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UOT 711.4    
M.Rustami Namilə  

Drrostami.bonyad@gmail.com 

AzərЛКвМКn MemКrХıq və İnşККt UnТversТtetТ, 
 

IRAN ŞƏHƏRLƏRINDƏ FIZIKI VƏ MƏNƏVI CƏHƏTDƏN KÖHNƏLMIŞ SAHƏLƏRIN 
REABİTLITASIYA VƏ RENOVASIYASININ NƏZƏRI ƏSASLARI 

 

Qacarilər dövründə böyük arabalardan istifadə və avtomobillərТЧ şəhərlərə НКбТХ ШХЦКsı ТХə 
şəhərlərdə вОЧТ РОЧТş  prШspОФЭХərТЧ вКrКНıХЦКsı ЦəsələsТЧТЧ ШrЭКвК qШвЮХЦКsıЧК Яə bu səbəbdən 
prospektlərin xaric ölkə ЦОЦКrХıq üsХЮЛХКrı ТХə sКХıЧЦКsıЧК ЛКбЦКвКrКq 1921-ci ilə qədər olan 
dövrü qəНТЦ ЦОЦКrХıq Яə şəhərsalma ənənəsТЧТЧ НКЯКЦı ФТЦТ qəbul etmək olar və qeyd olunan 
tarixədəФ вОЧТ ЦОЦКrХıq üsХЮЛХКrı  ТrКЧ ЦОЦКrХıq Яə şəhərsКХЦКsıЧК Нərin təsir edə bilməЦТşНТr. 

 MəşrЮЭə ТЧqТХКЛıЧНКЧ Яə İrКЧНК вОЧТ ЦədəЧТ qЮrЮЦХКrıЧ ПШrЦКХКşЦКsı Яə bələdiyyə qanun-
ХКrıЧıЧ ЭəsdiqindəЧ sШЧrК, şəhərlərin qəНТЦ qЮrЮХЮşХКrıЧК ЦüНКбТХə müzakirə mövzusuna çevrildi. 
Belə ФТ, ЛЮrКНК ЦöЯМЮН ШХКЧ şəhərlərТ ЛКş ЯОrЦТş вОЧТ sənaye dəвТşТФХТkləri ilə ЮвğЮЧХКşНırЦКq 
ХКгıЦ РəХТrНТ. İКrКЧНК СəвКЭК ФОхТrТХЦТş Яə sЭЮrФЭЮr ПШrЦКЧı pШгКrКq qЮrЮХЮşХКrКrКsı ЛКğХıХığı КrКНКЧ 
qКХНırКЧ ЛЮ Эədbirlər, praktiki olaraq fəaliyyətini itirməЦТş  Яə bir-birinə ЛКğХı ШХКЧ ЭКrТбТ qЮrЮХЮşК 
zərbə vurdu və əksər şəhərlərdə mövcud əsКs sЭrЮФЭЮr qЮrЮХЮşЮЧЮ Яə ШЧХКrıЧ ШЧЮrğК süЭЮЧЮ СОsКЛ 
ШХЮЧКЧ ЛКгКrХКrı, pКrхКХКНı. BЮ Мür ЦüНКбТХələrТ İrКЧıЧ əksər ЭКrТбТ şəhərlərində, o cümlədəЧ ŞТrКг, 
İsПКСКЧ, Вəzd, HəməНКЧ, ƏrНəbil, Semnan və s. şəhərlərdə ЦüşКСТНə etmək mümkündür. 

İrКЧНК şəhər sЭrЮФЭЮrХКrıЧК ЦüНКбТХə 1925-ci ildən etibarəЧ ЛКşХКЧЦışНır. İФТЧМТ НЮЧвК  ЦüСКri-
bəsindən öncəki dövrədək, yəni 1941-ci ilədəФ ЛКğХКвıМı вШХХКrıЧ бəritələrТЧТЧ СКгırХКЧЦКsı Яə bəzi 
keхТН вШХХКrıЧıЧ РОЧТşХəndirilməsi məsələsi ən mühüm tədbirlərdən hesab olunurdu. Bu dəyişТФ-
likləri həyata keçirən insanlar isə бКrТМТ (FrКЧsКХı Яə Almanlar) məmurlar və avropada təСsТХ КХıЛ öХ-
kəyə qКвıНКЧ вОrХТ ЯətəЧНКşХКr ТНТ. RгК şКСıЧ НöЯrüЧНən (1925) etibarəЧ ЛКşХКЧЦış şəhər strukturla-
rıЧК ЛЮ şəkildə müdaxilələr, real zəruriyyətdən  deyil, müasirlik və yenilik tələb edən mədəni-icti-
mai xüsusiyyətlərə diqqət yetirmədəЧ AЯrШpК şəhərlərТЧТ вКЦsıХКЦКqХК Сəyata keçirilirdi. Bu səbəb-
dən də, digər OrЭК Şərq, Asiya və AПrТФК şəhərlərТ ФТЦТ İrКЧıЧ НК əksər şəhərlərimizdə КЯrШpКЧıЧ  
birЛКşК Яə вК НШХКвı вШХХК ЧüПЮгЮЧЮЧ ЭəsТrТ КХЭıЧНК Яə kortəЛТТ şəkildə Avropa ölkələrində olan   Pa-
risdəki Husman modeli tətbiq edildi və şəhər ТЧФТşКПı pКrхКХКЧНı. BЮ prШsОsТЧ ТХФ Цərhələsində şəhər 
ЦШЧШЦКЧХКrıЧıЧ ЦüСКПТгəsi və qШrЮЧЦКsı ЦəsələsТ ШrЭКвК qШвЮХЮrНЮ. OНЮr ФТ, İrКЧНК НК şəhərlərdə 
РОЧТş ПШrЦКНК prШspОФЭХərТЧ sКХıЧЦКsı гКЦКЧı, öХФədəki əksər tarixi binalar da restavrasiya olundu. 
Amma tədricən tarixi ərazilərin də mühafizə və qШrЮЧЦКsı Цəsələsi müzakirəyə qoyuldu və həmin 
məsələlər ЛКş pХКЧНК Яə müfəssəХ pХКЧХКşНırıХmada öz əФsТЧТ ЭКpНı.  

1968-1972-ci illər ərzində inqilabdan öncəФТ НörНüЧМü КЛКНХıq Яə ТЧşККЭ prШqrКЦı хərçivəsində, qə-
dim məhəllələrdə renovasiya mövzüsü əksər planlarda nəzər diqqətində ШХЦЮşНЮr. HəЦТЧ ТЧşККЭ Яə 
abadХıq prШqrКЦıЧНК, ЛəzilərТ üхüЧМü prШqrКЦНК sЭКrЭ КХЦış 20 şəhərТЧ pКş pХКЧХКrı, Эəsdiqləndi və icra 
edilmə məqsədi ilə şəhər bələdiyyə idarəsinə göndərildi. Sözü gedən dövrdə СКгırХКЧЦış əksər ЛКş pХКЧ-
ХКrıЧ şəhərlərdəki tarixi mərkəzlərə вКЧКşЦК ЭərгТ ЛКбıЦıЧНКЧ КşКğıНКФı ЧöqsКЧХКrХК вКННК qКХЦışНır: 
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 MöЯМüН şəСərХərТЧ sЭrЮФЭЮr qЮrЮХЮşХКrıЧК НТqqəЭsТгХТФ Яə ТЧЭОqrКsТвКЧıЧ ШХЦКЦКsı Яə qəНТЦ 
ərКгТХərТЧ вОЧТ ТЧФТşКПХКr qКrşısıЧНК гəТПХəЧНТrТХЦəsТ; 

 MəНəЧТ-ТМЭТЦКТ бüsЮsТввəЭХərə Яə qəНТЦ ЦəСəХХəХərТЧ sЭrЮФЭЮrЮЧК НТqqəЭsТгХТФ; 
 MöЯМЮН qЮrЮХЮşЮЧ sЭrЮФЭЮr ОХОЦОЧЭ Яə СТssəХərТЧə Яə ШЧХКr КrКsıЧНК ЛКğХıХığıЧ qШrЮЧЮЛ 

sКбХКЧıХЦКsıЧК ШХКЧ НТqqəЭsТгХТФ;  
 MКХТввə prШqrКrЦХКrı Яə qəНТЦ qЮrЮХЮşХКrıЧ rОКЛХТЭКsТвК Яə ЭəşФТХШХЮЧЦК ТЦФКЧıЧК ШХКЧ 

НТqqəЭsТгХТФ; 
 AЯЭШЦШЛТХХərТЧ sКвı Яə ЭəЭЛТq ШХЮЧЦЮş ЦШНОХХərТЧ ЭəХəЛКЭХКrı Чəгərə КХıЧЦКНКЧ ЧəqХТввКЭ 

ТЦФКЧХКrıЧК üsЭüЧХüФ ЯОrЦəФ; 
 NəгКrəЭ qЮrЮЦЮЧЮЧ ТşЭТrКФ ОЭЦəЦəsТ Яə pХКЧХКrıЧ spОФЮХвКsТвК ЯКsТЭəsТЧə хОЯrТХЦəsТ. 

Həmin dövrdə müxtəlif semiar və konqreslər təşФТХ ШХЮЧЦЮş Яə ЦОЦКrХıq, şəhərsalma və 
şəhərlərТЧ ЭКrТбТ qЮrЮХЮşХКrıЧıЧ rШХЮ ЛКrədə müzakirələr КpКrıХЦışНır. OЧХКrНКЧ ən əhəmiyyətlisi 
КşКğıНКФıХКr ШХЦЮşНЮr: 

Birinci dövrə КТН ЭopХКЧЭıХКr (1970-1976) 
- MОЦКrХКrıЧ ЛТrТЧМТ BОвЧəХбКХq KШЧqrОsТ (AЛКНХıq-ТЧşККЭ Яə ВКşКвış EЯХərТ NКгТrХТвТ, İsПКСКЧ 

- 1970); 
- Tarixi bina və şəhərlərin bərpКsı üгrə seminar (Tehran Universiteti, Tehran - 1971); 
- İrКЧ ЦОЦКrХığı-İrКЧıЧ ЦüКsТr ЦОЦКrХığı ЦöЯгЮsЮ üгrə ЛТrТЧМТ sТЦpШгТЮЦ (AЛКНХıq-ТЧşККЭ Яə 

ВКşКвış EЯХəri Nazirliyi, Tehran - 1972); 
ƏnənəЯТ ЦОЦКrХıqХК вОЧТ ТЧşК ЦОЭШНХКrıЧıЧ КrКsıЧНК вКrКЧК ЛТХəcəФ ЛКğХıХığıЧ КrКşНırıХЦКsı 

mövzusuna dair ilk Beynəlxalq Konqresdə (1970), ilk dəfə ШХКrКq, ЭЮrТгЦ ЦОЦКrХığı sКСəsi üzrə bir 
neçə məşСЮr şəxiyyətlər həmin elmi konqresə gələrək ənənə və texnologiya və гКЦКЧsıгХıq 
бüsЮsЮЧНК ЯОrТХЦТş ЛТr ЧОхə sЮКХХК ЛКğХı ЦüгКФТrələr КpКrНıХКr. KШЧqrОsТЧ ЭöЯsТвələri, ümumilikdə 
şəhər qЮrЮХЮşЮЧНК ЛТЧКХКrıЧ ЦüСКПТгəsi və bərpКsı Яə ЛЮ ЦüСüЦ ТşТЧ Сəyata keçirilməsinin 
zəruriliyinə yönəХЦТşНТ. BЮ Цənada, həmin koЧqrОsТ ЛЮЧНКЧ sШЧrК ФОхТrТХЦТş ФШЧqrОsХər üçün 
ЛКşХКЧğıМ ФТЦТ Нəyərləndirmək mümkündür.  

Sözügedən konqresdə irəХТ sürüХЦüş əsas mühüm təkliflər КşКğıНКФıХКrНКЧ ТЛКrəЭ ШХЦЮşНЮr: 
 KШЧqrОsНə ТşЭТrКФ ОНəЧХər ФШЧqrОs əsЧКsıЧНК İrКЧıЧ ЭКrТбТ ЛТЧК Яə şəСərХərТЧТ РörЦəФ ПürsəЭТ əХНə 

ОЭЦТş ШХНЮХКr Яə İrКЧıЧ ЦОЦКrХıq Яə ЦəНəЧТ ТrsТЧə ШХКЧ ОСЭТrКЦХКrıЧı РösЭərə ЛТХЦəФ ТЦФКЧıЧК 
ЦКХТФ ШХНЮХКr. BЮ ЦəНəЧТ ТrsТЧ НərФ ОНТХЦəsТ, ЦüСКПТгəsТ Яə ШЧХКrıЧ СКгırФТ İrКЧ МəЦТввəЭТ, 
ПТгТФТ Яə ЦКННТ ЦüСТЭТ ТХə ЭərФТЛ ОНТХЦəsТ qКхıХЦКгНır. 

 İrКЧ ТМЭТЦКТввəЭТЧНə МərəвКЧ ОНəЧ НəвТşТФХТФХər prШsОsТЧНə şəСər Яə rКвШЧХКrНК ЦöЯМЮН ШХКЧ 
НəвərХТ ТЧМəsəЧəЭ ЧüЦЮЧəХərТ Яə qЮrЮХЮşХКrıЧ ЦüСКПТгəsТ Яə ЛərpК ОНТХЦəsТ ТşХərТЧə бüsЮsТ НТqqəЭ 
вОЭТrТХЦəХТНТr.  

 HəЦТЧ ФШЧqrОsНə ТşЭТrКФхıХКrıЧ НТqqəЭТЧТ ТЧsКЧ Яə ШЧЮЧ вКşКНığı ЦüСТЭТЧ ФОвПТввəЭ Яə ФəЦТввəЭ 
ЛКбıЦıЧНКЧ НКСК НК РОЧТş ПШrЦКНК öвrəЧТХЦəsТ ТХə ЧəЭТМəХəЧəЧ prШqrКЦ Яə ЭəНqТqКЭ ТşХərТЧə 
вöЧəХНТХНТ. BЮ ТsЭТqКЦəЭНə İrКЧıЧ rОРТШЧКХ ЦОЦКrХığı Яə ЦəsФЮЧХКşЦК ЧüЦЮЧəХərТ ЛКrəНə 
ТЧПШrЦКsТвКХКrıЧ ЭШpХКЧıХЦКsı бüsЮsТ öЧəЦ НКşıЦКХıНır. 
Tehran Universitetində İrКЧ Яə İЭКХТвК ЭəНqТqКЭхıХКrıЧıЧ ТşЭТrКФı ТХə İrКЧıЧ ЭКrТбТ ЛТЧК Яə 

şəhərlərТЧТЧ rОsЭКЯrКsТвКsıЧК НКТr sОЦТЧКr ЭəşФТХ ОНТХНТ (TОСrКЧ-dekabr 1971). Həmin seminarda 
ЭКrТбТ şəhərlərin tədqiq edilməsТ ТşТ üгrə mərkəzin təsis edilməsi məsələsi ortaya qoyuldu. Bu elmi-
tədqiqat mərkəzi fərdi olaraq  müxtəХТП ТбЭТsКsХКşЦış Цüəssisələrdə həвКЭК ФОхТrТХЦТş Пəaliyyət, 
proqram və təНqТqКЭХКr КrКsıЧНК ФШШrНТЧКЭШr rШХЮЧЮ ШвЧКЦКХı, qəНТЦ şəhərlərə НКТr СКгırХКЧЦış Сər 
növ proqram və təНqТqКЭ ТşХəri icra edilməzdən öncə həmin elmi-tədqiqat mərkəzi tərəfindən 
КrКşНırıХЦКХı Яə təsdiqlənməli idi.  

Həmin elmi-tədqiqat mərkəzi ölkəЧТЧ ТМrКхı ОХЦТ-tədqiqat müəssisələrilə beynəlxalq təşФТХКЭХКr 
(UNESCO, ECHOMOS) КrКsıЧНКФТ  əlaqələrin tənzimləməsi və onlardan maksimum səviyyədə 
yararlanmaq məqsədilə beynəlxalq təşФТХКЭХКrНКЧ ХКгıЦТ ТЧПШrЦКsТвКХКrı КХЦКğı öг öСНəsinə götürür.   
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MОЦКrХıq, şəhərsalma və məsФЮЧХКşЦК ЦöЯгЮsЮЧК НКТr ЛТrТЧМТ ОХЦТ sТЦpШгТЮЦ (AЛКНХКşНırЦК 
və ВКşКвış TТФТЧЭТsТ Nazirliyi), Tehran-1972. Həmin elmi simpoziumda müzakirə ОНТХЦТş əsas 
məsələlər КşКğıНКФıХКrНКЧ ТЛКrəЭ ШХЦЮşНЮr: 
 ŞəСərsКХЦК pХКЧХКrıЧНК əЧəЧəЯТ şəСər qЮrЮХЮşХКrıЧıЧ qШrЮЧЮЛ sКбХКЧıХЦК ЦəsəХəsТ ОХə ЛТr 

səЯТввəНə ШХЦКХıНır ФТ, üЦЮЦТ şəСər qЮrЮХЮşЮЧК ziyan РəЭТrЦəЦТş ШХsЮЧ. 
 ŞəСərТЧ ЛКş pХКЧХКrı ХКгıЦТ МəСəЭХər rТКвəЭ ШХЮЧЦКqХК СКгırХКЧЦış ЦüЭərəqqТ qКЧЮЧХКr əsКsıЧНК 

ЭəНrТМəЧ ТМrК ОНТХЦəХТ Яə ЦüПəssəХ ТМrК pХКЧХКrı üЦЮЦТ ЛКş pХКЧХК СОх ЛТr гТННТввəЭ ЭəşФТХ 
ОЭЦəЦəХТНТr. 

 İsЭər ТЧНТЯТНЮКХ, ТsЭərsə Нə ФШЦpХОФs вКşКвış tikintisinin ХКвТСə pХКЧХКrıЧıЧ СКгırХКЧЦКsı 
ЦОЦКrХıq ЛКбıЦıЧНКЧ ФШr-ФШrКЧə şəФТХНə бКrТМТ ЧüЦЮЧəХərТ вКЦsıХКЦКЦКХı, qəНТЦ, yerli 
ЦОЦКrХı Яə ТЧşККЭ əЧəЧəХərТЧТ sКбХКЦКХı Яə öХФəЧТЧ ЭəЛТТ, ТqХТЦТ, ЦüбЭəХТП sШsТКХ qrЮpХКrıЧ 
ЦəЧКПОХərТ ЭКЦ şəФТХНə Чəгərə КХıЧЦКХıНır.   
 KərpiçdəЧ ТЧşК ОНТХЦТş ЛТЧКХКrıЧ ЦüСКПТгəsilə ЛКğХı ТХФ ЛОвЧəlxalq elmi simpozium - Yəzd, 

1972-ci il. 
İrКЧ ЦОЦКrХığı-İrКЧıЧ ЦüКsТr ЦОЦКrХığıЧК НКТr ТФТЧМТ sТЦpШгТЮЦ - AЛКНХКşНırЦК Яə ВКşКвış 

Evlərinin Tikintisi Nazirliyi, (Tehran-1972).  
1970-ci ildə İsПКСКЧНК ЭəşФТХ ШХЮЧЦЮş BОвЧəХбКХq MОЦКrХКr KШЧqrОsТЧТЧ КrНıЧМК 17 ПОЯrКХ 

1972-ci il tarixdə TОСrКЧНК ТФТЧМТ ЦОЦКrХıq sТЦpШгТЮЦЮ ЭəşФТХ ШХЮЧНЮ Яə 20 fevraladək davam 
ОЭНТrТХНТ. SТЦpШгТЮЦНК «İrКЧıЧ ЦüКsТr ЦОЦКrХığı» ЦöЯгЮsЮЧЮЧ ЭОбЧШХШУТ ТЧФТşКП Яə вКşКвış ОЯХəri, 
xüsusilə də şəhərsalma məsələləri ilə əlaqəsi kimi məsələlər ТşЭТrКФхıХКr Эərəfindən müzakirə və 
təНqТq ОНТХНТ. İsХКЦ ТЧqТХКЛıЧНКЧ öЧМə müxtəlif elmi seminarlar, icra tədbirləri və вКгıХЦış əsərlərin 
КrКşНırıХЦКsıЧНКЧ ЛОХə bir qənaət əldə olunur ki, bu dövrdə dəyərХТ ЦШЧЮЦОЧЭКХ  ЛТЧКХКrıЧ 
qШrЮЧЦКsı, şəhərin dəyərli sahə və qЮrЮХЮşХКrıЧК хОЯТrТХЦəsi məsələsi, hələ də sırП ЦüСКПТгə və 
muzeyə çevrilmə вКЧКşЦКsı ТХə ЦüşКТвət olunurdu. Bu məЧКНК  İsПКСКЧНК NəqşТ-CКСКЧ ЦОвНКЧı Яə 
NКТЧ ЛКгКrıЧıЧ rОsЭКЯrКsТвК ШХЮЧЦКsı ФТЦТ ТşХəri qeyd etmək olar. Tarixi rayonlarda reablitasiya 
sahəsində də ЛТr sırК ТşХər РörüХЦüşНü ФТ, NКТЧ ЦОСЦКЧsКrКвıЧıЧ pХКЧХКşНırıХЦКsı ФТЦТ Цəsələlər bu 
qəЛТХ ТşХər sırКsıЧК КТН ОНТХə bilər. 

Açar sözlər: İrКЧ, şəhər, fiziki və mənəvi köhnəlmə, rОКЛТХТЭКsТвК, ЦОЦКrХıq 
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Theorectial basic of renovation and reabilation in outdated cities of Iran 

 
SUMMARY 

 
This article deals with architectural and town-building development of Iranian cities/ It is also studied 

positive and negative influences of European architecture on Iranian cities in various historical periods. 
Key words: Iran, cities, architecture, town-building, development    
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X. Cəfəri  

AzərЛКвМКn MemКrХıq və İnşККt UnТversТtetТ 
 

ŞƏHƏR SİMASNİN KEYFİВВƏT ВоKSƏLİŞİNƏ ВENİ BAБIŞ 
 
Hər ЛТr şəhərin gözəlliyi, tikililərТЧ öХМü ЮвğЮЧХЮğЮ, вОrХəşЦəsТ, Кхıq sКСələrdə вКбşı ЦöЯqОyi 

tutan, dəyərХТ ЦОЦКrХıq əsərlərinin mənzərələri bir görkəm aХЦКsı üхüЧ ШЧЮЧ ЦüбЭəlif səviyyələrdə 
verilən elementlərinin düzgün təşФТХТ ПШrЦКХКşЦК üsЮХХКrı ТХə ЛКğХı ШХЦКХıНır. BЮ ОХОЦОЧЭХər öz 
mikromühit daxilində öг ЦОЦКrХıq sТЦКsıЧıЧ Эəqdimində müvafiq bədii-estetik gözəlliy əks etdirir.  

Qeyd edək ki, hər ЛТr şəhərТЧ ПШrЦКХКşЦКsı ЛТr sırК Эəbii və süni amillər kompleksinə tabedir. 
MəsələЧ, ПШrЦКХКşЦКНК ЭəЛТТ şərait, xarici əlaqələr, iqtisadi və texniki özəlliklərin təsТrТ КвНıЧ 
formada özünü göstərТr. Şəhərin digər özəllikləri, o cümlədən: mədəniyyət səviyyəsi, ticarətin  
vəziyyəti və ЦОЦКrХıq, əhalinin incəsənətə ШХКЧ  гöЯq, ОsЭОЭТФ ЦОвКrХКr  ФТЦТ şəhərТ ЦüşКСТНə  
ТЧsКЧХКrıЧ гОСЧТЧə təsТr ОНТr. ƏsХТЧНə şəhərin vizual görkəmi onun mədəniyyətini, ictimai iqtisadi 
vəziyyəЭТЧ, ЭКrТбТ ЦОЦКrХıq КЛТНələrinin dəyərini  və təЛТТ ХКЧНşКПЭı СКqqıЧНК ЭəsЮrКЭı  Лəyan edir. Bu 
amillərin hər ЛТrТ şəhərin bədii-estetik özəllikləri ilə birlikdə ЭКЦКşКхıНК ЦüбЭəlif təəsürКЭХКr вКrКНır.  

Şəhər РörüЧüşüЧüЧ ЦüбЭəlif  ölçülərdə ЦОЦКrХıq Рöгəlliyi əslində onun elementlərinin mədəni, 
ictimai,iqtisadi təЛТТ ПКФЭШrХКrıЧıЧ ЦüЭənasibəЭТ ФТЦТ ЛКбТХЦКХıНır, хüЧФТ Ш, ЛКбıЦНКЧЭəşФТХТ 
komplekslərin və вК Квrı-Квrı ЛТЧКХКrıЧ СКrЦШЧТФ ЛТr ЯəziyyəЭ КХЦКsıЧıЧ Чəticəsidir. Bunlar 
ТЧsКЧХКrıЧ əСЯКХı rЮСЮЧНК  Яə НКЯrКЧışХКrıЧНК вКбşı ЭəsТr qШвЦКqХК şəhərin yeniləşЦəsinə və ruhi 
dircəХТşТЧə вКбşı гəminələrТ вКrКНır. Məsələn, həЭЭК  ЦОвНКЧıЧ, pКrФıЧ, НТЧТ-ictimai kompleksin 
təkminləşНТrТХЦəsı Сər bir insanda müxtəlif təserəЭЛ вКrКНır BЮ ШЧЮЧ Цədəniyyətindən, 
şəxsiyətindəЧ, вКşı Яə cinsindəЧ КsıХıНır. BОХı Фi, təsvir  vasitələrТЧТ ЦüşКСТНəçi tədricən ən vacib 
vizual meyarlara çevrir. Digər tərəfdəЧ şəhərТЧ РörüЧЭüsüЧü ТЧsКЧХКrıЧ psТбШХШРТвКsıЧНКЧ Яə güclü 
təsirə malik olan amillərdən müxtəlif dərəcədə bəhrələnərək vəziyyətini dəвТşЦəФ ШХКr.  Şəhərin 
РörüЧüşü əslində ШЧЮЧ гКСТrТ sТЦКsı РüгРüsüНür. BЮ öгüЧü ЦОЦКrХıq ЦöЯгЮsЮЧНК, ФüМə-
ЯКğгКХХКrıЧ ЭТФТЧЭТ бКrКФЭОrТЧНə büruzə ЯОrТЛ, ШЧЮ НüşüЧНürərəФ şəhər sТЦКsıЧı əks edən (tikinti, 
xidməЭ, вКşıХХıq Яə  s.) elementlər СКqqıЧНК öг ЦüЧКsТЛətini bildirməyi məcbur edir. [1] 

Burada bir neçə təНqТqКЭхıЧıЧ şəhər görüntüsü və КЛКНХКşНırıХЦКsı СКqqıЧНК ПТФТrХərinə 
toxunmaq yerinə НüşərНТ. CüЧФü ШЧХКrıЧ ЛКбışХКrı КrЭıq prШПОssТШЧКХХıq səviyyəsindən irəli gəlir. 
1.  M.Məzyini və K.LТЧх öг pТsТбШХШУТ ЛКбТşХКrı Яə şəxsi təcrübələrinə söykənərək  bu zəmində 

təНqТqКЭ  КpКrЦışНır. OЧХКr əsasən estetik yöndəЧ ЛТr sırК Цəsələləri müzakirəyə хıбКrır Яə şəhər 
sТЦКsı əsКsıЧНК ШЧЮ ЯТгЮКХ МəhətdəЧ ЛКşqК şəhərlərdəЧ Квırır. LКФТЧ, ЯТгЮКХ Эəsurat  hər ТЧsКЧıЧ 
əhval  ruhundan deyir, hər ЛТr şəhər mənzərəsТЧТ ПШrЦКХКşНırКЧ Яə mikromühit çərçivəsində 
ЦüşКСТНə edilən və  qКЯrКЧıХЦКНК əldə ediləЧ üЦЮЦТ ФШЦpХОФs şəkildə təsir edən amillərin 
nəticəsidir.  
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2.  Pavel  Di  və E.RТРОХТЧ ЛКбışıЧК Рörə şəhərin vizual gözəlliyi dərСКХ qКЯrКЧıХЦır, ЦüşКСТНəçi 
öncə şəhərə daxil olandan sonra  və şəhərdə dolananda tədricəЧ КХНığı Эəsurata görə onu dərk 
ОНТХТr. HОsКЛ ОНТХТr ФТ, ЛЮ СКХНК ТЧsКЧ вОrТЧ ПШrЦКsıЧı, ЛТЭФТ örЭüвüЧü şəhər elementlərinin 
yerləşЦə xüsusiyyətinə diqqət yetirir və КpКrıМı ЛТХərək onun  və anМКq ШЧНКЧ sШЧrК  şəhər 
ПШrЦКsıЧı ТХФТЧ КЦТХ ФТЦТ Нəyərləndirir. 

3.  E.Biker hər ЛТr şəhərin görkəЦ ПШrЦКsıЧı ( ЦОЦКrХıq, КЛКНХıq Яə s.) onun mədəniyyətinin  
səviyyəsinin göstəricisi kimi hesab edir və şəhər mənzərəsinin  təkminləşНТrТХЦəsində bədii 
НТгКвЧın ilkin çərçivəyə ЮвğЮЧ КpКrıХЦКsıЧı ЯКМТЛ ЛТХТr. OЧЮЧ ПТФrТЧМə şəhər sТЦКsıЧıЧ ЦüsЛət 
dəвТşНТrТХЦəsТ üхüЧ ТЧЭТгКЦХı sЭrЮФЭЮrК ЭКЛО ОНТХЦəli və təНrТМТ ТЧФТşКПХК КpКrıХЦКХıНır. 

4.  K. Linçin fikrincə, şəhərТЧ sТЦКsı Сəm sabit həm də hərəkətli amillərin kompleksindən təsirlənir, 
хüЧФТ ЛЮЧХКr Квrı-КвrıХıqНК Пəaliyyət göstərsələr də ЯТгЮКХ ЛКбışНК ЛТr-birinə ЛКğХı şəkildə 
görünürlər. O СОsКЛ ОНТr ФТ, вКбşı ЯТгЮКХ Цənzərə yaratmaq üçün görkəmdə ЯТгЮКХ КвНıЧХığıЧ 
ШХЦКsı ЯКМТЛНТr, ШЧНК Ш КвНıЧ ШбЮЧЮХКr. Şəhərin mОЦКrХıq РörüЧЭüsüЧНə КЛКНХıq Нərəcəsinə də 
diqqət yetirilməХТНТr ФТ, ТЧsКЧНК Ш вКбşı Эəsurət yarada bilsin. O insan üçün 5 amilin (yol, kənar, 
məhəllə, ЧТşКЧ, НüвüЧ) ЯКrХığıЧК Яə ШЧХКrıЧ ЦüşКСТНəçinin zehni təsvirində ПШrЦКХКşЦКsıЧК 
inanir, bu üzdən də, vasitələr СОsКЛıЧК şəhərin ümumi mənzərəsТ СКqqıЧНК Эəsəvvür əldə 
etməklə ШЧХКrıЧ Эəsirini dəyərləndirir.  

4.  R.Homənin nəzəriyyəsinə görə, hər ЛТr şəhərin mənzərəsТ ЛТЧКХКrıЧ qЮrЮХЮşЮ, вОrТЧ ПШrЦКsıЧК 
ЮвğЮЧХКşНırıХЦКХı вК НК ШЧК ЭКЛО ОНТХЦəlidir, cünki o, ictimai-iqtisadi və sosial tələЛКЭı 
МКЯКЛХКЧНırЦКqХК ПШrЦКХКşır Яə əsasəЧ şəhərlərdə görünəЧ ЦОЦКrХıq ПШrЦКХКrıЧНКЧ,  ЭəЛТТ şərait 
xarakterindəЧ вКşıХХığıЧ РОЧТşХТвТЧНəЧ, ЛТЧКХКrıЧ СüЧНürХüвüЧНəЧ, şəhər ölçüsündən və onun 
ТЧФТşКП  ЦТqвКsıЧНКЧ КsıХı ШХКrКq dəвТşТr. Şəhər daxilində hərəkət etdikdə, ЦüşКСТНə edənin 
gözünə dəyən hər ЛТr şОв: ЭəsЯТr, ПШrЦК, РüЧ ТşığıЧıЧ səviyəsТ ,ЛТЧКХКrıЧ sıбХığı Яə s. təşФТХ ОНТХən 
iqtisadi məsələlərdən təsirlənir. Bunlar küçə, ЦОвНКЧ,qШЯşКq ЦəФКЧı ФТЦТ Цüəyyən məkan 
elementləri çərçivəsində ТЧsКЧıЧ гОСЧТЧНə həkk olunur. 

5.  M.Təvəssüli hesab edir ki, hər ЛТr şəhərin sahə ПШrЦКsı хШб гКЦКЧ Эəbii iqlim, ictimai və iqtisadi 
amillərin nəticəsində  вКrКЧır. OЧЮЧ ПТФrТЧМə şəhərТЧ РörüЧüşüЧüЧ НКСК вКбşı ШХЦКsı üхüЧ 
şəhərin funksionalfəaliyyətin də bədii-ОsЭОЭТФ ЛКбıЦХıХığıЧК ТЦФКЧı вКrКНКЧ НТЧКЦТФ ПШrЦК Яə 
ЦüСТЭ НТгКвЧıЧıЧ ОХОЦОЧЭ  ЭəşФТХТ ХКгıЦНır. BЮЧЮ ТФТ səviyyəli tədbirlərin həyata keçirilməsilə 
mümkün olar.  

a.  Bir-birilə ЛКğХı ШХКЧ Фüхələr, meydanlar təklikdə öгüЧü şКqüХТ Яə üfüqi ritmli obyektlərin cəmi 
kimi göstərir.  

b.  fraqment görüntülərində isə -  kompleksi təşФТХ ОНən elementlərin  strukturu sayəsində mümkün 
olar. 

6.  Q. KКХОЧ şəhər mənzərəsТЧТЧ şəhər sakinləri və onu ziyarət edənlərdə вКrКНıХКЧ СТssХə müqaisə 
edir. O, şəhər ЦТqвКsıЧНК, Сər СКЧsı ЛТr ЯТгЮКХ ЭəsТrХТ şərКвТЭТЧТЧ  вКrКНıХЦКsıЧı ЯКМТЛ ЛТХТr. KКХОЧ 
şəhər mənzərəsini məhəllə, park, sənaye və təbii və süni hövzələrin ərazilərТЧ ЭШpХХЮЦ şəkildə 
verilməsini vacib bilib. O kompazisiya sənətinə istinad edərək, mühit elementləri və digər 
vasitələr СОsКЛıЧК вКбşı şəhər görüntüsü üçün məntiqli və ТЧЭТгКЦıЧ əlavələrin edilməsini vacib 
ЛТХТr. O, şəhər РörüЧЭüsüЧü ТЧsКЧıЧ НКЯrКЧışıвХК, ТqХТЦ Яəziyyəti ilə və ərazi təhlükəsizliyi kimi 
faktorlarla əlaqələndirərək mühit poteЧsТКХıЧıЧ üгə хıбКrıХЦКsıЧНК Яə onun məharətli müdaxilə 
etmə qabiliyyətində görür. 
Şəhər sТЦКsıЧı ЯТгЮКХ РörüЧən elementlər və ya binalarla dəyərləndirmək olmaz, cünki gizli 

ТşЭТrКФ ОНəЧ şəhərin müxtəlif təbii  və süni elementləri, səs, qШбЮХКrı Яə insan hТssТввКЭıЧК ЭШбЮЧКЧ 
və onda xüsusi əСЯКХТrЮС вКrКНКЧ ЛКşqК üЧsürХər də var. Göstərilən amil birliyin daxil olmaqla 
şəhər-məФКЧıЧ ТПКНəlik  keyfiyyətinə təsir edir. Beləliklə, şəhər fəгКsıЧıЧ Сər bir səviyyəsində 
xüsusi, fərqli və вК ШбşКr ОХОЦОЧЭХər təkrarХığı şəhər sТЦКsıЧıЧ Яə mənzərəsinin bədii təsvirində 
ТşЭТrКФ ОНТr. 
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Şəhər sТЦКsıЧıЧ Яə mənzərəsТЧТЧ qКЯrКЧıХЦКsı əsas üç səviyyədə (makro, mezo və mikro) 
qiymətləndirilməХТНТr. MКФrШ ЦüСТЭ ЦТqвКsıЧНК ЭКЦКşКхı ЭərəfindəЧ ЦüşКСТНə edilən məkan xüsusi 
mahiyyəЭ НКşıЦКqХК Сəm bütünlükdə şəhər mühitini , həm də onu hissə-hissə edə bilər, xüsusən də 
şəhərə вКбıЧХКşКЧНК rОХвОП СüЧНürХüвüЧНə ЮгКqНКЧ şəhərТЧ РОЧТş ЛТr СТssəsinin mənzərəsini görə 
bilər. BЮ ЦТqвКsНК Кхıq şəkildə şəhərin topoqrafik , təbii relyefi, mədəni memarlq və tarixi 
tikililərinin təsТr ОНТМТ ПШrЦКХКrıЧı sОвr ОНТХЦəsТЧТЧ ТЦФКЧı ЛöвüФ ШХНЮğЮЧНКЧ Яə mənzərə təssürКЭı 
isə РüМХü ШХНЮğЮЧНКЧ Эəbii ki, əhəmiyyəti də ЛöвüФНür. Aвrı-Квrı ЛТЧКХКr Яə şəhər təşФТХТЧНə ТşЭТrКФ 
edəЧ КЛКНХıq ОХОЦОЧЭХəri təklikdə ЦüşКСТНə ШХЮЧЦКsК НК, ШЧХКrıЧ üЦЮЦТ qЮrЮХЮşЮ, rОХвОПə, 
funksional zonalara görə və  yerləşЦə ТЧЭТгКЦХığıЧК ЦüЯКПТq ЭТФТЧЭТ ФüЭХəsТ şəklində, Кхıq ПəгКХı 
вКşıХХıqХКr Эəbii və digər elementlərlə birlikdə ЦüşКСТНə olunur. Bu halda, bəzi tikililər məscidlərin 
minarələri, günbəzlər  ТsХКЦТ şəhəri mənzərəsində КвНıЧ ПШrЦКХКrı ТХə diqqəti cəlb edir və dominant 
ТЦКМı ФТЦТ ЯКМТЛ РösЭərТМТ rШХЮЧЮ ШвЧКвır. LКФТЧ, ЛЮ şəhərТЧ ЭКrТбТ ЛТЧКХКrıЧıЧ ЭТФТЧЭТsТЧНə istifadə 
ediləЧ вОrХТ ЦКЭОrТКХХКrıЧ,  бüsЮsəndə rəЧР МКХКrı (qırЦıгı Фərpic) özəlliklərinə ЮвğЮЧ ШХНЮğЮЧНКЧ  
хШб СШrЦШЧТФ  ЛТr sТsЭОЦ вКrКНır. 

OrЭК ЦТqвКsНК (ЦОгШЦüСТЭ şəraitində) şəhər РörüЧЭüsü ЭКЦКşКхıЧı ШЧЮЧ qЮrЮХЮşЮЧЮЧ ТхТЧНə 
qərКrХКşНırır. BЮ СКХНК ЯТгЮКХ öгəlliklərТЧ (Квrı-Квrı ЦОвНКЧ,Фüхə, kompleks və s.) fəaliyyəti 
müxtəlif  elementlərdən ibarəЭ ШХsКХКr НК şəhər hissəsТ ФТЦТ вКбıЧНК ЦüşКСТНə olunur. Küçələri 
ПШrЦКХКşНırКЧ Фənar tikililəri müxtəlif səviyyəli binalar və КЛКНХıq ОХОЦОЧЭХəri təşФТХ ОЭНТвТЧНən 
ШЧХКrıЧ РörüЧüşü, СüЧНürХüвü , ПШrЦКХКrı ,Чəqliyyat vasitələri hərəkətində хШб sıб qКЯrКЧıХır Яə yol 
boyu əkiləЧ  вКşıХХıqХКr süЧТ  ЯТгЮКХ ФШЦЮЧТФКsТвК ЯКsТrələri ilə birlikdə ЦüşКСТНə olunur. Bu 
ЦТqвКsНК şəhərin tatixi kimliyinin əhəmiyyəЭХТ ЛТr pКrхКsı ШХКЧ Цərkəzin özünəməбsЮs qЮrЮХЮşЮ 
(məsələn özündə bir çox tikinti cəmləyən TəЛЭТг  ЛКгКrı ) Яə bəгТ ЭКrТбТ ЛТЧКХКrı şəhər mənzərəsinin 
РörüЧüşüЧНə əsКs rШХ ШвЧКвır.Д3Ж 

MТФrШ ЦüСТЭ ЦТqвКsНК ЦüşКСТНə edilən sahələr ТЧsКЧНК НКСК вКбıЧНКЧ üЧsТввətdə 
ШХНЮqХКrıЧНКЧ  РörüЧЭüХəri də görmə ЛЮМКğı ЦüбЭəlifliyində məhduН şəkildə qКЯrКЧıХır Яə nəzərləri 
daha çox elementlər üzərində mərkəzləşТr. BЮ səviyyədə məФКЧı ЭКЦКşКхı КrЭıq ЛТЧКЧıЧ ПКsНıЧı 
təşФТХ ОНəЧ  Квrı-Квrı ОХОЦОЧЭХəri və (РТrТşə, fasad, rəngə, ЦКЭОrТКХ qЮrЮХЮşЮЧК ПКsКНХКrıЧ Тşıq Яə 
kölgəliklərinə, pəncərə oyumlКrıЧıЧ ПШrЦКХКrıЧК pТвКНК вШХХКrı ЛШвЮ НüгüХəЧ ФТхТФ ПШrЦКХКrıЧ Яə 
КЯКНКЧХıqХКrıЧ Яə ЛКğхКМıqХКrıЧК Рörə qКЯrКвır. BЮ üгНən belə bədii kompozisiya və estetik 
ЦОвКrХКr ЭШpХЮЦЮ ТЧsКЧıЧ ЦТqвКsıЧК ЦüЧКsТЛ ШХНЮğЮЧНКЧ səmərəli istifadə edilə bilər və ЦüşКСТНə 
imФКЧıЧК ЛöвüФ ШХНЮğЮЧНКЧ  şəhər əhli üçün əhəmiyyətli rol oynaya bilər. [2]      

TКrТбТ НöЯr ЦОЦКrХığıЧНК ЯТгЮКХ qКЯrКЧЦКЧı РüМХəndirməФ ТЦФКЧı НКСК хШб ТНТ, хüЧ ФТ ərazi və 
fəzalar çox məСНЮН ШХНЮğЮЧНКЧ РörüЧЭüХərТЧ НОЭКХХКrı бüsЮsТ əhəmiyyəЭ НКşıвır Яə çox diqqətlə 
layihələndirilib və icra edilirdi. Bu üzdən həcmlər öz xarici görkəmlərində fərqli dekor ifadəХТвТ КХır Яə 
şəhərin mikromühit hissələrinin vizual keyfiyyətinin yüksəldilməsində fəКХ ТşЭТrКФ ОНТr. 

Beləliklə deməФ ШХКr ФТ, şəhər РörüЧüşüЧНə ЦüşКСТdə edənin hər bir obyektin dərki və dəyərlən-
dirilməsi insan fəaliyyəti kimi müxtəХıТП ЛТr Яə mikromühit elementləri komplekslərТ ПШrЦКsıЧНК Мəm-
lənərəФ üЦЮЦТ şəhər mənzərəsini yarada bilər. Bu onu göstərТr ФТ, şəhərin hər bir subyektiv təsviri belə 
ilkin olaraq, insan beynində ПШrЦКХКşır Яə ШЧЮЧ НЮвğЮsЮЧК, qКЯrКЧıХЦКsıЧК ЭəsТr ОНТМТ ЦОввКrıЧК хОЯrТХТr. 
MəsələЧ ТrТ şəhər mühitində yol hərəkətindəki avtomabil vasitələrin  siqnal səslərТ,ЦКşıЧ qКгı, ТЧsКЧХКrК 
pisixoloji olaraq əhval-ruhiyyələrinə, НКЯrКЧışХКrıЧК Цənfi təsir edir və əksinə, sistemli-ТЧЭТгКЦХı Яə 
keyfiyyətli təşФТХНə şəhər РörüЧüşü ТЧsКЧХКrНК НТЧМХТФ Яə КrбКвıЧХıq СТssТЧТЧ вКrКЧЦКsıЧК Яə şəhər 
mühitində ЦüЧКsТЛ ФШЦПШrЭ  ЛТr şərКТЭТЧ ШrЭКвК хıбЦКsıЧК səbəb olur. 

MüСТЭ qКЯrКЧıХЦКsıЧНК psТбШХШУТ ПКktor  güclü təsЮrКЭ вКrКЭНığıЧНКЧ ЦОввНКЧ Яə küçələrini təşФТХ 
edəЧ ЛТЧКХКrıЧ üsХЮЛ ЮвğЮЧХЮğЮЧК, ПКsКН НТгКвЧıЧНК rəngə, material sintezinə özəllikləri, fasad mühitlərin 
bədii tərЭТЛКЭıЧК  Яə mərtəbələrТЧ ЮвğЮЧХЮğЮЧК бüsЮsТ НТqqət yetirilməlidir, çünki mühit fərqliliyinin özü 
insanda cəlb ediciliyi yaradan bir keyfiyyətdir. Bu mühiti təsvir edəЧ КвНıЧ ПШrЦКХı ОХОЦОЧЭХərin vizual 
qКЯrКЧıХЦКsı ШХК ЛТХər və вК гКЦКЧıЧ вКННКşıЧНК sКбХКЧıХКЧ öЧəmli tikililərin ifadəliyində özünü göstərə 
bilər. Məhz belə вКЧКşЦКTəЛrТгТЧ ЯТгЮКХ ЛКбıЦНКЧ МКгТЛəli görünməsinə səbəb olur. 
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BЮ РüЧ, İrКЧ şəhərlərТЧТЧ, sТЦКsıЧНК ЦüşКСТНə ШХЮЧКЧ ЮвğЮЧsЮгХЮq, ЛТЧКХКrıЧ ЭТФТХТşТЧНə hün-
dürlüklərin, rəng görünəЧ qКrışıqХıq qrЮpХКşЦКНК ШХКЧ НКğıЧıqХıq, ЦОЦКrХıq Яə ЭТФТЧЭТ üsХЮЛХКrıЧК 
qayda-qaЧЮЧХКrıЧК əməl edilməməsi və estetik amillərin vacibliyinin nəzərə КХЦКЦКsı səbəbindən 
bundan irəli gələn vizual və funksional təгКНХКrıЧ вКrКЧЦКsıЧК ЛТг şКСТНТвТФ. Д3Ж 

MОЦКrХıq ЭТФТЧЭТsТ Сəllində mənəviyyat yox, məsələlərin daha çox maddi iqtisadi tərəfinə 
ЛКбıХЦКsı ЛЮ səbəbindən planda öz əФsТЧТ НüгРüЧ ЭКpЦКЦışНı. BЮ üгНən də, şəhər tikintisinin 
mənzərəsində belə ЧТгКЦsıгХıq  öг Цənfi  təzahürünü göstərir və ТЧsКЧıЧ ЦüСТЭ qЮrЮХЮşЮЧК ШХКЧ 
münasibətini bildirir. Bu yöndə bir neçə mənfi təsiri olan edən amilləri qeyd etməФ ХКгıЦНır: 

1. Bir-birinə вКбıЧ ШХКЧ  ЦüбЭəХТП  ФШЧsЭrЮФsТвКХКrıЧ ЛТЧКХКrıЧ ЮвğЮЧsЮгХЮğЮ; 
2.  ПКsКН НТгКвЧıЧНК бüsЮsТ Лədii-estetik  məsələlərə və ЮвğЮЧХЮqХКrК  ЦəhəХ qШвЮХЦКЦКsı; 
3. ЛТЧКХКrıЧ ПЮЧФsТШЧКХ вöЧümünü hündürlüyünün mareriallar, rəng fərqliliyindən yaranan 

mühit görüntüləri insan psixoloji durumuna mənfi təsir göstərir.  
Mühit və КЯКНКЧХıqХКrıЧ səmərəli istifadə edilməsi küçə,meydan və məhəllə mühitlərinin vizual 

vasitələrindən və КгКХЦКЦКsı səbəbində ШХКЧ КЯКНКЧХıqХКrıЧ Яə şəhərin mobil forЦКХКrı бüsЮsТ 
РörüЧüşНə verilməlidir. 

Şəhər РörüЧüşüЧüЧ Яə kimliyinin əsas elementləri hesab ediləЧ ЭКrТбТ ЛТЧКХКrıЧ НüгРüЧ Яə 
ЮвğЮЧ ЭəЦТr ШХЮЧЦКЦКsı səbəbindəЧ ЛЮ РüЧ ШЧХКrıЧ хШбЮ ЭələЛsТг qКХıЛ Яə öz cəlb ediciliyini 
itirir.[4]  

ÇoxmərtəbəХТ ЛТЧКХКrıЧ ЯКsitəsilə vizual mənzərəni gücləndirmək məqsədilə dar və ensiz küçə 
məФКЧХКrıЧНК söФüЧЭüХərin yerində yeni həcmlərТЧ ТЧşКsı ЯКМТЛНТr. 

BТЧКХКrıЧ ПКsКНХКrıЧıЧ Лədii tərЭТЛКЭıЧНК НТгКвЧ ЛКбıЦıЧНКЧ гöЯqsüгХüвü ЛТХНТrən bir neçə mənfi 
təsir edən nümunələri göstərmək olar: 

BТЧКХКrНКЧ ЛТrТ вКЧ НТЯКrХКrıЧıЧ (əsasəЧ şərq və qərb istiqamətlərində) boz kor fasad formada 
təФrКrХığı, şəhər mənzərəsində ЦКrКqsıг ЛТr СКХ вКrКЭЦКsı. QОвrТ ЦüЧКsТЛ вОrХərdə хШб sКвХı rОФХКЦ 
lövhələrТЧТЧ qКвНКsıг ПШrЦКНК НüгüХüşü, ЦКРТsЭrКХ вШllarda və ЦОвНКЧХКrНК ШЧХКrıЧ КşКğı səviyyədə 
КsıХЦКsı Яə nəhayəЭ qЮrКşНırıХЦКsıЧК ЦКЧО ШХКr вОrХəşНТrТХЦə səbəbindəЧ, qКЯrКЧıХЦКНК Лəzi 
бШşКРəlməz təгКНХКr вКrКНır. 

PТвКНК вШХХКrı ЛШвЮ Яə keçidlərdə müəssisə vitirinlərinin zövqsüz tərЭТЛКЭıЧıЧ ЯОrТХЦəsi örtük-
lərdə ЛШг НöşəmələrТЧ sКХıЧЦКsı Яə вШХХКrНК бüsЮsТ ШЭКqХКrı ШХЦКsı  ЧШrЦКХ ЦüСТЭ şəraiti pozulur. 

Beləliklə deyə bilərik ki, TəЛrТг şəhərinin dəyərli həcm-məФКЧ ЦüСТЭТЧТЧ rОЧТЯКsТвКsı 
sayəsində ЛТr sırК Лədii-estetik tərtibat vasitələrТЧТЧ КpКrıХЦКsТ vacibdir. Bu səbədən yeniləşЦə bir 
neçə səviyyədə (makro, mezo və ЦТФrШ ЦüСТЭ) КpКrıХЦКХıНır ФТ ЦüsЛət nəticə əldə edilə bilsin. 

Açar sözlər: TəЛrТг, ЦОЦКrХıq, ПrКqЦОЧЭ, ХКЧНşКПЭ, НТгКвЧ 
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TEHRAN ŞƏHƏRİNDƏ MUASİR BİNALARININ MEMARLIQ DÖVRLƏRİ 
 
SШЧ 60 ТХНə sШsТКХ iqЭТsКНТ НəвТşТФХТФХərХə ЛКğХı İrКЧНК вüФsəФ ЦərЭəЛəХТ вКşКвКЧ ЛТЧКХКrıЧНК 

əСКХТЧТЧ sКвı КrЭЦışНır. 1941-МТ ТХə qəНər İrКЧıЧ ФəЧН Яə şəСərХərТЧНə ТqЭТsКНТ ПəКХТввəЭ sКСəХərТ, 
НОЦəФ ШХКr ФТ, ЭКrКгХıq ЭəşФТХ ОНТrНТ. 1941-1953-Мü ТХХərНə ФəЧНХərНəЧ şəСərХərə ЦТqrКsТвК prШsОsТ 
ЛКşХКnНı. 

 1943-Мü ТХНəЧ ЧОПЭНəЧ РəХəЧ РəХТrХərТЧ şəСər ТЧПrКsЭrЮФЭЮrХКrıЧК КвrıХЦКsı, səЧКвОЧТЧ ТЧФТşКП 
ОЭНТrТХЦəsТ Яə ФəЧН ЭəsərrüПКЭı sКСəХərТЧТЧ əЭrКП ərКгТХərНə вОrХəşЦəsТ ФəЧН əСКХТsТЧТЧ НКСК qКвЧКr 

ПəКХТввəЭХТ şəСər ərКгТХərə ФöхЦəsТЧə səЛəЛ ШХНЮ. 
 BКşqК söгХə, 1960-Мı ТХНəЧ ЛКşХКвКrКq ФəЧН ЭəsərrüПКЭı sКСəХərТЧТЧ rШХЮЧЮЧ КгКХНıХЦКsı, 

şəСərХərНə səЧКвО ПəКХТввəЭТЧТЧ РОЧТşХəЧНТrТХЦəsТ Яə ТЧФТşКП ОЭНТrТХЦəsТ ФəЧН əСКХТsТЧТЧ şəСərХərə, 
бüsЮsТХə TОСrКЧК ФöхЦəsТЧə РəЭТrТЛ хıбКrЭНı. TОСrКЧ КrЭıq 1978-МТ ТХНəЧ sШЧrК НКСК хШб ТЦЦТqrКЧЭ 
qəЛЮХ ОЭЦəвə ЛКşХКЦışНı. 

нЭəЧ əsrТЧ sШЧ ТХХərТЧНə НüЧвКНК qХШЛКХ НəвТşТФХТФХər ЛКş ЯОrНТ. BЮЧХКrıЧ İrКЧ МəЦТввəЭТЧə Нə 
ЭəsТrТ ШХНЮ. 

BЮ НöЯrНə İrКЧНК əСКХТЧТЧ ТЧЭОЧsТЯ КrЭЦКsıЧı qОвН ОЭЦəФ ХКгıЦНı. Buna Рörə böвüФ Яə ФТхТФ 
şəСərХərТЧ ЮrЛКЧТгКsТвКsı ЛКşХКЧНı. 

O МüЦХəНəЧ TОСrКЧ şəСərТЧТЧ əСКХТsТ вüФsəФ sürəЭХə КrЭır, ЛЮ НК ШЧЮЧ pКвЭКбЭ ПЮЧФsТвКХКrı ТХə 
ЛКğХıНır. 

UrЛКЧТгКsТвК prШsОsТ əЯЯəХХər вКХЧıг TОСrКЧ КqХШЦОrКsТвКsıЧНК Кхıq şəФТХНə ТгХəЧТХТrНТ.  
 MuКsТr НöЯrНə ФəЧН əСКХТsТЧТЧ хШб СТssəsТ şəСərХərə КбТЧ ОЭЦТşХər. əСКХТЧТЧ əФsər СТssəsТ şТЦКХТ 

Яə qərЛТ rКвШЧХКrНК вОrТХЦТşНТr. TОСrКЧНК ЦəsФЮЧХКşЦК НöЯrХərТЧТ üх prТЧsТp üгrə ЭəsЧТП ОЭЦəФ ШХКr: 
əСКХТЧТЧ ЦərФəгХəşЦТş şəФТХНə ЦəsФЮЧХКşЦКsı, ЦərФəгХəşЦə ШХЦКНКЧ ЦəsФЮЧХКşЦКsı Яə sШЧ 
ШЧТХХТФНə НКğıЧıq ПШrЦКНК ЦəsФЮЧХКşЦКsı. 

Buna  görə antik dövrünün memarlığı müasir dövrün memarlığından çox fərqlənir. Memarliqin 
ТЧФТşКПТ Чəticəsində müxtəlif növ tikililər meydana gəХЦТşНТr. Bu tikililərində meydana gəlməsini 
nəzərə alaraq Tehran memarlığıЧı üç dövrə bölmək olar. 

1-I dövr (1921-1941-ci il) 
2-II dövr (1941-1978-ci il) 
3-III dövr(1978-ci ildən sonra) 
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Müasir НöЯrüЧ ЦОЦКrХТğı КЧЭТФ ЦОЦКrХığıЧı çox-çox üstələdi və beləliklə ЦОЦКrХıq ТЧФТşКП 
etməyə ЛКşХКНı. BЮ НöЯr СəmçТЧТЧ RгК şКСıЧ КНı ilə КНХКЧır. 

 

   
 

    fasad                                       plan 

 (  şəkil 1  )       
 

Həmin dövrdə sırКНКЧ хıбЦış ЛТr çox ЦОЦКrХıq abidələrini qoruyub saxlamaq üçün həmin 
abidələrdəki naxışХКrı, bəzəФ ТşХərТЧТ ЦЮКsТr ЦОЦКrХıq tikililərinə həФФ ОЭЦТşХər. Bu dövrdə.    

 

  
 

                           fasad                                         plan 

(şəkil 2)  
 

вКşКвış ЛТnalКrı bir mərtəbəli idi, hökümət ЛТЧКХКrı az mərtəbəli idi. 
 

 
 

(şəkil 3)  

II dövr (1941-1978-ci il) 

(şəkil 4) 
 

Gil, qum-НКş, Фərpicdən tikilən memarlıq вКЯКş – вКЯКş sırКНКЧ хıбКrКq ЦЮasir məmulatlarla 
beton, dəЦТr,şüşə qКrışığı ШХКЧ ЦКЭОrТКХХКrХК əvəz olunurdu.Bir qədər sШЧrК КrЭıq İranda da bu 
ЦОЭШННКЧ РОЧТş ТsЭТПКНə edilirdi. Bu dövrdə çox mərtəbəli binalar tikilməyə ЛКşХКЧНı.  

I dövr (1921-1941-ci il) 
(şəkil 1-3) 
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fasad      fasad   

 

  
plan    plan 

 

(şəkil 4)  

III dövr(1978-ci ildən sonra)  

(şəkil 5- 10) 
 

Bu dövrdə müasir memarlıq tikililəri СКqqıЧНК nəzəriyyələr ЦОвНКЧК хıбЦışНır. Bu nəzəriy-
yələrin əsКsıЧı 20-50 mərtəbəli tikililər təşФТХ ОНərək, az mərtəbəХТ ЛТЧКХКrı sıбışНırıЛ sırКНКЧ 
хıбКrЦışНır. AzmərtəbəХТ ЛТЧКХКrıЧ sırКНКЧ хıбЦКsına baxmayaraq, həЦТЧ ЛТЧКХКrın üzərində olan 
qədim naxışХar, bəzəФ ТşХərТ sКбХКЧılaraq fasad hissəsində yerləşНТrТХЦТşНТr və yüksəkmərbəbəli 
вКşКвış ОЯХərТ şəhərin arazisində tikilməyə ЛКşХКЧНı. 

2006-ci ildə КpКrıХЦış sТвКСıвК КХЦКЧın nəticələrinə əsasəЧ İrКЧНК əhaХТЧТЧ sКвı 70.494.782 
nəfərdir və əhalinin 71% şəhər əhalisidir. əЧ ЛöвüФ şəhər Tehrandır. Tehranın əhalisi 1926-2006-Мı 
illərdə 210 min nəfərdən 7.1 ЦТХвШЧК хКЭЦışНır. 

 

 
( şəkil 5)                         (şəkil 6) 

 
(şəkil 7)                          (şəkil 8) 

 

1960-Мı ТХХərin əvvəllərindəЧ ЛКşХКвКrКq, urbanizasiya prosesi daha da sürətləЧЦТşНТr. Böyük mərkəz-
ləndirilməsi və ərazicə məСНЮНХКşНırıХЦış вКşКвış Цəntəqəsinin əhalisi kənd təsərrüПКЭından kənar fəaliy-
yətlə məşğЮХНЮr. Effektli özünüidarə təchizat və nəqliyyat strukturuna malikdir. TОСrКЧ şəhəri elmi ba-
ximdan mədəniyyətlərТЧ ТЧФТşКПı ТНОКХ sКвıХır. BЮ şəhərТЧ КНКЦЛКşТЧК Нüşən ərazisi  çox az olur və bir qay-
da olaraq özünəməxsus mədəniyyətə və ciddi sosial təbəqələşЦəyə malikdir. Bu xüsusiyyətlər onu kənd-
lərdən və ya xüsusi məqsədlər üçün insanХКrın cəmləşНiyi вКşКвış Цəntəqələrindən ciddi fərqləndirir. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Borje_Tehran1.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Borje_Tehran1.JPG
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Northern-Tehran.JPG
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Northern-Tehran.JPG
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(  şəkil 9) 

 
 

 (şəkil 10) 

 
ŞəhərТЧ pХКЧХКşНırıХЦКsı ilə şəhərТЧ ЦОЦКrХıq strukturu məşğЮХ ШХЮr. şəhərin düzgün fəaliyyət 

göstərməsi üçün onun nəqХТввКЭ pХКЧХКşНırıХЦКsı НК ЯКМТЛНТr .ŞəhərТЧ ТЧФТşКП pХКЧı şəhərin 
istiqamətini müəyyənləşНТrТr Яə beləliklə qКrşıвК хıxa biləcəФ ЧОqКЭТЯ СКХХКrı ОХəcə də 
urbanizasiyanin təsТrТЧТ ЦТЧТЦКХХКşНırЦКğК бТНmət edir. O həЦхТЧТЧ TОСrКЧХК ЛКşqК şəhərlərin 
КrКХКrında nəqliyyatin hərəkəti üçün nəzərdə tutulan yollarla əlaqələndirilir . 

Şəhərin daxilində yollar küçə şəklində paylanir, küçələrin kəЧКrХКrında binalar evlər və ЛКşqК 
tikililər вКrКНıХır . 

 Şəhərin binalarıЧın və tikililərinin növləri : 
1- вКşКвış ЛТЧКХКrı 
- azmərtəbəХТ вКşКвış  ЛТЧКХКrı 
- çoxmərtəbəХТ вКşКвış ЛТЧКХКrТ   
- yüksək mərtəbəХТ  вКşКвТş ЛТЧКХКrı 
2-inzibati və höküməЭ ЛТЧКХКrı  
3-sənaye tikililəri 
- zavod  
- fabrik 
- anbarlar 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Tehran_Metro-Azadi_Station.jpg
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4-əhaliyə xidmət binaları 
-mehmanxanalar 
- dükanlar 
- məТşət xidməЭТ ЛТЧКХКrı  
5- ТМЭТЦКТ ТКşə yerləri  
- kafe 
- restoran  
- qəХвКЧКХЭıxana 
6-İstirahəЭ РЮşələri 
- parklar 
- teatrlar 
Açar sözləri: Tehran, urЛКЧТгЦ, ТЧФТşКП pХКЧı 
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Mohammad Ali Ghaemi 

 
The period modern buildings architecture in Tehran city 

 
SUMMARY 

 
The modern architecture of  city is divided on three period: I- 1921-1941year; II- 1941-1978year; III- 

after 1978year. The development plan of the city is defined the direction of the city development and 
ЭСОrОПШrО sОrЯТМО ПШr ЦТЧТЦКХТгКЭТШЧ ШП pШssТЛХО ЧОРКЭТЯО МКsОs КЧН ТЦpКМЭ ШП ЮrЛКЧТгКЭТШЧ СОrО. İЭ Тs КХsШ 
connected the transport communication of Tehran city and surrounding urban settlements.  

Key words: Tehran city, urbanizm, development plan. 
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AYVAN (OR TAG)-E KHOSROW - SASSANIAN MONUMENT 
 
Pertinent studies of  the monuments include the invaluable photographic record that was 

published in Dieulafoy (V, sec. 6) before the floods of 1888 destroyed one third of the standing ruin 
(Plate xxxut); the investigations of Herzfeld in 1907-08 from, which he produced a plan based on 
the traces of walls above ground and the shapes of the surrounding ruins (Sarre and Herzfeld, 
Arclraölngische Reise, p. 61, fig. 167); the excavations of the German expedition of 1928-29, which 
confirmed some of Herzfeld's projections, as well as unearthing other features in the area (Reuther, 
Ausgrabungen, pp. 17 ff.); and the probes, conducted in 1964 by the Italian Mission in Iraq, which 
were designed to prepare the ground for restoration (Bruno, "The Preservation," pp. 89 ff.). In 1972 
the Directorate General of Antiquities of Iraq completed the restoration of the south wing, and in 
1975 work began on the reconstruction of the collapsed north wing (Madhloom, "Restorations," pp. 
I 19 ff.). 

