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  1390بهار  ، 75هاي جغرافياي انساني، شماره   پژوهش
  133-152. صص

  
  

  تحليل كاركردهاي اقتصادي بازار تبريز و حوزة نفوذ آن

  
  پيام نور دانشگاه استاديار گروه جغرافيا،  ـ *صوصينفيسه مر

  ريزي شهري، دانشگاه پيام نور محمدباقر خاني ـ دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه
  
  

  15/2/1389:     تأييد نهايي10/8/1388 :پذيرش مقاله
  
  

  چكيده
 وسيع و گـسترده در سـطح ملـي و    هاي دور با كاركردهاي قوي و متنوع، حوزه نفوذي بازار تبريز از گذشته   

هاي شهري بـه آن در معـرض افـول قـرار              توجهي طرح   هاي اخير به دليل بي      المللي داشته؛ اما در دهه      بين
هـاي حاصـل از    روش تحقيق در نوشتار حاضر توصيفي و تاريخي است، كه با استفاده از داده          . گرفته است 

هاي تجـاري بـه لحـاظ         اهش بارگذاري سطح فعاليت    ك .اي انجام شده است     هاي ميداني و كتابخانه     روش
پذيري با هدف كارايي فضايي و اقتصادي، تقويت، احيـا و توسـعه محـوري كـشور بـا                     كمي، ايجاد رقابت  

شـهر   هاي كـالن  وري بهينه اقتصادي، و همچنين فعاليت عملكرد بازرگاني ـ تجاري، ارتقاي كارايي و بهره 
روني مركزيت بافت تاريخي منطقه، تقويت كيفي و ارتقاي شأن بازار بـه             هاي د   تبريز با استفاده از ظرفيت    
  . آيد شمار مي هاي تحقيق به شهر تبريز، از يافته عنوان مركز اقتصادي كالن

  
  .كاركرد اقتصادي، بازار، ساختار كالبدي، تبريز، حوزه نفوذ :ها واژه كليد

  
  

  مقدمه
اي يكدسـت و بـه     ساختارهاي بازرگاني آن است كه به صورت مجموعـه         هاي اصلي شهر در دورة اسالمي همانا        از ويژگي 

هـاي ظـاهري آن، ويژگـي         هم پيوسته، در فضايي فشرده، در ميان شهر جاي گرفته است و هنوز هم با وجـود دگرگـوني                  
قـل  بازار مركزي شهرهاي اسـالمي خاورميانـه، مركـز ث    ). 208-207،  1974ويرت،  (كند    اصلي شهر اسالمي را تداعي مي     

وري گسترده به صورت مركز       نهاد مذكور با خريد و فروش و توليد و پيشه         . وري سرمايه است    اقتصادي و كانون نظام بهره    
با اين برداشت، بـازار نهـادي       . رهبري امور اقتصادي و مالي شهر درآمده است و جايگاهي محوري در سياست و دين دارد               

، بازار عالوه بـر اينكـه واسـطة         )259،  1959بويك،  (شود    ز قلمداد مي  معادل محلة مركزي معامالت شهرهاي بزرگ امرو      
الپيـدوس،  (برداري از سـرمايه نيـز دارد          ضروري و حلقة اصلي زنجيرة توليد و توزيع و مصرف است، جايگاهي براي بهره             

ــ از ديگـر    گـذاري در توليـد منـسوجات و سـپس در فرشـبافي ـ در نـواحي روسـتايي         سازماندهي و سرمايه). 59، 1967

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در ايـران، در بردارنـدة   . ش.  هــ  1300شـهرهاي پـيش از سـال        ). 28: 4ايرانيكـا، ج    (هاي مهم مالي بازار اسـت         فعاليت
مـسجد  ). 166،  1380اهلرز،  (ساخت    ميانه اسالمي بدل مي   هاي ويژه شهر سنتي خاور      هايي بودند كه آنها را به نمونه        نشانه

ه با تعامل يا روابط متقابل در مركز شهر قرار داشتند و ارگ نيز گاه در كنـار مـسجد   جامع و بازار دو عنصر شهري بودند ك 
از نظـر دتمـان و ويـرث،        ). 288 و   270،  1365سـلطانزاده،   (شـد     اي مرتبط با اين دو عنصر واقع مي         جامع و بازار، به گونه    

از كاركردها با مـسجد   يمراتب جود سلسله و-1: هايي بدين شرح دارند شهرهاي سنتي ايراني ـ اسالمي كاركردها و ويژگي 
وري در درون     بازرگـاني و پيـشه     وجود سلـسله مراتـب       -2آدينه و بازار به عنوان هسته مركزي فضايي هر شهر اسالمي؛            

بنـدي در سراسـر مجموعـه بـازار بـه چـشم          وكار و صنف    هاي كسب   بازار، به طوري كه نظم و ترتيب مشخصي از فعاليت         
هاي   ها يا راسته    ها با كاالهاي مرغوب و طراز اول در مجاورت هسته بازار و گذرگاه              ر بازرگاني نيز دكان   خورد، و از منظ     مي

هـاي    وجـود محلـه  -3پذيرد؛  تر در فاصله دورتري از مركز صورت مي ارزش يابند و دادوستد كاالهاي كم      معتبر استقرار مي  
هاي اجتماعي، قومي و ديني ميان مـردم شـهر؛            گذاري  فاوتگزيني مناسب و هماهنگ با ت       شهري با جدايي    مسكوني درون 

 -5هـا؛ و    وجود تأسيسات و استحكامات نظامي ـ دفاعي مانند حـصار، بـرج، بـارو، دروازه، بنـدها و دربنـدهاي محلـه       -4
  ).31-30: 1373اهلرز، (اي بيرون باروي شهر  ها و بازارهاي دوره هاي ديگري مانند گورستان مشخصات و ويژگي

فروشـي و بنكـداري،    فروشي ثابت و سيار، عمده هاي خرده  بازار مركزي شهرهاي بزرگ خاورميانة اسالمي، بخش    در
ورزي در بـافتي      وري و دست    گري، تجارت خارجي، خدمات خصوصي و عمومي، امور اعتباري و مالي، توليد و پيشه               واسطه

ايـن در هـم تنيـدگي و گونـاگوني          . م تـأثير متقابـل دارنـد      اند و بر هـ      سازماني و مالي گرد هم جمع شده و به هم وابسته          
وري ـ اسـت تنهـا در     هاي اقتصادي كه خاستگاه بخش اعظم آن تجـارت خـارجي ـ و بـه دنبـال آن توسـعة پيـشه        رشته

تـوان   اي مـي   در شهرهاي كوچك، بازارهـاي سـاده      . خورد  ها و شهرهاي پايتخت به چشم مي        بازارهاي بزرگ مراكز استان   
  ). 219، 1974ويرت، (شان تنها يك منطقة كشاورزي يا روستاهاي اطراف است   شعاع عمليافت كه

هاي اصلي  سازد كه بازار همواره از پايه       هاي مسكوني ايران، مشخص مي      شكافي بستر تاريخي شهرها و مجتمع       كالبد
 در شـهر بـود، مكـان تعـامالت          در گذشته بازار عالوه بر اينكه محل دادوسـتد كـاال          . كالبدي و فضايي شهرها بوده است     

اطالعات گوناگوني در . آمد ها و قشرهاي گوناگون مردم به شمار مي اجتماعي، و يادگيري فرهنگي و نيز محل تجمع گروه   
مورد فضاي بازار و چگونگي خصوصيات كالبدي و كاركردي آن در تاريخ گذشته شهرهاي ايـران در دسـت اسـت؛ ولـي                       

اي براي تحليل علمي خصوصيات بازار در شهر باشد، نقش تجاري شهر و تبلـور آن در         اند پايه تو  آنچه كه در اين ميان مي     
در كالبد شهرند كه مدام در تعامل چنـد  در شهر ايراني ـ اسالمي، بازار همراه با ارگ و مسجد جامع سه عنصر  . بازار است

اش  ها در محل استقرار اوليه ني ثابت بوده كه قرنبازار، عنصري شهري با مكا. كنند سويه، همديگر را تقويت و حمايت مي
اي كه حيات شهر و بازار به هم گره خورده و در بسياري از موارد شهرها با بازارها معنا و مفهوم               پابرجا مانده است، به گونه    

