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: اهم مباحث ب :م
خواندگ خواه يخچه تا و سابقه سابقه و تاريخچه خواهرخواندگي
خواهرخوانده هاي شهر اصفهان
ا ف ا ان خ ا خ گ ا ف ش ا ا آش آشنايي با شهر فرايبورگ، خواهرخوانده اصفهان
آغاز نهضت پايداري در فرايبورگ
خط مشي هاي اساسي در تحقق پايداري در فرايبورگ
هاي عملي در دستيابي به پايداريگام
دستاوردهاي فرايبورگ از تعقيب اهداف پايداري
ودرس هايي كه مي توان از فرايبورگ آموخت يبور ر ز ن و ي يي رس



چيست؟ خواندگ خواهر خواندگي چيست؟خواهر

 پيمان خواهر خواندگي رابطه اي دوستانه و هدفمند است كه به منظور تبادل
اطالعات و تجارب و توسعه مناسبات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، شهري، فني  

و سياسي ميان يك جامعه شهري با جامعه شهري مشابه خارجي برقرار مي
.شود

خواهر خواندگي "و در آمريكا آن را"شهرهاي دوقلو"در اروپا اين پيوند را"  
.مي گفتند "برادر خواندگي  "مي نامند؛ در شوروي سابق هم به اين پيوند

خواهرخواندگي پيمان همكاري بلند مدت و رسمي دو شهر است كه بين
شهرداران دو شهر براي ايجاد همبستگي و اتحاد بيشتر انساني و فرهنگي  

.منعقد مي شود



؟ خواهرخواندگ تاريخچه خواهرخواندگي؟تاريخچه
 برمي گردد كه در آن برهه   1945سابقه اين پيوند به پايان جنگ جهاني دوم در سال

شد اروپاييبرقرار كشورهاي شهرهاي بين بار نخستين سالبراي در و بعد مدت مدتي بعد و در سال.براي نخستين بار بين شهرهاي كشورهاي اروپاييبرقرار شد
در  “ مردم با مردم “ ، آيزنهاور آمريكايي در معرفي طرح خودمبني بر ارتباط 1956

شكل گيري پيمان هاي خواهرخواندگي بين شهرهايĤمريكا با ديگرشهرهاي جهان  
شد آغاز اينپيوندها ش گست اي ب جهان كت ح تيب ت بدين و د ك ويتاكيد هدف هدف وي . تاكيد كرد و بدين ترتيب حركت جهاني براي گسترش اينپيوندها آغاز شد 

از گسترش طرح پيمان خواهرخواندگي شهرها ، بهتالش واداشتن افراد و سازماندهي  
گروههاي مختلف جامعه براي كاهش درگيري هادر جهان بود چرا كه در تصورات 
خانوادگ هاي ي گ د و اختالفات ايط ش د حت خواه دو عاطف اط ت ا جهاني ارتباط عاطفي دو خواهر حتي در شرايط اختالفات و درگيري هاي خانوادگي  جهان

.نيز همچنان تداوم يافته و موجبات آشتي طرفين را فراهم مي آورد
و غيردولتي گسترده  امروزه شهرهاي خواهرخوانده يا خواهرشهرها شبكه غيرانتفاعي

ا ل ك ا لل ال ا كا ا ا ط24ا ا رابطه2400اي از شهروندان و همكاران بين المللي را تشكيل مي دهند و بيش از 
به اين گونه شهرها اروپا در. خواهرخواندگي رسمي بين شهرهاي جهان وجود دارد

از استراليا و آمريكاي شمالي در.شهرهاي دوقلو يا شهرهاي دوستي نيز مي گويند
در يك جمله مي توان گفت كه پيمان .استفاده مي شود)شهر خواهر(همين اصطالح

خواهرخواندگي باعث رشد و توسعه پايدار شهرها و تعامالت فرهنگي دو شهر مي 
.شود



اصفهان هاي خوانده خواهر خوانده هاي اصفهانخواهر
  شهرهاي تاريخي جهان بعضاً به واسطه زمينه هاي تاريخي فرهنگي مشتركي

كه دارند، سعي در حفظ و حراست از آنها داشته و در اين راستا نسبت به ايجاد آ
يك رابطه غير متمركز از طريق انعقاد قراردادي موسوم به خواهرخواندگي اقدام  

