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  چکیده 

ظرفیـت  . واقـع گردیـده اسـت   و خیابـان سـئول   چمـران  شهید بزرگراه حاشیه در  ي تهرانهامحل دائمی نمایشگاه

کـه طبـق اعـالم پلـیس     دستگاه است، ایـن در حـالی اسـت     2400پارکینگ نمایشگاه بین المللی تهران در حدود 

به دلیل مشکالت . باشدهزار خودرو می 20راهنمایی و رانندگی تعداد خودرو مراجعه کنندگان در طول روز بیش از 

ران در سـال  ، بحث انتقال محل نمایشـگاه بـه خـارج از شـهر تهـ     ناشی از ورود و خروج وسائل نقلیهعدیده ترافیکی 

مقرر گردیـد ظـرف مـدت زمـان پـنج سـال محـل         1383ده در سال هاي به عمل آممطرح و پس از بررسی 1382

هاي در نظر گرفتـه شـده در شـهر آفتـاب،     با توجه به کاربري. نمایشگاه بین المللی تهران به شهر آفتاب انتقال یابد

سیسـتم حمـل و   با توجه به سیستم عرضه شـبکه معـابر و    .باشدسفر مورد انتظار می 92522تولید و جذب روزانه 

شهر تهـران   1404و  1393ی شهر تهران، تخصیص این میزان تقاضا در شبکه معابر و حمل و نقل عمومی سال نقل

بر این اساس در حاشیه جنوبی شهر تهران و محدوده مورد مطالعه تمامی شاخص هاي عملکردي . انجام گرفته است

درصـد   9در محدوده مورد مطالعه درصد و  11.6افزایش یافته و متوسط سرعت همسنگ سواري در حاشیه جنوبی 

  .کاهش پیدا می نماید
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   مقدمه -1

هکتـار فضـاي سـالن     12هکتـار شـامل    85در حال حاضر محل دائمـی نمایشـگاه تهـران در زمینـی بـه مسـاحت       

هکتار راه دسترسی و محوطه نمایشگاهی،  21هکتار فضاي سبز و  22هکتار فضاي باز نمایشگاهی،  3.5سرپوشیده، 

المللـی تهـران از    موضوع انتقال نمایشگاه بین. و در حاشیه بزرگراه شهید چمران واقع گردیده است در شمال تهران

سـال   10، پیشـینه اي بـیش از   درون شهري اي در حومه پایتخت و به دور از ترافیکبزرگراه شهید چمران به نقطه

  . ایده این انتخاب از گذشته در شهرداري تهران به صورت جدي مطرح بود. دارد

. قابـل برطـرف شـدن نبـوده اسـت     هـاي مقطعـی   مایشگاه بین المللی با اجراي طرحفعلی ن ترافیکی محلمشکالت 

ان سئول بود که ملموس ترین مساله، ترافیک سنگین در معابر پیرامونی نمایشگاه نظیر بزرگراه شهید چمران و خیاب

ایـن مسـاله در هنگـام برگـزاري بزرگتـرین رویـداد       . دنـ زهم پس مـی ) عج(اغلب به خیابان هاي ولنجک و ولیعصر 

محـل برپـایی   موقـت انتقـال    به صـورت نمایشگاهی کشور، یعنی نمایشگاه بین المللی کتاب به حدي جدي بود که 

بـا   .شد تا زمان چاره جویی اساسی در این رابطه فرا برسد در نظر گرفته) ره(به مصلی امام خمینی نمایشگاه مذکور

هاي بین المللی و وزارت اختالف میان پلیس راهنمایی و رانندگی و مسووالن شرکت سهامی نمایشگاهگذشت زمان، 

پلـیس راهنمـایی و راننـدگی خواسـتار     . شدهاي پر رونق جدي تر میبازرگانی سابق بر سر محل برگزاري نمایشگاه

المللی تهـران بـود امـا مسـووالن     تقال محل دائمی نمایشگاه هاي بیناي مصوبه شوراي عالی ترافیک مبنی بر اناجر

سرانجام شهرداري تهـران احـداث مجتمـع نمایشـگاه هـاي بـین        .وقت وزارت بازرگانی اهتمامی به این امر نداشتند