 

 
 

Fig. 1. Ayvan (or Taq)-e Khosrow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Topography pf Al-Madaen showing location of Ayvan-e Kesra. 
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The standing monument consists of a large ayvan (КвЯāЧ) 43.50m deep by 25.50m wide, 
penetrating a blind facade that stretches 46 m in either direction from the center line of the ayvan 
and stood originally 35 m above ground level to the height of its cornice (Plates II-III). The 
articulation of the blind-facade is formed by a series of six stories of brickwork, consisting of 
columns, entablatures, and arched niches. The ayvan is roofed by a parabolic vault, with the side-
walls tapering from 7 m to 4 m and brought forward by slight corbeling below the impost in order 
to reduce the enormous width to be spanned. The true part of the vault, for which slanting lays of 
brick on edge were employed (permitting the construction of a vault without centering), is confined 
to the upper third of the structure; this arch tapers from 1.80 m at the point of the spring line to 1.30 
m at the crown. The great arch dominates the layout, but the area behind the facade can be shown to 
be taken up by a pair of large rectangular and square chambers on either side (if one can assume 
symmetry of plan) which are separated from the axial ayvan by a vaulted corridor system (Figure 
2). Access to the corridor is gained through a doorway which penetrates the facade. Behind the 
ayvan, and connected to it by a narrow door, is an arrangement of rooms which are remarkable for 
their comparatively small dimensions. Through a cross passage and the central chamber one can 
enter the large hall at the rear of the complex. It is a later addition and measures 26 m wide by 38 m 
deep. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The great arch and its facade have aroused comments that generally have acknowledged its 
impressive qualities. Ebn al-FКqīС (p. 255) МШЧsТНОrОН ТЭ ЭШ ЛО ШЧО ШП ЭСО ЦКrЯОХs ШП ЭСО аШrХН. 
TКЛКrī (111, p. 320) rОpШrЭs ЭСКЭ ЭСО МКХТpС КХ-MКЧsūr аКs КНЯТsОН Лв СТs PОrsТКЧ ЦТЧТsЭОr KСāХОН Л. 
Barmak not to attempt its demolition. This advice reflects both the building's prodigious dimensions 
and its reputation as a monument. In spite, however, of the past and present notoriety surrounding 
the Ayvan-a Kesra, including the observations of Muslim geographers, the accounts of travelers, 
and the attention of archeologists, it is still only largely circumstantial evidence which permits 
investigators to propose a specific date for the building's construction. That such a problem is a 
crucial issue stems from the fact that any interpretation of the building's significance in the history 
of architecture depends entirely upon knowing when it was built. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Elevation of the Great arch and the north  and 

south wings of Ayvan-e Kesra, prior to 1888 flood. 
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The problem of identifying the building's sponsor began at least as early as the time of Hamza 

EsПКСāЧī (ЦТН-10ЭС МОЧЭЮrв CE) аСШ, Кs МТЭОН Лв ВāqūЭ (1, pp. 425-26), quotes a passage translated 

by Ebn al-Moqaffa' from a Pahlavi chronicle, the KСЮКНāв-ЧāЦКР, which states that the Ayvan at  

MКНā'ОЧ аКs ЛЮТХЭ Лв SСКpūr I (r. 241-72 CE). This date was preferred by Herzfeld (Archaölogische 

Reise, p. 76). Hamza himself favored a different view, based on information received from a 

ГШrШКsЭrТКЧ prТОsЭ, OЦКвН (OЦīН) Л. AšūСКsЭ, аСШ МХКТЦОН ЭСКЭ ЭСО AвЯКЧ аКs ЭСО аШrФ ШП 
Khosrow II PКrЯēг (r. 590-628). IЧ ШЭСОr sШЮrМОs ТЭ Тs KСШsrШа I AЧōšīrКЯāЧ (MP. AЧūšКФrЮаāЧ – 

immortal soul) (r. 531-79) who is claimed as the founder. This attribution has received the most 

sЮppШrЭ ТЧ rОМОЧЭ ЭТЦОs ПШr sЭвХТsЭТМ rОКsШЧs Кs аОХХ. ВāqūЭ sКТН ЭСКЭ ТЭ аas the work of several kings 

(loc. cit.). The problem is compounded by the fact that late medieval writers confuse the Ayvan-a 

Kesra with the "White Palace." The confusion may stem from the fact that, according to Tabari (1, 

p. 2441), when the notorious MosХОЦ МШЧqЮОrШr SК'Н Л. AЛī АКqqās ШММЮpТОН MКНК'ОЧ ТЧ 637 "СО 
rОsТНОН ТЧ ЭСО АСТЭО PКХКМО КЧН ЭШШФ СТs prКвОrs ТЧ ЭСО AвЯКЧ." Bв ЭСО ЭТЦО ШП ВāqūЭ ЭСО АСТЭО 
Palace had long since been demolished for the re-use of its building materials, and there may have 

been a tendency to think of the two structures as belonging to same complex, though it is clear from 

ЭСО ОКrХв аrТЭОrs (О.Р., ВК'qūЛī, BШХНāЧ, p. 321, and the TК'rТФС BКРСНāН I, p. 128) that the White 

PКХКМО аКs ТЧ ЭСО 'AЭīqК sОМЭТШЧ ШП MКНā'ОЧ, аСТХО ЭСО Ayvan was in Asbanhar. The picture is 

ПЮrЭСОr МХШЮНОН Лв ЭСО аКв ЭСКЭ ЭСО pОrsШЧКХ ЧКЦО KОsrā аКs ЮsОН ТЧ pШsЭ-Sasanian times as the 

generic title for all Sasanian kings of kings. The problem is only slightly alleviated by the theory 

advanced by O. Grabar that the latter term was used in the medieval period to refer to a throne 

palace and had no specific connotations of architectural form. Thus, any reference to an ayvan in 

Mada'en should presumably automatically relate to the Ayvan-e Kesra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 4. Plan of Ayvan-e Kesra adjacent features. 
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Reuther arrived at a sixth century date, i.e., that of Khosrow I, on the grounds of the facade's 
style (Survey of Persian Art, pp. 515-16). He argued that three of the decorative principles 
employed in the facade's decorations are unknown in the eastern Mediterranean area before the 
sixth century. These include the combination of large and small elements of the same type in an 
arcade where stories of markedly different scale are linked by a "colossal order" of engaged 
columns; the rejection of vertical alignment for the elements of superimposed stories; and the use of 
a decorative arcade motif on the archivolt of the arch. Naturally, this argument presupposes that all 
these developments had to have taken place first in Syria. It relied heavily upon the accounts of 
Byzantine historians such as Theophylaktos Simokatta (Histories 5.6, ed. C. de Boor, Leipzig, 
1887, cf. SСāСЧāЦК, ОН. BШrūФСīЦ, IБ, pp. 2886 ПЭ.), аСШ аОЧЭ ЭШ РrОКЭ СШpОХОss ХОЧРЭСs ЭШ 
emphasize the contribution made by Greek, i.e., Byzantine, architects. "Ctesiphon is the biggest of 
the royal residences in Persia. It is said that the emperor Justinian sent Greek stone, as well as 
architects who were experts in building and experienced in vaЮХЭТЧР, ЭШ KСШsrШа ЭСО sШЧ ШП KКЯāН 
(Khosrow I). And they built the royal palace not far from Ctesiphon in the Byzantine manner." 

While one can not dispute that marble, as well as artisans and even architects, were in all 
probability brought to the royal court of Khosrow I for his foundation of New-Antioch after his 
capture of the mother city in 540 CE, it is entirely to be disputed whether these individuals were 
involved in the conceptual planning of the Ayvan-a Kesra monument. It would be natural for any 
Byzantine writer like Theophylaktos, with his obvious bias, to have made the smallest contribution 
by a western architect (even redecoration with marble slabs) seem like control over the entire 
project. It would be wrong, too, to deny that the origins of the individual elements of the decorative 
facade are to be found in the vocabulary of the Hellenistic and Roman architecture. But these 
principles of decoration had long been adopted and even developed by the Parthian architects of 
Mesopotamia, as demonstrated by the facade of the Parthian palace at Ashur. In fact, one could 
argue that the types of liberties which eastern architects were already accustomed to taking with the 
strict Classical concepts, in the second century CE, naturally permitted the decorative arrangement 
of the Ayvan-a Kesra to have been conceived long before the era of Khosrow I. 

Herzfeld and others relied heavily upon this argument, being inclined to accept the ФСЮāНКв-
ЧāЦКР source which attributed the building to Sapur I. Gullini has acknowledged the obvious 
similarity between the Ayvan-a Kesra and the Ashur palace in terms of the use of a blind facade to 
decorate a building, but he argues that the Sasanian example lacks "the uniform rhythmic vertical 
cadence" which distinguishes the Parthian version. Following basically the same stylistic argument 
as Reuther he is inclined to favour a sixth century date (Bruno et al., Mesopotamia I, p. 92). 
Reuther's interpretation also depended upon evidence unearthed by the 1928 excavations. But it 
should be emphasized that this evidence is circumstantial in the extreme. Thwarted by the lack of 
material by which they could study the monument in detail, and with considerations of safety in 
mind, the German excavators turned their attention to the Tell al-DКЛā i mounds that lay 
immediately to the south of the south wing of the Ayvan-e Kesra. Extensive fragments of 
architectural decorations were found on the surface, mostly of colored marble, mosaic glass cubes, 
and ornamental stucco. The stucco was dated to the sixth century on stylistic grounds. By an 
unacceptable line of argument the hypothesized friezes of human and animal figures were 
interpreted as being appropriate remnants of the White Palace, with the Ayvan-e Kesra (in which, 
КММШrНТЧР ЭШ TКЛКrī, 1, p. 2441, Sa'd took his prayers) located conveniently close by. The 
similarities of pavement level between the two areas were seen by the excavators as additional 
supportive evidence for dating the Ayvan-e Kesra to the sixth century. 
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Fig. 5. Elevation of the great arch and south facade of Ayvan-e Kesra 

 
A possible solution to the dilemma might be found if it could be determined that the great 

arch actually dated from the third century, while the decorations (in particular the marble slabs 

from Antioch) merely represented later refurbishings. The later addition of the enclosed 

chamber at the rear of thecomplex suggested by the different level of foundations, might even 

fit nearly into this arrangement-the greater mystique associated with the imperial throne and the 

closed draperies of the reign of Khosrow I would have been well served by the addition of this 

more secluded chamber behind the public audience hall. 

Recent probes, however, by the Italian Mission around the footings of Ayvan-e Kesra 

designed specifically as studies to plan the restoration of the monument-have demonstrated 

fairly strongly that there is no archeological evidence for such suggested refurbishings. The 

Mission reports that the only major changes visible from the probes appear to have occurred 

after the tearing-out of the precious wall facings (presumably after the Moslem conquest). It 

would be surprising if all traces of earlier phases had been completely removed, even if the 

hypothetical sixth-century refacing had involved the complete removal of the earlier pavements. 

Virtually no finds were recovered from the fill associated with the footings which could in any 

way provide a satisfactory date, although the universally problematic greenish-blue glazed 

pottery was found in the upper layers and assigned "a definite early Islamic" date (Mesopotamia 

1, p. l03).The recent restoration projects on the Ayvan-e Kesra itself seem to imply that no 

further refinement of this date will be possible using conventional stratigraphic excavation 

techniques, unless some of the small side and rear chambers can be safely excavated, with the 

chance that more diagnostic dating material can be found in them. Excavations in the general 

area will advance considerably our knowledge of the history of MКНā'ОЧ, ЛЮЭ ЛКrrТЧР К 
laboratory breakthrough such as in the realm of thermoluminescence for the dating of its bricks, 

the date and therefore significance of the great arch is likely to remain somewhat elusive.  

Ayvan-e Kesra has been mentioned and often described in Arabic and Persian sources and 

it is the subject of a moving Qasida Лв ЭСО PОrsТКЧ pШОЭ KСāqāЧī аСШ ЯТsТЭОН ТЭs rЮТЧs ТЧ ЦТН-

12th century. 

Key word: Ayvan Khosrow, Sasanian period, fire of temple, Iranian architecture. 
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Fig. 6. Ayvan (or Taq)-e Khosrow 
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ƏХТ SКХeСТpur 

 
AвЯКЧ (Яə вК TКq)-e Xosrov-SКsКЧТ КЛТНəsТ 

 
БоLASƏ 

 
BüЭüЧ SКsКЧТ КЛТНəХərТЧТЧ əЧ ЦəşСЮrЮ Яə ЦОЦКrХıq ЭКrТбТЧНə Цərг ЧТşКЧı ШХКЧ AвЯКЧ (Яə вК TКq)-a 

ФəsrК (БШsrШЯ SКrКвı) ТЧНТ ФərpТМ НКğıЧЭıХКrıЧК ЦərЮг qКХır. BКğНКНıЧ КşКğısıЧНК TТРrТsТЧ şərq sКСТХТЧНə 
Ayvan-К KəsrК (AвЯКЧ-О MəНКОЧ Нə КНХКЧır) КНəЭəЧ AsЛКЧЛКr şəСərТЧ  şТЦКХıЧК НШğrЮ ЮгКЧКЧ CЭОsТПШЧЮЧ 
КНı ТХə əХКqəХəЧНТrТХТr Яə MəНКОЧТЧ хШбsКвХı ФШЦpХОФsТЧТ ЭəşФТХ ОНəЧ şəСərХərНəЧ НТРərТНТr (ŞəФТХ I). SКХЦКЧ-a 
Pak (Salman-О PКФ) ЦüКsТr qəsəЛəsТ вКЧıЧНК вОrХəşəЧ AвЯКЧ-К KəsrК SКsКЧТХər şКСıЧıЧ əПsКЧəЯТ ЭКбЭ 
sКrКвıНır. 

Açar sözlər: Ayvan-e Xosrov, AtəşРКС, SКsКЧТ НöЯrü, İrКЧ ЦОЦКrХığı 
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N.Ə. Əliyev, A.S. Əliyeva 
Azərbaycan MemКrХıq və İnşККt UnТversТtetТ 

                    
TƏBİƏTİN ŞƏHƏRSALMADA ВERİ 

 
Təbii təbiət-şəhərlərТЧ sКХıЧЦКsı Яə ТЧФТşКПı üхüЧ ən vacib olan faktorlardan biridir.O, insan 

tərəfindən dəвТşТФХТвə çox az məruz qalan, həЦ şəhərТЧ ТЧФТşКПı üхüЧ ərazi, və həm də Кхıq 
məФКЧНır ФТ, ЛЮЧХКrsıг şəhərlər mövcud ola bilməzlər. Şəhər tikintisi üçün ehtiyat sahəsinin problem 
kimi, ətraf mühit problemi də хШб ЮrЛКЧХКşНırıХЦış sıб ЦəsФЮЧХКşКЧ öХФələrdə ТsЭОСsКХхı 
təmərküzləşЦəsinin, və əСКХТЧТЧ sıбХığıЧıЧ КrЭЦКsı, sШsТКХ və mühəndis-texniki infrastrukturun 
ТЧФТşКПı üхüЧ бКrКФЭОrТФ ШХКЧ КqХШЦОrКsТКХКrНКı Яə ЮrЛКЧХКşНırıХЦış rКвШЧХКrНК бüsЮsТХə КФЭЮКХНır. 

Lakin təbiətin əhəmiyyəti təkcə təsərrufat və sШsТКХ ТЧФТşКП üхüЧ Цəkan bazisi rolu ilə bitmir. 

Çünki təbiətin bütün komponentləri:torpaq, yerüstü və вОrКХЭı sЮХКr, ЛТЭФТХər, КЭЦШsПОrТЧ КХЭ qКЭХКrı, 
heyvanat aləmi-ТЧsКЧХКrıЧ Сəyat fəaliyyətlərТЧТЧ ЯКМТЛ (ЦüСüЦ) rОsЮrsХКrıНır. İЧsКЧХКrıЧ Сəyat 

fəaliyyətində bu resurslar insanlar tərəfindən bu və вК ЛКşqК şəkildə istifadə olunur, dəвТşНТrТХТr, 
bəzi hallarda qiymətləndirilmir və ya tamamilə məhv edilirlər. TəbiəЭ хШбşКбəli, mürəkkəb sistem kimi  

Нüг (ЛТrЛКşК) Яə əks əlaqəli kompensator və Л. rОКФsТКХКrı ШХКЧ Цürəkkəb, çoxsəviyyəli polistruktur 

sТsЭОЦ ФТЦТ ПШrЦКХКşır. OЧК Рörə də, demək olar ki, təbiətin bu və вК ЛКşqК ФШЦpШЧОЧЭТ НОПШrЦКsТвКвК 
ЮğrКвırsК ЛüЭöЯХüФНə sistemi dəвТşНТrТr. 

Təbiətlər, o cümlədəЧ şəhər təbiətləri həЦТşə МШğrКПТвК ОХЦТЧТЧ Сər şОвНən əvvəl, onun konstruktiv 

istiqamətinin təНqТqКЭ ШЛвОФЭТ ШХЦЮşНЮr. BЮЧЮЧХК Лirlikdə TəbiətlərТЧ “qЮrЮХЦКsı"ЧıЧ öвrənilməsi -kənd 

təsərrЮПКЭı, ЦОşəçilik, ovçuluq,  istirahət və b. tətbiqi bilik və təcrübi fəaliyyət sahələri üçün böyük 

ЦКrКq НШğЮrЮr. BЮ ЦüЧКsТЛətlə МШğrКПТвК ОХЦТ ЛüЭüЧ ЛЮ ОХЦХər və xalq təsərrЮПКЭı sКСələri üçün zəruri 

elmi bünövrə kimi xidmət göstərir. Eyni zamanda, özü də (xüsusilə onun konstruktiv istiqaməti) ictimai 

təcrübənin və tətbiqi elmlərin nailiyyətləri ilə çox zənginləşТr. 
Təbii təbiətə artmaqda olan insan təsТrТ   şəraitində МШğrКПТвК ОХЦТ ТХə вКЧКşı şəhərsalma da təbiət və 

cəmiyyəЭТЧ qКrşıХıqХı Эəsirinin tənzimləyicisi kimi, əhəmiyyətli rol oynaya bilər. 

Təsərrufatın idarə edilməsinin təkmilləşməsi və təbiətdən istifadə məsələlərinin həllində şəhərsal-
manın fəal rolu əhalinin məskunlaşdığı yerlərin layihələşdirilməsi və tikintisi, insanı əhatə edən faktorlar 
da hesaba alınmaqla müvafiq təkliflərin tədqiq edilməsi və işlənməsinin aktuallığını müəyyən edir. 

Müasir mərhələ şəhərsalma fəaliyyətinin miqyasının genişlənməsi ilə xarakterizə olunur. 
Şəhərsalma obyektlərinin layihələşdirilməsi sırasına bu gün əhalinin nəhəng regional 
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məskunlaşma sistemi və bütövlükdə ölkə (ərazisində) əhalinin məskunlaşması daxildir. Bu gün 
əhalinin regional məskunlaşması və bütünlükdə ölkədə əhalinin məskunlaşdırılması şəhərsalma 
obyektlərinin layihələşdirilməsi sırasına daxildir. 

Şəhər mühitinin özünün formalaşması ilə yanaşı şəhərsalmanın qarşısında ona xas olmayan 
miqyasda mühitin təşkili məsələləri durur: ənənəvi şəhərsalma sistemi genişlənir və bu gün kənd 
təsərrufatı və təbiətin istirahət növü bu və ya başqa regionun mühəndis - texniki infrastrukturu 
əhaliarası xidmətin, ictimai mərkəz kimi yeni tərkib hissələri daxil edilir. Bununla, nəinki memar və 
şəhərsalma mühəndisinin ənənəvi olaraq formalaşmış fəaliyyətləri öz çərçivəsindən хıxır, yeni 
metodlar və layihələşdirmə üsulları tələb olunur. Lakin, bununla belə şəhərsalma fəaliyyətinin xalq 
təsərrufatı əhəmiyyətinin inkişafi və şəhərsalmanın sosial-iqtisadi və ekoloji planlaşdırmada 
iştirakının zəruriliyi müəyyən edilir. 

İnsanla təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi məsələsinə bu gün müxtəlif elm sahələrində bir çox əsərlər 
həsr olunmuşdur. Bu kitabda isə şəhər ilə təbiətin qarşılıqlı əlaqəsinə şəhərsalma baxımından 
yanaşılır. Məsələnin belə qoyuluşunu müəlliflər çox aktual hesab edirlər, xüsusən ona görə ki, 
şəhərsalma həllərində təbii amillər  sonuncu yeri  tutmurlar. 

Təbiətin tədqiqinə şəhərsalma mövqeyindəЧ вКЧКşıХЦКsı бüsЮsТввətləri ərazinin layihə-
ləşНТrТХЦə xüsusiyyəti  ilə müəyyənləşНТrТХТr. BЮ СКХНК, Эəbiətə, hər şОвНən əvvəl, şəhərlərТЧ ТЧФТşК-
ПıЧК Яə məsФЮЧХКşЦКвК ФШЦpХОФs rОsЮsХКr ФТЦТ ЛКбıХır. BЮ НК öг ЧöЯЛəsində təbii mühiti daha da 
dərindən qiymətləndirməyə söЯq ОНТr. QКrşıХıqХı əlaqəli komponentlər sistemi kimi təbiətin 
hərtərəfli təСХТХТ МШğrКПТвК ОХЦТ üхüЧ Нə xarakterikdir. Burada isə şəhərsalma obyektlərТЧТЧ ТsЭТsЦКrı 
və tikintisi üçün böyük əhəmiyyəti olan komponentlər tədqiq edilir. Belə ФТ, şəhərТЧ pХКЧХКşНırЦК 
qЮrЮХЮşЮЧК ЛКşХıМК ШХКrКq rОХвОП (вОr səЭСТЧТЧ qЮrЮХЮşЮ), СТНrШqrКПТвК Яə СТНrШХШУТ şərait təsir edir ki, 
ЛЮЧХКrНКЧ НК şəhərТЧ ФШЦpКФЭХıq Нərəcəsi, nəqХТввКЭ вШХХКrıЧıЧ вОrХəşНТrТХЦəsТ (sКХıЧЦКsı), pХКЧıЧ 
üЦЮЦТ ФШЦpШгТsТвКsı КsıХı ШХЮr. TТФТЧЭТНə, ЛТЧКХКrıЧ Яə qЮrğЮХКrıЧ sОхТХЦəsində, вКşıХХКşНırЦК 
üsЮХХКrıЧНК  ЭШrpКğıЧ бüsЮsТввəti, bitki örtüyü və iqlim xüsusiyyəti nəzərə КХıЧЦКХıНır. TШrpКq Яə 
ЛТЭФТ örЭüвü вКşıХХКşНırЦК, КЛКНХКşНırЦК üsЮХХКrıЧıЧ ЦüЦФüЧХüвüЧü Яə b. müəyyənləşНТrТr.  

ŞəhərsКХЦКЧıЧ Сəllinin əsas istiqaməti ərКгТЧТЧ pХКЧХКşНırıХЦКsı ЭəşФТХТ Яə orada həyat fəaliy-
yətini bərqərar edilmesi prosesi ilə ЛКğХı ШХНЮğЮЧНКЧ, ЭəЭЛТqТ şəhərsКХЦКЧıЧ Эətqiqində isə forma-
ХКşЦış ЭəbiəЭТЧ “СəndəsТ ПШrЦКsı” НəвТşНТrТХЦəsi, analizində məkan aspekti üstünlük təşФТХ ОНТr. 

Təbiətin həndəsı ПШrЦКsı ОХə ЛТr pХКЧХКşНırЦК şəraiti vəziyyəЭТНır ФТ, ШЧНКЧ Сəm ilkin plan şəraiti 
kimi istifadə edilir, həm də şəhərsalma fəaliyyəti prosesində məqsəНвöЧХü ШХКrКq вОЧТ şəkilə sКХıЧır. 
Bunun da əsКsıЧı-вКşКвış ЦəskənlərТЧТЧ pХКЧ qЮrХЮşЮЧК Яə məsФЮЧХКşЦКЧıЧ şəklinə aktiv təsir edən 
СТНrШqrКПТвК şəbəkəsi və relyef təşФТХ ОНТr. нгü də məsələ  burada  ehtiyyat sahələrinin birЛКşК Цəhdud-
ХКşНırıХЦКsıЧНК вКбЮН НК СКЧsıЧКsК üsЭüЧХüФ ЯОrТХЦəsində deyil, eyni zamanda bu faktorХКrТЧ НШХКвı 
təsirlərindən  də КsıХı ШХЮr. OЧХКr ФüХək rejimi və ЛКşqК  ТqХТЦ бüsЮsТввətləri ilə birlikdə şəhərlərin və ШЧХКrı 
əhatəsinə antropogen ,,təгвТqТ''ЧТЧ вКвıХЦКsıЧı ПШrЦКХКşНırır. OЧК Рörə də şəhərsalma-təbiət 
rКвШЧХКşНırıХЦКsı, ЛЮ РösЭəricilərə əsasən, ərazinin bütünlükdə aktiv olaraq təsərrufat üçün istifadə 
edilməsində şəhər tikintisi sərhəddinin  nizama salınması üçün əsas  kimi götürülə bilər. 

Təbiətin həndəsəsi onun bədii - memarlıq sürətinin formalaşmasının əsasını təşkil edən estetik 
keyfiyyətlərində  də ifadə olunur.  

Şəhərsalma layihələşdirilməsinin əsas məsələlərindən biri - estetik cəhətdən mükəmməl olan 
ətraf mühitin formalaşmasıdır.  

Beləliklə, təbiət şəhərsalan ücün hər şeydən əvvəl  şəhər yaratma ehtiyatıdır. Ona görə də onun 
komponentlərinin kompleksi və xassələri  həmişə seçimlə nəzərdən keçirilir. Bundan əlavə müxtəlif 
tipli şəhərlərin (sənaye, kurort, inzibati mərkəzlər) və şəhərin müxtəlif elementlərinin (yaşayış 
rayonu, sənaye kompleksi,  ictimai mərkəz, park) layihələşdirilməsində təbiətin müxtəlif resuslarına 
istinad etmək və onun layihələndirilən obyektin konkret xüsusiyyətinə uyğun qiymətləndirmək 
lazımdır.  

Təbiətin təhlilinə resurs" baxımından yanaşmaqla bərabər, КrЭКЧ ТЧsКЧ “Эəzyiqilə” əlaqədar bu 
gün təbiətin mühafizəsinin aktuallığı inkişaf edir. Şəhərsalmada təbiətin mühafizəsi, qarşılıqlı 
əlaqəli komponentlər sistemi kimi tədqiq edilmədən, elementar hissəciklərin və bioqeosenozların, 
fiziki coğrafiyanın və bioloğiyanın metodlarından uyğun şəkildə istifadə etmədən mümkün deyildir. 
Bu halda şəhərsalma mövqeyi, təbii elementlər kompleksinin mühafizəsi və təkrar istehsalı ilə bağlı 
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mühəndis-texniki və təbii təbiətdəyişmə proseslərinin, kompleks həllinin vacibliyindən  хıxış edir. 
Geniş regional məskunlaşma sistemləri - ərazinin təsərrüfat zonalaşması rasionallığının təbiətin 

imkanlarının təbii inkişafını təmin etməklə ərazinin təbii elementlərinin karkasının əlaqəli 
formalaşma problemidir. Təbii resursların təkrar istehsalı öz adi formasını saxlamaqla ərazinin 
səmərəli təsərrufat zonalarına bölünməsi ilə həmahənglik təşkil etməlidir. Şəhərlərdə bu ərazinin 
abadlaşdırılması  və yaşıllaşdırılmasının mühafizəsi üçün həyata keçirilən kompleks  texniki- 
mühəndis məsələlərin həllidir. Beləliklə şəhərsalmanın təbiəti mühafizə cəhətləri urbanlaşmış 
regionların və şəhərlərin təbii-texniki sistemlərinin quruluşlarının layihələşdirilməsində, təbii-ərazi 
komplekslərinin fiziki-coğrafi və iqtisadi modellərindən istifadə olunması ilə bağlıdır. 
Şəhərsalmada təbiətə daha bir yanaşma ətraf mühitin mühafizəsinin gigiyenik cəhətləri ilə bağlıdır. 
İri şəhərlərin tikilməsi, tikililərin sıxlığının artması və kommunikasiyaların fəaliyyətinin ərazi üzrə 
təmərküzləşməsi ətraf mühitin vəziyyətinin pisləşməsinə gətirib хıxarır: hava və su hövzəsi, torpaq, 
bitki və  şəhər mühitinin gigiyenik keyfiyyətinin yaxşılaşması şəhər təbiətinin,  təbii komponentlərin 
nəzərə alınmadan mümkün deyildir, çünki hal-hazırda onlar bir faktor kimi mühitin vəziyyətinə aktiv 
təsir etməyə imkan verir, onun sosial-gigiyenik effektini yüksəldir. Əkilən ağacların və akvatoriyanın 
(su hövzəsinin) şəhər tikintilərinin mikroiqliminin formalaşdırılmasına təsiri hamıya məlumdur. 
Şəhərsalmada bu elementlərdən səmərəlli istifadə edilməsi  gigienik effekt əldə edilməsinə imkan verir. 
Bu münasibətlə pozulmuş təbiətin tədqiqi və onların mənimsənilməsi imkanı,sanitar-müdafiə zonaların 
formalaşması məsələsi,yaşıllaşdırma və müxtəlif iqlim zonalarında şəhərlərin su ilə təmin olunması çox 
vacibdir. 

Bu münasibətlə pozulmuş təbiətin xassəsinin tədqiqi və onların mənimsənilməsi imkanı, sanitar 
mühafizə zonasının formalaşması məsələsi, yaşıllaşdırma və müxtəlif iqlim zonalarında şəhərlərin su ilə 
təmin olunması çox vacibdir. 

Şəhər mühitinin çirklənməsinin formalarından biri şəhər təbiətinin estetikləşdirilməməsi (este-
tikadan uzaqlaşmanı hesab etmək lazımdır) yəni onun yeknəsəkliyi, miqyasını itirməsi, mövcud təbiətin 
simasında olan təbii keyfiyyətlərlə əlaqələrin pozulması və b. hesab etmək lazımdır. Burada təbii 
komplekslərin elementlərindən düzgün istifadə etmək, mükəmməl təbii estetik mühitin formalaşması 
məsələnin həllində mühüm rol oynadığını da yadda saxlamaq lazımdır. Beləliklə şəhərlə təbiətin 
qarşılıqlı əlaqəsinin tədqiqi,  şəhərsalmada çoxşaxəli xarakter daşıyır və məsələyə ümumi elmi ekoloji 
yanaşmada təcəssüm olunan biliklər sisteminin inkişafını formalaşdırır. Bu biliklərin istiqamətinin 
müəyyən məqsədə yönəldilməsi, ekoloji tədqiqat baxımından  diferesiallaşdırmaya imkan verir. Birinci, 
təbii təbiətin şəhərsalmada istifadəyə yönəldilməsi, ikincisi isə artan insan ''təzyiqi''şəraitindən 
qorunmasına yönəldilmişdir. Birinci istiqamət şəhərsalma layihələşdirilməsinin məzmununu 
(məqsədini) təşkil edir, daha geniş planda təbii mühitin insanlar tərəfindən mənimsənilməsidir 
(istifadəsidir). O xalq təsərrufatinda təbii resurslarla baglı olan bir sıra məsələləri ərazinin coğrafi 
resuslarına uyğun olaraq istifadəsinin, ərazi üzrə differensiyası (təbəqələşməsi), istehsal qüvvələrinin 
inkişafı və yerləşdirilməsi ilə əlaqədar olan bir sıra məsələləri özündə birləşdirir. Eyni zamanda bu 
istiqamət elmi-texniki inkişafı ümumi perspektivindən tutmuş vəziyyəti həyat fəaliyyətinin təşkili ücün 
praktiki məsələlərin həllinə qədər olan bir sıra böyük sosial problemləri özündə birləşdirir. 

Bu baxımdan ən mühüm ekoloji tədqiqat şəhərsalmanın sanitar - gigiyenik əsası kimi görünür,  
formalaşması isə şəhər təbiətinin təbii komponentlərinin təzyiqi ilə baglı olur. Ekologiyanın sosial-
gigiyenik aspektinə  həm estetik imkanlarından istifadəni həm də təbii təbiətin mühafisəsini aid etmək 
olar. Bütün bunlar ekoloji şəhərsalma tədqiqatının sosial-iqtisadi istiqamətini (yönümünü) formalaşdırır. 

Təbii komplesklərə bütünlükdə təbii mühitə artan insan təzyiqi insanlar üçün  də ziyansız deyildir. 
Ona görə də təbii komplekslərin mühafizəsi müasir zamanda da şəhərsalmanın komponenti və geniş 
anlamı olduğu kimi şəhərlərin və sənaye komplekslərinin və b. layihələşdirilməsi üçün  son dərəcədə 
zəruridir. 

Açar sözləri: təbiəЭ, şəhər, ЦüСТЭ, ХКЧНşКПЭ, rОХвОП  
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The place of landscape in cityplaning 
 

SUMMARY 
 
Article devoted problems of  influense  of  a  landscape on plan-spatial structure of sities. 
Key words: nature, landcape, relyef,  town, surronding. 
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E.F.Hüseynov 

 
Xəzər dənizi regionХКrıЧНК ТqХТЦТЧ НəвТşНТrТХЦəsinə НКТr şəhərlərТЧ НКЯКЦХığıЧıЧ ОФoХoУı 

qiymətləndirilməsi 
 

БULASƏ 
 
Məqələdə Xəzər dəЧТгТ rОРТШЧХКrıЧНК ТqХТЦТЧ НəвТşТХЦəsinə qКrşı şəhərlərТЧ НКЯКЦХığıЧıЧ ОФШХШУТ 

qiymətləndirilməsi məsələlərinə ЛКбıХır. Бəzərin dənizsahili rКвШЧХКrıЧНК НКЯКЦХı şəhərsКХЦКsıЧıЧ şərtləri 
КşРКr ШХЮЧЮr Яə вКşКвış Цəntəqələrinin təhlükəsizlik və müdafiəsı üгrə urbo-ОФШХШУı Эədbirlər müəyyən edilir. 
Tədqiqat  əsКsıЧНК, Цüəllif belə bir nəticəyə gəlir ki, AzərЛКвМКЧ şəhərlərinin və ekosisteminin davaЦХı 
ТЧФТşКПıЧıЧ pХКЧХКşНırıХЦКsı, Нənizin gözləməli tərəddüdünü və XəzərТЧ sКСТХЛШвЮ гШЧКsıЧıЧ sЮ ЛКsЦКsıЧНКЧ 
ШХКЧ ТЭФТsТЧТЧ ЦКФsТЦЮЦ КгКХНıХЦКsı Чəzərə КХıЧЦКqХК КpКrıХЦКХıНır. 

Açar sözlər: Xəzər dəЧТгТ, ТqХТЦ, şəhər, НКЯКЦХıq, ОФШХШУı qТвЦətləndirilməsi 
  

E.F.Huseynov 

 

Ecological estimation of cities sustainability to climate change in the regions of caspian sea 
 

SUMMARY 

 

The article is considered questions of an ecological estimation of cities sustainability to a climate 
change in regions of Caspian Sea. Conditions are determined for sustainable urban planning in Caspian 
seaside areas come to light and urban and ecological actions on safety and protection. The author comes to 
conclusion on the basis of research, that planning for sustainable development of cities and ecosystem is 
necessary for settlements conducting of Azerbaijan in view of expected fluctuations of a sea level for the 
maximal decrease in losses from flooding a coastal zone of Caspian Sea. 

Key words: ecological estimation, city, sustainability, climate, Caspian Sea 
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BAZAAR OF TABRIZ; A GREEN ARCHITECTURE AND URBAN AREA IN IRAN 
 

Abstract 
With the growth of population, more resource and energy is consumed and as a result 

environmental population increases. The energy crisis and global changes in environment caused 
sustainability to become the main concern of many groups. Built environment has a large impact on 
environmental sustainability. Sustainable Architecture and urbanism seeks to find solutions concer-
ning the effects of human activities on environment and urban areas. 

Vernacular architecture has many solutions to offer to new sustainable developments because 
of its responsiveness to the environment and the context that it's located in. This research looks at 
an example of vernacular architecture in Iran. The method of this research is case study, which 
analyzes a definite and structured urban area, in Iran -Bazaar of Tabriz city- and its different spaces, 
such as Sara, Timche and Hojre. Bazaar is a cultural, social, commercial, educational and sanitarian 
area which roles as a connectional and safe urban space. 

The first part of the paper is a review of Bazaar of Tabriz in Iran and its sustainable issues. The 
second part of the paper states the sustainable approach towards built environment and 
sustainability and a combination of the case study and the sustainable architecture theory are 
analyzed. The paper shows that multi-functional spaces such as bazaar in urban areas can have a 
deep role in social, cultural, economical and environmental sustainability. This leads to coherence 
of architecture and urban areas that draw different parts of city together and creates a mixed use 
structure, which helps to adaptability, flexibility of space and peoples' sense of belonging to it. 

Keywords: Bazaar of Tabriz architecture; sara; timche; hojre; sustainable architecture and 
urban area 

 
Introduction 

Environmental impact of human activities, pollution, overpopulation, widespread infrastructure 
deterioration, natural resource depletion and waste generation are some of the reasons that make 
sustainability as an essential approach in contemporary world. Vernacular architecture and 
urbanism of Iran has many characteristics of sustainable architecture and studying its space helps to 
the future development as a successful space in the heart of the city. 

Tabriz has been the capital city of Iran in many periods. Its Bazaar has different spaces and its 
strong connection to open space is remarkable in its design. It is so much related to the climate of the 
city as Tabriz is located in cold climate of the country and the materials and architectural form of this 
space response to the nature and context of the city. This space shapes a sustainable place which 
different aspects such as social, economical and nvironmental sustainability are considered in it. 

 
Bazaar in Iran 

The word "bazaar" refers to "waazaar", which is an ancient Persian word. (Porushani,1995:305) 
This word, bazaar, has been transferred into many countries. A study of the usage of the word 
"bazaar" since ancient times reveals the economic exchanges between Persia and other countries. 
The traditional Persian bazaar is a highly organized commercial and financial center of the city. 
Linked to the mosque, the seminary (madreseh), the religious space (hoseyniyyeh), the caravansary, 
and the bathhouse (hammam), (Khansari and Yavari, 1987) Bazaar is a cultural, social, commercial, 
educational and sanitarian area. The bazaar has been the heart of the Iranian town. In most towns 
the bazaar is a covered street (Raste), or series of streets with small shops (Hojre) grouped by service or 
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product. Bazaar may contain the shops of cloth and apparel dealers; carpet makers and merchants; the 
workshops of artisans making goods of copper, brass, leather, cotton, and wool. 

In Tabriz, that is a large city, the Bazaar is a warren of streets that contains spaces such as baths, 
mosques, schools, warehouses, restaurants and gardens in addition to shops. Mass is mixed with open 
space in traditional Bazaar and several central courtyards containing Green space, wells of water and trees 
are in it. The Bazaar courtyards regulate the light and weather and helps to the circulation of air and the 
livability of space. The modernization policies transformed many aspects of urban society and led to the 
rapid growth of the urban population. The establishment of factories displaced the numerous artisan 
workshops. Parts of old bazaars were destroyed to create wide streets. Merchants were encouraged to 
locate retail shops along these new streets rather than in the bazaars.  

 
Bazaar of Tabriz 

Tabriz is the capital of one of the famous provinces of Iran, The Azarbaijan or Aturpatgan that 
is perhaps the birth place of Zaratushtra and is the land of Azargoshnasp temple. Tabriz has been 
the capital city of Iran on numerous times throughout the old history of this country and is located 
in a valley to the north of the Mount Sahand. 

 

 
 

Figure 1: Tabriz Bazaar in the city 

 
The greatest boost to Tabriz came with the opening up of Iran to the West at the turn of 19th 

century, when it became the main staging post between the interior of Iran and the Black Sea. 
The Bazaar of Tabriz is one of the oldest and largest bazaars in the Middle East and also one of the 

unique brick architectural textures and one of the largest closed one-roofed structures in the world. 
Bazaar of Tabriz consists of some sub-bazaar in various fields including Amir Bazaar (for gold and 
jewellery), shoe bazaar, Mozzafarieh (carpet bazaar) and other subdivisions for special matters. The 
Bazaar remains as the economical heart of the Tabriz contemporarily and is used for the celebration of 
the ceremonies (especially in Ashura). Exact information on the history and origin of the bazaar is not 
available; however, historical buildings such as the Jam's Mosque, Talebieh School, and Sadeqieh 
School indicate that the complex is one of the oldest structures of the city. The present structure of 
bazaar dates back to the closing years of the Zand dynasty (1750-1779 A.D.). 

The most famous raste Bazaar of Tabriz are Amir Bazaar, Kafashaan Bazaar (Shoemakers), 
Haramkhane Bazaar, Yaman Dooz Bazaar, Hallajan Bazaar, Sarajaan Bazaar, Kolahdozaan Bazaar 
(hat makers), Sadeghiye Bazaar, Mesgaran Bazaar, Haj Mohammad Hosein Bazaar, MirAbolhasan 
Bazaar.Famous schools and mosques in bazaar complex are Jame' Mosque, Haj Safar Ali school, 
Sadeghie school. 

The coverage of main halls of Bazaar is one layered-dome. These domes are the best for Tabriz 
climate. In this type of coverage the direct sunshine and the rain and snow are prohibited; the Ba-
zaar space is kept warm in cold winters and in summer this space is colder than outside. The domes 
and arches of Tabriz Bazaar are unique. The biggest dome of Bazaar is the dome of Amir Timche. 
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Figure 2: Site plan of Tabriz Bazaar (Ahmadkhani et al, 1985) 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FТРure 3: MТrгК SСКПТe’ TТmМСe                FТРure 4: SФetМС oП TКЛrТг BКгККr RКste 

 
Timche - Sara (Covered Halls and central courtyards) 

Timche (Covered halls) is an economic complex, which was designed like sara (courtyard) but 
smaller and also often roofed. In timche and Sara, shops (Hojre) are located around a courtyard. 
These spaces in the Bazaar act as shopping complexes for special products. They have shops and 
Hojres that are for selling different goods. The most important Timche in bazaar are: Amir Timche, 
Mozaffarie Timche, Haj Sheikh Kazem Timche, Gorji lar Timche, Haj Safar Ali Timche, Mirza 
Shafie' Timche, Haj Rahim Timche, Haj Mir Abolfazl Timche. 

Famous Saras are Amir Sara, Keshmesh Chi Lar Sara, Haj Rasool Sara, Haj 
Mirza Ali Sara. Mozaffariye Timche is one of the most beautiful timches of Tabriz bazaar and 

has way to Gliz Basti and Thishi Bazaar. This timche has two storys that has 26 hojre on the first 
floor and 26 on the second floor. Amir Timche is located near Shohada square and at the entrance 
of Tabriz Bazaar. The Architect of Amir Timche was Samad Memar. It has eight angle form and 
two-storey Hojre (shop) around it. The biggest brick dome of bazaar is on this timche. 

That has beautiful decorations and ornaments (Mogharnas and Karbandy). Amir Sara is across 
the Timche and has wide open space with green space and different Hojres. 
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Figure 5: Plan(Ahmadkhani et al,1985)   Figure 6: Plan (Ahmadkhani et al,      Figure 7: Plan 

(Ahmadkhani et and sketch of Amir Sara 1985 and sketch of Amir Timche al,1985) and sketch of Amir 

Jonoobi (Southern) Timche shomali (Northern) 

 
Shops and workshops, called hojre, are simplest and smallest architectural space, but they are 

one the most important elements of a bazaar. The shops are located in both sides of the raste and 
corridors. These are mostly double-storied, but in some parts of the bazaar with less importance, 
these stores are single-storied. The first floor of shops is usually factory or commercial space, while 
the second floor is usually the warehouse or an office for commercial trades. The area of the shops 
is between 10 and 25 m2. 

Most of the shops and workshops in the bazaar are separated from the streets (raste and 
corridors) with steps. This difference between the level of the shop and the street is related to the 
kind of business and craft inside the shop. For example, the level of shops in some parts is about 15 
cm above the route, and in some cases (usually workshops), it is 15 cm lower. (Gharipour, 2003) 

The connection of shops or workshops to the streets is based on their functions. In some parts 
of the bazaar such as druggist stores or provisions stores, shops are in more contact with customers 
and people are able to come in and evaluate the quality of products to select. In some other parts 
such as coppersmith's raste, shops are connected to the Bazaar through a long corridor (inside the 
shop) to increase the safety of the raste. In some other parts, like the raste for goldsmiths', shops are 
higher than the level of the bazaar to guarantee the security of the shop. 

 
Sustainable architecture 

The concept of 'environmentally friendly' with resource efficiency has tended to be a defining 
characteristic of the environmental debate since the energy crisis of 1973. The main outcome of this 
global focus for sustainability in terms of building production has been a continuing emphasis on 
improving physical performance generally and the efficient use of energy in particular. (Guy, et al. 
2005:20) Although there are many different explanations of the concept of sustainable 
development, three important themes related to sustainability have been increasingly emphasized 
and agreed upon by many researchers, which include social, environmental and economical 
sustainability. 
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Figure 9: Three Basic themes of sustainable development (Khalfan, 2002) 

 
Architectural sustainability is linked to the much quoted Brundtland definition through an 

emphasis on limits to the carrying capacity of the planet, and they pointed to the UK's Building 
Services Research and Information Association (BSRIA) definition of sustainable construction as 
'the creation and management of healthy buildings based upon resourceefficient and ecological 
principle' (Edwards, et al. 2001: 7). 

Sustainability in the built environment can be observed in those buildings which have been 
with us for many decades, centuries, even millennia (Maver and Petric, 2003:641). The social 
dimension of sustainability encompasses the political, the cultural and all people-centered social 
issues, and to some extent the economic. It entails ensuring that the basic conditions for human life 
to flourish exist within society. Some of them include Social interaction, sense of 

belonging and spiritual enrichment and fulfilling daily activity such as work (Hes 2005: 14-15). 
Sustainability means protecting and continuing the genius loci, and working with within the 
limitations and possibilities that this requires. Sustainability of the building is sublimated to 
sustainability of the place. (Williamson, et al. 2003:29) The 'eco-cultural' and 'eco-social' logics 
which Guy and Farmer identify both overlap the cultural image of sustainability. The discourse of 
the 'eco-cultural' logic frames local ecology and climate as a part of the sense of place, helping to 
define the culture and vernacular (Williamson, et al. 2003:31). 

 
Tabriz Bazaar Sustainability 

Tabriz bazaar is social, economical and environmental sustainable. Different activities and land 
uses are located in its structured architectural and urban context. Mass and open space are properly 
mixed together and Bazaar central courtyards help to the regulation of air in interior space. The 
existence of green space and water in Bazaar open space help to the sustainability of the complex 
and hojres and shops are shaped around these spaces. Tabriz bazaar has used natural resources 
prudently and reduced use of the resources. Renewable and recyclable resources have been used in 
bazaar. The bazaar has created healthy and non-toxic environment. Air, land and water pollution are 
minimized by using vernacular and environmentally friendly materials and giving the main access 
to people and not vehicles. 

There is social self determination and cultural diversity in the Bazaar and it is compatible with 
local community. It Protects and promotes human health through a healthy and safe working 
environment. Mixed land uses in the bazaar complex helps to social sustainability also it helps to 
employment creation as people work and create artifacts along with selling their products. 

It has Flexible design and spaces are used for different and various purposes. Bazaar has 
appropriate infrastructures because of its compactness. These characteristics shape the 
environmental, social and economical sustainability of bazaar and can be sorted in this table. 
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Table 1: sustainability in Tabriz Bazaar from three aspects 
 

 
 

Conclusion 
Tabriz bazaar is a sustainable architecture and urban space. It is used as a cultural, social, 

commercial, educational and sanitarian area. The shops (Hojres) are spaces for trade. Different 
spaces such as Saras, Timches and Rastes help to the sustainability of bazaar with creating an 
appropriate of social, economical interaction that helps to sustainability. The materials used in it are 
environmentally friendly. The courtyards and their trees and water wells help using natural 
resources for ventilation and adjusting interior climate as well as creating a social space for 
increasing the community quality and creating the ambiance and spirit in city. The existence of 
mosques, schools and baths in the bazaar helps to using fewer infrastructures. Because of the 
compactness they have along with other social, economical benefits. Tabriz bazaar is a good 
example for future sustainable development because of different social, economical and 
environmental aspect that it has. 
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BabəФ ƏСmədi 

 
Təbriz bazarı-dözümlü memarliq İranıЧ şəhər ərazisində 

 
БоLASƏ 

 
ƏСКХТЧТЧ sКвı КrЭНıqМК НКСК хШб ОЧОrУТ Яə resurs istifadə edilir və bu da ətraf mühitin çirklənməsinə 

səbəЛ ШХЮr. EЧОrУТ ЛöСrКЧı Яə ətraf mühitdə qlobal dəвТşТФХТФХər bir çox vacib məsələlərdən birinə 
хОЯrТХЦТşНТr.ƏЭrКП ЦüСТЭТЧ qШrЮЧЦКsı ШЧЮЧ НöгüЦХüХüвüЧüЧ КrЭЦКsıЧК öЧəmli təsir göstərir. Dözümlü 
ЦОЦКrХıq Яə urbanizm ətraf mühitə insan təsirinin minimuma endirilməsi məsələlərinə səbəЛ ШХЮr. ƏЭrКП 
mühitlə ЮгХКşЦКsıЧı Яə müsbət təsirlərini nəzərə КХКrКq бКХq ЦОЦКrХığıЧıЧ РОЧТş вОЧТ СəХХ вШХХКrı Эəqdim 
etdiyini qeyd edə bilərik. Bu təНqТqКЭ ТşТ İrКЧНК ШХКЧ бКХq ЦОЦКrХıq КЛТНələri nümunələrini nəzərdən keçirir. 
Bu təНqТqКЭ ТşТЧТЧ ЦəqsəНТ İrКЧНК şəhər sahələrinin analizindən ibarətdir, məsələn TəЛrТг şəhərində bazar, 
digər sahələr, məsələЧ SКrКв, ЭТЦşО Яə hücrə. Bazar mədəni, sosial, ticari, təhsil və sanitar sahədir, onun rolu 
əlaqəli və təhlükəsТг şəhər sahəsТЧТЧ вКrКНıХЦКsıЧНКЧ ТЛКrətdir.  

TəНqТqКЭ ТşТЧТЧ ТФТЧМТ ПəsХТ ТЧşККЭ sКСələrТЧТЧ НöгüЦü, ЦОЦКrХıqНК НöгüЦХüХüФ Яə ЦОЦКrХıq 
nəzəriyyəsində təcrübə ilə əlaqədən bəСs ОНТr. BКгКr şəhərin müxtəlif sahələrinin bir yerə cəmlənməsinə 
şərКТЭ вКrКНır Яə qКrışıq sЭrЮФЭЮrЮЧ  əlaqə edilməsinə köməklik göstərir, belə ФТ, КНКpЭКsТвК ЛКМКrığı, sКСələrin 
çevikliyi və ТЧsКЧХКrıЧ şəhərə məбsЮs ШХЦКХКrı СТssТЧТ вКrКНır.  

Açar sözlər: TəЛrТг, ЦОЦКrХıq, ЛКгКr, ЭТЦçə, urbanizm, hücrə. 
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ƏBAГƏR DƏSTCERD OLВA İMAMГADASI 
 
Dəfn edilmə mərasimlərinin öyrənilməsТ ОЭЧШqrКПТФ КrКşНırЦКХКrНК Яə ibtidai cəmiyyətlərin 

tarixinin tədqiq edilməsində böyük təsirə malikdir. çünki, tarix boyu ölüm insan üçün bir sehirli və 
РТгХТ КЦТХ ШХЦЮş,  ШЧЮЧ Эəcrübə və ЭКЧıЦК вШХЮ Тsə yuxu və бЮrКПКЭХКr, ТЧsКЧХКrıЧ öгХərТЧТЧ qШş-
НЮqХКrı НКsЭКЧ Яə əfsanələr ШХЦЮşНЮr.  

 БКХqХКrıЧ Нəfn  olunma mərasimlərinin növlərinə təsir edən əЧ ЦüСТЦ ЛТХТвТ ШЧХКrıЧ  КбТrət   
ТЧКЦХКrı Яə ТЧsКЧХКrıЧ öХüЦə ШХКЧ ЛКбışХКrı ТНТ. 

Hər bir ölkədə və hər bir tarixi dövrdə dəfn edilmə mərasimlərinin növü həЦТşə həmin 
ölkələrdə mövcud olan əqidələrin, adətlərin, ənənələrin və ТЧКЦХКrıЧ РösЭərТМТsТ ШХЦЮşНЮr. 
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İsХКЦ DüЧвКsıЧНК Dəfn Mərasimləri 
İsХКЦ НüЧвКsıЧı Рəzməyə gələn hər ЛТr ЭЮrТsЭ İsХКЦ öХФələrТЧТЧ şəhər və kəndlərində ШХКЧ sКвsıг-

СОsКЛsıг Цəqbərələr gördükdə СОх ЛТr şüЛСə olmadan heyrətə gəlir. Bu məqbərələrin islam ölkələrinin 
КrбТЭОФЭЮrКsıЧıЧ ПШrЦКХКşЦКsıЧНК pКвı КвНıЧНır ФТ, AЯrШpК öХФələrindəki məqbərə və movzoleylərin 
pКвıЧНКЧ хШбНЮr. BЮ öХФələrdə dünyadan köçənlərin xatirə tikililəri daha çox heykəllər şəklindədir. Ola 
bilsin ki, bu fərq müsəХЦКЧıЧ СОвФəltərКşХığК ШХКЧ ТФrКС СТssТЧНən əmələ gəlЦТşНТr. AЦЦК ОХə 
edilməməlidir ki, müsəХЦКЧХКrıЧ Цəqbərələrinin tikilməsinə ЦОвХТ ШЧХКrıЧ СОвkəltərКşХıq ТХə müxalifəti 
səbəbinə вКrКЧЦışНır. Müsəlman məqbərələrinin bəzi ictimai və dini xüsusiyyətlərТ ЯКrНır, ШЧХКrı 
heykəltərКşХıq вШХЮ ТХə ləgv etmək olmaz və bu xusisiyyətlər islam ölkələrində məqbərələrə qКrşı НКТЦТ 
ЛТr sОЯРТ вКrКЭЦışНır. İЧНТ Рörək bu sevgi necə əmələ gəХЦТşНТr.   

Əvvəldə şərКТЭ Кхıq şəkildə бШşКРələn deyildi. Həzrəti Məhəmmədi (s.a.v) özü üçün nümunə hesab 
edən müsəХЦКЧХКrıЧ ТХФ qrЮpХКrı şТННətlə hər СКЧsı вКs Яə dəfn mərasimlərinin əleyhinə хıбırНıХКr, 
baxmayaraq ki, Quranda bu barədə heç nə deyilməЦТşНТr. кШбХЮ sКвНК Сədislər bu müxalifətin 
göstərТМТsТНТr. AğХКЦКq Яə şivəЧ qШpКrЦКq, pКХЭКr МırЦКq, ЛКşК ЭШrpКq Яə kül tökmək və bütün bunlara 
ШбşКr вКs Цərasimləri pisləЦТşНТr. ƏХХКЦə Həmədani öz vəsiyyətnaməsi yazarkən göstərТş ЯОrЦТşНТ ФТ, 
heç, kəs yüksək səslə ШЧЮЧ üхüЧ КğХКЦКsıЧ, СОх Фəs üгüЧü МırЦКsıЧ Яə вКЧКqХКrıЧК гərbə ЯЮrЦКsıЧ. O 
göstərЦТşНТr: “Mənzil qara ilə örtülməməХТНТr, ЛТr şОв sıЧНırıХЦКЦКХıНır, ЛТr ШЭ ФöФüЧНəЧ хıбКrıХЦКmaХıНır 
və ЛТr ЛТЧК НКğıНıХЦКЦКХıНır.” Həmçinin göstərТş ЯОrЦТşНТ ФТ, ШЧЮ ЧКбışı ШХКЦвКЧ Яə qıгıХ sКpХı ЭТkişТ 
ШХЦКвКЧ üх pКrsК Кğ MТsТr pКrхКsıЧК Фəfən tutsunlar. Dəfn edilmə mərasimi ziyafətləri də qəbahət sa-
вıХırНı. ƏЯəzində ona təkid edilirdi ki, ölünün cəsəНТ хШб ЭОг ЭШrpКğК ЭКpşırıХsıЧ. кüЧФТ pОвğəmbər buyur-
ЦЮşНЮr: “TОгХТФХə öг ЧКrКСКЭХıqХКrıЧı ЮЧЮЭЦКq ЦöЦТЧХər üçün bəyəniləndir. “Qəbirlər üzərində hər hansı 
ЭТФТХТ ЮМКХНıХЦКЦКХıНır, əksinə qəbir tezliklə torpaq ilə eyni səthdə ШХЦКsı ХКгıЦНır. Qəbrin sadəliyi və 
torpaq ilə eyni səthdə ШХКЦsı QЮrКЧТ-Kərimin iyirminci surəsinin əХХТ ЛОşТЧМТ Квəsində НОвТХНТвТ ФТЦТ (“SТгТ 
torpaqdan yКrКЭНıЦ Яə ЭШrpКğК qКвЭКrКМКğК, sШЧrК вОЧТНən torpqaqdan dirildəcəyəЦ”) Цöminlərin ölümdə 
bərabərliyinin göstəricisidir. Bu sadəlik, qəbirə ЭШrpКğıЧ ЭöФüХЦəsТ ФТЦТ İsХКЦ КНəti ilə həmahəngdir. 

 Hədislər göstərirlər ki, Həzrət MəhəmməН (s) хКХışırНı ФТ, qəbirlər üzərində,  xüsusən öz qəbri 
üzərində hər СКЧsı ЛТr əlamət və вК ЧТşКЧ qШвЮХЦКsıЧıЧ qКrşısıЧı КХsıЧ. ƏЯЯəldə, pОвğəmbər (s) 
həzrətlərinin əmrlərinə böyük hörmətlə вКЧКşıХırНı Яə özü vəfat etdikdəЧ sШЧrК ОЯТЧТЧ ШЭКqХКrıЧıЧ ЛТrТЧНə 
ЭШrpКq КХЭıЧНК Нəfn edildi ki, dəfn mərasimlərinin məscidlərdə keçirilməsi adəЭ СКХıЧı КХsıЧ. OЧЮЧ 
ölümündən bir nəsillik zaman keçdikdən sonra onun dəПЧ вОrТЧТЧ вКЧıЧНК бüsЮsТ ЛТr ЛТЧКЧıЧ ЭТФТХЦəsi 
ilə əlamət qoyuldu və pОвğəmbərin (a.s.) ölümündən sonra təxminəЧ вОЭЦТş Тl sonra onun qəbri əməvi 
xəlifəsi Birinci Vəlidin tikdirdiyi məscid ilə birlikdə müqəddəs məФКЧК хОЯrТХНТ. AвНıЧ ЛКбışХКrıЧ 
ШХЦКsıЧК ЛКбЦКвКrКq İsХКЦ НТЧТЧТЧ əvvəlində вКвıХЦış Нəfn yerlərinin sadəliyi adəti bir kənara 
qoyuldu. Bir neçə ФТхТФ şəraitdəЧ ЛКşqК КrЭıq ФОхЦТş ЧüЦЮЧə kimi qəbul edilmədi. Qeyd edilənlər 
əsКsıЧНК ОХə təsəvvür edilməməlidir ki, bütün dünyada məqbərələr sürətlə вКrКЧЦКğК ЛКşХКНı. 
Xəlifələrin nümunəsi nəzərə КХıЧЦКqХК Кг sКвНК КНКЦ ТsЭТsЧК ШХЦКqХК qКХКЧ Ц?səХЦКЧХКr ТsХКЦıЧ 
вКrКЧЦКsıЧın  ilk illərində  adi qəbirlərdə dəПЧ ШХЮЧЦЮşХКr. BЮ ОХə bir zamanda idi ki, cəsədlərin 
вКЧНırıХЦКsı КНət deyildi. Müəyyən dərəcədə demək olar ki, dəПЧ ЦОЦКrХığıЧК qКrşı üЦЮЦТ rəyin 
КЧЭТpКЭsТвКsı qКХТЛ РəХЦТşНТ. HТМrТ-Qəməri tarixi ilə 3-cü əsrə qədər Abbasi xəlifələrinin bəzisi ən 
Кгı öг ОЯХərinin içində dəfn edilirdilər. 

 
İrКЧНК ЦəqbərəЧТЧ ТЛЭТНКТ ПorЦКХКrı. 

Təxminən sonsuz olan müxtəlifliklər КгКХЦКğК Яə öz yerini əsaslara və ümumilərə verməyə 
ЛКşХКвКЧНК ЦüşКСТНə ШХЮЧЮr ФТ, вКХЧıг ТФТ əsКs ПШrЦК İrКЧ Цəqbərə ЦОЦКrХığı ЭКrТбТЧНə ЦüşКСТНə 
olunЦКqНКНır. BЮ ТФТ ПШrЦК ЛürМХü Цəqbərələrdən və Günbəzli dörd künc məqbərələrdən ibarətdir. 
BЮ КrКşНırЦКНК КНı хəkiləЧ ТФТ ПШrЦКЧıЧ Эərkibi Urgəncdəki TəФОş Цəqbərəsi kimi nəzərə КХıЧma-
Цış Яə özünü bu klassifikasiyadКЧ КвırКЧ ЛТr Яə ya iki forma, buna baxmayaraq,  təПsТХКЭı ТХə şərh 
edilЦТşНТr. NüЦЮЧələrədən biri həzirə, yaxud dəfn həyəti və ya ərКгТsТНТr. HОrКЭ вКбıЧХığıЧНКФı Gü-
zərgah məqbərəsi hicri-qəməri tarixi ilə 828-ci ilə (1415 miladi) aid olmaqla gözəl nümunələrdən 
birТ sКвıХır. БШşЛəxtlikdən bu cür istisnalar onun düzgünlüyünü  zəifləməЦТş Яə ЛЮ şərhdəЧ хıбКrıХК 
bilər.  
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İХФ вКЧКşЦКНК, ЛТr səФФТг Рüşəli Günbəzlini ortaya qoymaqla daha əsКsХı ЛТr prШЛХОЦ вКrКЧır 
ki, əslində bir növ tamailə КНТ СКХНır. Məgər  qОвН ОНТХЦТş ЧöЯ ФХКssТПТФКsТвКЧı ЭəşФТХ ОЭЦəməlidir 
ЦТ?  MüЦФüЧ ШХНЮğЮ qədər ziddiyətli nəzərə хКrpır.  BЮ ПШrЦК GüЧЛəгХТ НörН Рüşəli bina 
növlərindən biri kimi klassifikasiya edilməlidir. GünbəгХТ НörНРüşəХТ ЛТЧКЧıЧ ФöФХərinin müxtəsər 
şərhi bürcü olan məqbərələrdən fərqХТ ШХНЮğЮ ФТЦТ ЛЮ ЦəsələЧТ КвНıЧХКşНırır.  

