بهبود هوای شهر و خالقیتهای محلی
اگزچِ کیفیّت َّای ضْزّبی هٌغقِی ارٍپب در 52

اعزاف خَدضبى اس عزیق دستگبُّبی جذیذ اس قجیلِ

سبل گذضتِ ،ثْجَد یبفتِ است؛ اهّب آلَدگی َّا،

گَضیّبی َّضوٌذ است ،تب اس ایي راُ سغح آگبّی

ّوچٌبى ثِصَرت قبثل هالحظِای ثٍِیضُ در ضْزّب

ضْزًٍذاى را اس هحیغی کِ در آى آلَدگی ٍجَد

قبثل هطبّذُ است .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ آلَدگی َّا ثزای

دارد ،ثبال ثجزد .اس ایيرٍ ،پزٍصُی هذکَر ایي اهکبى

ثیطتز هزدم ثِ اهزی ػبدی تجذیل ضذُ؛ لذا تالش ثزای

را ثزای ضْزًٍذاى فزاّن هیکٌذ تب هیشاى تغییزات

کبّص آى ،ثٍِیضُ تَسظ ضْزًٍذاى ،دضَارتز اس

(ثْجَد یب ػذم ثْجَد) ٍضؼیت َّا را ارسیبثی کزدُ ٍ

گذضتِ ضذُ است .ثِ ّزحـبل ،اتحبدیِی ارٍپب،

اقذاهبت السم را در جْت ثْجَد آى ،اًجبم دٌّذ .ایي

پزٍصُی تحقیقبتی « »CITI-SENSEرا جْت یبفتي

هَضَعً ،قص ثسیبر هثجتی در ایجبد هحیظ سبلن ٍ در

تکٌَلَصیّبی ًَیي در تطخیص َّای آلَدُ ٍ ثِ

ًتیجِ ،کیفیّت ثْتز سًذگی ثزای ضْزًٍذاى دارد.

ا

اضتزاکگذاری سزیغ اعالػبت هزثَط ثِ آلَدگی
َّا ،هَرد اجزا قزار دادُ است.

(پزٍصُی )CITI-SENSE
«آلٌب ثبرتًٍََا»

1

هحقق ارضذ در هَسسِی

تحقیقبت َّا در ًزٍص ٍ ّوبٌّگکٌٌذُی پزٍصُی
« »CITI-SENSEاست .عجق گفتِّبی ثبرتًٍََا ،ایي
(آلَدگی َّا در ضْز لٌذى)

پزٍصُ ،ثٍِسیلِی رٍشّبی سیستوبتیک ،ػلوی ٍ
قبثل دفبع ،ضْزًٍذاى را ثب هحیظ سیست اعزاف آًْب

ّذف ایي پزٍصُ ،در اختیبر گذاضتي اثشارّبیی ثزای
ضْـزًٍذاى در جـْت درک ٍضؼیـت ّــَا ٍ هحیـظ

ارتجبط هیدّذ .پزٍصُی یبد ضذُ ،توبم ضْزًٍذاى را
ثِ ػٌَاى ثبسیگزاًی فؼبل ،ثزای تالش در جْت ایجبد
1 Alena Bartonova
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هحیغی سبلن ،تطَیق هیکٌذ .اس ًظز ثبرتًٍََا ،در

اس جولِ :گَضیّبی َّضوٌذّ ،وچٌیي اثشارّبی

ایي پزٍصُ ،یک پل ارتجبعی ثیي جٌجِّبی فٌی ،ػلوی

جوغآٍری دادُّبی هزتجظ ثب گَضیّبی َّضوٌذ،

ٍ اجتوبػیِ تَلیذ ،ثْزٍُری ٍ ثْزُگیزی اس اعالػبت

فؼــبلیـت هیکٌٌـــذ .تین پزٍصُ ،تـبکٌـَى تؼـذادی اس

سیست هحیغی ،ایجبد گزدیذُ است.

ًوًَِّــبی اٍلیِ را کِ جْت پبیص ٍ استفبدُ اس
تکٌَلَصیّبی اعالػبتی ،تجشیِ ٍ تحلیل دادُّب ٍ
هحتَای اعالػبت آسهبیص کزدُ ،ثِ ثْزُثزداری
رسبًذُ است .ػالٍُ ثز ایي ،هحققبى تین پزٍصُ ،در
حبل تَسؼِی رٍشّبیی ّستٌذ تب اس هطبرکت ٍ
تؼبهل ضْزًٍذاى ٍ کبرثــــزاى هحلی اس ایي فيآٍری
حوبیت کٌٌـذ.

(دستگبُ سٌسَر قبثل حول ثزای سٌجص آلَدگی َّا)

جٌجِی کلیذی پزٍصُی « ،»CITI-SENSEتَسؼِی
هیشاى ًظبرت ضْزًٍذاى ،جْت تَاًوٌذسبسی افزاد در
هقیبط کَچک ثزای کوک ثِ ثْجَد کیفیت سیست-
هحیغی هحلِّبی آًْب هیثبضذ .ایي هَضَع ،اهکبى
تطکیل گزدّوبیی ثزای ضْزًٍذاى ٍ دیگز ثْزُ-
ثزداراى ضْزی اس جولِ :هذارط ،سبسهبىّبی هزدم

(ًزمافشار ًوبیص ٍضؼیت َّا ثز رٍی گَضیّبی
َّضوٌذ)

ًْبد ٍ هسئَالى هحلی ثِهٌظَر هجبدلِی افکبر ٍ ًیش
ثحث ٍ تجبدل اعالػبت دیگزِ هزتجظ ثب هَضَع
آلَدگی ٍ هسبئل سیستهحیغی را هیدّذ.