  . مصوبه شوراي عالی ترافیک فراهم شود المللی شهر آفتاب را در دستور کار خود قرار داد تا زمینه اجراي

  

   معرفی محل جدید نمایشگاه بین المللی تهران - 2

در ) ره(هکتار در جنوب غربی حرم مطهـر امـام خمینـی    138مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب در زمینی به مساحت 

ودگـاه بـین المللـی امـام     کیلـومتري از فر  22و در فاصـله   )آزادراه خلیج فارس(قم -مجاورت عوارضی آزادراه تهران

زیر نشان داده شده ) 1(موقعیت قرارگیري مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب در شکل . واقع گردیده است) ره(خمینی 

  .است

نوع فضـا و مسـاحت در نظـر گرفتـه شـده در      در نظر گرفته شده در این مجتمع نمایشگاهی به تفکیک اي کاربریه

  . ارائه شده است) 1(جدول 
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  مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب جغرافیاییموقعیت : 1شکل

  

  کاربري هاي در نظر گرفته شده در مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب  :1جدول 

  بخش نمایشگاهی
  مساحت

  )مترمربع(

بخش خدمات و 

  پشتیبانی

  مساحت

  )مترمربع(

مراکز اقامتی و 

  تجارت

  مساحت

  )مترمربع(

  152000  دو مرکز تجارت  32000  مایش و کنفرانسه  120000  سالنهاي نمایشگاهی

  8000  سالن ملل
خدماتی و 

  تاسیساتی
60000  

دو هتل پنج ستاره 

  اتاق 350با 
160000  

  32000  نمایشگاه هاي روباز
ساختمان ورودي و 

  اداري و سمینار
  یک هتل آپارتمان  37000

 
متر مربع و براي احداث پایانه اتوبوس و مینی  21000مجموع مساحت در نظر گرفته شده براي پایانه تاکسی و ون 

دستگاه  7500شایان ذکر است پارکینگهاي طبقاتی به ظرفیت . مترمربع در نظر گرفته شده است 26000بوس نیز 

  . در محوطه مجتمع نمایشگاهی طراحی گردیده است
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  تقاضاي حمل و نقل -3

آفتاب داراي کاربریهاي متنوعی از قبیل نمایشـگاه، مراکـز    پیشتر ذکر گردید مجتمع نمایشگاهی شهرهمانگونه که 

بخش نمایشگاهی شامل سالنهاي نمایشگاهی، سالن ملل . باشدتجاري، مراکز اقامتی و بخش خدمات و پشتیبانی می

ــت   ــاز اس ــگاه روب ــاختمان      . و نمایش ــمینارها، س ــاختمانهاي اداري و س ــامل س ــتیبانی ش ــدمات و پش ــش خ بخ

، پارکینـگ هـا، پایانـه    )نمازخانه، رستوران و سرویسـهاي بهداشـتی  (ختمانهاي خدمات جنبی، سا)کنفرانس(همایش

  .وسائل نقلیه عمومی و ساختمانهاي خدماتی و تاسیساتی است

هاي این مجتمع نمایشگاهی تولید و جذب سفر مشخصی دارند که بر اساس ضوابط تولیـد سـفر   هر کدام از کاربري

هاي مجتمـع نمایشـگاهی شـهر    میزان تولید و جذب روزانه کاربري San Diego4امه و نیز آئین ن 3ITEآئین نامه 

مطابق جدول زیر در زمان بازگشایی مجتمع نمایشـگاهی شـهر آفتـاب،    . ]3[،]2[)2جدول (آفتاب برآورد شده است

  .شوندسفر جذب مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب می 92522روزانه 
  

  بریهاي مجتمع نمایشگاهی شهر آفتابتولید و جذب روزانه کار  :2جدول 

  نوع کاربري
سطح 

  )هکتار(

سفر تولید و جذب شده روزانه 

  به ازاي هر هکتار
  کل سفر روزانه

  3105  450  9.6  کنفرانس- همایش -سمینار

  53104  3319  16  نمایشگاه روباز و سالنهاي نمایشگاهی

  4800  300  16  مراکز اقامتی

  880  500  1.76  خدمات جنبی و رستوران

  30333  3991  7.6  مراکز تجاري

  300  60  5  خدماتی و تاسیساتی

  92522    مجموع کل سفرهاي تولید و جذب شده روزانه
  

به تفکیک اهداف سفر مشـخص   اهتصحیح اطالعات تقاضاي سفر شهر آفتاب در مدل شهر تهران، ابتدا کاربريبراي 