امعـة شـهري و     اي خودجوش و بنا بر موقعيت مكاني شهر و همچنين ضرورت و نياز ج               ممكن است بازار به گونه    . اند  يافته
  ). 2، 1382بوچاني، (روستايي شكل گرفته باشد 

هـا،    هاي تجـاري همچـون حجـره        ها و بخش    بازار تبريز دربرگيرندة عناصر مهمي است چون مراكز مذهبي، مدرسه         
ـ  دكان  11يمچـه،   ت25 سـرا،  35 راسته و بازار، 20اين مجموعه داراي .  بازار ها، انبار كاالها و كاروانسراها و همچنين پل 

است و بازار تبريز تنها محلـي اسـت كـه در آن تجـارت، مـذهب، فرهنـگ و        نوع صنف 40 مغازه و 8000داالن و حدود    
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ترين بازار ايـن مجموعـه، در زمـان حاضـر از مراكـز اصـلي                  بازار امير، زيباترين و مهم    . اند  عوامل اجتماعي به هم پيوسته    
تـرين بخـش بـازار        تيمچة مظفريه معروف  . طال و جواهر و منسوجات است     تجارت و صادرات فرش، و همراه با آن بورس          

افزون . تبريز از مراكز عمده تجارت فرش آذربايجان و مركز صادرات قالي اين خطه و ايران، و داراي شهرت جهاني است                   
قفقـاز جنـوبي، واقـع    در زمينة تخليه و توزيع كاال نيز عملكردهاي متنوعي دارد و به سبب همجواري با كشورهاي            بر آن،   

المللي داراي موقعيت ممتازي براي ايفـاي   هاي ارتباطي و محورهاي ملي و بين شدن در مسير ترانزيت اروپا و وجود شبكه 
در داخل كشور نيز بازار تبريز همـواره از بازارهـاي توانمنـد در بـسياري از                 . نقش ملي در زمينه تخليه و توزيع كاالهاست       

  ).1شكل  (با بازارهاي خارج از كشور ارتباط مبادالتيِ مستقلي داردها بوده است و  زمينه
  

  
  عناصر كالبدي بازار تبريز. 1شكل 
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هدف اين پژوهش تحليل كاركردهاي اقتصادي و حوزه نفوذ بازار تبريز و حوزه نفوذ و ارتباط آن با فضاي پيرامون و                
و تأثيرگذاري بر تمركزِ برخي از خدمات در مركز بافـت تـاريخي             بررسي نقش اين بازار در ارائه خدمات به نواحي پيرامون           

شـهر و  بنابراين تأكيد بر حفظ و احياي هويت فرهنگي ـ تاريخي بازار به عنوان بخشي از بافت قـديمي   . شهر تبريز است
ـ  ريزي متناسب با شاخص ضرورت رويكرد برنامه عه اجتمـاعي  منظور كمك به پويايي شهر و توس  فرهنگي به هاي تاريخي 

 .و اقتصادي آن، از اهداف اصلي اين پژوهش بوده است

  

  روش تحقيق
هـاي ميـداني و       دسـت آمـده از روش       هـاي بـه     روش تحقيق در اين مقاله توصيفي و تاريخي است، كه با اسـتفاده از داده              

 بـه مبـاني نظـري تحقيـق و          ها و اسـناد مربـوط       اي، انواع كتاب    در مرحلة مطالعات كتابخانه   . اي انجام شده است     كتابخانه
ها را در بـر       سازي نقشه   هاي ميداني نيز بهنگام     پژوهش. هاي آن مطالعه و بررسي شدند و مورد استفاده قرار گرفتند            ويژگي

  .گرفت مي
  

  ها بحث و يافته
اين تغييرات كه . تغييرات اقتصادي ـ اجتماعي در زندگي شهري در ايران معاصر، بر وضع كلّي بازارها نيز تأثير نهاده است 

هاي جديد خياباني در جوار بازار بوده، بازار را از جايگـاه   ها، و احداث مغازه     نتيجة افزايش جمعيت، رشد شهر، توسعة خيابان      
از طرف ديگر،   . گاه مانع از رشد و رونق آن نشده است          سنّتي آن به مثابة يگانه مركز تجارت شهري خارج ساخته ولي هيچ           

برقرار سـازد و  اش را با اصناف و قشرهاي مختلف جامعه  ها، مجدداً همبستگي    نسته است در طي اين سال     خوبي توا   بازار به 
  ).106 ،1359اشرف، (هاي نهفته در آن، جلب كند  اعتماد آنها را به حفظ و حرمت ارزش

 به خاطر نزديكـي بـه       شاه، از يك سو به دليل اقامت وليعهد قاجار در آن، و از سوي ديگر                شهر تبريز از دوره فتحعلي    
قفقاز و گرجستان و امپراتوري عثماني، به كانون مبادالت فرهنگي و اقتصادي ميان ايران و همسايگان شـمالي و شـمال                     

ميـرزا    عباس. هاي بين ايران و روس نيز اهميت سياسي و نظامي تبريز را افزايش داد               در اين ميان جنگ   . غربي تبديل شد  
 جديدي را به راه انداخت و خواستار ارتباط بيشتر با قفقاز و گرجستان و اسـتانبول شـد؛ و بـدين                      با استقرار در تبريز صنايع    

ترين شهر ايران بعـد از تهـران مطـرح گرديـد      ميرزا تا پايان حكومت قاجار به عنوان مهم ترتيب شهر تبريز از زمان عباس  
  ).36 و 35، 1376صفامنش و ديگران، (

سـوم كـل تجـارت ايـران را      چهارم تـا يـك     آمد و يك     اصلي تجارت ايران به شمار مي       تبريز از مراكز   1256در سال   
هايي كه در كاركرد تبريـز نقـش          ترين راه   از مهم ). 399،  1381مؤمني،  (دار بود و از اين نظر بر تهران برتري داشت             عهده

 شده بود و در ميان مسيرِ راه قاره آسيا به           اي داشتند، راهي بود كه از دروازه خيابان به دروازه شتربان كشيده             جدي و عمده  
عوامـل سياسـي ـ نظـامي،     . اروپا قرار داشت؛ و ديگري، راهي بود با وروديِ دروازه باغميـشه و خروجـي از دروازه گجيـل   

معتبرتـرين عناصـر   . غرب كـشور بـدل گـردد    پراعتبارترين شهر شمالارتباطي و تجاري مذكور باعث شده بود تا تبريز به         
دار صادرات و واردات ايران بـا كـشورهاي اروپـايي، و              ترين بازار سنتي خاورميانه و عهده       چون بازار در جايگاه بزرگ    شهر،  
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انـد كـه شـهر     اين عوامل باعث شـده . شد گفته مشتق مي ديگر عناصري چون ديوانخانه و نظاير آن، از همان عوامل پيش  
اي و ملي و  د و از اين طريق عملكرد و نقش خود را در سطح منطقهاي تجاري و سياسي ـ نظامي به خود بگير  تبريز چهره

  ).38، 1385يزداني، پوراحمد، (المللي گسترش دهد  بين
ناشي از مدرن شدن يا تحوالت تكنولوژيك و سياسي ـ اقتصادي و اجتمـاعي، برخـي از    با ظهور كاركردهاي جديد 

ها، بازارهاي    هاي تجاري جديد در خيابان      ور پاساژها و ساختمان   با ظه . عناصر شهري نقش و كاركردشان را از دست دادند        
وساز و تغيير كاربري       رشد شهر، مركز شهر نيز دچار تحول شد و ساخت          ةدر نتيج . سنتي نقش سابق خود را از دست دادند       

 از نظـر    ها و ادارات جديد شـروع بـه رشـد كردنـد و بافـت سـنتي                  صورت گرفت و عناصري تازه چون سينما، هتل، بانك        
  ). 196 ،1371كاستللو، (اجتماعي ـ فرهنگي و جمعيتي در نتيجة تخلية ساكنان ثروتمندتر، رو به فرسودگي نهاد 