Zahirən GünbəгХТ НörН ЛЮМКqХı ЛТЧКЧıЧ ТФТ Мəhətli məЧşəвТ ШХЦЮşНЮr. BОХə ki, dəqТq КrКş-
НırЦКХКr РösЭərir ki, bu iki məkan əslində bir məЧşəyə КхıХır. OХК ЛТХsТЧ ЛЮ КЭəşРКСıЧ ЛТr НКвКğı 
sasanilər гКЦКЧı вКвıХЦış ШХКЧ НörН ЭКğХı ЛТЧК ШХsЮЧ. BЮ гКЦКЧ НörН ЛЮМКqХı səЭСТ pХКЧХКşНırıХЦК 
onun dörd mehvərХТ РТrТşТЧТ Фəsir və bir Günbəz ilə örЭür İsХКЦ ТsЭТХКsı гКЦКЧı ЛüЭüЧ İrКЧНК ЛЮ 
ЛТЧКХКrıЧ РОЧТş Эəsiri belə ЦОЦКrХığı İsХКЦ İrКЧıЧНКФı Сəmin növdən olan ЛКşqК Цəqbərələr üçün 
aydan bir layihəyə çevirir. Bununla belə, məsələ göründüyü kimi sadə НОвТХНТr. İsХКЦ öХФələrində 
ЭКpıХЦış ШбşКr Цəqbərələr elə qЮrЮХЮşХКrНК ЦöЯМЮННЮrХКr ФТ, КЭəşpərəstlərin ona təsiri gözə dəymir. 
Buna görə bu cür hallarda və bu məsələЧТЧ İrКЧНК ЦöЯМЮН ШХЦКsı ОСЭТЦКХı СəЦТЧ İsХКЦТ GüЧЛəzli 
НörН ЛЮМКqХı ЛТЧКХКrıЧ ФöФХərinin təyiin edilməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər. YəЧТ, İsХКЦНКЧ 
əvvəlki dövrdə sШqНТКЧКХıХКrıЧ süЦüФХərТЧТЧ qКЛХКrНК sКбХКЧНığı КЧЭТФ qəbirlər nəzərdə tutulur. 
BuraНК İsХКЦНКЧ əvvəlki dövrdəЧ ТsХКЦıЧ гЮСЮr ОЭНТвТ НöЯrə НШğrЮ Сərəkət edərəФ ЦОЦКrХıq 
ЛКбıЦıЧНКЧ ЛüЭШЯ ПШrЦКНК НКЯКЦХı ЛТr Эəcrübə təqdim olunur. Halbuki, atəşpərəsЭ НörН ЭКğХıХКrıЧ 
təqdim etdikləri etimologiya gözlənilməz və mühim dəвТşТФХТвТЧ ЭəЦТЧКЭхısıНır. ƏХКЯə olaraq,  antik 
məqbərələr və kilsələr, xaç suyuna çəkilmə yerlərТ ШЧНКЧ КвrıХЦış ШХКЧ бrТsЭТКЧ Яə ТХФ BТгКЧs şəhid 
ЛТЧКХКrı СОх ЛТr СКХНК ЦəСНЮН НОвТХНТr. HКХЛЮФТ, НörН ЭКğХı ЦərkəzləşЦТş GüЧЛəг şəФТХХТ Квrı ЛТr 
ЦОЦКrХığı РösЭərir. Bu minval ilə, İsХКЦ İrКЧıЧıЧ вКвıХЦış ТЛЭТНКТ РörüЧЭüХərindəЧ ЛТrТ НörН Рüşəli 
bina idi. Lakin, zaman keçdikcə və ТЧФТşКПıЧ Эəbii prosesləri ilə РОЧТş ЦərkəzləşНТrТХЦТş ХКвТСə 
(plan) özünü tələЛ ШХЮЧКЧ вОrТЧТ İrКЧ ЭШrpКğıЧНК GüЧЛəzli səФФТг ЛЮМКqХıХКrНК ЭКpНı. Səkkiz bЮМКqХı 
binalar, mərkəгТ ШМКğıЧ ОСЭТвКМХКrıЧı ЛТr НКş ЭКЛЮЭЮЧ Цərkəzində yerləşНТrЦəklə və onun ətrafinda 
ПırХКЧЦКq (Эəvaf) üçün maksimum fəгКЧıЧ вКrКНıХЦКsıЧı Эəmin etməklə maksimum fəza 
məqsədlərini və ЛКşqК ЦОЦКrХıq ЭədbirlərТЧТ ЮвğЮЧХКşНırК ЛТХНТХər. DörН ЛЮМКqХı ЛТЧКЧıЧ ПШrЦКsı Тsə 
k?nclərdə özünə bir qədər КrЭıq Пəza yarada bilirdi və bəzək tədbirlərinə şəkil və formadan daha  çox 
köməФ ОНТrНТ. BЮ şəkildəЧ ШХКЧ ЛТЧКХКrıЧ GüЧЛəzli səФФТг ЛЮМКqХıХКrХК əvəzlənməsi ilə məqbərələrin 
ziyarət və pərəsЭТş вОrТnə çevrilməsТ şТННətləndi.  Bu məsələ, gələcəkdə НКСК хШб КrКşНırЦК 
КpКrıХЦКsıЧı Эələb edir. Bu çevrilməni göstərən əlaməЭ Ш ШХНЮ ФТ, НörН РüşəХТ ЛТЧКХКrıЧ  ТПК ОЭНТФХəri 
vəzifələri bu köçürmənin əhatəsindən istifadə etməklə səФФТг ЛЮМКqХı ЛТЧКХКr ТПК ОЭЦəyə ЛКşХКНıХКr. 

İrКЧ Нəfn mərasimlərinə aid olan abidələrТЧ ЧöЯü ЛКбıЦıЧНКЧ əla bir mövqeyə malikdir.  
Əlbəttə, İrКЧ ЛОХə abidələrТЧ sКвı ЛКбıЦıЧНКЧ MТsТr ФТЦТ ЛТr НöЯХətə çatmaz, lakin abidələrin və 
əşвКХКrıЧ ЧöЯü ЛКбıЦıЧНКЧ əla bir mövqeyə malikdir. 

Müxtəlif  cəhətlərdən MəşСəd, Qum və ya Qəzvin ФТЦТ ЛöвüФ şТə müqəddəs məФКЧХКrı НК qОвН 
edilənlər ilə ЭКЦ ЮвğЮЧХЮğК ЦКХТФНТr Яə bəгТ СКХХКrНК бüsЮsТ şərtlər СКФТЦ ШХЮr. OЧХКrıЧ öХхüХəri bir 
neçə sünni məqbərəsindəЧ ЛКşqК şТə məqbərələrdən fərqləЧТr. ƏХКЯə olaraq, orada dəПЧ ШХЮЧЦЮş 
ТЦКЦХКrıЧ хШб ЮМК ЦəqКЦХКrı ЯКrНır. DКğХıq ərazilərdə вОЧТ НКş НöЯrüЧНəЧ ЛКşХКвКrКq Нəfn 
hadisəsində НКşХКrНКЧ ТsЭТПКНə etmək mövcud idi. Qeyd edilənlər əsКsıЧНК ОХə təsəvvür edilmə-
məlidir ki, bütün dünyada məqbərələr sürətlə yaranmКğК ЛКşХКНı. BЮ РüЧ İrКЧНКФı ТЦКЦгКНКХКrıЧ 
çoxu məscidləri əvəz edir. 

 
Əbazər İЦКЦгКНКsı 

Əbazər İЦКЦгКНКsı QəгЯТЧТЧ şТЦКХıЧНКФı Dəstcerd Olya kəndində yerləşТr. ВОrХТ əhalinin 
ОЭТqКНıЧК Рörə  İЦКЦ Cəfər SКНТqТЧ öЯХКНıЧıЧ qəbridir. Hal-СКгırНК ОвЯКЧı Яə məscidi bərpa 
ШХЮЧЦКqНК ШХКЧ İЦКЦгКНКЧıЧ ЛТЧКsı ФЯКНrКЭ şəФТХХТ ЛТЧК ШХЮЛ, КНТ НКşХКrНКЧ ЭТФТХЦТşНТr Яə sonralar 
əlavə ОНТХЦТş ФТЦТ РörüЧəЧ РТrТş ШЭКğı ЯКrНır. БКЧəРКСıЧ НКбТХТ öХхüХəri 4x30 metr olub, yan 
fəzalarla üç əlaqəsТ ЯКrНır. OЧЮЧ şərq РТrТşТ əsas olЮЛ, ТФТ ЛКşqК РТrТşТ sШЧrКНКЧ ЭТФТХЦТşНТr. 
БКЧКРКСıЧ вОННТ rəngli Qacar növündəЧ ШХКЧ ФКşı pХТЧЭЮsЮ ЯКrНır. BЮ ЛКş НКşıЧıЧ ЭКЦКЦТХə oxuna 
bilməyən kitabəsТ ЯКrНır. KТЭКЛəЧТЧ вКгısıЧК əsasən qəbir SəНr CКСКЧ КНı ТХə məşСЮr ШХКЧ QКгКЧ 



MemКrХıq             Elmi əsərlər 

 

 38 

БКЧıЧ Яəziri Sədrəddin Əhməd Xalediyə məЧsЮЛНЮr. Şərq qКpısıЧıЧ ТФТ ЧəПТs şəkildə вШЧЮХЦЮş НКş 
lövhəsТ ЯКrНır. KТЭКЛənin və lövhənin üzərindəki tarix hicri-qəməri tarixi ilə 640-Мı ТХТ РösЭərir. 
(1243-cü il). Hər iki tərəfdəФТ РТrТş qКpıХКrıЧНК НКş şəbəkə ЯКrНır. Şəbəkələrin birində вКгı ЯКrНır. 
BКşqК ЛТr ФТЭКЛəsТ ШХКЧ НКş РТrТş ШЭКğıЧıЧ şТЦКХ Эərəfində yerləşЦЦТşНТr. DКşıЧ ОЧТ 60 sЦ-dir. 
UгЮЧХЮğЮ Тsə bütün tərəПТ ЭЮЭЦЮşНЮr. BЮ ФТЭКЛə də hicri-qəməri tarixi ilə 693-cü ilə aiddir (1293-cü 
il). Belə görünür ki, əvvəllər ЛКşqК  вОrНə  ШХЦЮş, sШЧrКХКr Тsə ЛТЧКЧıЧ ПШrЦКsıЧıЧ НəвТşЦəsi 
səbəbinə buraya gəЭТrТХЦТşНТr. BТЧКЧıЧ РüЦЛəzi iki örtüklüdür və бКşбКşХığı вШбНЮr. KТЭКЛələrlə 
birlikdə dirəklərТЧ ПШrЦКsı ЛОХə bir nəzəri təsdiq edir ki, bina hicri-qəməri tarixi ilə yeddinci əsrə aid 
oХЦЮşНЮr Яə sonralar dəвТşТФХТФХərə mərЮг qКХЦışНır. BТЧКЧıЧ РüЦЛəzi Səfəvilər НöЯrüЧüЧ  КбırıЧК  
Qacarlar dövrünün əvvəlinə aid etmək olar. GümbəгТЧ ФКşı ТşХəri Qacar dövrünə aiddir. 

QəгЯТЧ МКЦККЭıЧıЧ хШбЮЧЮЧ ОСЭТrКЦ Лəslədiyi bu məqbərə QəгЯТЧТЧ şТЦКХ-şərq yüksəklik-
lərində, gözəl iqlimə ЦКХТФ НКğХıq вОrНə yerləşЦТşНТr. BЮ НКğХıq вОrТЧ sШвЮq ТqХТЦТ Чəzərə КХıЧКrКq 
çoxlu sayda insan ziyarət və qısК ЦüННətli istirahət üçün buraya gəlirlər. Xanəgahln və ona aid 
ЛТЧКХКrıЧ вОrХəşНТвТ ЛЮ РОЧТş əraziyə вОЭТşЦək üхüЧ НКş pТХХəkənlərlə вЮбКrı хıбЦКq ХКгıЦНır. 
PilləkənlərТ qКХбНıqНКЧ sШЧrК гəЯЯКrХКrıЧ вКşКЦКsı üхüЧ Чəzərdə ЭЮЭЮХЦЮş ШЭКqХКrıЧ ЭТФТХНТвТ ЛТr 
КхıqХığК хıбЦКq ШХЮr. EХбКЧТХərə КТН НКş ТşХərinə ЦКХТФ ШХКЧ ЛЮ ЛТЧКЧıЧ ЯəziyyəЭТ СКХ СКгırНК 
вКбşıНır. (1-5-cu şəkillər) 
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Ali Heiri 

 
Imamzadeh Abazar  (Dastjerd  e Olya) 

 
SUMMARY 

 

Over a wide highland culminated in the mountainous valleys and plains and in the 15th  km of the 
northeast of Qazvin there is a small and lovely building which is known as Imamzadeh Abazar. 

In addition to the shrine of Imamzadeh in the east of the tomb ,there is a cubic tombstone belonging to 
Sadr Jahan who was the minister of Ghazan Khan , is decorated both with embossed lines and designs, on 
which a reicular  stone window has been installed. 

Key words: history, architecture, town Qazvin, Imamzadeh, mausoleum 
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AzərЛКвМКn MemКrХıq və İnşККt UnТversТtetТ 
 

TƏBRIГ BAГARININ QURULUŞU VƏ FORMALAŞMASI 
 
TəЛrТг ЛКгКrı qədim zamanlardan bəri TəbrizdəЧ söг КхıХКЧ гКЦКЧ şəhərТЧ РОЧТşХТвТ, əhəmiyyəti 

və böyüklüyünün bariz nümunələrindən biri kimi insan təsəvvüründə МКЧХКЧır. TəЛrТг şəhərinin 
хШğrКПТ ЦöЯqОвТ ЛЮ şəhəri qədimdən indiki zamana qədər sТЯТХТгКsТвКХКrıЧ ФəsТşЦə nöqtəsinə 
хОЯrТrЦТşНТr. кТЧНən Avropaya və Misirdən suriyaya qədər şərq-qərb və şТЦКХ-cənub nəqliyyat 
ЦКrşrЮЭХКrı Цəhz Təbrizdən ötüb kОхЦТşНТr. BОХəki, Təbriz ipək yolu istiqamətində yerləşən ən 
ЛöвüФ şəhərlərdəЧ ЛТrТ ШХЦЮşНЮr. BüЭüЧ ЛЮ ТЦЭТвКгХКr, МШğrКПТ ЧöqЭОвТ-nəzərindəЧ sОхТХЦТş Яə 
əhəmiyyəЭХТ ЦöЯqО, вКşıХХıq Яə КЛКНХıq, вКбıЧХıqНК вОrХəşən Urmiya gölü Təbrizin böyük və abad 
mərkəzlərdən birinə çevrilməsinə gəЭТrТЛ хıбКrКЧ КЦТХХər sКвıХır. Səbəbsiz deyil ki, tarix kəsik-
lərindən Təbrizdən nə гКЦКЧ söг КхıХırНısК ШЧЮЧ ЛКгКrı ЛКrədə də əhatəli və НШХğЮЧ şəkildə məlumat 
ЯОrТХЦТşНТr. BКşqК söгХə Təbrizin tarixini onun məşСЮr ЛКгКrı ТХə kШЧФrОЭ ШХКrКq şərh etmək olar. Bu 
bazar özünə məбsЮs ЦОЦКrХıq РösЭəricilərinə və nümunələrinə malikdir. Bunlara misal olaraq 
İrКЧНК Яə ümumilikdə dünyada misilsiz incəsənət və tarixi nümunələrdəЧ sКвıХКЧ “SКСТЛ AЛКН 
MОвНКЧı” Яə “HəsəЧ PКНşКС” ФШЦpХОФsХərini göstərmək yerinə Нüşər. Bu komplekslər İsПКСКЧНК 
“NəqşТ МКСКЧ ЦОвНКЧı” ФШЦpХОФsТЧТЧ ХКвТСələndirilməsi üçün nümunə rolunu oynaЦışНır. 

Açar sözlər: TəЛrТг, BКгКr, TКrТбТ şəhər, Rasta Bazar (cərgə)  
 

GТrТş 
BКгКrıЧ ФШЧsЭrЮФsТвК Яə qЮrЮХЮşЮЧНК ЦüбЭəlif və çОşТНХТ Цəkanlar - məscidlər, səralar, 

Hüseyniyyə (ibadət və mərasim məФКЧı), ФКrЯКЧsКrКвХКr, НТЧТ Цərkəzlər, məktəblər, qalalar, 
müdafiə ТsЭОСФКЦХКrı, ЛЮЧХКrНКЧ ЛКşqК qəhvəxana, hamam və sКЭış Цərkəzləri - mövcuddur. Bazar 
ОХОЦОЧЭТ İsХКЦ şərqТЧТЧ şəhərlərinin əsilliyi və ШrТУТЧКХХığıЧıЧ ЭКЧıЭНırıХЦКsı üхüЧ əЧ вКбşı Яə optimal 
ЦОвКr rШХЮЧЮ ШвЧКвır. BЮ ЛКгКrı НТРər ölkələrdə ЦöЯМЮН ШХКЧ ЛЮЧК ШбşКr Цəkanlarla müqaisə 
etdiyimiz zaman belə bir qənaətə gələ bilərТФ ФТ. İЭКХТвК, FrКЧsК Яə digər dünya ölkələrində şəhər 
ЦОвНКЧХКrıЧıЧ ПШrЦКХКşЦКsı СКФТЦТввəЭ ЛТЧКХКrı Яə hər halda ümumi qərКrХКrıЧ qəbul edilməsi 
prosesində ТşЭТrКФК Яə iqtisadi əhəmiyyətə əsКsХКЧЦışНır. LКФТЧ İrКЧНКФı ЛКгКrХКr ЛüЭüЧ Сəlledici 
amillərin bir araya gəlməsi məФКЧı ШХЦЮşНЮr. ƏsХТЧНə iqtisadi, ictimai, dini və əsas mədəniyyət 
mərkəzlərinin bazar adlanan vahid bir məkanda cəmləşЦəsТ İrКЧК Цəxsus fenomenlərdəЧНТr. İrКЧıЧ 
qəНТЦ şəhərlərində yerləşən bazarlar heç vaxt əvvəlcədən mükəmməХ ЛТr şəkildə layihə-
ləndirilməЦТşНТr Яə məkan və istifadə nöqteyi-nəzərindəЧ хШбsКвХı НəвТşТФХТФХərə ЦОвТХХТ ШХЦЮşНЮr.  
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Tarixi kompleks olan TəЛrТг ЛКгКrı ТХə ЭКЧışХıq 
TəЛrТг ЛКгКrı OrЭК Şərqin ən böyük və məşСЮr ЛКгКrХКrıЧНКЧ ЛТrТ sКвıХır. BЮrКНК ЦОЦКrХıq 

üsХЮЛЮ, ЦКğКгКХКrıЧ Лəzədilmə ПШrЦКsı, хШбsКвХı ЭТЦхələr (bazar daxilində yerləşən pasajlar), 
müxtəlif məşğЮХТввətlər, ticarət obyektlərinin kəЧКrıЧНК вОrХəşən və tarixi mentaliteti özündə əks 
etdirən mədrəsə və məscidlər ticarət mühiti, eləcə də şərq və İsХКЦ sКвКğı вКşКЦ Эərzinin bariz 
nümunələrindəЧ ЛТrТ sКвıХır. TəЛrТг ЛКгКrıЧıЧ НəqТq ТЧşК ШХЮЧНЮğЮ ЭКrТб Цəlum deyildir. Bu 
istiqamətdə КpКrıХКЧ КrКşНırЦКХКrıЧ Чəticələri bunu göstərir ki, Səfəvilər hökumətindən sonra və 
əПşКrТХərin hakimiyyəti  dövründə NКНТr şКСıЧ НКСК хШб вürüşХərə və ЦОвТХХТ ШХЦКsı Яə ölkədə şəhər 
tikintisinə maraq göstərməməsi səbəbindən, təbii ki, bu pposes Təbrizdən də yan keçmədiyi üçün 
ölkədə nəzərə çarpan dəвТşТФХТХХər ЛКş ЯОrЦТrНТ. Гəndiyə dövründə də TəЛrТг şəhərinin hakimi 
Nəcəfqulu xan Dənbəli hicri qəməri təqvimi ilə 1193-cü ildə ЛКş verən zəlzələ və НКğıЧЭıХКrНКЧ 
sШЧrК şəhər əЭrКПıЧНК 8 НКrЯКгКХı qКХК ТЧşК ОНТХЦəsi barədə göstərТş ЯОrТХНТ. BЮ НКrЯКгКХКrıЧ 
əksəriyyətinin arxa hissəsində ФТхТФ ЛКгКrХКr sКХıЧНı ФТ, ШЧХКrНКЧ ЛəzilərТ şəhərin əsКs ЛКгКrХКrıЧК 
birləşНТ. BЮ бırНК ЛКгКrХКrК ЦТsКХ ШХКrКq “RəЧРТ” (rəЧРХТ), “Dərb-О ЛКğЦОşО” (ЛКğЦОşə qКpısı), 
“SərбКЛ” Яə digərlərini göstərmək olar. Abbas Mirzənin hakimiyyəti dövründə Təbriz vəliəhdin 
ШprКНК вКşКЦКsı səbəbindən sözün əsil məЧКsıЧНК öХФəЧТЧ ТФТЧМТ pКвЭКбЭ şəhərТ sКвıХırНı. O 
zamanlКr ЛЮ şəhərdə ticarət və biznes sahələrТ НКСК хШб ТЧФТşКП ОЭНТ Яə burada yeni səralar, timçələr 
(pasaj), yüksək səviyyəХТ ЛКгКrХКr ТЧşК ОНТХНТ. нХФənin bütün yerlərindən tacirlər müxtəlif mallarla 
Təbrizə üz tutdular. Sözün həqiqi məЧКsıЧНК ЛОХə deyə bilərik ki, indiki  TəЛrТг ЛКгКrıЧıЧ əsКsХı 
şəkildə ПШrЦКХКşЦКsıЧı qКМКrХКrıЧ НöЯrüЧə aid etmək olar. çünki, hirci qəməri təqvimilə 1193-cü 
ildə ЛКş ЯОrən zəlzələdən sonra zəndiyələrin hakimiyyəЭТЧТЧ sШЧК хКЭЦКsı Яə qacarlar silsiləsinin 
iqtidara gəlməsi ilə dağıЧЭıХКrıЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsı Яə TəЛrТг ЛКгКrıЧıЧ ЛərpКsı üгrə ТşХərə start 
ЯОrТХНТ. BКгКrıЧ ЛərpКsı ТХə вКЧКşı НТРər hissələr də ona birləşНТrТХТr. TəЛrТг ЛКгКrıЧıЧ ОХОЦОЧЭХərinin 
КНХКrıЧК, ШЧХКrıЧ ТЧşК ЭКrТбХərinə nəzər sКХНığıЦıг гКЦКЧ ЛЮ ЦəФКЧХКrıЧ qКМКrХКrıЧ СКФТЦТввəti 
dövrünə КТН ШХНЮğЮЧЮ ЭКЦ ШХКrКq ЛКşК НüşürüФ.  

 
CoğrКПТ ЦöЯqО ЛКбıЦıЧНКЧ TəЛrТг ЛКгКrıЧНКФı НəвТşТФХТФХər 

TəЛrТг ЛКгКrı ОвЧТ гКЦКЧНК İrКЧıЧ Яə НüЧвКЧıЧ ən böyük qəНТЦ ЛКгКrХКrıЧНКЧ ЛТrТ sКвıХır. BЮ 
ЛКгКr şəhər ən mühüm elementlərindən biri olaraq hər гКЦКЧ şəhərin əsas və mərkəzi məkanlardan 
ЛТrТ sКвıХıЛ. ŞəhərТЧ ФШЧsrЮФsТвКsı Цəhz bu əsas məФКЧК ЮвğЮЧ ШХКrКq ПШrЦКХКşЦışНır. LКФТЧ 
bununla belə müxtəlif səbəblər özündən bəzi hallarda bu əhəmiyyət və mərkəгТХТФ КrКНКЧ РОЭЦТş Яə 
ЛКгКrıЧ şəhərin müxtəlif nöqtələrində əhəmiyyəЭТ КrЭЦКğК ЛКşХКЦışНır. LКФТЧ qКМКrХКrıЧ 
hakimiyyətinin sonunda və Pəhləvi hakimiyyətinin  əvvələrində şəhərsalma və şəhər вКşКЦıЧıЧ вОЧТ 
bir anlama gəldiyi zaman Təbriz ərКгТ РОЧТşХТвТЧə görə bir daha ölkənin ikinci ən ЛöвüФ şəhəri oldu 
və şəhər daxilində КЛКНХıq ТşХərТ КpКrıХННı вОЧТ-yeni məkanlar meydana gəldi, küçə və meydanlar 
ПШrЦКХКşНı. TəЛrТг ЛКгКrı вКХЧıг rКsЭələr (ШбЯКrТ) ПШrЦКsıЧНК РОЧТşХənmədi və ətrafda yerləşən dörd 
istiqamətli əsas və  köməkçi yollarla daha РОЧТş ПШrЦК КХКrКq хШб ТsЭТqКЦəЭХТ ПШrЦКХı ЛКгКrХКr 
sırКsıЧНК вОr КХНı. TəЛrТг ЛКгКrı şТЦКХ ЭərəfdəЧ “SКСТЛКЛКН” ФШЦpХОФsТ, ( bu komples NəqşТ МКСКЧ 
ЦОвНКЧı Яə ŞОвб SəfiəННТЧ ƏrНəbili komplesi ilə müqaisə olunur), cəЧЮЛНКЧ “ƏХТşКСТ” Цəscidi və 
вК qКХКsı (İrКЧНК Яə dünyada ən böyük və uca kərpТМ ЛТЧК sКвıХır), şərqdəЧ “KəЛЮН” ЦОвНКЧı Яə 
məscidi, qərbdən isə Cümə məscidinə qədər ЮгКЧır. BЮ ЛöвüФ ТqЭТsКНТ ФШЦpХОФsТЧ ərazisi 13 
СОФЭКrНır. BЮЧНКЧ 7.2 СОФЭКrı sırП ЭТМКrət obyektlərТЧТЧ pКвıЧК Нüşür. Pəhləvilərin dövründə ТЧşК 
edilən yollar və küçələr nəticəsində ФОхЦТş НörНЛЮМКq Pəhləvi və Xaqani küçələri TəЛrТг ЛКгКrıЧıЧ  
cənub və şərq hissəsində, Şəmsi Təbrizi və BirləşЦТş MТХХətlər küçələri isə ШЧЮЧ şТЦКХ Яə qərb 
hissəində yerləşЦТşНТr. OЧНКЧ sШЧrК Тsə ЛКгКrıЧ mərkəzi hissəsi, gündən-günə КгКХЦКğК 
ЛКşХКЦışНır. TəЛrТг ЛКгКrı pКrКХОХ Яə kəsТşəЧ вШХХКrıЧ ЦüЭəşəkkil əlaqə şəbəkəsidir. Onun iki əsas 
rastələr (oxvari küçələr) – şТЦКХ Яə cənub, təqribən və azca dəвТşТФХТФ Яə yerdəвТşЦəyə ЮğrКвКrКq 
biri-birinə paralel istiqamətlərdir. Bu iki istiqamətə şКqЮХТ ШХКЧ ЛТr sırК rКsЭələr (oxvari keçələr) də 
ЯКrНır ФТ, ШЧХКrНКЧ ən mühüm HərəЦбКЧК ЛКгКrı, КвКqqКЛı ЛКгКrı Яə MəsхТ ЛКгКrı ЛШвЮ ЮгКЧır. BЮ 
kompleksdə ЛКгКrıЧ rКsЭələrinin bir hissəsi bir növ müxtəХТП ЦКХХКrıЧ sКЭışı üzrə ТбЭТsКsХКşЦış КвrıМК 
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ЛКгКr sКвıХırХКr. BЮЧК ЦТsКХ ШХКrКq КвКqqКЛıхıХКr Яə pКpКqхıХКr ЛКгКrıЧı ЦТsКХ хəkmək olar. Təbriz 
ЛКгКrıЧНКФı rКsЭələrin hər ЛТrТ sıб şəkildə бКs ЦКХХКrıЧ sКЭışıЧК КвrıХЦışНır. MТsКХ üхüЧ 
КввКqqКЛıхıХКr ЧТsЛətən müəyyən rastələrdə yerləşТЛХər. БКХхК sКЭКЧХКrıЧ ЭТЦхələri (pasaj) və sərКХКrı 
demək olar ki, əksər hallarda digər məСsЮХХКrıЧ sКЭışı üгrə ТбЭТsКsХКşЦış ШЛвОФЭХərdən seçilirlər. 
Əlbəttə ki, son onilliklərlədə bəzi rastələrdə fəaliyyət sahələri və obyektlər bir qədər qКrışıq 
ПШrЦКвК НüşЦüşНür. БüsЮsТХə prospekt və küçələrТЧ вКбıЧХığıЧНК вОrХəşən rastələr və ЛКгКrıЧ 
ФШЧsЭrЮФsТвКsıЧК НКбТХ ШХКЧ ШЛвОФЭХərdə şəhərdə son bir neçə on illikdə ЛКş ЯОrən dəвТşТФХТФХər və 
proseslərin təsir dairəsində ШХЦЮşХКr. Təbrizin əЧ ЭКЧıЧЦış rКstələrТ КşКğıНКФıХКrНır:  

“ƏЦТr” ЛКгКrı, КввКqЛıхıХКr ЛКгКrı, HərəЦбКЧК ЛКгКrı, RКsЭО ЛКгКr, ВəməЧНЮг ЛКгКrı, Həllacan 
ЛКгКrı, QıгЛəst bazar, SərКМКЧ ЛКгКrı, KöСЧə ЛКгКr, pКpКqхıХКr ЛКгКrı, DəllaləzəЧ ЛКгКrı, SКНТqТКЧ 
ЛКгКrı, MəsgərКЧ ЛКгКrı, HКМ Məmməd HüsОвЧ ЛКгКrı, MüşəввТr ЛКгКrı, SəПТ ЛКгКrı, MТr ƏЛüХСəsən 
ЛКгКrı, RəЧРТ ЛКгКr, MüşЭərilər ЛКгКrı (НəvəхТ), БТвКЛКЧ ЛКгКrı; 

QОвН ШХЮЧНЮğЮ ФТЦТ, TəЛrТг şərq-qərЛ ЦКrşrЮЭЮЧНК вОrХəşНТвТ üхüЧ sКЦКЧ Яə abad olmaqla 
вКЧКşı, ЛöвüФ ЛТr şəhr olaraq Asiya və Avropa ölkələrinin ticari m?badilələr mərkəzinə хОЯrТХЦТşНТ. 
BЮЧНКЧ ЛКşqК TəЛrТг ЦКХТФ ШХНЮğЮ МШğrКПТ ЦöЯqОвə görə zəngin kənd təsərrüПКЭı Яə sənaye 
məСsЮХХКrı ОСЭТвКЭХКrıЧК ЦКХТФ ТНТ. BЮrКНК ТsЭОСsКХ ОНТХən məСsЮХХКr НüЧвКЧıЧ ЛТr хШб öХФələrinə 
göndərilirdi. Məhz bu əməХТввКЭХКrıЧ Сəyata keçirilməsi. habelə şərq və qərb ölkələrinin 
məСsЮХХКrıЧıЧ ЦüЛКНТХəsi üçün böyük bazarlar və ticarət mərkəzlərinə ehtiyac duyulurdu. 
Müsəlman və əcnəbi tarixçilər, МШğrКПТвКşüЧКsХКr Яə вКгКrХКrıЧ ЛТr хШбЮ öг qОвНХərində Təbrizdə 
fəaliyyət göstərən bazar, orada mövcud məhsullar və həyata keçirilən ticari mübadilələr barədə son 
dərəcə ЦКrКqХı ЦəqКЦХКrК ЭШбЮЧЦЮşХКr. QОвН ОЭЦəФ ХКгıЦНır ФТ, TəЛrТг ЛКгКrı ЛЮРüЧФü РüЧНə də 
öг ФОхЦТş ФОвПТввət və xüsusiyyətlərТЧТ qШrЮвЮЛ sКбХКЦКqНКНır. BЮ ЛКгКrıЧ rКsətləri, sərКХКrı Яə 
timçələrТ НüЧвК ЦТqвКsıЧНК ЦəşСЮrНЮr. TТЦхə və sərКХКrıЧ əksəriyyəti üç mərtəbəlidir. Alt mərtəbə 
ЦКХХКrıЧ sКбХКЧıХЦКsı üхüЧ, ЛКşqК söгХə desək anbar kimi, ikinci mərtəbə ticarət məФКЧı Яə ticari 
fəaliyyətlərin həyata keçirildiyi yer, üçüncü mərtəbə isə istirahət və asudə ЯКбЭХКrı ФОхТrЦək üçün 
istifadə olunurdu. Bunu da qeyd etməФ ХКıЦНır ФТ, СКХ СКгırНК üхüЧМü Цərtəbədə yerləşən 
məФКЧХКrıЧ əksəriyyəti, timçə və səralar da ticari fəaliyyətlərdən ötrü istifadə ШХЮЧЮr. KОхЦТşНə 
tacirlər və  Тş КНКЦХКrı ЦüКsТr гКЦКЧНК ШХНЮğЮ ФТЦТ ЧəqХТввКЭ ТЦФКЧХКrıЧК ЦКХТФ НОвТХНТХər və buna 
g?rə də daima ticarət mübadilələrinin həyata keçirildiyi məkanda n?mayəndə qoyurdular. Bu 
nümayəndələr daima həmin məФКЧНК qКХır Яə Тş sККЭХКrıЧНКЧ sШЧrК üst təbəqədə istirahət edirdilər.  

 
Səralar 

 TəЛrТг ЛКгКrıЧНК НüФКЧХКr əsas və köməkçi rastələrin kəЧКrıЧНК вОrХəşТr. OЧХКrıЧ КrбКsıЧНКФı 
məkanlar isə karvansaray və timçələrə КвrıХırНı. TəЛrТг ЛКгКrıЧıЧ əsas elementlərindən biri onun 
sərКХКrıНır. BЮ səralar öz mövqeyinə görə müxtəХТП Мür ПШrЦКХКşЦışХКr. “ƏЦТr” Яə “HКМı SОвТН 
Hüseyn CəНТН” sərКХКrı ЛКгКrıЧ ФШЧsЭrЮФsТвКsıЧНК ОХə bir formada yerləşЦТşНТr ФТ, üх Яə ya dörd 
РТrТş qКpısıЧК хıбışı ЯКrНır. BОХə ФТ, “MТrгə MОСНТ”, “Cəfəriyyə”, “SОвТН HüsОвЧ MТвКЧК” və 
“MТrгə ŞəПТ” ФТЦТ sərКХКrıЧ ЛТr хШбЮ РТrТş ТsЭТqКЦətlərinə malikdirlər. ƏХЛəttə ki, sərКХКrıЧ Лəziləri 
də вКХЧıг ЛТr РТrТş ТsЭТqКЦətinə malikdirlər. TəЛrТг ЛКгКrıЧıЧ sərКХКrı ЭТМКrТ əhəmiyyətinə g?rə 
müxtəlif funksiyalara malikdir. Bu bazarda səralar daha çox ticarətxana və ЭШpНКЧ sКЭış ШЛвОФЭХəri 
kimi idarə ШХЮЧЦЮşНЮr. BОХə ФТ, бırНК ЭТМКrətçilər вКХЧıг rКsЭələr boyu yerləşТЛХər. BЮ ФОхЦТşНə belə 
ТНТ. İЧНТ Тsə vəziyyət bunun tam olaraq əФsТНТr. HКХ СКгırНК бırНК ЭТМКrətçilər tədricən ticarət 
məФКЧХКrıЧı РОЧТşХəndirməyə meyl edir və ЭШpНКЧ sКЭış Цərkəzlərilə müqaisədə getdikcə üstünlüyü 
ələ КХırХКr. TəЛrТг ЛКгКrıЧНК sərКХКrıЧ əksəriyyəti iki mərtəbəli, bəzən də üç mərtəbəli olublar ki, 
ШЧХКr КrКsıЧНК üхЦərtəbəХТ “AЛЛКsТ” sərКsıЧı ЦТsКХ хəkmək olar. SəralarıЧ хШбЮ СКХ СКгırНК бКs 
məСsЮХХКrıЧ sКЭışı üгrə ТбЭТsКsХКşıЛХКr. BТrТЧМТ Яə orta mərtəbə ümumilikdə anbar kimi istifadə 
olunur, üst mərtəbələr isə ЭШpНКЧ sКЭış ШПТsХərТ, ТsЭОСsКХКЭ ОЦКХКЭбКЧКХКrı, ЭШбЮМЮХЮq Яə əyiricilik 
sexlərinə çevriliblər. ƏХЛəttə ki, ФОхЦТşНə sərКХКrıЧ üsЭ Цərtəbələrində istirahət və КsКвТş ЦəФКЧХКrı 
ЯКr ТНТ ФТ, СКХ СКгırНК ШЧХКr НК КЧЛКr, ТsЭОСsКХ ОЦКХКЭбКЧКХКrı Яə ofis kimi istifadə olunur. Bəsi 
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sərКХКrıЧ СəyəЭТ хШб РОЧТşНТr Яə bu da həmin məФКЧХКrıЧ ЭТМКrТ əhəmiyyətinin göstəricisidir.   
Onlardan ən böyüklərТ “ƏЦТr”, “HКМı HüsОвЧ MТвКЧК” Яə “HКМı HüsОвЧ CəНТН” sərКХКrıНır. Təbriz 
ЛКгКrıЧНК əsas rastəЧТЧ şТЦКХ Яə cənub istiqaməti üzrə üfüqi və şКqЮХТ ПШrЦКНК ЮгКЧКЧ Рöгəl tərkibli 
səralara nümunə olaraq qərbdəЧ şərqə НШğrЮ ЮгКЧКЧ “MТrzə ƏЛüХСəsəЧ”, “HКМ HüsОвЧ” (вОЧТ), 
“HКМı HüsОвЧ MТвКЧК” Яə “HКМ HüsОвЧ” (Фöhnə) sərКХКrıЧı ЦТsКХ хəkmək olar. Bu səralar öz 
fəaliyyət sahələrinə görə əlaqələndirici və birləşНТrТМТ Шб rШХЮЧЮ ШвЧКвırХКr. OЧХКrıЧ НКХКЧХКrı НК 
daha çox əlaqələndirici rola maХТФ ШХЦКqХК вКЧКşı бТНЦət və ticarət xarakterlidir.  

 
Timçələr 

TəЛrТг ЛКгКrıЧНКФı ЭТЦхələrТЧ sКвı ЛКгКrıЧ əsas xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Bu timçələr 
əksər hallarda xalça kimi qiymətlli və ЛКСКХı ЦКХХКrıЧ sКбХКЧıХЦКsı Яə ЦüşЭərilərə təklif edilməsi 
üçün istifadə olunur. TəЛrТг ЛКгКrıЧНК ЭТЦхələrТЧ ПШrЦКsı üЦЮЦТХТФНə iki formada – 1) düzbucaq və 
uzanan. 2) mərkəzləşЦТş бКх ПШrЦКХı, ШХЮrХКr. HКМı ŞОвб Яə Mirzə Şəfi timçələrТ НüгЛЮМКq ПШrЦКХı 
timçələrə, HКМı Məhəmmədqulu və HКМı Səfərəli timçələri mərkəzləşЦТş ЭТЦхələrə aid edilir. Təbriz 
ЛКгКrıЧНК ЦüбЭəlif tərkibli timçələrə misal olaraq birinci, ikinci və üхüЧМü  HКМı ŞОвб ЭТЦхələrini 
göstərmək olar. Onlar paralel və uzanan timçələrdirlər və özlərinin əsКs rШХХКrıЧНКЧ ЛКşqК əsas və 
köməkçi rastələri hər iki tərəfdən biri-birinə birləşНТrТr. UгКЧКЧ ЭТЦхələrdən ibarət bu kompleksin 
qКrşısıЧНК ЛТrТ-ЛТrТЧТЧ вКЧıЧНК ШХКЧ 3 ЦərkəzləşЦТş ЭТЦхə yerləşТr. BТr Эərəfdən əsas rastə ilə, digər 
tərəfdən isə köməkçi rastə ilə birləşəЧ HКМı MəhəmməНqЮХЮ, HКМı Rəhim və HКМı Səfərəli timçələri 
gözəl tərkibdə biri-ЛТrТЧТЧ вКЧıЧНК ПШrЦКХКşКrКq НКХКЧХКr ЯКsТЭəsilə köməkçi bazarlar rastələrinə 
birləşТrХər. TəЛrТг ЛКгКrıЧıЧ ЮгКЧКЧ ПШrЦКХı ən gözəl timçələrindəЧ ЛТrТ “Müгəffəriyyə” ЭТЦхəsidir. 
Bu timçənin tikintisi hicri qəmərli təqvimi ilə 1305-ci ildə ЛКşК хКЭНırıХЦışНır. TТЦхəЧТЧ КхıХış 
mərasimi Müzəfərəddin Mirzə tərəfindən həвКЭК ФОхЦТşНТr Яə ШЧЮЧ КНı ТХə КНХКЧНırıХЦışНır. TТЦ-
çəЧТЧ ШrЭК ЦОвНКЧХКrıЧıЧ örüФ ЦüбЭəlifliyi və son örtüyün tərkib gözəlliyi onun xüsusiyyətlərindən 
sКвıХır. TəЛrТг ЛКгКrıЧНК səralar və timçələrin sintezindəЧ ЛКşqК, ФШЧsЭrЮФsТвКЧıЧ əsas və fərqli 
elementlərinin sintezi də nəzərə çarpan məqКЦХКrНКЧНır. TəЛrТг ЛКгКrıЧНК səralar və timçələrin 
sintezindəЧ ЛКşqК ФШЧsЭrЮЭsЮвКЧıЧ əsas və fərdli elementlərini digər ПШrЦКХı sТЧЭОгХərdə nəzərə 
хКrpır. TəЛrТг ЛКгКrıЧНК rКsЭə, timçə, səra və НКХКЧХКrıЧ Рöгəl və fərqli sintezlərnə nümunə kimi 
əЦТr ЛКгКrıЧıЧ ЭТЦхə, səra və rastələrini, Mirzə ŞəПТ ЛКгКrıЧıЧ НКХКЧ, ЭТЦхə və sКrКХКrıЧı, ŞОвб 
KКгıЦ ЛКгКrıЧıЧ НКХКЧ və timçələrЧТ, HКМı ƏХТəkbər ЛКгКrıЧıЧ НКХКЧ, rКsЭə və timçələrini misal 
çəkmək olar. Gürcülər kompileksində bu sintezlərin ən gözəХ ПШrЦКsı НТqqəti cəХЛ ОНТr. BКгКrıЧ üх 
rastəsТ КrКsıЧНК вОrХəşən bir səra və biri-biri ilə вКЧКşı ШХКЧ ЛТr ЧОхə timçə və dalanlar bədii bir 
kompileks meydana gətirir. Bütün təЛrТг ЛКгКrı РОЧТş Эərkibdə, tam özünə məxsus vahid və şəbəkə 
xarakterli formada bu fərqli kompilekslərin birləşЦəsi nəticəsində meydana gəlir. Bu bazarda 
ЦöЯМЮН ШХКЧ хШб sКвХı  anbar və rastələr təЛrТг şəhərində ticarət və iqtisadi fəaliyyətlərТЧ ТЧФşКПıЧıЧ 
göstərcisidir. Təəssüflər ШХsЮЧ ФТ, бКЧЛКrХКrıЧ əksəriyyəЭТ СКХ СКгırНК НТРər fəaliyyətlər üçün istifadə 
olunur. Bu obyektlərin bəziləri isə ЛШş Цəkan kimi, bəziləri isə bərpК ШХЮЧЦЮş Цəkan olaraq yeni 
fəaliyyətlər məqsədi ilə bazar ilə вКЧКşı ТsЭТsЦКr ОНТХТr. BКгКrıЧ şТЦКХ СТssəsində ФТ, “КМı хКв хКвı” 
ЛКгКrı хКвıЧ şТЦКХ Эərəfində yerləşəЧ sКСТЛКЛКЭ ЦОвНКЧı ТХə Квırır. BЮ prШЛХОЦТЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsı 
üхüЧ qШЯЮşЦК ЧöqЭəlrində хКвıЧ Сər iki tərəПТЧТ şТЦКl və cənubda birləşЦəsТ ЛКгКrıЧ Фörpü üгərində 
ЮгКЧЦКsı ЯКsТЭəsilə həвКЭК ФОхЦТşНТr ФТ, ЛЮНК öг ЧöЯЛəsində ЛКгКrıЧ ЧКНТr бüsЮsТввətlərindən 
biridir və digər bazarlarda belə bir mənzərəЧТ ЦüşКСТНə etməФ ШХЦКг. FШrН RТхКrЭsıЧ qОвН ШХЮЧКЧ 
çay və onun üzərində yerləşən bazar barədə proyekti bu gözəХ ПШrЦКХı şəhər əlaqəsinin əyani 
sübutudur. TəЛrТг ЛКгКrı sərt iqlim, elə cədə ticari və iqtisadi fəaliyyətlərТЧ РОЧТşХТвТ ЧöqЭОвТ 
nəzərindəЧ sıб qКpКХı Яə вığМКЦ ФШЧsЭrЮЭsТвКвК ЦКХТФНТr. BКгКrıЧ ФШЧsЭrЮЭsТвКsıЧК НКбТl olan 
obyetlərin əksəriyyəti iki mərtəbəli və bəzi hallarda üç mərtəbəlidir. RastələrТЧ ЭКЯКЧıЧıЧ 
СüЧНürХüвü ЦКФsТЦЮЦ КХЭı ЦОЭrə qədərНТr. OЧХКrıЧ ОЧТ Тsə 4-5 metirdir ümumilikdə rastəllərin 
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ЭКЯКЧı Цərkəzi və sЮpЭırШpТФ ТqХТЦХТ ЧКСТвələrdə yerləşən bazarlКrıЧ ЭКЯКЧı ТХə müqaisədə daha 
КХхКğНır. TКЯКЧıЧНКФı ФТхТФ  pОЧМərələr ЛКгКrıЧ НКбТХТЧə Тşıq şЮКХКrıЧı НüşЦəsi və bazar daxilindəki 
СКЯКЧıЧ ЭəmizlənməsТ üхüЧ ОППОФЭХТ rШХ ШвЧКвır. BКгКrıЧ гТqгКq ПШrЦКХı, öгüЧə məxsus m?hitə malik 
olan uzun rastələrni üstü qКpКХı ШХЦКsı ШЧХКrıЧ ЭКЯКЧХКrıЧıЧ Рöгəl buir formada biri-birinə birləşərək 
sТЧЭОг вКrКЭЦКsıЧК səbəЛ ШХЦЮşНЮr. BЮ ОвЧТ гКЦКЧНК ЛКгКrıЧ НКбТХТЧНəФТ ТsЭТ СКЯКЧıЧ ЛКХКЧsХı 
pКвХКşЦКsıНır. TəЛrТг ЛКгКrı Цəhz bu xüsusiyyətlərnə görə qış КвХКrıЧНК ТsЭТ вКв КвХКrıЧНК Тsə sərin 
olur. TəЛrТг ЛКгКrıЧıЧ ТqЭТsКНТ Яə ticari fəaliyyətləri onun mədəniyyət ictimai yönlü 
fəaliyyətlərindən daha çoxdur və bu məsələ ЭКЦКЦı ТХə bazar elementlərinin tərkibində nəzərə 
хКrpır. IsПКСКЧ ЛКгКrıЧК rəğЦən təЛrТг ЛКгКrıЧНК Цədəniyyət məФКЧХКrıЧНК sКвıХКЧ Цədrəsələr bazar 
səviyyəsində daha az nəzərə хКrpır. Məscidlər fərakəndə formada ticarət obyektlərinin əЭrКПıЧНК 
yerləşТЛХər. Xüsusi ilə məscidlərТЧ НКСК хШб ЛКгКrıЧ Мənub-qərb hissəsində yerləşən cümə 
məscidinin əЭrКПıЧНК МəmləşЦəsinin şКСТНТ ШХЮrЮq. BКгКrıЧ Цərkəzi hissəsində НКСК Кг ЦüşКСТНə 
ШХЮЧКЧ СКЦКЦХКrıЧ əksəriyyəЭТ ЛКгКrıЧ СüНЮНХКrı ЛШвЮ ЮгКЧКЧ Яə вКşКвış Цəntəqəsi olan küçələrdə 
yerləşТЛ. TəЛrТг ЛКгКrı ТrКЧıЧ İsПəhan, Yəzd və digər mərkəгТ şəhərlərТЧТ ЛКгКrХКrıЧК rəğЦən daha 
çox iqtisadi fəaliyyətləri özündə cəmləşНТrТr. Mədəni, dini və ТşЭТЦКТ Пəaliyyətləri isə ticari 
məqsədlər üçün nəzərdə tutulan məkanlarda tərkibi qaydada həyata ke?irilir.  

 
TəЛrТг ЛКгКrıЧıЧ ЭТФТЧЭТsТЧНə istifadə olunan tikinti və bəzəФ ЦКЭОrТКХХКrı 

Gözəl konstruksiyaya malik olan və ЭТФТЧЭТsТ гКЦКЧı Фərpicin müxtəlif formalarla istfadə 
edilməsi nəticəsində digər bazarlardan fərqlənən təЛrТг ЛКгКrı ТЧНТвə qədər üz gözəlliyini və 
cazibəНКrХıqЧı qШrЮвЮЛ sКбХКЦışНır. IsЭОСsКХ ЦКХ Яə sərmayə dövriyyəsi ilə вКЧКşı bu gözəl və eyni 
zamanda mürəkkəЛ ФШЧsЭЮФsТвК ЛКгКrıЧ ТЧНТФТ НöЯrüЦüгə qədər qШrЮЧЮЛ sКбХКЧıХЦКsıЧНК ЦüСüЦ 
və effektli rola malik amillərdəЧ sКвıХır. BКгКrıЧ ФərpТМ ФКЧsЭrЮФsТвКsıЧıЧ вüФsək keyfiyyət və 
kəmiyyət göstəricilərnə ЦКХТФ ШХКЦКsı ШЧЮЧ ən mühüm onun böyüklüyü və ТqЭТНКrıЧı ən mühüm 
xüsusiyyətlərindəndir. Müxtəlif tarrix kəsiylərində ЛКгКrıЧ ЛТr хШб СТssələrЧТ ЭКЯКЧı ЭКбЭК (sЭrКpТХ) 
örЭüФХü ШХЦЮş Яə НКСК sШЧrК ЭКğ ПШrЦКsıЧК sКХıЧЦışНır. оЦЮЦТХТФНə ЛКгКrıЧ ФШЧsЭrЮФsТвКsıЧНК 
qırЦıгı Фərpiclə вКЧКşı, Кğ Рəçdən (qips) istifadə ШХЮЧЦЮşНЮr.   

Timçələrin ön hissəsində yerləşəЧ РОЧТş Яə böyük məkanlarda müxtəХТП ЭКğХКr Яə təvizələr 
nəzərə хКrpır. MТsКХ üхüЧ ЛöвüФХüвü Яə gözəlliyi ilə seçilən Müzəfəriyyə timçəsТ НüгЛЮМКq şəklində 
uzanaraq özünə məxsus formadК ЦКХКХКЧЦışНır. BКгКrıЧ ЦüбЭəlif məФКЧХКrıЧıЧ НТгКвЧıЧНК Фərpic 
və ФКПОХТЧ sТЧЭОгТ ЦüşКСТНə ШХЮЧЦЮr. BКгКrıЧ НТгКвЧıЧНК РəхФКrХıq ЧüЦЮЧələrinə nadir hallarda rast 
gəlinir. Müzəfəriyyə timçəsТЧТЧ ШЭКqХКrıЧıЧ РТrТş СТssəsТЧТЧ ЭКЯКЧıЧНК qТsЦəndə olsa gəçkarlıq 
nümunələrinə rast gəlinir. TəЛrТг ЛКгКrıЧıЧ ФШЧsЭrЮФsТвКsıЧНК ЦüбЭəХТП ЦОЦКrХıq üsЮЛХКrı Яə 
bəzəklərdən istifadə ШХЮЧЦКЦКsı ЛЮ ЛКгКrıЧ НКСК хШб ТqЭТsКНТ əhəmiyyətindəЧ НКЧışır.          

 
Nəticə 

Ümumilikdə qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, TəЛrТг ЛКгКrı ТqЭТsКНТ-ticari, mədəni və dini nöqteyi 
nəzərindəЧ İrКЧıЧ Яə НüЧвКЧıЧ ən mühüm və möhtəşəЦ ЛТЧКХКrıЧНКЧ ЛТrТ sКвıХır. BЮ ЛКгКr ТqЭТsКНТ 
proseslər, istehsal vasitələrТЧТЧ ТбЭТsКsХКşЦКsı, ТsЭОСsКХКЭ ЯКsТЭələri və iqtisadi mübadilələr КrКsıЧНКФı 
КsıХıХıq ЧöqЭОвТ ЧəzərindəЧ şəhərТЧ РОЧТşХənməsi və təkmilləşЦəsi prosesində şəhərin əsas məФКЧı 
kimi gündəmdə ШХЦКqНКНır. İrКЧıЧ МШğrКПТ СüНЮНХКrıЧНК РОЧТş Фüхələr və prospektlərin meydana 
gəlməsi, böyük və əzəməЭХТ pКsКУХКrıЧ ТЧşК ОНТХЦəsi, habelə müxtəlif məСsЮХХКrıЧ sКЭışı üzrə 
ТбЭТsКsХКşЦış ЭТМКrət mərkəzlərТЧТЧ вКrКНıХЦКsı ТХə sКЭıМıХКr Цüəyyən həddə tədricən prospektlərə 
meyl göstəməyə ЛКşХКНıХКr. LКФТЧ ЛЮЧЮЧХК ЛОХə TəЛrТг ЛКгКrı sОхТХЦТş ЦОЦКrХıq КЛТНəsi, eləcə də 
НüЧвКЧıЧ ən böyük və qəНТЦ qКpКХı ЦəФКЧХКrıЧНКЧ ЛТrТ ШХЦКqХК вКЧКşı, İrКЧıЧ Яə regionun ən 
böyük ticarət mərkəгТ sКвıХır Яə tam gücü ilə həвКЭıЧК Яə fəaliyyətinə davam edir. TəЛrТг ЛКгКrıЧıЧ 
ən böyük xüsusiyyətlərindən biri onun müxtəlif kərpТМ ФШЧsЭrЮФsТвКХКrı, НТРəri isə bu kompleksin 
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iqtisadi-ЭТМКrТ pШЭОЧsТКХıНır. BЮ ЛКгКrıЧ ЭТФТЧЭТsТЧНə istifadə edilən kərpic materiallar çox incəlik və 
müxtəlifliklə ТşХəЧЦТşНТr. BЮ ЦəФКЧ ЛКгКr ТЧşКsıЧНК ТsЭТПКНə olunan müxtəХТП üsХЮЛХКrı öгüЧНə 
birləşНТrЦəklə bərabər ЦОЦКrХıq üsХЮЛЮ Яə НОЭКХХКrıЧı ЭəcəssüЦ ОНТr. Şəhərin struktЮrЮ ЛКбıЦıЧНКЧ 
TəЛrТг ЛКгКrı şəhərin vəhdət və ЛüЭüЧХüФ КЦТХТНТr. RОРТШЧКХ ЛКбıЦНКЧ Тsə ЛЮ ЛКгКr şТЦКХНКЧ Мənuba 
və şərqdən qərbə НШğrЮ Рələn müxtəХТП sТЯТХТгКsТвКХКrıЧ qШЯЮşЦК ЧöqЭəsidir.  
Açar sözlər: Təbriz, bazar, tarix, cərgə 
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Saeid Khoshneyyat 

 
Structure and formation of Tabriz historic Bazaar 

 
SUMMARY 

 
Tabriz Historical Bazaar Complex is one of the most important international commercial centers on the 

path of the Silk Road. Due to the location of this complex, it has been considered one of the largest and most 
important commercial centers of the West and EКsЭ ПШr ЦКЧв МОЧЭЮrТОs. TСО SТХФ RШКН’s ЦШsЭ ТЦpШrЭКЧЭ 
lifeline has been the trade caravan's route from West to east and vice versa. These wide communications and 
interactions of the East and West are the central 

factor of traditional long living of Tabriz Historical Bazaar Complex for many centuries, and it allows 
the bazaar of Tabriz to show off in the world's markets as the largest trade- cultural center, with the widest 
covered architectural body, the most miscellaneous and the most sustainable social-economical structure. 

Key words: Tabriz, bazaar, historical city, Rasta  
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Azərbaycan Memarlıq və İnşККt UnТversТtetТ 
 

SALВANIN MEMARLIQ ABIDƏLƏRI 
 
XIX əsrТЧ ТФТЧМТ вКrısı SКХвКЧНК КpКrıХКЧ ЭТФТЭТ ТşХərinin ən intensiv mərhələsТ sКвıХır, ЛЮ гКЦКЧ 

şəhərdə вОЧТ ЭТp вКşКвış ЛТЧКХКrıЧıЧ, ТЧгТЛКЭТ ЛТЧКХКrıЧ, РöЦrüФ Цəntəqələrinin, hamam, liman, 
ticarəЭ ЛТЧКХКrıЧıЧ, ФКrЯКЧsКrКвХКrıЧ НКСК ЦöСЭəşəm və sürətlə КpКrıХНığı Чəzərə хКrpır. 

SКХвКЧıЧ RЮsТвК ФКpТЭКХТsЭ ЛКгКrХКrıЧК НКбТХ ШХЦКsı ТХə əlaqəНКr, вОЧТ вКşКвış səviyyəsinin və 
ictimai vəziyyətin tələbinə МКЯКЛ ШХКrКq, ЯКrХКЧЦış ЦШЧШpШХТsЭХər və Тş КНКЦХКrı öг Тş вОrХərini və 
müəssisələrТЧТ РОЧТşХəndirərəФ, pКЦЛıq Эəmizləmə гКЯШНХКrıЧıЧ, ЛКıq ЯətəgələrТЧТЧ вКşКвış Яə 
sənaye tikintilərinə, вОЧТ РОЧТş ЦКğКгКХКrıЧ, ФКrЯКЧsКrКвХКrıЧ, rКsЭК – ЛКгКrХКrıЧ ЭТФТЧЭТsТЧə külli 
miqdarda pul sərf edirdilər – bu da onlara da çox gəlir əldə etməyə РОЧТş ТЦФКЧХКr вКrКНırНı. 

ŞəhərТЧ ЯКrХı ЧüЦКвəndələri özlərТ üхüЧ вКşКвış ОЯТ ЭТФərək, mütləq ШЧЮЧХК вКЧКşı ЭəmtərКqХı 
«qonaq evi» tikdirirdi. 

Qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, şəhərin yeni tikililəri tamamilə köhnə tikililərdən fərqlənirdi. Birincisi 
вОЧТ ЭТp ЛТЧКХКrıЧ ФШЦpШгТsТвК Яə plana yeni tələЛКЭК ЮвğЮЧ СəХХ ШХЮЧЮr, ТФТЧМТsТ вКşКвış ЛТЧКХКrıЧНК 
КЯrШpК ЦОЦКrХığıЧıЧ ОХОЦОЧЭХəri istifadə olunur. 

1. ВКşКвış ЛТЧКХКrı. 
SКХвКЧ ФТЦТ хШб НК ЛöвüФ ШХЦКвКЧ şəhərlərdə хТв sКЦКЧХı Фərpicdən tikilib, üsЭü qКЦışХК 

örЭüХЦüş ФöСЧə tikililərlə вКЧКşı ЭТФТХən yeni möhtəşəЦ НКş ЛТЧКХКr öгüЧüЧ хШб ШЭКqХı, sКrКв ЭТpХТ 
ЦОЦКrХıq – plan həlli ilə şəhərə yeni həyat gəЭТrЦТşНТ. AЦЦК КЯrШpК ЦОЦКrХığıЧıЧ ЭТФТХТХərə daxil 
olməsКЧК ЛКбЦКвКrКq şəhər bu günki günə qədər öz spesifik ənənəvi görkəЦТЧТ sКбХКЦışНı. EЯХərin 
əsКs ШЭКqХКrıЧıЧ ЛТr Яə ТФТ sırКвК вığıХЦКsı, Кхıq ОвЯКЧ, ЛТЧКЧıЧ ПКsКНıЧНК вОrХəşən sütunlar və ЭКğХКr 
ШЧК şərq üsХЮЛЮЧК бКs ШХКЧ şərtlərdən biri idi. Onu da qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, SКХвКЧıЧ ТqХТЦ 
şəraitinə ЮвğЮЧ ШХКrКq, вКвıЧ ТsЭТ ФОхЦəsi ilə əlaqəНКr, Кхıq ОвЯКЧХКr вКв КвХКrıЧНК вКşКвış üхüЧ 
əХЯОrТşХТ ТНТ. БIБ əsrТЧ ТФТЧМТ вКrısı Яə XX əsrin əvvəХТ вКşКвış ЛТЧКıКrı ЦОЦКrХıq – pХКЧХКşНırЦК Яə 
kompozisiya həllinə görə öz müxtəlifliyi ilə fərqlənirdilər. Buna nümunə olaraq «köhnə bərə Кğгı» 
məhəlləsində yerləşəЧ HКМı TКğıЧıЧ вКşКвış ОЯТЧТ РösЭərmək olar. Bu bina mürəkkəb plan əsКsıЧНК 
ЭТФТХЦТşНТr Яə ЭКğХКrХК ЛТrХəşНТrТХЦТş süЭЮЧХЮ ОвЯКЧ pОrТЦОЭr ЛШвЮ ЛТЧКЧı əhatə ОЭЦТşНТr. 

Bu dövrün əsas dəbdə olan plan həlli – ФЯКrЭКХıЧ ФüЧМüЧü əhatə edən binalar idi. Belə binalar 
küçəyə əzəmət, mərhələyə isə ЭКЦКЦХКЧЦış РörФəm verirdi.  

Sosial – ТqЭТsКНТ ТЧФТşКП ТХə əlaqəНКr, şəhərə kənd əСКХТsТЧТЧ КбıЧı КrЭır Яə bu vəziyyət tikinti 
ТşХərТЧТЧ НКСК ТЧЭОЧsТЯ КpКrıХЦКsıЧı ЭələЛ ОНТr. ƏСКХТsТЧТЧ КrЭЦКsı ТХə əlaqəНКr SКХвКЧ NКбхıЯКЧНКЧ, 
Ordubaddan, Lənkərandan, Zaqataladan xeyli irəlidə ТНТ.вОrХТ ЯКrХı ЦТХТШЧОrХər tikdirdiyi möhtəşəm 
хШбШЭКqХı sКrКвЭТpХТ НКş КЯrШpК ЦОЦКrХığı üsХЮЛЮЧНК ШХКЧ ЛТЧКХКrХК вКЧКşı, хТв Фərpicdən tikilən 
aztəЦТЧКЭХı ФКsıЛ əhalinin evləri də az deyildi. 

Qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, хШбШЭКqХı вКşКвış ЛТЧКХКrıЧıЧ ЛТr ЧОхə ЛöвüФ ШЭКqХКrı ШХЮrНЮ, qış ЯКбЭı 
qonaq qəbul etmək üçün bu çox əХЯОrТşХТ ТНТ, НТРər хШбsКвХı ШЭКqХКr Тsə bir – birinə КхıХКЧ qКpıХКr 
vasitəsi ilə birləşТrНТ. BОХə вКşКвış ЛТЧКХКrıЧıЧ ЛКş ПКsКНı Фüхəyə istiqamətləndirilirdi və zaman əsas 
РТrТş qКpısı Чəfis ornamentə oyma üsulu ilə ТşХənirdi. TicarəЭ ЦОвНКЧıЧıЧ вКбıЧХığıЧНК вОrХəşən 
AğКСüsОвЧ Лəy Hüseynovun evi bina gözəl nümunədir, ev 1914 – cü ildə ТЧşК ШХЦЮşНЮr. 

ВКşКвış ЛТЧКХКrıЧıЧ ЦОЦКrХıq–ФШЦpШгТsТвК qЮrЮХЮşЮ ОЯ sКСТЛТЧТЧ КrгЮsЮЧНКЧ Яə yerli 
ЦОЦКrХıq – tikinti ənənəsindəЧ КsıХı ТНТ.  

2. Ictimai binalar. 
XIX əsrin XX əsrə keçməsi dövrü kommersiya fəaliyyətinin göstəricisi banklar idi. 

Baxmayaraq ki, Salyan bu dövrdə RЮsТвКЧıЧ ЛТr хШб şəhərləri ilə ТrТ ЦТqвКsХı ЭТМКrəЭ КpКrırНı, 
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şəhərdə ЛКЧФ ЛТЧКХКrıЧıЧ ЭТФТЧЭТsТ ХəЧР КpКrıХırНı, ЛЮ Цəqsəd üçün sahibkarlar və fabrikantlar öz 
вКşКвış ЛТЧКХКrıЧНКЧ ТsЭТПКНə edirdilər. 

XX əsrТЧ хПТФПвğıМıЧНК SКХвКЧ ХТЦКЧı öг sərhədlərТЧТ РОЧТşХəndirərəФ ŞТrЯКЧ Лərə keçidinin 
ərazisinə birləşНТ Яə Kür sКСТХТ üгü КşКğıвК ЦüбЭəlif təвТЧКЭХı ЛТЧКХКr ЭТФТХНТ. 

«KКspКrsФШвО pКrКбШНsЭЯШ» ФШЧЭШrЮЧЮЧ ЛТЧКsı Тsə liman ilə birlikdə tikililərin əsas 
kompozisiya mərkəzi oldu. 

Qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, SКХвКЧ ХТЦКЧı ЭТМКrəЭТЧ ТЧФТşКПı üхüЧ ЛöвüФ ТqЭТsКНТ əhəmiyyət kəsb 
ОНТrНТ. SКХвКЧ ХТЦКЧıЧК HəşЭərбКЧНКЧ, BКФıНКЧ, LənkərКЧНКЧ, QıгıХКğКМНКЧ, AsЭКrКНКЧ, KrКsЧШ-
vodskdan və ЛТr хШб şəhərlərdən böyük yelkənli gəmilər вКЧ КХırНı. 

1880 – Мı ТХНə SКХвКЧ ХТЦКЧıЧНКЧ вЮбКrıНК РösЭəriləЧ şəhərlərə – 597 yelkənli gəЦТ ФОхЦТşНТ. 
1881 – ci ildə – 607, 1882 – ci ildə isə 741. BЮ гКЦКЧ BКФıНК SКХвКЧНКЧ Рələn iri həcmli gəmilər 
üхüЧ qКХК НТЯКrıЧıЧ Мənub küncündə РОЧТş SКХвКЧ ХТЦКЧı ЭТФТХЦТşНТr Яə burada Bakinskiy, Salyans-
kiy, Demosfen və digər gəmilər НКвКЧırНı. 

Salyan mövcud olan gündən sənəЭФКrХıq Яə ticarəЭ şəhəri olub və ЛЮ НК şəhərdə dükan, ticarət 
sırКХКrı, ФКrЯКЧsКrКвХКr, ЛКгКr Яə sonralar  rasta – ЛКгКrХКrıЧ ЭТФТЧЭТsТЧə səbəb olub. XIX əsrin so-
nunda rasta – ЛКгКrХКr şəhərin ən əХЯОrТşХТ вОrХərində ЭТФТХТrНТ. BТrТЧМТsТ ШЧХКr şəhərin küçələrini for-
maХКşНırırНı, ТФТЧМТsТ – emalatxana ilə birləşən dükan daha əХЯОrТşХТ ТНТ, ЛЮ НК вüФsək gəlir götür-
məyə ТЦФКЧ вКrКНırНı. 