ًُِ ضْز در پزٍصُی « »CITI-SENSEهطبرکت
دارًذ .ایي ضْزّب ػجبرتٌذ اس :ثبرسلًَب (اسپبًیب) ،ثلگزاد
(صزثستبى) ،ادیٌجَرگ (ثزیتبًیب) ،حیفب (تحت اضغبل

تین پزٍصُ ،ثز رٍی هَضَػبتی ّوچَى :استفبدُ اس
تکٌَلَصی جْت تَسؼِی سٌسَرّب ثزای ارسیبثی
کیفیّت َّا ،ایجبد سیستنّبی ػبهل ثزای استقزار

رصین صْیًَیستی) ،لیَثلیبًب (اسلًٍَی) ،اُسلَ (ًزٍص)،
ٍیي (اتزیص) ،اُستزا-ثبرتٍَیچ (جوَْری چک) ٍ
ٍیتَریب-گبستیش (اسپبًیب) .ثبرتًٍََا ،خـبعز ًطــبى

سٌسَرّب ،ایجبد ارتجبط ثب سٌسَرّب ٍ سبیز دستگبُّب
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هیکٌذ کِ ّز هکبًیً ،یبسّبی هتفبٍتی دارد ٍ ًیبسهٌذ
الگَی تَسؼِی هتفبٍت ٍ آسهبیص تکٌَلَصیّب ٍ
رٍیکزدّبی ًسجتبً هتفبٍتی است.

(ًصت دستگبُّبی ًوبیص ٍضؼیت َّا ثز رٍی
دٍچزخِّب)

(ًصت دستگبُّبی ًوبیص ٍضؼیت َّا ثز رٍی اتَثَط-
ّبی ضْزی)

اثتکبر دیگزی ًیش در ثبرسلًَب ثِ اجزا درآهذ؛
جبیی کِ دٍچزخِسَاراى ،دادُّبیی را در ارتجبط ثب
آلَدگی هحیظ ثز پبیِی اًذاسُگیزیّبی ضْزی

در ثسیبری اس ضْزّبی هطبرکتکٌٌذُ ،تین پزٍصُ،

فزاّن کزدًذ کِ ایي دادُّب ،آًْب را در اًتخبة

ثز هجٌبی تؼبهل ثب گزٍُّبی هٌتخت اس جَاهغ هذًی

هسیزّبی جبیگشیي کِ َّای پبکیشُتزی دارًذ یبری

ضکل هیگیزد اس جولِ :دٍچزخِسَاراى ،اػضبی

هیًوَد.

گزٍُ ًوبیٌذگبى ثیوبراى ،سبسهبىّبی هزدم ًْبد

ثبرتًٍََا تصزیح هیکٌذ :پزٍصُی «CITI-

( ٍ )NGOsثزًبهِریشاى ضْزی .هَضَػی کِ ًتبیج

 »SENSEتزکیجی هٌحصز ثِ فزد اس ػلن ،تکٌَلَصی ٍ

هستٌذی را در ثز دارد ،ثزرسی کیفیت هحیظّبی

هطبرکت ضْزًٍذاى است .جستجَ در جْت ایجبد

سزپَضیذُ در هذارط ًزٍص است :هحققبى پزٍصُی

راُّبیی ثِ هٌظَر فؼبلتز ًوَدى هطبرکت کبرآهذ

ٍالذیي،

ضْزًٍذاى در حکوزٍایی هحلی ٍ هطـبرکـت هزدم

هستخذهبى هذارط ،هؼلوبى ٍ کبرکٌبى هذارط،

در ادارُی اهـَر ضْـز اس اقـذاهبتی اسـت کِ دًجـبل

اعالػبتی در هَرد اصَل حفظ ٍ ًگْذاری هذرسِ ٍ

هیگزدد .اس سَیی دیگز ،یبفتي راُّبی جذیذ ٍ

رفتبر سبکٌیي آى ضبهل :توبم داًصآهَساى ،هؼلوبى

کبرآهذ در راستبی فزاّن ًوَدى اعلــــبػــــــبت

ٍ ...ارائِ هیدٌّذ کِ ایي تَصیِّب هیتَاًذ در ثْجَد

السم ثــزای هسئـَالى ،جْـت تصوینگیزیّبی

هحیظ فضبّبی سزپَضیذُ ،هفیذ ٍاقغ ضَد.

هٌبست ضْزی ٍ ّوچٌیي ایجبد راُّــبی ًَیي

«»CITI-SENSE

ثِ

داًصآهَساى،
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ارتجبعی هیبى هسئَالى ٍ ضْزًٍــذاى در ًظز است .در
ثخص ػلوی ًیش ،ثِ دًجبل تؼزیـف راُّبی جذیذ
جْـت پزداسش دادُّبی سیستهحیـغی ثَدُ کِ
هیتَاًذ اعالػبت ثب کیفیّت ٍ هٌـبسجی در راثغِ ثب
هحیظ سیـست هطتزکهبى ،ثزای جبهؼِی جْبًی،
فزاّن کٌذ.

(اجزای پزٍصُی  CITI-SENSEدر هذارط لیَثلیبًب)

هٌجغ:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2
020/en/news/helping-clean-city-airthrough-local-initiatives

