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بسمه تعالی
تهران-المللی شهر آفتابنمایشگاه بین

آلمانGMPمشاور مهندسینمهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس و

مورد توجه مدیریت شهري قرار گرفت که با 70در دهه شهرآفتاب المللیبینطرح مقدماتی احداث نمایشگاه 
به انجام امور مقدماتی ایجاد این نمایشگاه مکلفشهرداري 1384مصوبه شوراي اسالمی شهر تهران در سال 

که با همکاري مشترك این مجموعه طرح ،1387سال آغاز و در1385اقدامات اولیه در این زمینه از سال گردید. 
تصویب رسید و در نهایت پس شده بود، بهطراحی GMPمهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس و مشاور آلمانی 

هاي گذاري و مشارکتزیر نظر سازمان سرمایهعملیات اجرایی آن 1390هاي مکرر، از ابتداي سال از بازبینی
پیمانکار ساختمانی، کاشالوتطرح، شرکتمجريمردمی شهر تهران و با همکاري شرکت یادمان سازه به عنوان 

فلزي، هايسازي اراك به عنوان پیمانکار سازهماشینزیربنایی و شرکتآهاب پیمانکار محوطه و تاسیسات شرکت
آغاز شد.

هايو ویژگیقرار دارد. از امتیازاتهکتار138حدوداًطرح نمایشگاه شهر آفتاب در زمینی به مساحتاراضی
تروي امکان اتصال به خطوط مالمللی امام خمینی (ره)، فاصله نزدیک به فرودگاه بینتوان به میموقعیت نمایشگاه

از جمله و دسترسی به محورهاي کشوريامام خمینی (ره) مطهرآهن شهر تهران، فاصله نزدیک به حرم و راه
.اشاره کرداتوبان تهران ـ قم و تهران ـ ساوه
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در افق نهایی پروژهطرح ساختاري نمایشگاه بین المللی شهر افتاب تهران

ته و ساختمانهاي وابسهانمایشگاهدر شمال بخش هاي بخش اصلی سهاز شهرآفتابالمللیبیننمایشگاه مجموعه 
حور مدر بخش میانی ، مانند اداري ، سمینار ها ، همایش و خدمات و تاسیسات مربوطهبه کاربري اصلی نمایشگاه

هاي مجموعهنوبی بخش جدر و گذران اوقات فراغتمحلو یک محور شهري به عنوان و میدان مرکزي چهار باغ
محوري به صورت محور چهار باغ .تشکیل شده استو مسجد هاها، هتلهمایشمرکز تجارت، مرکز وابسته شامل 
سی هاي کنترل شده تاکهاي پیاده و سواره شامل دسترسیاز مترو و پالزاي شرقی تا پالزاي غربی و شرقی ـ غربی 

رواق به عنوان محور جانبی آن با رواق پوشیده شده است. پیادههايباشد که دسترسیتفکیک شده میو شاتل 
ا کل زمین راین محور پیاده ، عنصر اتصال دهنده ي کل سایت تعریف گردیده است . همانطور که عنوان گردید 

ر شمال دپشتیبانی آنهاي وابسته و نمایشگاه و بخشمجموعهکند کهمیبه دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم 
اند. محور چهار باغ به مثابه ستون فقرات مجموعه از ورودي شرقی (اتوبان ها در جنوب آن قرار گرفتهقیه بخشو ب

هاي اتوبوس شروع و تا ورودي غربی (رینگ اول کمربندي شهر آفتاب) ادامه ) و ایستگاه مترو و پایانهقمتهران ـ 
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بینی شده که ورودي اصلی پیشود دویست متر وسیع پیاده به قطر حددر مرکز این محور یک میدان دارد.
در آن واقع گردیده است.نمایشگاهیمجموعه

و تراکم آن از کل سایت %30حدودسطح اشغال آن، مترمربع1000000زیر بناي کل مجموعه نمایشگاه حدود 

نمایشگاه مجموعه قابل ذکر است که دهد.شکل میو روباز ي سبز هافضاراو مابقی آن باشد می%40حدود 

در سطح جهانی است.المللیبینهاينمایشگاهیکی از سبزترین شهرآفتابالمللیبین

است: داراي دو ویژگی اساسی شهرآفتابالمللیبیننمایشگاه مجموعه طرح 

80نه انمایشگاه میانی با دههاي وسیع فضاهاي نمایشگاهی (در این پروژه براي پوشش دهانهفنی:هايویژگی-1

اي و متناسب هاي سازهترین روش) از پیشرفتهمتر120و طول متر50نه ابا دهینمایشگاهو سایر فضاهاي متر

ی زیر هاي تاسیساتعالوه بر این، مجموعه داراي سیستمالمللی استفاده شده است. استانداردهاي بینباالترین با 