هاي ر آفتاب بر اساس تولید و جذب هر کاربري به ماتریسگردیده و سپس تولید و جذب سفر در ناحیه ترافیکی شه

  .مورد نظر اضافه شده است

ماتریس توزیع سفر از نتایج آمارگیري انجام شده در نمایشگاه بین المللی شهر تهران توسط شرکت مطالعات جـامع  

سفر شهر تهران در نرم  الذکر در ماکروي تقاضاياصالح گردیده و تغییرات فوق) 1390سال (حمل و نقل و ترافیک 

  .اعمال شده است EMME2افزار 

                                                 
3 Institute Of Transportation Engineers, Trip Generation Manual,9th Edition. 
4 San Diego Municipal Code, Land Development Code, Trip Generation Manual, Revised May 2003. 
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   عرضه حمل و نقل -4

هـاي مجـزا ولـی    سیستم عرضه حمل و نقل شهر تهران شامل شبکه معابر و حمل و نقل عمومی است که در پایگاه

-اج مـی هاي اطالعاتی مربوطه استخرشود که براي ساخت هر گزینه بر حسب نیاز پایگاهمرتبط به هم نگهداري می

در گزینه مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب براي مشخص شدن حجم تردد وسائل نقلیه به شـهر آفتـاب، ابتـدا    . گردد

ر وضع موجود و فرادست شهر تهران ایجاد شده و آنگاه پایگاه اطالعاتی اتصـال مراکـز نـواحی بـه شـبکه      بشبکه معا

در  .شهر آفتاب به شبکه معابر تصحیح گردیده اسـت  معابر شهر تهران براي انتقال تقاضاي سفر مجتمع نمایشگاهی

شبکه معابر وضع موجود و شبکه فرادست شهر تهران در محدوده مجتمع نمایشگاهی شـهر آفتـاب   ) 3(و ) 2(شکل 

   .]1[نشان داده شده است

، زمـان  تعداد ناوگان مورد نیاز با توجه به سهم هر یک از وسائل نقلیه، طول مسیر، سرعت متوسـط حرکـت ناوگـان   

ارائـه  ) 3(شایان ذکر است که سهم هر یک از وسائل نقلیه به تفکیک در جـدول  . توقف و اعزام در تعیین شده است

  .شده است

خطوط مورد نیاز سیستم حمل و گزینه فرادست، از نقاط مهم تبادل سفر و پایانه هاي شهر تهران به شهر آفتاب  در

  ).4جدول (نقل همگانی در نظر گرفته شده است

  

  سهم هر یک از وسائل نقلیه  :3جدول 

  سهم وسائل نقلیه

(%)  

  مترو  ون  اتوبوس  تاکسی ویژه  تاکسی  سواري شخصی

51  10  5  10  7  17  

  

  ناوگان در نظر گرفته شده تعداد نقاط مهم تبادل سفر و  :4جدول 

نوع 

  ناوگان
  محل پایانه

تعداد ناوگان 

  مورد نیاز

نوع 

  ناوگان
  محل پایانه

وگان تعداد نا

  مورد نیاز

نوع 

  ناوگان
  محل پایانه

تعداد ناوگان 

  مورد نیاز

  اتوبوس

  11  رسالت

  تاکسی

  28  نوبنیاد

  ون

  9  نوبنیاد

  8  رسالت  25  رسالت  7  خاوران

  6  خاوران  17  خاوران  7  راه آهن

  5  آزادي  16  آزادي  7  آزادي

  8  تجریش  26  تجریش  5  نعمت آباد

  7  صنعت  22  صنعت  10  آرژانتین

  4  نعمت آباد  12  نعمت آباد  7  جنوب

  8  شرق  25  شرق  4  شاهد

  6  فرودگاه  20  فرودگاه  -  -
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  شهر تهران در حوزه نفوذ محدوده مورد مطالعه معابر شبکه وضع موجود: 2شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  مطالعهشهر تهران در حوزه نفوذ محدوده مورد  معابر شبکه فرادست: 3شکل
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  تخصیص ترافیک  -5