عناصر و ساختار كالبدي شهر تبريز، ضمن تأثيرپذيري از شرايط جغرافيايي، از الگوي شهرهاي ايراني ـ اسالمي هم  
بازار، مسجد جامع و ديوانخانه يا ارگ كـه در مركـز شـهر جـاي                : د از عناصر عمده مركز شهر عبارت بودن     . كرد  تبعيت مي 

تـرين بـازار      ترين عناصر شهري تبريز تا اين دوره بازار، كه در واقـع بـزرگ               مهم. داشتند و پيوندي تنگاتنگ با يكديگر نيز      
  ).153، 1350جوادي، (آمد  به شمار ميسرپوشيدة سنتي خاوميانه 

در سـمت جنـوب     . مع قرار داشت و مدارس ديني در پيرامون آن شكل گرفته بودنـد            در سمت غربي بازار، مسجد جا     
خانه قرار داشت كه  و جبه)  تبريز، كه مقر وليعهدهاي قاجار بود    يقاپو  يا عالي (العماره    شرق بازار، ديوانخانه و عمارت شمس     

در كـل مركـز شـهر، بـازار و ديوانخانـه و             . قصرهاي شاهي و حرمخانه و چاپارخانه و نظاير اينها را در خود جاي داده بود              
اين مجموعه بـراي خـود بـرج و         . ها را در خود داشتند      دادند كه اكثر كاربري     اي را تشكيل مي     مسجد جامع با هم مجموعه    

اين مجموعه، كاركردي ملي    . گرفتند  ها در داخل آن قرار مي       ها در بيرون برج و بارو، و در برخي از دوره            بارو داشت و محله   
سـازي منفـرد در       سازي بود و سـاختمان      وساز اين محوطه به صورت مجموعه       ساخت. المللي داشت   اي و حتي بين      منطقه و

بخش دوم شهر، كه شارستان هـم خوانـده         . توان به اسم كهندژ نيز خواند       محوطه مورد بحث را مي    . محوطه وجود نداشت  
بخـش عمـده مركـز    . گرفـت  ها را نيز در بر مي وعه محلهيافت، مجم شد و در پيرامون محوطه مركزي شهر توسعه مي        مي

هاي شمالي جزو محله شـتربان، در         شهر تبريز جزو محله چهارمنار بود و تنها بخش كوچكي از محدوده درون بازار در لبه               
مد، يزداني، پوراح(آمد  غربي جزو مهادمهين به حساب مي      لبة شرقي جزو محله سرخاب، غربي جزو محله ويجويه، و جنوب          

، به ديگر شهرهاي تاريخي كـشور، از يـك سـو محـل تجمـع                )محدوده بازار (بافت تاريخي شهر تبريز     ). 35 و   34،  1385
  ها و همچنين تأسيـسات و تجهيـزات امـروزي و             هاي عمده شهري است و از سوي ديگر با كمبود شديد دسترسي             فعاليت
وضعيت خطر زوال روزافزون اين بافت كهن و از بين رفتن هويت اين . روست به تر از همه ـ با فرسودگي كالبدي رو  ـ مهم

هاي   ، تبريز به يكي از قطب     )1357-1300(هاي پهلوي     با آغاز رشد صنعت در ايران در زمان       . تاريخي آن را به همراه دارد     
خي بـا احـداث     با توجه به اين تحوالت و انقالب صنعتي، سازمان فضايي قديم شهر و بافـت تـاري                . صنعتي ايران بدل شد   

هاي گسترده    هاي جديد، تعريض گذرهاي قديمي و ايجاد يا اضافه كردن عناصر شهري جديد به شهر، با دگرگوني                  خيابان
هـاي    اينها در مجموع به كمرنگ شدن اهميت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بافت تاريخي و محله               . و عميقي مواجه شد   

هاي جنوبي از هم گسست و بدون پيـري از   ن ترتيب پوسته قديم شهر در بخش  بدي. خصوص بازار، دامن زدند     قديمي و به  
  .هاي طبيعي گسترش يافت برنامه و طرح و محدوديت
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در نتيجه اين تحوالت شهر قديم كه در نظام ارگانيك يا انداموار در تعاملي بـا بـازار، مـسجد، ارگ و ديگـر عناصـر         
ت، ايـن تحـوال   . ارزش و نابـسامان شـد       بـرد، بـه تـدريج فرسـوده و كـم           فضايي به صورت پيوسته و يكپارچه به سر مـي         

اي كه مجموعة مورد بحث كه زماني  هاي شهريِ تبريز در پي داشتند، به گونه گزيني فضايي ـ اجتماعي را در محله  جدايي
هـاجران روسـتايي و   آمد، امروز به فضايي براي زنـدگي م  شمار مي كانون قدرت اقتصادي ـ اجتماعي ايران و شهر تبريز به 

هاي نابـسامان     رود، دخل و تصرف     هاي شمالي رودخانه مهران     از رونق افتادن بخش   . درآمد جامعه بدل شده است      اقشار كم 
گزيني فضايي ـ اجتماعي، قطع امتدادهاي بازار به قسمت شـماليِ آن    جايي و جدايي برنامه و بدون توجه به فضا، جابه و بي

رود، از جمله عوامل افت  ها و نابساماني وضعيت مهران هاي قديمي، فرسوده و مخروبه شدن بافت  به دليل تخريب پل بازار    
  ).73، 1383بوچاني، (روند  منزل محيطي بازار به شمار مي

  

  
  موقعيت فضايي مجموعه بازار تبريز و نواحي پيرامون. 2شكل 

  
  كاركردهاي مهم بازار تبريز

از دروازة بغداد به شهر تبريز وارد شديم و بـه بـازار بزرگـي كـه بـازار قـازان                     «: كند  د مي اين بطوطه از بازار تبريز چنين يا      
هـر يـك از اصـناف       . ام  شد رسيديم؛ و آن از بهترين بازارهايي بود كه من در همة شهرهاي دنيـا ديـده                  ناميده مي ) غازان(

فتم، بس كه از انـواع جـواهرات ديـدم چـشمم            وران در اين بازار محل خصوصي دارند؛ و من به بازار جواهريان كه ر               پيشه
: ستايد  شاردن، شكوه مجموعه بازارهاي تبريز را، پيش از ويراني بر اثر زلزله، چنين مي             ). 284 ،1370موحد،  (» خيره گشت 

شود، و كثرت     تودة عظيم و انبوه جماعتي كه طي روز در اسواق مشاهده مي           . ترين بازارهاي آسياست    اين شهر داراي عالي   
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زيباترين . سازد آوري بهت و جالل بازارهاي تبريز را نمودار مي قدار كاالهايي كه در آنجا انباشته شده است به طور حيرت     م
ايـن بـازار   . بازار اين شهر كه مركز معامالت كاالهاي گرانبها و جـواهرات اسـت، قيـصريه ـ يـا بـازارِ شـاهي ـ نـام دارد         

تـوان در سـه گـروه         كاركردهاي بازار تبريـز را مـي      ). 404-403 ،1336ي،  عباس(گوش و بسيار وسيع و بزرگ است          هشت
  .فروشي و توزيع فروشي، و خرده آوري و توزيع كاال، عمده جمع: بررسي كرد

  آوري و توزيع كاال  جمع-1
االها كاالهاي وارداتي و ديگر ك    . گيرد  هاي متفاوت انجام مي     آوري و توزيع كاال در نقاط مختلف بازار به صورت           جمع

آورنـد    اين كاالها را ابتدا به كاروانسراها مي      . گردند  شوند و براي مدت نسبتاً زيادي انبار مي         در داخل تيمچه جمع آوري مي     
ويـژه    آوري و توزيـع كاالهـا و بـه          هـاي مربـوط بـه جمـع         اي از فعاليـت     بخش عمده . كنند  ها توزيع مي    و سپس در تيمچه   

ترين ميدان بـراي      االمر بزرگ   ميدان صاحب . گيرد  هاي شمالي بازار انجام مي       در ميدان  هاي كشاورزي و مانند آنها،      فرآورده
شـود و پـس از        خشكبار از شهرهاي مختلف آذربايجان به اين ميدان وارد مي         . ت كشاورزي و غالت است    معاملة محصوال 