سازي، نظارت تصویري و کنترل دسترسی، سیستم هاي هوشمندهاي تاسیساتی، سیستمساختی مدرن، تونل

جدید ساختمانی یکی از پیشروترین هايفناوريباشد. این مجموعه از نظر ... میو)B.M.Sمدیریت ساختمان (

مجموعه الزم به یادآوري است که سازه شود.المللی در مقیاس منطقه و جهانی شناخته میاي بینهنمایشگاه

انتخاب شده است.1392سال کشور در به عنوان سازه برتر شهرآفتابالمللیبیننمایشگاه 
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ن سه قلوسال
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احیاء اصول غنی معماري ایرانی و اسالمی در ،ی طراحی نمایشگاه شهر آفتاب تهراننامبمعماري:هاي ویژگی-2
تبلور .وردتکنولوژي روز دنیا به وجود آترین پیشرفتهقالبی نوین است تا بتواند شرایط پیشرفت کشور را همگام با 

و محوطه آن نقشی اساسی داشته و این مجموعهدر طراحی فضاییی در عین یکپارچگی و تنوع هندسساختاري 
لگوي انو و بدیع به نمایش گذارده شده است. در قالبی مفاهیم و الگوهاي فضایی ـ کالبدي معماري گذشته ایران

ر باغ) با الهام از معماري کهن این سرزمین و توسعه اگیري این مجموعه متکی بر یک محور خطی (محور چهشکل
باشد.) میو عملکردهاي اطراف آنن متکی بر یک هسته زاینده (میدان اصلی مجموعهآ

چھار باغ



6

، در فرم فضاهاي نمایشگاهیايگهوارهطاقاز الگوي استفادههمچون گذشته ایرانمعماري احیاء مفاهیم
که اتیئها و اقتضاضرورتکاربندي و نورگیرهاي سقفی در سقف فضاهاي نمایشگاهی ناشی از الگوي بکارگیري

و(سالن ملل) نمایشگاهاقتباس از الگوي تاالر صد ستون در هال اصلی، کندایجاب میسازه مدرن این مجموعه 
،یو باغ ایرانگودال باغچه،گیري از تاالرهاي ستوندار در معماري گذشته ایران در ترکیب با محور حرکت آببهره

معماري مجموعه را تشخصی دیگر مدرناي و در ترکیب با سازههمگی در قالبی امروزین تبلور یافته، میدان و ...
بیان مفاهیمی بوده است که،ترکیب این عوامل ضمن پاسخگویی به برنامه عملکردي ساختمانازمنظور. دهدمی

.باشدبوم معماري این مرز ودر تداوم

گودال باغچھ



7

گودال باغچھ
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، به صورت تدریجی و با آسیا استسطح المللی در بینهاينمایشگاهاین مجموعه که یکی از بزرگترین اجراي 
بینی شده که در هر مرحله مجموعه کامل به نظر رسیده و پاسخگوي نیازهاي اي پیشاي به گونههریزي مرحلبرنامه

در نظر و افق نهایی طرح باشد. فرایند ساخت و تکمیل مجموعه در دو مرحله کاملهر مقطع زمانی تا توسعه 
مختلف تا افق تحقق طرح هاي بوده و مرحله دوم که در قسمتسه گام شامل ، که مرحله اولگرفته شده است

یابد.تداوم می

در گام اولطرح ساختاري نمایشگاه بین المللی شهر افتاب تهران
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مینارسـاداريساختمان، (سالن ملل))، هال اصلینمایشگاهاصلیسالن(سه ي سه قلو هاسالن،نهاییدر گام اول
، ، آبنماي مرکزي)شهر تهرانو بزرگترین میدان پیاده مرکز ثقل مجموعه(به عنوانمیدان اصلی، ـ ورودي جنوبی

هشتاردیبدر گودال باغچه، چهار باغ ایرانی، ساختمانهاي خدمات جنبی، ساختمانهاي تاسیساتی و ایستگاه مترو
سایر و خواهد بوداین مقطع زمانیدرشهر تهرانکه پاسخگوي نیازهايخواهد رسید برداري به بهره95سال 
است. طرح دیده شدهو افق نهاییمرحله دومدر هاي نمایشگاه نیزبخش

شور که ریزي کرهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادي و برنامهبیست ساله به عنوانانداز سند چشمبا توجه به 
ز ، این نمایشگاه که جکندیافته، فعال و تأثیرگذار در اقتصاد جهانی معرفی میتوسعه کشوريرا ش.1404ایران 

تحقق اهداف سند بدیل در بیتواند نقشیاي است، میاي و فرا منطقههاي اصلی یک مرکز منطقهمشخصه
ماید.ایفا ناي و جهانی هاي منطقهفرایند توسعه اقتصادي ـ اجتماعی کشور و تعامل آن با جریانو ارتقاءاندازچشم