  .چهار گزینه زیر تعریف شده استبراي بررسی اثرات ترافیکی راه اندازي مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب 

 1393شبکه معابر و حمل و نقل عمومی وضع موجود شهر تهران با تقاضاي سال  - 1

 1393در سال  شبکه معابر و حمل و نقل عمومی شهر آفتاب در وضع موجود با تقاضاي شهر آفتاب - 2

  1404شبکه معابر و حمل نقل عمومی فرادست با تقاضاي سال  - 3

  1404شبکه معابر و حمل و نقل عمومی شهر آفتاب در گزینه فرادست با تقاضاي شهر آفتاب در سال  - 4

  

  شهر آفتاب 1393نتایج تخصیص ترافیک وضع موجود شهر تهران با تقاضاي سال مقایسه  -5-1

پس از اجراي گزینه ها در مدل شهر تهران شاخص هاي عملکردي شبکه معابر براي تقاضاي یک سـاعت اوج صـبح   

بـر  . ارائـه شـده اسـت   ) 5(تعیین گردیده است که در جـدول  در وضع موجود و نیز تقاضاي شهر آفتاب  1393سال 

ي نمایشگاه شهر آفتـاب نسـبت بـه    اساس این جدول تمام شاخص هاي عملکردي در شهر تهران در گزینه راه انداز

وضع موجود وضعیت نامناسبی خواهند یافت که این امر بدلیل افزایش تقاضاي سفر زیاد نمایشگاه شـهر آفتـاب بـه    

اثرات مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب در حاشیه جنوبی و محدوده مورد مطالعه به مراتب . تقاضاي شهر تهران است

درصـدکاهش  1.5شهر تهران است، بطوریکه سرعت همسنگ سواري شـهر تهـران    خیلی بیشتر از اثرات آن بر روي

درصـد کـاهش سـرعت پیـدا      13.1درصد و محـدوده مـورد مطالعـه     16.67کند ولی حاشیه جنوبی تهران پیدا می

وسیله نقلیه  1800شایان ذکر است که حجم معادل همسنگ سواري در آزادراه خلیج فارس از حدود  .خواهند کرد

وسـیله نقلیـه معـادل     2000ان بهشت زهـرا از  و حجم تردد اتوب 8300ه جنوبی به سواري در جهت شمال ب معادل

  .رسدوسیله نقلیه می 6700سواري در جهت شمال به جنوب به 
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  1393مقایسه شاخص هاي عملکردي شبکه معابر در وضع موجود با تقاضاي شهر آفتاب در سال   :5جدول 