گ ك ا ت ا ا ش كا ا گ ا ا ا ك نموده و سعي مي كنند با اعزام گروههاي كارشناسي از تجربيات يكديگرن
.استفاده نمايند

از ان ش يخ تا شه با نه زم اين د قدم ن اول عنوان به ز ن اصفهان شهر اصفهان نيز به عنوان اولين قدم در اين زمينه با شهر تاريخي شيان ازشه
جمهوري خلق چين رابطه خواهرخواندگي برقرار و پس از آن يادداشت تفاهم  

كرد منعقد مالزي كشور در كواالالمپور شهر با .ديگري با شهر كواالالمپور در كشور مالزي منعقد كرد.ديگري
براساس قرارداد خواهر خواندگي اين شهرها در زمينه هاي مختلف فرهنگي،  

شهر اصفهان نيز تاكنون  .با يكديگر همكاري مي كنند...اجتماعي، عمراني و و ي ر ي يج ري ر ي ي ونب يز ن ه هر
پذيراي هيات هاي زيادي از شهرهاي خواهرخوانده اش بوده است كه حاصل  

.اين ديدارها تحوالت به وجود آمده در اين شهر تاريخي است



:شهر قرارداد خواهرخواندگي دارد كه عبارتند از13هم اكنون اصفهان با 

پرچم آشورتاريخ عقد خواهرخواندگي  نام كشور نام شهر 

1368ارديبهشت17چينشيان  1368ارديبهشت17چين شيان

1376تير  2مالزي كواالالمپور 

1379آبان6آلمان  فرايبورگ

1377شهريور  22ايتاليا فلورانس 

  1378ارديبهشت  20روماني ياش 

  1378دي  24اسپانيا بارسلون 

 1379ارديبهشت  8ارمنستان ايروان  

1379خرداد30كويتكويت 1379خرداد30كوِيت كويت

 1379اسفند  18كوبا هاوانا 

  1383مرداد  1پاكستان  الهور 

  1383 آبان  20روسيه سن پِترزبورگ 

1388آذر  4سنگالداكار

1389مهر13لبنان بعلبك



موقعيت شهرهاي خواهرخوانده با اصفهان در سراسر جهان



ورفرايبورگ ر



موقعيت كشور آلمان در قاره سبز اروپا



نموقعيت شهر فرايبورگ در كشور آلمان ور ر يبور ر هر ي و



نقشه شهر فرايبورگ               
 كيلومترمربع153:  وسعت منطقه فرايبورگ

هزار115:تعداد خانوارنفر220000:    جمعيت فرايبورگ



فرازي از شهر فرايبورگ



فرازي ديگر از شهر فرايبورگ



فرايبورگ شهر با آشنايي با شهر فرايبورگآشناي
غربي جنگلي، معروف به جنگل سياه   ي جنوب غربي ايالت بادن ـ وتمبرگ كشور آلمان و در حاشيه فرايبورگ در جنوب

مرز  فرايبورگ با كشورهاي فرانسه و سوئيس هم.گذردي مشهور راين از مجاورت اين شهر ميرودخانه.واقع شده است ع يروو هر ين ور ج ز ين ر هور مري يس و و ر ي ور ب يبور رزر
متر، بلندترين كوه   1284با ) sehavnigland(ي شاونيزلند  متر و قله 270هاي آزاد  ارتفاع اين شهر از سطح آب. است

. كيلومتر آن پوشيده از جنگل است 64كيلومترمربع وسعت دارد كه  153ي فرايبورگ  منطقه. در نزديكي شهر است
.درصد پروتستان هستند24ها كاتوليك ودرصد آن43نفر سكنه دارد كه 250000فرايبورگ بيش از

هاي متعدد نساجي و مواد شيميايي در اين شهر فعال هستند و تجارت الوار نيز در آن رونق دارد، ولي   اگرچه كارخانه
ميالدي  12كليساي جامعِ با شكوه اين شهر در قرن . هاي فرهنگي آن است شهرت اين شهر به طور عمده مرهون فعاليت