  .گردد  ميانه نيز صادر ميبندي، عالوه بر شهرهاي مختلف ايران به ژاپن و كشورهاي اروپاي غربي و آسياي بسته
  فروشي  عمده-2

هاي بـازار صـورت       هاي تجاري است، كه بيشترشان هم در تيمچه         تبريز به علت اهميت آن در منطقه، مركز فعاليت        
اهميـت صـنعت فـرش در تبريـز،     . خـورد  اند و انواع تجمع صنفي در آنها به چشم مـي       ها غالباً اختصاصي    تيمچه. گيرند  مي

هـا را   اي كه ديگر فعاليت    هاي بازار به تجارت فرش و كاالهاي جنبي آن شده، به گونه             ياري از تيمچه  موجب اختصاص بس  
  .در درجه دوم اهميت قرار داده است

  فروشي و توزيع  خرده-3
گيرد و به همين دليل، اينها در سراسر روز مملـو   هاي اصلي و فرعي بازار صورت مي فروشي و توزيع در انشعاب  خرده

خورند، كه براي ارائـه جـنس    در بين خريداران، برخي از بازاريان شهرهاي كوچك نيز به چشم مي. اند  يدارانِ مختلف از خر 
چگـونگي   2شـكل   دهـد، و در        كاركردهاي بازار را نـشان مـي       1جدول شماره   . كنند  در شهرشان، از اين قسمت خريد مي      

  . دهاي بازار به نمايش درآمده است موقعيت فضايي كاركر3شكل توزيع آنها درج گرديده، و در 
  كاركردهاي بازار تبريز. 1جدول 

 درصد  تعداد  گروه كاركرد  درصد  تعداد  گروه كاركرد  درصد  تعداد  گروه كاركرد
  1  30  افزار نوشت  1/0  4  يروشف تره بار و ميوه  9/38  1127  فرش
  4/3  125  لوازم خانگي  5/0  15  اغذيه  6  173  كفش

  6/4  134  ينيئفلزات قيمتي و تز  2/8  237  ي و لبنياتيعطار  2  57  فروشي پارچه
  /.2  7  بهداشتي و درماني  9/1  54  توليدات صنعتي  9/9  287  پوشاك 
  3/1  38  خدمات  9/2  85  توليدات غيرصنعتي  6/9  278  خرازي

مواد  ديگرگوشت و 
 و مصالح فروشي ابزار  1/1  31  پروتيئني

  1/0  2  پذيرايي و گردشگري  8/0  22  ساختماني

  9/2  84  انباركاال  3/0  9  تعميرگاهي و كارگاهي  1  28  قنادي و نانوايي
  100  2899  جمع كل 

  1377 خاماچي، بهروز، :منبع
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  درصد كاركردهاي بازار تبريز، به تفكيك نوع آنها. 3شكل 

  
  

  
  موقعيت فضايي كاركردهاي عمده بازار تبريز. 4شكل 

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  تحليل كاركردهاي اقتصادي بازار تبريز و حوزة نفوذ آن

  

141

  يرامونهاي اقتصادي مجموعه بازار و نواحي پ ويژگي
. شود  هاي اشتغال و درآمد امري ضروري برشمرده مي         مند شدن شهروندان از فرصت      در الگوي كارآمد اقتصاد شهري، بهره     

اي   هاي تازه   كند و افزون بر اين، و متناسب با افزايش نيازها فرصت            ها را حفظ مي     گيري بهينه، اين فرصت     از اين رو سمت   
هـاي توليـد، اهميـت روزافـزون        ردهاي فرماندهي و كنترل توليد و تمركززدايي مكـان        تمركز كارك . آورد  وجود مي   را هم به  
  هاي اطالعات و گردشـگري و خـدمات بـراي توليـد و بازرگـاني خـارجي، و سـه مؤلفـه الگـوي فعاليـت اشـتغال                              بخش

ش جهان پـارس،    نق(اند    و ميزان درآمد و توزيع آن، محورهاي برررسي خصوصيات اصلي اقتصاد جمعيت ساكن در منطقه              
1386 ،21 .(  

  هاي عمده در مجموعه بازار و نواحي پيرامون فعاليت. 2جدول 

 نام فعاليت بنارمساحت زي تعداد واحد
 ميانگين هر واحد كل مساحت درصد تعداد كل

تعداد 
 كاركنان

 5965 28 65670 7/21 2386 ي فني كوچكها كارگاه

 20 58 640 1/0 11 ساختمان

 100 228 16670 7/0 73 ارتباطاتحمل و نقل و 

 6300 21 118795 52 5719 يفروش خردهي و فروش عمده

 1250 183 20520 1 112 خدمات تجاري

 1800 58 76930 12 1324  تخصصي ـاي خدمات حرفه

 820 81 2280 5/2 273 پذيرايي و گردشگري

 - 27 40360 10 1094 تجاري خالي

 16255 - 341865 100 10922 جمع

  1386شهرداري تبريز ـ : منبع
  

21.70%

0.10%0.70%

52.00%

1.00%

12.00%

2.50%

10.00% كارگاھھاي فني كوچك 

ساختمان

حمل و نقل و اتباطات 

عمده فروشي و خرده فروشي 

خدمات تجاري

خدمات حرفه اي ، تخصصي

پذيرايي و گردشگري 

تجاري خالي 

  
  1386هاي عمده در مجموعه بازار تبريز و نواحي پيرامون در سال  سهم فعاليت. 5شكل 
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. دهنـد    درصد از ميزان كل جمعيت منطقـه را تـشكيل مـي            920/33 نفرند كه    11964) شاغل و بيكار  (جمعيت فعال   
 درصد از جمعيت فعال منطقـه       7/6معيت فعال؛ و نرخ بيكاري       نفر از ج   10943 درصد است، با     3/93ميزان يا نرخ اشتغال     

نقل   و   درصد، كارگران مشاغل توليدي و امور حمل       9/44گيرد، متشكل از مشاغل امور بازرگاني و فروشندگان با            را دربر مي  
 سـاختار  دهـد و   درصد اشتغال مجموعه را تشكيل مي9/14 درصد، و كاركنان مشاغل علمي ـ فني و تخصصي با  5/19با 

 69/38همچنين ميزان فعاليت در منطقـه       . تجاري و بازرگاني حاكي از سكونت كاركنان واحدهاي تجاري در منطقه است           
 درصـد، و پـس از آن در         6/52فروشي با     فروشي و خرده    هاي عمده   ها حاكي از تمركز فعاليت      آمار فعاليت . درصد بوده است  

  ).22همان، ( درصد بوده است 1/14نعت با  درصد، و ص7/15خدمات عمومي و اجتماعي با 
  

  موقعيت صنوف در بازار تبريز
بهـاي    از قرن چهاردهم بدين سو، ايـن ارزش تـا حـدودي در مبلـغ اجـاره                . ارزش هر محلي در بازار، تابع موضع آن است        

 مـشاغل در كنـار هـم، در    در هر حال، ترتيب قرار گـرفتن     ). 27،  4ايرانيكا، ج   (ها و سرقفلي آنها انعكاس يافته است          غازهم
بـراي نمونـه، در مـشاغلي كـه بـا           . بسياري از موارد تابع عواملي برخاسته از جبر طبيعي و اجتماعي و يا اقتـصادي اسـت                

ها عوامـل   اند، همين سوزي، يا ضرورت وجود آب روان همراه كننده يا بوي ناخوشايند و خطر آتش سروصداي بسيار ناراحت 
 ـ   اصنافي هم كه به فضاي بيـشتر نيـاز دارنـد   . زنند  قرار گرفتن آن مشاغل در حاشيه بازار رقم مياي را براي كننده تعيين

كننـدة كاالهـاي مـورد نيـاز      كننده يا عرضه بافان ـ و آنهايي كه تهيه  گران، رنگرزان، دباغان، سفالگران و طناب مانند كوزه
ـ  همچنـين  . بايست در خروجي بازار و يا بيرون از آن استقرار يابند ميدوزها ـ   فروشان و پاالن مانند علوفه  روستاها هستند 