MОЦКrХıq – plan məЧКsıЧНК rКsЭa – bazarlar yerli ənənəvi kompozisiyaya sadiq qalaraq fasadlar 
sırКЭКğ – sütunlarla əhatə olunurdu. Baxmayaraq ki, rasta – bazarlar bir mərtəbəli idi – ШЧХКrıЧ вКrıЦ 
dairəЯТ ЭКğХКrХК ЛТrХəşНТrТХЦТş süЭЮЧХКrıЧıЧ СüЧНürХüвü 5 Ц – 6 m olurdu. 

Ticarət əməliyyКЭХКrıЧıЧ rКСКЭ КpКrıХЦКsı üхüЧ хШб ЯКбЭ ЭТМКrəЭ ШЭКqХКrıЧıЧ ФКrЯКЧsКrКвХКrıЧ  I 
mərtəbəsində yerləşНТrТrНТХər. 

Belə tikintilər ilə вКЧКşı Цəscidlərin tikilməsТ şəhərin yerli əhaləsi və gələn tacirlər üçün mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Birincisi – karvanları ТХə uzaq yerlərdən gələn tacirlər hamamlarda pak 
olub üz tuturdular  məscidlərə, burada digər tacirlərlə РörüşüЛ РəЭТrНТвТ ЦКХХКrı sШЧrКХКr ЛКгКrК хı-
бКrıЛ sКЭırНıХКr. OЧК Рörə də, ФКrЯКЧsКrКвıЧ вКбıЧХığıЧНК ЦüЭХəq – hamam, məscid və bazar tikilirdi. 

Salyanda XIX əsrТЧ sШЧЮЧНК ЭТФТХЦТş HКМı Səməd məscidi məhəlləЧТЧ ЛКş СТssəsində yerləşТr. 
Onun hündür və əzəmətli minarəsi və ФОrКЦТЭ örЭüФ КХЭıЧНК вОrХəşəЧ, ЛТşЦТş ФərpicdəЧ ЭТФТХЦТş, 
gözəl mütənasibliyə məбsЮs ШХКЧ ЛТЧКsı Цəhəllənin digər tikililərini özünə tabe edərək ümumi 
ЦОЦКrХıq ФШЦpШгТsТвКЧıЧ ЦərkəгТ sКвıХır. 

MəsМТНТЧ ЛКş ПКsКНı öгüЧə məxsus tərzdə həll olunub. Bütövlükdə ЛТЧКЧıЧ РörüЧüşü КğırНК Рö-
rünsə, ПКsКНıЧ НörНЛЮМКq süЭЮЧХКrı ФКpТЭОХХəri ilə birlikdə və pəncərə - qКpı ШЯЮqХКrı ШЧЮЧ üгərində 
xüsЮsТ Тşıq – kölgə вКrКНır. BЮ СКХ ЛТr qədər ПКsКНı МКЧХКЧНırır Яə binaya qeyri – КНТ ЦШЧЮЦОЧЭКХХıq 
verir. 

Şəhərin əsas küçələrindən birini bəzəyən digər abidə 1906–Мı ТХНə ТЧşК ОНТХЦТş «ŞТХХТ» 
məsМТНТНТr. ŞТХХТ ЦəhəlləsТЧТЧ НШЦТЧКЧЭı ШХКЧ ЛЮ Цəscid digər məscidlərdən xeyli ölçüləri ilə 
fərqlənir, böyük və möhtəşəЦНТr. BТşЦТş ФərpicdəЧ ЭТФТХЦТş ЛТЧКЧıЧ СörРüsü НКбТХНən və xaricdən 
ШrЧШЦОЧЭКХ üsХЮЛНК КpКrıХıЛ, ТЧЭОrвОrТЧ Сəllində dəfələrlə təФrКr ШХЮЧКЧ ШбХЮ ЭКğХКr Цəscidin 
НТЯКrХКrıЧК РörüЧЦəЦТş МКrгТЛədarХıq ЯОrТr. QКpı Яə pəncərə ШЯЮqХКrıЧı əhatə edən iki qat oxlu 
ЭКğХКr, ШrЧШЦОЧЭКХ СörРü ЦəsМТНТЧ üЦЮЦТ РörüЧüşüЧə əsrarəngiz yerli ənənəyə sadiqliyi göstərir. 

Şıб Цəscidi seyidlər məhəlləsində yerləşТr. MəsМТН ЛТşЦТş ФərpicdəЧ ЭТФТХТЛ, НüгЛЮМКqХı pХКЧК 
mənsЮЛ ШХЮЛ, РОЧТş НКЦ örЭüвüЧüЧ хıбıЧЭı КХЭıЧНК ФОrКЦТЭХə ЭКЦКЦХКЧıЛ. MəsМТНТЧ ЛКş ПКsКНı 
lakonik və sadəНТr. OбХЮ ЭКğХКr КХЭıЧНК вОrХəşən pəncərə və qКpı ШЯЮqХКrı sırКЭКğХКrıЧ 
ФШЧПТqЮrКsТвКsıЧı Эəkrar edir və ПКsКНıЧ ЦüsЭəvisi ilə əХЯОrТşХТ СКrЦШЧТвК вКrКНıq. BЮrКНК бırНК 
elementlərə yer verilməyib, kərpic hörgüsü konstruksiya ilə birlikdə çox dərТЧ ШХЦКвКЧ хıбıЧЭı Яə 
ovuqlara həmahəng fondur və ЛЮ НК Тşıq – kölgə məsələsТЧТ ПКsКННК ЮğЮrХК Сəll edib. 

Şıб Цəscidi ilə eyni vaxtda təsadüf edən məscid – HaМı TКğı Цəscididir. Bu iki məscid bir – 
biri ilə elementlərТЧТЧ ТşХənməsində ЛКğХıХığı ЯКr. AЦЦК HКМı TКğı ЦəsМТНТЧТЧ НТЯКrХКrı Яə pəncərə 
– qКpı ШЯЮqХКr НКСК Чəfis və dəqТq ТşХəЧЦТşНТr. 
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«Köhnə bərə Кğгı» Цəhəlləsində molla Mehdi məscidi tikilib. Xarici görüЧüşüЧə görə bu 
məsМТН бКХq вКşКвış ЛТЧКХКrıЧК ЦКФsТЦКХ вКбıЧХКşНırıХıЛ, КЦЦК Пəza – pХКЧХКşНırıХЦКsıЧК əsasən, 
müsəХЦКЧ НТЧТ ЛТЧКХКrıЧК Цəxsus olan ənənəvi ibadətlərin tələbinə cavab verir. 

SКХвКЧıЧ ЛКş Цəscidi – Cuma məscididir, XIX əsrТЧ ТФТЧМТ вКrısıЧda tikilən bu bina «Məscid – 
mədrəsə», «Böyük məsМТН» КНı ТХə 1282 – 1283 (1865 – 1866) ildə ТЧşК ШХЮЧЦЮşНЮr. 

ŞəhərТЧ ЛКгКr ЦОвНКЧıЧıЧ вКбıЧХığıЧНК ЭТФТХərəФ, üЦЮЦТ ФШЦpШгТsТвКsıЧК əХЯОrТşХТ НКбТХ ШХЮЛ, 
məhəllə məscidlərТЧТЧ ЭКМı ШХКrКq şəhərsalma qanununa xas olan mərkəzi küçələri özünə tabe edib 
layiqli yerini tutdu. Cümə məsМТНТ HКМı EХвКs ФКrЯКЧsКrКвıЧК РОНən küçə və «rasta – ЛКгКrı» НК, 
ШЧЮЧ sКrКЭКğХКr КХЭıЧНК вОrХəşən ticarəЭ ЛТЧКХКrıЧНК, ЛТr КЧsКЦЛХ вКrКНКrКq şəhərin mərkəz özəyinə 
çevirdi. 

Düzbucaqlı pХКЧК Цəxsus olan Cuma məscidi dəqiq elementlərə КвrıХЦış СШrТгШЧЭКХК вКЭırıХЦış 
xətlə həll olunub və nəfis ornamentlə ТşХəЧЦТş Рöгəl minarə ilə ЭКЦКЦХКЧЦışНır. BЮ ЦТЧКrə 
həqiqətən də şəhərТЧ НШЦТЧКЧЭı СОsКЛ ШХЮЧК ЛТХər. BТЧКЧıЧ ПЮЧФsТШЧКХ ЭəвТЧКЭХı НüгЛЮМКqХı Яə həcm–
fəгК ФШЦpШгТsТвКsıЧı СəХХ ОЭЦТşНТr, ОвЧТ гКЦКЧНК ЛТЧКЧıЧ НКбТХТ Яə бКrТМТ РörüЧüşü – daxili fəгКsı 
və xarici həМЦТ, ФШЧsЭrЮФsТвКХКrıЧ КвНıЧ хıХpКqХığı ТЧЭОrвОrХərdə kərpiclərin hörgü vasitəsi ilə yerinə 
вОЭТrТХЦТşНТr. Kərpiclərin isti koloru, ölçülərinin əХЯОrТşХТ ШХЦКsı, üгХərТЧТЧ ФКşı örЭüвü ТХə örtülməsi, 
hörgünün ornamentlə КpКrıХЦКsıЧК РОЧТş ТЦФКЧ вКrКНıЛ. Şərq НТЧТ ЛТЧКХКrıЧК бКs ШХКЧ ЛüЭüЧ sırКЭКğ 
və ШбХЮ ЭКğХКrıЧ Сəllində ornamental hörgüdə hər kərpТМ ХКвТqХТ вОrТЧТ ЭЮЭЦЮşНЮr Яə qeyri dini 
binalar kimi cümə məscidi dini xüsusiyyətləri özündə cəmləşНТrЦТşНТr. 

Salyan Cuma məsМТНТЧТЧ ФШЦpШгТsТвКsıЧНК СШrТгШЧЭКХ вКЭıЦК НТЧКЦТФ ЛТr ЦОвТХХТФ ЯКr, ЛЮ НК 
ШЧЮЧ ШбХЮ ЭКğХКr КХЭıЧНК вОrХəşЦТş pəncərə və süЭЮЧХКrıЧı НКСК НК МКгТЛədar göstərir. 

1282 – 1283 (1865 – 1866) illərdə, «usta KərbəХКвТ ƏХТ ƏФЛər» tərəfindəЧ, HКМı MОСНТЧТЧ ШğХЮ 
AğК HüsОвЧТЧ şərəfinə ЭТФТХЦТş ЛЮ ЛТЧК ОХОЦОЧЭХərinin harmonik ahəngliyi ilə sОхТХТr. BТЧКЧıЧ 
ПКsКНХКrıЧıЧ ЛöХüЧЦəsi – yeganə ЦОЦКrХıq üsХЮЛЮЧНКЧ ТsЭТПКНə edərək oxlu ЭКğХКr ЯКsТЭəsi ilə həll 
ШХЮЧЦКsı ТНТ. PШrЭКХıЧ, НТЯКrХКrıЧ, ЛКş Яə вКЧ ПКsКНıЧ, Сəmçinin ibadəЭ гКХıЧıЧ ТЧЭОrвОrТЧТЧ Яə taxta 
«şəbəkə» ilə КвrıХЦış qКНıЧ ТЛКНəЭ гКХıЧıЧ (Şəbistan) ikinci mərtəbəsində ЛЮ üsХЮЛНКЧ РОЧТş ТsЭТПКНə 
ОНТХЦТşНТr. 

VКбЭı ТХə məscidТЧ РОЧТş Сəyəti, hovuzu və qКХОrОвКsı ЯКr ТНТ. SüЭЮЧХКr üгərində yerləşən 
gümbəzlər, qКХОrОвКЧıЧ ЦОЦКrХıq üsХЮЛЮЧЮЧ ənənəЯТ ЭКğХı pШrЭКХ – gümbəz tipi təsdiqləyirdi. 

BКş ПКsКНıЧ üгərində yerləşəЧ Кğ НКşНКЧ ЭТФТХЦТş pШrЭКХ бüsЮsТ ЦКrКq Фəsb edir. O, iki dəfə 
təФrКr ШХЮЧЦЮş ЭКğ КХЭıЧНК вОrХəşərək, əsКs РТrТş qКpısıЧı əhatə edir. Birinci və ikinci konstruktiv 
xətlər КrКsıЧНК вОrХəşəЧ ШбХЮ ЭКğıЧ ФШЧПТqЮrКsТвКsı pШrЭКХК бüsЮsТ МКгТЛəНКrХıq ЯОrərəФ, ЛКş ПКsКНıЧ 
üzərində dəfələlərlə təФrКr ОНТХТr. FКsКНıЧ ШбХЮ ЭКğıЧıЧ Цərkəzində dairəvi çökək mövcuddur, bu da 
müəyyən dekorativ elementin yerini göstərТr. PШrЭКХıЧ ЛüЭüЧ СТssəsi rəngli keramitlə bəzəЧЦТş 
kərpiclərlə СörüХüЛ. ВШЧЮХЦЮş НКşıЧ Кğ rəngi bəzəФХТ ЛТşЦТş Фərpiclə birlikdə harmonik bir ahənglik 
вКrКНır Яə ŞəbisЭКЧı ТşıqХКЧНırКЧ pəncərəni əhatə edərək firuzə rənginin üstünlüyü ilə fərqlənir. 

PШrЭКХıЧ вЮбКrı СТssəsТЧТЧ НКş ШвЦК ТХə ТşХəЧЦТş СШrТгШЧЭКХ ШrЧКЦОЧЭ örЭür. Məscidin minarəsi 
бüsЮsТ вОr ЭЮЭЮr, ЛТşЦТş ФərpicdəЧ ЭТФТХЦТş РöЯНə dairəvi eyvan ilə əhatə olunub. Gümbəzlə 
ЭКЦКЦХКЧЦış ЦТЧКrənin üstündə – aypara və ulduz yerləşНТrТХТЛ. MТЧКrənin gövdəsi kərpic hörgüsü 
vasitəsi ilə nəfis ornamentə ТşХənilib. Minarənin gövdəsi kərpic hörgüsü vasitəsi ilə nəfis ornamentə 
ТşХənilib. MüəНrТЧ ЦОвНКЧхКsıЧК qКХбЦКq üхüЧ Цinarənin daxilində vintvari pilləkən tikilib. 

MəsМТНТЧ НКбТХТ ПКгКsı РüЦЛəzlərТ sКбХКвКЧ ФКpТЭОХХТ НКş süЭЮЧХКrХК üх ЧöЯə КвrıХır. GüЦЛəz və 
ЭКğЛəndlərlə örЭüХЦüş ТЛКНəЭ гКХıЧıЧ ЛКş ШбЮ üгərində - mehrab yerləşТr, qТЛХə НТЯКrıЧНК. IЛКНəЭ гКХı 
ФКşı Фərpiclərlə nəfis ornamentlə ТşХəЧЮТЛ. MОСrКЛıЧ ШбЮ ТsЭТqКЦətində yerləşən gümbəz və ЭКğЛənd 
xüsusi maraq kəsb edir, onlar digərlərindən hündürdür və daha nəПТs şТrəli bitgi və həndəsi 
ornamentli kərpiclərlə ТşХənib. Gümbəz və ЭКğХКrıЧ əyriləri müxtəlif xarakterlidir, taölar oxludur, 
gümbəzlər isə spesifik, onlar səФФТгЛЮМКqХı süЭЮЧХКrıЧ ФКpТЭОХТ üгərində oturub. Kapitellər НКş 
oymalarla bəzəНТХТЛ, ШЧХКrıЧ ШrЧКЦОЧЭХəri müxtəХТП ШХНЮğЮ üхüЧ – profilləri fərqlidir. Kvadrat 
ШЭЮrКМКğı ШХКЧ ЭКğХКrНКЧ РüЦЛəzə harmonik keçid – dekorativ hörgü kəmərləri ilə həll olunub, bu 
da nəinki bədii effekt kəsb edir, həЭЭК ФШЧsЭrЮФsТвКЧıЧ ЦüФəmməlliyini bir daha sübut edir, burada 
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hər kərpТМ ЦОЦКrХıq НОФШrЮ ОХОЦОЧЭТНТr. IЧЭОrвОrТЧ ПəгК ФШЦpШгТsТвКsıЧНК ЛəНТТ ОППОФЭ ЛТЧКЧıЧ pХКЧ 
həllinin sadəliyi ilə əldə olunub, kərpic hörgüsünün ornamental yerinə yetirilməsТ, НКş ОХОЦОЧЭХər, 
kapitellər və СörРü ЭТФТşХərinin konstruksiya və mütənasibliyi çoxəsrlik bədii kərpic hörgüsünün 
təcrübəsinin layiqli nəticəsidir. 

Forma və ФШЧsЭrЮФsТвКЧıЧ СКrЦШЧik ahəЧРНКrХığı, ТЧşККЭ ЮsЭКХığı, ЭОФЭШЧТФК, əsrarəngiz 
mütənasibliyi – Cuma məscidini XIX əsrdə ЭТФТХЦТş КЛТНələrin tək Salyanda yox, həmçinin bütün 
MЮğКЧ ərazisində əЧ вКбşısı ФТЦТ СОsКЛ ОЭЦək olar. 

3. SəЧКвО ЛТЧКХКrı. 
Kapitalist münasibətlərТЧТЧ КrЭЦКsı – səЧКвОЧТЧ ТЧФТşКПıЧК səbəb oldu, bu da, dəmir yolu, 

ticarət, körpülər, pКЦЛıq Эəmizləmə гКЯШНХКrı Яə sКТr ЛТЧКХКrıЧ ЭТФТХЦəsini tələb etdi. 
Mixail Skobelev və İqЧКЭ NТФШХКвОЯХərə mənsub olan buxar unüyütmə dəвТrЦКЧı SКХвКЧНК 

1888 – ci ildə ЭТФТХЦТşНТr, sШЧralar burada bir neçə un dəвТrЦКЧХКrı НК Пəaliyyət göstərЦТşНТr. 
PКЦЛıqЭəmizləmə гКЯШНХКrıЧıЧ НК ТЧЭОЧsТЯ ЭТФТХЦəsi bu dövrə təsadüf edir. Qeyd etmək 

ХКгıЦНır ФТ, ТЧşККЭıЧ хШбЦТqвКsХı РОЭЦəsi Salyanda bir neçə kərpТМ гКЯШНХКrıЧıЧ ЭТФТХЦəsinə səbəb 
oldu. 

4. NəqХТввКЭ ЛТЧКХКrı Яə qЮrğЮХКrı. 
DəЦТr вШХЮ ЯКğгКХı SКХвКЧНК 1913 – cü ildə ЭТФТХНТ, ЛЮ НК ШЧЮЧ вКбıЧХığıЧНК Пəhlələr üçün 

qəsəbəЧТЧ sКХıЧЦКsıЧК səbəb oldu. QəsəbəЧТЧ sКХıЧЦКsıЧНК əsКs şərt– dəЦТrвШХ ЯКğгКХıЧıЧ Цəkan – 
pХКЧХКşНırЦК Сəllində ərazinin mərkəzinin təşФТХ ШХЮЧЦКsı ШХЮЛ, ЛЮ НК öг ЧöЯЛəsində qəsəbənin 
şəhərsКХЦК pХКЧıЧНК öг əФsТЧТ ЭКpЦışНır. 

Sözsüz ki, Salyan dəЦТr вШХ ЯКğгКХı, 1881 – ci ildə HКМı QКЛЮХНК ЭТФТХən dəmir yolu 
ЯКğгКХıЧНКЧ Сəm o həcm, həm də forma cəhətinə görə xeyli fərqlənirdi, bu binКЧıЧ pХКЧı sКНə və 
ФТхТФ ТНТ, ЛЮrКНК Şərq ЦОЦКrХığıЧНКЧ НОЦək olar ki, az istifadə ШХЮЧЦЮşНЮr Яə bütövlükdə sənaye 
ЛТЧКХКrıЧıЧ spОsТПТФ бüsЮsТввətlərini əks etdirirdi. 

Açar sözlər: Salyan, XIX əsr, ТЧФТşКП, ЛТЧКХКr, ЦОЦКrХıq КЛТНələri, liman, dəЦТr вШХ ЯКğгКХı   
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Architectural monuments of the Salyan region 

 
SUMMARY 

 
The intensive development of the Salyan region started in the second half of the XIX century. That 

period was marked by construction of new types of dwelling houses and public buildings, trade houses and 
caravanserais. 

The Djuma Mosque, which was considered the central Mosque, as well as the Hadji Samed Mosque and 
Hadji Tagi Mosque were build in the region of Salyan at the end of the XIX century. 

The expansion of the Salyan's port borders started in the early XX century. A railway station was 
constructed in Salyan in 1913. 

Key words: Salyan, XIX century, development, buildings, architectural monuments, port, railway 
station.     
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TƏBRİГ BAĞLARININ  VƏ ВAŞIL  MƏKANLARININ MоБTƏLİF ŞAHLARIN 

DOVRоNDƏKİ нГƏLLİKLƏRİ 
 
İrКЧ ЛКğХКrı ЭКЦ sЭrЮФЭЮr Эəbii və mədəni kontekstin sayəsində six əlaqəХТНır Яə КНКЦıЧ Яə 

təbiəЭТЧ ОСЭТвКМХКrıЧТ ЭəЦТЧ ОНТr. BКğ Сər bir zaman  istirahət, dincəlmə məФКЧı ШХЦКqХК, əylənmə və 
təЧСКХКЧЦКq вОrТ ШХЦЮşНЮr.  

BКğ вКrКНКЧ ТЧsКЧХКr ОЦpТrТФ ЛТХТyə sahib olaraq, təbiətin davamina səbəЛ ШХЮr. BКşqК ЛТr 
insanlar tərəfdən mühit amillərini nəzərə alaraq, istədiyi təbiəЭı вКrКНıЛ, öг ТsЭəklərТ КrгЮХКrıЧК 
uyqun olaraq ətraf mühiti təmin edirlər.  

Ümumiyyətlə, İrКЧ ЛКğХКrıЧıЧ ЭəşФТХТ AбКОЦОЧТХər dövrlərinə aiddir(Nəyima, 2006). Pasargad 
ЛКğ sКrКвХКrıЧНК(VI-ci eradan sonra) ЧТгКЦХı şəkildə sЮ вШХХКrı Яə ФКЧКХХКrıЧıЧ ШХЦКsıЧК Рörə dörd 
ЛЮМКqХı ЛКğХКr ЯüМЮНК Рəldi və İsХКЦНКЧ sШЧrКФı НöЯrНə də НörН ЛЮМКqХı ЛКğХКr sКХıЧНТ. BКğХКrıЧ sЮ 
sistemləri ərazisində  hovuzlar əСКХıЧıЧ ЦОЦКrХıq Яə ЛКğsКХЦК Цəharətlərini və pОşəФКrХıРıЧı 
göstərir. Sasanilər İЦpОrТвКsı гКЦКЧı (633-224 illər) ЛКğsКХЦК ЯərНТşХərТ хШб ТЧФТşКП ОНТr. SЮ 
pərəsЭТşФКrХığı гərНüşЭ НТЧТЧНə və  təbiətdə yüksəФ ЦöЯqО ЭЮЭНЮğЮЧНКЧ ЛКğХКrıЧ ЧТгКЦ ЭКpЦКsıНК Яə 
gözəl təbiətə  xüsusi diqqət yetirilməsində nəzərə çapdi. Saray ЛКğХКrı ЛЮ НöЯrНə, xüsusi ilə Təxt 
Süleyman və BТsЮЭЮЧЮЧ FТrЮгКЛКН sКrКвı, Эəbii göllər və хОşЦələrТЧ вКrКЧЦКsıЧК səbəb oldu. Bu 
dövrüЧ ЛКğХКrıЧıЧ əsəs xüsusiyyətlərindən biri  həndəsТ РЮrЮХЮşЮНЮr. PОrpОЧНТФЮХвКr sТsЭОЦХər, mərkəzli 
və dörd bölümlü bağХКr ЛЮ НöЯrНə vücuda gəХТr. İsХКЦ ЦədəniyyətindəЧ sШЧrК ƏЦəvilər, Samira və 
AЧНШХШs şəhərlərində ЛКğХКr ТЧşК ШХЮЧЮr. BЮ ЛКğХКr SКsКЧТХər üslubu ilə tikilib (Kiyani, 1989).   

Ümumiyyətlə, Səfəvi dövründə ЛКğsКХЦК ТЧМəsənətinin zirvəsini Təbriz,  Qəzvin və İsПКСКЧ 
şəhərlərində görmək olur. Amma Qacar dövrünün əzəməЭХТ ЛКğХКrıЧК НК Рöг вЮЦЦКq ШХЦКг Яə 
onlar  da özü  özlüyündə təФrКrsıгНıХКr. 

Bu arada TəЛrТг şəhərТ İrКЧıЧ əЧ ЦüСüЦ şəhərlərindəЧ ЛТrТ ШХКrКq, ЛКğsКХЦК ШrКНК хШб ТЧФТşКП 
ОЭЦТşНТ. оЦЮЦТввətlə, keхЦТşНən TəЛrТг ЛКğХКrıЧК КТН ФТЭКЛ Яə  informasiya yoxdur. Təbrizin tarixi 
ЛКğХКrıЧНКЧ ТЧПШrЦКsТвК вКХЧТг səyahətçilər tərəfindəЧ ЯОrТХТЛ. ВКгıХКЧ ЭЮrТsЭ ЦКrşrЮЭХКrК Рörə 
TəЛrТг şəhəri 700-ci hicri illərində bitki örtüyü və ЛКğ ərazili bir sahədə olub və bir çox zaman 
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zəlzələ və hücumlara məruz qalaraq, xarab olub, yenidəЧ ЭТФТХТЛ КЛКН ШХЮЧЮЛ  (RЮСКЧТ, 1992). Şəhər 
bu illərdə вКşıХ ЛКğХКr КrКsıЧНК ШХНЮ Яə ona görə “BКğ-şəhər” ФТЦТ ЦəşСЮr ТНТ . BОХəliklə, Təbriz 
şəhərinin hətta bir çox məhəllələrТЧТЧ КНı ЛКğlardan təsТr КХКrКq КНХКЧНırıХНı1. BЮ ЛКğХКrıЧ İrrТqКsТвК 
sistemi məhəllələrdə olan kəhriz və хОşЦələr vasitəsi ilə solanirdi. Ümumiyyətlə, şəhər ətraf 
НТЯКrХКrıЧ ЯКsТЭəsi ilə və ЛЮ НТЯКrХКrıЧ хОЯrəsində вКşıХХıq ШХКrКq ЛКğ ərazisi ilə  əhatə olunur. VIII-
cu əsrdə Qazan xan dövründə ЛКğХКr şəhərin xaricində yerləЦТşНТ Яə QКгКЧ бКЧıЧ sТПКrТşТ ТХə şəhərin 
əЭrКПıЧНК ЛöвüФ НТЯКr хəФТХНТ. BЮ НТЯКr ЛüЭüЧ ЛКğХКrı əhatə və mühafizə etdi. 

Ümumiyyətlə, TəЛrТг ЛКğХКrıЧ sКХıЧЦКsТ üх ЭКrТбТ НöЯrə aiddir: Qazanxan, Teymur və Qacar. 
 

QКгКЧ бКЧ НöЯrü ЛКğХКrı 
MШЧРШХХКrıЧ qələbə хКХЦКsТ İrКЧı Эənəzzül etdirdi. Amma bu qələbənin ictimai əhəmiyyəti 

ölkəyə çox az təsir etdi (Minorski, 1967). Ona görə ФТ, İrКЧНК ПОШНКХКХХıq ЦШЧРШХХКrНКЧ öЧМə ШХНЮğЮ 
kimi qələbədən sonra da davam etdi, bəzi fəaliətlər, o cümlədən su suvarmaq və СОвЯКЧНКrХıq üхüЧ 
qullardan istifadə edilirdi. Beləliklə, RəşТНəddin insanlari Təbrizin əЭТrКПıЧНК ШХКЧ Fəthabad və 
RəşТНКЛКН ЛКğХКrıЧНК хКХışЦКq üхüЧ Тşə cəlb etdi (Boyl, 2006) . 

Demək olar ki, əsФТ ЛКğ бəritəsi (14-cü yüzillikdə)  RəşТНəddin FəгХЮХХКС İХбКЧТ НöЯrЮНə dərc olu-
ЧЮЛ. O ЛКğıЧ pХКЧı ЛКrəsində belə deyir: "bir qrup sənətkar və mühəndis 3 il ərzində Ш ЛКğı sКХmaq üçün 
хКХışНıХКr. BЮ НörН ЛЮМКqХı ЛКğТ  ЦəhvetməsТ üхüЧ ЛТr НТЯКr СКsКrХКЧЦışНır (KКrəng, 1996)."   

Beləliklə, ЛКğsКХЦК ЛКşqК ТşХər kimi monqol təcavüzünə mərЮг qКХНı, КЧМКq QКгКЧ бКЧ 
dövründə şəhəri düzəltməФ üхüЧ ЛКğsКХЦК sКСəsində ЛШвüФ МКХışЦКХКr ШХНЮ, Яə elə oldu ki Təbrizin 
yeni divar əЭrКПıЧНК ФТ ЛКğХКrı  ЦüСКПТгə etmək üçün daha geniş ЭТФТХНТ.  

 
TОвЦЮr НöЯrü ЛКğХКr 

İrКЧı TОвЦЮr ТşqКХ ОЭНТФНəЧ sШЧrК ЛТr хШб ЛКğХКr pКвЭКбЭ əЭrКПıЧНК sКХıЧНı. TəЛrТг şəhərində 
şТЦКХ ЛКğТ ən əhəmiyyəЭХТ ТНТ. BЮ ЛКğ хШб Яüsətli və РОЧТş НТ Яə uca divarlarla əhatə ШХЮЧЦЮşНЮr. 
DТЯКrХКrıЧ ТхТЧНə yüksəФ qКpıХКr, göy və qıгıХ rəЧР ФКşıХКrХК ЛəzəЧЦТşНТr. BЮ ЛКğХКrıЧ sКСələrində, 
müxtəlif məkanlar o cümlədəЧ бТвКЛКЧ, НüгЛЮМКqХı ЛКğхКХКr Яə ФТхТФ ЦОşəçilik görünürdü. Bu 
ЛКğХКrНК ЦОвЯə, gül və dekorativ kollar olurdu və ЛКğıЧ ФəЧКrıЧНК qКrКğКМ КğКМХКrı əkilidi (Ruhani, 
1992). BЮ НöЯrüЧ Ağ qШвЮЧХЮ СöФЦrКЧХığı гКЦКЧı ЦüСüЦ Яə məşСЮr ЛКğХКrı “ səФФТг ЛОСОşЭ ” Яə “ 
ŞКС GöХü”-Чü (şəФТХ 1) ТşКrə etməФ ШХЮr (VТХЛОr, 2006). EХ РüХü (ŞКС РüХü) ЛКğı şəhər qЮrЮХЮşЮЧЮЧ 
daxilində və Təbrizin cənub-şərq tərəfinin 7 kilometrliyində yerləşТr Яə 263 x 355/40 kv.m 
ölçüdəНТr. EХ РüХü ЛКğıЧıЧ ЛöвüФ СШЯЮгЮЧЮЧ sКСəsi 54 min 675 kv.m. qeyd edilir. Hovuzun 
əЭrКПıЧНК Тsə вКşХı КğКМХКr əФТХЦТşНТr Яə ШЧХКrıЧ ФöХРəsinin suda əФs ШХЮЧЦКsı, Сəmin həyəЭвКЧı 
sahənin daha da gözəХ ШХЦКsıЧК səbəЛ ШХЦЮşdur. Kölgəli və ЛöвüФ КğКМХКr, Цərmərlə örЭürüХЦüş 
бТвКЛКЧХКr, sЮНК qКвıqНКЧ ТsЭТПКНə və müxtəХТП хКвХКr ЛЮ ЛКğХКrıЧ бüsЮsТввətlərindəЧ sКвıХırНı.  
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ŞəФТХ 1: ŞКСРöХТ ЛКğТ 
                                         

SəfəЯТ НöЯrü ЛКğХКrı 
Bu dövrdə ЛКğЭТФЦə хШб ТЧФТşКП ОНТЛ. TОвЦЮr НöЯrüЧüЧ üsХЮЛ ЭəsТrТЧТ ЛЮ ЛКğХКrНК РörЦək olur. 

Təbrizdə o dövrdə хШб Кг ЛКğ sКХТЦТşНТ. BЮ НöЯrНə iç məkanlar və ЛКвır sКСələr bir-biri ilə əlaqaləri 
ЯКr ТНТ. BЮ НöЯrЮЧ ЛКğХКrıНК ЦüЧЭəzəm xiyabanlar və keçidlər sКХıЧЦışНı. ВОrХТ Сərəkət və nəqliyyat 
vasitəsi ilə dolanmaq və səyahəЭ вШХХКrı sКХТЧЦТşНТr. BЮ НöЯrНə ЛКğ Тхərisində qЮşХКr Яə heyvanlar 
НК sКбХКЧıХırНı. BЮ НöЯrЮЧ ЛКğХКrıЧıЧ qЮrЮХЮşЮ НörН ЛöХЦəХТ ШХЮЛ ЛКğХКrıЧ ПШrЦКsı TəЛrТг бКХхКsı 
pХКЧı ПШrЦКsıЧНК ШХЮrНЮ. Bu dövrdə НТКРШЧКХ ПШrЦКХТ ЛКğХКr НК ЦöЯМЮН ТНТ Яə GüХüsЭКЧ ЛКğı (şəkil 
2) bu nümunələr dəЧ sКвıХır (VТХЛОr, 2006). OНЮr ФТ, СəЦТЧ ЛКğНК Səfəvilər dövrünün üslubuna 
xarakterik olan maili və diaqonal mehvərlər ЦöЯМЮННЮr. BЮ ЛКğıЧ sКСəsi 320 x 240 kv.m ölçüdədir. 
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Səkil 2: GüХüstКn ЛКğı 
 

QКМКr НöЯrü ЛКğХКrı 
BЮ НöЯrüЧüЧ ЛКğХКrı 19 вüгТХХТФНКЧ sШЧrК ЦОЦКrХıq Яə ЛКşqК ТЧМəsənəti növləri Avropa tə-

sirində ШХНЮ (RЮСКЧТ, 1992). MОЦКrХКr ЛКğХКrıЧ ПШrЦКХКşНırЦКsıЧНК Яə ЦОЦКrХıq ФШЦpШЧОЧЭlərində 
AЯrШpК ЛКğХКrıЧНКЧ ТХСКЦ КХıЛХКr. DОЦək olar ki, birinci dəfə AЯrШpК üsХЮЛЮ İrКЧ ЛКğsКХКЦК 
üslubuna varid oldu. Bununla belə, bir çox əcnəbi elementlər ШХНЮğЮ СКХНК, вОЧə İrКЧ КЭЦШsПОrТ ЛЮ 
НöЯrЮЧ ЛКğХКrТЧНК СКФТЦ ШХЦЮşНЮ. БələЭpЮşКЧ ЛКğТ ЛЮ ЧüЦЮЧələrdəЧ sКвıХır.( Səkil 3). 

 
                         

Səkil 3: XələtpuşКn ЛКğı 
 

Bu dövrdə ЛКğХКr ЦКТХТ ərazidə tikilərək  pilləХТ ШХЮrНЮХКr, ЛКğХКrıЧ РТrТşТ ЭКğХı ШХЮЛ Яə bir 
хШбЮЧНК НКğ Цənzərəsi gözə dəyirdi. Bu dövrdə səy olurdu təbiətində şКСər və əkinəcək gözə 
dəysin. Bu dövrdə yeni bitkilər gətirilib, və gül əkmələri bəzəЧ РüХНКЧ şəklində olurdu, güldanlar 
hovuz kəЧКrıЧНК Яə pillələrdə yerləşТrНТ Яə ШЧХКrК ПШrЦК ЯОrТХТrНТ. BЮ НöЯrüЧ ЛКğХКrı əzəmətli və 
möhtəşəm olurdu, və ЛКğıЧ ЛТЧКХКrı AЯrШpК НОФШrКЭТЯ üsЮХЮ ТХə bəzənirdi. BəzəЧ КХКхıq Яə kölgəlik 
çəməЧ КrКsıЧНК вОrХəşТrНТ.  

BКğ ЦОЦКrХığıЧНК sККЭ Яə körpü və ЛКşqК ОХОЦОЧЭХər olaraq bu dövrdə gözə deyirdi. 
Açar sözləri: ЛКğsКХЦК, ХКЧНşКПЭ, TəЛrТг şəhər, НörН ЛЮМКqХı 
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Mojgan Bəniz Sadeghi  
 

Gardens and green fields statics and other features of Tabriz in around different Kings 
 

SUMMARY 
 

There is a close relationship between Gardens and the structure of natural and cultural context which 
considers the needs of man in nature. Garden in any time has been a place for recreation and relaxation. In 
general, Persian gardens at first have been referenced in Axaemenian era. In Pasargadae gardens (in the sixth 
after BC) the water ways and channels had been arranged in a four-angled way (Charbagh). Round Sasanian 
Empire (633-224 years) gardening developed, but, in general, during the Safavid era, the famous garden was 
found in the cities, Tabriz, Qazvin and Isfahan. Although, the city of Tabriz was an important city of Iran 
which had have many gardens. Tabriz city had been rounded by a green texture in 700-H. 

In general, the history of Tabriz gardens could be studied in three era: Mongols, Safavid and Gajar era. 
"Eight behest" and "Shahgoli" are most an important and famous gardens of Mongols era. During Safavid 
era gardening Developed. During Gajar period, gardening, architecture and other arts appeared in European 
styles. 

Key words: gardening, landscape, Təbriz city, four- angled 
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AzərЛКвМКn MemКrХıq və İnşККt UnТversТtetТ 
 

İRAN MEMARLIĞINDA ƏNƏNƏVİ ВAŞAВIŞ EVLƏRİ 
(YƏГD ŞƏHƏRININ TIMSALINDA) 

 
Mədəni dəyərlərimizdən biri də ЦТХХТ ЦОЦКrХıqНır. GüЧüЦüгНə вКХЧıг ЦТХХТ ЦОЦКrХığК Цəxsus 

müxtəХТП şəkillərdən istifadə ОНТХТr. HКХЛЮФТ ЦТХХТ ЦОЦКrХığıЧ əsas məПСЮЦХКrı Сələ də toxunulmaz 
qКХЦışНır Яə bəzən ondan özünəməxsus təbirlərlə bəhs edilir. Bu məfhumlar tamamilə öz dövrünün 
mədəniyyətinə ЛКğХı ШХЮЛ, бКХq ЦədəniyyəЭТЧТЧ qКХıМı Нəyərlərini də qШrЮвЮЛ sКбХКЦКqНКНır. 

DКЯrКЧışХКr ОЭТqКНХКrıЧ ТЧТФКsı ШХНЮğЮ ФТЦТ, Сəcmlərin tərkibi də НКЯrКЧış ОСЭТвКМХКrıЧıЧ 
təzahürüdür. Həcmlərin süsləЧЦТş ЧəгЦТ ЦТХХТ ЦОЦКrХıqНК Эəbiətin gizlin və КşФКr sТrХərinin istifadə 
edilməsi ilə ЛКğХı Нəqiq biliklərТЧ ШХНЮğЮЧЮЧ РösЭəricisidir və müasir elm də ФОхЦТş ЛТХТФХərin 
НШğrЮХЮğЮЧЮ süЛЮЭ ОНТr. ƏsХТЧНə ЦТХХТ ЦОЦКrХıq ФОхЦТş ТЧsКЧХКrıЧ ЛТХТвТЧТЧ ТЧТФКsıНır Яə onun dərk 
ШХЮЧЦКsı Цəsuliyyəti bizim üzərimizə Нüşür. 

MТХХТ ЦОЦКrХıq ЛЮ səbəbdən təbii nemətlərdəЧ вКrКrХКЧЦКğК əsaslanan nəzm və təbiətə hakim 
olan nəzmlə ЮвğЮЧХКşЦКq КбЭКrışıЧНКНır; ОХə bir yer tapmaq istəyir ki, orada təbii nemətlərТ вКşКНığı 
mühitə gətirə ЛТХsТЧ: вКşКНığı ЦüСТЭ pШгЮХЦКНКЧ və yad gözlərdən uzaq. 

O, bu istəyə cavab olaraq olduqca özəl olan içərТ ЛКğı Нüгəldir. Ona həyəЭ, вК НК "şəhərdə ЛКğ" 
deвТr. BЮ НКбТХТ ЛКğНК şəraiti keyfiyyətcə dəвТşНТrЦəklə elə ЛТr ТqХТЦ ЦüСТЭТ вКrКНır ФТ, ШrКНК Сətta 
narıЧМ КğКМХКrı ЛОХə bitir. Bu həmahəЧРХТФ вКrКЭЦКq ЭОбЧТФКsı sТsЭОЦТНТr. OЧЮЧ КЧХКЦı СəЦТşəlikdir 
və zamanla dəвТşЦТr, вКХЧıг Эəbii mühit amillərТЧТЧ ШХЦКsı Яə вК ШХЦКЦКsı şəraitində dəвТşТФХТФ ЛКş 
verir. 

HəЦТşəlik və dəвТşЦəz məПСЮЦХКr qКrşıХığıЧНК Лəzi bölümləri də "həЦТşəlik olmayan" və ya 
гКЦКЧХı ШХКrКq ЛöХə bilərik. O cümlədəЧ, ЛТЧКЧıЧ öгüЧəməxsus və НКЯКЦХı ЭОбЧТФКsı НК ЛЮrКвК 
aiddir. Çünki günümüzdə ШЧЮЧ НКСК ТşХəФ qКrşıХığı НКСК ЦüЧКsТЛ ЛТr şəkildə onun yerini tuta bilər. 

 
İrКЧ ЦОЦКrХığıЧıЧ СТssələri 

M.PТrЧТвКЧıЧ ПТФrТЧМə, İrКЧ ЦОЦКrХığıЧıЧ üsЮХХКrı "КНКЦКвШЯЮşКЧХıq, ХКгıЦsıгХıqНКЧ qКхЦКq, 
dua, özünübəyənmə, içəqapanma"dan ibarətdir. Yəzd evlərinin nümunəsində də özünü göstərəЧ İrКЧ 
ЦОЦКrХığıЧК СКФТЦ ШХКЧ ən mühüm bəzi ünsür və hissələr bunlardan ibarətdir: eyvan – üstü örtülü, 
lКФТЧ qКpı Яə pəncərəsi olmayan fəгКНır. DКХКЧ Яə ya koridordan, həyətin içindən keçdikdən sonra 
pilləkənlə qКХбıЛ ОвЯКЧК хКЭırНıХКr. EвЯКЧıЧ СüЧНür ШХЦКsıЧıЧ səbəbi otaqlardan və həyətin 
səviyyəsindəЧ вЮбКrı ШХЦКsı ТНТ. EвЯКЧХКrıЧ хШбЮЧЮЧ qКpısıЧıЧ üsЭü ФКЦКЧşəФТХХТ ЭКğ Яə ya "ahəng" 
(silsilə ЭКğХКr) ПШrЦКsıЧНК ТНТ. EвЯКЧ бКrТМНəЧ ЛТşЦТş Фərpiclə örtülürdü. BəгТ ОвЯКЧХКrНК ЛТşЦТş 
kərpicdən, təЛКşТrНəЧ, НКşНКЧ Яə КğКМНКЧ ЭТФТХЦТş süЭüЧХКr ЯКrНı. 

TəЛКşТrНən olan sütünlar təЛКşТrНən düzəХНТХЦТş Рöгəl gül butalКrı ТХə bəzəНТХТrНТ. DКş süЭЮЧХКr 
da bəzəЧ НКşНКЧ ЧКбışХКrХК ЛəzəНТХТrНТ. EвЯКЧХКrıЧ qКpı üsЭХəri yeddi rəЧРХТ ФКşıХКrХК Лəzədilirdi. 
Eyvanlar həyətə özünəməxsus və xəyali bir cilvə və gözəllik verməklə вКЧКşı, ЛКşqК Цəqsədlərlə də 
istifadə edilirdi. O cümlədən gözlənilməz isti və sШвЮğЮЧ qКrşısıЧı КХırНı. İх-içə evlərin də ОвЯКЧı Яə 
süЭЮЧХКrı ЯКrНı. DörН Эərəfdən dəhlizlərТ ЯКrНı. OЧХКrıЧ öЧüЧНəФТ НКş Яə ya taxta çəpərlər oradan 
keçənlərТ вıбıХЦКğК qШвЦЮrНЮ. İrКЧНК ОвЯКЧХКrıЧ ЭКrТбТ qəНТЦ ШХЮЛ, ƏşqКЧТХər dövrünə РОНТЛ хıбır. 
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Şəkil  1. ВeХtutКnın ümumТ 

Рörünüşü 

Sasanilər eyvan tikməyi onlardan öyrəЧЦТş, sШЧrК ЛЮЧЮ ЭəkmilləşНТrərəФ  РОЧТşХəЧНТrЦТşХər. 
MəНКТЧ ОвЯКЧı Яə ya Taqe-Kəsra qədim dövr eyvantikmə sənəЭТЧТЧ şКС əsərlərindəЧ sКвıХır. EвЯКЧК 
və ya onun bəzi növlərinə "taremi" də deyilir. Öz növbəsində ОвЯКЧıЧ НК СТssələrТ ЯКrНır. BОХə ki, 
ОвЯКЧıЧ qКЛКq СТssəsinə "ОвЯКЧıЧ КХЧı" НОвТХТr. EвЯКЧıЧ КşКğısı Яə kəЧКrХКrı Тsə "pəx eyvan" 
КНХКЧНırıХır. HəЦхТЧТЧ ОвЯКЧıЧ qöЯs pКвКХКrı "sər tire" və qКpı хərçivəsi əЭrКПıЧНК ЭТФТХən çərçivə 
"çekad" və yК "вОФ şОФО" КНı ТХə məşСЮrНЮr. EвЯКЧıЧ ЧöЯХəri: onlar böyüklüyünə, kiçikliyinə və 
hündürlüyünə görə bir-birindən fərqlənir. MəНКТЧ ОвЯКЧı ЛöвüФ 
eyvan növlərindəЧ sКвıХır. EвЯКЧхК ОЧsТг Яə alçaq eyvanlara deyilir 
və evlərin, məscidlərin, mədrəsələrin və ziyarəЭФКСХКrıЧ хШбЮЧНК 
ЯКrНır. GТrНə ОвЯКЧХКr ЮгЮЧ ШХЮЛ ЭКğХКrı sТХsТХəvari təФrКrХКЧırНı. 
Belə eyvanlara Fars vilayətinin Qur və вК "CЮr" şəhərinin terbal 
ЛТЧКХКrıЧНК rКsЭ Рəlinir. Kiçik və ОЧsТг ОвЯКЧıЧ  хəpəri də navdan-
şəkillidir, yəЧТ ФКЦКЧşəkilli və ya silsiləvari eyvan. Səfe, rəvaq, 

РТrТ, pТşКЧЭТг, ОвЯКЧıЧ ЧöЯХərindəЧ sКвıХır. Bayo  "QКpıЧıЧ ТФТ 
tərəfindəФТ qКХıЧ ЭКбЭКвК НОвТХТr." Badbər (yelqovan)  НКş ЛürМХər 
tikmək üçün istifadə ediləЧ вКrıЦвШЧЮХЦЮş НКş ЧöЯü. BЮ НКş Чö-
vündən gözətçi gülləsində КrбК ЭЮrЧ pШşЭ ФТЦТ ТsЭТПКНə ОНТХЦТşНТr. 

Yeltutan  İrКЧНК вОХЭЮЭКЧХКr qədim zamanlardan və НКЯКЦХı 
ШХКrКq ЦöЯМЮН ШХЦЮşНЮr. ВОХхəkənlər müxtəХТП ПШrЦКХКrНК İrКЧıЧ 
mərkəzində və cənubunda tikilirdi. Bunlardan hər birinin 
hündürlüyü münasib küləklər istiqamətindəЧ  КsıХı ШХКrКq 
layihələndirilir və tikilirdi. Elektriklə ТşХəyən kondisionerlər ixtira 
olunana və bunlardan müxtəХТП şəhərlərdə istifadə edilənə qədər 
müxtəХТП вКşКвış, НТЧТ Яə xidmət binalarıЧda yelçəkənlərdən isti-
fadə ОНТХТrНТ. İЧНТвə qədər də bu yeltutanlarıЧ qКХıqХКrıЧК Bəndər 
Abbas, Bəndər LОЧРО, QОşЦ, BЮşОСr ФТЦТ ТsЭТ Яə rütubətli cənub 
şəhərlərində və Kerman, Nayin, Yəzd, Təbəs, KКşКЧ, SОЦЧКЧ, İsПКhan kimi isti və quru iqlimi olan 
məntəqələrdə, həЭЭК TОСrКЧıЧ Мənub-şərq məntəqələrində də rast gəlmək olar. 

BЮ şəhərdə НüЧвКЧıЧ əЧ СüЧНür вОХЭЮЭКЧı, вəni DövləЭКЛКН ЛКğı вОХЭЮЭКЧı ЯКrНır. OЧЮЧ 
hündürlüyü, təxminəЧ, 34 ЦОЭrНТr. ВОХЭЮЭКЧıЧ КşКğı КğгıЧıЧ СüЧНürХüвü 11 ЦОЭrНТr. BЮ səkkiz tərəfli 
yeltutan küləФ СКЧsı Эərəfdən əsirsə, əssТЧ, ШЧЮ ЛТЧКЧıЧ Тхərisinə НШğrЮ вöЧХəndilir. 

Burada qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, вОХЭЮtanlardan bəzilərТ вКХЧıг СКЯКЧıЧ вОrНəвТşЦəsi ilə ЛТЧКЧıЧ 
içərisini sərinlədir. Bəziləri isə həЦ СКЯКЧıЧ вОrНəвТşЦəsi və həm də buxarlanma ilə sərinlədirlər. 
Dövlərabad bağı вОХЭЮЭКЧıЧıЧ sərinlətmə sТsЭОЦТ ТФТЧМТ üsЮХХКНır. BОХə ФТ, СКЯК КбıЧı ЛТЧКвК НКбТХ 
ШХНЮqНКЧ sШЧrК ФТхТФ НКş СШЯЮг Яə fəvvarənin üstündəЧ ФОхТr, ШrКНКЧ НК ЛКşqК ШЭКqХКrК РОНТr. 

ВОХЭЮЭКЧıЧ КХЭıЧНКФı СШЯЮг Яə fəvvarə olan otaq səФФТгЛЮМКqХı şəklində olub müxtəХТП qКpıХКrК 
malikdir. Otaqlardan hər СКЧsı ЛТrТЧТ sШвЮЭЦКq ХКгıЦ Рəldikdə həmin otaqla səФФТгЛЮМКqХı ШЭКq 
КrКsıЧНК вОХЭЮЭКЧıЧ КХЭıЧı КхırХКr. 

ВОХЭЮЭКЧıЧ sərinləməsТЧТ КrЭırЦКq  Яə buxarlanma sərinindən istifadə etmək üçün digər 
üsullardan da istifadə edilir. Məsələn, BəЦ şəhərində ЛТЧКНКЧ 50 Ц КrКХıНК ШХКЧ Яə ЛТr вОrКХЭı 
kanalla ona birləşəЧ вОХЭЮЭКЧХКr ЯКrНır. BЮ ФКЧКХıЧ üsЭüЧНə ЛКğхК вОrХəşТr. BКğхК sЮЯКrıХНıqНКЧ 
sonra  onun rütubəЭТ ФКЧКХıЧ НТЯКrХКrıЧК ЧüПЮг ОНТr Яə yeltutandan evə tərəf hərəkət edəЧ СКЯК КбıЧı 
– nəsimi sərinlədir. BəгТ СКХХКrНК НК вОХЭЮЭКЧıЧ КğгıЧК СəsТr, sКбsı Яə вК ЭТФКЧ ФШХХКrı qШyulur və 
ШЧХКrıЧ üгərinə su səpilir. Bu isə НКбТХ ШХКЧ СКЯКЧıЧ rüЭЮЛət və sərТЧХТвТЧТ КrЭırır. 

Elektriklə ТşХəyən soyuducular ixtira edilməЦТşНən əvvəl evlərin çoxunda yeyinti məСsЮХХКrıЧı 
uzun müddət xarab olmamaq və sərТЧ qКХЦКq üхüЧ вОХЭЮЭКЧıЧ КХЭıЧНК sКбХКвırНıХКr. GüЦЛəz və ya 
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НКЦıЧ üsЭüЧНəki yeltutan və ya  hava çəkəЧ İrКЧıЧ Цərkəzi hissələrində sЮ КЧЛКrХКrıЧıЧ КвrıХЦКг 
hissəsТНТr. SЮ КЧЛКrХКrıЧıЧ rütubəЭХТ ЦüСТЭТ СКЯКЧıЧ Сərəkətindən istifadə etməklə КЧЛКrНК ЭШpХКЧЦış 
suyun soyuyub sərinləməsinə səbəb olur. Tarixi YəгН şəhərТ вОХЭЮЭКЧХКr şəhərТ ФТЦТ ЭКЧıЧır Яə İrКЧıЧ 
digər mərkəгТ şəhərlərinə nisbətən daha çox teltutana malikdir. 

 
ВОХЭЮЭКЧıЧ Тş üsЮlu 

Yeltutan münasib küləвТ ЭЮЭЮЛ ШЧЮ ЛТЧКЧıЧ əsКs ШЭКqХКrı, sЮ КЧЛКrı Яə sərНКЛК НШğrЮ вöЧХəndir. 
Yəzd vilayətindəki qəНТЦ ƏrНəkan məscidi və Firuzabad cümə məscidi kimi bəzi səhraəЭrКПı 
məscidlərdəвОХЭЮЭКЧıЧ Кğгı НəqТq ШХКrКq ЦОСrКЛıЧ вЮбКrısıЧНК вОrХəşТr. Beləliklə, münasib külək 
ЛТЧКЧıЧ ЦüбЭəlif bölgələrinə НКбТХ ШХКrКq ШrКНК СКЯКЧıЧ НəвТşЦəsi və sərinləməsinə səbəb olur 
(şəkil 1-2-3). 

 
MОЦКrХıq Яə вОХЭЮЭКЧХКrıЧ ЧöЯХəri 

ВОХЭЮЭКЧıЧ ЛТЧКsı ЛТşЦТş Фərpicdən tikilir: eninə ФЯКНrКЭşəФТХХТ, ЮгЮЧЮЧК ТФТЛКşХıНır. HКЯКЧı 
tutaraq sərКЛХКrıЧ ТхТЧə və sЮ КЧЛКrХКrıЧК КpКrКrКq sərТЧ СКЯК вКrКНır, sШЧrК НК вОХЭЮЭКЧНКФı НОşТФХər 
vasitəsilə otaqlara göndərir. Hər evdə dörd yeltutan olurdu və bunlar evin dörd tərəfində yerləşТrНТ. 

EвЧТ гКЦКЧНК НОşТФХər və вОХЭЮЭКЧıЧ вШХЮЧНК СКЯК КбıЧıЧı Фəsmək və КхЦКq üхüЧ qКpı ЯКrНı. 
Yeltutanlar islamdan əvvəl də mövcud idi. Lakin onun necəХТвТ СКqqıЧНК əldə dəqiq məlumat 
вШбНЮr. LКФТЧ ШЧЮЧ ЭКrТбТ СКqqıЧНК ТsХКЦНКЧ sШЧrК вКгıХЦışНır: "HüЧНür вОХЭЮЭКЧХКr ЦШЧqШХХКrıЧ 
hücumundan sonra öz ticarət və rövnəqini əldəЧ ЯОrЦТşНТ. Səfəvilərin hakimiyyətə gəlməsi ilə 
yenidən bərqarar oldu." [5] 

 
                   
 
Yeltutanlar, əsasən, birtərəfli,  dördtərəfli və ya səkkiztərəfli olur. YəгН şəhərində bütün 

yeltutanlar hündür, dördtərəfli və ya səkkiztərəПХТНТr. LКФТЧ MОвЛШН şəhərində  YəгН şəhərinin 50 
km qərbində əksinədir. Burada yeltutanlar alçaq və birtərəflidir. Bunun səbəbi budur ki, Meybodda 
səhra küləkləri səhradan qum və ЭШг qКrışıq əsir. Buna görə də əСКХТ вОХЭЮЭКЧХКrıЧı КrбКsı ФüХəyə və 
daha münasib küləyə tərəf tikməyə məcburdur. Lakin YəгН ТФТ НКğ sТХsТХəsТ КrКsıЧНК вОrХəşНТвТЧНən 
səhra küləkləri daha az əsir və buna görə də hündür və çoxtərəfli yeltutanlar tikmək mümkündür. 

Xorasan vilayətinin QəЧКЛКН şəhərində ШХНЮğЮ ФТЦТ  ЦüЧКsТЛ ФüХəklərin də tozlu-qumlu 
ШХНЮğЮ şəhərlərdə, adətəЧ, вОХЭЮЭКЧıЧ КХЭıЧНК ЭШгЭöФən bir fəza düzəldilir. Həmin hissədə küləyin 
sürətini azaltmaq və toz-ЭШrpКğı ЭöФЦəФ üхüЧ вОХЭЮЭКЧıЧ ФКЧКХıЧıЧ ФəsТвТЧТ ШЧЮЧ вЮбКrı СТssəsindəki 

ŞəФТХ 2. ВeХtutКnın ТşХəmə sxemi 
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Şəkil 3. CənuЛ вeХtutКnХКrının  
ümumТ Рörünüşü 

kəsiyə nisbətəЧ РОЧТş Нüгəldirlər. KüləФ вОХЭЮЭКЧıЧ КğгıЧК НКбТХ ШХНЮqНКЧ Яə toztökəndən keçdikdən 
sonra müəyyən qədər təmizlənərəФ ШЭКğК НКбТХ ШХЮr. 

Birtərəfli yeltutanlar adətən, birtərəПХТНТr. OЧХКrı ЭШг Яə qumun nisbətəЧ хШб ШХНЮğЮ вОrХərdə 
hündür tikmək olmaz. Lakin dörd və səkkiztərəПХТ вОХЭЮЭКЧХКrı НКСК хШб СüЧНürХüвə malikdir. 
Xüsusilə də ШХНЮqМК СüЧНür ШХКЧ вОХЭЮЭКЧХКrı səkkiztərəfli tikirlər ki, küləyin təzyiqinə qКrşı НКСК 
НКЯКЦХı ШХsЮЧ. ВОХЭЮЭКЧıЧ РöЯНəsi küləyin daha az təzyiqlə keçməsinə səbəb olur. 

Dörd fəsildə də вКşКЦКq üхün istifadə edilən və mərkəzi həyəЭТ ШХКЧ вКşКвış ОЯХərində, adətən, 
вОХЭЮЭКЧХКrı вКв ШЭЮrЦК СТssəsində tikirlər və bu yeltutan ya əsКs ШЭКğК, вК sКХШЧК, вК НК sərdab və 
вК ЛТЧКЧıЧ гərzəmisinə ЛКğХКЧır. BЮЧЮЧ ЛКrТг ЧüЦЮЧəsТЧТ KКşКЧНК BЮrЮМОrНТХərin evində görmək 
olar. 

Bu hissədə вОХЭЮЭКЧХКrНКЧ ЛКşqК sКХШЧЮЧ РüЦЛəzində düzəХНТХЦТş СКЯКçəkənlər də daxili 
ЦüСТЭТЧ СКЯКsıЧıЧ НəвТşЦəsinə köməФ ОНТr. BЮ ЛТЧКНК вОХЭЮЭКЧıЧ sərinlətmə ТşТ вКХЧıг СКЯКЧıЧ 
yerdəвТşЦəsТ СОsКЛıЧК ЛКş ЯОrТr. ƏХЛəttə, sərdabla əlaqədar olarКq вОХЭЮЭКЧıЧ ФКЧКХıЧıЧ РöЯНəsi 
zirzəmidə yerləşНТвТЧНən müəyyən qədər rütubətlidir. Nəticədə sərin buxar da az miqdarda sərab 
fəгКsıЧıЧ sərinlətməsinə təsir göstərir. 

Nəzərə КХЦКq ХКгıЦНır ФТ, İrКЧıЧ СКЯКsı qЮrЮ Яə və isti olan mərkəsi məntəqələri havanıЧ 
qЮrЮХЮğЮ səbəbilə su daha tez buxarlanaraq mühitdə sərТЧХТФ вКrКЭЦКqХК вКЧКşı, СКЯКЧıЧ ЧТsЛТ 
rütubətinin də КrЭЦКsıЧК səbəb olur. Nəticədə həm hədsiz isti, həm də hədsiz quruluq azalaraq bina 
sakinlərТ üхüЧ ЦüЧКsТЛ ЦüСТЭ вКrКНır. LКФТЧ öХФənin iqlimi isti və rütubətli olan cənub 
məntəqələrində yeltutanlarda bu üsuldan istifadə edilməsi mümkün deyil. Çünki, birincisi, nisbi 
rütubəЭ вЮбКrı ШХНЮğЮЧНКЧ Яə hava nisbi buxarla doyЦЮş ШХНЮğЮЧНКЧ sЮвЮЧ ЛЮбКrХКЧЦКsı КsКЧХıqХК 
ЛКş ЯОrЦТr. İФТЧМТsТ, СКЯКsı ТЧsКЧХКrıЧ СəвКЭıЧı СəddindəЧ КrЭıq rüЭЮЛətli edən bir mühitin bir az da 
nəmləndirilməsТ вКşКвış şəraitini çətinləşНТrТr. BЮЧК Рörə də cəЧЮЛНКФı вОХtutanlar da, ancaq 
ЛТЧКЧıЧ НКxilində СКЯКЧıЧ вОrНəвТşЦəsi vasitəsilə fəгКЧıЧ ЭОЦpОrКЭЮrЮ КşКğı Нüşür (Şəkil 3). 

ВОХЭЮЭКЧХКrХК ЛКğХı ШХНЮqМК Кг КrКşНırЦК КpКrıХЦışНır. OЧЮЧ ЦОЦКrХığı Яə bu ünsürün yerinin 
ЛüЭüЧ ОЯТЧ qЮrЮХЮşЮЧК Эəsiri öyrənilməЦТşНТr. AНətən, YəгН вОХЭЮЭКЧХКrıЧı ШЧХКrıЧ Тş üsЮХЮ Чəzərə 
КХıЧЦКqХК ТФТ qrЮpК ЛöХЦək olar: 

1. SırП ШХКrКq ТşХəyən yeltutanlar; 
2. İşХəyən-simvolik yeltutanlar. 
Birinci növdəЧ ШХКЧ вОХЭЮЭКЧХКrı Вəzd və onun əЭrКПıЧНКФı ƏrНəkan, Meybod və s. adi evlərin 

çoxunda görməФ ШХКr. AНı хəkiləЧ ЛЮ ТФТ şəhərdə yeltutanlar birtərəfli olub özünəməбsЮs şəkildədir. 
İФТЧМТ ЧöЯНən olan yeltuЭКЧХКrı Вəzd və onun əЭrКПıЧНКФı şəhərlərdə görmək mümkündür. Bu 

yeltutanlar nəzərdə ЭЮЭЮХНЮqХКrı ТşНəЧ ЛКşqК, ОЯ sКСТЛТЧТЧ ФТЦ 
ШХНЮğЮЧЮ (ЦüСüЦ ШХКЧ ЛЮНЮr) РösЭərmək üçün istifadə edilir. Bu 
halda yeltuЭКЧıЧ öХхüХərТ üхqКpıХı ЛТr ШЭКqНКЧ НК ЛöвüФНür. 

YeltЮЭКЧı ЭəşФТХ ОНən ünsürlərdən hər ЛТrТ sШЧ ПШrЦКsıЧК Эəsir 
göstərТr. ВОХЭЮЭКЧ КşКğıНКЧ вЮбКrıвК НШğrЮ КşКğıНКФı СТssələrdən 
təşФТХ ОНТХЦТşНТr: Эənure, saqe, zeh və qəfəs zəЧМТrТ. ВОХЭЮЭКЧıЧ 
tənure hissəsi adətəЧ, вКrıЦхıq pТrКЦТНК ПШrЦКsıЧНКНır. 
ВОХЭЮЭКЧıЧ вЮбКrı СТssəsinin müxtəlif tənasübləri bu hissə ilə 
tənzimlənir. Bəzi nümunələrdə onun hündürlüyü adam boyu və 
bəzi nümunələrdə bir neçə metrə хКЭır. 

Saqe hissəsi də КşКğı Яə вЮбКrı СТssə ilə tənasüb təşФТХ ОНТr. 
Bu hissənin gözəlliyi daha çox kərpiclərin düzülməsinə ЛКğХıНır. 
Adətən, kərpiclərТЧ НüгüХüşü sКНə, əyri, düz-вКsЭı Яə ЛКşqК 
kərpiclərlə, gil istifadə etməklə ЛКşК хКЭır. 