  وضع موجود  خصشا  حوزه نفوذ
با  تقاضاي 

  شهر آفتاب
  مقایسه

  کل تهران

  1.1  1387845  1373254  )نفر(مجموع تقاضا ساکنین 

  4.1  7754191  7448540  )کیلومتر-وسیله(مسافت طی شده همسنگ سواري

  - 1.5  25.5  25.9  )کیلومتر بر ساعت(متوسط سرعت

  5.5  303828  287944  )ساعت - وسیله(کل زمان سفر 

  1.7  53.6  52.7  تاخیر از کل زمان سفردرصد 

  4.1  33.2  31.9  درصد حرکت هاي کند و بحرانی

  4.8  1252520  1195561  )لیتر(مصرف بنزین 

  3.6  135990  131315  )لیتر(مصرف گازوئیل

  6.0  441977  417081  )کیلوگرم(COتولید 

  4.8  49706  47412  )کیلوگرم(HCتولید 

  3.6  9646  9315  )کیلوگرم(NOXتولید 

حاشیه 

  جنوبی

  47.7  355894  240881  )کیلومتر-وسیله(مسافت طی شده همسنگ سواري 

  - 16.7  41.5  49.8  )کیلومتر بر ساعت(متوسط سرعت 

  77.3  8570  4834  )ساعت- وسیله(کل زمان سفر 

  52.2  35.3  23.2  درصد تاخیر از کل زمان سفر

  177.9  18.9  6.8  درصد حرکهاي کند و بحرانی

محدوده 

  مورد

  مطالعه

  31.0  493246  376530  )کیلومتر-وسیله(مسافت طی شده همسنگ سواري

  -13.1  43.3  49.8  )کیلومتر بر ساعت(متوسط سرعت

  50.6  11384  7559  )ساعت - وسیله(کل زمان سفر 

  34.8  38.7  28.7  درصد تاخیر از کل زمان سفر

  17.0  16.2  6.0  درصد حرکت هاي کند و بحرانی

  39.8  60818  43492  )لیتر(مصرف بنزین 

  14.0  12140  10650  )لیتر(مصرف گازوئیل

  61.0  18357  11400  )کیلوگرم(COتولید 

  52.4  2002  1314  )کیلوگرم(HCتولید 

  19.4  817  684  )کیلوگرم(NOXتولید 
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  هر آفتابش 1404مقایسه نتایج تخصیص ترافیک فرادست شهر تهران با تقاضاي سال  -5-2

براي شبکه فرادست شـهر تهـران و نیـز     1404شاخص هاي عملکردي شبکه معابر براي یک ساعت اوج صبح سال 

با وجود اینکه تقاضاي مجتمع نمایشگاهی شهر آفتـاب بـه مـدل    . ارائه شده است) 6(تقاضاي شهر آفتاب در جدول 

ش یافته است، ولی بـه دلیـل تسـهیالت ایجـاد     ها در شهر تهران افزای صشهر تهران اضافه شده است و تمامی شاخ

در حاشیه جنـوبی شـهر تهـران و محـدوده مـورد      . شده متوسط سرعت همسنگ سواري تغییر چندانی نکرده است

درصد  11.6مطالعه نیز تمامی شاخص ها افزایش پیدا نموده ولی متوسط سرعت همسنگ سواري در حاشیه جنوبی 

  .اهش پیدا می نمایددرصد ک 9و در محدوده مورد مطالعه 

وسیله نقلیه معادل سواري  2300شایان ذکر است که حجم معادل همسنگ سواري در آزادراه خلیج فارس از حدود 

وسیله نقلیه معادل سواري در جهـت   2000و حجم تردد اتوبان بهشت زهرا از  8000در جهت شمال به جنوبی به 

  .می کند وسیله نقلیه افزایش پیدا 5700شمال به جنوب به 

 
  1404مقایسه شاخص هاي عملکردي شبکه معابر فرادست با تقاضاي شهر آفتاب در سال   :6جدول 

  فرادست  شاخص  حوزه نفوذ
با  تقاضاي 

  شهر آفتاب
  مقایسه

  کل تهران

  0.9 1571033  1556417  )نفر(مجموع تقاضا ساکنین 

  3.4  7925634  7666705  )کیلومتر-وسیله(مسافت طی شده همسنگ سواري

  - 0.4  27.1  27.2  )کیلومتر بر ساعت(متوسط سرعت

  3.8  292134  281560  )ساعت - وسیله(کل زمان سفر 

  0.8  50.9  50.5  درصد تاخیر از کل زمان سفر

  3.1  29.5  28.6  درصد حرکت هاي کند و بحرانی

  3.5  1235176  1193802  )لیتر(مصرف بنزین 

  3.1  150073  145628  )لیتر(مصرف گازوئیل

  4.5  428279  409727  )کیلوگرم(COتولید 

  3.6  47982  46328  )کیلوگرم(HCتولید 

  3.1  10521  10207  )کیلوگرم(NOXتولید 

حاشیه 

  جنوبی

  39.1  371847  267263  )کیلومتر-وسیله(مسافت طی شده همسنگ سواري 

  - 11.6  42.1  47.6  )کیلومتر بر ساعت(متوسط سرعت 

  57.4  8840  5616  )اعتس- وسیله(کل زمان سفر 

  28.0  33.8  26.4  درصد تاخیر از کل زمان سفر

  0.0  9.9  9.9  درصد حرکهاي کند و بحرانی
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  فرادست  شاخص  حوزه نفوذ
با  تقاضاي 

