

2.4

تا سال  ،2030سیستمهای تولید مواد غذایی پایدار را 2.4.1
تضمین کنید و شیوههای کشاورزی انعطافپذیر را اجرا
کنید که بهرهوری و تولید را افزایش میدهد ،به حفظ
اکوسیستم کمک میکند ،ظرفیت سازگاری با تغییرات آب
و هوایی ،آب و هوای شدید ،خشکسالی ،سیل و سایر بالیای
طبیعی را تقویت میکند و به تدریج کیفیت زمین و خاک
را بهبود میبخشد.

سهم مناطق کشاورزی تحت کشاورزی پایدار و پرمحصول

تضمین زندگی سالم و ارتقای رفاه برای همه در تمام 3.3
سنین

تا سال  2030به اپیدمی های ایدز ،سل ،ماالریا و بیماری
های نادیده گرفته شده استوایی پایان دهید و با هپاتیت،

بیماری های ناشی از آب و سایر بیماری های واگیر مبارزه
کنید.

.6

3.4

تا سال  2030کاهش یک سوم مرگ و میر زودرس ناشی از 3.4.1
بیماری های غیرواگیر از طریق پیشگیری و درمان و ارتقای
سالمت و رفاه روانی

میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی،
سرطان ،دیابت یا بیماری مزمن تنفسی

3.9

تا سال  ،2030تعداد مرگ و میرها و بیماری های ناشی از 3.9.1
مواد شیمیایی خطرناک و آلودگی هوا ،آب و خاک و آلودگی
ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.

میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای خانگی و محیطی

اطمینان از در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و 6.1
فاضالب برای همه

تا سال  ،2030دستیابی به دسترسی جهانی و عادالنه به
آب آشامیدنی سالم و مقرون به صرفه برای همه

6.3

تا سال  ،2030بهبود کیفیت آب با کاهش آلودگی ،حذف
تخلیه و به حداقل رساندن انتشار مواد شیمیایی و مواد
خطرناک ،نصف کردن سهم فاضالب تصفیه نشده و افزایش
قابل مالحظه بازیافت و استفاده مجدد ایمن در سطح
جهانی.

6.4

تا سال  ،2030راندمان مصرف آب را در تمام بخش ها به
طور قابل توجهی افزایش دهید و از برداشت پایدار و تامین
آب شیرین برای رفع کمبود آب اطمینان حاصل کنید و
تعداد افرادی که از کمبود آب رنج می برند را به میزان قابل
توجهی کاهش دهید.

6.6

تا سال  ،2020از اکوسیستم های مرتبط با آب ،از جمله
کوه ها ،جنگل ها ،تاالب ها ،رودخانه ها ،سفره های
زیرزمینی و دریاچه ها محافظت و احیا شود.

.7

اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه ،قابل 7.1
اعتماد ،پایدار و مدرن برای همه

تا سال  ،2030دسترسی همگانی به خدمات انرژی مقرون 7.1.1
به صرفه ،قابل اعتماد و مدرن را تضمین کنید

.8

ترویج رشد اقتصادی پایدار ،فراگیر و پایدار ،اشتغال کامل 8.8
و مولد و کار شایسته برای همه

حفاظت از حقوق کار و ترویج محیط های کاری ایمن و
مطمئن برای همه کارگران ،از جمله کارگران مهاجر ،به ویژه
زنان مهاجر ،و کسانی که در مشاغل نامطمئن هستند.

نسبت جمعیتی که به برق دسترسی دارند

.9

8.9

تا سال  ،2030سیاست هایی را برای ترویج گردشگری
پایدار طراحی و اجرا کنید که باعث ایجاد اشتغال و ترویج
فرهنگ و محصوالت محلی می شود.

ایجاد زیرساخت های انعطاف پذیر ،ترویج صنعتی شدن 9.1
فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری

توسعه زیرساختهای با کیفیت ،قابل اعتماد ،پایدار و
انعطافپذیر ،از جمله زیرساختهای منطقهای و فرامرزی،
برای حمایت از توسعه اقتصادی و رفاه انسانی ،با تمرکز بر
دسترسی مقرون به صرفه و عادالنه برای همه.

 .10کاهش نابرابری در داخل و بین کشورها

 10.2تا سال  ،2030مشارکت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی همه
را بدون در نظر گرفتن سن ،جنس ،ناتوانی ،نژاد ،قومیت،
مبدا ،مذهب یا وضعیت اقتصادی یا سایر موقعیتها توانمند
کرده و ارتقا دهید.