Zeh və zəncir saqe ilə qəfəs КrКsıЧНК вОrХəşТr. BЮ üЧsürХər də 
müxtəХТП şəkillərdədir. Qəfəse hissəsi bir neçə ünsürdən ibarətdir: 
o cümlədəЧ, СШrТгШЧЭКХ şəkilli arakəsmələrin üzərindəki qövslər, 
əЭrКПıЧНКФı хərçivələr, irəliyə НШğrЮ хıбıЧЭıХКrıЧ sırğКМıqХКrı. 
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Qəsəf qövslərində olduqca çox fərq görünməkdədir. Adətən, sadə və КХхКq вОХЭЮЭКЧХКrНК СТХКХşəkilli 
qövsdən istifadə edilir. ВОХЭЮЭКЧХКrıЧ  хШбЮЧНК ЛЮ СТssədə iki formadan  - bənaune və modaxel 
istifadə edilirdi. 

Qəfəslər, adətəЧ, вК qКЛКğı Кхıq, вК НК qКЛКğı ЛКğХı ШХЮrНЮ. BЮ öгəllik küləyin istiqamətindən 
КsıХı ШХКrКq НəвТşТrНТ. DТqqəti cəlb edəЧ ЛКşqК ЛТr ЧöqЭə qəfəslərin sКвı Яə küləyin otaqlara daxil 
ШХНЮğЮ РТrТşНТr. AНətən, hər ЛТr вШХ üхüЧ СКЯКЧıЧ РТrТş ФКЧКХı ТХə iki qəfəsli otaq nəzərdə tutulurdu. 

Yeltutanlar adətəЧ, sКХШЧЮЧ КrбКsıЧНК вОrХəşТr Яə bu tərəfdə mövcud olan xarТМТ РörüЧüşНəki 
sТЦЦОЭrТвКЧı РüМХəndirirdi. Digər hallarda yeltutanlar salonun bir tərəfində və adətəЧ, ЛКşqК Эərəfdə, 
məsələn, külafirəngi hissəsində yerləşТrНТ. BЮ СКХНК ЦöЯМЮН sТЦЦОЭrТвК ЛöвüФ sКХШЧ ЯКsТЭəsilə iki 
dəfə КrЭırНı. LКrТХərin evində yeltutan salon tərəfində ШХЮЛ, ЭКğ РörüЧüşХərТ (ЭКğЧəma) ilə cəzb 
ОНТХЦТş ФüХəyi oraya yönləndilir. 

Nemətullahinin (Xahqah) evində yeltutan pəncərənin kəЧКrıЧНК ШЭКğıЧ əvvəlki küncündə 
yerləşТr. Rəsuliyan və HКМı Ərəb Kermaninin evində вОХЭЮЭКЧ СШЯЮгбКЧК ШЭКğıЧНК sКХШЧЮЧ 
kəЧКrıЧНК вОrХəşТr Яə gözəl pəncərələr vasitəsilə  münasib külək salona tərəf yönəХТr. ƏЛərquda 
AğКгКНənin evinin iki mərtəbəХТ вОХЭЮЭКЧı НК sКХШЧНКЧ Квrı ШЭКqНК Яə onun kəЧКrıЧНКНır. BЮ 
şəhərdəФТ ЛКşqК ОЯНə - Musəvinin evində yeltutan böyük otaqda və sКХШЧЮЧ КrбКsıЧНК вОrХəşТr. 

YəгН şəhərində вКşКвış ОЯХərinin təhlili göstərТr ФТ, İrКЧ ЦОЦКrХığıЧıЧ ənənəvi göstəriciləri bu 
şəhərdə НКСК qКЛКrıq şəkildə öz əФsТЧТ ЭКpır. İrКЧıЧ ЭКrТбТ şəhərlərində göstərilən istiqamətdə 
КpКrıХКЧ ЭəНqТqКЭХКr ЦüКsТr НöЯrüЧ вКşКвış ПШЧНЮЧНК öЧəmli təsir göstərə bilər.  

Açar sözlər: Memarliq, Yəzd, eyvan, yeltutan, kərpic. 
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SUMMARY 

 
In article architecture of Iran traditional houses its light in example Yazd. Here balconys are bayos, 

baibars and sails. In addition the sails belonging to Yazd is exampled. 
Key words: architecture, Yazd, balcony, sail, stone. 
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 ,   .2Л,    ACB=BAC =72, 
 ABC=36.       /  = /  = 1,62.    

 ( .2М)  ABC= 144, ACB = CAB=18.      
  /  = AC/BC =1,62. 
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ln 1 3 4 7 11 18 29 47 76 123 
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Ln+1 / Ln 3 1,33 1,75 1,57 1,64 1,61 1,62 1,62 1,62 1,62 
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A.K.KКгımzadə  
 

“Aгərbaycan əХ бКХı Яə ЧКбışХКrıЧНК QıгıХ ЛöХРü qКвНКsı” 
 

БоLASƏ 
 
Məqalədə azərЛКвМКЧ бКХı Яə ЧКбışХКrıЧНК “qıгıХ ЛöХРü” qКвНКsı, FТЛШЧКхТ sırКsı, LвЮФК ədədləri, 

simmetriвКЧıЧ ШХЦКsıЧК ЛКбıХЦışНır. ArКşНırЦКХКr “ЦüşКСТНə mərkəzlərТ” qКвНКsı, “qıгıХ” Сəndəsi 
fiqurlardan istifadə edilməklə, həЦхТЧТЧ ШЧХКrıЧ əsКsıЧНК ФШЦpШгТsТвК ЭШrХКrı ЯКrТКЧЭХКrıЧıЧ вКrКНıХЦКsı ТХə 
КpКrıХЦışНır. 

Açar sözlər: бКХı, ЧКбış, “qıгıХ ЛöХРü”, FТЛШЧКхТ sırКsı, LвЮФК ədədləri, simmetriya. 
 

A.K.Kazimzada  
 

TСО GoХНОЧ sОМЭТoЧ’s rЮХО ТЧ СКЧН-made Azerbaijani carpets and patterns 
 

SUMMARY 
 
TСО pКpОr ЭrОКЭs prОsОЧМО ЭСО “GШХНОЧ SОМЭТШЧ” rЮХО, FТЛШЧКММТ КЧН LЮФКs ЧЮЦЛОrs, sвЦЦОЭrв ТЧ 

Azerbaijan hand-made cКrpОЭs КЧН МКrpОЭ pКЭЭОrЧs. TСО rОsОКrМСОs аОrО pОrПШrЦОН ЮsТЧР “ЯТsЮКХ МОЧЭrОs”, 
“РШХНОЧ” РОШЦОЭrв ПТРЮrОs Кs аОХХ Кs ЯКrТКЧЭs ШП МШЦpШsТЭТШЧ ЦОsСОs ЛКsОН ШЧ ЭСОЦ.  

Key words: carpet, pattern, golden section, Fibonacci numbers, Lukas numbers, symmetry.  
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AzərЛКвМКn MemКrХıq və İnşККt UnТversТtetТ 
 

ORTA ƏSR AГƏRBAВCAN ŞƏHƏRLƏRININ  MоDAFIƏ SISTEMLƏRI 
 
ArКşНırЦКХКr ШЧЮ РösЭərir ki, qədim AzərЛКвМКЧ şəhərlərinin təЛТТ ХКЧНşКПЭК Яə вОrХТ ТqХТЦ şəraitinə 

ЮвğЮЧ ШХКЧ pХКЧ qЮrЮХЮşЮ НöЯrüЧ ЦüНКПТə sistemlərindən-təbii sədlər, əzəməЭХТ qКХК НТЯКrХКrı, Нərin 
xəndəklər və s.  КsıХı ШХЦЮşНЮr. Məlumdur ki, feodalizm dövründə şəhərlər вКНОХХТ ТşğКХхıХКrıЧ ЭОг-tez 
təФrКrХКЧКЧ  СüМЮЦХКrıЧНКЧ Яə НКбТХТ ПОШНКХ ЭШqqЮşЦКХКrıЧНКЧ хШб гərər çəФТrНТ. Şəhərlərdə sənəЭФКrХığıЧ 
və ticarətin getdikcə ТЧФТşКПı ШЧХКrНК ЦКННТ Яə mədəni sərvətlərТЧ ЭШpХКЧЦКsıЧК səbəb olurdu. Xüsusilə, 
pКвЭКбЭ şəhərlərinin böyük siyasi, iqtisadi və strateli əhəmiyyəti, bu və вК ЛКşqК Нərəcədə bir-birinə ədavət 
bəsləyəЧ ПОШНКХ СöФЦНКrХКrıЧ ШЧХКrК sКСТЛ ШХЦКq ОСЭТrКsıЧı РüМХəndirirdi.   
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Təbiidir ki, mürəkkəb və həyəМКЧХı sТвКsТ-ТМЭТЦКТ şəraitdə şəhərlərТЧ вКşКЦКsı üхüЧ ШЧХКrı Ш 
dövrün hərЛТ ЭОбЧТФКsıЧК Эab gətirə bilən müdafiə НТЯКrХКrı ТХə əhatə etməФ ХКгıЦ ТНТ. MüНКПТə 
problemi orta əsrlərdə həХХОНТМТ şəhərsalma amili səviyyəsinə qКХбЦışНı. BЮ СКqНК  РörФəmli rus 
КХТЦТ A.V.BЮЧТЧ вКгırНı ФТ, бКrТМТ qКХК НТЯКrХКrı Ш qədər enli və əzəməЭХТ ТНТ ФТ, ШЧХКr şəhərin bütün 
НКбТХТ pХКЧ ФШЦpШгТsТвКsıЧı Цüəyyən edən amilə çevrilirdi [1]. 

IX əsrТЧ КбırХКrıЧНКЧ ОЭТЛКrən AzərЛКвМКЧНК  şəhərlərin əhəmiyyəЭТ НЮrЦКНКЧ КrЭЦКğК ЛКşХКвır, 
ШЧХКrıЧ ЛТr хШбЮ ЦüСüЦ ТЧгТЛКЭТ Цərkəzlərə çevrilir. DeməФ ШХКr ФТ, СöФЦНКrХКrıЧ ТqКЦətРКСХКrı 
uzaq və əlçatmaz qalalarda deyil, məhz  iqtisadi və mədəЧТ ТЧФТşКПıЧ ЦərkəzlərТ ШХКЧ şəhərlərdə 
yerləşТrНТ. Məs., əgər XII əsrdə ŞТrЯКЧşКСХКrıЧ ТqКЦəЭРКСı ŞКЦКбı şəhərindən bir qədər kənarda-
GüХüsЭКЧ qКХКsıЧНК ТНТsə, XV əsrdə Ш ŞТrЯКЧıЧ ТФТЧМТ pКвЭКбЭı rШХЮЧЮ ШвЧКвКЧ BКФıвК 
ФöхürüХЦüşНür. ВОЧТ pКвЭКбЭНК СöФЦНКrıЧ ТqКЦəЭРКСı – ŞТrЯКЧşКСХКr sКrКвı ФШЦpХОФsТ ЛТХКЯКsТЭə 
şəhərin daxilində, ən yüksək nöqtədə yerləşЦТşНТr. 

İsЭər Avropa, istərsə də Sərq şəhərlərinin  orta əsrlərə КТН pХКЧХКşЦК qЮrЮХЮşЮЧЮ КrКşНırКrФən 
КвНıЧ ШХЮr ФТ, ШЧХКrıЧ ЭТФТХТşТЧə və üЦЮЦТ ФШЦpШгТsТвКsıЧК  ЦüНКПТə sistemlərinin təsiri 
НКЧıХЦКгНır. BüЭüЧ Şərqdə, eləcə də AzərЛКвМКЧНК qКХК НТЯКrХКrı ЛüЭüЧ Фüхələrin olmasa da, əsas 
ЦКРТsЭrКХХКrıЧ - şəhərТЧ НКrЯКгКХКrıЧı Цərkəzlə birləşНТrən ЛКş ФüхələrТЧ sКХıЧЦКsıЧК öг şərtlərini 
təqdim edirdi, yəЧТ хШб ЯКбЭ НКrЯКгКХКrıЧ sКвıЧК ЦüЯКПТq rКНТКХ Фüхələr ШХЮrНЮ. Şəhərə РТrТş Яə хıбış 
вШХХКrı ШХКЧ əsКs ЦКРТsЭrКХХКr КrКsı ərazi əyrixəЭХТ, qıЯrıЦ, ЛТr qədər də НШХКşıq РörüЧən küçə 
şəbəkəsi ilə бırНК ЭТФТХТş sКСələrinə ЛöХüЧürНü. ƏsХТЧНə sistemsizlik və НШХКşıqХıq ЭəsТrТ ЛКğışХКвКЧ 
əyri-üyrü küçələrin mütləq kortəЛТТ şəkildə sКХıЧНığıЧı НüşüЧЦək çətindir [2].  

Şəhərlərin təhlükəsizliyini təmin etmək ictimai əhəmiyyəЭ НКşıвırНı. БIII əsrin sonu və XIV 
əsrin əvvəllərində Elxanilər dövlətində hakimiyyətin mərkəzləşЦəsi və möhkəmlənməsТ şəhərlərin 
müdafiə tikintisində mühüm irəliləвТşə səbəb oldu. O zaman nəinki monqollar tərəfindəЧ НКğıНıХЦış 
istehkamlar bərpa olunur, həm də şəhərlərin əЭrКПıЧК  вОЧТ НТЯКrlar çəkilirdi. Bəzən yeni divarlar 
əvvəlkindəЧ НКСК РОЧТş ərazini dövrəyə КХırНı. БIV əsrin əvvəllərində TəЛrТг şəhərində həyata 
keçiriləЧ ЛöвüФ ЦТqвКsХı şəhərsalma tədbirlərindən biri əzəmətli paytaxta layiq yeni qala 
НТЯКrХКrıЧıЧ ЭТФТЧЭТsТ ТНТ. SКЧТЭКrТya-РТРТвОЧК şərКТЭТЧТ вКбşıХКşНırЦКq, ЛЮЧЮЧХК вКЧğıЧ Яə epidemiya 
təhlükəsТЧТЧ qКrşısıЧı КХЦКq Цəqsədi ilə Qazan xan səhəri dövrəyə alan köhnə НТЯКrХКrı вОЧТsТ ТХə 
əvəz etdirir. Yeni divarlar elə hesabla tikilir ki, zaman keçdikcə yeni məhəllələr вКrКЧıЛ, əС ХТЧТЧ 
sКвı КrЭsК НК şəhərdə əvvəХФТ sıбХıq Яə НКrısqКХХıq ШХЦКsıЧ. 

O dövrdə DərbəЧН, BКФı, TəЛrТг, Şəmkir və s. şəhərlərin əzəmətli müdafiə sistemlərТ  НüşЦən 
qШşЮЧХКrıЧıЧ НТqqətini cəХЛ ОЭЦТş, гКЦКЧ-гКЦКЧ ШЧХКrıЧ РüМХü СüМЮЦХКrıЧК ЦərЮг qКХЦışНır. DТРər 
AzərЛКвМКЧ şəhərlərindən fərqХТ ШХКrКq ƏrНəbil XIV-XVI əsrlərdə qКХК НТЯКrХКrı ТХə əhatə 
ШХЮЧЦКЦısНır. İЧРТХТs səввКСı ВКЧ SЭrОвsТЧ хəФНТвТ şəkildən də ЛЮЧЮ КвНıЧ РörЦək olur. Məhz bu 
xüsusiyyəЭ ШЧЮЧ РОЧТş ərazidə, nisbətəЧ КгКН pХКЧХКşЦК əsКsıЧНК ТЧФТşКf etməsinə ТЦФКЧ ЯОrЦТşНТr. 

Şəhərin siluetində və məkan təşФТХТЧНə ЛöвüФ rШХ ШвЧКвКЧ qКХК НТЯКrХКrı, КНətən, ərazinin 
relyefinə ЮвğЮЧ ШХЮЛ Лəzən iki, bəzən də üç qat kəmərlə şəhəri dövrələвТrНТ. OЧХКr şəhər əhalisinin 
КrЭЦКsı Яə ЭТФТХТşТЧ qКХКНКЧ бКrТМə хıбЦКsı ТХə əlaqəНКr ШХКrКq   şəhər ərazisinin  böyüməsinə görə  
müxtəlif dövrlərdə ЭТФТХТrНТ. QКХК НТЯКrХКrıЧıЧ pОrТЦОЭrТ, qКХıЧХığı, СüЧНürХüвü, ПЮЧФsТШЧКХ-texniki və 
ЦОЦКrХıq Сəlli təkcə şəhərin deyil, həm də bütün ölkənin iqtisadi vəziyyətindən xəbər verirdi. 

AЯrШpК şəhərlərinə nisbətən AzərЛКвМКЧıЧ  sКСəsinə görə bir qədər böyük olan feodal 
şəhərlərində yeni müdafiə xətti tikilərkən köhnəsТ НКğıНıХЦırНı. BЮ Мəhətdən onlar bir neçə müdafiə 
xəttinə malik olan qəНТЦ rЮs şəhərləri ilə ШбşКrХıq ЭəşФТХ ОНТrНТ. Belə şəhərlərin böyük strateji 
üsЭüЧХüвü ЯКrНı. Hələ XVII əsrТЧ ТФТЧМТ вКrısıЧНК BКФı şəhərТЧТЧ КrКХКrıЧНК 15 КННıЦ Цəsafə olan 
iki - daxili və бКrТМТ НТЯКrХКrı ЯКr ТНТ. QОвН ОЭЦəФ ХКгıЦНır ФТ, şəhərin böyüməsi ilə əlaqədar olaraq 
xarici divarlar 1883-cü ildə söФüХЦüşНür. 

Strateji cəhətdəЧ ОЭТЛКrХı вОrХərdə sКХıЧЦış Яə ya süni istehkamlarla möhkəmləЧНТrТХЦТş şəhərlər 
ətraf ərazilərin əhalisini cəlb edirdi. Bu bir tərəfdən hərbi həyəМКЧ гКЦКЧı КНКЦХКrıЧ 
möhkəmləЧНТrТХЦТş şəhristanda təhlükəsizliyini təmin edirdisə, digər tərəfdəЧ ШЧХКrı ТsЭОСsКХ 
etdikləri məhsulu və sənəЭФКrХıq ЦəЦЮХКЭıЧı şəhər ЛКгКrıЧНК sКЭЦКğК ТЦФКЧ ЯОrТrНТ Д3Ж. 
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BТr sırК  şəhərlərin müdaiə НТЯКrХКrı ПШrЦКsıЧК Рörə kvadrat, oval və ya dairəyə вКбıЧ şəkildə 
ШХЮrНЮ. QКХК НТЯКrХКrıЧıЧ pОrТЦОЭrТЧТЧ şüЮrХЮ sЮrətdə КгКХНıХЦКsı (ЛЮ ЭТФТЧЭТ üхüЧ ЦКЭОrТКХ Яə vəsait 
sərПТЧТЧТ КгКХНır, Кг Сərbi qüvvə ilə şəhərin müdafiəsini təşФТХ ОЭЦəФ ТЦФКЧı ЯОrТrНТ) ШЧЮЧ 
daxilindəki sahəЧТЧ хШб бırНКХКЧЦКsıЧК səbəЛ ШХЮrНЮ. QКХК НТЯКrХКrı хəkilərkən həЦТşə ehtiyat ərazi 
nəzərdə ЭЮЭЮХЮrНЮ. HКЦı Эəhlükəsiz yerdə, müdafiə НТЯКrХКrı НКбТХТЧНə вКşКЦКq ТsЭəyirdi. Zaman 
keçdikcə əСКХТЧТЧ КrЭЦКsı qКХК НТЯКrХКrı Тхərisindəki ehtiyat sahənin mənimsənilməsinə, tikintinin 
sıбХКşЦКsıЧК, Фüхə və ЦОвНКЧХКrıЧ НКrısqКХХКşЦКsıЧК, ЛЮЧХКr da öz növbəsində sanitariya-gigiyena 
şəraitinin və КЛКНХığıЧ pТsХəşЦəsinə səbəb olurdu. Buna görə də orta əsr şəhərlərində tez-tez 
yoluxucu xəstəliklər və вКЧğıЧХКr ЛКş ЯОrТrНТ. 

Orta əsr şəhərlərinin zamanca ləng dəвТşəЧ pХКЧ qЮrЮХЮşЮ, ЭТФТХТşТ РörüЧНüвü kimi, qala 
НТЯКrХКrı ТХə “qКЧНКХХКЧЦışНır”. Şəhər pХКЧıЧıЧ ЦüНКПТə sistemindəЧ КsıХıХığı ШЧЮЧ sЭrЮФЭЮrЮЧК Яə 
ФШЦpШгТsТвКsıЧК, ОХəcə də üЦЮЦТ РörüЧüşüЧə böyük dəвТşТФХТФ Рətirə biləcək əsКsХı şəhərsalma 
ТşХərТЧТЧ КpКrıХЦКsıЧı хətinləşНТrТrНТ Д4Ж. GüЦКЧ ФТ, bütün Sərqdə, həmçinin Azərbaycanda 
şəhərlərТЧ pХКЧ qЮrЮХЮşЮЧЮЧ ЮгЮЧ əsrlər boyu çox az dəвТşТХЦəsinin əsas səbəblərindən biri də 
ШЧХКrıЧ əzəməЭХТ qКХК НТЯКrХКrı ТХə dövrəyə КХıЧЦКsı ШХЦЮşНЮr.                    

Açar sözlər: şəhər, ЭТФТХТş, ФШЦpШгТsТвК, pХКЧ qЮrЮХЮşЮ, ЦüНКПТə sistemi,  təbii-ТqХТЦ şəraiti.   
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V.H.Muradov 

 
Fortification sistems of medical Azerbaijan towns 

 
SUMMARY 

 
Medical period could be mentioned as one of the most important historical stages in the history of 

Azerbaijan town planning. As a rule, all the towns in that period were surrounded with fortifications. They 
influenced in very important way not only on the silhovette of the town, but on its planning and special 
composition as well. 

Key words: village, buildings, composition, planning structure, fortification system, nature-climatic 
resources.  
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TARIБI ŞƏHƏRLƏRIN KOMPLEKS TƏDQIQININ MƏQSƏD VƏ VƏГIFƏLƏRI 
 
Təcrübə onu göstərir ki, cəmiyyəЭ ТЧФТşКП ОЭНТФМə şəhərlərТЧ pХКЧ qЮrЮХЮşЮЧНК Яə ЭТФТХТşТЧНə  ona 

ЮвğЮЧ НəвТşТФХТФХər ЛКş ЯОrТr. MОЦКrХıq КЛТНələrinin və КЧsКЦЛХХКrıЧ Яəziyyətinə və qКЯrКЧТХЦКsıЧК 
şəhərin məkan mühitinin dəвТşЦəsi  təsТr ОНТr. OНЮr ФТ, ЦОЦКrıЧ  ЛКşХıМК Яəzifəsi yenidənqurmaya 
mərЮг qКХКЧ şəhərdə  ЦОЦКrХıq КЛТələrinin və ШЧХКrıЧ şəhərsalma əhəmiyyətinin qorunub 
sКбХКЧЦКsıЧК хКХışЦКqНКЧ ТЛКrətdir. Konservasiya və bərpК ТşХərТ ЦОЦКrХıq КЛТНələrinin 
sКбХКЧЦКsıЧК, ШЧХКrıЧ ЭəСrТП ОНТХЦТş əvvəХФТ РörüЧüşüЧüЧ Яə gözəХХТвТЧТЧ qКвЭКrıХЦКsıЧК бТНЦət 
ОНТr. OЧХКrıЧ  ПТгТФТ sКбХКЧЦКsı Цəsələnin qismən həlli deməkdir. Lakin abidələrТЧ  şəhərsalma əhə-
miyyəЭТ, ШЧХКrıЧ əЭrКП ЭТФТХТşə  və ümumiyyətlə şəhərТЧ ЦОЦКrХıq sЮrətinə təsiri, emosional ifadəlilik 
xüsusiyyətlərТ ЦüЯКПТq pХКЧХКşНırЦК Эədbirləri ilə sКбХКЧЦКХı, ОвЧТ гКЦКЧНК РüМХəndirilməlidir. 

BöвüФ şəhərlərin tarixi hissələrində, xüsusilə ЦОЦКrХıq КЛТНələri ilə zəngin olan tarixi 
şəhərlərdə yenidəЧqЮrЦК гКЦКЧı ЛТr хШб Цürəkkəb problemlər вКrКЧır. TКrТбТ şəhərin yenidən-
qurma layihəsТЧТЧ ТşХənməsindən əvvəl onun kompleks tədqiqi vacibdir. 

TarТбТ şəhərlərТЧ ТЧФТşКП şəraiti bir-birindən fərqləЧНТвТ üхüЧ ШЧХКrıЧ ХКвТСələndirilməsi xüsusi 
вКЧКşЦК Эələb edir. Dəyərli tarixi-ЦОЦКrХıq ТrsТЧТ sКбХКЦış şəhərlərin yenidəЧqЮrЮХЦКsı гКЦКЧı ən 
mühüm məsələrdən biri bütün dəyərlərin kəmiyyət və keyfiyyət baбıЦıЧНКЧ Нəyərləndirilməsi, 
ШЧХКrıЧ qШrЮЧЮЛ sКбХКЧЦКsı Яə gələcək nəsillərə хКЭНırıХЦКsıНır. BЮЧЮЧ Фəmiyyət aspekti konkret 
maddi dəyərlərin üzə хıбКrıХЦКsıЧı Чəzərdə tutursa, keyfiyyəЭ КspОФЭТ şəhər sЭrЮФЭЮrЮЧНКФı ЛüЭüЧ 
dəyərlərin ənənəЯТ qКrşıХıqХı əlaqələrini üzə хıбКrЦКğı Чəzərdə ЭЮЭЮr. AвНıЧНır ФТ, ЛЮ Цürəkkəb 
məsələЧТ вКХЧıг ХКвТСəçi memarlar təФЛКşıЧК Сəll edə bilməzlər, ШЧЮ ФШЦpХОФs şəkildə həll etmək 
üçün bura tarixçilər, arxeoloqlar, sənəЭşüЧКsХКr Яə ЛКşqК ЦüЭəxəssislər cəХЛ ШХЮЧЦКХıНır. BЮЧК Рörə 
ЭКrТбТ şəhərin layihələndirilməsinə бüsЮsТ вКЧКşЦКЧıЧ ЛКsТХТМК şərЭТ КrКşНırЦК Яə layihələndirmə 
prosesinin düzgün təşФТХ ОНТХЦəsidir. 

NəТЧФТ ЧКНТr ЦОЦКrХıq КЛТНələrinin, həm də ШЧХКrıЧ əЭrКПıЧıЧ sКбХКЧЦКsıЧıЧ гəruriliyi sistemli 
вКЧКşЦК ЦОЭШНЮЧЮЧ Эətbiqini tələЛ ОНТr. Aвrı-Квrı КЛТНələrТЧ “ПТгТФТ” ЦüСКПТгəsТ üsЮХЮ ШЧХКrıЧ 
kompozisiya rolunu təyin edərkən bir növ passiv metoddur. Bu metodun əsas mahiyyəti abidənin 
ШpЭТЦКХ qКЯrКЧıХЦКsı üхüЧ ШЧЮЧ əЭrКПıЧНК ЦüəyyəЧ ЦОЦКrХıq ЦüСТЭТЧТЧ ШХЦКsıЧı Чəzərdə 
tutmaqdan ibarəЭНТr, ЛКşqК söгХə desək, məhdud ölçülü  məkan təşФТХ ОЭЦəkdən ibarəЭНТr. HКгırНК 
ЛЮ sЭКЭТФ   ЦОЭШНЮЧ ЛöвüФ şəhər məФКЧıЧК  вКвıХЦКsı ЦОвХТ РОЭНТФМə КrЭЦКqНКНır.. Təbii ki, bu 
СКХНК  şəhərin bütün tarixi dəyərləri əЭrКПХı ЭəНqТq ШХЮЧЦКХı Яə üzə хıбКrıХЦКХıНır. Məhz bunlar 
kompleks tarixi-şəhərsКХЦК КrКşНırЦКХКrıЧıЧ əsas məqsədidir. 

Hər ЛТr şəhər ФШЧФrОЭ ХКЧНşКПЭ şəraitində ТЧФТşКП ОНТr. LКЧНşКПЭ öгХüвüЧНə şəhərin əsas 
dəyərlərindən biridir. Buna görə Texniki iqtisadi əsКsХКЧНırЦК (TİƏ) Яə ЛКş pХКЧıЧ Хayihə-
ləndirilməsinin ilk mərhələsində təЛТТ ХКЧНşКПЭıЧ Нəyərli elementlərinin üzə хıбКrıХЦКsı  ФШЦpХОФs 
КrКşНırЦКХКrıЧ Эərkib hissəsidir. TəЛТТ ХКЧНşКПЭıЧ Нəyərli  elementləri dedikdə relief, su hövzələri, 
şəhərin xarakterik mənzərələrТ, ХКЧНşКПЭ-РörüЧüş гШЧКХКrı (ШrКНКЧ şəhərin tarixi hisələrinə, 
ansambllara əЧ вКбşı РörüЧüş Яə pКЧШrКЦХКr КхıХır) Яə s. nəzərdə tutulur. 

Digər mühüm məsələ şəhərdəki arxeoloji dəyərlərin üzə хıбКrıХЦКsıНır. ArбОШХШУТ КЛТНələr 
şəhərdə КpКrıХКЧ вОЧТНəЧqЮrЦК ТşХərТЧТЧ КrНıМıХХığıЧı əlaqələndirməyi tələЛ ОНТr. İХФ ЧöЯЛədə 
arxeoloji cəhətdən dəyərli mədəni təbəqənin sərhədlərini və dövrünü təyin etməФ ХКгıЦНır. EвЧТ 
гКЦКЧНК sЭКsТШЧКr qКгıЧЭı sКСələri və ЭШrpКq ТşХərТ КpКrıХКrФən nəzarətə götürüləcək sahələr də 
müəyyəЧ ШХЮЧЦКХıНır. Bundan sonra sahədəki arxeoloji abidələr – qəНТЦ qКХК НТЯКrХКrı Яə 
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ТsЭОСФКЦХКrıЧ, ФЮrqКЧХКrıЧ, ФШЦpХОФsХərin və s. tikililərТЧ qКХıqХКrı üгə хıбКrıХır. QОвН ОЭЦəliyik ki, 
arxeoloji ərazilər rekonstruksiya tədbirlərinə mərЮг qКХЦır, ШЧХКr НöЯХət tərəfindən qorunur. 

TКrТбТ şəhərlərТЧ ФШЦpХОФs КrКşНırıХЦКsı гКЦКЧı qКrşıвК qШвЮХКЧ əsas məsələlərdən biri də 
şəhərsalma abidələrini üzə хıбКrЦКqНır. BЮ ШХНЮqМК ЦüСüЦ Яə mürəkkəb məsələdir. Bu məsələnin 
həllinə birtərəПХТ вКЧКşЦКq ШХЦКг. ƏЭrКПı Чəzərə КХЦКНКЧ вКХЧıг tək-tək dəyərХТ ЦОЦКrХıq КЛТ-
dələrТЧТЧ sКбХКЧЦКsı вКЧХışНır. BЮЧЮХК вКЧКşı СОх ЛТr Лədii dəyərТ ШХЦКвКЧ ЭТФТХТş Нə toxunulmaz 
deyildir. Ümumiyyətlə şəhərsalma abidəsi dedikdə tarixi ansambllar və komplekslər, ictimai 
mərkəzlər, məhəllə və küçələr, meydanlar, qəНТЦ pХКЧХКşЦКЧıЧ ПrКqЦОЧХəri, bəzən də ЛüЭöЯ şəhər 
ЛКşК НüşüХür. AНХКrı хəkiləЧ şəhərsalma abidələrini üç sistemə bölməФ ШХКr: pХКЧХКşНırЦК, ЭТФТХТş Яə 
şəhərsКХЦК ФШЦpШгТsТвКsı. Tədqiqat mərhələsində memar tarixi mühitin yenidəЧqЮrЮХЦКsı гКЦКЧı 
nəyin sКбХКЧЦКХı ШХНЮğЮЧЮ Цüəyyən etməlidir. 

Yenidənqurma layihəsində pХКЧХКşНırЦК sТsЭОЦТЧТ ЦКФsТЦЮЦ qШrЮвЮЛ sКбХКЦКq ХКгıЦНır. 
Xüsusilə, pХКЧХКşНırЦК sТsЭОЦТЧНə bizə gəХТЛ хКЭЦış qədim meydanlar və küçələr, sШЧrКФı 
pХКЧХКşНırЦКНК Яə ЭТФТХТşНə anomaliyalar kimТ qКХЦış qəНТЦ pХКЧХКşЦКЧıЧ ОХОЦОЧЭХərТ, ФОхЦТşНə 
ШХНЮğЮ ФТЦТ sКбХКЧЦış sКСələr, şəhər ТsЭОСФКЦХКrı Яə ş. üгə хıбКrıХЦКХı Яə qШrЮЧЮЛ sКбХКЧЦКХıНır. 

ВКşКвış ЭТФТХТş sТsЭОЦТЧə gəldikdə onu deməФ ХКгıЦНır ФТ, ənənəvi məhəllələr və səciyyəvi 
sahələr üzə хıбКrıХЦКХıНır. OЧХКr ЛТrХТФНə mühafizə ШХЮЧКМКq ЭКrТбТ ЭТФТХТş rКвШЧЮЧЮЧ üЦЮЦТ 
sərhədlərini, eləcə də layihədə saxlanan meydan, küçə və döngələrТЧ qırЦıгı бəttini müəyyən edir. 
Burada təНqТqКЭıЧ ЛТr Цəqsədi də вКşКвış ЭТФТХХərТЧТЧ ЧШЦОЧФХКЭЮrКsıЧı Эəyin etmək oХЦКХıНır, вəni 
Квrı-Квrı ЛТЧКХКrıЧ Яə ya tikililərТЧ ЦОЦКrХıq КЛТНəsi, tarixi mühitin ənənəvi dəyərli elementi, 
“ЧОвЭrКХ” ЭТФТХТ, вКбЮН НК ЭКrТбТ qЮrЮХЮşЮ Эəhrif edəЧ (НТssШЧКЧs вКrКНКЧ) ЭТФТХТ ШХЦКsı Цüəyyən-
ləşНТrТХЦəlidir. 

ŞəhərsКХЦК ФШЦpШгТsТвКsıЧНК ЦüСüЦ КЧsКЦЛХХКr, ЦОЦКrХıq КФsОЧЭХəri, müstəsna əhəmiyyət 
НКşıвКЧ ЦШЧЮЦОЧЭКХ ЭТФТХТХər xüsusi olaraq üzə хıбКrıХЦКХıНır. кüЧФТ şəhərin ümumi kompo-
гТsТвКsıЧıЧ ПШrЦКХКşЦКsıЧНК ШЧХКr ЛöвüФ rШХ ШвЧКвır. BЮЧЮЧХК вКЧКşı, ТЭТrТХЦТş Нəyərli tikililər ya 
əvvəlki kimi yenidən bərpa edilməli, yaxud da müasir tərzdə , ХКФТЧ ТЭТrТХЦТş ЭТФТХТХərТЧ ШЛrКгı Яə 
silueti nəzərə КХıЧЦКqХК вОЧТНəЧ ТЧşК ОНТХЦəХТНТr. DКСК sШЧrК КЧsКЦЛХХКrıЧ Яə Квrı-Квrı КЛТНələrin 
tikilməsТЧТЧ qКЧЮЧКЮвğЮЧХЮqХКrı, ШЧХКrıЧ ФШЦpШгТsТвК ШбХКrı Яə məkan-РörüЧüş əlaqələri üzə 
хıбКrıХЦКХıНır. ŞəhərТЧ üЦЮЦТ pКЧШrКЦКsıЧıЧ Яə Квrı-Квrı СТssələrТЧТЧ ЯТгЮКХ qКЯrКЧıХЦК гШЧКХКrı НК  
üzə хıбКrıХЦКХıНır. 

Qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, şəhərdəФТ ЛüЭüЧ ЦОЦКrХıq КЛТНələri səhərsalma abidəsi sisteminə 
НКбТХНТr. OЧХКrıЧ ЦəkandК ЦüСüЦ ФШЦpШгТsТвК rШХЮ ШХНЮğЮЧЮ əsas götürərək təЛТТ ХКЧНşКПЭ, ətraf 
ЭТФТХş Яə digər ЦОЦКrХıq НШЦТЧКЧЭХКrı ТХə vizual əlaqələri təmin edilməlidir. Müxtəlif tarixi-xatirə və 
tarixi-mədəni abidələr (mühüm tarixi hadisələrТЧ ЛКş ЯОrНТвТ вОrХər, görkəЦХТ şəxsiyyətlərin həyat 
və fəaliyyəi ilə ЛКğХı ШХКЧ вОrХər və binalar, monumental-dekorativ sənət aidələri, ənənəvi 
incəsənətlər, sənəЭФКrХıq Яə ТsЭОСsКХКЭХК ЛКğХı ШХКЧ вОrХər) layihə ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ Эərkibinə daxil 
edilməlidir. 

Kompleks təНqТqКЭХКrıЧ Чəticəsində tarixi-ТsЭТЧКН pХКЧıЧıЧ Эərtib ediməsi ilə  вКЧКşı 
rekonstruksiya rejimi üzrə zonlar (optimal görünmə və kompozisiya təsТr гШЧКХКrı) НК Цüəyyən 
ШХЮЧЮr. BЮ гШЧКХКrıЧ sərhədləri abidənin yerləşНТвТ ФШЧФrОЭ şəraitdən və onun hündürlüyündən və 
ЦОЦКrХıq бКrКФЭОrТsЭТФКsıЧНКЧ КsıХı ШХЮr. MОЦКrХıq КТНələrinin və КЧsКЦЛХХКrıЧ НКСК вКбşı 
qШrЮЧЦКsı Яə sКбХКЧЦКsı, ШЧХКrıЧ ЦОЦКrХıq-bəНТТ, şəhərsalma və pХКЧХКşЦК ФОвПТввətlərinin üzə 
хıбКrıХЦКsı Яə istifadə edlməsi üçün mühafizə və tikintini tənzimləmə гШЧКХКrı НК Чəzərdə tutulur ki, 
ШЧХКrК qКrşı бüsЮsТ Эələblər irəli sürülür. 

TКrТбТ şəhərТЧ КrКşНırıХЦКsıЧНК НТРər bir məsələ şəhərəЭrКПı ərazinin tarixi-mədəni və ХКЧНşКПЭ 
dəyərlərinin üzə хıбКrıХЦКsıНır. BЮ СКХНК НК şəhərin çevrəsinə вКЧКşЦК ПərНТ ШХЦКХıНır. 

ВЮбКrıНК Рöstərilən məsələlərin həХХТ şəhərsalma abidəsinin sərhədlərini təyin etməyə imkan 

ЯОrТr. Şəhərin məФКЧ ПШrЦКХКrıЧıЧ КrКşНırıХЦКsı ШЧХКrК Эəsir edən müxtəlif amilləri dərk etməyə, 

qəЛЮХ ОНТХЦТş СəХХТЧ ЮğЮrsЮгХЮğЮЧЮЧ səbəbini görməyə köməФ ОНТr, вОЧТ şəhərsalmК pХКЧХКrıЧıЧ 
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вКrКЧЦКsı üхüЧ Рöгəl zəЦТЧ вКrКНır. нг ТЧФТşКПıЧıЧ вОЧТ Цərhələsinə ЛКşХКвКЧ şəhərin tarixini 

dərindən bilməФ ЦüКsТr şəhərsalma fəaliyyəti üçün də ХКгıЦНır. 
Dəyərli tarixi-ЦОЦКrХıq ТrsТ sКбХКЧЦış şəhərТЧ ФШЦpХОФs ККşНırıХЦКsıЧıЧ Цəqsəd və 

vəzifələrТЧТ üЦЮЦТ şəkildə КşКğıНКФı ФТЦТ ТПКНə etmək olar: gələcək nəsillər üхüЧ ЦОЦКrХıq-

şəhərsalma abidələrТЧТ qШrЮвЮЛ sКбХКЦКq; ШЧХКrıЧ ЭКrТбТ, ЦОЦКrХıq-bədii dəyərini üzə 

хıбКrЦКq; ЭКrТбТ rКвШЧХКr üхüЧ вОЧТ ПЮЧФsТвКХКrı НüгРüЧ sОхЦəФ; şəhərТЧ ТЧФТşКПıЧНК varislik 

prinsipini gözləmək. 

Bu deyilənlər tarixi dəyərləri bütünlüklə və ya qisməЧ sКбХКЦış şəhərlərə aiddir. Qədim 

pХКЧ qЮrЮХЮşЮЧЮ Яə məkan strukturunu müxtəlif dərəcədə sКбХКЦış şəhərlərdə КrКşНırЦКХКrıЧ 
sərhədlərТ, qКrşıвК qШвЮХКЧ Цəsələlərin əhatə dairəsТ ЮвğЮЧ ШХКrКq НəвТşəcəФНТr. Şəhərin fərdi 

xüsusiyyətlərindəЧ КsıХı ШХКrКq ЭəНqТqКЭıЧ Лəzi istiqamətlərТ НКСК НК ТЧФТşКП ОНəcək, bəziləri 

isə məhdudХКşКМКqНır. 
Açar sözlər: ЭКrТбТ şəhər, kompleks təНqТq, ЦОЦКrХıq ТrsТ, вОЧТНənqurma. 
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The coals and tasks of complex research of historical cities 

                                                            
SUMMARY 

 
In modern conditions reconstruction of cities protected their valuable historical architectural 

heritage obtains a great importance. The correct solution of this problem is connected with complex 

investigation of architectural environment. The article is devoted to necessity of qualitative and 

quantitative estimation of architectural heritage of historical city. 

Key words:  historical cities, complex research, architectural heritage, reconstruction.  
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ŞƏHƏRLƏRDƏ QEYRI-MÜTƏŞƏKKIL ВARANMIŞ ВAŞAВIŞ ВERLƏRININ 
REKONSTRUKSIYA MƏSƏLƏLƏRI 

 
İФТЧМТ НüЧвК ЦüСКrТЛəsindəЧ sШЧrК ТЧФТşКП ОЭЦəkdə olan ölkələrdə şəhər əhalisinin sürətlə 

КrЭЦКsı ШХНЮqМК Цürəkkəb siyasi, ictimai və iqtisadi problemlər  ШrЭКвК хıбКrЦışНı. HКХıСКгırНК ЛЮ 
ölkələrdə КrЭЦКqНК ШХКЧ şəhər əСКХТsТ üхüЧ ЦüЧКsТЛ вКşКвış вОrТ Нüгəltmək, həmçinin xidmətlər və 
imkanlar yaratmaq ən mühüm problemlərdəЧ ЛТrТНТr. ƏsХТЧНə  şəhət əЭrКПХКrıЧНК вКşКЦКq  ТЧФТşКП 
ОЭЦТş öХФələrdə əsas ictimai göstəricidir. 

Bizim ölkəmizdə də ТЧsКЧХКr НКСК вКбşı вКşКЦКq üЦТНТ ТХə öz yerlərini tərk edərəФ ЛКşqК ЛШвüФ 
şəhərlərə вШХХКЧırХКr. OЧХКrНКЧ öгüЧə Тş ЭКpК ЛТХənlərin əksəriyyəЭТ вКşКЦКq üхüЧ ЦüЧКsТЛ ШХЦКвКЧ 
yerlərdə, xüsusilə şəhərlərin əЭrКПХКrıЧНК вОrХəşЦТş Яə beləliklə böyük şəhərlərin əЭrКПıЧНК Кг Рəlirli 
ТЧsКЧХКrıЧ вКşКНığı şəhərəЭrКПı вКşКвış Цəntəqələri əmələ gəХЦТşНТr. BЮЧЮЧ КrНıЧМК НК ən kiçik 
вКşКвış вОrТ НüгəltməФ üхüЧ ЛШş ШХКЧ Сər yerdə evlər ЭТФТЛ вКşКЦКğК ЛКşХКНıХКr. ŞəhərlərТЧ ШrЭКsıЧНК 
və əЭrКПıЧНК РОЧТş СКşТвələr вКrКЭНıХКr. BОХə вКşКвış вОrХəri əksər СКХХКrНК şəhər 
layihələşНТrТХЦəsТЧТЧ şərtlərinə və üsЮХХКrıЧК rТКвət edilmədəЧ вКrКНıХır. Nəticədə istər qЮrЮХЮş Яə 
istərsə də fəaliyyəЭ ЛКбıЦıЧНКЧ qКrışıq Яə ЧКrКСКЭХıqХКrХК НШХЮ Цəntəqələr əmələ gəХТr. Şəhər 
əhalisinin istənilmədəЧ КrЭЦКsı ТЧsКЧХКrıЧ Фənd yerlərinə cəlb edilə bilməməsi və iqtisadi 
fəaliyyətlərТЧ хШбЮЧЮЧ  şəhərlərdə cəmlənməsi əhalinin burada təmərküzləşЦəsinə  və sıбХığıЧ 
КrЭЦКsıЧК səbəЛ ШХЦЮşНЮr. БТНЦətlərin təmin edilməsi və вКşКвış вОrХərinin keyfiyyətinin 
yüksəlməsТ şəhərlərТЧ ТЧФТşКПıЧıЧ ЦüСüЦ ЧКТХТввətlərindən biri olmaqla bərabər xüsusilə ТЧФТşКП 
etməkdə olan ölkələrdə belə вКşКвış Цəntəqələrində bir çox problemlərТЧ вКrКЧЦКsıЧК НК səbəb 
ШХЦЮşНЮr. BЮЧК Рörə də şəhərlərТЧ ТЧФТşКПı ТХə əmələ gələn çətinliklər mənfi və ya maneə yaradan 
amillər ФТЦТ вКХЧıг şəhər ТЧФТşКПıЧıЧ СəХХ ШХЮЧЦКЦış Цəsələləri çərçivəsində və prШqrКЦХКşНırЦКЧıЧ 
вКrКrsıгХığıЧНКЧ əmələ gəlib tikintini sürətləndirən amillər kimi qiymətləndirilə bilər вШбsЮХХЮğЮЧ 
ЮrЛКЧТгКsТвКsı (urbanization of poverty) və вКЛКЧı вКşКвış вОrХərТЧТЧ РОЧТşХənməsТ ТЧФТşКП ОЭЦəkdə 
olan ölkələrin əksər şəhərlərində bir çox mühüm problemlər вКrКЭЦışНır. BТr Эərəfdən gəlirlərin 
КгКХЦКsı Яə ТşsТгХТФ ЛОХə вКşКвış вОrХərТЧТЧ хШбКХЦКsıЧК Яə РОЧТşХənməsinə səbəb olur. Digər 
tərəfdən də вКşКвış вОrХərinin və ictimai xidmətlərin keyfiyyəЭТЧТЧ КşКğı НüşЦəsi elə bir ictimai-
iqtisadi zəruriyyəЭТЧ  вКrКЧЦКsıЧК səbəb olur ki, belə məФКЧХКrНК вКşКвКЧ КТХələrin məТşətinin 
pisləşЦəsinə və yoxsulluq həddinə (вКşКвış sЭrКЭОРТвКsı) ОЧЦəsinə, ictimai tənəzzülə və özüllərin 
pКrхКХКЧЦКsıЧК səbəb olur. 

Bu məsələyə əhəmiyyət verilməsi bir tərəfdən təbii mühit və qeyri-mütəşəФФТХ вКrКЧЦТş 
yerlərinin problemini köçmə prШsОsТЧТЧ ЛКşХКЦКsı, sənayenin və onun nəticələrinin üçüncü dünya 
ölkələrinə təsiri,bu ölkələrdə müxtəlif formalarda bənzərТ ШХЦКвКЧ вКşКвış вОrХəri və вКЛКЧı ЭТФТХТХər 
meydana gəlməyə ЛКşХКНı.Sürətli urbanizasiya və kənd əСКХТsТЧТЧ şəhərlərə sürəЭХТ КбıЧı Яə bunun 
КrНıЧМК НК ТЧФТşКП ОЭЦəkdə olan ölkələrdə heç bir ictТЦКТ şərКТЭ СКгırХığı ШХЦКНКЧ  вКrКЧКЧ qОвrТ-adi 
məhəllələr bu ölkələrin çoxunda fəгК sıбХКşЦКsı вКrКЭНı. 

İrКЧНК qədimdən bəri üç məТşət stukturu – tayfa, kənd və şəhər bir-biri ilə uyum içərisində 
ШХЦЮş Яə köçmə və mühacirəЭ prШsОsТ ЛКşХКвКЧК qədər bir-birТЧТЧ вКЧıЧНК Яə bir-biri ilə əlaqədə öz 
ТşХəri ilə məşğЮХ ШХЮrНЮХКr. 30-cu onillikdə ölkədə köçməЧТЧ ЛКşХКЧЦКsı, ЧОПЭНən gələn gəlirlər 
СОsКЛıЧК ФКpТЭКХ qШвЮХЮşЮ Чəticəsində şəhər əhalisinin sürətlə КrЭЦКsı, əhalinin və şəhərlərə gələn 
köcmələrin yönləndirilməsi və təşФТХ ОНТХЦəsini nəzərdə ЭЮЭКЧ ЛТr prШqrКЦ ШХЦКНığıЧНКЧ ЛТr хШб 
şəhərlərТЧ РörüЧüşüЧНə nəzmsizlik və qКrışıqХıq вКrКЧНı. DüЧвК ФКpТЭКХТгЦТЧТЧ İrКЧК əХ ЮгКЭЦКsı 
əsКsХı qЮrЮХЮş НəвТşТФХТФХəri ilə nəticələndi. Qərb kapitalizminin özünəməxsus məsrəf ülgüsünü 
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yaymaq üçün paytaxtdan istifadə ШХЮЧЦКğК ЛКşХКЧıХНı Яə üç məТşəЭ sЭrЮФЭЮrЮ КrКsıЧНКФı əlaqə qırıХНı. 
Kəndlər КвrıХКЧ Яə НКğıХКЧ qЮrЮХЮşХКrК хОЯrТХНТХər. Digər tərəfdəЧ, ЛЮ prШsОs ЯКХвЮЭК ТsХКСКЭı ТХə daha 
da sürətləndi.Neftin qiyməЭТЧТЧ qКХбЦКsı kəndlərin daha sürətlə ЛШşКХЦКsıЧК Яə mühacirətin rəvac 
ЭКpЦКsıЧК səbəЛ ШХНЮ.İsХКСКЭ Чəticəsində kədlilərin 50 %-dən çoxu torpaqdan məhrum oldu və 
kəndlilərin böyük bir hissəsТЧТЧ Тş ЭКpЦКq üхüЧ şəhərlərə КбıЧЦКsıЧК səbəb oldu.1 Neftdən gələn 
gəlirlər hesКЛıЧК ФКpТЭКХ qШвЮХЮşЮ Чəticəsində köçmə qütbü vilayət mərkəzlərində və xüsusilə 
idarəetmə mərkəzlərində ПШrЦКХКşır. BОХə ФТ, ТЦФКЧХКrıЧ ЛöвüФ ЛТr СТssəsТ СКqqıЧНК Лəhs etdiyimiz 
qütblərə Кбır. İЦФКЧХКrıЧ, Рəlirlərin və ТşХərin məhdud nöqtələrdə təmərküzləşЦəsi cəmiyyətin fəza 
süsüЧü pШгКrКq ШЧЮЧ СКqqıЧНК Лəhs etdiyimiz qütbdə ЭШpХКЧЦКsı ТХə nəticələndi. Məkan tə-
mərküzləşЦəsi nəticəsində şəhərlər, kiçik kəndlər və köçmə ТЧФТşКП ЦəmrkəzlərТ КrКsıЧНКФı Цübadilə 
qiymətləri kəndlilərin zərərinə dəвТşТrНТ və kəndlilər cəmiyyəЭТЧ КrЭıq üгЯХərinə çevrilirdilər. 

Bu proseslərlə вКЧКşı, ФöхЦə ТЧФТşКП ЦərkəzlərindəФТ РОЧТş ТsЭОСХКФ lakin demək mümkündür ki, 
əЭrКПХКrıЧ ТЧФТşКП ОЭЦəsi səbəЛТ şəhər proyektlərindəФТ хКЭışЦКгХıqХКrНır. нХФənin layihələşНТrЦə 
strukturunda azgəlirlilər üçün yer nəzərdə ЭЮЭЮХЦКЦış Яə şəhərlərə hüdudlar qoyulmaqla ancaq 
problemlərТ ЛЮ СüНЮНХКrıЧ Ш Эərəfinə КЭЦışХКr. BОХəliklə, azgəlirlilərin nəzərə КХıЧЦКЦКsı ШЧХКrıЧ şəhər 
əЭrКПıЧНК Яə qeyri-rəmi məntəqələrdə ЭШpХКЧЦКsıЧК Яə orada istəklərinə və ТЦФКЧХКrıЧК ЮвğЮЧ вКşКвış 
yerlərТ вКrКЭЦКsıЧК РəЭТrТЛ хıбКrır. 

 
TəНqТqКЭıЧ гəruriyyəti 

21-ci əsr şəhərlər və şəhər əhalisi əsrТ ШХКМКqНır. BТr ЧОхə ildən sonra dünya əСКХТsТЧТЧ вКrısıЧНКЧ 
хШбЮ şəhərlərdə вКşКвКМКqНır. UrЛКЧТгКsТвК ЦüsЛət bir prosesdТr. Şəhərlər iqtisadi, ictimai və mədəni 
ТЧФТşКПıЧ КpКrıМısıНır. LКФТЧ ЛЮ prШsОsТЧ НШğЮrНЮğЮ prШЛХОЦХəri də КrКНКЧ qКХНırЦКq ХКгıЦНır. O 
cümlədəЧ, вШбsЮХХЮğЮЧ ЦОвНКЧК Рəlməsi və вК şəhərТЧ вШбsЮХХКşЦКsı ТХə urbanizasiyada gəвТşТФХТФХər 
yaradan problemlərdir. 

1950-ci ildə dünya əhalisinin 30 faizi və ya 737 milyon nəfərТ şəhərlərdə вКşКвırНı2. 1995-ci ildə 
dünya əhalisinin təxminən 45 faiz və ya 2.5 milyard nəfərТ şəhər əСКХТsТ ТНТ.2 BЮРüЧ ТЧФТşКП ОЭЦəkdə 
olan ölkələrdə şəhər əhalisinin 20-50 ПКТгТ şəhərətraПı Цəntəqələrdə və вК НКбЦКХКrНК вКşКвır. 
Gələcək bir-iki onillikdə bu nisbət əЭrКПХКrНК вКşКвКЧХКrıЧ бОвrТЧə dəвТşəcəФНТr. Şəhərlər ətraflarda 
вКşКвКЧ ОЯsТгХ Яə şəhər mədəniyətində uzad gərdlərТЧ Нüşərgəsinə çevriləcəkdir.3 

İş КгХığı, вЮбsЮХХЮğЮЧ КrЭЦКsı, вКşıХ ЦüСТЭХərin, su və ФКЧКХТгКsТвКıЧ КгХığı Яə şəhərin münasib 
ШХЦКвКЧ şəkildə ТЧФТşКПı ТХə вКЧКşı ОЯsТгХТФ Яə НКбЦКХКrНК вКşКвışıЧ РОЧТşХənməsТ şəhərlərin 
üzləşНТФХəri mühüm problemlərdən biridir. 1985—ci ildə 7.7 milyon nəfərlik Qahirə əhalisinin bir 
milyondan çoxu qəЛrТsЭКЧХКrНК вКşКвırНı. 1985-ci ildə17.3 milyon nəfərlik Meksika Siti əhalisinin ən 
az 7 milyon nəfəri qeyri-qКЧЮЧТ вКşКвış вОrХərində вКşКвırНı. Kəlküttədə КХЭı вüг ЦТЧ Чəfər yol 
kəЧКrХКrıЧНК вКЭır. SОЮХНК şəhər əhalisinin 20 faizi ətraflКrНК вКşКвır Яə ВЮбКrıНКФı rəqəmlər belə bir 
gerçəkliyin göstərТМТsТНТr ФТ, ТЧФТşКП ОЭЦəkdə olan bütün ölkələr ТЧФТşКП ОЭЦəməkdəЧ ТЧФТşКП ОЭЦəyə 
keçid dövründə tikinti problemləri ilə qКrşıХКşЦışХКr. BЮ prШЛХОЦХərdəЧ ЛТrТ вКЛКЧı ЭТФТХТХərin meydana 
gəlməsidir. Nəticədə ЛüЭüЧ ЛЮЧХКrı КЧХКЦКqХК şəhər və вКşКвış вОrХəri layihələşНТrТМТХərinin vəzifəsi bu 
dövrün tələblərinə ЮвğЮЧ ШХКrКq əhalinin bu hissəsТЧТЧ ОСЭТвКМХКrıЧı Чəzərə КХЦКqХК ШЧХКr üхüЧ ХКгıЦТ 
mühit və ТЦФКЧХКr вКrКЭЦКqНır. BЮРüЧ şəhər əЭrКПХКrıЧНК вКşКвКЧХКrК Яə qeyri-КНТ şəhərəЭrКПı вКşКвКş 
yerlərinə Рöг вЮЦЦКq, ШЧХКr СКqqıЧНК şəhər əСКХТsТЧТЧ НКğıНıМı Яə maneə yaradan ünsürləri kimi 
НКЧışЦКq ШХЦКг.ƏФsТЧə, şəhər əЭrКПıЧНК вКşКвКЧХКr ЧəzarəЭ КХЭıЧК КХıЧЦКХı Яə onlarla ilgili proqramlar 
СКгırХКЧЦКХıНır. ŞəhərəЭrКПı вКşКвış СКНТsəsТЧТЧ НКЯКЦХı ШХЦКsı Яə ШЧЮЧ НКТЦ вКЛКЧı Яə layihəsiz 
ЦüСТЭ şəklində şəhərТЧ qЮrЮХЮşЮЧК хОЯrТХЦəsТ ЛЮЧХКrıЧ вКrКЧЦКsıЧıЧ səbəblərinivə nəticələrТЧТ КşФКrК 
хıбКrЦКq гəruriyyətini və bunlara mühit layihələşНТrЦələrində necə yer КвrıХЦКsı Цəsələlərini 
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КвНıЧХКşНırЦКq ХКгıЦНır. Bu tikililərТЧ sКСЦКЧК sКХıЧЦКsı вШХХКrıЧı göstərmək və layihələşНТrЦə 
problemləri ilə ЛКğХı СКqqıЧНК Лəhs ediyimiz məsələləri həll etməФ ЛЮ şəhərlərТЧ вКşКвış Яə 
sakinlərТЧ rТПКСı üхüЧ  ХКвТСələşНТrТХЦəsi zəruriyyəЭТЧТ ШrЭКвК хıбКrır. 

Bu tikililərТЧ şəhərlə rəmahəngləşНТrТХЦəsi üçün həЦ ТМrКхıХКrıЧ, Сəm də sakinlərin bəyənəcəyi 
münasib bir layihənin verilnəsi zəruridir. Yeknəsək ülgülər verməklə şəhərəЭrКПı ЭТФТХТХərin 
problemlərini həll etməФ ЦüЦФüЧ ШХЦКНığıЧНКЧ ЛЮ ЭəНqТqКЭ ТşТЧНə bütün iqtisadi, ictimai məsələləri 
əhatə edən, həmçinin əsКsХı prШЛХОЦХəri həll edə bilən dəqiq layihələşНТrЦə üsЮХХКrı  ЯКsТЭəsilə şəhər 
tikililərТ КrКsıЧНК ТМЭТЦКТ СəmahəЧРХТФ вКrКЭЦКğК səy göstərЦТşТФ. 

BЮ КrКşНırЦКЧıЧ Рərəkliliyini göstərən zəruriyyətlərdəЧ qısКМК ШХКrКq üх Цərhələdə КşКğıНК 
bəhs ediləcəkdir. 

 
Elmi professional zəruriyyət 

  Şəhər həвКЭıЧıЧ ТМЭТЦКТ, ТqЭТsКНТ, Цədəni həвКЭıЧК ЮвğЮЧ ХКвТСələrТЧ КгХığı, şəhər tikililəri 
КrКsıЧНКФı Пərqlər вКЛКЧı ЭТФТХТХər məsələsini,xüsusilə şəhər problemlərini, hərtərəfli əhatə edən 
dəqiq və ОХЦТ ЛТr ЛКбışıЧ ШХЦКsıЧıЧ ТЧФКrШХЮЧЦКгХığıЧı РösЭərir. Belə ФТ, şəhər əЭrКПıЧНК əsas fəza 
layihələşНТrТХЦəsi vasitəsilə вКşКвış şərКТЭТЧТ вКбşıХКşНırЦКqХК вКЧКşı şəhər xidmətlərinin 
вКrКНıХЦКsı və verilməsində ЭКrКгХıq Яə bərabərlik də yaratmaq mümkündür. Mövcud gerçəkləri 
dərk etməklə bu problemin həlli üçün müxtəlif elmlərə ОСЭТвКМ ЯКrНır. BЮ ОХЦХərdən biri 
şəhərsКХЦКНır. ƏsХТЧНə şəhərsalma məfhumu münasib və sКğХКЦ вКşКвış ЦüСТЭХərТЧ вКrКНıХЦКsı 
üçün əmələ gəХЦТşНТr. BКşqК söгХə desəФ, şəhərlərdəФТ ЦüЧКsТЛ ШХЦКвКЧ вКşКвışıЧ ЦüqКЛТХТЧНə 
вКrКЧЦışНır. кüЧФТ şəhərsКХЦКЧıЧ ПərqХТ şəhər tikililərinə müdaxiləsinin zərЮrТХТвТ КвНıЧНır. 

 
İqЭТsКНТ, ТМЭТЦКТ-mədəni zəruriyyətlər. 

ŞəhərəЭrКПı ЭТФТХТХərТЧ şəhərə ЯЮrНЮğЮ əЧ ЛöвüФ гТвКЧ şəhərdə ictimai və mədəni səviyyənin 
КşКğı НüşЦəsidir. Bu tikililərТЧ şəhərdəЧ ЮгКq ШХЦКsı Яə ЛКğХıХığı ЮrЛКЧТгКsТвКЧı Эəxirə sКХır Яə eyni 
гКЦКЧНК şəhərin bütün səviyyələrini öz təsТrТ КХЭıЧК КХır. ŞəhərəЭrКПı əhalinin qeyri-ictimai 
fəaliyyətlər və  müxtəlif cinayətlər törətməyə СКгır ШХЦКsıЧı Чəzərə КХıЧКrsК, ЛЮ ЛКğХı КНКХКrıЧ 
şəhərТЧ ЛКşqК ЧöqЭələri ilə əlaqələndirməФ, ШЧХКrıЧ ТsЭənilən nöqtəsinə çata bilməвТ КsКЧХКşНırЦКq 
zəruridir. Həmçinin bu məhəllələrdə ümumi mühitlərin, xüsusilə mədəЧТ, вКrКНıХЦКsı ШХНЮqМК 
böyük əhəmiyyətə malikdir və ЛЮЧЮ ЮЧЮЭЦКЦКq ХКгıЦНır. 

İqЭТsКНТ ЛКбıЦНКЧ ЦüЧКsТЛ şəhər вКşКвış вОrХərТЧТЧ вКrКНıХЦКsı şəhər iqtisadi fəaliyyətlərinin 
КrЭЦКsıЧК Яə iqtisadi nailiyyətlərin ədalətli bölünməsinə gəЭТrТЛ хıбКrır. BКşqК Цəhəllələrdə ШХНЮğЮ 
kimi, bu məhəllələrdə də КşКğı Сəddə olsa da iqtisadi dirçəХТş Рöгə dəyir. Buna görə də iqtisadi 
dirçəХТş Нəyərlərini qoruyub saxlamaq və ya daha yüksək dirçəХТş Нəyərləri əldə etmək məqsədilə 
belə mühitlərin təmizlənməsi üçün münasib layihələşНТrЦələr zərЮrТНТr. İМЭТЦКТ НКЯrКЧış 
pШЭОЧsТКХХКrıЧı РüМХəndirmək məqsəНТ НКşıвКЧ ЭədbirlərТЧ ЛКşqК sКСələrlə ЛКğХı prШqrКЦХКrХК ОвЧТ 
гКЦКЧХı ШХЦКsı ЯКМТЛНТr. 

 
Siyasi-icraetmə zəruriyyətləri. 