تر، نه به دليل دور بودن از مسجد جامع، كه به داليل عملـي بايـد دور از مركـز قـرار گيرنـد                تر يا پست    اهميت  مشاغل كم 
  ).262-249، 1954مارسه، (

هـاي    قدرت اقتـصادي مـشاغل و صـنوف، سيـستم         بدين ترتيب، در واقع در استقرار صنوف در بازار تبريز، عالوه بر             
اند، به طوري كه زماني بزازان و تاجران پارچه           هاي مختلف و مسائل اقتصادي و جز اينها نيز دخيل بوده            حكومتي در زمان  

سته مرور از اهميت آن كا المللي نيز بود، ولي به اي بين نبض اقتصادي بازار را در دست داشتند، چرا كه تجارت پارچه حيطه          
ها در بـازار      ها و زرگري    ها، طالفروشي   فروشي  از طرفي هم توجه به تجمالت و برخي از موارد ديگر باعث رونق فرش             . شد

به دليل مختلف شدن    . هاي اصلي، رشد كالبدي بازار را كامالً متفاوت ساخت          هاي تجاري در برِ خيابان      رشد فعاليت . گرديد
هـا    اين گونه تغيير و تحول    . هاي آن، اهميتي بيش از آنهاي ديگر يافتند         وديراز و هاي اصلي بازار، برخي      بخشي از حركت  

ها به لحاظ دسترسي ـ چه براي خريد   امكاناتي كه اين خيابان. دهد هاي همجوار، معنا و مفهوم مي را عمدتاً اهميت خيابان
بـدين ترتيـب   . هاي بازار بر جاي گذاشته است هاند، تأثيرات معيني بر استقرار صنوف در راست و چه حمل كاال ـ پديد آورده 

ستد كاالهـاي حجـيم و       و هاي داد   اند، و مكان    تر شده   هاي اصلي نزديك    ها به ورودي    تر همچون زرگري    هاي پربازده   حجره
اي مرزهـ  و آمـد،      هاي مهم و پـر رفـت        وقتي خيابان . اند  ها روي آورده    تر به خيابان    تر و راحت    تر، به دسترسي سريع     سنگين

هـاي    هـا كـشيده شـدند و بخـش          ها و سراهاي معتبر به سـوي ايـن خيابـان            مجموعه بازار را قطع كردند، به تدريج مغازه       
هـاي تربيـت و جمهـوري اسـالمي، بـازار             مـثالً عبـور خيابـان     . درآمد بازار در نقاط دور از آن باقي ماندند          اهميت و كم    كم
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آيند، اعتبار و اهميـت خاصـي بخـشيده           شمار مي    و زيباترين بازارهاي تبريز به     ترين  خانه و بازار امير را كه پررونق       گر  شيشه
باز هم به عنوان مثال، عبور خيابان دارايي از تقاطع بازار كفاشان، و گذشتن خيابان خاقاني از بازارچة خيابان و بـازار       . است

داران ثروتمنـدي چـون    ف و مغـازه بـر ايـن اسـاس، اصـنا    . رنگيِ به همان نسبت بـه آنهـا اهميـت اقتـصادي داده اسـت              
فروشان در همـين دو       فروشان و لوكس    كنندگان منسوجات، تريكوبافان، زرگران و كتاب       جواهرفروشان، تاجران فرش، وارد   

هاي اوايل بازار نيز اعتبـار و         مد و مدرن امروزي، به سراها و تيمچه       آاز طرفي، همين خيابان پررفت و       . اند  بازار جاي گرفته  
اش، قسمت اعظم تجارت  اي كه اكنون سراي امير با تيمچه اي بخشيده است، به گونه    قتصادي و اجتماعي ويژه   شخصيت ا 

با حركت از بخش جنوبي بازار تبريز به طرف شمال آن، به تدريج از اهميت و اعتبار بازارهـا                   . دار است   فرش تبريز را عهده   
شـان را بـه       فروشـي جـاي     فروشـي، تريكـو و لـوكس        ري، قـالي  شـود و جواهرفروشـي، زرگـ        ها كاسته مي    و سراها و مغازه   

اين كاهش اعتبار شـغلي  . دهند فروشي، جاجيم و زيلوفروشي، مسگري و سمساري و خواربارفروشي مي           فروشي، كهنه   سقط
 ايـن   هـاي   هـا و ريـشه      علت. گردد  سرعت با تغيير نوع كاالها و شكل ظاهري بازار نمايان مي            از بازار كالهدوزان به بعد به     

وجـو كـرد، زيـرا     توان در مراجعه روستاييان شهرهاي همجوار تبريز به بخش شمالي بازار جست           تغيير شكل ظاهري را مي    
بـه  . شان را با نيازهاي اهالي روستاهاي آذربايجـان تطبيـق دهنـد             بايست كاركرد شغلي    داران اين بخش به ناچار مي       مغازه

  هاي اقتـصاديِ  اهميت با ظواهري ابتدايي و فعاليت هاي محقر و كم    رود، مغازه   محض خروج از بازار در كنار رودخانه مهران       
هاي كهنـة دسـت دوم، لحـاف، چـادر، جـاجيم و پتوهـاي كهنـه         شوند كه كاالهاي آنها را عمدتاً لباس        محدود نمايان مي  

  .دهند تشكيل مي
  

  فرش تبريز و حوزه نفوذ آن
هاي شاخص و معروف در اين بازار بـه   تصاص فضاهايي مانند سراها و تيمچه در شكوفايي و رشد فرش در بازار تبريز و اخ         

انـد، كـه در ادامـه         هاي اخير عوامل چندي دخيل بوده       خريد و فروش اين كاالي مهم و تأثيرگذار در تجارت بازار، در دهه            
ايـن شـهر، در تـرويج آن        هاي بارز فرش تبريز با خصوصيات فرهنگي و سنتي بازار             هماهنگي ويژگي . شوند  شرح داده مي  

اي بازار بوده است و امروزه نيز ايـن   ترين عوامل سرمايه   مؤثر بوده است، چرا كه فرش تبريز در طول تاريخ همواره از مهم            
هاي آن نيـز   هاي كالنِ دولتي، و مشخصاً صادرات كاالهاي صنايع دستي در رأس برنامه         سياست. ويژگي پراهميت را دارد   

هاي اخير تقاضا براي فرش تبريز افزايش يافته است، كه دليل عمـدة آن                در سال . تأثير نيست    فرش بي  شكوفايي اين بازار  
همين امر باعث شده است كه فـرش تبريـز          . هاي ديگر نقاط كشور است      قيمت بودن فرش تبريز در مقايسه با فرش         گران

سو   ع اين امر براي جوابگويي به اين تقاضا، با تغييراتي هم          بازار تبريز به تَب   . اي داشته باشد    امروزه در كل ايران جايگاه ويژه     
به هر حال مبادالت پولي فراوان در اين زمينه، بازار فروش را رونـق              . رو است   هاي آن روبه    با افزايش توليد فرش و وابسته     

  ).72 و 71، 1368عرصه، (داده است 
  

  مكان استقرار 
با توجـه   . اند   و گاه نيز در فضاهاي همجوار بازار با خيابان اصلي استقرار يافته            هاي بازار   هاي مرتبط با فرش، در ميانه       محل

هاي خاصي متقاضي آن هستند ـ و نه بـه صـورت     فروشي است و مردم در زمان به اينكه فروش آن معموالً در قالب خرده
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ـ    . هاي پيچيده و وسيع هم ندارد روزانه ـ بنابراين نياز به دسترسي  د و فـروش ايـن كـاال در بيـشتر     بـه همـين خـاطر خري
. يابنـد   تر مي   هاي بازار رواج دارد و فضاهاي زيادي به اين كار اختصاص يافته است، كه هر روز هم گسترشِ افزون                    قسمت
در بـازار تبريـز از مجمـوع        . ترين دليـل ايـن گـسترش باشـد          تواند عمده   آوري فراوان فرش از طريق صادرات آن مي         سود
هـا    مركز ثقل ايـن فعاليـت     . اند  هاي مربوط يا وابسته به آن اختصاص يافته         ه به فروش فرش و فعاليت      مغاز 1096ها،    مغازه