  شهر آفتاب
  مقایسه

محدوده 

  مورد

  مطالعه

  26.4  506129  400497  )کیلومتر-وسیله(مسافت طی شده همسنگ سواري

  - 9.1  46.1  50.7  )تر بر ساعتکیلوم(متوسط سرعت

  39.0  10984  7903  )ساعت - وسیله(کل زمان سفر 

  26.9  35.4  27.9  درصد تاخیر از کل زمان سفر

  16.0  9.4  8.1  درصد حرکت هاي کند و بحرانی

  33.4  60791  45584  )لیتر(مصرف بنزین 

  14.1  13964  12236  )لیتر(مصرف گازوئیل

  44.8  16683  11525  )کیلوگرم(COتولید 

  40.0  1881  1344  )کیلوگرم(HCتولید 

  18.4  906  765  )کیلوگرم(NOXتولید 

 

  جمع بندي و نتیجه گیري -6

فـارس تـاثیر   آزادراه خلـیج بر شبکه معابر شهر تهران و  از شهر آفتاب/سفر به 92522تولید و جذب روزانه بی تردد 

دائمی نمایشگاه هاي تهران و نیـز مشـکالت ترافیـک عدیـده      با توجه به موقعیت فعلی محل. بسزایی خواهد داشت

هـاي مواصـالتی و   بوجود آمده، انتقال نمایشگاه به خارج از شهر تهران، مخصوصاً شهر آفتاب، با توجه به ظرفیت راه

کمترین آسیب را متوجه شبکه معابر درون شهري تهران خواهد نمود بطوریکه متوسط سـرعت  نیز عبور خط مترو، 

توسعه خطوط مترو و نیز افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقـل   .نمایدمعابر شهر تهران تغییر چندانی نمی ت درحرک

سـواري شخصـی را کـاهش داده و بهبـود قابـل       تواند سهم حمـل و نقـل  عمومی اتوبوس و علی الخصوص مترو می

آمده خط مترو شهر آفتاب در سال  هاي به عملریزيطبق برنامه. بوجود آوردهاي عملکردي مالحظه اي در شاخص

تواند گام مثبتی جهت انتقال بازدیدکننـدگان بـه نمایشـگاه بـین     جاري به بهره برداري خواهد رسید که این امر می

 .المللی شهر آفتاب باشد

 

 قدردانی -7

لعات جامع نویسندگان این مقاله از زحمات جناب آقاي مهندس مرادپور و سرکار خانم مهندس محبی از شرکت مطا

مطالعات بررسی سطح پایانه و ناوگان حمل و نقل  عمومی مورد  "حمل و نقل و ترافیک، که به منظور انجام پروژه 

  .با مهندسین مشاور طرح ماندگار آریا نهایت همکاري را داشتند، کمال تشکر و قدردانی را دارند "نیاز شهر آفتاب
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  مراجع -8

ه نمایشگاه بین المللـی شـهر آفتـاب، شـرکت مطالعـات جـامع حمـل و نقـل         اثرسنجی ترافیکی احداث مجموع -1

  .1394، تابستان 46/9303وترافیک تهران، شماره گزارش 

2- Institute Of Transportation Engineers, Trip Generation Manual,9th Edition. 
3- San Diego Municipal Code, Land Development Code, Trip Generation Manual, Revised 
May 2003. 
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Abstract  

Tehran Permanent Exhibitions is located in Chamran Exp. and Seoul St. This Exhibitions 
Parking capacity is about 2400 vehicle, but according to Traffic Police estimation its 
demand is more than 20,000 Vehicle per a day. Because of these issues and exit-entrance 
problems, its transfer to a place out of Tehran has been proposed since 2002. It was decided 
to move to Aftab City during 5 years after investigations in 2003. According to Considered 
land use in Aftab City, 92522 daily trip generations is expected. This amount of daily travel 
demand will impact on traffic network and public transportation situation. Traffic 
assignment on public network is simulated in 2014&2025. It showed all traffic Performance 
indicators has been increased but average speed of passenger car unit in Tehran's south regions 
11.6% and in study zone 9% decreased. 
 
 
 