ŞəhərəЭrКПı ЭТФТХТХərdə вКşКвКЧ ТЧsКЧХКr şəhərlərdə вКşКвКЧ əhalinin böyük bir hissəsini təşФТХ 
etdiyini, bir tərəfdən, adətən, az gəХТrХТ ШХНЮqХКrıЧı, НТРər tərəfdən o məntəqədəki əЦХКФХКrıЧНКЧ 
ЛКşqК ТЭТrəcəklərТ СОх ЛТr şОвə ЦКХТФ ШХЦКНıqХКrıЧı Чəzərə alsaq, bu tikililərlə ЛКğХı НüşüЧüХЦəЦТş 
hərəkətlər bəzən bütün məntəqə və şəhərdə problemlər вКrКНır. Cəmiyyətdə kiçik və məhdud  
olmayan bu insanlara və ШЧХКrıЧ ТsЭəklərinə kifayət qədər əhəmiyyət verilməməsi və ya böyük 
şəhərləin siyasi  və icraetmə məsuliyyəЭТ НКşıвКЧ şəxslərinin onlarla rəsЦТ şəkildə НКЯrКЧışХКrıЧıЧ 
təcrübədəЧ хıбКrıХЦКsı ТХə ЛКğХı СКНТsələr və КННıЦХКr РöгХənilməz problemlərТ ШrЭКвК qШвЦЮşНЮr. 
Bu hadisəyə əhəmiyyət verilməsi və belə tikililərlə əsКsХı şəkildə necə mübarizə КpКrЦКq ХКгıЦ 
gəldiyi siyasi və icraetmə ЛКбıЦıЧНКЧ ШХНЮqМa mühüm əhəmiyyətə malikdir.Çünki belə 
məhəllələrlə mübarizə aparmaq ülgüləri və prШqrКЦХКrı Сəmçinin belə cəmləşЦələrin yenidən 
təФrКrХКЧЦКsı Яə ЛöвüФ şəhərlərdə бШşКРəlməz ictimai-siyasi hadisələrТЧ ЛКş ЯОrЦəsinin də qКrşısı 
КХЦКğК ФöЦək edir. 
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Bu məqsədlə 
Qeyri-rəsЦТ вКşКвış вОrХərini sahmanlamaq və ШЧХКrıЧ prШЛХОЦХərini həll etmək üçün icraetmə 

вШХХКrı Яə ТşХərini yerinə yetirmək vacibdir.  
ВЮбКrıНК qОвН ОНТХən məqsədlə əlaqəНКr ШХКrКq КşКğıНКФı Цəsələlərin həllinə nail olmaq 

ХКгıЦНır: 
- şəhər əhalisinin əksər istəklərinə cavab vermək üçün ülgülərin verilməsi və bənzər tikililər 

yerinə fərqli və rəhgarəng layihələrТЧ СКгırХКЧЦКsı. 
- şəhərin mövcud tutumu və pШЭОЧsТКХıЧНКЧ əЧ вКбşı şəkildə istifadə ШХЮЧЦКsı. 
- rabitə şəbəkəsТЧТ РОЧТşХəndirmək və əsКs şəhər əЭrКПХКrıЧı Яə şəhərin mərkəгТЧТ КsКЧХıqХК 

əХхКЭıХКЧ ОЭЦək üçün layihələrТЧ СКгırХКЧЦКsı. 
- cəmiyyət üzvlərТЧТЧ ЦККş ЭКrКгsıгХığıЧНКЧ, şəhərin forma və qeyri-ПШrЦК ЭКrКгsıгХığıЧНКЧ 

НШğКЦ prШЛХОЦ Яə хКЭışЦКгХıqХКrıЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsı ТsЭТqКЦətində КННıЦХКr КЭıХЦКsı. 
- LayihəşНТrЦə prosesi çərçivəsində iqtisadi və ТМЭТЦКТ şərait nəzərə КХıЧЦКqХК СüqЮqТ Яə qanun 

dairəsində münasib və əməХТ ЦОвКrХКrıЧ СКгırХКЧЦКsı. 
- şəhər əhalsinin azgəlirli hissəsinin əЦХКФК ЦКХТФ ШХЦКвКЧ şəhər əhalisi kimi nəzərə КХıЧЦКsı. 
Bu məsələlərin həlli problemin həlli üçün ən önəЦХТ хıбış вШХЮНЮr. 
Açar sözlər: şəhərəЭrКПı вКşКвış вКвıЧЦКХКr, ТМЭТЦКТ вКвıЧЦКХКr, QОвrТ-rəsЦТ, вКşКвış 

məskənlərТ, şəhər ТqЭТsКНТввКЭı, IМЭТЦКТ, Iqtisadi, əЭrКПıЧНК,şəhər. qeyri-qКЧЮЧТ, şəhərəЭrКПı. 
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Jalal Asadullahian 

 
Reconstruction problems of non-organired habitations in the cities 

 
SUMMARY 

 
Suburban ly  has become main problem of big cities and megopolis. It is a world-scale question, so 

various organizations and theorists analysethis issue. 
Key words: suburban lyc, makrosity, reconstuction, ekonomic of city 
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S. Vəliyeva 

AzərЛКвМКn MemКrХıq və İnşККt UnТversТtetТ 
 

VƏHDƏT MEMARLIĞIN RƏHNİDİR 
 
Vəhdət və ЛüЭöЯХüФ İsХКЦ ənənələrinin fundamental prinsiplərindəЧНТr. ВКrКНıМı ТЧsКЧ İХКСТ 

bКşХКЧğıМ ТХə daim vəhdətdəНТr. ƏЧənəЯТ ЦОЦКrХığıЧ вКrКНıМısı Тsə bu sənəЭТ İХКСТ ЛКşХКЧğıМНКЧ 
qəЛЮХ ОНТЛ, ЦöЯМЮНХЮğК хОЯТrəЧ ЦОЦКrНır. O, ЦКФrШФШsЦТФ ЧТгКЦıЧ ЦТФrШФШsЦТФ Эəzahüründə 
вКrКНıМıХığı ЯКsТЭəsilə ТşЭТrКФ ОНТr. BОХəliklə, memar Ali mərkəzlə vəhdətdə ШХЮЛ, ШЧЮЧ qКЧЮЧХКrıЧı 
öz əsərlərində əks etdirir.  

Tarixə nəzər salsaq, hələ İsХКЦНКЧ əvvəl qədim dövrlərdə ənənəЯТ ТЧsКЧıЧ вКrКНıМıХığıЧıЧ СКЧsı 
НüЧвКРörüşüЧə əsКsХКЧНığı sЮКХı qКrşısıЧНК НЮrЮrЮq. NТвə görə insan özünə ev tikir, onu bu və ya 
ЛКşqК ПШrmada bəzəməyə хКХışır? «İЧsКЧХКr ТМЭТЦКТ ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧ вüФsək pilləsinə ən zəngin 
МШğrКПТ şəraitdə çata bilərdilər. Elə buna görə də ТЧsКЧıЧ ТМЭТЦКТ ТЧФТşКП Цərhələsi torpaq və iqlimin 
həвКЭ üхüЧ (вКşКвış, Фənd təsərrüПКЭı) ən əХЯОrТşХТ sКСələrində baş ЯОrТrНТ. ƏЧ qəНТЦ ЛЮğНК Нənələri 
Xəzər dəЧТгТ вКбıЧХığıЧНК, TürФЦəЧТsЭКЧ, MОsШpКЭКЦТвК, İrКЧ, HТЧНТsЭКЧНК КşФКr ОНТХЦТşНТr. Бəzər 
sahilində taxta və вК НКş ФШЭКЧıЧ ФöЦəyi ilə ЛЮğНК ЛОМərilirdi...». [5, s. 35] «Köçərilərin daha sonra, 
nəhayət, oturaq insКЧХКrıЧ вКşКвış ЦəntəqələrТЧТЧ prТЦТЭТЯ ПШrЦКХКrı ЧОМə ТНТ? İЧsКЧ вКЯКş-вКЯКş 
müxtəХТП ЭТФТЧЭТ üsЮХХКrı ТХə təbiəti yenidəЧ qЮrЦКğК Яə süЧТ вКşКвış ЦəntəqələrТ вКrКЭЦКğК ЛКşХКвır: 
isti ölkələrdə çəpərlər çəkməyə, gil torpaqlarda, dərələrdə, ЦКğКrКХКrНК, qКzmalarda onlar çox vaxt 
komalar düzəldirdilər.  [5, s. 36]  MüxtəХТП  ТqХТЦ  şərКТЭТЧТЧ  sığıЧКМКqХКrı  ФШЧЮsЯКrТ örЭüвə malik 
ФШЦКХКrıЧ, хКНırХКrıЧ – вЮrЭКХКrıЧ əmələ gəlməsinə gəЭТrТЛ хıбКrНı. OЭЮrКq СəвКЭК ЛКşХКвКЧ ТЧsКЧХКr 
хКНır ПШrЦКsıЧК Лənzər daxmalКr şəklində evlər qЮrЦКğК ЛКşХКНıХКr. 

İХФ ТЧsКЧ sığıЧКМКqХКrıЧıЧ prТЦТЭТЯ Нə olsa, plan həllinə diqqət etsəФ, НüЧвКЧıЧ Сər yerində onun 
çevrə üzərində qЮrЮХНЮğЮЧЮЧ, örЭüвüЧüЧ Тsə günbəzə ШбşКr ПШrЦКНК ЭКЦКЦХКЧНığıЧıЧ şКСТНТ ШХЮrЮq.  

Bildiyimiz kimi, zaman ötdükcə ЦОЦКrХığıЧ ЮгЮЧ ЦüННətli təkamülü nəticəsində müxtəlif 
həcm-məkan və ЭОФЭШЧТФ qЮrЮХЮşХКrı üгə хıбКrıХırНı. MОЦКrХıq КЛТНələrini neolit dövründən müasir 
dövrə qədər tədqiq etməklə ЦОЦКrХıq Яə incəsənətin sintezinin xarakterik nümunələrinin təhlili və 
qКrşıХıqХı Эəsiri bir daha diqqəti cəlb edir. Xüsusilə ЦОЦКrХıq ЭКrТбТ üгrə elmi tədqiqatlar əsКsıЧНК 
вКşКНığıЦıг Aгərbaycan ərazisində хШбsКвХı ЦОЦКrХıq Яə şəhərsalma nümunələrinin rekonstruk-
sТвКsı qəНТЦ вКşКвış ЦəntəqələrТЧТЧ ТЭТrТХЦТş ШЛrКгХКrıЧı РözlərТЦТг qКrşısıЧНК МКЧХКЧНırır (QКrğКХКr 
təpəsi b.e.ə V-IV minillik, Qaraköpəktəpə b.e.ə. III minillik, Qara təpə I minillik). Bu nümunələrin 
sistemləşНТrТХЦəsi nəticəsində ШЧХКrıЧ Сəcm-məkan və ЦОЦКrХıq-plan həllərinin qəНТЦ Şərq 
tikililəri ilə qКrşıХıqХı Эəsir və əlaqədə ШХНЮğЮ ЭКЦ КвНıЧХığı ТХə nəzərə хКrpır. QəНТЦ ТЧsКЧıЧ хШбsКвХı 
вКşКвış Цəntəqələrinin nəinki Azərbaycanda (Xəzərilər, QКПqКг AХЛКЧТвКsı), Сəm də qШЧşЮ Şərq 
ölkələrində (Orta və Ön Asiya), eyni zamanda bütün dünyada təНqТqТ ШЧХКrıЧ ТЧФТşКПıЧНК ШХКЧ 
ümumi cəhətləri üzə хıбКrЦКğК ТЦФКЧ ЯОrТr. ƏЧənəЯТ ТЧsКЧıЧ хОЯrəyə ЮвğЮЧ pХКЧı, РüЧЛəzi 
бКЭırХКНКЧ örЭüвü ШХКЧ ТХФТЧ вКşКвış ЭТФТЧЭТsТ ТХə ЭКЧışХıq ЛЮЧК süЛЮЭНЮr.  

Zaman ötdükcə вКşКвış ОЯХərində ТsЭТХТФ ШМКqХКrıЧıЧ əЭrКПı ЦüбЭəlif totemlər və ritual 
heykəlciklərlə bəzədilməyə ЛКşХКвır. DКСК sШЧrК вКşКвış ОЯХərindəЧ prТЦТЭТЯ ПШrЦКНК sТЭКвТş 
tikililərТ КвrıХır Д3, s. 16Ж. QəНТЦ ТЧsКЧХКrıЧ qКвК rəsmlərТ ШЧХКrıЧ ТХФТЧ вКşКвış ЭТФТХТХərinin çevrə 
ПШrЦКsıЧНК pХКЧК, РüЧЛəzə ШбşКr НКЦ örЭüвüЧə malik oldЮğЮЧЮ, ШЧХКrıЧ sırКsıЧНК Тsə primitiv 
sТЭКвТş ЭТФТХТХərinin meydana gəldiyini əks etdirir. Bu formalara müraciət edəЧ ТЧsКЧ СКЧsı 
qanunlardan bəhrələnir, niyə öz evini çevrə üzərində qurur və günbəzə bənzər örtüklə örtür? 

Bu qədim dövrdən irəliləвТЛ ОrКЦıгdan əvvəlki zamanlara nəzər salaq. Yenə Şərq НüЧвКsıЧНК – 
Mesopatamiyada yüksəФ ТЧФТşКП ЭКpЦış şəhərlərТЧ qЮrЮХЮşЮ, ЦüбЭəХТП КХХКСХКrК sТЭКвТş ЛТЧКХКrı 
(Vavilon, Ur, Uruk, Borsippa) nisbətəЧ ТЧФТşКП spТrКХı üгrə irəliləЦТş ЦОЦКrХıq ФШЧsОpsТвКХКrı ТХə 
təşəkФüХ ЭКpır. KЯКНrКЭ şəФТХХТ qЮrЮХЮşК ЦКХТФ şəhərlər QəНТЦ кТЧ, HТЧН, LКЭıЧ AЦОrТФКsı ərazisində 
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də ОвЧТ qКЧЮЧХКrıЧ ЭКЛОхТХТвТЧНə ПШrЦКХКşır. KЯКНrКЭ хОЯrənin daxilində yerləşТr. «кОЯrə (sfera) 
bütövlüyün, vəhdəЭТЧ КвНıЧ sТЦЯШХЮНЮr Яə onun daxilinə yerləşНТrТХЦТş НüгРüЧ хШбЛЮМКqХıХКrıЧ 
köməyi ilə bölünməsi bütün ənənəЯТ prШpШrsТвК qКЧЮЧХКrıЧıЧ əsКsıЧı ЭəşФТХ ОНТr. Д8, s. 45Ж BОХəliklə, 
müxtəlif sivilizasiyalar bir-birini əvəz etdikcə ənənəЯТ ЦОЦКrХıq qКЧЮЧХКrı ЦöСФəmlənir, növbəti 
nəsil tikili və abidələrin sТЦКsıЧНК öг ЦəЧКsıЧı ТЭТrЦədən tərənnüm edir.  

Əsasən çevrə, kvadrat kimi həndəsi formalar bir-birinə keçir. Göy qübbəsini təsvir edən günbəz 
şəhərlərТЧ pХКЧ qЮrЮХЮşЮЧНК НörН Мəhətə istiqamətlənmə ənənələri öz məМrКsı ТХə davam edir.  

MОЦКrХıq ənənələrinin neçə-neçə dinin bir-birini həm əvəz edib, həm də süХС şəraitində вКЧКşı 
ЦöЯМЮН ШХНЮğЮ Aгərbaycan ərazisində təşəkkülünü izləyək. Burada ən qədim dinlərin nümunələri 
ШХКЧ BöвüФ MТЭrКЧı – ЛüЭüЧ НüЧвКЧıЧ AХХКСıЧı, 7 pХКЧОЭТЧ КХХКСıЧı, GüЧəş КХХКСıЧı Эəcəssüm etdirən 
abidələrТЧ ШХЦКsı СКqqıЧНК НКş sКХЧКЦələr xəbər ЯОrТr (QШЛЮsЭКЧ, ВКгıХı qКвКХКrı). BЮ sТвКСıЧı НКСК 
sШЧrКФı Чəslə mənsub Axura Mazda (mazdaizm) məbədi – Qıг qКХКsı ОrКЦıгНКЧ əvvəl ZərНüşЭ 
pОвğəmbərin (e.ə. VII əsr, гШrККsЭrТгЦ) sığıЧКМКğı ШХКЧ AЛşОrШЧНКФı ЦКğКrКХКr ТХə РОЧТşХəndirmək 
olar. AzərЛКвМКЧНК ЦОЦКrХıq sКСəsində КpКrıХКЧ ОХЦТ ЭəНqТqКЭХКr BКФı şəhərinin qədim atəşpərəstlik 
dininin ən byük məbədlərinin mərkəгТ ШХНЮğЮЧЮ süЛЮЭК вОЭТrТr («AЭОşТ BКqЮКЧ», «QШrШН BШqК», 
«ЦОsЭШ BШqК», «Qıг qКХКsı»). «Qıг qКХКsı – 8 mərtəbəli (qülləli) məbəd olub, 7 müqəddəs 
mərtəbəyə və НТЯКrХКrıЧНК 7 КХХКСК Сəsr ШХЮЧЦЮş ЦОСrКЛ-ЭКğхКХКrК ЦКХТФ ТНТ, СКrКНК ФТ, 7 rəngli atəş 
вКЧırНı...». «QüХХəli məbədlərin qayaüstü rəsmlərinin tədqiqi belə xüsusiyyəЭТ КşФКr ОЭЦəyə imkan 
verir: görünür ki, onlar bir çox dinlərin əmələ gəlməsində ecazkar ilkin əsКsı ШХКЧ КrбКТФ КХХКСХКrıЧ – 
qədim dinlərТЧ ЛКş Цüqəddəs məbədlərini təsЯТr ОНТr, СКЧsıЧК ФТ, хШб üЦЮЦТ МШğrКПТ Яə iqlim 
ПКФЭШrХКrıЧК ЦКХТФ ШХКЧ qədim Xəzərilər, Albanlar və ЛКşqКХКrı sТЭКвТş ОНТrНТХər. Bu həm qədim 
Xəzərilərin və AХЛКЧХКrıЧ əМНКНХКrıЧıЧ sТЭКвТş ОЭНТФХəri müxtəlif dinlərin, həm də ЦОЦКrХığıЧ 
həllində müəyyən paralellərТЧ вКrКЧЦКsıЧК РəЭТrТЛ хıбКrЦКвК ЛТХЦəzdi». [3, s. 16] 

Təsvir edilən abidələrТЧ ЦОЦКrХıq-plan baбıЦıЧНКЧ Сəlli çevrə üzərində qeyd edildiyi kimi 7 
müqəddəs mərtəbəyə, 7 allaha həsr ШХЮЧЦЮş,  7 rəngli atəş вКЧКЧ ЦОСrКЛ ЭКğхКХКrı ТХə ЭКЦКЦХКЧır.  

Bu sətirlərdə dinlərin və ЦОЦКrХıq СəllərТЧТЧ pКrКХОХХТвТ СКqqıЧНК ПТФТr вürüНüХür. Bəlkə bütün 
dinlərin və ШЧХКrıЧ НöЯrüЧНə вКrКЧКЧ ЦОЦКrХıq Сəllərinin eyni Ali Mərkəzdən gəlməsi (ezoterik) və 
ТЧsКЧıЧ НКбТХəЧ, вКrКНıМıХıq ЯКsТЭəsilə İХКСТ ЛКşХКЧğıМХК Яəhdətdə ШХЦКsıЧК Рətirir bu mülahizələr? 
ВКrКНıМı ТЧsКЧ Vəhdət hiss etməsə yarada bilməг. ВКХЧıг ТЧsКЧ вКrКНКrkəЧ İХКСТНəЧ КвrıХЦış Яə 
OЧЮЧХК НКТЦ ЛКğХı ШХКЧ СТssəМТФ ШХНЮğЮЧЮ СТss ОНТr: «...хüЧФТ sənin ruhun MəЧТЦ rЮСЮЦНКЧНır. 
Təbiətin (cismin) Mənim vücudumla müxalifdir.» [2, s. 11] 

ErКЦıгıЧ I əsrində Yerusəlimdə xristian dini meydana gəХТr. «AХЛКЧТвКЧıЧ ЭКrТбТ»ndə Moisey 
Kalankatuklunun verdiyi məlumata görə, AХЛКЧТвКЧıЧ ЛТrТЧМТ VКТгТ Цüqəddəs Yelisey I-II əsrlərdə 
KТş Фəndində (ТЧНТФТ ŞəФТ вКбıЧХığıЧНК) ТХФ ФТХsəni tikir. Bu kilsə günbəzi olan kilsələrə aiddir. Elə 
həmin dövrdə bütpərəstlik məbədləri xristian məbədlərinə çevrilirdi: «bütpərəstlik məbədinin 
СКrКНК qЮrЭКrНığıЧı, бrТsЭТКЧ Цəbədinin isə СКrКНК ЛКşХКНığıЧ НОЦək çətindir», «tarixi mənbələrdə 
bu haqda məlumat verilsə də, QКrКЛКğ ərazisində günbəг ЦОЦКrХığı ЛЮ РüЧ НОЦək olar ki, 
sКбХКЧıХЦКвıЛ. AЧМКq ЛТгə бКrКЛКХıqХКrı хКЭЦış MöСrənis kəndindəki o qədər də böyük olmayan 
dörd apsidli kilsə şəhadəЭ ЯОrТr ФТ, ЛЮrКНК (хКСКrЭКğ) РüЧЛəг ФШЦpШгТsТвКsıЧı Сələ erkən xristian 
dövründə kilsələrТЧ ЦОЦКrХığıЧК НКбТХ ОНТrХər. [7, s. 4-5Ж DТЧТ ЛТЧКХКrıЧ ЭТФТЧЭТsТЧНə günbəzli 
monastr və бКхХı-günbəzli kilsələr daha önəЦХТ вОr ЭЮЭЦКğК ЛКşХКвır (QШşКЯəng, Tatev və s.). Alban 
ФКЭКХТФШsКЭıЧıЧ НТЧТ ЦərkəгТ ШХЦЮş ЦəşСЮr Gəncəsar (XIII əsr) məbədi xaç-günbəг ФШЦpШгТsТвКsı 
ilə Vəhdət və Bütövlük ənənəsinin simvolunu təcəssüm etdirir. [6, s. 12] Beləliklə, göy qübbəsinin 
simvolu olan Vəhdət prinsipini təcəssüm etdirən günbəz tikililəri daha da möhkəmləЧТr, ТЧФТşКП ОНТr, 
dini-sТЭКвТş ЛТЧКХКrıЧıЧ əsas həcm-məФКЧ ФШЦpШгТsТвКsı ФТЦТ öЧ pХКЧНК хıбış ОНТr.  

Nəhayət, VII əsrin 641-ci ilində İsХКЦ НТЧТЧТЧ ЦОвНКЧК Рəlməsi ilə AХЛКЧ бКХqıЧıЧ НК 
ТsХКЦХКşЦКsı prШsОsТ РОНТr. İХФТЧ ЦəsМТН ЛТЧКХКrı pХКЧНК sКНə şəkilli olub, müqəddəs Məkkəyə 
səmtləndirilir, mehrabla təsbit edilirdi. Xristian məbədlərini məsМТН ЛТЧКsıЧК ЮвğЮЧХКşНırКrФən 
səcdəgahlar (altarlar) mehrablarla əvəг ОНТХТrНТ. İsХКЦ НöЯrüЧüЧ ТХФ Цəscidlərindən Dərbənd Cümə 
məscidi, (VIII əsr) ən parlaq nümunədir. «Albaniya Tarixi»ndə göstərildiyi kimi, 731-ci ildə ƏЛЮ-
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Müslüm tərəfindən Dərbəndin ikinci dəfə tikilməsТ şərqТ pКЭrТКrб sКrКвıЧıЧ söФüХüЛ ШЧЮЧ pХКЧı 
üzərində qКХНırıХЦКsı ПКФЭı ЛТr НКСК ЦОЦКrХıq-pХКЧ ФШЦpШгТsТвКsıЧıЧ вОЧТ ənənəvi prinsiplər 
üzərində qЮrЮХЦКsıЧНКЧ бəbər verir. Qeyd etməФ ЦКrКqХıНır ФТ, бrТsЭТКЧ Цəbədlərinin məscid 
ЛТЧКХКrıЧК ЮвğЮЧХКşНırıХЦКsı prШsОsТ, İsХКЦ prТЧsТpХərТЧТЧ pКrКХОХ ШХКrКq ЦöЯМЮНХЮğЮЧЮ НКЯКЦ 
etdirən xristian məbədlərТЧТЧ ЦОЦКrХığıЧК əks təsiri ilə вКЧКşı РОЭЦТşНТr. «БКЭТrəvəng monastr 
kompleksi Tərtər хКвı üгərində XudavəngdəЧ КşКğıНК вОrХəşТr. KШЦpХОФs БIII əsrdə təşəkkül 
ЭКpЦışНır. Məbədin əsas xüsusiyyəti onun günbəгТЧТЧ ЛКrКЛКЧıЧıЧ ШХЦКЦКsı Яə səФФТгЛЮМКqХı 
hündür olmayan əsКsНК НКвКЧЦКsıНır. AХЛКЧТвКЧıЧ бrТsЭТКЧ ЦОЦКrХığıЧНК ЛЮ, Сələ ki, bizə məlum 
ШХКЧ İsХКЦ ЦОЦКrХığıЧıЧ Эəsiri olan yeganə nümunədir». [7, s. 5] 

Cümə məscidlərТЧТЧ sТвКСısıЧı «БIII əsrin öz daxili fəza-məkan təşФТХТЧə görə qiymətli 
tikililərindən olan Mərənd Cümə məscidi, XII əsr Nizami dövrünün görkəmli abidələrindən 
Urmiyada yerləşən Cümə məsМТНТ, BКФı CüЦə məsМТНТ, NКбхıЯКЧНК ББ əsrdə НКğıНıХЦış, 
Atabəylər ФШЦpХОФsТЧТЧ НШЦТЧКЧЭı sКвıХКЧ CüЦə məsМТНТ» Д6, s. 12Ж, «ЦОЦКr ƏХТşКС TəЛrТгТЧТЧ şКС 
əsərТ, İsХКЦ НüЧвКsıЧıЧ ən iri dini komplekslərindəЧ, ЧКНТr ЦОЦКrХıq КЧsКЦЛХıЧıЧ “ƏrФ qКХКsı” КНı 
ilə məşСЮr ШХКЧ, ЛТr ЛöХüЦü qКХЦış ƏХТşКС CüЦə məscidi» [4, s. 43] kimi nümunələrlə daha da 
zənginləşНТrЦək olar. 

Ölkəmiz ərazisində ən qədim zamandan indiki dövrə qədər bütün dinlərТЧ ЦöЯМЮНХЮğЮ 
гКЦКЧıЧНК ЦОЦКrХığıЧ СКЧsı Сəcm-pХКЧ, ФШЦpШгТsТвК qКЧЮЧХКrı хərçivəsində təşəФФüХ ЭКpНığıЧı ЛЮ 
qısК şərhimizdə açmaq qeyri-ЦüЦФüЧНür. AЦЦК ЛЮ qısК Эəhlil nəticəsində qeyd edə bilərik ki, dini 
ideologiyalar bir-birini əvəz etdikcə ТЧsКЧ вКrКНıМıХığıЧıЧ ЛüЭüЧ ЧöЯХərində ЦОЦКrХıq СəвКЭıЧ ЛüЭüЧ 
sahələrini birləşНТrən (tətbiqi və incəsənət) incəsənətin əsКsıЧı ЭəşФТХ ОНТr. ƏЧənəЯТ вКrКНıМı ТЧsКЧ – 
ЦОЦКr ТХФТЧ вКşКвış ЭТФТХТХərindən və şəhərlərindəЧ, prТЦТЭТЯ sТЭКвТş ЛТЧКХКrıЧНКЧ Vəhdətə - 
СКrЦШЧТвКвК МКЧ КЭır. 

VəhdəЭ ЦОЦКrХıq вКrКНıМıХığıЧНК ТsЭТПКНə edilən həndəsТ ПШrЦКХКrıЧ Сəm zahiri eyniliyində, həm 
də daxili kəsb etdiyi məЧКsıЧНК Эəzahür edir. Nəzərdən keçirdiymiz bütün tikililərin, məbədlərin 
təkamülündə İХКСТ ЛКşХКЧğıМıЧ Vəhdət simvolu olan çevrə ТşЭТrКФ ОНТr: Эətbiq olunan konstruksiya 
ЦОЦКrХıq üsЮХХКrıЧıЧ əsКsı хОЯrə üzərində qurulur, göy qübbəsini ifadə edən sferik örtüklərlə 
ЭКЦКЦХКЧır, ОвЧТ AХТ Цərkəzin ənənəЯТ НШФЭrТЧКХКrıЧıЧ НТqЭəsТ КХЭıЧНК гКЦКЧ Яə məФКЧНКЧ КsıХı 
olmayaraq özünü təqdim edir.  

Çevrə İХКСТ ЛКşХКЧğıМНКЧ КвrıХКЧ ТЧsКЧıЧ OЧК qКвıНışıЧıЧ ЭəФКЦüХ вШХЮНЮr. “BТг AХХКСıЧ 
bəndələriyik və Ona tərəП qКвıНКМКğıМ...” Д1, s. 24Ж. 

Memar yaradarkən Vəhdətdə ШХЮr. ƏЧənələrin köməyi ilə ЭКrКгХıq, sКФТЭХТФ, süХС əks etdirən 
НüЧвК qЮrЦКğК хКХışır. ВОrХə Göв КrКsıЧНК Рərginliyi götürərəФ sКФТЭХТФ, ЯКrХığıЧ ТХФТЧ Яəziyyəti lik 
ЛКşХКЧğıМı КбЭКrıЛ Лərpa etmək – vəhdətə qКвıЭЦКq ЦТssТвКsı ТХə НКТЦ хКrpışır. BЮ əbədТ вШХНК İХКСТ 
ЛКşХКЧğıМХК VəhdəЭ ЦОЦКrХığıЧ ЛüЭüЧ Сəcm-məФКЧ, pХКЧ, ФШЦpШгТsТвК qКЧЮЧХКrıЧıЧ вКrКЧЦКsıЧıЧ 
rəhnidir.  

Açar sözlər: vəhdəЭ, ТsХКЦ, ЦОЦКrХıq, ənənəvi insan həcm-məkan, kompozisiya  
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Unique is evidence of architecture 

 
SUMMARY 

 
In article look for one of is fundamental prinsips of Islam and his reflection in architecture. An old time 

in todays tracks traditional human which worldly wise building houses. 
In Azerbaijan where we live religions replaces each other. It is uniqueness architecture is an evidence of 

each rules.  
Key words: Unique, Islam, architecture, traditional human, replaces, composition. 
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ŞƏHƏRSALMA SİВASƏTİ VƏ SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAF 
 
Bu il AzərЛКвМКЧıЧ müstəqillik qКгКЧЦКsıЧıЧ 20 ili tamam olur. Məhz iyirmi il bundan əvvəl 

AzərЛКвМКЧ бКХqı НöЯХət müstəqilliyini bərpa edərək, yeni ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi 
mərhələyə qədəЦ qШвЦЮşНЮr.  

Dövlət müstəqilliyinin bu illərində AzərЛКвМКЧ RОspЮЛХТФКsı НüЧвКЧıЧ sТвКsТ КrОЧКsıЧНК öгüЧü 
sürətlə ТЧФТşКП ОНən, stabil daxili və xarici siyasət yürüdən ölkə ФТЦТ ЭКЧıЭЦış, вüФsək iqtisadi 
ТЧФТşКП РösЭəriciləri əldə ОЭЦТş, ЛТr хШб бКrТМТ öХФələrlə və НüЧвКЧıЧ ЧüПЮгХЮ ТМЭТЦКТ-siyasi və iqtisadi 
təşФТХКЭХКrı ТХə sıб ФШЧsЭrЮФЭТЯ əlaqələr qЮrК ЛТХЦТşНТr. 

AzərЛКвМКЧıЧ ЦüsЭəqillik illərində КpКrıХКЧ РОЧТş ЭərФТЛХТ ТsХКСКЭХКrıЧ Цəntiqi nəticəsi olaraq, 
bu gün ölkə daxilində şəhərsalma siyasəЭТЧТЧ СКгırХКЧКrКq həyata keçirilməsində də bir çox 
nailiyyətlər əldə ШХЮЧЦЮşНЮr. 

AzərЛКвМКЧıЧ şəhərləri və məsФЮЧХКşЦК sТsЭОЦХəri ölkənin istehsalat və sШsТКХ pШЭОЧsТКХıЧı 
cəmləşНТrТr, ШЧЮЧ ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧı бКrКФЭОrТгə edən əsas amilləri və həХХОНТМТ şərtləri müəyyən-
ləşНТrТr. 
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MəХЮЦ ШХНЮğЮ ФТЦТ, НöЯХətin həyat fəaliyyətinin əsКsıЧı, ЭəЛТТ ФТ, qКЧЮЧЯОrТМТХТФ ЛКгКsı ЭəşФТХ ОНТr. 
Dövlət müstəqilliyi əldə edildikdən sonra AzərЛКвМКЧНК ЦöЯМЮН qКЧЮЧЯОrТМТХТФ ЛКгКsıЧıЧ вОЧТ 
prizmadan nəzərdən keçirilməsТ, ЦüКsТr şəraitlərə Ювğun təkmilləşНТrТХЦəsi və Квrı-Квrı Пəaliyyət 
sahələrini tənzimləyəЧ вОЧТ qКЧЮЧХКrıЧ СКгırХКЧКrКq qКЧЮЧЯОrТМТХТФ ЛКгКsıЧК НКбТХ ОНТХЦəsi 
istiqamətində məqsəНвöЧХü Тş КpКrıХЦışНır.  

“ŞəhərsКХЦКЧıЧ əsКsХКrı СКqqıЧНК” AгərЛКвМКЧ RОspЮЛХТФКsıЧıЧ 11 ТвЮЧ 1999-cu il tarixli 
QКЧЮЧЮ şəhərsalma fəaliyyəЭТ СКqqıЧНК qКЧЮЧЯОrТМТХТвТЧ əsas prinsiplərini təsbit edərək, ərazilərin 
sКЛТЭ ТЧФТşКПıЧıЧ Эəmin edilməsi, vətəЧНКşХКrıЧ ЦКrКqХКrıЧıЧ Чəzərə КХıЧЦКsı, ШЧХКrıЧ sШsТКХ ЭəЦТЧКЭı, 
əХЯОrТşХТ ətraf mühitdə sКğХКЦ вКşКЦКq Яə fəaliyyət göstərməФ СüqЮqХКrıЧК rТКвəЭ ШХЮЧЦКsı гərurəti 
barədə müddəКХКrı əks etdirir [1].   

Beləliklə, dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinin əsas fəaliyyət istiqaməti əhalinin həyat və 
fəaliyyəti üçün əХЯОrТşХТ şəraitlərТЧ вКrКНıХЦКsı Цəqsədilə ərazilərin hərtərəПХТ ТЧФТşКП prШЛХОЦХərinin 
həllini əhatə etməlidir ki, burada da səmərəli vasitə qismində məСг şəhərsalma siyasəЭТ хıбış ОНТr.  

Şəhərsalma siyasəti – tarixən təşəФФüХ ЭКpЦış ЦəsФЮЧХКşЦК sТsЭОЦХəri, milli ənənələr və digər 
yerli xüsusiyyətlər, cəmiyyətin sosial-ТqЭТsКНТ ТЧФТşКП pОrspОФЭТЯХəri, təbii-iqlim və ОФШХШУТ şərait 
nəzərə КХıЧЦКqХК əhali üçün əХЯОrТşХТ ЦüСТЭТЧ ПШrЦКХКşНırıХЦКsı üгrə şəhərsalma sahəsində dövlətin 
həyata keçirtdiyi məqsədyönlü fəaliyyətdir [2]. Şəhərsalma sənədlərТ (ЛКş pХКЧХКr, torpaqdan istifadə 
və ЭТФТЧЭТ КpКrЦК qКвНКХКrı) şəhərsalma fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin ənənəvi vasitələridir.   

Şəhərsalma siyasəti böyük praktiki əhəmiyyətə malikdir. MəСг şəhərsalma siyasətinin 
sayəsində хШбsКвХı prШqrКЦХКr Яə investisiya layihələri icra olunur, ərazilərdə pХКЧХКşНırЦК Яə 
ЭТФТЧЭТ ТşХərТ КpКrıХır, ərazilərin zona bölgüsünə ЮвğЮЧ ШХКrКq вКşКвış, şəhər təsərrüПКЭı Яə sosial 
təвТЧКЭХı ШЛвОФЭХərin, nəqliyyat və mühəЧНТs ФШЦЦЮЧТФКsТвКХКrıЧıЧ вОrХəşНТrТХЦəsТ ШpЭТЦКХХКşır, 
вКşКвış ЦəskənlərТЧТЧ ЦОЦКrХıq РörüЧüşü ПШrЦКХКşır, şəhər mühitinin vəziyyəЭТ вКбşıХКşır.  

ВОЧТ ТqЭТsКНТ şəraitdə müstəqil AzərЛКвМКЧıЧ вОrХТ ТМrК СКФТЦТввəЭТ ШrqКЧХКrı səviyyəsində 
şəhərsalma siyasəti ilə ЛКğХı qəbul olunan qərarlar gələcəkdə şəhər və rКвШЧХКrıЦıгıЧ sЭrukturunu 
dəвТşНТrТrərək, ümumi yerli məhsul, əСКХТЧТЧ sКвı Яə strukturu, cinayəЭФКrХığıЧ səviyyəsi və orta 
həyat müddəti kimi göstəricilərə neqativ və ya pozitiv təsir göstərə bilər. Bu səbəbdən də şəhərlərin 
ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧК şəhərsalma həllərinin müsbət və ya mənfi təsТrТ qКхıХЦКгНır.  

AzərЛКвМКЧНК şəhərsКХЦКЧıЧ ЦüКsТr Яəziyyətinin əsas xüsusiyyəti hər bir bələdiyyə, rayon, 
şəhər və, ümumiyyətlə, ölkə qКrşısıЧНК НЮrКЧ sЭrКЭОУТ ТЧФТşКП prШЛХОЦХərinin həllində şəhərsalma 
fəaliyyətinin təcrübi əhəmiyyətinin tam qiymətləndirilməməsindən ibarəЭНТr. Şəhərsalma fəaliy-
yətini tənzimləyən qanunvericiliyin tələbləri nəzərə КХıЧЦКНКЧ ЛəгТ СКХХКrНК ЧТгКЦsıг şəkildə 
КpКrıХКЧ ЭТФТЧЭТ Цəktəblərdə və məktəbəqədər təhsil müəssisələrində şКРТrН вОrХərТЧТЧ хКЭışЦК-
ЦКгХığıЧК, вШХХКrНК ЭıбКМХКrıЧ вКrКЧЦКsıЧК, вКşКвış гШЧКХКrı ТХə istehsalat müəssisələrТ КrКsıЧНК 
yerləşНТrТХЦə ЛКХКЧsıЧıЧ pШгЮХЦКsıЧК, ОЧОrУТ ЭəЦТЧКЭı sТsЭОЦХərindən səmərəsiz istifadə ШХЮЧЦКsıЧК, 
ТЧsКЧХКrıЧ Сəyat və fəaliyyət mühitinin keyfiyyəЭТЧТЧ КгКХЦКsıЧК gəЭТrТЛ хıбКrır.  

Qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, rОРТШЧХКrıЧ sШsТКХ-ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ əsКs sЭrЮФЭЮrвКrКНıМı ОХОЦОЧЭТ 
ШХКЧ şəhərsalma fəaliyyətinin resursu bu gün tam həcmdə istifadə olunmur və ya son dərəcə 
səmərəsiz istifadə ШХЮЧЮr. ƏrКгТХərТЧ ТЧФТşКПı sШsТКl-iqtisadi və ərКгТ pХКЧХКşНırıХЦКsıЧıЧ Яəhdəti 
prinsipi əsКsıЧНК ТНКrə ШХЮЧЦКХıНır. ƏrКгТХərТЧ ТЧФТşКП ОЭНТrТХЦəsində ЛЮ Мür ФШЦpХОФs вКЧКşЦКЧıЧ 
tətbiqi əhalinin tələЛКЭХКrıЧıЧ вüФsək keyfiyyətlə təmin edilməsinə və ərazilərdən istifadə 
səmərəliliyinin arЭırıХЦКsıЧК гəЦТЧ вКrКНКМКqНır. 

ŞəhərsКХЦК pХКЧХКşНırıХЦКsıЧıЧ ТЧПrКsЭrЮФЭЮrЮ НöЯХəЭ, şəhərlər, rayonlar və bələdiyyələr səviy-
yəsində sosial-iqtisadi və ərКгТ ТЧФТşКПıЧıЧ ТНКrə ШХЮЧЦКsıЧıЧ РüМХü ЯКsТЭəsТНТr. Şəhərsalma 
pХКЧХКşНırıХЦКsıЧıЧ ТЧПrКsЭrЮФЭЮrЮ sosial-iqtisadi və ərКгТ pХКЧХКşНırЦКsıЧК НКТr ЛüЭüЧ ТНКrəetmə 
qərКrХКrıЧıЧ qəbulunda sanki informasiya təЦТЧКЭı ПЮЧФsТвКХКrıЧı вОrТЧə вОЭТrТr. ƏrКгТЧТЧ ТНКrə 
ШХЮЧЦКsı ЯКsТЭəsТЧТЧ вКrКНıХЦКsı üхüЧ əsКs ФТЦТ şəhərsКХЦК pХКЧХКşНırıХЦКsıЧıЧ sОхТХЦəsi heç də 
təsКНüПТ НОвТХНТr. BЮrКвК şəhərsalma sənədlərinin məcmusu, vahid normativ-hüquqi baza və Dövlət 
şəhərsКХЦК ФКНКsЭrı НКбТХНТr. DöЯХəЭ şəhərsКХЦК ФКНКsЭrı – şəhərsalma fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsi, o cümlədəЧ НКşıЧЦКг ШЛвОФЭХərin qiymətləndirilməsi (ölçülməsТ) üхüЧ ХКгıЦ ШХКЧ 
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məХЮЦКЭХКrıЧ ТЧПШrЦКsТвК sТsЭОЦТНТr. BЮ ФКНКsЭr şəhər, qəsəbə və kəЧН вКşКвış Цəskənlərinin 
ərazilərini əhatə edir. DövləЭ şəhərsКХЦК ФКНКsЭrıЧıЧ əsКsıЧı DöЯХəЭ ЭШrpКq ФКНКsЭrı Яə şəhərsalma 
fəaliyyəЭТ üхüЧ ХКгıЦ ШХКЧ НТРər informasiya sistemləri təşФТХ ОНТr. DöЯХəЭ şəhərsКХЦК ФКНКsЭrı 
ərazilərТ ТЧФТşКПı, ЛЮ ərazilərdə КpКrıХКЧ ЭТФТЧЭТ, ЭШrpКq sКСələri, əsКsХı ЭТФТЧЭТ ШЛвОФЭХəri və şəhər-
salma fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədli məХЮЦКЭХКrıЧ sТsЭОЦХəşНТrТХЦТş 
toplusu kimi təşФТХ ШХЮЧЦЮşНЮr.  

ŞəhərsКХЦК pХКЧХКşНırıХЦКsı, НТРər məsələlərlə вКЧКşı, əhalinin fəaliyyətinin məhdudХКşНırıХ-
ЦКsı Яə ya dəstəklənməsinin təbiət və resurs amilləri nəzərə КХıЧЦКqХК, ЛüЭüЧ ФКЭОqШrТвКХı ЭШrpКq 
sahələrindən istifadə səmərəliliyiЧТЧ КrЭırıХЦКsı Цəsələlərini həХХ ОНТr. ВКбıЧ ШЧТХХТФНə AzərЛКвМКЧıЧ 
şəhərləri üçün müəyyən mənada problemlər вКşКНК ЛТХəcək sosial-iqtisadi xarakterli əsas təhdidlər 
ilk növbədə iqtisadi proseslərТЧ qХШЛКХХКşЦКsı, бüsЮsТХə də ТЧsКЧ rОsЮrsХКrıЧıЧ Яə əhəmiyyətli 
iqtisadiyyat obyektlərinin AzərЛКвМКЧ RОspЮЛХТФКsıЧıЧ ərКгТ СüНЮНХКrıЧНК qОвrТ-bərabər pКвХКЧЦКsı 
ilə ЛКğХıНır. QОвН ШХЮЧКЧ Цəqamlar nəzərə КХıЧКrКq, ЦüsЭəqil AzərЛКвМКЧıЧ şəhərləri, idarəetmə və 
sosial birliklərТ qКrşısıЧНК вОЧТ Цəqsədlərə nail olma zərurəti gündəmə gəlir:      

- ТЧsКХ pШЭОЧsТКХıЧıЧ КrЭıЦıЧı Яə ona olan tələЛКЭı Эəmin etmək;  
- ümumi regional məСsЮХЮЧ КrЭıЦıЧК ЧКТХ ШХЦКq;  
- büdcə və ümumi iqtisadi xərclərin istifadə səmərəХТХТвТЧТ КrЭırЦКq;  
- ərazilərin təbiəЭ pШЭОЧsТКХıЧı qШrЮвЮЛ sКбХКЦКq.  
EвЧТ гКЦКЧНК şəhərsКХЦК ТЧФТşКПıЧıЧ Яəzifələri keyfiyyəЭХТ şəkildə dəвТşərəФ вОЧТ ТЧФТşКП 

sahələrini əhatə etməkdədir. Lakin bu vəzifələrin müxtəlifliyi dörd əsas istiqamətdə cəmləşНТrТХə 
bilər:  

- üzərində obyektlərТЧ вКrКНıХЦКsı ЦüЦФüЧ ШХКЧ, ТşхТ вОrХərТЧТ ПШrЦКХКşНırКЧ Яə şəhər 
əСКХТsТЧТЧ ТЧsКЧ pШЭОЧsТКХı səviyyəsinə cavab verən ərazilərin istifadəyə verilməsi;  

- perspektivli tələЛКЭıЧ sЭrЮФЭЮrЮЧК КНОФЯКЭ ШХКЧ ЦüбЭəХТП rКСКЭХıq Нərəcəli mənzil tikintisi üçün 
ərazilərТЧ КвrıХЦКsı;  

- nəqliyyat, sosial və mühəndis infrastrukturu obyektlərinin əХЯОrТşХТХТвТЧТЧ Эəmin edilməsi;  
- vətəЧНКşХКrıЧ əХЯОrТşХТ ətraf mühitdə вКşКЦКq Яə fəaliyyət göstərməФ СüqЮqХКrıЧК rТКвət 

edilməsi.   
Şəhərsalma siyasəЭТ ЦüКsТr şəhər mühiti ilə şəhərТЧ ЭКrТбТ ЦОЦКrХıq ТrsТ КrКsıЧНК qКrşıХıqХı 

əlaqələrТЧ ЦöЯМЮНХЮğЮЧЮ Цüəyyən etməklə вКЧКşı, Сəm də şəhərin həyat fəaliyyəti ilə ЛКğХı 
kompleks məsələləri tənzimləməlidir. Təəssüflər olsun ki, urbanizm və şəhər pХКЧХКşНırıХЦКsı ФТЦТ 
sahələr Azərbaycanda hələ ki məqsəНвöЧХü şəkildə və dərindən öyrənilmədiyindəЧ şəhər mühitinin 
təşФТХТ, ərКгТ pХКЧХКşНırıХЦКsı, ЦОЦКrХıq ТrsТЧТЧ qШrЮЧЮЛ sКбХКЧЦКsı ТХə ЛКğХı Сəllini çoxlu sayda 
problemlər bu günə qədər öz həllini gözləməkdədir. 

 PКвЭКбЭ BКФı şəhərТЧТЧ şəhərsalma siyasətinin müasir vəziyyətinin təСХТХТ ЛТr sırК prШЛХОЦХərin 
ЦöЯМЮНХЮğЮЧЮ ЭəsЛТЭ ОЭЦТşНТr. ƏrКгТ pХКЧХКşНırıХЦКsı üгrə tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə 
həll edilə biləcək bu aktual problemlərə əsasəЧ КşКğıНКФıХКr КТННТr:  

- yüksəФ şəhərsalma dəyərinə malik ərazilərdə СКгırНК Кz dəyərХТ вКşКвış ПШЧНЮ ЭəşФТХ 
ОНТХЦТşНТr;  

-  bir çox istehsalat obyektləri sanitar-mühafizə гШЧКХКrı Цüəyyən edilmədəЧ вКşКвış ЦКssТЯХəri 
ilə вКЧКşı вОrХəşНТrТХЦТşНТr;  

- şəhər mərkəzinin ətraf rayonlarla nəqliyyat əlaqələrinin gücləndirilməsinə ehtiyac ЯКrНır;   
- uzunmüddətli texnogen təsirin nəticəsində çirkləЧЦТş ЭШrpКq sКСələri (əsasən neftlə çirkləЧЦТş 

ərazilər) ərКгТ ТЧФТşКПıЧНК МТННТ ЦКЧОə ШХКrКq qКХЦКqНКНır. 
HКгırНК BКФı şəhərdə КФЭТЯ şəhərsalma fəaliyyəti həyata keçirilir. Son bir neçə ildə BКФı 

şəhərТЧТЧ РörüЧüşü бОвХТ НəвТşЦТş, вКбıЧ Рələcəkdə isə BКФı şəhərində daha köklü dəвТşТФХТФХərin 
ЛКş ЯОrЦəsi gözlənilir. Paytaxtda çoxlu sayda iri obyektlər ТЧşК ОНТХТr, вОЧТХərinin tikintisi 
pХКЧХКşНırıХır Яə mövcud obyektlər yenidən qurulur. Azərbaycan RОspЮЛХТФКsı PrОгТНОЧЭТЧТЧ 
sərəЧМКЦХКrıЧК ЮвğЮЧ ШХКrКq BКФı şəhərində хШбsКвХı sШsТКХ-mədəni təвТЧКЭХı ШЛвОФЭХər, 
infrastruktur və həyat təЦТЧКЭı ШЛвОФЭХəri yenidən qurulur və ТЧşК ОНТХТr. BЮ ШЛвОФЭХər sırКsıЧНК 
Heydər ƏХТвОЯ  Mərkəzi, yeni metropoliten xətlərТ, “Ağ şəhər” ФШЦpХОФsТ, BКФı SКğХКЦХıq Mərkəzi, 
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“Qış BЮХЯКrı”, TШПТq BəhrəЦШЯ КНıЧК RОspЮЛХТФК sЭКНТШЮЧЮ Яə müxtəlif təвТЧКЭХı НТРər obyektləri 
əsas yeri tutur. Ölkə ərazisində КpКrıХКЧ ЭТФТЧЭТЧТЧ ЦТqвКsı Яə tikintiyə yönəldiləЧ ТЧЯОsЭТsТвКХКrıЧ 
həcmi ölkə ТqЭТsКНТввКЭıЧıЧ ЛüЭüЧ sКСələrТЧТЧ вКбıЧ pОrspОФЭТЯНə ТЧФТşКПıЧı Эəmin edərək, 
AzərЛКвМКЧ pКвЭКбЭıЧıЧ РələcəФ sТЦКsıЧı Цüəyyən edəcəkdir. 

Həyata keçirilən tədbirlər mənzil tikintisinin və tikinti fəaliyyətinin digər növlərТЧТЧ ТЧФТşКП 
etdirilməsi, xüsusən də köhnə və qəгКХı вКşКвış ОЯХərinin sökülərək əvəzinə yenilərТЧТЧ ТЧşК 
edilməsТ, QКrКЛКğ ЦüСКrТЛəsi əlillərinin, gənc ailələrin və digər əhali təbəqələrinin mənzillərlə 
təmin edilməsi istiqamətində dövlət tərəfindəЧ вКrКНıХКЧ ТЦФКЧХКrНКЧ РОЧТş ТsЭТПadə ШХЮЧЦКsıЧК 
şərКТЭ вКrКНКМКqНır. 

MükəmməХ şəhərsalma siyasəЭТЧТЧ ПШrЦКХКşНırıХЦКsı ЦüКsТr ХКвТСəçilər və şəhər menecerləri 
sТЧПТЧТЧ СКгırХКЧЦКsıЧНКЧ НК хШб КsıХıНır. BЮ ТsЭТqКЦətə СКгırНК ФТПКвət qədər РОЧТş ЦКrКq 
göstərilməsə də, hesab edirik ki, bu məsələ vaxt keçdikcə öz həХХТЧТ ЭКpКМКqНır. 

HКгırФı Цərhələdə isə müstəqil dövləЭТЦТгТЧ şəhərsalma sahəsində qКЧЮЧЯОrТМТХТФ ЛКгКsıЧıЧ 
əsКsıЧı ЭəşФТХ ОНəcəФ Şəhərsalma Məcəlləsinin qəbul edilməsi son dərəcə zəruridir.  

Eyni zamanda ərКгТ pХКЧХКşНırıХЦКsı sКСəsində mövcud problemlərТ КrКНКЧ qКХНırЦКq üхüЧ 
КşКğıНКФı Эədbirlər görülməlidir: ölkənin sosial-ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ ЭərФТЛ ОХОЦОЧЭТ ШХКЧ şəhərsalma 
siyasətinə dövləЭ sЭrКЭОРТвКsı sЭКЭЮsЮЧЮЧ ЯОrТХЦəsТ; ЭТФТЧЭТ pКrКНТqЦКsıЧıЧ НəвТşНТrТХЦəsi – ərazilərin 
inkТşКПıЧıЧ pХКЧХКşНırХЦКsıЧНКЧ ШЧЮЧ ТЧФТşКПıЧıЧ ЦШЧЭШrТЧqТЧə və idarəçilik səylərinin tətbiqinə 
keçid; müxtəХТП ТбЭТsКsХı şəhərsalma mütəxəssislərТЧТ (ЦОЦКrХКrı, ЧəqХТввКЭхıХКrı, вОr qЮrЮХЮşЮ üгrə 
mütəxəssislərТ, ОФШХШqХКrı) СКгırХКЦК Яə təkmilləşНТrЦə sisteЦТЧТЧ вКrКНıХЦКsı; şəhərsalma siyasəti 
ilə ЛКğХı ЭöЯsТвələrТЧ СКгırХКЧЦКsıЧК Яə təhlilinə pОşəФКrХКrıЧ МəХЛ ШХЮЧЦКsı.  

Açar sözlər: Şəhərsalma siyasəЭТ, şəhərsКХЦК pХКЧХКşНırıХЦКsıЧıЧ ТЧПrКsЭrЮФЭЮrЮ, DöЯХət 
şəhərsКХЦК ФКНКsЭrı, ərКгТ pХКЧХКşНırıХЦКsı. 
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Rufat Aghazadeh 

 

Urban policies and socio-economic development 
 

SUMMARY 
The article covers the basics of urban policy and values for socio-economic development and the 

main urban problems in the city of Baku. The author proposes actions insolving problems of urban 
development in Azerbaijan. 

Key words: Urban policies, infrastructure, urban planning, the State town-planning cadastre, territorial 
planning. 
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DAŞ DOLDURUCULU KARKAS GнГоNоN ŞAQULİ VƏ оFоQİ ВоKLƏR ALTINDA 
DAVRANIŞININ ARAŞDIRILMASI 

                                                         
GТЫТş 

DКğıНıМı гəlzələlərin bina və mühənНТsХТФ qurğuХКrınК təsirinin mühənНТsТ КrКşНırЦКХКrı üПüqТ 
sərtliyi yüksəФ oХКn ЛТnКХКrın гəlzələdən daha az zərər gördüyünü göstərЦТşНТr. VОnОsuОХК (1970), 
Mərmərə (1999) zəlzələlərinin hündür binalara təsiri üzrə tədqiqatlar göstərЦТşНТr ФТ, ЛТnК НКşıвıМı 

sisteminin üst səviyyəsinin zəlzələ гКЦКnı вОrНəвТşЦəsinin bina yüksəkliyinə nisbəti 
1500

1
~

1150

1
 

КrКsınНК oХКn ЛТnКХКrНК гədələnmələr хoб Кг oХЦuşНur Д3,5]. BТnКХКrın ЛОХə yüksək sərtlikli 

ФКnstruФsТвКХКnНırıХЦКsı pərdə НКşıвıМı sТstОЦХərin tətbiqi ilə mümkündür. Karkas bina gözü yüksək 

müqavimətli materiallarla hörülərsə doldurucu divarlar karkas elementləri ilə birgə ТşХəyə bilərlər. 

Belə ФonstruФsТвКХКnНırıХКn ФКrФКs Рöгü pərdə ФТЦТ Тşləmə xüsusiyyətlərТ oХКn НКşıвıМı sТstОЦ 
СКХınК Рəlir. 

KКrФКs Рöгünün НoХНuruМusu ФТЦТ ЦonoХТt ЛОton, ЛОton ЛХoФХКrı, НüгРün НoğrКnЦış əhənР НКşı 
və ЛoşХuqsuг Фərpic hörgüsü istifadə oluna bilər. Bu məqalədə kirəМ НКşı СörРüХü ФКrФКs Рöгünün 
üfüqi və şКquХi yüklər КХtınНК НКЯrКnışı КrКşНırıХЦışНır. 

 

DКş НoХНЮЫЮМЮХЮ ФКЫФКЬ РöгüЧüЧ ОФЬpОЫТЦОЧЭКХ tədqiqat metodu 
KКrФКs ЛТnКХКrın НoХНuruМuХu РöгХəri zəlzələ гКЦКnı üПüqТ Яə şКquХТ вüФХərin birgə təsirinə 

məruг qКХНığı üхün, ФКrФКs Рöгü nüЦunələrinin künclərindən НТКqonКХı ТstТqКЦətdə tətbiq olunan 

yüklər КХtınНК ОФspОrТЦОntХərТ КpКrıХЦışНır. 
SınКq nüЦunələrТ ФКrФКs Рöгünün 1:4 ЦТqвКsınНК СКгırХКnЦışНır. Bu ФКrФКs Рöгü nüЦu-

nələrТnТn uгunХuğu 160 sЦ, СünНürХüвü 90 sЦ Яə qКХınХığı Тsə 10 sЦ oХЦuşНur. SınКq nüЦunələri 

ФКrФКs НТЯКrın rОКХ ТnşККt tОбnКХoРТвКsınК uвğun oХКrКq СКгırХКnЦışНır. ƏЯЯəlcə karkas gözünün alt 

tТrТ, sonrК ФКrФКs Рöгünün НoХНuruМu НТЯКrı Яə nəhayət ФКrФКs Рöгü sütunХКrı Яə üst tir beton-

ХКnЦışНır. DoХНuruМu НТЯКrı təФ sırКХı 100 б 130 б 150 ЦЦ öХçülərindəФТ НКşХКrНКn СörüХЦüşНür. 
Nümunələr iki qrup üzrə СКгırХКnЦışХКr. BТrТnМТ sОrТвК nüЦunələrin karkas gözü dəmir-beton 

elementlərinin (sütun və tirlər) doldurucu divar ilə təmas səthləri armaturХКşНırıХЦКЦışНır. İФТnМТ 
seriya üzrə СКгırХКnКn nüЦunələrin isə karkas gözü elementlərinin doldurucu divar ilə təmas səthləri 

КrЦКturХКşНırıХЦışНır.  
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Karkas gözü dəmir-beton elementlərinin betonunun kub müqaviməti (2,8~3) kN/sm2 oХЦuşНur. 

Hər iki seriya üzrə СКгırХКnКn nüЦunələrТn НoХНuruМu НТЯКrınНКФı СörРü məhlulunun müqaviməti 
0,42 KN/sm2, hörgü əhənР НКşının ЦüqКЯТЦəti isə 0,497 KN/sm2 oХЦuşНur.  

Hər iki seriya üzrə СКгırХКnКn nüЦunələrТn НoХНuruМu НТЯКrХКrınНК НКşХК ЦəСХuХ КrКsınНК ТХТşЦə 
müqaviməti 0,02 KN/sm2 oХЦuşНur. DoХНuruМu НТЯКr ЦКtОrТКХХКrının və hörgü nümunələrinin 
müqavimətlərinin və НОПorЦКtТЯХТвТnТn КrКşНırЦК nəticələri [1] ədəЛТввКtınНК НКСК РОnТş 
ЯОrТХЦТşНТr. 

Nümunələr НТКqonКХı ТstТqКЦətində sıбıХЦК qüЯЯəsi ilə yüklənЦТşНТr. NüЦunələrТn sınКqХКrı 
PSU-500 ЦКrФКХı СТНrКЯХТФ prОsНə КpКrıХЦışНır. SınКqХКr гКЦКnı вüФХəmə nümunənТn НКğıНıМı 
yükünün 10 faizinə qədər olan mərhələlərlə КpКrıХЦış Яə hər mərhələdə nümunələrin üzərində 
bərФТНТХЦТş ТnНТФКtorХКrНКn uвğun НОПorЦКsТвКХКr öХхüХЦüşНür. 

SınКqХКr КpКrıХКn prОsТn ЦКnoЦОtrТnТn öХхЦə xətКsı (1з2) %-dən хoб oХЦКЦışНır, ТnНТФКtorХКr 
isə НОПorЦКsТвКХКrı 0,01 ЦЦ Нəqiqliklə ölçməФ ТЦФКnı ЯОrЦТşНТr. SınКq nüЦunələri üzərində 
bərkidilən indikatorlar nümunələrТn sıбıХЦК Яə НКrtıХЦК НТКqonКХХКrı üгrə və karkas tiri və 
sütunХКrının НoХНuruМu НТЯКr ТХə təmas kəsikləri üzrə НОПorЦКsТвКХКrın ТnФТşКПını ТгХəməyə imkan 
verir [4] 

 
DКş НoХНЮЫЮМЮХЮ ФКЫФКЬ ЛТЧК РöгüЧüЧ ОФЬpОЫТЦОЧЭКХ Эədqiqatlarinin nəticələri 

 
Eksperimental təНqТqКtХКrın nəticələrinin ümumiləşНТrТХЦəsinin nəticəsində məХuЦ oХЦuşНur 

ki, əhənР НКşı СörРüХü НoХНuruМuХu ФКrФКs Рöгünün НТКqonКХı ТstТqКЦətində təsir edən yüklər КХtınНК 
вüФНКşıЦК qКЛТХТввəti, sərtliyi və deformativliyi doldurucu divarla karkas elementlərТ КrКsınНКФı 
ТХТşЦə müqavimətindən КsıХı НОвТХНТr. KКrФКs ОХОЦОntХərindən, yəni sütun və tirlərdən doldurucu 
divarlara yük ötürülməsinin sütun və tirlərin sərtliklərindən КsıХı oХНuğu sınКq nəticələrinə görə 
məХuЦ oХЦuşНur. NüЦunələrТn sınКq nəticələri cədvəl 1-də ЯОrТХЦТşНТr. 

 
Cədvəl 1. 

KКЫФКЬ РöгüЧüЧ НТКqoЧКХı üгЫə yükləmədə ЬıЧКq Чəticələri 
 

Seriya 
№-ləri 

 
 

Hörgü 
məhlulunun 
müqaviməti 
KN/sm2 ilə 

 
 

Əhəng 
НКşХКЫıЧıЧ 

müqaviməti 
KN/sm2 ilə 

 
 

DКşХК СöЫРü 
məhlulu 

КЫКЬıЧНКФı 
ТХТşЦə 

müqaviməti 
KN/sm2 ilə 

 

Karkas 
Elementləri 
betonunun 

kub 
müqaviməti 
KN/sm2 ilə 

 

Karkas gözü 
nümunələrinin 

вüФНКşıЦК 
qabiliyyəti KN-la 

Çat yaranma 
həddində 

Qopma 
həddində 

1 0,42 0,497 0,02 3,19 
78,0 
72,0 
69,0 

78,0 
72,0 
69,0 

2 0,427 0,497 0,02 2,8 
78,0 
77,0 
65,0 

80,0 
78,0 
69,0 

 
NümunələrТn sınКq вüФХərТ КХtınНК вüФ НОПorЦКsТвК КsıХıХığını Рöstərən qrafiklər şəkil 1-də 

ЯОrТХЦТşНТr. NüЦunələrТn sınКqНКn sonrКФı Рörünüşü şəkil 2- də ЯОrТХЦТşНТr. 
SınКq nəticələri göstərЦТşНТr ФТ, НКş НoХНuruМuХu ФКrФКs Рöгünün вüФНКşıЦК qКЛТХТввəti 

doldurucusuz çərçivənТn вüФНКşıЦК qКЛТХТввətinə nisbətən 10-15 dəfə Кrtıq oХЦuşНur. 
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Şək. 1 NümunələrТn ümumТ şəkildəвТşdТrmə xarakteri 

 
Yükləmənin əvvəlində karkas gözünün yüklənməЦТş НТКqonКХı üгrə, yənТ НКrtıХЦКвК ТşХəyən 

diaqonal üzrə nazik və ФТхТФ uгunХuqХu хКtХКr вКrКnsК НК sonrКФı вüФХəmələrdə Лu хКtХКr ТnФТşКП 
etməЦТşdir. YükləmənТn sonrКФı Цərhələlərində хКtХКЦКХКr sıбıХЦКвК ТşХəyən diaqonal üzrə də 
meydana gəХЦТş Яə ТnФТşКП ОtЦТşНТr. SınКq вüФünün КrtırıХЦКsı гКЦКnı nüЦunənin yüklənЦТş 
küncündən 140-150 mm məsafədəki sütun kəsiyi üzrə хКtХКЦКХКr ЦüşКСТНə ОНТХЦТşНТr. Hər iki 
seriya üzrə СКгırХКnЦış nüЦunələrТn sınКq nəticələri bir birinə вКбın КХınЦışНır. 