اين مكان نه تنها نقش اقتصادي و تجاري مهمي به عهده . دور تا دور تيمچه مظفريه، يا همان قلب تپنده بازار تبريز است
 تيمچـه   4 شبكه بازار اطـراف و       5تيمچه مظفريه با    .  هست دارد، بلكه مركزي سياسي و اجتماعي و مذهبي بازار تبريز نيز          

توان راسته بـازار   فروشان بازار تبريز را مي     مركز ثقل دوم فرش   . دهد  نزديك به آن مجموعه اقتصادي مهمي را تشكيل مي        
دو سومين مركز مهم فـروش فـرش، بـين          . جزو آن است  قديم دانست كه بازار دالله زن كوچك و سراي ميرزا جليل نيز             

تـوان   برخي از فضاهايي را كه فروش فرش در آنها رواج دارد، مي. بازار ـ يعني دالله زن كوچك و دالله زن بزرگ ـ است  
سرا و تيمچه امير، سراي حاج تقي، سراي جعفريه، سراي ميرزامحمد، بازار رنگي، سراي خان، بـازار داللـه                   : چنين برشمرد 

رحيم، تيمچه قندفروشان، تيمچه بادامچي لر،        راي حاج صفرعلي، تيمچه حاج    اكبر، س   زن كوچك، تيمچه و سراي حاج علي      
سراي شاهزاده بزرگ، تيمچه ملك، سراي ميرزا جليل، سراي حاج حسين جديد، تيمچـه ميراسـماعيل، سـراي شـاهزاده                    

گـردد كـه فـرش     بـدين ترتيـب مالحظـه مـي    . كوچك، سراي ميرزا شفيع، بازار دالله زن بزرگ، بازار شتربان، و جز اينها    
فـرش، ايـن    . زند  بها بيشترين گردش پولي بازار را رقم مي         ترين كاركرد در اقتصاد بازار تبريز است و اين كاالي گران            مهم

شود، و به خـارج ازكـشور         صنعت دستي مهم مردم آذربايجان، پس از تجمع در بازار تبريز به ساير نقاط كشور فرستاده مي                
تـرين    ترين جايگاه را در صادرات غيرنفتي استان دارد و از اين نظـر مهـم                صادرات فرش اصلي  در واقع   . گردد  نيز صادر مي  

  .هاست فروش فضاها در بازار تبريز كه موقعيت ممتازي در اين بازار دارند، در اختيار فرش
رج از   از تبريـز بـه خـا       1386 ميليـون دالر در سـال        200 تن انواع فرش دستباف و تابلوفرش به ارزش          4856حدود  

، )كويت، عربستان، امارات، عمـان    (مقصد عمده صادرات فرش تبريز كشورهاي حوزه خليج فارس          . كشور صادر شده است   
صادرات فـرش   .  يمن، تركيه و سوريه بوده است      آلمان، امريكا، فرانسه، سوئيس، اسپانيا، اتريش، مصر، يونان، عراق، ژاپن،         

. گيـرد   هاي مهرآباد، شهريار و اصـفهان بـه خـارج از كـشور صـورت مـي                  گاهعمدتاً از طريق گمرك تبريز و ترمينال فرود       
از مجموع آمـار موجـود صـادرات        .  از كل صادرات فرش كشور است      40 الي   35براساس آمار، سهم صادرات فرش استان       

  ).1386گمرك تبريز، ( درصد آمار متعلق به فرش ابريشم تبريز و مراغه است 70فرش استان به خارج از كشور، 
  

  1386- 1385هاي  مبادالت فرش تبريز در سال. 3جدول 

  ) ميليون دالر(ارزش پولي   ) تن(وزن   سال
1385  4725  162  
1386  4856  200  

  گمرك تبريز: منبع
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  تحليل كاركردهاي اقتصادي بازار تبريز و حوزة نفوذ آن

  

145

  
  موقعيت فضايي مراكز ثقل تجارت فرش در بازار تبريز. 6شكل 

  
 در مقايسه با مـدت مـشابه        1386 ماهه سال    12ر  دهند كه از نظر وزني، صادرات فرش تبريز د          اين آمارها نشان مي   

در حوزه داخلي، مبادالت فرش تبريز بيـشتر بـا   .  درصد رشد داشته است   23 درصد و از نظر ارزش پولي        8/2) 1385سال  (
در اسـتان   .  درصد فرش توليدي است    40گيرد، كه حدود      شهرهاي تهران، قم، كاشان، اصفهان، شيراز و مشهد صورت مي         

 شرقي، حوزه نفوذ توليد فرش تبريز عمدتاً شهرهاي سراب، اهـر، ورزقـان، مرنـد، كليبـر، مراغـه و ميانـه و در                         آذربايجان
  .گيرد غرب كشور اروميه، اردبيل، و خوي را در بر مي شمال

  مكان استقرار صنوف در بازار تبريز به لحاظ قدرت اقتصادي آنها. 4جدول 

  مكان استقرار  عنوان صنف
   ورودي قسمت جنوبي بازار در مجاورت خيابان جمهوري اسالمي-ازار امير ب  طال و جواهر

  دوز بازار و بازار شتربان  يمني،العلما  بازار شريف، تيمچه مدقالچي، داالن ميانه،راسته بازار بزرگ  پوشاك 
  لر گرجيسراي   لوازم خانگي 

  در حاشيه دسترسي اصلي   فروشي  ابزار

 بازار كالهدوزان ،ها  تيمچه آلماني، تيمچه صاحب ديوان، تيمچه اول و دوم حاج ابوالقاسم،زارحرمخانه با،بازار كفاشان  كفاشي 
  و تليسچي

  فروشي پارچه
 بازار ، راسته بازار، و بازار نجاراناند؛   دوم و سوم كه مركز صادرات و واردات قماش و پارچه وي حاج شيخ اولها تيمچه
 داالن ،العلما  بازار شريف، بازار رنگي، بازارچه حاج محمدحسين، قيزبستي بازار،چه مدقالچي تيم،دوز بازار  يمني،چي پنبه

   بازار شتربان و چوروكچي بازار، بازار سراجان،چي سقط
  لر چي  بازار رنگي و سراي كچه، سراي حاج محمدقلي،بازارچه حاج محمدحسين ، سراي در عباسي،داالن در عباسي  توليدات غيرصنعتي 

   داالن و سراي ميرابوالحسن،تليسچي بازار  گوني فروشي 
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  حوزه نفوذ اقتصادي تبريز و بازار آن
ويژه تجاري، بازرگـاني و تفريحـي         بازار تبريز به دليل داشتن موقعيت مركزي، از ديرباز داراي انواع كاركردهاي شهري به             

 از مرزهاي جغرافيايي فعلـي اسـتان را   رست و حتي فراتبوده كه عالوه بر نيازهاي ساكنان خود شهر، نيازهاي نواحي دورد        
حـوزه نفـوذ عبـارت اسـت از نـواحي يـا منـاطقي كـه مكـاني مركـزي تـوانِ آن را دارد كـه                    . كـرده اسـت     نيز تأمين مي  

كنندگان را از آن نقاط به سوي خود بكشد و كاالها و خدمات توليد و عرضه شده در مكان مركـزي را در گـسترة                           مصرف
اش، حـوزة نفـوذ    در دنياي واقعي، هر سكونتگاهي به تناسب اندازه و قدرت اقتصادي و سياسي و اجتماعي            . زيع كند آنها تو 

شـهر تبريـز در دو سـطح بـين            در تحقيق حاضـر، نفـوذ كـالن       ). 90،  1384پورمحمدي،  (يابد    مناسب و خاص خود را مي     
و طه جدايي و با استفاده از اطالعات جمعيتي مراكز شهري           ري مدل جاذبه و مدل نق     يكارگ  هباي با     منطقه  اي و درون    منطقه

