
شده و   می
ترين،  بزرگ

ختلفی نظير 

ترين شھر  م
 دانشگاھی 
يران، قطب 

  ت.

  

  شود.

ن محسوب 

  

جھان محسوب
عنوان ب ريان به
ھای مخ محت نا

ھر ايران، سالم
، دومين شھر
 خودروسازی اي
يران مطرح است

ش ه نگھداری می

 

ھر بزرگ جھان

گردد. نی برمی

  ست.

ن شھر بزرگ ج
 در دورٔه قاجار
سناد تاريخی تح

ترين شھ ا، امن
ان، صنعتی اير

در ايران، قطب
ی مھاجرپذير اي

ای در ترکيه وزه

 ھزار نفر بود.

ت، چھارمين شھ

شکانی و ساسان

  قی است.

نشين اس ربايجانی

عنوان چھارمين
 شھر ھمچنين
م تبريز در اس

رھا و روگذرھا
، دومين شھر
دشگر سالمت د

ترين شھرھای ھم

 است که در مو

ھ٧٠٠ميليون و

زار نفر جمعيت

 آن به دوران اش

 آذربايجان شرق

ور و مناطق آذر

ع ٔه صفويان به
است. اين بوده

است. نام رفته 
  است. رسيده

ا، شھر زيرگذر
سافرپذير ايران
ھر در جذب گرد
نه و يکی از مھ

  
ھجری قمری ٩

ی بالغ بر يک م

ھز ٢۵٠بودن

ده و بنای فعلی

 و مرکز استان

غرب کشو شمال

ی سلسلٔه پايتخت
-وری عثمانی

ر  به شمار می
به ثبت ر» وری

 شھر بدون گدا
ومين شھر مس
ران، دومين شھ
ر ديزل خاورميان

٩۴٠ط به سال

خورشيدی ١٣٩

ميالدی با داراب

ن و تجديدبنا شد

ی بزرگ ايران

ی ش شھر منطقه

و در زمان ١
پايتخت امپراتو 

ين شھر ايران
تور«و » تِبريز«

ھا، شھر اولين
ذاری ايران، دو

ساز اير لندمرتبه
طب توليد موتور

شه تبريز مربوط

٩٠س آمار سال

 ١۵٠٠ر سال 

يخ بارھا ويران

يکی از شھرھای

ترين ش ھر بزرگ

١۵٠٠در سال 
-ز با استانبول 
ين و متجددتري

«، »َتوِرژ«، »

ريز به عنوان ش
گذ  مھد سرمايه

 دومين شھر بلن
سازی ايران، قطب

قديمی ترين نقش

ت تبريز بر اساس

ھر ھمچنين در
  

ھر در طول تاري

  
تبريز ي

  
اين شھ

  
تبريز د

تراز ھم
تري مھم

َتوِرز«
  

نام تبر
ايران،
ايران،
س قطعه

  
  

  
جمعيت

  
اين شھ

شد. می
  
ين شھا



  

  

   تبريز

  ريز

  
راموای شھری

دارالسلطه تبر

تر

  

  



  

  

تين پايتخت 

   رسيد.

قويونلو و نخست

" به شکوفايی

ق راقويونلو، آق

بيله عرب "اَزد"

يريان، قرن، جال

ی" و اسکان قب

خانان، چوپانيان

 خاندان "روادی

ی اتابکان، ايلخ

ت چھارصدسالٔه

ھای سی حکومت
  است. ه 

در طی حکومت

ھر پايتخت سياس
ت صفويان بوده

  

   
  

  
  

تبريز د
  

اين شھ
حکومت

  



  

١٣  

ی پھناور از 

  

٣۴٣سال   )شد

ايتخت قلمرويی

يل گولی مبدل ش

ان، اين شھر پا

به اي ٧٩شورش

د که در آن زما

  ز

  
شاه که پس از ش

ان ايلخانان بود

  
ارگ تبريز

= استخر شا لی

ی تبريز در زما

(شاه گول ختمال

اوج شکوفايیی 
  بود.

استخر و ساخ

ز دوران پھلوی
آسيای مرکزی ب

  

  
پيش از
نيل تا آ

  



 قاجاريه بر 

  

  

شمال غربی 

حکومت   دوره

ی ش  و از ناحيه

ری و در آغاز

١٣٣  

ای دايمی است
  ت.