ترين بناي تاريخي در مركز شهر تجلي و بروزعنوان شاخصمتر از سطح زمين، به86احداث شده و با ارتفاعي بالغ بر
همين دليل اين شهر  كنند و بهها توريست از نقاط مختلف آلمان و جهان از اين شهر بازديد ميدر هر سال ميليون.دارد

.نامند را مركز توريسم آلمان مي
1985ي هنرهاي معاصر شهر در سالموزه.اندساخته شده1920- 23هاي هاي فرايبورگ بين سالترين موزهبزرگ

.اين موزه به شهرداري تعلق دارد.اي از هنرهاي قرن بيستم ميالدي استافتتاح گرديد كه محل نمايش مجموعه
هاي زيادي ازجمله  بيمارستان. خاطر برخورداري از امكانات و تسهيالت طبي و پزشكي نيز مشهور است فرايبورگ به

ي فرايبورگ  هاي دولتي و خصوصي است، خدمات پزشكي به شهر و منطقه كه شامل بخش) loretto(بيمارستان لورتو 
ائه الدهندا ازد ز ا ت تنددندان17زشك5اض ه ت ال ف ل شغ ش ن ا د نزشك ت مهم ترين .پزشك در اين شهر مشغول فعاليت هستنددندان170پزشك و500حاضر متجاوز ازدرحال.دهندارائه مي

.دانشكده دارد 15ميالدي تأسيس شده و در حال حاضر  1457دانشگاه اين شهر در سال 
باشگاه   132متجاوز از . فرايبورگ به دليل برخورداري از آب و هواي خوب و امكانات ورزشي، يك شهر ورزشي هم هست

ند دا ت ال ف شه ن ا د .ورزشي در اين شهر فعاليت دارندزش



فرايبورگ در پايداري نهضت آغاز نهضت پايداري در فرايبورگآغاز
سال پيش قرار بود دولت آلمان در نزديكي شهر فرايبورگ يك 35حدود

اي بسازد كه اين موضوع مورد اعتراض قرار گرفت و مردم  نيروگاه هسته
آميز مانع از شهر موفق شدند با برگزاري اعتراضات گسترده و مسالمت

ياز آن پس همه.اي در مجاورت شهرشان بشونداحداث نيروگاه هسته
ها،ها، دانشگاهمردم، مسؤوالن، متخصصان، كارشناسان، نهادها، سازمان

به تكاپو افتادند تا بتوانند انرژي مورد نياز شهر را  ...مؤسسات پژوهشي و
از منابع تجديدپذير همچون خورشيد، نيروي باد، حرارت زمين، 

أ هاي كلي شهر بر سه در اين راستا، سياست. تأمين نمايند...توده وزيست
ي بهينه از انرژي   كاهش مصرف انرژي، استفاده: محور اساسي قرار گرفت

.هاي تجديدپذيرتر ـ استفاده از انرژيمهمو نهايتاً ـ و از همهً



فرايبورگ در پايداري تحقق در اساس هاي مش خط مشي هاي اساسي در تحقق پايداري در فرايبورگخط

فرهنگ سازي و ارتقاي دانش عمومي در زمينه محيط زيست
  ايده پردازي از سطوح محلي
جلب مشاركت هاي مردمي
خصوص و دولت ، عموم نهادهاي همه همكاري همكاري همه نهادهاي عمومي، دولتي و خصوصي
 داشتن طرح و برنامه جامع بلند مدت

ا ذ ا ا ا ا ا استفاده از انرژي هاي تجديد پذير به خصوص انرژي خورشيدي



پايداريگام به دستيابي در عملي هاي عملي در دستيابي به پايداريگامهاي
هاي تجديدپذير استفاده از انرژي

ل لگ ونقل عموميگسترش حمل
گسترش مسيرهاي عبور دوچرخه
ااا ا محوريها و پيادهراهپياده
مديريت پسماند
ژيكشه ل اك ساختا حفظ حفظ ساختار اكولوژيك شهر
ي امور شهر مشاركت جدي شهروندان در اداره
شهر در عموم فضاهاي فضاهاي عمومي در شهر
هاي سبز ساختمان
هاي تاريخيحفاظت از بناها و بافت ب و ب يز ري ي
كاربري هاي مختلط
ياستفاده از توليدات و محصوالت محلي و و ي و ز