و  واسـطه تـاريخي     غرب كشور بـه     شهر تبريز به عنوان تنها شهر ميليوني شمال       . فاصله آنها از يكديگر محاسبه شده است      
 و بررسـي حـوزه نفـوذ اسـتاني    .  اجتمـاعي منطقـه دارد  ـاي در موضـوعات اقتـصادي     اش جايگاه ويژه موقعيت جغرافيايي

هاي همجوار نيز گسترش يافته است و روز بـه   ن حتي تا مراكز استان آدهد كه مرزهاي نفوذ       اي اين شهر نشان مي      منطقه
  .شود هاي بالقوه محيطي، اجتماعي و حتي سياسي بر حوزه نفوذ آن افزوده مي روز به دليل استفاده از توان

 مدل خط مرز منطقه تجاري بين دو شهر را مشخص و جـدا              اين. شود  در اين زمينه از مدل نقطه جدايي استفاده مي        
  ): 139، 1385نيا، موسوي،  حكمت(مدل بدين شرح است . كند مي

  

)  ) 1(رابطه  )
L

S

d
B.P.D

P

P




1

1

  

B.P.D :فاصله نقطه جدايي بين دو شهر  
d :فاصله بين دو شهر  
LP :تر  جمعيت شهر بزرگ  
SP :تر جمعيت شهر كوچك  

  

  ) 2(رابطه 
L S( ) P P ( )B.P.D d B.P.D 2 1  

  

 از كل فاصـله  1335دهد كه در سال  ، نشان مي)تبريز ـ اردبيل (شرق  تحوالت حوزه نفوذ شهر تبريز در محور شمال
ز بـود، كـه ايـن مقـدار در سـال            شهر تبري   تحت نفوذ و تأثير كالن    )  درصد 7/67( كيلومتر   146 كيلومتري اين محور،     216

 به بعد به تدريج حـوزه       1355از سال   . فزوني گرفت )  درصد 7/68( كيلومتر   148شهر تبريز به       با افزايش توان كالن    1345
 درصد كاهش پيدا كرد     8/66 كيلومتر، حوزه نفوذ آن به       144نفوذ اين شهر با كاهش تدريجي مواجه شد و در اين سال با              

تحليل روندها حـاكي از     .  درصد كاهش يافتند   6/64 و   2/65 و   65 به ترتيب به     85 و   75 و   1365هاي    الو اين ارقام در س    
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در محور غرب اروميه وضعيت بهتري در قيـاس بـا           . هاي اخير است    ايفاي نقش مناسب اردبيل و تقويت اين شهر در دهه         
 1385 درصـد در سـال       8/60 به تدريج به     1335  درصد در سال   4/67در اين محور حوزه نفوذ تبريز از        . ديگر شهرها دارد  
 3/71پذيري، حوزه نفوذ بيشتري يافت و حوزه نفوذ تبريـز از              در محور شرق نيز زنجان با تقويت جمعيت       . كاهش پيدا كرد  

  ).17، 386پورمحمدي، زالي، ( كاهش پيدا كرده است 1385 درصد در سال 6/67 به 1335درصد محور در سال 
  

  قرن گذشته جوار آذربايجان شرقي در نيم هاي هم جمعيتي مراكز استانتحوالت . 5جدول 
 )كيلومتر(فاصله  شهرها  جمعيت

1335 1345 1355 1365 1375 1385 

 418262 340386 281973 147865 83596 65742 216 اردبيل

 583255 435200 300764 164419 110749 67605 124 اروميه

 349713 286295 215261 100351 58714 47159  294 زنجان

 316862 277808 204537 95872 54457 40641  442 سنندج

   مركز آمار ايران:منبع 
  
  

  هاي همجوار در نيم قرن گذشته نقطه جدايي تبريز از ساير مراكز بزرگ شهري استان. 6جدول 

  نقطه جدايي
 شهرها

  فاصله 
 1385 1375 1365 1355 1345 1335 )كيلومتر(

 140 141 140 144 148 146 216 لاردبي

 75 77 80  81 81 84 124 اروميه

 196 197 200 209 213 210  294 زنجان

 299 298 303 316  323 322  442 سنندج

   طرح پايه آمايش استان آذربايجان شرقي:منبع
  

  همجوارهاي  قرن گذشته بر مراكز شهري استان شهر تبريز در نيم تغييرات درصد نفوذ كالن. 7جدول 

  درصد نفوذ تبريز
 فاصله به كيلومتر شهرها

1335 1345 1355 1365 1375 1385 

 6/64  2/65 65 8/66 7/68 7/67 216 اردبيل

 8/60 3/62 3/64 6/65 6/65 4/67 124 اروميه

 7/66 1/67 68 9/70 4/72 3/71  294 زنجان 

 7/67 4/67 5/68 4/71 1/73 8/72  442 سنندج

  ي، زالي پورمحمد:منبع
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  هاي اخير شهر تبريز در دهه حوزه نفوذ شماتيك كالن. 7شكل 

  
هـاي همجـوار      شهر تبريز با استان     اي كالن   در طرح پايه آمايش استان آذربايجان شرقي، مطالعات حوزه نفوذ منطقه          

ريز قـرار دارد و تنهـا        كيلومتر تحت حوزه نفوذ تب     168 كيلومتري بين اردبيل و تبريز،       216دهد كه از كل فاصله        نشان مي 
) از راه دريـا ( كيلـومتري اروميـه ـ تبريـز     124همچنين از فاصله .  كيلومتر تحت حوزه نفوذ مستقيم شهر اردبيل است48

 كيلـومتر در  237 كيلومتري زنجان ـ تبريز حدود  294 كيلومتر آن در حوزه نفوذ شهر تبريز قرار دارد، و از فاصله 91حدود 
 كيلـومتر فاصـله بـين       442سـرانجام اينكـه از      .  كيلومتر در حوزه نفوذ شهر زنجان واقع اسـت         56ز و   حوزه نفوذ شهر تبري   

 كيلومتر در حوزه نفوذ شهر سنندج قـرار دارد  5/83 كيلومتر تحت حوزه نفوذ تبريز است و تنها 359سنندج ـ تبريز، حدود  
در بررسي نقش و حوزه نفوذ تبريز در حـوزه       . مل است در حوزه استاني نيز نقش تبريز در خور تأ        ). 91 ،1384پورمحمدي،  (

مراغـه،  (استان در پايه آمايش استان از مدل جاذبه و تئوري نقطه جدايي استفاده شده است و چهـار شـهر بـزرگ اسـتان          
هاي رشد براي محاسـبه   شرقي به عنوان كانون غربي و جنوب غربي، جنوب شرقي، شمال   در جهت شمال  ) مرند، اهر و ميانه   

  .اند حوزه نفوذ به كار آمده
  

  1375 فاصله و نقطه جدايي شهرهاي بزرگ منطقه در سال .8جدول 

  شهرها   كل فاصله   جمعيت   نقطه جدايي
  اردبيل   216  340386  168

  اروميه  124  435200  81/90
  زنجان   294  286295  237
  سنندج   442  277808  359

  قيطرح پايه آمايش استان آذربايجان شر: منبع 
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مراتـب و نظـام شـهري اسـتان، شـهرهاي             دهد كه تسلط شهري تبريز در سلسله        هاي نقطه جدايي نشان مي      تحليل
  . بزرگ استان را نيز تحت تأثير قرار داده است

  

  1375فاصله و نقطه جدايي شهرهاي بزرگ استان در سال . 9جدول 
   از تبريز فاصله نقطه جدايي  نقطه جدايي  جمعيت   فاصله از تبريز  نام شهر

  26/110  74/36  132318  147  مراغه 
  62/57  38/16  96396  76  مرند 
  36/92  64/23  87076  116  اهر 
  711/141  89/362  78104  178  ميانه 

   طرح پايه آمايش استان آذربايجان شرقي:منبع
  

. نفوذ مستقيم تبريز قرار دارد كيلومتر در حوزه 26/110 كيلومتر تبريز ـ مراغه،  147ها، از فاصله  براساس اين تحليل
 كيلـومتر در حـوزه نفـوذ    38/16 كيلومتر در حوزه نفوذ مستقيم شهر تبريـز و  62/57 كيلومتري تبريز ـ مرند  76از فاصله 