 .11شهرها و سکونتگاه های انسانی را فراگیر ،ایمن ،انعطاف  11.2تا سال  ،2030امکان دسترسی به سیستم های حمل و نقل
ایمن ،مقرون به صرفه ،قابل دسترس و پایدار برای همه،
پذیر و پایدار کنید
بهبود ایمنی جاده ها ،به ویژه با گسترش حمل و نقل
عمومی ،با توجه ویژه به نیازهای افراد در موقعیت های
آسیب پذیر ،زنان ،کودکان ،افراد دارای معلولیت و افراد
مسن فراهم شود.
 11.4تقویت تالش ها برای حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی  11.4.1کل هزینه های سرانه برای حفظ ،محافظت و نگهداری از
کلیه میراث فرهنگی و طبیعی ،بر اساس منبع تأمین مالی
و طبیعی جهان
(دولتی ،خصوصی) ،نوع میراث (فرهنگی ،طبیعی) و سطح
دولت (ملی ،منطقه ای ،محلی/شهری)
 11.5تا سال  ،2030تعداد مرگ و میرها و تعداد افراد آسیب دیده
را به میزان قابل توجهی کاهش داده و زیان های اقتصادی
مستقیم را نسبت به تولید ناخالص داخلی جهانی ناشی از
بالیا ،از جمله بالیای مرتبط با آب ،با تمرکز بر حمایت از
فقرا و افراد در شرایط آسیب پذیر کاهش می دهد.
 b.11تا سال  ،2020تعداد شهرها و سکونتگاههای انسانی که
سیاستها و برنامههای یکپارچهای را برای گنجاندن،
بهرهوری منابع ،کاهش و انطباق با تغییرات آب و هوا،

تابآوری در برابر بالیا ،و اجرای برنامههای یکپارچه مطابق
با چارچوب سندای ،برای کاهش خطر بالیا از سال 2015
تا  2030اتخاذ و اجرا میکنند ،را به میزان قابل توجهی
افزایش دهد ،مدیریت جامع خطر بالیا در همه سطوح
 .13برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن اقدام فوری  13.2ادغام اقدامات تغییر اقلیم در سیاست ها ،استراتژی ها و
برنامه ریزی های ملی
انجام دهید
 .14حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها ،دریاها و منابع  14.1تا سال  ،2025از انواع آلودگی های دریایی به ویژه از فعالیت
های زمینی ،از جمله زباله های دریایی و آلودگی مواد مغذی
دریایی برای توسعه پایدار
جلوگیری کرده و آنها را به طور قابل توجهی کاهش دهید.
 14.2تا سال  ،2020اکوسیستم های دریایی و ساحلی را به طور
پایدار مدیریت و محافظت کنید تا از طریق تقویت انعطاف
پذیری آنها از اثرات نامطلوب قابل توجه جلوگیری کنید.
برای احیای آنها به منظور دستیابی به اقیانوس های سالم و
سازنده اقدام کنید.
 14.3به حداقل رساندن و رسیدگی به اثرات اسیدی شدن  14.3.1میانگین اسیدیته دریایی ( )pHاندازهگیری شده در
مجموعه مورد توافق ایستگاههای نمونهبرداری منتخب
اقیانوس ها ،از جمله از طریق افزایش همکاری های علمی
در همه سطوح
c.14

حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها و منابع آنها را با
اجرای قوانین بین المللی که در  UNCLOSمنعکس شده
است ،تقویت کنید ،که چارچوب قانونی را برای حفاظت و
استفاده پایدار از اقیانوس ها و منابع آنها فراهم می کند،
همانطور که در بند  158سند "آینده ای که ما می خواهیم"
یادآوری شده است.

 .15حفاظت ،بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستمهای  15.1تا سال  ،2020حفاظت ،احیا و استفاده پایدار از
اکوسیستمهای آب شیرین زمینی و خدمات آنها ،بهویژه
زمینی ،مدیریت پایدار جنگلها ،مبارزه با بیابانزایی،
جنگلها ،تاالبها ،کوهها و زمینهای خشک ،در راستای
توقف و معکوس کردن تخریب زمین و توقف از دست دادن
تعهدات مندرج در قراردادهای بینالمللی تضمین شود.
تنوع زیستی
 15.3تا سال  ،2030مبارزه با بیابانزایی ،احیای زمین و خاک
تخریبشده ،از جمله زمینهای متاثر از بیابانزایی،

 و تالش برای دستیابی به جهانی عاری،خشکسالی و سیل
از تخریب زمین
 انجام اقدامات فوری و مهم برای کاهش تخریب زیستگاه15.5
 توقف از دست دادن تنوع زیستی و تا سال،های طبیعی
 حفاظت و جلوگیری از انقراض گونه های در معرض،2020
.خطر
 به طور قابل توجهی همه اشکال خشونت و میزان مرگ و16.1 ، ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار.16
.میر مرتبط با آن را در همه جا کاهش دهید
،دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر
پاسخگو و فراگیر در همه سطوح
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