رژيهاي تجديدپذيراستفاده از انرژي يرز پ ي ج ي
سه هدف اساسي در بحث مصرف انرژي

استفاده از انرژي هاي تجديدپذير - 3استفاده بهينه از انرژي  -2كاهش مصرف انرژي  - 1



در فرايبورگ در  CO2چند شاخصه مهم در رابطه با كاهش گاز 
اخ سالهاي اخيرسالهاي

 ميزان برق خورشيدي توليد شده در شهر فرايبورگ تقريبا چهار برابر شده و به
بيش از ده ميليون كيلو وات ساعت رسيده است

درصد رسيده است10درصد به60ميزان توليد برق هسته اي از
ميزان گازCO2درصد كاهش داشته است10بيش از 2010در سال
 تا ميزان  2030طبق برنامه ريزي انجام شده قرار است گاز كربن تا سال

درصد كاهش يابد90تا ميزان2050درصد و تا سال40
 درصد كاهش يافته است50مصرف انرژيهاي فسيلي تا















عمومگسترشحمل ونقل عموميگسترش حملونقل



يبوراهم تغييرات در شاخصه هاي حمل و نقل شهر فرايبورگ ر هر ل و ل ي ر يير م

درصد افزايش27درصد به15دوچرخه سواري از حجم كل عبور و مرور از
يافته است

درصد افزيش يافته20درصد به11استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي از
است

درصد تنزل يافته است22به38حجم سفرهاي با اتومبيل شخصي از
نفر سكنه رسيده است1000وسيله نقليه براي هر423سرانه خودرو به
 كيلومتر رسيده است240شبكه هاي مخصوص عبور دوچرخه به



خطوط مختلف تراموا در گستره شهر فرايبورگ





پياده و دوچرخه عبور مسيرهاي گسترش مسيرهاي عبور دوچرخه و پيادهگسترش





پيادهراهپياده و محوريها محوريها و پيادهراهپياده



پسماند مديريت پسماندمديريت
بازيافت پسماند   -2كاهش ميزان توليد زباله،  -1: شود تعقيب ميدر مديريت پسماند سه هدف اساسي 

امحاي پسماندهاي غيرقابل بازيافت-3





اكولوژيكشهر ساختار حفظ ساختار اكولوژيك شهرحفظ





اداره در شهروندان جدي شهرمشاركت امور ي امور شهرمشاركت جدي شهروندان در ادارهي



شهر در عموم فضاهاي عمومي در شهرفضاهاي





سبزساختمان هاي سبزساختمانهاي





بافت و بناها از تاريخحفاظت هاي تاريخي حفاظت از بناها و بافتهاي









مختلط هاي كاربري هاي مختلطكاربري



محل محصوالت و توليدات از استفاده از توليدات و محصوالت محلياستفاده



پايداري اهداف تعقيب از فرايبورگ دستاوردهاي فرايبورگ از تعقيب اهداف پايداريدستاوردهاي

ارتقاي كيفيت زيست محيطي و حصول به هواي سالم تر
جذب توريست ملي و بين المللي براي بازديد از دستاوردهاي پايداري
يكسب جوايز متعدد ملي و بين المللي بين و ي يز جو ب
ارتقاي توان اقتصادي شهر
اجتماع هاي افزايشهمبستگ افزايش همبستگي هاي اجتماعي
صدور ايده هاي پايداري به سطح ملي و بين المللي
و...



آموخت فرايبورگ از توان م كه هاي درس هايي كه مي توان از فرايبورگ آموختدرس

فرهنگ سازي را از سطوح پايين آموزشي شروع كنيم
منتظر تصميمات ملي نباشيم، فعاليت ها را از مقياس محلي شروع كنيم
 همه نهادهاي عمومي ، خصوصي و دولتي را در دستيابي به پايداري همسو و

هماهنگ كنيم
از تجربيات شهرهاي موفق در زمينه پايداري استفاده كنيم
راستفاده از انرژيهاي تجديدپذير را به صورت جدي در اولويت برنامه ها قرار ر بر وي و ر ي ج ور ب ر ير پ ي ج ي رژيه ز

.دهيم
يمبه فكر طرح جامع بلند مدت براي تحقق پايداري باشيم ب ري ي پ ق ي بر ب ع ج رح ر ب