ھجر ١١٩٣سال
  د. تبديل ش

٣۵گ تبريز سال 

  ١٣۴٨ل

ا که رودخانه ی)
کند و فصلی است

ر آخرين شب س
به تلی از خاک

  
ی از باالی ارگ

  
ن شھرداری سا

(آجی چای رود ه
ک بريز عبور می

ود در تبريز در
ند و اين شھر ب

خيابان فردوسی

ميدان

کند؛ اولی تلخه ی
د که از مرکز تب

 و ديدنی موجو
اک تخريب شدن

دخانه عبور می
رود ومی مھران

بناھای تاريخی
ای ھولنا لرزه ين

ل تبريز دو رود
گذرد و دو ھر می

بيشتر
اثر زمي

  

  

از داخل
اين شھ



  

ھا، اشغال  ی

  

ای سلجوقيان، مغوالن،عثمانی
.  

١٣  

ھا  در پی حمله
است. ديدی شده

  ١٣٣٧ سال

  
٣۴٠پل قاری 

ب جدی ديده يا
ھای شد ر خرابی

شھرداری تبريز

لرزه آسيب زمين
دچار) ١٨٢٨- 

ميدان ش

 تاريخ بر اثر ز
١٨٢٧سال  (به

ھا در طول بار
ھا ( توسط روس

  

  
تبريز ب
تبريز ت

  

  
  



، ترکمانان 

  

قاجار تمام 
سانی چون 

  

انان، جاليريان

شاه   محمدعلی
ی آن، ھنوز کس

  ی کنند.

ی ايلخا ر دوره

شروطه توسط
ی در چند محله

آورد پاسداری ت

اين شھر و در

ز سرکوب مش
تبريز و تنھا د
د که از اين دست

١٣۴  

ب تبريز" در 
  ت.

 داشت. پس از
شدند؛ اما در ت

االسالم بودند يخ

۴٩ارگ عليشاه

  

 به نام "مکتب
ستا شکل گرفته

مھمی برعھده
ران خاموش ش
ساالر ملی) و شي

ا

گارگری ايران
نلو و صفويان ش

شروطه نقش م
نه در تھرخواھا

ی)، باقرخان (سا

ھای نگ ز مکتب
قويون ونلو و آق

 در جنبش مش
خ ھای مشروطه
ان (سردار ملی

يکی از
قراقويو

  

  
تبريز
ھ حرکت
ستارخا

  



  

 

شھد محسوب می  شود. ی

١٣٠٨  

يران پس از مش

  ١٣٢٨سال

٨سکو در سال 

ر مسافرپذير اير

شانی تبريز در س
  
  
 
 

ی راھآھن به مس

ری، دومين شھر

آتش نش

محصلين اعزامی

ھای گردشگر به

مح

با توجه به آثار تاريخی و جاذب
  

تبريز ب



  

 آشوريان، 

  

يحيان، ارامنه،
  ميکند.

  ز)

مسيھايی از  يت
ر تبريز زندگی م

ن بن علی تبريز

اقليولی  ستند.
ی کمتر بھايی در

  لی)وئل گ

وه عينالی (عون

امامی ھس وازده
ولی ونت دارند.

  
لی (ائوک شاه گ

گاه کو تفريح

دو  مذھب شيعه
 اين شھر سکو

پارک

سلمان و پيرو م
کليميان نيز در 
مردم تبريز مس

به ندرتيان و

  

  
مگرچه 
زرتشتي

  



شھر نسبت 

  

ھر به دليل 
ترين شھر  ن

  

ھمين دليل اين ش
  ی دارد.

است. اين شھ  
 به عنوان "امن

است. به ھ  انده
ی بسيار کمتری

  ود)

 اختصاص داده
چنين نام تبريز

 قديم برجای ما
شھد آثار باستانی

مسجد كبو =چيد

کشور به خود
شود. ھمچ ب می

کبود از تبريزد
شيراز و حتی مش

(گؤی مچ يرانی

بين شھرھای ک
ر کشور محسوب

 تبريز و مسجد
ون اصفھان، ش

ھنر ايفيروزه 

سازی را در ب
ھای مھاجرپذير

ل باستانی ارگ
رگ ايران ھمچو

س دوم برج   رتبه
ترين شھرھ  مھم

 

ن تنھا دو محل
ر شھرھای بزر

پس از تھران
بودن، يکی از ی

 طرح است. م

  
اکنون ھم

به ساير
  

  
تبريز پ
صنعتی
ايران"

  



  

  

 

  

  شود. وب می

 گيرد.  قرار می

  ريز

 تبريز در شب

ال ايران محسو

ش مورد تشويق

سفال تبر خانه

عمارت ائل گلی

ھای فوتبا ين تيم

ر از ھوادارانش

نمايی از ع

ترتي ی از محبوب

ھا ھزار نفر ی ده

ازی تبريز يکی

خانگی از سوی

تبال تراکتور سا

ھای خ م در بازی

  
  

  
تيم فوت

  
اين تيم

  
 
  