 كيلومتر 36/92 كيلومتر تبريز ـ اهر،  116از فاصله . در شرق استان نيز وضعيت به همين منوال است. شهر مرند قرار دارد
 كيلومتر تحت حوزه نفوذ شهر اهر قرار دارد كـه حـاكي از نقـش ضـعيف مراكـز و      64/23وذ شهر تبريز و تنها     در حوزه نف  

 كيلومتر در حـوزه نفـوذ   7/141 كيلومتر تبريز ـ ميانه،  178سرانجام اينكه از فاصله . هاي رشد در سطح استان است كانون
  ).92، 1384پورمحمدي، (يانه قرار دارد  كيلومتر در حوزه نفوذ شهر م28/36شهر تبريز است و تنها 

  
  1386فاصله و نقطه جدايي شهرهاي بزرگ استان در سال . 10جدول 

  فاصله نقطه جدايي از تبريز   نقطه جدايي  جمعيت   فاصله از تبريز  نام شهر
  71/110  71/110  149929  147  مراغه 
  04/59  04/59  114841  76  مرند 
  85/92  85/92  86760  116  اهر 

  97/141  97/141  89796  178  يانه م
  نگارنده: منبع 

  
.  كيلومتر در حوزه نفوذ مستقيم تبريز قـرار دارد 71/110 كيلومتري تبريز ـ مراغه،  147 از فاصله 10براساس جدول 

وذ  كيلـومتر در حـوزه نفـ   96/16 كيلومتر در حوزه نفوذ مستقيم شهر تبريز و 04/59 كيلومتري تبريز ـ مرند،  76از فاصله 
 85/92 كيلـومتر تبريـز ـ اهـر،     116از فاصـله  . در شرق استان نيز وضعيت به همـين منـوال اسـت   . شهر مرند واقع است

اين خود حاكي از نقـش  .  كيلومتر تحت حوزه نفوذ شهر اهر قرار دارد       15/23كيلومتر در حوزه نفوذ شهر تبريز است و تنها          
 97/141 كيلـومتر تبريـز ـ ميانـه،     178سـرانجام اينكـه، از فاصـله    . هاي رشد در سطح استان است ضعيف مراكز و كانون

  . كيلومتر در حوزه نفوذ شهر ميانه قرار دارد03/36كيلومتر در حوزه نفوذ شهر تبريز است و تنها 
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  گيري نتيجه
غـرب    شـمال ترين ويژگي توزيع فضايي خدمات در سـطح اسـتان و              توان مهم   هاي برتر در شهر تبريز را مي        تمركز فعاليت 

هـا و     اين امـر موجـب تمركـز فعاليـت        . اي و ملي و حتي فراملي است        كشور دانست و حوزه پوشش و عملكرد آنها، منطقه        
  .شهر شده است خدمات در اين شهر و تمايل به مهاجرت ساكنان ساير شهرها به اين كالن

مـساحت كـل شـهر تبريـز را در بـر          درصـد از     3ت،  سـع  هكتـار و   421مجموعه بازار و نواحي پيرامون آن با داشتن         
 واحـد توليـدي وجـود دارد    1990 واحد تجاري و 13340، )بازار و نواحي پيرامون( هكتاري 421عة ودر اين مجم. گيرد  مي
انـد   فروشي  درصد واحدها خرده70از اين تعداد بيش از . شود  درصد از كل واحدهاي تجاري شهر تبريز را شامل مي          24كه  

 درصد فـروش واحـدهاي تجـاري        50بنابراين در مجموع    . دارند  ها مواد غذايي عرضه مي      فروش  خرده درصد   40كه حدود   
از مجموعـه   . گيرد كه نشان از حجم باالي فعاليت و بارگذاري زياد بـر ايـن محـدوده دارد                  شهر در اين محدوده انجام مي     
سطح انبار  . ي توليدي اختصاص يافته است     مترمربع از سطح زمين موجود به كاربر       79400عملكردهاي مستقر در منطقه،     

 52(فروشي بيشترين نسبت      فروشي و خرده    بنابراين واحدهاي تجاري عمده   .  مترمربع است  59800موجود در اين محدوده     
اي و تخصـصي      حرفه درصد و خدمات     7/21هاي فني كوچك      پس از واحدهاي تجاري، كارگاه    . گردند  را شامل مي  ) درصد

ها با طيفي از انواع مختلف، بيانگر  تمركز اين فعاليت. گيرند هاي مختلف ـ در رده سوم قرار مي  و شركتـ شامل دفاتر كار 
. ترين مركـز فعاليـت شـهري در منطقـه شـهري تبريـز اسـت                 اهميت مجموعه بازار و نواحي پيرامون آن به عنوان اصلي         

بـه  .  هكتـار اسـت  4/23اربري تجاري و فعاليتي  هكتار و مساحت ك4/4مساحت كاربري مسكوني در مجموعه بازار تبريز    
  .هاي مسكوني است  برابر كاربري5/5هاي فعاليتي در اين مجموعه  بيان ديگر، سطح كاربري

. هاي متنوع در زمينه تاريخي، گردشگري، فعـاليتي و تجـاري و سـكونتي اسـت                 بازار تبريز داراي عملكردها و نقش     
 همچون استانداري، فرمانداري، شهرداري، سازمان امـور اقتـصادي و دارايـي و    ترين واحدهاي سياسي ـ اداري شهر  اصلي

ايـن عوامـل در     . انـد   ها، چسبيده به بازار و يا در نواحي پيراموني آن استقرار يافته             ها و بيمه    هاي اصلي بانك    همچنين شعبه 
  .كنند  درصد سفرهاي شهري را در طول روز به اين منطقه جذب مي40مجموع 

ايفاي كارآمد اين نقـش در صـورت تقويـت          . يز هدايت و رهبري فعاليت تجاري و بازرگاني در منطقه است          نقش تبر 
بـر ايـن    . نقش دارد اين  اين محدوده توان بالقوه و بالفعلي براي ايفاي         . پذير است   مركز قوي و سنتي مجموعه بازار امكان      

هـاي موجـود    اين امر با ساماندهي و تغيير كاربري      . استهاي برتر تجاري و خدماتي، امري ضروري          اساس استقرار فعاليت  
سطح اول خدمات شـامل خـدمات   . پذير است و نه با ساخت واحدهاي جديد تجاري ـ خدماتي  هاي برتر امكان به كاربري

شهر تبريز دارد و بخش مهمي از خدمات سطح باالي بهداشتي، درماني، تخصصي، آموزش عالي                 برتر، اختصاص به كالن   
طوح تحصيالت تكميلي، خدمات بازرگاني، مشاوران و پيمانكاران و ساير خدمات مهم نيز مختص تبريز است و حوزه     در س 

تقويت شـهرهاي اروميـه و اردبيـل در دو دهـه اخيـر از نظـر                 . عملكرد آنها فراتر از استان و حتي گاه ملي و فراملي است           
رود كه با روند حاضـر ظـرف    ري داشته است و انتظار مي     پذيري، نقش عمده و مؤثري در كاهش پديده نخست شه           جمعت

شهر تبريز حـاكي      هاي مربوط به حوزه نفوذ كالن       بررسي.  سال آينده اين پديده كالً از نظام شهري منطقه حذف گردد           10
ر اين كاهش در محور اروميه ـ تبريز نمـود بيـشتري دارد و شـه    . هاي اخير است از كاهش تدريجي اين حوزه در طي دهه
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 درصـد   65از نظر مدلينگ به طور متوسـط        . هاي اخير ايفاگر نقش مثبت در تعادل شبكه شهري بوده است            اروميه در دهه  
در سـطح اسـتاني شـهرهاي مرنـد،         . شهر تبريز قرار دارند     جوار تحت نفوذ كالن     هاي هم   محورهاي منتهي به مراكز استان    

منظـور كـاهش بـار     اي را بـه  منطقـه   ـ برخـي از خـدمات درون   مراغه، ميانه و اهر ـ به عنـوان شـهرهاي بـزرگ اسـتان     
  .هاي اطراف است اي تبريز بر عهده دارند، كه البته شعاع عملكرد آنها عمدتاً شهرستان رساني منطقه خدمات
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