ی بزرگ ايران و مرکز استان آذربايجان شرققی است.
تبريز ييکی از شھرھای
ست.
شمالغرب کشوور و مناطق آذرربايجانینشين اس
شھر منطقهی ش
اين شھھر بزرگترين ش
جھان محسوب میشده و
چھارمين شھر بزرگ ج
ن
عنوان
 ١و در زمان پايتختی سلسل ٔه صفويان بهع
تبريز ددر سال ١۵٠٠
ھمترازز با استانبول  -پايتخت امپراتووری عثمانی -بودهاست .اين شھر ھمچنين در دور ٔه قاجارريان بهعنوان ببزرگترين،
حت نامھای مخ
سناد تاريخی تح
نام تبريز در اس
مھمتريين و متجددتريين شھر ايران به شمار میررفته است .م
ختلفی نظير
وری« به ثبت ررسيدهاست.
ورژ«» ،تِبريز« و »تور
ورز«َ » ،ت ِ
» َت ِ
سالمترين شھر
شھر اولينھا ،شھر بدون گداا ،شھر زيرگذررھا و روگذرھاا ،امنترين شھھر ايران ،م
نام تبرريز به عنوان ش
ان ،دومين شھر دانشگاھی
سافرپذير ايران ،دومين شھر صنعتی اير ،
ايران ،مھد سرمايهگذذاری ايران ،دوومين شھر مس
ايران ،دومين شھر بلنلندمرتبهساز ايرران ،دومين شھھر در جذب گرددشگر سالمت ددر ايران ،قطب خودروسازی اييران ،قطب
ت.
شھرھای مھاجرپذير اييران مطرح است
ی
طب توليد موتورر ديزل خاورمياننه و يکی از مھھمترين
سازی ايران ،قطب
قطعهس

ترکيه نگھداری میش
ه
 ٩ھجری قمری است که در مووزهای در
ط به سال ٩۴٠
شه تبريز مربوط
قديمی ترين نقش
شود.
ی بالغ بر يک مميليون و ٧٠٠ھھزار نفر بود.
 ١٣٩خورشيدی
س آمار سال ٩٠
ت تبريز بر اساس
جمعيت
جھان محسوب
ن
ت ،چھارمين شھھر بزرگ
اين شھھر ھمچنين درر سال  ١۵٠٠ميالدی با داراببودن  ٢۵٠ھززار نفر جمعيت
میشد.
شکانی و ساساننی برمیگردد.
ن و تجديدبنا شدده و بنای فعلی آن به دوران اش
اين شھھر در طول تارييخ بارھا ويران

ترراموای شھری تبريز

دارالسلطه تبرريز

زد" به شکوفايی رسيد.
ی" و اسکان قببيله عرب "اَ "
ت چھارصدسال ٔه خاندان "روادی
تبريز ددر طی حکومت
ی اتابکان ،ايلخخانان ،چوپانيان
سی حکومتھای
اين شھھر پايتخت سياس
ن ،جاليريان ،قرراقويونلو ،آقققويونلو و نخستتين پايتخت
ت صفويان بودهه است.
حکومت

١٣
شد( سال ٣۴٣
شورش  ٧٩به اييل گولی مبدل ش
شاه که پس از ش
ختمال )شاه گوللی = استخر شا
استخر و ساخ
قلمرويی پھناور از
ی
بود که در آن زماان ،اين شھر پاايتخت
ی تبريز در زماان ايلخانان د
ی اوج شکوفايی
پيش ازز دوران پھلوی
نيل تا آآسيای مرکزی ببود.

تبريز
ز
ارگ

سال  ١١٩٣ھجرری و در آغاز دوره حکومت قاجاريه بر
بيشتر بناھای تاريخی و ديدنی موجوود در تبريز درر آخرين شب س
اثر زميينلرزهای ھولنااک تخريب شدنند و اين شھر ببه تلی از خاک تبديل شد.