 

 
  

ŞəФ. 2 KarФas Рöгü sınaq nümunəsТnТn sınaqdan sonraФı Рörünüşü 
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NƏTİCƏLƏR 

 
SınКq nəticələrinin ümumiləşНТrТХЦəsi dolduruculu karkas gözünün yüklənmə ЯКбtı КrНıМıХ oХКrКq 

КşКğıНКФı üх Рərginlik-deformasiya həddlərində oХНuğunu РöstərЦТşНТr. 
1. Nümunə ЦonoХТt ЛТr МТsТЦ ФТЦТ ТşХəвТr, СКгırХКnЦКsınНК ЦКХТФ oХНuğu rКЛТtələri qoruyur, birləşЦə yerləri 

poгuХЦКЦış qКХır. NüЦunənin şəkildəвТşНТrЦəsi öz müstəvisində ТnФТşКП ОНТr. DoХНuruМu СörРüsünün 
məhlulu ilə НКşı КrКsınНК ТХТşЦə müqavimətТ КrtНıqМК ЛТrТnМТ ТşХəmə mərhələsindən ikinciyə keçid 
müddəti və вüФü Кrtır. Bu Цərhələdə karkas gözü elementləri ilə НoХНuruМu НТЯКrın təmas müstəvisi üzrə 
çatlar meydana gəlmir. 

2.   SıбıХЦК НТКqonКХının ФünМХərində ilk çatlar doldurucu divarda meydana gəХТr. Bu хКtХКr sıбıХЦК НТКqonКХı 
istiqamətində СörРü tТФТşХəri üzrə ТnФТşКП ОНТr. Bu Цərhələdə НКşХКrНК əyilmə və kəsilmə təsirindən 
qopmalara rast gəlinir. Karkas gözü nümunələrТnТn НoХНuruМu НТЯКrХКrının вüФХənməЦТş ФünМ 
hissələrində zədələnmələr olmur. 

3.  SütunХКrın norЦКХ Яə maili kəsikləri üzrə nümunə künclərinə вКбın вОrХərində çatlar meydana gəlməyə 
ЛКşХКвır. ВüФün КrtЦКsı ТХə çatlamalar tir en kəsiklərində də ТnФТşКП ОНТr. NüЦunələrТn sıбıХКn НТКqonКХı 
üzrə çatlamalar daha kütləvi xarakter əldə edir. Bu mərhələ nümunənТn вüФНКşıЦК qКЛТХТввətinin 
itirilməsТnТn ЛКşХКnğıМı oХur. 
Açar sözlər: Karkas gözü, əhənР НКşı, ЦüqКЯТЦət, sərtlik, deformasiya 
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I.J.Eyyubov  

 
Research of the behaviour of a frame cell with  limestone filler wall under vertical and 

horizontal loads. 

 
SUMMARY 

 
In this paper the rezults of research of influence of limestone filler walls on the behaviour of 

reinforced concrete building frame cells subjected to vertical and horizontal loads are given. Here as a 

filler stone new type of limestone has been chosen recommended by Fataliev S., Eyyubov J.  and 

others which has dimensions of 130 x 300 x 300 mm. Experiments were carried out in the poligon of 

research institute of building materials named after Dadashev S.A. 

Key words: Frame cell, limestone, resistance, rigidity, deformation. 
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M.A. Babayeva, M.H. Mustafayev 
 

BE əlavələrinin sement məСХЮХХКЫıЧıЧ бКЬЬələrinə təsirinin tədqiqi 
 

БоLASƏ 
 

NКПtОn turşuХКrı əsКsınНК СКгırХКnЦış BE əlavəli sement-qum məhlulu təНqТq ОНТХЦТşНТr. Təzə 
СКгırХКnЦış qКrışığın öгХü- plastikliyini və bərФТЦТş tərkiblərin fiziki-mexaniki xassələri öyrənТХЦТşНТr. 
MəХuЦ oХЦuşНur ФТ, sОЦОnt ЦəСХuХunНК suСopЦК КгКХır Яə möhkəЦХТФ Кrtır. 

Açar sözləri: ЛТtuЦ, ОЦuХsТвК, nКПtОn turşuХКrı. 
 

M.A. Babayeva, M.G. Mustafayev 
 

Investigation of the effect of additives on the properties of BE slurries 
 

SUMMARY 
 

Investigated cement-sand mortar with the addition of EB on the basis of naphthenic acids. 
Studied plastic - viscous properties of the freshly prepared mixtures, as well as physical and mechanical 
properties of the solidified composition. Areduction in water absorption and increasing strength. 

 Keywords: bitumen, emulsions, naphthenic acids. 
 
 
 
UOT 631.5 

S.A. Qəniyeva  

Azərbaвcan MemarХıq və İnşaat UnТversТtetТ 
 

TORPAQ KADASTRININ TƏRKİB HISSƏLƏRİ VƏ NнVLƏRİNİN 
XÜSUSİВВƏTLƏRİ 

 

Dövlət TorpКq KКНКstrı (DTK) НöЯХət tərəfindən təвТn oХunЦuş qОвНТввКtın КpКrıХЦКsı, 
qeydəalma və torpКqХКrın qТвЦətləndirilməsi sistemi olub, torpaq münasibətlərТnТn nТгКЦХКnЦКsınК 
yönəldiХЦТş (ТstТqКЦətlənНТrТХЦТş) Яə özündə torpКqХКrın СüquqТ ЦəХuЦКtХКrını, təsərrüПКtı Яə təbii 
vəziyyətТnТ (torpКqХКrın tОбnТФТ, ТqtТsКНТ Яə hüquqi təsviri) əks etdirir.Torpaq qanunvericiliyinin 
əsКsınК uвğun oХКrКq DöЯХət TorpКq KКНКstrının КşКğıНКФı tərkib hissələrТ ЯКrНır: torpКqНКn 
istifadənin qeydə КХınЦКsı, torpКq qОвНТввКtının КpКrıХЦКsı, torpКqХКrın ЛonТtТroЯФКsı Яə torpКqХКrın 
iqtisadi qiymətləndirilməsi. 
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TorpКq ФКНКstrının Лu tərkib hissələrТ КrКsınНК Сəm bütöv bir sistem kimi, həm də onХКrın 

КrНıМıХ вОrТnə yetirilmə prinsiplərТ КrКsınНК Цüəyyən ЛКğХıХıq ЯКrНır. NОМə ki, Azərbaycan 
RОspuЛХТФКsının üЦuЦТ DöЯХət Torpaq Kadastr Fondu – dövlət bələdiyyəyə və şəxsi mülkiyyətçilər 
tərəfindən istifadə oХunЦКХКrı Сüququ sənədlərlə təsНТq ОНТХЦТşНТr, Цüəyyən ərazilərin torpaqdan 
istifadə oХunЦКХКrı НК təвТn oХunЦuş qКвНК Яə hüquqlara əsasən qОвНТввКtК КХınЦКХıНır. Bu 
fəaliyyət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən yerinə yetirilir. 

TorpКqХКrın qОвНТввКtı гКЦКnı onХКr öХхüХərinə, məФКnın Яəziyyətinə, keyfiyyətinə və istifadə 
oХunЦКsınК Рörə səciyyələnir. Torpaq sahələrindən istifadəetmə xüsusiyyəti torpaq sahələrinin 
yerləşНТrТХЦəsini və tərkibini, həm də torpКğın ФОвПТввətə təsirini təвТn ОНТr. İstТПКНə olunan 
torpКqХКrın qОвНə КХınЦКsı – qОвНТввКt гКЦКnı hər bir konkret torpaq istifadəçilərinin istifadə 
etdiklərТ torpКğın öХхüХərinin qeydə КХınЦКsınК бТНЦət ОНТr. ƏРər istifadə olunan torpaq əraziləri 
heç bir mülkiyyətçiyə istifadəyə verilməyibdirsə, məsələn, torpaqlar Dövlət Torpaq Ehtiyat 
Fonduna aiddir, onНК Лu torpКqХКrın вОrХəşЦə vəziyyətТ, Квrı – КвrıХıqНК torpКq sКСəsi kimi 
xüsusiyyəti və vəziyyəti nəzərə КХınır Яə qeyd olunur. 

QОвНТввКt гКЦКnı torpКqХКrın nəinki kəmiyyəti, həm də keyfiyyəti də bir təbii sərvət kimi təyin 
ОНТХТr. TorpКqХКrın təbii xüsusiyyətləri bitki növlərinin məСsuХНКrХığınК Яə onХКrın təsərrüfatlara 
qeyri – bərabər müxtəlif təsir etdiyinə görə vacibdir ki, müqayisəli qiymətləndirmə, yənТ torpКqХКrın 
ЛonТtТroЯФКsı КpКrıХsın. 

TorpКqХКrın qОвНə КХınЦКsı Яə qeydə КХınЦış torpКq ТstТПКНəçilərinin məХuЦКtХКrı, Квrı – 
КвrıХıqНК ТstТПКНə olunan torpaq sahələrində torpКğın ЛonТtТroЯФКsının təyinində ilkin məlumat kimi 
istifadə oХunЦКsınК бТНЦət edir. 

TorpКğın ФОвПТввətТ вКХnıг təbii amillərdən КsıХı НОвТХ, o Сəm də ТqtТsКНТ şərtdən КsıХıНır. Ona 
görə də torpКğın ТqtТsКНТ qТвЦətləndirilməsТ ЯКМТЛХТвТ ortКвК хıбır. TorpКğın ТqtТsКНТ 
qiymətləndirilməsi isə torpaqdan istifadənin qeydə КХınЦКsı, torpКq qОвНТввКtının КpКrıХЦКsı Яə 
torpКğın ЛonТtТroЯФКsı ЦəХuЦКtХКrınК əsКsХКnır. Bu Мür əlaqə torpaq kadastr tərФТЛТnТn КrНıМıХХıqХК 
bütöv sistem kimi yerinə yetirilməsidir. 

TorpКq ФКНКstrının Сər bir tərkibinin öz növbəsində konkret məqsədi və məzmunu müəyyən 
metod və üsuХХКrХК КpКrıХЦКsınК əsКsХКnır. OnХКrın Сər biri müəyyən şəraitdə КвrıХıqНК НК КpКrıХa 
bilər. Həm də şəraitdən КsıХı oХКrКq torpКq ФКНКstrının tərkib hissələri qismən (yəni bir neçə tərkib 
hissəsi) və КrНıМıХХığı poгКrКq НК КpКrıХЦКsı ЦüЦФünНür. LКФТn Лu гКЦКn onХКr torpКq ФКНКstrını 
bütöv sistem kimi tam təsvir etmirlər. 

TorpКq ФКНКstrının səciyyəsindən və yerinə yetiriləcəФ ТşТn Сəcmindən КsıХı oХКrКq ТФТ nöЯü 
ЯКrНır: əsas (ilkin) və МКrТ (sonrКФı). Bu ТФТ nöЯ ЛТr-biri ilə qКrşıХıqХı КsıХı oХur Яə torpКq ФКНКstrı 
prosesini bütöv mərhələ kimi təsəvvür edir. 

TorpКq ФКНКstrının əsas növünün vəzifəsТ ФТЦТ ТХФТn oХКrКq ФКНКstrХКşНırıХЦКХı oХКn ərazilərdə 
torpКqХКrın təbii, təsərrüfat və hüquqi vəziyyətlərТ СКqqınНК ЦəХuЦКtХКrın topХКnЦКsıНır. TorpКq 
ФКНКstrının əsas növündə bütün istifadə oХunКn torpКğın sКСəsi, tərkibi və keyfiyyət xüsusiyyətləri, 
bitkilərТn Квrı – КвrıХıqНК ЦəСsuХНКrХığı, Рəlir və xərclər, torpaqdan istifadə və s. СКqqınНК 
ЦКtОrТКХХКr topХКnır, təhlil olunur və sistemləşНТrТХТr. TorpКq ФКНКstrının Квrı – Квrı tərkib 
hissələrinin tələblərini nəzərə КХКrКq, topХКnЦış ЦКtОrТКХХКr dəqiq və təПsТХКtХı oХЦК nöqtОвТ – 
nəzərdən təСХТХ oХunКrКq вoбХКnıХır. SonrК torpКq ФКНКstrının Сər bir tərkib hissəsТnТn Квrı – Квrı Тş 
həcmi və növü göstərilməklə ФКНКstrın КpКrıХЦКsı proqrКЦı tərtib olunur. Daha sonra torpaqdan 
istifadə oХЦКnın qОвНə КХınЦКsı, torpКq qОвНТввКtının КpКrıХЦКsı Яə torpКğın qТвЦətləndirilməsi 
yerinə yetirilir. 

Əgər torpКq ФКНКstrının Сər СКnsı tərkib hissəsi əvvəllər yerinə yetirilibsə, onda bu məlumatlar 
dürüstləşНТrТХТr. VКМТЛ oХНuqНК Тsə məlumatlar korrektə olunur və vacib məХuЦКtХКrın əldə oХunЦКsı 
məqsədi ilə əlavə ТşХər yerinə yetirilir.  

TorpКq ФКНКstrının МКrТ nöЯünün Яəzifəsi torpaqlardan istifadə olunmada kadastr sənədlərində 
вКХnıг qКnunТ НəвТşТФХТФХər öz əФsТnТ tКpır. BОХə dəвТşТФХТФХərə AzərЛКвМКn RОspuЛХТФКsı dövləti 
tərəfindən nəzərdə tutulan bütün dəвТşТФХТФХər aiddir.  
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Qalan bütün qanunsuz dəвТşТФХТФХər qanunsuz olaraq torpaq sahələrТnТ РОnТşХəndirən, zəbt olunan 

torpaq sahələri və ya qanunsuz olaraq torpaq sahələrini digərinə ötürmə və s. bu kimi hallar torpaq 
ФКНКstrının МКrТ nöЯünНə, torpaq kadastr sənədlərində əks olunmur. Lakin belə СКХХКrın КrКНКn 
qКХНırıХЦКsı üхün ЦüЯКПТq tədbirlər yerinə вОtТrТХТr. TorpКq ФКНКstrının МКrТ nöЯünНə bir qayda olaraq 
tədqiqatlar bütün ərazilərdə НОвТХ вКХnıг НəвТşТФХТФ ЛКş ЯОrən ərazilərdə КpКrıХır. BОХəliklə, torpaq 
ФКНКstrının  əsas və МКrТ nöЯü вКХnıг üЦuЦТ DöЯХət TorpКq KКНКstr FonНu СКqqınНК ЯКМТЛ ЦəХuЦКtХКrın 
əldə oХunЦКsı НОвТХ, Сəm də torpКqХКrın ТstТПКНə oХunЦКsınК nəzarətТn ЯКбtınНК вОrТnə yetirilməsi və 
torpaq istifadə СüquqХКrının Яə torpaq dövlət mülkiyyətТnТn qorunЦКsıНır. 

TorpКq ФКНКstrının  əsas və cari növlərТ КrКsınНК Цüəyyən dialektik əlaqə ЯКrНır. BТrТnМТsТ, torpКq 
СКqqınНК tКЦ səciyyəvi məlumat verərəФ ФКНКstrın КpКrıХЦКsı üхün ЛКгТs вКrКНır Яə onun fəaliyyət 
sПОrКsını təвТn ОНТr. İФТnМТsТ, ЦəХuЦКtХКrı вОnТХəşНТrərək və birincini əlavə məlumatlarla tamamlayaraq 
sistematik dəstəkləyir və onun daim müasir səviyyədə qКХЦКsınК ТЦФКn вКrКНır. TorpКq ФКНКstr 
sənədləri mətnli və plan – kartoqrafik materiallardan ibarətdir. Mətnli sənədlərdə ərazi və obyektlər 
СКqqınНК Цəlumatlar cədvəХ, sТвКСı Яə s. mətn ПorЦКsınНК ЯОrТХТr. PХКn – kartoqrafik materiallarda isə 
torpaq kadastr məХuЦКtХКrı pХКn, qrКПТФ təsvirlər, xəritələr, kartoqrammalar və s. formada verilir. Mətn 
və plan – ФКrtoqrКПТФ ЦКtОrТКХХКr КrКsınНК НК Цüəyyən əlaqələr ЯКrНır. Bu əlaqələr plan – kartoqrafik 
materiallarda təsvir olunan məlumatlar mətndəki məlumatlarla eyniləşərək göstərilir. 

 

 
 

ŞəФТХ. Torpaq Фadastrının tərkib hissələri 

 
Ümumiyyətlə, yaraНıХЦış DöЯХət TorpКq KКНКstrı ТМrК СКФТЦТввətТ orqКnХКrı üхün Цüбtəlif 

məsələlərin düzgün və tez həllində informasiya ilə təyin etməyə, НКşınЦКг əЦХКФ ЛКгКrını ЯКМТЛ 
informasiya ilə təmin etməyə, Azərbaycanda bazar münasibətlərТnТn ТnФТşКПınК, ЛüНМəyə 
daxiХoХЦКХКrın КrtıЦınК ТstТqКЦətlənЦТşНТr. 

Açar sözlər: torpКqХКrın ТstТПКНə oХunЦКsı, qОвНТввКtı, ЛonТtТroЯФКsr, qТвЦətləndirilməsi  
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S.A. Ganiyeva 

 
Components and types of land cadastre 

 
SUMMARY 

 
This article deals with the components of land cadastre. At the same time it is discussed the opposite 

and current types of land caddastre/ 
Key words: land use, bonitirovka, economica calculation, registration.   
 
 
 

UOT. 69.05.(075.8) 

 
S.A.FərzəХТвev, Ş.R.QuХuгadə  

sterzeli@gmail.com 

Azərbaвcan MemarХıq və İnşaat UnversТtetТ 
 

TİKİNTİ İSTEHSALATININ İDARƏ OLUNMASINDA  RİSK FAKTORUNUN ROLU 
 
İstənilən ТnşККtХК ЛКğХı sКСТЛФКrХıq Пəaliyyəti risklə ЛКğХıНır. ƏsКs proЛХОЦ rТsФsТг Пəaliyyət 

göstərməkdə deyil, riskin mümkün nəticələrini qabaqcadan görməkdən ibarətdir. Müəssisənin 
istehsalat fəaliyyətini idarə edən rəhbər həЦТşə mümkün olan riski nəzərə КХЦКХı Яə həm də onun 
mənfi nəticələrТnТn КşКğı sКХınЦКsı, Сəmçinin riskdən itkilərТn ФoЦpОnsКsТвК üsuХХКrı, вəni risklə 
pОşəФКrМКsınК ТНКrə etmək üçün tədbirlər görməlidir. 

Risk qəbul edilən qərКrın Кrгu oХunКn nəticəsТnТn (Кrгu oХunЦКвКn) nКТХ oХunЦКsı ОСtТЦКХı 
deməФНТr. кoб гКЦКn rТsФ КНı КХtınНК гТвКn ЯəziyyətТ ЛКşК НüşüХür. BОХə ki, ehtimal, 0-dan 1-ə 
qədər olan mənКnı qəbul edə bilər, onНК ЛТrТnМТ СКХНК pХКnХКşНırıХКn nəticənТn nКТХ oХunЦКsınНК tКЦ 
əminlik olursa, ikincidə-pХКnХşКНırıХКn nəticə əldə oХunЦКвКМКq. EСtТЦКХın Лütün ПКsТХəli mənКХКrı 
qərКrХКrın qəbulu və СКгırХКnЦКsı üхün Яəziyyət СКqqınНК ТnПorЦКsТвКnın şüЛСəХТ oХЦКsı Яə (ya tam 
oХЦКЦКsı СКqqınНК бəbər verir. [ 1] 

Müəssisələrin istehsalat fəaliyyətinin bütün əməХТввКtХКrı, ЛКгКrХК ЛКğХıНır, ЛКгКrın ТştТrКФхıХКrı 
isə həЦТşə riskin ən müxtəХТП ПorЦКХКrı ТХə üzləşЦəyə məcbur olurlar. RisklərТn ПorЦКХКrı (növləri) 
və onХКrın вКrКnЦК ЦКСТввətini bilməФ ХКгıЦНır ФТ, РərəФ onХКrı ТНКrə etməФ üsuХХКrını Цüəyyən 
etməyi bacarasan. 

Risklərin müxtəlif təsnТПКtХКrı ЦöЯМuННur. Istənilən təsnТПКt гКЦКnı rТsФТn 20-25-ə qədər növü 
oХur. BКş ЯОrЦə səbəblərindən irəli gələrək, risklər təbii, ekoloji, siyasi, nəqliyyat və kommersiya 
növlərinə bölünür.[2] 

Təbii risk-bu təbii fəlakətlərin fəaliyyətindən yaranan riskdir (zəlzələ, ПırtınК, НКşqın Яə s.)  
Ekeoloji risk- ətraf mühitin çirklənməsi və epidemiyalara görə olan itkilərin ОСtТЦКХıНır. 
Siyasi risk-bu kütləЯТ ТğtТşКşХКrın norЦКtТЯ КФtХКrНК qКnuЯОrТМТ НəвТşТФХТФХərlə və eyni zamanda 

vergi qanunvericiliyi, tarif siyasəti və s.ЛКğХı oХКn rТsФ ТtФТХəridir.  
Nəqliyyat riski-yüklərТn НКşınЦКsı, qəгКХКrın ЛКş ЯОrЦəsТ гКЦКnı oХКn risk itkiləridir. 
Kommersiya riski-Лu sКСТЛФКrХıq Пəaliyyəti ilə ЛКğХı oХКn rТsФХər qrupudur. 
Bu qruplara istehsalat, ticarət və maliyyə riskləri aiddir. 
Istehsalat riski-tТФТntТ ТstОСsКХı tОбnoХoРТвКsınК Рörə ТstОСsКХКt prosОsТ nКsКгıqХКrı ТХə ЛКğХı 

olan, əlavə xərcələrə ilkin məlumat və ЦКtОrТКХХКrın КşКğı ФОвПТввətinə, T və Qİ ТМrКsınК, öНənТşХərin 
gecikdirilməsinə  görə itkilər ОСtТЦКХıНır. 

Ticarət riski-tikinti məСsuХu ТstОСsКХınК ЦüqКЯТХə (НКnışıq) şərtlərТnТn poгuХЦКsınК, öНənТş 
xərclərinə və s. Görə gəlirlərТn КХınЦКЦКsı rТsФТНТr. 
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Maliyyə riskləri xarici valyuta kursunun dəвТşЦəsi və inflyasiyaya görə məСsuХu ТstОСХКФхıХКrın 

КХıМıХıq ЛКМКrığının КşКğı НüşЦəsi ilə ЛКğХı oХКn rТsФХərə və innovasiya risklərinə bölünür (ləğЯ 
riskləri, kredit, innovasiya və s.) [4] 

Göstərilən risklərdən hər biri təsnТПКtın НТРər qrupХКrınК НК НКбТХ oХК ЛТХər: 
  Investorun (bina tikənin) mənsubiyyəti üzrə-bank müəssisələrТ, КuНТtor, ХТгТnq, şərik 

müəssisələri və s. 
 MКrКqХКrın əlavə oХunЦКsı sКСəsi üzrə-bazar, investisiya , maliyyə və s: 
 BКş ЯОrЦə yerinə görə-regioanl, sənaye daxili (layihə sahəsində): 
 Davamiliyinə görə-uгКНıХЦış (strКtОУТ) Яə cari; 
 Biruzə oХЦКnın ТntОnsТЯХТвТnə görə-НТnЦКТФ, stКtТstТФ (ЛКşЯОrЦə müddətinə görə); 
 AФФuЦuХвКsТвК oХЦКnın ЦüЦФünХüвünə görə-vahid (birdəfəХТФ), КФФuЦuХвКsТвКХı (вığıХКn); 
 KonpОnsКsТвКnın ЦüЦФünХüвünə görə-sığortК oХunКn Яə olunmayan. 

Gətirilən təsnifatlar kifayət qədər şərtidir. Belə ФТ, вuбКrıНК qОвН oХunКn rТsФХər bu və ya digər 
qrupК Нüşə bilər. Və sКСТЛФКrХıq Пəaliyyətinin hər bir növünə də bu risklərin fərНТ вığıЦı 
бКsНır. 
PКвХКnЦКnın əyani təsiri səviyyəsТ СКqqınНК pКвХКnЦКnın norЦКХ qКnunК tКЛО oХКn, Рəlirdən 
irəli gələrək təsadüfi həcm hesab olunan risk səviyyəsТ şəkil 1-də göstərilib. Bu zaman iki 
təklif edilir. 

 Riyazi gözləməyə uвğun oХКrКq, РəХТrТn  КХınЦК ОСtТЦКХı  НəвТşТХТr, ЛununХК ЛОХə, hesablama 
ilə müqayisəyə görə böyük və ya kiçik gəХТrТn КХınЦК ОСtТЦКХı, ФənКrХКşЦКХКrın КrtЦК 
ölçüsünə görə monoton olaraq məhv edir. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Şəkil1. Gəlir itkisinin əвrТ eСtТmaХХarı 
 
Bu yol vermələr müəyyən dərəcədə mübahisəlidir və risklərin bütün növləri üçün həЦТşə icra 

edilmir, lakin bütünlüklə, risk dəвТşТФХТФХərinin nisbətən üЦuЦТ qКnunКuвğunХuqХКrını ФТПКвət qədər 
düzgün əks etdirir və gəХТr ТtФТsТ ОСtТЦКХХКrını ЛОХə əвrТ pКвХКnЦКsının quruХЦКsınК ТЦФКn ЯОrТr; Д3] 

Risksiz zonada itkilərin həcmi gəliri üstələmir, təМТХТ rТsФ гonКsınНК ЦüЦФün ТtФТХər hesabat 
gəlirini istehsala görə tam xərclərin həcminə kimi üstələyə bilər, ЛöСrКn rТsФ гonКsınНК Тsə itkilər öz 
şəxsi kapital həcminə çata bilər. 

Kommersiya riskinin qiymətləndirilməsi və rТsФ бКnКsının Цüəyyən edilməsi və həmçinin 
mümkün, təcili və böhran risk göstəriciləri üçün statistik, ekspert və hesabat-analitik üsullar istifadə 
oluna bilər. 
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Statistik üsul гКЦКnı Тş СəМЦТ, sКСТЛФКrХıq Пəaliyyətindən analoji növlərində ЦüşКСТНə edilən 

xərclər və onХКrın ТМrК ОНТХЦə НКЯКЦТХТвТ СКqqınНК stКtТstТФ Цəlumatlar istifadə oХunur. OnХКrın 
analoji yolu ilə risk göstəriciləri təyin olunur. 

HОЬКЛı КЧКХТЭТФ üЬЮХЮ ОСtТЦКХХıХıq Яə oyun nəzəriyyələri və həЦхТnТn oбşКr ЦoНОХХəşНТrЦə 

üsuХХКrının ТstТПКНə oХunЦКsı nəzərdə tutur. 

OбşКЫ ЦoНОХХəşНТЫЦə, sКСТЛФКrХıq Пəaliyyətinin dinamik proseslərinə daha adekvat təsvir 

etməyə və onun nəticələrini izləməyə ТЦФКn ЯОrТr. Bunun üхün uвğun ФoЦputОr proqrКЦХКrı ЯКrНır, 
məsələn “MТМrosoПt ProУОМt”, “TТЦО ХТnО”, “PrТЦКЯОrК” Яə s. paketlər 

Oyunlar nəzəriyyəsi ЦünКqТşəli vəziyyətin kommersiya fəaliyyəti təsəvvürlərindən irəli gəlir. 

Bu vəziyyətdə fəaliyyətdə oХКn ЛТr хoб ЛКşХКnğıМХКrın (ПəaliyyətТn, ФoКХТsТвКsı) ЦöЯМuНХuğu, 
koalisiya fəaliyyətinin hər birindən ЛТr хoб strКtОРТвКХКrın ЦöЯМuНХuğu nəzərdə tutulur; bir çox 

vəziyyətlər, ЛТr хoб ЦКrКqХı ЛКşХКnğıМХКr (ЦКrКqХКr ФoКХТsТвКsı) ЦКrКqХКr ФoКХТsТвКsı üхün, 
vəziyyətlər КrКsınНК üstünХüФ ЯОrЦələr. 

Ekspert qiymətləndirilməsi üsulu konkret kommersiya əməХТввКtХКrınНК ТtФТХər səviyyəsТnТn ЛКş 
vermə ОСtТЦКХХКrı СКqqınНК Цütəxəssislər və təcrübəli sahibkarlar (idarə edənlər) ПТФrТnТn ОЦКХı Яə 

вığıХЦКsınНК ibarətdir. 

Vəziyyətlərin ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilməsТ, ТnПorЦКsТвКnın НüгРün oХЦКЦКsı Яə ya 

КгХığınНКn Тrəli gələn qeyri müəyyənliyi mahiyyətcə КşКğı sКХЦКğК Яə fikirlərТn ОЦКХınНКn sonrК 
riskli vəziyyətlər üzrə kəmiyyət proqnozunu verməyə imkan verir. 

Riskli vəziyyətlərТn КşКğı sКХЦК üsuХХКrı, sКСТЛФКrХıq Пəaliyyətinin riskli vəziyyətlərТnТ КşКğıНКФı 
yolla endirməФ oХКr: tТФТntТ ТstОСsКХını təkmilləşНТrЦəklə; tikinti məhsulunu təkmilləşНТrЦəklə; 
ФoЦЦОrsТвК şərtlərinin eyniləşНТrТХЦəsi; marketinq təНqТqКtХКrının КФtТЯХəşНТrТХЦəsi yolu ilə, və s.  

 Müəyyən qərar ilə ЛКğХı oХКn  бərclərin son məbləğТnТn təyin edilməsi; 

 Borclu vəzifəsinin icra edilməsinin təyin edilməsi üçün zamin əməХТввКtХКrı Яə zəmanətlərin 
müxtəlif növlərinin istifadəsi; 

 Müxtəlif region və müxtəХТП sТПКrТşхТХər üçün müxtəlif obyektlərin tikintisi yolu ilə risklərin 
НТЯОrsТПТФsТвКsı; 

 GəХТrТn ortК norЦКsınК ТstТqКЦətlənmə, belə ki, daha yüksək gəlirə МКn КtЦК rТsФТ НКСК НК Кrtırır. 
 Mümkün itkilərТn qКrşısını КХЦКq Яə ЯКбtınНК üгə хıбКrЦКğК ТЦФКn ЯОrən nəzarətin səmərəli 

sistemlərinin tətbiq edilməsi ; 
Ikinci üsul öz tərkibinə КşКğıНКФı Эədbirləri daxil edir: 

 Xüsusi və ОСtТвКt ПonНХКrının вКrКНıХЦКsı (“AгərЛКвМКn RОspuЛХТФКsınНК SəСЦНКr “Мəmiyyətlər 
СКqqınНК” qКnunК əsasən. AбırınМıХКr mümkün xərclərin aradan götürülməsi  və gəlirin 
хКtışЦКЦКsı Яəziyyətində ТstТqrКг ЛorМХКrının öНənilməsТ üхün ОСtТвКt ПonНХКrını вКrКt-
ЦКХıНırХКr); 

 SığortК ФoЦpКnТвКХКrınНК rТsФХərТn sığortКХКnЦКsı; 
Sonda onu qeyd edək ki, risklərin idarə edilməsi, çox mürəkkəЛ proЛХОЦНТr. Iş onНКn ТЛКrətdir 
ki, o müxtəlif iri sənКвО qoЯşКğХКrının ФəsТşЦə sərhəddində yerləşТr Яə riyazi modelləşНТrЦə, 
proqnoгХКşНırЦК, üsuХХКrınНКn ТstТПКНəni, idaretmənin müxtəХТП üsuХХКrının Яə eyni zamanda 
strateji, investisiya və maliyyə üsuХХКrının tətЛТqТnТ, sığortК Яə birja fəaliyyəti xüsusiyyətlərini 
bilinməsini tələb edir. 
Açar sözlər: ehtimal olunan risklər, arzuolunmaz risklər, riskin qiymətləndirilməsi, riskin idarə 

edilməsi. 
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S.A.FarгaХТвev, Ş.R.QuХuгada   
 

The role of risk faktors in administration of construction industry. 
 

SUMMARY 
 
Construction is a dynamic, complex, presumable activity. Its management depends on a number of 

factors. It is usually impossible to create harmonic relations between them. Its main reason is the 
impossibility of considering and studying risks existing in construction. Studying risks, their consideration 
and presentation in time are important in the management of construction production.  During the 
management of undesirable risks, first the condition is analyzed, the of risks is valued and reduced and at last 
measurements of esurience  are prepared and realized if an emergency condition appears, steps dealing with 
the consequences of damages  are taken and mechanisms of sustainable functioning of construction 
institution are prepared. For this purpose, each institution and organization should prepare their own system 
management of undesirable risks. 

Key words;  presumable risk, undesirable risk, risk assesesment, risk manaqment 
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Jamshed Hamrokulovich Saidov, candidate of technical science, 

Tafik technical university named after academician M.S.Osimi 

 
Kinetics of changes of durability of compositions containing cement for influence of the 

extract of substances of phytogenic origin 
 

SUMMARY 
 
In the article are the results of research of influence of an extracts of stalks of cotton on the increase of 

durability and corrosion firmness of cement concrete. It is shown that these substances raise durability and 
corrosion firmness of concrete in the conditions of aggressive influence of sulfuric acid 

Key words: cement concrete, cotton, extractive substances, durability of cement concrete, kinetics.   
 

CəmşТd БamroФuХovva Saidov  

 
Bitki məЧşəli ekstraktiv maddələr təsir etdikdə sement təЫФТЛХТ ФoЦpoгТЬТвКХКЫıЧıЧ 

möhkəmliyinin dəвТşЦə ФТЧОЭТФКЬı 
 

БоLASƏ 
 
Məqalə pКЦЛığın tərkibindən КХınЦış ОФstrКФtТЯ ЦКННələrТn sОЦОnt ЛОtonХКrın ЦöСФəmliyinin və 

ФorroгТвКвК НКвКnıqХığın вüФsəldilməsinə təsirinin tədqiqin nəticələrini verir. GöstərТХЦТşНТr ФТ, Лu ЦКННələr 
ФüФürН turşusunun КqrОssТЯ təsТrТ şəraitində betonun möhkəmliyini və ФorroгТвКвК НКвКnıqХığını Кrtırır. 

Açar sözləri: sОЦОnt ЛОtonХКrı, pКЦЛıq, ОФstrКФtТЯ ЦКННələr, betonun möhkəmliyi, kinetika 
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Saidov Jamshed Hamrokulovich, candidate of technical science 

Tafik technical university named after academician M.S.Osimi 
 

Properties of building materials on the basis of a plant-plaste composition 
 

SUMMARY 
 

In the article are considered the results of the research of physio-technical properties of materials in 
which plaster is used as the binding material, and agricultural wastes-stalks of cotton (ghuza-paya) is used as 
reinforcement. The results of the research have shown expediency and efficiency of use of materials under 
consideration, basically, in internal walls of buildings, and at observance of necessary procedures – as a heat-
insulation layer of multilayered external walls of low buildings. 

Key words: building materials, gips, wastes-stalks of cotton, walls of buildings, heat-insulation   
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CəmşТd БamroФuХovТх Saidov  

 
Bitki-gips əЬКЬХı ЭТФТЧЭТ ЦКЭОЫТКХХКЫıЧıЧ бКЬЬələri 

 
БоLASƏ 

 
Məqalədə əlaqələndirici kimi gipsdən, armirləyici material kimi isə kənd təsərrüПКtı tuХХКntıХКrınНКn-

pКЦЛıq хuЛuqХКrınНКn (quгК-paya) istifadə oХunКn ЦКtОrТКХХКrının ПТгТФТ-texniki xassələrinin təНqТqКtХКrının 
nəticələrТ ЛКбıХır. TəНqТqКtХКrın nəticələri təНqТq oХunЦuş ЦКtОrТКХХКrın əsКs, ЛТnКХКrın НКбТХТ НТЯКrХКrınНК, 
ХКгıЦı tədbirlərə riayət olunduqda isə azmərtəbəХТ ЛТnКХКrın хoбqКtХı бКrТМТ НТЯКrХКrının ТstТХТФ ТгoХвКsТвК qКtı 
kimi istifadəsinin məqsədəuвğunХuğunu Яə səmərəХТ oХЦКsını РöstərЦТşНТr.  

Açar sözləri: tТФТntТ ЦКtОrТКХХКr, РТps, pКЦЛıq хuЛuqХКrı, ЛТnКХКrın НТЯКrХКrı, ТstТХТФТгoХКsТвК 



Mexanika                 Elmi əsərlər 

 104 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

УДК 539.3          
.А.  

Azərbaycan  Memarlıq Яə İnşaaЭ UnТЯersТЭeЭТ 
 

       
      

 
        -

       ,    
[1-3Ж.    «MASALA»      
7.0     Д1-3]. 

 

2
0 1 0

0

/

2

( )
sin ( )

( )

t

r a

t

u a J kr a
t arch d

r





   


   


        

        

 

 

 
     

 
 

     
 





 

 

 
2

0 1 0
0

/

( )
sin ( )

t

r b

t

u b J kr b
t arch d

r





   


   


        

        

 

 

 
     

 
 

     
 





 

 

 

2 2 2
1 0 0 0

/ /

( ) cos ( ) ( ) ( )
t

d

r a r a

bu J kr v e d a t r d




   


   


        

        

 

 

 
     

 
 

     
 





 

 

 

2 2 2
1 0 0 0

/ /

( ) cos ( ) ( ) ( )
t

d

r b r b

au J kr v e d a t r d





   


   


        

        

 

 

 
     

 
 

     
 





 

 
 

2 2
0 2 1 0

2 2 2 2
/

2 1
sin ( ) ( )

2 (2 2)!

tn n
n

n n n
r a

u J r a
t sh narch d

a n n r

    

    


 



   

 


 





 

2 1 2
0 2 0

2 1 (2 1) 2 1
/

2 1
sin ( ) ( )

2 (2 1)!

tn n
n

n n n
r a

u J r a
t sh narch d

a n n r

    

    


 



   

 


 





 

2 2
0 2 1 0

2 2 2 2
/

2 1
sin ( ) ( )

2 (2 2)!

tn n
n

n n n
r b

u J r b
t sh narch d

b n n r

    
  

   

2 1 2
0 2 0

2 1 (2 1) 2 1
/

2 1
sin ( ) ( )

2 (2 1)!

tn n
n

n n n
r b

u J r b
t sh narch d

b n n r

    


    
   

 
 
 

 

(1) 

 (2) 

 (3) 

  (4) 

(6) 

(5) 

(7) 

(8) 



Mexanika                 Elmi əsərlər 

 105 

 
         TURBO 

PASKAL 7.0     U(t)  (t)    
-         , 

      .     
      ,  

           
 . 
   ,   (1) - (8)     

 
 

         

     bfhbf4.........h4af2

h3af4h2af2ha4af
3

h
dxxf f

b

a



   (9) 

 

е 
n2

ab
h


 ;  100n   

     
 







0n
n ;ncos     






0n
n

nsin              (10) 

 

   
10

t,t     310
,....,,    s10

,....,,    
 .     k -    -   t, 

      
 

a1000

kr

a

r

a1000

kr
tt 000

0 





              (11) 

 
      (10)    
  

 





5

0n
n

;ncos      



5

0n
n

nsin      (12) 

 
 

 

;0  ;
4

   
2

       (13) 

 
   U      

 

;
r

1

r
u










    ;
r

1

r 








          (14) 

 
  



Mexanika                 Elmi əsərlər 

 106 

 













ncosnnsinn

nsin
rr

ncos
rr

0n
n

0n
n

0n

n

0n

n











































 (15) 

 
  (14)  (15)  

 









nsin
r

n

r

ncos
r

n

r
u

0n

nn

0n

nn




















 












 




   (16) 

 

  
12   

12      (17)-(22) 

 
   

   








d

rrarr

a
tsin

rkIa

r

t

a

rr
2

0
22

0

01
2

0

0


 








 (17) 

 

   
   








d

rrbrr

b
tsin

rkIb

r

t

b

rr
2

0
22

0

01
2

0

0


 








 (18) 

 

     

 
   

    





ddecos
rrta

rr2

rrta
a

rr
e

a

rr
cosrkIb

r

t

a

rr

d

2

0

22

0

2

0

22
t

a

rr

0d0
00

1

0

0






















 











 













(19) 

 

     

 
   

    





ddecos
rrtb

rr2

rrtb
b

rr
e

b

rr
cosrkIa

r

t

b

rr

d

2

0

22

0

2

0

22
t

b

rr

0d0
00

1

0

0






















 











 











 (20) 

 

 
 

   





d

rrarr

a

rr

a
narchch

n

t
sin

!2n22a

rI2

r 2

0
22

00

t

a

rr
2n2n2

n2
n

n2
01n2n2

0 





















         (21) 

 

 
 

   





d

rrbrr

b

rr

b
narchch

n

t
sin

!2n22b

rI2

r 2

0
22

00

t

a

rr
2n2n2

n2
n

n2
01n2n2

0 





















     (22) 

 



Mexanika                 Elmi əsərlər 

 107 

 
       U   

 









nsin
r

n

r

ncos
r

n

r
u

5

0n

nn

5

0n

nn






































 (23) 

 
  

 

;0  ;
4

   
2

      (24) 

 
        7.0    

        
   , ,       , 

,    :   -
   а=2500м/сек,     b=1400м/сек; 

   r0 = 10 м;    r = 20 м. 
        -

 ,   ,      
.         

 

10
ttt   

: 

;
a

r
t 0
0
  

a

r2
t 0

1
  

;м10r
0
  .сек/м2500a   

 
  1         

,м10r
0
  ,м20r

0
  .сек/м2500a  , 1400b  , 

4

  . 

 

 
 

. 1 

 4


   



Mexanika                 Elmi əsərlər 

 108 

 
           

.   ,       
         

      .  
  2         
     ,м10r

0
  ,м20r

0
  .сек/м2500a    1400b  , 

4

  . 

 

 
 

. 2 

 
 

           
,     ,   cek,tcek, 008000410   

   ,   . 
 

 
 

1.     . .,  . .,  . .       
   .  . .  80   

    , 18  2008-  , - 2008,  57-61. 
2.    . .       . 2007-   

    , , 2008, .137-141. 
3.    . .,  . .      

    .   -  -
 «   »,  , 23-24 , 2009, .363-369. 

 

Ş.Ə.MəmməН Я 

 
Elastikimühitdə  silindirlə НКХğКХКrıЧ səpələnməsinə aid  

məsələnin ədəНТ ЦОt НЮЧЮЧ ТşХənməsi 
 

оLASƏ 
 
SТХТЧНrТФ НК ТХОЭЦəsТ ХКЧ ОХКsЭТФ ЦüСТЭНə ТФТ ЧöЯ НКХğКХКrıЧ вКвıХЦКsı Яə səpələnməsinə aid mə-

sələləriədədihəll etməФ üхüЧ TЮrЛ  PКsФКХ 7.0 НТХТЧНə pr qrКЦ ТşХəЧЦТşНТr. Pr qrКЦıЧ КХq rТЭminin tərtibinə 
və КХıЧКЧ ədədinəticələrТЧ РОЧТş ТгКСı ЯОrТХЦТşНТr. 

Açar sözlər: elastikimühit, dalğalar, alq ritmi.   

4
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.А.  

 

Numeral method of the solution of the problem about dispersion by a cylinder harmonic  

waves in resilient surroundings 
 

SUMMARY 
 

İЭ СКs ЛООЧ аШrФed out the algorhythm and drawn up the proqram on the language  Turbo Pascal 7.0 of 

numeral solution  of the problem about diffusion and dispersion of two kinds of waves in resilient 

surroundings with cylindrical inclusion. 

İЭ СКs ЛООЧ РТЯОЧ ЭСО НОЭКТХОН Оxplanation  of the drawing up of the algorhythm of the proqram and 

received numeral results. 

К w words: resilient surroundings, waves, algorhythm 

 

 

 

UOT  624.   

A.R.ŞərТПШЯ, T.N.HümməЭШЯa, Q.Z.Piriyev  

AzərbaвМan Memarlıq Яə İnşaaЭ UnТЯersТЭeЭТ 
 

HƏCM  HİDROİNTİQALINDA  İSTİFADƏ  OLUNAN  İŞкİ  MAВELƏRİN 

ÇİRKLƏNMƏ  SƏBƏBLƏRİ. 

 

İЧşККЭ, вШХ Яə ЦОХТШrКsТвК  ЦКşıЧ  Яə  КЯКНКЧХıqХКrı  РörüХəЧ  ТşХərin  növlərinə görə qruplara  

ayrıХК ЛТХər. Buna görə ЦКşıЧХКrı  КşКğıНКФı  ЧöЯЛəti  əsas siniflərə bölürlər; nəqliyyКЭ, НКşıвıМı  Яə  

yükləmə-ЛШşКХЭЦК; вüФqКХ-НırКЧ; ЭШrpКq  ТşХərТ  üхüЧ  ЦКşıЧ  Яə  КЯКНКЧХıqХКr,  вКrЦК  üхüЧ,  НКş  
maЭОrТКХХКrıЧ  КвrıХЦКsı  Яə  вЮвЮХЦКsı  üхüЧ.   

MКşıЧ  sТЧТПХərТ  Квrı-Квrı  qrЮpХКrК,  ЭТpХərə,  tipölçülərə  bölünürlər (texnoloji  istifadəsinə 

görə). MəsələЧ  ЭШrpКq  ТşХərТ  üхüЧ  ЦКşıЧХКrı  Тş prШsОsТЧТЧ  бüsЮsТввətinə  görə  yerqazan (ekska-

ЯКЭШr), qrЮЧЭЮ qШpКrНıЛ  вК-бıЧ  Цəsafəyə НКşıвКЧ, вОrqКгКЧ-nəqliyyat (buldozerlər, skreperlər, 

qrey-derlər, qreyder-elevaЭШrХКr) ФТЦТ  qrЮpХКrК  КвırırХКr. IЧşККЭ,  вШХ  Яə  melio-rКsТвК  ЦКşıЧХКrıЧНК  
hidrКЯХТФ  ТЧЭТqКХХКrНКЧ  РОЧТş  ТsЭТПКНə  olunur. Hidravlik  intiqal-ЦКşıЧ  ЦОбКЧТгЦ  Яə  ТşхТ  ОХО-

mentləri  hərəkətə  gətirməФ  üхüЧ  РüМ  КЯКНКЧХıqХКrıЧıЧ,  ЭrКЧЦТssТвКsıЧıЧ  Яə  idarəetmə  sistem-

lərinin  toplusudur. 

IЧЭТqКХХКrК  ЯОrТХəЧ  üЦЮЦТ  ЭəХəЛХər ЛЮЧХКrНır:  РüМ  КЯКНКЧХıqХКrıЧıЧ ФəЧКr ОЧОrУТ  ЦəЧЛəвТЧНəЧ  
КsıХı ШХЦКЦКsı, ФТхТФ qКЛКrТЭ, хəФТ, ЛöвüФ FİƏ -ЧК ЦКХТФ ШХЦКsı, ЦОбКЧТгЦХərТЧ sКНə  rОЯОrsТЯ-

ХəşЦəsТ, sürəЭТЧ  Яə  ТşхТ  qüЯЯəХərТЧ  ЧТгКЦХКЧЦКsı.  
MüКsТr  ЮЧТЯОrsКХ  ЛТrхКХШЯХЮ  ОФsФКЯКЭШr,  öгüвОrТвəЧ  ФrКЧ,  вüФХəвТМТ,  ЛЮХНШгОr,  sФrОpОr  Яə  

НТРər  ТЧşККЭ  ЦКşıЧХКrı  ЦШНОХХərТЧНə  РüМüЧ  ЦüСərrТФНəЧ  ТşхТ  ЦОбКЧТгЦХərə  öЭürüХЦəsТ  üхüЧ  
СəМЦХТ  СТНrШТЧЭТqКХХКrНКЧ  ТsЭТПКНə  ШХЮЧЮr (şəФТХ  1). 
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Şəkil  1. HəМmlТ  СТНrШТnЭТqalın  sЭrЮkЭЮrЮ. 
 
HəМЦХТ  СТНrШöЭürüМü – СТНrШТЧЭТqКХıЧ  qüЯЯə  СКsТХ  ОНəЧ  СТssəsТНТr. OЧЮЧ  əsКs  ОХОЦОЧЭХərТ  

ЧКsШs  Яə  ЦüСərrТФНТr. ƏРər  СТНrШЦКşıЧıЧ  хıбış  ОХОЦОЧЭТ  НöЯrТ  СərəФəЭ  КХırsК,  ЛОХə  ЦüСərrТФ  
СТНrШЦüСərrТФ, əРər  ТrəХТ-РОrТ  СərəФəЭ  ОНТrsə  sТХТЧНr  КНХКЧır.  

HТНrШöЭürüМüЧüЧ  ЭərФТЛТЧə  СТНrШКФФЮЦЮХвКЭШr (ЭəгвТq  КХЭıЧНК  ШХКЧ  ЦКвО-nin  enerjisini  
КФФЮЦЮХвКsТвК  ОЭЦəФ  üхüЧ ЭЮЭЮЦ) НКбТХ ШХК ЛТХər,  СКЧsı  ФТ,  ЛЮ  ОЧОrУТЧТ  ЯКМТЛ  ШХНЮğЮ  СКХНК  
ТsЭТПКНə  ОЭЦəвə  ТЦФКЧ  ЯОrТr.  BЮЧНКЧ əХКЯə  СТНrШöЭürüМüвə  СТНrШхОЯТrТМТХər – ЭəгвТq  səЯТввəsТЧТ  
Яə  ТşхТ  ЦКвО  sərПТввКЭıЧı  НəвТşəЧ  qЮrğЮХКr  qШşЮХК  ЛТХər.  1 .   

IdarəОЭЦə qЮrğЮХКrı – ЭəгвТqТЧ Яə sərПТввКЭıЧ  ХКгıЦТ  səЯТввəНə  sКбХК-ЧıХЦКsı  Яə  НəвТşТХЦəsТ,  
СəЦхТЧТЧ  ТşхТ  ЦКвО  КбıЧıЧ  ТsЭТqКЦəЭТЧТ  НəвТş-ЦəФ  üхüЧ  ТsЭТПКНə  ШХЮЧЮr:                       

- HТНrШpКвХКвıМıХКr – ТşхТ  ЦКвО  КбıЧıЧı  ХКгıЦТ  ТsЭТqКЦəЭНə НəвТşЦəФ,   СТНrШЦüСərrТФХərТ  
ХКгıЦТ  КrНıМıХХıqХК  Тşə  qШşЦКq,  ШЧХКrıЧ  хıбış  ЛəЧНХərТЧТ  rОЯОrsТЯХəşНТrЦəФ  üхüЧ; 

- TəгвТq  ЭəЧгТЦХəвТМТХərТ ( qШrЮвЮМЮ,  rОНЮФsТвК,  ЭəФrКrsüгЦə  Яə Л. klapanlar ) – ТşхТ  ЦКвОЧТЧ  
ЭəгвТqТЧТЧ  ЭəЧгТЦХəЧЦəsТ  üхüЧ; 

- SərПТввКЭ ЭəЧгТЦХəвТМəХərТ (НrШssОХХər  Яə  КбıЧ  ЭəЧгТЦХəвТМТХə-rТ,ТsЭТqКЦəЭХəЧНТrТМТ  ФХКpКЧХКr); 
-  HТНrКЯХТФ  РüМХəЧНТrТМТХər. 
KöЦəФхТ  qЮrğЮХКr  ТşхТ  ЦКвО  ФШЧНТsТШЧОrХərТ (süгРəМХər, ТsЭТХТФ  ЦüЛКНТХə  КpКrКЭХКrı  Яə  s.) 

hidravliФ  ЭəгвТq  rОХОsТ, ФТpХəşНТrТМТХər, sТsЭОЦТЧ  СОrЦО-ЭТФХТвТЧТ  ЭəЦТЧ  ОНəЧ  Яə  s. 
HТНrШбəЭЭХər-ЛШrЮХКr, вüФsəФ ЭəгвТq qШХХКrı, ФКЧКХ Яə ЛТrХəşЦəХərНə, ТşхТ maye sirkulyasiya edir. 
İşхТ  ЦКвОЧТЧ  хТrФХəЧЦəsТ, бüsЮsТХə  Нə  ТşхТ  ЦКвОвə  бКrТМНəЧ, вКбЮН НК  СТНrШКqrОqКЭХКrıЧ  

sürЭüЧəЧ СТssəХər МüЭХüФХərТЧТЧ  вОвТХЦəsТ  ЧəЭТМəsТЧНə  НüşəЧ  ЛərФ (ЦОбКЧТФТ) СТssəМТФХərХə  
хТrФХəЧЦəsТ  СТНrШКqrОqКЭХКrıЧ  Яə  ЛüЭöЯХüФНə  СТНrШТЧЭТqКХıЧ  üх  rОsЮrsХКrıЧı  КşКğı  sКХır.  

HТНrШТЧЭТqКХıЧ ЦКвОsТ  ШЧЮЧ  ТşхТ  ОХОЦОЧЭТ  ШХНЮğЮ  üхüЧ  ШЧК  ЦöСФəЦХТвТ  Яə  ЮгЮЧЦüННəЭХТвТ  
ЭəЦТЧ ОНəМəФ  ЭəХəЛХər  qШвЮХЮr. O  НТРər  ФШЧsЭrЮФЭТЯ ОХОЦОЧЭ  ФТЦТ  ЦОбКЧТФТ Яə ФТЦвəЯТ  НКğıХ-
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ЦКвК ЦərЮг qaХır. OЧЮЧ ЦəСНЮН бТНЦəЭ ЯКбЭı ЯКrНır. BЮ бüsЮsТввəЭХər ЦКвОЧТЧ  ЭТpТЧНəЧ,ТsЭТsЦКr  
şərЭТ  Яə  rОУТЦТЧНəЧ  КsıХıНır. BЮЧЮЧХК ЛərКЛər  ЦКвО ТЧЭТqКХ ЦОбК-ЧТгТЦХərТЧТЧ  sürЭФü  ЦКЭОrТКХıНır. 

 
 
İşхТ  ЦКвО  qТsЦТЧНə  НШЧЦК  ЭОЦpОrКЭЮrЮЧЮ  КгКХНКЧ  qКЭışıqХı  вüФsəФ  ФОвПТввəЭХТ  ЧОПЭНəЧ  

ОЦКХ  ШХЮЧЦЮş  ЦТЧОrКХ  qКЭqıХı вКğХКrНКЧ  ТsЭТПКНə  ШХЮЧЮr.  
StabiХ  ЭОЦpОrКЭЮr  şərЭХərТЧНə  ТşХəвəЧ  СТНrШТЧЭТqКХХКrНК  ЦТЧОrКХ  ЭərФТЛХТ  qКЭıХıq  НТКpКгЮЧЮ  

50oC  ЭОЦpОrКЭЮrНК  ЭəбЦТЧəЧ  10-40МCЭ ШХЦКХıНır.  OЧК  Рörə  Нə  ЛЮ  ЦəqsəНХə  ЭrКЧsПШrЦКЭШr, 
səЧКвО, ЭЮrЛТЧ  Яə s. ФТЦТ  вКğХКrНКЧ    ТsЭТПКНə  ШХЮЧЮr  2 .  

Aг  qКЭıХığı  ШХКЧ  ЦКвО  СТНrКЯХТФ  ТЭФТХərə  РəЭТrТr.  
GОЧТş  ЭОЦpОrКЭЮr  НТКpШгЮЧХЮ  Тş  şərЭХərТЧНə (+600C), бüsЮsТ  ЦТЧОrКХ  вКğХКrНКЧ  НК  ТsЭТПКНə  

olunur. 
HТНrШТЧЭТqКХıЧ  ЧШrЦКХ  ТşТЧТЧ  ЭəЦТЧ  ШХЮЧЦКsı  üхüЧ  ТşхТ  ЦКвОХərə  ЧöЯЛəЭТ  ЭəХəЛХər  qШвЮХЮr: 
-вКбşı  вКğХКЦК  бüsЮsТввəЭХərТ; 
-ТşхТ  ЦКвОЧТЧ  qКЭıХığıЧıЧ  ЛərФТНТМТХərə  Яə  КrКХıqХКrК  ЮвğЮЧХЮğЮ; 
-ЦКвО  qКЭıХığıЧıЧ  РОЧТş  ЭОЦpОrКЭЮr  Яə  ЭəгвТq  НТКpШгШЧЮЧНК  НəвТşЦə-ЦəsТ; 
-ТsЭТПКНə  ЭəСХüФəsТгХТвТ,вКбşı  ТsЭТХТФФОхТrЦə; 
-КşКğı  qТвЦəЭ. 
İşхТ  ЦКвОЧТЧ   ПТгТФТ  бüsЮsТввəЭХərТЧНəЧ  əЧ  əsКsı  sıбХıq  Яə  qКЭıХıqНır. 
HəМЦТ  Яə  ЦОбКЧТФТ  ТЭФТХər  Яə  СТНrШТЧЭТqКХıЧ  КşКğı  Яə  вüФsəФ  ЭОЦpОrКЭЮrХКrНК  ТşТ  ТşхТ  

ЦКвОЧТЧ  qКЭıХığıЧНКЧ  КsıХıНır. 
Mayenin  özlülüyü - ШЧЮЧ  ФТЦвəЯТ  ЭərФТЛТЧНəЧ, ЭОЦpОrКЭЮr  Яə  ЭəгвТqТЧНəЧ  КsıХıНır. нгХüХüвə  

НКСК  хШб  ЭəsТr  РösЭərəЧ  КЦТХ  ЭОЦpОrКЭЮrНЮr. нгХüХüвüЧ  ЭОЦpОrКЭЮrНКЧ  КsıХıХığı  Квrı-Квrı  
ЦКвОХər üхüЧ ПərqХТНТr. ВКğХКr üçün  t=+500 C- НəЧ НШЧЦК ЭОЦpОrКЭЮrЮЧК qəНər                    

)/exp(50 aTAnn mm    aT

A

m
meaTA )/exp(    burada, n- ФТЧОЦКЭТФ  öгХüХüФ  əЦsКХıЧıЧ  )(0KTm  - da  

qТвЦəЭТ,  A  Яə  К- ОЦprТФ   əЦsКХХКrНır. BТr  ЧОхə  ТşхТ  ЦКвОЧТЧ   A  Яə  К  ОЦrТФ  əЦsКХХКrıЧıЧ  
qТвЦəЭХərТ  КşКğıНКФı  МəНЯəХНə  РösЭərТХЦТşНТr:  

 
 BM 3 AM -10 M -20 M -30 

A 10,98 10,82 40 94 
a 3,06 3,06 3,77 3,91 

 
İşхТ  ЦКвОЧТЧ qКЭıХığıЧıЧ  СəННəЧ  КrЭıq  ШХЦКsı НrШssОХ  ТЭФТХərТЧТЧ  Яə  ЦКвОЧТЧ  ЭОЦpОrКЭЮrЮЧЮЧ  

КrЭЦКsıЧК  səЛəЛ  ШХЮr. AşКğı  ЭОЦpОrКЭЮr  şərКТЭТЧНə  ТşхТ  ЦКвОЧТЧ  qКЭıХığıЧıЧ  КrЭЦКsı  ЧəЭТМəsТЧНə  
КбıЧıЧ  ЭКЦХığıЧıЧ pШгЮХЦКsı Яə  ЛЮ  ФТЦТ  СКНТsəХər  ЛКş  ЯОrə  ЛТХər. BЮЧЮЧХК  ЛərКЛər СТНrШТЧЭТqКХıЧ  
ТşхТ  ЦКвОsТЧТЧ  qКЭıХığı  КгКХНıqНК  sıгЦКХКr  ЧəЭТМəsТЧНə ШЧЮЧ  FİƏ  КşКğı  Нüşür, ЭОЦperaturu  
вüФsəХТr  Яə  вКğ  qКЭıЧıЧ  öЭürЦə  qКЛТХТввəЭТ  КгКХır. İşхТ  ЦКвОНə  СКЯКЧıЧ  Яə  sЮвЮЧ  ШХЦКsı    
ШЧЮЧ  ФОвПТввəЭТЧə  ЦəЧПТ  ЭəsТr  РösЭərТr. 

HКЯКЧıЧ  ЛöвüФ  ЦТqНКrНК  ТşхТ  ЦКвОНə  ШХЦКsı  ФöpüФ  əЦəХə  РəЭТrə  ЛТХər. MКвОНə  Кг  
miqdarda  (1%)  sЮвЮЧ ШХЦКsı  ФöЛüФ  əЦəХə  РəХЦəsТЧТ  sürəЭХəЧНТrТr. KöpüФ ЦКвОЧТЧ (вКğıЧ) Яə  
СТНrШТЧЭТqКХ НОЭКХХКrıЧıЧ ШФsТНХəş-ЦəsТЧТ sürəЭХəЧНТrТr,СəЦхТЧТЧ öЭürЦəЧТЧ ЦОбКЧТФТ  бüsЮsТввəЭ-
ХərТЧТ  pТs-ХəşНТrТr. KöpüвüЧ  ЦöСФəЦХТвТ  вКğıЧ  ЭОЦpОrКЭЮrЮЧЮЧ  qКХбЦКsı  ТХə  КгКХır  Яə  700C   
ЭОЦpОrКЭЮrНК  НКğıХır  3 .  

İşхТ  ЦКвОЧТЧ  ФОвПТввəЭТЧТ  ЧöЯЛəЭТ  КsКЧ  üsЮХХКrХК  qТвЦəЭХəЧНТrТrХər: 
1.NüЦЮЧə  РöЭürüХür,  əЧ  Кгı  ЛТr  sЮЭФК  ЭərpəЧЦəг  СКХНК  sКбХКЧıХır.  ƏРər  ЭЮЭЮЦНК  хöФЦə  

ЯКrsК, НОЦəХТ  ЦКвО  хТrФХəЧТЛ,  ШЧЮ  ПТХЭrКsТвК  ОЭЦəФ, вК НК  НəвТşЦəФ  ХКгıЦНır. ƏРər  ЦКвОЧТЧ  
rəЧРТ  НəвТşТЛsə  (qКrК  Яə  ЭüЧН şКЛКХıНı  rəЧРНəЧ  ЛКşqК ),  хТrФХəЧНТrТМТ  ЦКННəХərТЧ  ЭərФТЛТЧТ  ЭəвТЧ  
ОЭЦəФ  ХКгıЦНır.   

2.ƏРər  süгРəМ  ОХОЦОЧЭТ  ЭОг-ЭОг  гТЛТХХəЧТrsə, НОЦəХТ  ТşхТ  ЦКвО  хТrФХəЧТЛ. 



Mexanika                 Elmi əsərlər 

 112 

3.ƏРər  ТşхТ  ЦКвОЧТЧ  ЧüЦЮЧəsТ  (şəППКП  qКЛНК)  qКЛıЧ  вЮбКrı  СТssəsТ  ЛЮХК-ЧıqНırsК,  ЦКвОНə  
СКЯК  ЯКr,  əРər  КşКğı  СТssəsТЧНə  ЛЮХКЧıqНırsК  sЮ  ЯКr. TərФТЛТЧНə  sЮ  ШХКЧ  ТşхТ  ЦКвОЧТ  НəвТşЦəФ  
ХКгıЦНır. 

 
HidroТЧЭТqКХıЧ ЮгЮЧЦüННəЭХТ  ТşТЧНə вКğıЧ  КХışЦК  ЭОЦpОrКЭЮrЮ  ТşхТ  ЦКвОЧТЧ  ЭОЦpОrКЭЮrЮЧНКЧ  

20-300C  КrЭıq  ШХЦКХıНır.   
Ən  çəЭТЧТ  вКğıЧ  НəвТşТХЦə  ЯКбЭıЧıЧ  qШвЮХЦКsıНır.  ƏРər  ТsЭТsЦКr  şərtlərТ  вКğıЧ  Яəziyyətinə  

nəzarət  etməyə  imkan  verirsə,  tЮrşЮХЮq  qТвЦəЭТЧТЧ   1q  вКğК  0,1Цq  KOH  ШХНЮğЮ  СКХНК  вКğı  
dəвТşЦəФ  ШХКr. TЮrşЮХЮq  qТвЦətini  (rəqəЦТЧТ)  sЭКЧНКrЭК  ЮвğЮЧ  sОхТrХər. 

Açar  sözlər: HТНrШТЧЭТqКХ, ТşхТ  ЦКвО, СТНrКЯХТФ  sТХТЧНr.   
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Using  hydraulic  fluids  to  get  dirty  causes  in the volume of  gidrointigal. 
 

SUMMARY 
 
This article  is about  the  man  causes  of  operating  fluids  pollution  used  in  hydrostatic  power  

drives  of  construction, road  and  ameliorative  machines. 
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BƏRPA OLUNAN ENERJİ  MƏNBƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ZAMANI SU VƏ ENERJİ 

TƏCHİГATI QURĞULARININ OPTİMAL İDARƏ OLUNMASI 
 

TəЛТТ ОЧОrУТ ОСЭТвКЭХКrıЧНКЧ Сərtərəfli istifadə ЛКбıЦıЧНКЧ kifayət etməyən su və enerji 
rОsЮrsХКrı Цəhdud olan yerlər üçün bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə sбОЦТЧТЧ ТşХənib 
СКгırХКЧЦКsı гərurəЭТ ЯКrНır Яə ЛЮ бüsЮsТ ШХКrКq КФЭЮКХНır. İsЭТПКНə olunan enerji mənbəyinin fərdi 
xüsusiyyətlərindən və ЯОrТХЦТş rayon üçün bu və ya digər sahələrin mühümlüyündəЧ КsıХı ШХКrКq Сər 
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ЛТr СКХ üхüЧ Квrı-КвrıХıqНК ЯəziyyəЭ КrКşНırıХЦКХıНır. Məsələnin həlli günəş qЮrРЮХКrıЧНКЧ ТsЭТПКНə və 
tənzimlənmə sxemlərində əФs ШХЮЧЦЮşНЮr.  