١٣٣
ارگ تبريز سال ٣۵
ی از باالی گ
خيابان فردوسی

ميدان
ن شھرداری سال ١٣۴٨
شمال غربی
ی( که رودخانهاای دايمی است و از ناحيهی ش
یکند؛ اولی تلخههرود )آجی چای
از داخلل تبريز دو روددخانه عبور می
ت.
اين شھھر میگذرد و دوومی مھرانرودد که از مرکز تببريز عبور میککند و فصلی است

١٣
پل قاری ٣۴٠
مغوالن،عثمانیھا ،اشغال
ی
ب جدی ديده يا در پی حملهھاای سلجوقيان،
تبريز ببارھا در طول تاريخ بر اثر ززمينلرزه آسيب
است.
.
تبريز تتوسط روسھا ))بهسال  (١٨٢٨-١٨٢٧دچارر خرابیھای شدديدی شده

ميدان ش
شھرداری تبريز سال ١٣٣٧

در دورهی ايلخاانان ،جاليريان ،ترکمانان
ب تبريز" در اين شھر و ر
گارگری ايران به نام "مکتب
يکی ازز مکتبھای نگ
ت.
شکل گرفته است
قراقويوونلو و آققويوننلو و صفويان ش

شروطه توسط محمدعلیشاه قاجار تمام
از سرکوب مش
شروطه نقش ممھمی برعھده داشت .پس ز
تبريز در جنبش مش
سانی چون
شدند؛ اما در تتبريز و تنھا ددر چند محلهی آن ،ھنوز کس
خواھانه در تھرران خاموش ش
حرکتھھای مشروطهخ
پاسداری کنند.
ی
دستآورد
بودند که از اين ت
د
ساالر ملی( و شييخاالسالم
ی( ،باقرخان )سا
ستارخاان )سردار ملی

١٣۴
اارگ عليشاه ۴٩

سال ١٣٢٨
شانی تبريز در س
آتش نش

١٣٠٨
سکو در سال ٨
ی راھآھن به مس
محصلين اعزامی
مح
میشود.
شھد محسوب ی
يران پس از مش
شھر مسافرپذير اير
تبريز ببا توجه به آثار تاريخی و جاذببهھای گردشگرری ،دومين ر

)عون بن علی تبريزز(
ن
تفريحگاه کووه عينالی
ستند .ولی اقلييتھايی از مسييحيان ،ارامنه ،آشوريان،
سلمان و پيرو ممذھب شيعه دووازدهامامی ھس
گرچه ممردم تبريز مس
در تبريز زندگی مميکند.
ولی کمتر بھايی ر
زرتشتييان و به ندرت کليميان نيز در اين شھر سکوونت دارند .ی

ک شاه گولی )ائئل گولی(
پارک

شھر نسبت
ن تنھا دو محلل باستانی ارگ تبريز و مسجدد کبود از تبريز قديم برجای ماانده است .به ھھمين دليل اين ش
ھماکنون
کمتری دارد.
ی
باستانی بسيار
ی
شھد آثار
شيراز و حتی مش
به سايرر شھرھای بزررگ ايران ھمچوون اصفھان ،ش

چيد = مسجد كبوود(
فيروزه ھنر اييرانی )گؤی مچ
سازی را در ببين شھرھای ککشور به خود اختصاص داده است .اين شھھر به دليل
تبريز پپس از تھران رتبه دوم برجس
"امنترين شھر
چنين نام تبريز به عنوان ن
محسوب میشود .ھمچ
ب
یبودن ،يکی از مھمترين شھرھھای مھاجرپذيرر کشور
صنعتی
ايران" مطرح است.

خانه سفال تبرريز

نمايی از ع
عمارت ائل گلی تبريز در شب
ی از محبوبترتيين تيمھای فوتباال ايران محسووب میشود.
تيم فوتتبال تراکتور ساازی تبريز يکی
ھوادارانش مورد تشويق قرار میگيرد.
ش
ی دهھا ھزار نفرر از
خانگی از سوی
اين تيمم در بازیھای خ