 
Bunun üçün günəş qЮrğЮХКrıЧНКЧ ТsЭТПКНə zamaЧı sТsЭОЦТЧ ЛЮ Тş sЭrЮФЭЮrЮ əsКs РöЭürüХЦüşНür: 

su təМСТгКЭı üхüЧ əvvəlcədəЧ СКгırХКЧЦış qЮвЮНКЧ ТхЦəХТ sЮвЮЧ хıбКrıХЦКsı Яə sЮ rОгОrЯЮКrХКrıЧıЧ 
НШХНЮrЮХЦКsıЧНКЧ sШЧrК КЯЭШЦКЭТФ ШХКrКq ОХОФЭrТФ КФФЮЦЮХвКЭШrХКrıЧıЧ вüФХənməsi. Həm 
КФФЮЦЮХвКЭШrХКrıЧ вüФХənməsТ ЛКş ЯОrТЛsə, həm də sЮ rОгОrЯЮКrı НШХЮЛsК ШЧНК КХıЧКЧ ОХОФЭrТФ 
enerjisi həyəЭвКЧı sКСədə suvarma üçün nəzərdə ЭЮЭЮХКЧ sЮ ЧКsШsЮЧЮ ТşХətməyə yönəlir. Beləliklə, 
günəş qЮrğЮХКrıЧНКЧ ТsЭТПКНə гКЦКЧı ЛüЭüЧ sЮ Яə elektroenerji təМСТгКЭı qЮrğЮХКrı sТsЭОЦТЧТЧ optimal 
idarə edilməsi məsələsi irəХТ хıбır Д1Ж.  

Bu zaman sistemin avtomatik idarə edilməsi iki tənzimlənmə mərhələsinə pКrхКХКЧır. 
Tənzimlənmənin birinci mərhələsТЧТЧ СОsКЛКЭı sЮ qЮвЮsЮЧЮЧ ШpЭТЦКХ ЭЮЭЮЦЮЧЮЧ ЭəвТЧ ШХЮЧЦКsıЧı 
təmin edir: 

 
Burada - günəş qЮrğЮsЮЧЮЧ  гКЦКЧıЧНК СКsТХКЭıНır.  
 Tənzimlənmənin ikinci mərhələsТЧТЧ СОsКЛКЭı ОХОФЭrТФ КФФЮЦЮХвКЭШrХКrıЧıЧ ШpЭТЦКХ ЭЮЭЮЦЮЧЮЧ 

və enerji təМСТгКЭı sТsЭОЦТЧТЧ ОЧОrРОЭТФ pКrКЦОЭrХərinin seçimini təmin edir. Bu mərhələdə 
komponentləri Qe(t) və Ss(Э) ШХКЧ ПЮЧФsТвКЧıЧ qЮrЮХЦКsıЧНЧ ТsЭТПКНə ОНТХЦТşНТr: 

 
Q(t) = Qe(t) və Ss(t), 

 
Burada,   - günəş qЮrğЮsЮЧЮЧ  гКЦКЧıЧНК Яə 

günəş rКНТКsТвКsıЧıЧ Eemin-dan Esmin-a qədər olan diapazonunda СКsТХКЭıНır Д2Ж.  
Bu diapazonda elektronasos hələ ФТ, РüМ хКЭışЦКЦКгХığıЧК Рörə ТşХəyə bilməz, lakin elektrik 

akkumulyatoru yüklənə bilər.  - su quyusunun tutumu məСНЮН ШХНЮğЮЧК Рörə su 

təМСТгКЭıЧНК ТsЭТПКНə edilməyən izafi enerjidir.  
Bu iki mərhələdən birincisi olan su tutumunun optimal qiymətinin təвТЧ ШХЮЧЦКsı СОsКЛКЭıЧıЧ 

alqoritminin blok-sбОЦТ şəkil 1-də göstərТХЦТşНТr.  
 

Qs + Qe

Qs + Ke Qe + Ss - Ke

Qs

 

– Ks<0

 

Qs

 

– Ks=0

 

Qs

 

– Ks>0

 

 Wn-1 +(Qs

 

– Ks)

 

Wn =Wn-1, Ss=0, D=0

 
 Wn-1 +(Qs

 

– Ks)

 

 Wn-1 +(Qs – Ks)

 Wn-1 +(Qs

 

– Ks)

 

 Wn-1 +(Qs

 

– Ks)

 

 Wn-1 +(Qs

 

– Ks)

 

 Wn-1 +(Qs – Ks)

 Wn-1 =Wn-1+(Qs

 
– Ks)

 

S=0
 

D=0  

 D =Wn-1+(Qs

 
– Ks)

 

S=0
 

Wn=0  

 Wn =Wn-1+(Qs

 
– Ks)

 

S=0
 

D=0  

 Wn =W0s

Ss=Wn-1+(Qs–Ks)-W0s

D=0
 

 
Şəkil 1. Su tutumunun optimal qiymətinin təвТn ШlЮnması СesabaЭının alqШrТЭmТnТn blШk sбem
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Tənzimlənmənin hesabaЭıЧıЧ ЛТrТЧМТ ЦərhələsТ ЛЮЧХКrı Цüəyyən edəcəkdir: 
1) TəЧгТЦХəЧЦəЧТЧ  гКЦКЧıЧНК СОХТШЧКsШs qЮrğЮsЮЧЮЧ qКХНırНığı sЮвЮЧ üЦЮЦТ ЦТqНКrı - ΣQs 
2) TəМСТгКЭНК ТsЭТПКНə ОНТХЦəвəЧ ТгКПТ ОЧОrУТЧТЧ ЭШpХЮsЮ  -  ΣSs 
3) QЮrğЮ ТşХəЦəвəЧНə ЦüЦФüЧ ШХК ЛТХəЧ sЮ НОПТsТЭi   -   ΣDs 
4)  гКЦКЧıЧНК ЭШpХКЦ sЮ sərПТввКЭı    -   ΣKs 
5) Su quyusunun optimal tutumu  
                                                  

Ws=W0s – Wsmin,           ΣDs=0 olduqda 
Ws=W0s + Σ Ds,            ΣDs>0 olduqda 

 

Mərhələlərdən ikincisi olan elektrik akkumulyatorunun tutmunun optimal qiymətinin təyin 
ШХЮЧЦКsı СОsКЛКЭıЧıЧ КХqШrТЭЦТЧТЧ ЛХШФ-sбОЦТ şəkil 2-də göstərТХЦТşНТr.  

 

Qs + Qe

Qs + Ke

 

Qe + Ss

 

- Ke

 

 (Qe +Ss)– Ke<0

 

(Qe +Ss)– Ke=0 (Qe +Ss)– Ke>0

Wn-1 +[(Qe +Ss)– Ke]

Wn =Wn-1, S=0, D=0

 

 Wn-1 +(Qe +Ss)– Ke

 

 Wn-1 +[(Qe +Ss)– Ke]

 

Wn-1 +[(Qe +Ss)– Ke]>0 Wn-1 +[(Qe +Ss)– Ke]<0 Wn-1 +[(Qe +Ss)– Ke]<W0e Wn-1 +[(Qe +Ss)– Ke]>W0e

 Wn =Wn-1+[(Qe + Ss)-Ke]
 

S=0  

D=0  

 D =Wn-1+[(Qe +Ss)– Ke)
 

S=0  

Wn=0  

Wn =Wn-1+[(Qe + Ss)-Ke]
 

S=0  

D=0  

 Wn =W0e

S=Wn-1+[(Qe+Ss)-Ke]-W0e

D=0   
 

Şəkil 2. Elektrik akkumulyatoru tutumunun optimal qiymətinin təвТn ШlЮnması СesabaЭının 

alqoritminin blok sxemi 
 

TənzimlənməЧТЧ СОsКЛКЭıЧıЧ ТФТЧМТ ЦərhələsТ ЛЮЧХКrı Цüəyyən edəcəkdir: 
1)  гКЦКЧıЧНК РüЧəş qЮrğЮsЮЧЮЧ СКsТХ ОЭНТвТ üЦЮЦТ ОЧОrУТ   -  ΣQ 

 2) su və elektroenerji təМСТгКЭıЧı öНədikdən sonra mümkün ola bilən istifadə olunmayan ener-
jinin toplusu -  ΣSe  

3)  гКЦКЧıЧНК ОЧОrУТ НОПТsТЭТ ЭШpХЮsЮ -   ΣDe  
4)  гКЦКЧıЧНК ОХОФЭrТФ ОЧОrУТsТ sərПТввКЭı ЭШpХЮsЮ -   ΣKe  
5) Elektrik akkumulyatorunun optimal tutumu 

  
We=W0e – Wemin,           ΣDe=0 olduqda 
We=W0e + Σ De,            ΣDe>0 olduqda 

 
Göstərilən hesabat Azərbaycan şəraitində fotovoltaik günəş qurğularından istifadə olunmaqla 

aparılmışdır. Bu zaman su təМСТгКЭı üхüЧ СКгırХКЧКЧ qЮвЮЧЮЧ СКsТХКЭı nəzərə КХıЧКrФəЧ КвХıq 
normativ КНКЦЛКşı 12Ц3 olmaqla hesablКЧЦışНır. EХОФЭrТФ КФФЮЦЮХвКЭШrЮЧЮЧ гəruri tutumunu 
enerji ilə təchiz etmək üçün onun elektrik tutumu üçün 300 A x saat qəЛЮХ ОНТХЦТşНТr. BЮ гКЦКЧ 
gündəlik elektroenerji sərПТввКЭı 2ФVЭ б sККЭ Чəzərdə ЭЮЭЮХЦЮşНЮr.   

Açar sözləri: günəş qЮrğЮХКrı, ШpЭТЦКХ Тdarə edilməsi, istifadə ЦОЭШНТФКsı, ОЧОrУТ  təМСТгКЭı, sЮ 
təМСТгКЭı.  
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M.A.Akhmedov, S.Q.Akhmedov  
 

Optimal control system installation water and energy supply for the use of  
renewable energy sources  

 

SUMMARY 
 

Analyze the methods the joint use of solar installation at the same time as the water supply and power 
supply for areas remote from the centralized power systems. Developed an optimal control system-wide 
installation of water and energy use in solar installations. It is shown that the optimal management of the 
entire system is divided into two stages of regulation.  
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TƏDRIS PROSESINDƏKI MоHAГIRƏ MATERIALLARININ MоASIR INFORMASIВA 
TEБNOLOGIВANIN TƏTBIQI ILƏ HAГIRLANMASININ MоБTƏLIF 

FORMALARININ ARAŞDIRILMASI 
 
HКгırНК ТЧПШrЦКsТвК ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧıЧ əЧ РОЧТş Эətbiq edildiyi sahələrdən biri tədris sahəsidir. 

Qisa olaraq deməФ ШХКr ФТ, ЛЮ prШsОs РОЧТş ЯüsəЭ КХЦışНır Яə bütün istiqamətlərdə müxtəlif 
formalarda yeni imkanlar yaranmКqНКНır. LКФТЧ ЛЮ prШsОs  Сəm də xeyli mübahisələrə səbəb 
ШХЦЮşНЮr. ƏЧ ЦКrКqХı Лə vacib suallardan biri isə “KШЦpвЮЭОr” Цüəllimi tam əvəz edə bilərmi 
sЮКХıНır (1) SЮКХ ТЧНТФТ гКЦКЧ üхüЧ хШб хəЭТЧ ШХНЮğЮЧНКЧ СələХТФ КЧМКq ТЧПШrЦКsТвК ЭОбЧТФКsıЧıЧ 
tədris matОrТКХХКrıЧıЧ ПШrЦКsıЧК, ФШЧФrОЭ ШХКrКq ЦüСКгТrələrə təsirinə baxaq. 

mailto:Ragim2002@mail.ru
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DОНТвТЦТг ФТЦТ, ЛЮ prШsОs РОЧТş ЯüsəЭ КХЦışНır. ArЭТq Эədris materiallarinin (mühazirə, 

laboratoriya, praktiki məşğələ, seminarlar və s.) ОХОФЭrШЧ ЯКrТКЧЭХКrı, ФХКssТФ ПШrЦКХКrı sıбışНırıb 
хıбКrЦКqНКНır. BЮ prШsОs ТНКrə ШХЮЧЦКНığıЧНКЧ Яə КrКşНırıХЦКНığıЧНКЧ ЛəzəЧ бШşКРəlməz formalar 
və tətbiqolunmalar da (xüsusən tələbələr tərəfindəЧ) вКrКЧır (2) 

AşКğıНК ЭəНrТs ЦКЭОrТКХХКrıЧНК ЦüСКгТrələrin bəгТ  ПШrЦКХКrı Яə ШЧХКrıЧ ЭОsЭ sЮКХХКrı ТХə əlaqəli 
formada təkmilləşНТrТХЦəsТ вШХХКrıЧК хШб qısК ЛКбıХЦışНır. 

HКгırНК Эədris prosesində tətbiq olunan mühazirələr istifadə olunarkən elektron formalardan 
istifadə ШХЮЧЦКsıЧК ЛКбЦКвКrКq ШЧХКrıЧ НТХТ, НəвТşЦəЦТşНТr. DТРər tərəfdən tətbiq olunan test 
suallarıЧıЧ СКгırХКЧЦКsıЧНК ФШЦpвЮЭОrТЧ ЭəsТrТ НКСК хШб ШХЦЮşНЮr Яə ШЧХКrıЧ ПШrЦКХКrı ФХКssТФ 
ПШrЦКНКЧ, ЛТХОЭ sЮКХХКrıЧНКЧ Фəskin fərqlənir. (1) Bu da öz növbəsində tələbənin imtahana 
СКгırХКşЦКsıЧНК хətinliklər вКrКНır. Bəzən də əksinə, КЧМКq ЭОsЭ sЮКХХКrıЧı əzbərləməklə imtahandan 
kecmək də ШХЮr (2) OЧК ğörə də ancaq mühazirələrin bəгТ вОЧТ ПШrЦКХКrıЧК ЛКбКq. 

Klassik mühazirələr КНТ НКЧışıq НТХТЧə xas olan bütün xüsusiyyətləri özündə sКбХКвır. ƏЧ ЛöвüФ 
mənfi cəhəti kimi isə izafiliyi göstərmək olar. Klassik imtaСКЧ ПШrЦКХКrıЧНК (ЛТХОЭ Яə 3 suala əЭrКПХı 
cavab) bu o qədər də təsir göstərmir. Adətən bu zaman hər СКЧsı ЛТr ЦöЯгЮЧЮЧ ЛКşХТğТ Яə ya bir 
necə səhifəlik bir material bir sual ücün nəzərdə tutulur. Tələb olunan cavablar da həmən tərzdə, 
КгКН ПШrЦКНК, ХКгıЦsıг əlavələrlə və ya qeyri-dəqiq, təxmini ifadələrlə ЯОrТХТr. ƏХЛəttə bu zaman 
МКЯКЛıЧ qТвЦətləndirilməsi də çətin məsələdir. 

Kompyuterin təЭЛТqТ Оıə birinci növbədə məСг ЭОsЭ sЮКХХКrıЧК ЭəsТr ОЭЦТşНТr.TОsЭ sЮКХХКrıЧıЧ sКвı 
demək olar ki, mühazirənin hər bir КЛгКsıЧК ЛТr sЮКХ Нərəcəsinə qədər хШбКХЦışНır. BЮЧЮЧХК Лərabər 
düzgün və вКХКЧ МКЯКЛ ПШrЦКХКrı НК ФТПКвət qədər ТşХən-ЦТşНТr. LКФТЧ вЮбКrıНК qОвН ОЭНТвТЦТг ФТЦТ 
mühazirələrТЧ ПШrЦКsıЧНК, prОгОЧЭКsТвКları Чəzərə almasaq, elə bir dəвТşТФХТФ ШХЦКЦışНır.  

Mühazirənin stilində kompyuter istiqamətində СОх ЛТr вКбıЧХКşЦК СТss ШХЮЧЦЮr. BЮ ТsЭТqКЦətdə 
məСг ЛТrТЧМТ ШХКrКq ТгКПТХТвТ КrКНКЧ qКХНırЦКq, МüЦХələri sadələşНТrЦəФ, КвНıЧ, ФШЧФrОЭ вКХЧıг ЛТr 
məЧКХı ТПКНələrlə ЦКЭОrТКХı ТгКС ОЭЦək olar. Xüsusi formalardan, ancaq kompyuterin verdiyi 
imkanlardan istifadə edərək əвКЧТХТвТ КrЭırЦКq ХКгıЦНır. 

İЧНТФТ СКХНК вКХЧıг ЛТr ЦüСКгТrə ПШrЦКsı Яə bir dəsЭ ЭОsЭ sЮКХХКrı ЭəЭЛТР ШХЮЧЮr. LКФТЧ вЮбКrıНКФı 
üsЮХХКrХК НКСК qısК ЦüСКгТrə ПШrЦКsıЧı əlavə etsək tələbəЧТЧ ТЦЭКСКЧК СКгırХКşЦКsı НКСК ОППОФЭХТ 
olar. Bu zaman tələbə əvvəlcə ğОЧТş ЦüСКгТrəЧТ ШбЮвЮЛ ЭОsЭ sЮКХХКrıЧıЧ МКЯКЛХКrıЧı КбЭКrır. SШЧrК 
isə qısК ПШrЦКЧı ШбЮвКrКq НКСК sürətlə sЮКХХКrК МКЯКЛ ЭКpır. SКНələşНТrЦəni davam etdirməklə 
вКХЧıг ПКФЭХКrНКЧ ТЛКrət mühazirə ПШrЦКsıЧı КХЦКq ШХКr. 

Hər bir faktdan isə bir neçə ЭОsЭ sЮКХıЧı КХЦКq ШХКr. BЮ prШsОsə mühazirədəЧ ХКгıЦ ШХКЧ qədər 
ЭОsЭ sЮКХХКrıЧıЧ КХıЧЦКsı prШsОsТЧТЧ ФШЦpвЮЭОrə həvalə ШХЮЧЦКsı ЦəsələsТЧТЧ ТХФТЧ ПШrЦКsı Яə üsulu 
kimi baxmaq olar. Yəni kompyuter də ТЧsКЧ НКЧışıq ПШrЦКsıЧК öг əks təsirini göstərməlidir. 
Əlbəttəki informasiya və ФШЦpвЮЭОr ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧıЧ ТЧФТşКПı ТХə əlaqədər olaraq ingilis dilindən 
daxil olan sözləri və “ТrəХТ РОЭЦТş ” ТsЭТПКНəçilərin istifadə etdiyi xüsusi “УКrqШЧ”ХКrı Чəzərə almasaq.  

Bu manerКНК ЦКЭОrТКХıЧ СКгırıКЧЦКsı КЧМКq Нəqiq elmi mövzulara təЭЛТq ШХЮЧЦКХıНır. BОХəliklə  
“ЦüСКгТrə-ЭОsЭ sЮКХХКrı” ПШrЦКsıЧНКЧ, РОЧТş ЦüСКгТrə-qısК ЦüСКгТrə- faktlar-ЭОsЭ sЮКХХКrı ПШrЦКsıЧК 
keçmək mümkündür. Buraya hər bənddə ЮвğЮЧ вОrХərə, irəli – geriyə hərəkətlərТ КsКЧХКşНırЦКq 
üхüЧ “ТsЭТЧКНХКr” НК əlavə oluna bilər (2) Bu zaman belə təНrТs ЦКЭОrТКХıЧНКЧ ФШЦpХОФs ПШrЦКНК 
istifadə etmək (xüsusən də elektron formada) daha sadə və effektli olar. Tələbə belə ПШrЦКНК КrЭıq 
tək də хКХışК ЛТХər. ВКХЧıг бüsЮsТ СКХХКrНК КЧХКşıХЦКгХıq ШХНЮqНК Цüəllimə müraciət edə bilər. 

BЮ ТşХərТЧ КpКrıХЦКsıЧНК ШППТs prШqrКЦХКr pКФОЭТЧНən istifadə etməklə вКбşı Чəticələr almaq 
olar. YЮбКrıНК РösЭərilən bütün formalar üçün (mühazirələr və ЭОsЭ sЮКХХКrı üхüЧ) ТХФ ЧöЯЛədə xüsusi 
şКЛХШЧХКrıЧ СКгırХКЧЦКsı хШб КsКЧНır.  

ArЭıq ЛОХə şКЛХШЧХКrıЧ ЦüбЭəХТП ПШrЦКХКrı ЦüqКвТsəХТ şəkildə tətbiq olunur və КrКşНırıХır. 
Açar sözlər: mühazirə, test, sual, cavab 
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 In this article questions of preparation various forms of lecture materials using modern information 
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İNFORMASİВA-TƏHSİL MоHİTİNİN FUNKSİВALARINI ВERİNƏ ВETİRƏN 
MÖVCUD PROQRAM MƏHSULLARININ TƏHLİLİ 

 
1. GТrТş. 

Distant təСsТХТЧ şəbəkə ЭОбЧШХШРТвКsıЧıЧ ЭКЦ ШХКrКq Сəyata keçirilməsi üçün zəruri olan 
vasitələrdən biri də informasiya-təhsil mühitidir. 

İЧПШrЦКsТвК-təhsil mühТЭТ (İTM) ЛТr КЧХКвış ФТЦТ Квrı-Квrı Цənbələrdə müxtəlif cür izah olunur 
[1-2]. XX əsrdə СОsКЛ ОНТХТrНТ ФТ, İTM ТНКrələrin, məХЮЦКЭ ЛКгКХКrıЧıЧ, ХШФКХ Яə qlobal informasiya 
şəbəkələrТЧТЧ, ФТЭКЛбКЧКХКrıЧ ФТЭКЛ ПШЧНЮЧЮЧ, ПЮЧФsТШЧКХ Яə ərКгТ üЧЯКЧХКrıЧıЧ Яə normativ 
sənədlərТЧ sТsЭОЦХТ şəkildə təşФТХ ШХЮЧЦЮş Цəcmusu, həmçinin təhsil fəaliyyəЭТЧТ rОКХХКşНırКЧ 
məХЮЦКЭХКrıЧ Яə ТЧПШrЦКsТвК rОsЮrsХКrıЧıЧ öЭürüХЦəsi vasitələrТЧТЧ вığıЦıНır.  
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LКФТЧ вКХЧıг ЭОХОФШЦЦЮЧТФКsТвК Яə ТЧПШrЦКsТвК ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧı əsas götürən belə КЧХКвış ЭКЦ 

və adekvat hesab edilə bilinməг. İЧПШrЦКsТвК prШsОsХərТЧТ rОКХХКşНırКЧ КpКrКЭ ЯКsТЭələri sistemini, 
proqram təЦТЧКЭıЧı, ЦüЭəxəssisləri və istifadəçiləri, sənəd dövriyyəsini, məХЮЦКЭ ЛКгКХКrıЧı öгüЧНə 
birləşНТrəЧ “ТЧПШrЦКsТвК-pedaqoji müСТЭ” КЧХКвışı вКrКЧЦışНır. EХЦТ НöЯrТввəyə region, ölkə, dünya 
birliyi, vahid informasiya məФКЧı ФТЦТ ТЧПШrЦКsТвК ЦüСТЭХərТЧТЧ qКrşıХıqХı əlaqələrini müəyyən edən 
“ТЧПШrЦКsТвК ЦəФКЧı” КЧХКвışı НКбТХ ОНТХЦТşНТr. 

DТsЭКЧЭ (Кхıq) Эəhsilin informasiya-təhsil mühiti dedikdə, ənənəvi və ОХОФЭrШЧ НКşıвıМıХКrНК ШХКЧ 
ТЧПШrЦКsТвКЧıЧ ТЧЭОqrКsТвКsı, qКrşıХıqХı Пəaliyyətin kompüter-ЭОХОФШЦЦЮЧТФКsТвК ЭОбЧШХШРТвКsıЧıЧ 
köməyi ilə qЮrЮХЦЮş, öгüЧНə ЯТrЭЮКХ ФТЭКЛбКЧКХКrı, ЦəХЮЦКЭ ЛКгКХКrıЧı, ШpЭТЦКХ sЭrЮФЭЮrХКşНırıХЦış 
tədris-ЦОЭШНТФТ ЛКгКЧı Яə yeni pedaqoji sistemin (məФКЧıЧ) prТЧsТpХəri əsКsıЧНК Пəaliyyət göstərən 
НТНКФЭТФКЧıЧ РОЧТşХəЧНТrТХЦТş КpКrКЭıЧı ЛТrХəşНТrən vahid informasiya-təСsТХ ЦüСТЭТ ЛКşК НüşüХür. 

 
2. ƏsКs Яəzifə və funksiyalar. 

Əsas vəzifənin həlli, yəni keyfiyyətli təhsilin təЦТЧ ШХЮЧЦКsı üхüЧ İTM КşКğıНКФı КХЭ Яəzifələri 
yerinə yetirməlidir [2]: 
1.  SТsЭОЦТЧ ТşТЧТЧ ТНКrə ШХЮЧЦКsı. Təhsil müəssisəsinin rəhbəri təhsil fəaliyyəti siyasəЭТЧТ ТşХəyib 

СКгırХКвır: ЦüЯКПТq ТбЭТsКsХКr Яə ТбЭТsКsХКşЦКХКr üхüЧ Эədris proqrКЦХКrıЧı СКгırХКвır, Эədris 
ФЮrsХКrı üхüЧ ЭələbələrТЧ sТвКСısıЧı Цüəyyən edir, hər bir proqram üçün təНrТs pХКЧХКrıЧı qЮrЮr, 
təНrТs pХКЧıЧК ЮвğЮЧ ШХКrКq Эədris prosesini təşФТХ ОНТr. 

2.  TəНrТs ФЮrsЮЧЮЧ ПШrЦКХКşНırıХЦКsı. KЮrsЮ СКгırХКвКЧ Цüəllim özünün biliklərini kursa daxil edir. 
Bu zaman onun öz bilikləri, faktiki təНrТs ЦКЭОrТКХı Яə onun tədrisinin müəХХТП ЦОЭШНТФКsı, 
pedaqoji vərНТşХəri və üsЮХХКrı Пərqləndirilməlidir. 

3.  Sistem daxilində təlim. Tələbə kursu fərdi rejimdə öyrənir (mənimsəyir). Bu zaЦКЧ Ш öгüЧüЧ Тş 
tempinə ЮвğЮЧ ШХКrКq ШpЭТЦКХ öвrənmə yolunu və НОЭКХХКşНırЦК Нərəcəsini müəyyən edir. 

4.  Kursda tədris prosesinə nəzarət. Kursu aparan müəllim (tyutor) hər bir tələbə üçün kursun 
öyrənilməsi prosesinə nəzarəЭ ТЦФКЧıЧК ЦКХТФ ШХЦКХı Яə ХКгıЦ olduqda kömək göstərməli, 
yaxud məsləhət verməlidir. Tyutor həmçinin konkret kursun öyrənilməsində ТşХərin vəziyyətinin 
ümumi təhlilini apara bilər. 

5.  Ümumilikdə tədris prosesinin təhlili, monitorinqi və hər bir tələbənin vəziyyətinin izlənilməsi. 
Kursu ТşХəвТЛ СКгırХКвКЧ Цüəllim və rəhbərlik üçün tədris prosesinin ümumilikdə kurs üzrə, 
kurs tsiklləri üzrə, proqram üzrə təСХТХТЧТЧ КpКrıХЦКsı, ШЧЮЧ НТЧКЦТФКsıЧıЧ Эəhlili və mümkün 
problemlərТЧ КşФКr ОНТХЦəsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
İTM internet şəbəkəsində distant təhsilin təşkilinin bütün aşağıdakı üsullarını öгündə 
birləşdirməlidir: 
- ТЧЭОrЧОЭ şəbəkəsi vasitəsi ilə təНrТs ЦКЭОrТКХХКrıЧК КхıqХıХığıЧ Эəmin edilməsi; 
- təНrТs ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ pКвХКЧЦКsı (вКвıХЦКsı); 
- testləşНТrЦəЧТЧ КpКrıХЦКsı; 

- təhsil informasiвК rОsЮrsХКrı (Нərsliklər, ФЮrs prШqrКЦХКrı, ЭОsЭХər və s.) sisteminin məlumat 
ЛКгКsıЧНК ЭШpХКЧЦКsı; 

- təНrТs prШsОsТЧТЧ РОНТşТ Яə nəticələri barədə istifadəçilərə informasiya verilməsi; 
- təНrТs pХКЧıЧК ЮвğЮЧ ШХКrКq НТsЭКЧЭ Эəhsilin təşФТХ ОНТХЦəsi. 
Şəbəkə distant təhsilin təşkili üçün İTM-in əsas funksiyaları aşağıdakılar hesab edilir: 
- təСsТХКХКЧХКrıЧ Эədris-metodiki materiallarla təmin edilməsi; 
- ТЧПШrЦКsТвК rОsЮrsХКrı ФКЭКХШqЮЧЮЧ ПШrЦКХКşНırıХЦКsı Яə onun daim yenilənməsi; 
- РТrТş, КrКХıq Яə yekun mərhələlərdə testləşНТrЦəЧТЧ КpКrıХЦКsı; 
- istifadəçilərin eyniləşНТrТХЦəsi və ШЧХКrıЧ ФКЭОqШrТвКХКr üгrə sЭrЮФЭЮrХКşНırıХЦКsı; 

- təСsТХКХКЧХКrıЧ Цüəllimlərlə və təhsil müəssisəsТЧТЧ КНЦТЧТsЭrКsТвКsı ТХə interaktiv əlaqəsinin 
təЦТЧ ШХЮЧЦКsı; 
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- hər bir istifadəçi kateqoriyКsıЧıЧ öгüЧüЧ ЯəzifələrТЧТЧ rОКХХКşНırıХЦКsı üхüЧ ТЦФКЧХКrХК Эəmin 

ШХЮЧЦКsı; 
- potensial istifadəçilərə təСsТХКХЦК qКвНКsı ЛКrədə ЦКФsТЦЮЦ ЭКЦ ТЧПШrЦКsТвКЧıЧ ЯОrТХЦəsi; 
- sistemə РТrТş гКЦКЧı гəruri sənədlər ФШЦpХОФЭТЧТЧ ПШrЦКХКşНırıХЦКsıЧıЧ ЭəЦТЧ ШХЮЧЦКsı Д2Ж. 
İTM texniki cəhətdən aşağıdakıları təmin etməlidir: 

- zərЮrТ ТЧПШrЦКsТвКЧıЧ ШЧЮЧ ЭəqНТЦ ШХЮЧЦКsıЧıЧ ЦüбЭəХТП ПШrЦКХКrıЧНК ЭШpХКЧЦКsı Яə 
sКбХКЧЦКsı; 

- istifadəçilərə ТЧПШrЦКsТвКЧıЧ ЯОrТХЦəsi;  
- istifadəçilərТЧ ТЧПШrЦКsТвКвК РТrТşТЧТЧ КЯЭШrТгКsТвКsı Яə informasiya təhlükəsizliyinin 

çoxsəviyyəХТ sТsЭОЦТЧТЧ rОКХХКşНırıХЦКsı; 
- sistemin idarə ШХЮЧЦКsı; 
- istifadəçilər tərəfindəЧ ТЧПШrЦКsТвК rОsЮrsХКrıЧıЧ ОППОФЭТЯ Яə ЭОг ЛТr гКЦКЧНК вКrКНıХЦКsı. 
 

3. Komponentlərin tip strukturu və tərkibi. 
EППОФЭТЯ ТşТЧ ЭəЦТЧ ШХЮЧЦКsı üхüЧ İTM-in tərkibinə həm təНrТs sТsЭОЦТЧТЧ Квrı-Квrı ТşЭТrКФхıХКrı, 

həm də ШЧХКrıЧ ЛТrРə fəaliyyəti üzrə müvafiq altsistemlər daxil edilməlidir. 
Mövcud təcrübənin və nəşr olunan elmi əsərlərin təhlili göstərir ki, inteqrasiyalı İTM-lərin əsas 

komponentləri aşağıdakılardır [2]: 
- tədris-metodiki resurslar; 
- inzabati vasitələr; 
- sənəd dövriyyəsТЧТЧ КЯЭШЦКЭХКşНırıХЦКsı ЯКsТЭələri. 
Öz növbəsində tədris-metodiki resurslar bilavasitə sistemin informasiya təminatı hesab edilir 

və aşağıdakılara ayrılır: 
- informasiya resЮrsХКrı; 
- biliyə nəzarət vasitələri; 
- telekommunikasiya vasitələri. 
İnformasiya-tədris mühitinin idarəetmə vasitələrinə aşağıdakı altsistemlər aid edilir: 

- informasiya vasitələrinin məХЮЦКЭ ЛКгКХКrıЧıЧ вКrКНıХЦКsı Яə rОsЮrsХКrıЧ ЛКгКвК НКбТХ 
edilməsi altsistemi; 

- istifadəçilərin idarə ШХЮЧЦКsı КХЭsТsЭОЦТ; 
- tədris və metodiki informasiyaya giriçin idarə ШХЮЧЦКsı Яə qШrЮЧЦКsı КХЭsТsЭОЦТ; 
- tədris proseslərinin idarə ШХЮЧЦКsı КХЭsТsЭОЦТ. 
Sənəd dövriyyəsinin avtomatlaşdırılması vasitələri aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirən 

komponentlər məcmusunu özündə birləşdirməlidir [2]: 
- idarəetmə və tədris-metodiki fəaliyyətin sənədləşНТrТХЦəsi (sənədlərТЧ СКгırХКЧЦКsı, Эərtibi, 

rКгıХКşНırıХЦКsı Яə təsdiqlənməsi); 
- tədris müəssisəsТЧТЧ qЮrЮЦХКrı Яə xidmətləri tərəfindən sənədləriЧ ТМrКsıЧК Чəzarət edilməsi; 

- СОsКЛКЭХКrıЧ ПШrЦКХКşНırıХЦКsı üхüЧ ЦüбЭəlif statistik məХЮЦКЭХКrıЧ вığıХЦКsı Яə ОЦКХı; 
məХЮЦКЭХКrК РТrТş СüqЮqЮЧЮЧ КЯЭШrТгКsТвКsı. 

 
4. İTM ПЮЧksТвКsıЧı rОКХХКşНırКЧ ЦöЯМЮН ТşХəmələrin analitik təhlili. 

İХФ ФШЦЦОrsТвК İTM-ləri 1995-МТ ТХТЧ sШЧХКrıЧНКЧ ЛКşХКвКrКq prШqrКЦ ЭəЦТЧКЭı ЛКгКrıЧНК 
görünməyə ЛКşХКЦışНır Д2-3]. Müasir dövrdə təhsil təвТЧКЭХı prШqrКЦ ЭəЦТЧКЭı ЛКгКrıЧНК İTM 
ПЮЧФsТвКsıЧı rОКХХКşНırКЧ prШqrКЦ ЦəСsЮХХКrıЧıЧ ФТПКвət qədər РОЧТş sТвКСısı ЦöЯМЮННЮr. OЧХКrНКЧ 
daha çox istifadə ШХЮЧКЧХКrı Мədvəl 1-də ЯОrТХЦТşНТr. 

Bazarda təqНТЦ ШХЮЧКЧ İTM ПЮЧФsТвКsıЧı вОrТЧə yetirən əksər məСsЮХХКr şərti olaraq 
mərkəzləşНТrТХЦТş ФЮrs КНХКЧНırНığıЦıг sбОЦ üгrə qЮrЮХЦЮşНЮr. QОвН ШХЮЧКЧ sбОЦНə İTM-lərin 
əsКs ФШЦpШЧОЧЭТ ФТЦТ şəbəkə tədris ФЮrsЮ хıбış ОНТr. BЮ öгüЧНə təНrТs ЦКЭОrТКХХКrı Яə ЭКpşırıqХКrıЧı, 
tələbələrin özünü testetmə vasitələrini birləşНТrən bitkin modulu ifadə edir.  



Mexanika                 Elmi əsərlər 

 120 

 
Kommunikasiya vasitələri, biliyin qiymətləndirilməsi vasitələri, tələbələrin və müəllimlərin 

vasitələri, inzibati vasitələr kimi kommunikasiya, nəzarət və inzibati-köməФхТ ПЮЧФsТвКХКrı вОrТЧə 
yetirən komponentlərin məcmusu isə ЛüЭüЧ ФЮrsХКrıЧ üгərində üsЭqЮrЮЦ şəklində ifadə olunur və 
КвrıМК ЦШНЮХ ФТЦТ Пərqləndirilir. 

AвrıМК ЦШНЮХХКr şəklində təНrТs ФЮrsХКrıЧıЧ вКrКНıХЦКsıЧК qОвН ШХЮЧКЧ вКЧКşЦК ШЧХКrıЧ İTM-
də istifadəsТ üхüЧ Квrı-Квrı ЭəНrТs ФЮrsХКrıЧıЧ СКгırХКЧЦКsıЧıЧ əХЯОrТşХТХТвТ Яə müstəqilliyi, eləcə də 
belə ФЮrsХКrıЧ sЭrЮФЭЮrЮЧК МТННТ ЭələblərТЧ ШХЦКЦКsı СОsКЛıЧК öгüЧü НШğrЮХНЮr. LКФТЧ ПШrЦКХ ШХКrКq 
hər haЧsı ЛТr Эədris kursuna aid ediləЧ ЛТr sırК Эədris tədbirləri, məsələn müxtəlif növlü 
kommunikasiyalar, yekun testləşНТrЦə, cari müvəffəqiyyət barədə ТЧПШrЦКsТвКвК РТrТş Яə s. İTM-in 
əlavə ЦШНЮХХКrıЧНКЧ ТsЭТПКНə olunmaqla həyata keçirilir. Bu zaman müvafiq tədbirlərТЧ КpКrıХЦКsıЧК 
cavab verən komponentlər КвНıЧ (Кхıq) şəkildə ФЮrsЮЧ pХКЧıЧНК ТşЭТrКФ ОЭЦТr, вКХЧıг НШХКвı ШХКrКq 
müvafiq kursa istinad etməklə məСНЮНХКşНırıХır ФТ, ЛЮ НК ФЮrsЮЧ ЭКЦХığıЧК Яə onun informativliyinə 
mənfi təsir göstərir. Digər sözlə, İTM-in mərkəzləşНТrТХЦТş ФЮrsЮЧНК ШЧЮЧ ФШЦpШЧОЧЭХəri tamamilə 
ТşЭТrКФ ОЭЦТr, вКбЮН ФЮrs səviyyəsində həddindəЧ КşКğı səviyyəli inteqrasiya mövcud olur. 

 
Cədvəl 1. 

 
KШЦЦОrsТвК İTM-ləri 

 
İTM-ТЧ КНı Proqram məСsЮХЮЧЮЧ ТЧЭОrЧОЭ üЧЯКЧı 
Class Ware http://classware.uc.edu 
Blackboard CourseInfo http://www.blakcboard.net/courseinfo 
Digital Trainer http://www.micromedium.com/ 
Docent http://www.docent.com 
IntraLearn http://www.intralearn.com 
KnowledgeSoft http://www. knowledgesoft.com 
Learning Space http://www.lotus.com/learningspace/ 
LearnLinc http://www.learnlinc.com 
Mentor Ware http://www.mentorware.com/ 
Norton Connect http://www.wwnorton.com/connect/ 
Oracle Learning Network http://ola.us.oracle.com/ola_db/owa/ 
Place Ware http://www.placeware.com 
Quest/QuestNet++ http://www.allencomm.com 
QuastionMark http://www.questionmark.com 
SyberWorks http://syberworks.com 
TeamWave http://www.teamwave.com 
The Learning Manager http://tlm.sait.ab.ca 
ToolBook II http://www.asymetrix.com 
TopClass http://www.wbtsystems.com 
Virtual-U http://virtual-u.cs.slu.ca/vuweb/ 
Web Course in a Box http://www.madduck.com/wcbinfo/ 
WebBoard http://webboard.oreilly.com 
WebCT http://www.webct.com 

 
MərkəzləşНТrТХЦТş ФЮrs sбОЦТ ТsЭТПКНə olunarkən təНrТs pХКЧı ПКФЭТФТ ШХКrКq şəbəkə ФЮrsХКrıЧıЧ 

öyrənilməsТ КrНıМıХХığı Яə məcmusu ilə müəyyəЧ ОНТХТr. BЮ Мür вКЧКşЦК ənənəvi təlim 
ЭОбЧШХШРТвКХКrı sЭКЧНКrЭХКrı МТННТ ЯКбЭ хərçivələri ilə reqlamentləşНТrТХЦəЦТş Эədrisin modul 
ЭОбЧШХШРТвКХКrı ТsЭТПКНə edilərkən, həЦхТЧТЧ Квrı-Квrı ФЮrsХКr üzrə yenidəЧ СКгırХığıЧ ЭəşФТХТ üхüЧ, 
yaxud ənənəvi təНrТs ЭОбЧШХШРТвКХКrı СКХıЧНК əlavə ЦКЭОrТКХХКr ФТЦТ şəbəkə ФЮrsХКrıЧНКЧ ТsЭТПКНə  
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edildikdə özünü tamamilə НШğrЮХНЮr. LКФТЧ ЛТr sırК ТбЭТsКsХКrıЧ sЭКЧНКrЭ ЭəНrТs pХКЧХКrı üгrə təhsilin 
tam tsiklinin təşФТХТ üхüЧ qОвН ШХЮЧКЧ вКЧКşЦК Кг əyanilik və informativlik dərəcəsi ilə, eləcə də 
tədrТs pХКЧıЧК НКбТХ ШХКЧ Пənlərə ЮвğЮЧ ШХКrКq ЭəНrТs ФЮrsХКrıЧıЧ sТsЭОЦХəşНТrТХЦəsi və qrЮpХКşНı-
rıХЦКsıЧıЧ əХЯОrТşХТ ЦОЭШНХКrıЧıЧ ШХЦКЦКsı ТХə fərqlənir. 

 
5. Nəticə. 

BazКrНК ЦöЯМЮН ШХКЧ İTM-lərin əksəriyyətinin ümumi xarakterik xüsusiyyəЭТ ШЧХКrıЧ ЦШdul-
ХКrıЧıЧ şəbəkə (on-layn) rejimində istifadəyə üstün istiqamətlənməsТНТr ФТ, ЛЮ НК СКгırНК ШЧlardan 
istifadənin effektliliyinə mənfi təsir göstərir. Digər tərəfdən, bazara təqdim olunan lokal elektron 
НКşıвıМıХКrıЧНК ТsЭТПКНə üçün nəzərdə ЭЮЭЮХЦЮş ОХОФЭrШЧ ЭəНrТs ФЮrsХКrıЧıЧ əksəriyyəЭТ şəbəkə kom-
munikasiya və nəzarət tədbirlərinin təşФТХТ üхüЧ ЯКsТЭələrlə, həmçinin kursun məzmununun yeni-
lənməsi vasitələri ilə təmin edilməЦТşНТr ФТ, ЛЮ НК ШЧХКrНКЧ ТsЭТПКНə etməklə kurs üzrə tədris tədbir-
lərТЧТЧ ЭКЦ ЭsТФХТЧТ КpКrıХЦКsıЧК Яə təНrТs ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ КФЭЮКХХığıЧıЧ sКбХКЧıХЦКsıЧК ТЦФКЧ ЯОrЦТr.  

İTM-lərin əksəriyyətində testləşНТrЦə sТsЭОЦТ “ЦüşЭəri-sОrЯОr” prТЧsТpТ üгrə rОКХХКşНırıХЦışНır, 
yəЧТ ЭОsЭТЧ вШбХКЧıХЦКsı sОrЯОr Эərəfindən on-layn rejimində КpКrıХır. Həmin prinsip nəzarət 
testləşНТrЦəЧТЧ КpКrıХЦКsı гКЦКЧı öгüЧü ЭКЦ НШğrЮХНЮr, ХКФТЧ öгüЧənəzarətin həyata keçirilməsi 
üçün əХЯОrТşХТ СОsКЛ ОНТХЦТr. DТРər tərəfdən lokaХ НКşıвıМıХКrНК ОХОФЭrШЧ ЭəНrТs ФЮrsХКrıЧıЧ Эərkibinə 
daxil edilən testlərin yenilənmə ТЦФКЧХКrı Цəhduddur. 

Əksər бКrТМТ İTM-lərin kommunikasiya vasitələrində əsas diqqəЭ şəbəkə audio- və 
videokonfranslardan istifadəyə yönəldilir. Müasir kompüter video konfrans vasitələri sahəsində son 
nailiyyətlər “Эələbə-müəХХТЦ” Яə “Эələbə-tələbə” НТКХШqЮЧЮЧ ЭəşФТХТ sПОrКsıЧНК şəbəkə ФЮrsХКrıЧı 
ənənəvi kurslara əhəmiyyətli dərəcədə вКбıЧХКşНırır. LКФТЧ ЦüКsТr AгərЛКвМКЧ rОКХХığıЧНК şəbəkə 
ЭОХОФШЦЦЮЧТФКsТвКsıЧıЧ ЛЮ ЯКrТКЧЭıЧıЧ Сəyata keçirilməsi bir qədər çəЭТЧНТr. OЧЮЧ ЮğЮrХЮ Сəlli 
texniki xarakterli çətinliklərlə ЛКğХıНır, ЛОХə ki, böyük həcmli səsin və video görüntülərin keyfiyyətli 
ötürülməsi üçün kifayət qədər ЛКСКХı КЯКНКЧХığıЧ Яə optik lifli rabitə ФКЧКХıЧНКЧ ТsЭТПКdəsi zəruridir.  

İTM-in komponentlərТ ФТЦТ РОЧТş Эətbiq olunan digər qrup kommunikasiya vasitələri ixtiyari 
ПШrЦКЭХı ЦəХЮЦКЭХКrıЧ ЦəЭЧ, вКбЮН ПКвХ şəklində ТЧПШrЦКsТвКЧıЧ öЭürüХЦəsinə əsКsХКЧır. BОХə 
vasitələrə ənənəvi elektron poçtu, həЦхТЧТЧ “Цətn dialoqЮ” ЭТpХТ ЯКsТЭələri aid etmək olar. Bu alətlər 
rabitə ФКЧКХХКrıЧıЧ ФОвПТввətinə НКСК КşКğı Эələblər qoyur və ЦüЯКПТq ШХКrКq СКгırНК Эətbiq üçün 
daha əХЯОrТşХТНТr. BЮ ЯКsТЭələrin digər vacib üstünlüklərТ КsТЧбrШЧ Тş rОУТЦТЧТЧ rОКХХКşНırıХЦКsı, ОХəcə 
də müzakirə ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ КrбТЯХəşНТrТХЦəsi və sistemləşНТrТХЦəsТ ТЦФКЧХКrı СОsКЛ ОНТХТr. LКФТЧ ЛЮ 
cür vasitələrТЧ ТЦФКЧХКrı РОЧТş НОвТХНТr Яə daha çox fərdi mətn məХЮЦКЭХКrıЧıЧ РöЧНərilməsi (fayl 
əlavə etmə ТЦФКЧХКrı ТХə), həmçinin mövzular üzrə qrЮpХКşНırıХЦış, ФШХХОФЭТЯ ЛКбış üхüЧ Кхıq ШХКЧ 
mətn məХЮЦКЭХКrıЧıЧ ЧəşrТ ТХə məСНЮНХКşНırıХır. 

Tədris prosesinin idarə ШХЮЧЦКsı prШsОsХərini təmin edən və əks etdirən metod və vasitələrin 
məcmusunda əsas elementlərdən biri də onun təşФТХТ ЭОбЧШХШРТвКsıЧНКЧ КsıХı ШХЦКвКraq sənəd 
dövriyyəsТ prШsОsТ СОsКЛ ОНТХТr. KШЦЦОrsТвК İTM-lərinin böyük əksəriyyətində sənəd dövriyyəsinin 
idarə edilməsi altsistemi çox zəif təşФТХ ШХЮЧЦЮşНЮr. Sənəd dövriyyəsi ya tamamilə İTM ЯКsТЭələri 
ilə rОКХХКşНırıХЦır, вКбЮН НК ЦüЯКПТq ЭəşФТХКЭНК qəЛЮХ ОНТХЦТş Эələblərə ЮвğЮЧ РəХЦТr. İTM-də sənəd 
dövriyyəsinin idarə edilməsi sisteminin xarakterik xüsusiyyəЭТ НКСК хШб İTM-in özünün 
altsisteminin fəaliyyətinin təЦТЧ ШХЮЧЦКsı prШЛХОЦТЧТЧ Сəllinə və вКХЧıг İTM ЯКsТЭələri ilə tədrisin 
təşФТХТЧə üstün istiqamətlənməsi hesab edilir və onun həmin mühitdən kənarda istifadəsi mümkün 
deyildir.  

Bu onunla izah edilir ki, proqram təЦТЧКЭı ЛКгКrıЧНК İTM sКСəsində ФШЦЦОrsТвК ТşХəmələri əksər 
СКХХКrНК ТХФТЧ ШХКrКq ТşхТ СОвətinin tədrisi və ТбЭТsКsıЧıЧ вüФsəldilməsi məqsədi ilə daxili korporativ 
istifadə üçün nəzərdə ЭЮЭЮХКЧ öгüЧüЧ prШqrКЦ ТşХəmələrТЧТЧ sКЭışıЧНКЧ Цənfəət əldə etməyə qərar verən 
şТrФətlər tərəfindəЧ СКгırХКЧır Д3Ж. SШЧrКНКЧ Сəmin proqram məСsЮХХКrı prШqrКЦ ЭəЦТЧКЭı ЛКгКrıЧК 
хıбКrıХЦış Яə məqsədli auditШrТвК ФТЦТ ТХФТЧ ШХКrКq ФШЦЦОrsТвК şТrФətlərТ ШЧХКrı əldə ОЭЦТşХər.  
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Bu bazar təhsil müəssisələri sahəsinə dərhal nüfuz etməЦТşНТr. BЮ səbəbdən də bu cür proqram 

məСsЮХХКrıЧК КХТ Эəhsilin xüsusiyyətlərinin və xüsusilə də, təhsil prosesinin inzibati hissəsinin nəzərə 
КХıЧЦКЦКsı бКsНır (ФШrpШrКЭТЯ ЦüşЭərilər üçün əvvəlcədən belə vəzifələr qШвЮХЦКЦışНır).  

Əgər nəzərə alsaq ki, hətta distant təhsilin təşФТХТ гКЦКЧı Эədris prosesində əyani təХТЦ ПКгКsı 
mövcud olur, sənəd dövriyyəsinin idarə edilməsi sisteminiЧ ШХЦКЦКsı İTM-lərdən istifadə etməklə 
tədris prosesinin təşФТХТЧТЧ əХЯОrТşХТХТвТЧə çox mənfi təsir göstərir. Sənəd dövriyyəsinin 
КЯЭШЦКЭХКşНırıХЦКsıЧıЧ əlavə vasitələrindən istifadə edilməsТ гКЦКЧı Яəhdət təşФТХ ОЭЦəyən bir neçə 
sТsЭОЦТЧ ОвЧТ гКЦКЧНК ТşТЧin zəruriliyi və hər şОвНən əvvəХ, ШЧХКr КrКsıЧНК ЦəХЮЦКЭХКrıЧ 
sТЧбrШЧХКşНırıХЦКsıЧıЧ əХЯОrТşХТ ЦОбКЧТгЦТЧТЧ ШХЦКЦКsı ТХə ifadə olunan çətinliklər вКrКЧır.  

Açar sözlər: informasiya - təhsil mühiti, distant təhsil, tədris-metodiki resuslar, informasiya 
resЮsХКrı, prШqrКЦ ЦəСsЮХХКrı, şəbəkə ЭОбЧШХШРТвКsı, ТЧЭОrЧОЭ. 
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S.R.Kalbiyeva 

 
The analysis of the existing software products, carrying out 

Functions of the information-educational environment 
 

SUMMARY 
 
In article the analysis of the existing software products, carrying out functions of the information-

educational environment is carried out and is found out that any of software products offered in the market 
does not meet all requirements of real educational institution in the field of the organisation of educational 
process with use of network information technology.  

Key words: the information-educational environment, distant training, the educational and methodical 
resources, information resources, software products, network technologies, the internet. 
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ASBESTSEMENT VƏRƏQƏLƏRİNİN FORMALAŞDIRMA PROSESİNİN 
HİBRİD İNTELLEKTUAL İDARƏ SİSTEMİ 

 
Asbestsement məЦЮХКЭХКrı ТsЭОСsКХıЧНК ПШrЦКХКşНırЦК prШsОsТ əsas prosesdir. Buraya asbest-

sement vərəqələrТЧТЧ ПШrЦКХКşНırıХЦКsı, sЭКЧНКrЭ Яərəqələr şəklində biçilməsi və НКХğКЯКrТХəşdiril-
məsi aiddir. Asbestsement vərəqələri universal dairəvi torlu silindirli vərəqПШrЦКХКşНırıМı ЦКşıЧХı 
ПШrЦКХКşНırıМı бəttlərdə КpКrıХır.  

Prosesin mahiyyəti ФШЯşХЮ qКrışНırıМıНКЧ Яərəq ПШrЦКХКşНırıМı ЦКşıЧıЧ ЯКЧЧКsıЧК НКбТХ ШХКЧ 
КsЛОsЭsОЦОЧЭ sЮspОЧгТвКsıЧıЧ ПШrЦКХКşНırıМı ЦКşıЧıЧ ЭШrХЮ sТХТЧНrХərdə ПТХЭrКsТвКsı Чəticəsində həmin 
silindrlərin xarici üzündə ilk asbestsement təbəqəsТЧТЧ КХıЧЦКsıНır. AХıЧКЧ ЛЮ Эəbəqə ПırХКЧКЧ 
mahudla götürür və ПШrЦКХКşНırıМı ЛКrКЛКЧК ЯОrТХТr. AsЛОsЭsОЦОЧЭ ЭəbəqələrТ ПШrЦКХКşНırıМı ЦКşıЧıЧ 
press-ЯКХı ТХə təгвТq КХЭıЧНК üsЭ-üstə sıбХКşНırıХır Яə asbestsement vərəqəsТЧТЧ ХКгıЦТ qКХıЧХığı  
КХıЧНıqНКЧ sШЧrК ПШrЦКЭХКr üгrə biçilir. ForЦКХКşЦış КsЛОsЭsОЦОЧЭ ЯərəqələrТ КхıХır Яə 
НКХğКЯКrТХəşНТrТХТr. 

FШrЦКХКşНırЦК prШsОsТ Цürəkkəb texnoloji sxem və qКrşıХıqХı əlaqəli parametrlər birliyi ilə 
xarakterizə olunur və şəkil 1-də struktur sxemi göstərТХЦТşНТr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Şəkil  1. Asbestsement vərəqələrТnТn ПШrmalaşНırılması ЩrШsesТnТn sЭrЮkЭЮr sбemТ. 
 
Əsas nəzarət və tənzim parametrlərТ ЯКЧЧКХКrНКФı səviyyə h , mahudun sürəti V , press-ЯКХХКrıЧ 

təzyiqi P -НТr. кıбış pКrКЦОЭrХəri forЦКХКşЦış КsЛОsЭsОЦОЧЭ Эəbəqə və vərəqinin xüsusi çəkisi   (və 

ya onunla əlaqədar olan nəmliyi W ), asbestsement təbəqələrinin və vərəqələrТЧТЧ qКХıЧХığı t  və V  

və əyilməyə qКrşı ЦöСФəmliyidir R . 

Prosesin optimal idarə məqsədi yüksək məСsЮХНКrХıqХК ФОвПТввətli məСsЮХ КХıЧЦКsı, ШpЭТЦКХХıq 
ФrТЭОrТвКsı Тsə mühüm keyfiyyət göstərТМТsТ ШХКЧ СКгır ЦəСsЮХЮЧ sıбХığıЧıЧ ЦКФsТЦЮЦХЮğЮНЮr. BЮ 
zaman idarəetmənin məqsədi vannalarda səviyyəЧТЧ, ПШrЦКХКşНırЦК ЦКşıЧıЧНК ЦКСЮНЮЧ sürətinin 
və КХıЧКЧ КsЛОsЭsement təbəqəsТЧТЧ qКХıЧХığıЧıЧ ЭОбЧШХШУТ rОqХКЦОЧЭə əsasən gözlənilməsТНТr. ƏФsər 
mürəkkəb idarə obyektləri kimi, tədqiq olunan asbestsement vərəqələrinin formalКşНırЦК prШsОsТЧТЧ 
xüsusiyyəti qeyd etdiyimiz kimi, çoxlu sayda qeyri-xətti əlaqələrТЧ ШХЦКsı Яə “ənənəЯТ” ТНКrə 
üsЮХХКrıЧıЧ Эətbiqinin mümkünsüzlüyüdür. Belə СКХНК süЧТ ТЧЭОХХОФЭ üsЮХХКrıЧıЧ ТsЭТПКНəsi zərurəti 
вКrКЧır. Şəkil 2-də  ЛКбıХКЧ ЭОбЧШХШУТ prШsesin idarə sxemi göstərТХЦТşНТr. 

 

Mahudd 

Torlu 
silindr 

  Kovslu 
quraşdırıcı 

Vərəq 
formalaşdırı- 

cı maşının 
vannası 

Qauç-val  

Press-val (formalaş- 
dırıcı baraban) 

Asbestsement təbəqəsi 
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Şəkil  2. Texnoloji prosesin idarə sxemi. 

 
İНКrə olunan prosesin cari vəziyyəti barədə informasiya qeyri-səХТs ЧОвrШЧ şəbəkəsТЧТЧ РТrТşТЧə daxil 

olur və хıбışНК КХıЧКЧК ТЧПШrЦКsТвКЧıЧ qТвЦəti prosesin operatoruna obyektin idarəsində qərar qəbulu 
kömək edir. 

İНКrə obyekti barədə ilk verilənlər ФТЦТ КsЛОsЭsОЦОЧЭ ТsЭОСsКХıЧНК ПШrЦКХКşЦК prШsОsТЧТЧ ЭОбЧШХШУТ 
reqlamentindəki informasiyadan istifadə ШХЮЧЮr. BЮrКНК ЭОбЧШХШУТ prШsОsТЧ ЧШrЦКХКrı РösЭərilib. Cədvəl 1. 

BaxıХКЧ Чəzarət parametrlərinin hər СКЧsı ЛТrТЧТЧ ЧШrЦКНКЧ ЮгКqХКşЦКsı ЭОбЧШХШУТ prШsОsТЧ pШzul-
ЦКsıЧК səbəЛ ШХЮr. BЮ гКЦКЧ ШpОrКЭШrНКЧ вКrКЧЦış ЯəziyyətdəЧ хıбЦКq üхüЧ qərar qəbulu tələb olunur. 
BКбıХКЧ ЭОбЧШХШУТ prШsОsə КşКğıНКФı ФТЦТ ТПКНə olunan qeyri-xətti idarə obyekti kimi baxmaq olur. (1) 

                                             

 321 ,, xxxfY   
 

BЮ ШЛвОФЭ üхüЧ “ ix  РТrТşХəri - y  хıбışı” əlaqəsi biliklərТЧ ОФspОrЭ ЦКЭrТsКsı ФТЦТ ЛКбЦКq ШХКr. 
Ümumi halda bu matrisaya qeyri-səlis biliklər ЛКгКsı ЮвğЮЧ Рəlir (Cədvəl 2).                                                

                 

Cədvəl 1 

TОбЧШХШУТ prШsОsТЧ ЧШrЦКХКrı 
                           

Nəzarət parametrləri Normalar və texnoloji göstəricilər 
FШrЦКХКşНırЦК ЦКşıЧıЧıЧ ЯКЧЧКsıЧНК 

asbest kütləsinin səviyyəsi 
700 mm-dən (torlu silindrin diametrinin 

0,7 hissəsindən) az olmamaqla 
FШrЦКХКşНırЦК ЦКşıЧıЧНК ЦКСЮНЮЧ 

surəti 
50 m/dəq –dəЧ Кг ШХЦКЦКХı 

Əsas press-ЯКХıЧ Эəzyiqi Hər sm uzunluq boyunca 43÷51 kq 

                             
                                    

Cədvəl 2 

BiliklərТЧ ОkspОrt ЦКtrТsКsı 
                       

 
QКвНКХКrıЧ 

№-si 

Əgər “РТrТşХər” 
 

O zaman 
“хıбış” 

 
QКвНКЧıЧ 

çəkisi 
1x -Vannada as-

bestsement kütl-əsinin 
səviyyəsi, mm 

2x - mahudun surəti, 
m/dəq 

3x  - press-ЯКХıЧ 
təzyiqi, kq/uzun.sm 

1 720 50 45 0 1 

2 710 55 48 0 1 

            

7 730 60 50 0 1 

8 690 55 49 1 1 

9 680 50 48 1 1 

            

14 670 60 47 1 1 

Çıxış 

Qərar 
qəbulu 

Qeyri-səlis 
neyron 

şə ə ə 

İdarə 
obyekti İdarə 

ə 
Tapşırıq 
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15 720 45 50 2 1 

16 740 48 46 2 1 

            

21 730 47 49 2 1 

22 750 55 52 3 1 

23 720 55 40 3 1 

            

27 740 60 53 3 1 

 
Sazlama parametrlərТЧТЧ sКвıЧıЧ Кг Яə prШqrКЦ rОКХТгКsТвКsıЧıЧ sКНəliyini nəzərə alaraq qeyri-

səlis modelləşНТrЦə üçün üçbucaq tipli mənsubiyyəЭ ПЮЧФsТвКsıЧНКЧ ТsЭТПКНə edirik. 
Qeyri-səХТs хıбКrıХış КХqШrТЭЦТ ФТЦТ SЮqОЧШ КХqШrТЭЦТЧНən istifadə edirik. (2) 
HТЛrТН şəbəkənin modelləşНТrТХЦəsi üçün Matlab Fuzzy Logic Toolbox tətbiqi proqramlar 

paketindən istifadə ШХЮЧЮr. BКбıХКЧ prШqrКЦХКr pКФОЭТЧНə ANFİS (AНКpЭТЯ NОЭwork-based Fuzzy 
İЧПОrОЧМО SвsЭОЦ) – xəЭКЧıЧ  əФs pКвХКЧЦКsı üsЮХЮ ТХə mənsubiyyəЭ ПЮЧФsТвКsıЧıЧ sКгХКЧЦКsı üхüЧ 
iterasiya əməХТввКЭı Чəzərdə tutulub. (3) 

MКЭХКЛ ANFİSОНТЭ pКФОЭТЧТЧ əlavəsi cədvəl 2-dən verilənlərТЧ РОЧОrКsТвКsıЧК ТЦФКЧ ЯОrТr. 
Matlab sistemi ilə ЛКбıХКЧ şərtlər və parametrlər əsКsıЧНК  ЧОвrШ qОвrТ-səХТs şəbəkə 

ПШrЦКХКşНırıХır. 
ParametrlərТЧ sКгХКЧЦКsı üхüЧ “бəЭКЧıЧ əФs pКвХКЧЦКsı” üsЮХЮ (ЛКМФ-propagation) istifadə 

olunub.  
Öyrənmə prosesindəЧ sШЧrК СТЛrТН şəbəkəЧТЧ хıбışı ЛТХТФХər ЦКЭrТsКsıЧК əsasən asbestsement 

vərəqələrТЧТЧ ПШrЦКХКşНırıХЦКsı prШsОsТЧТЧ РОНТşТЧТ бКrКФЭОrТгə edir.    
Açar sözlər: ЭОбЧШХШУТ prШsОs, СТЛrТН ТЧЭОХОФЭЮКХ sТsЭОЦ, MКЭХКЛ, КНОФЯКЭХıq  
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E.A. Melikov  

 
Hybrid intellectual system of control of process of forminq asbestsement lists 

 
SUMMARY 

 
In this article shown a question of research equal math model of technology process with aim of control. 

On the base of using hybrid intellectual system taken fuzzy math model. It was Used of Mathlab of iteration 
equal model of control. 

Key words: technology process, hybrid intellectual system, mathlab, equal. 
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   я 
       -
  ,    3 .     -

      ,    . 
          ,  
     ,     

 . Э     .  
      . . , 

 –  . . .      
   ,      10-   

     .   
. 

 

     
      7,0±0,4  ( <0,05).  

     10-     
.       9,3±1,9 ( >0,05),    

  4,8±0,5  ( >0,05).    -  
  II  . Э    ,   

       ,    
  . 

  –       . 
 10-         8,4±0,5 

( >0,05)  30-   – 15,8  ±0,9 ( <0,001),  60-   – 17,1±0,5 ( <0,001)  
7,0±0,4   .  ,      

   . 
       .   

    ,    10-   
(3,4±0,2 , <0,001)        (  
30-   – 4,6±0,3   5,5±0,6  –  60-  ).  

Э      ,      
       

     ,    
 .     ,  -   

  -  -   .  
  –      

.     ,     
        

.    ,      ,   
       .  
 ,      10- , 30- , 60-   

 ,        , 
  10-    (8,4±0,5  >0,005)      
 ,   10-    (3,4±0,02  

<0,001)         -4,2±0,4 ; 
5,0±0,2 ; 5,0±0,3 . 
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L.H.Məmmədova  
 

HОвЯКnХКrın qorЮвЮМЮ fЮnФsТвКХКrınК  
sensor və endokrin mexanizmlərinin təsiri 

 
XоLASƏ 

 

Görmə qabiliyyətinin uzun müddətli məСНuНХКşЦКsı trombin vКбtının uгКnЦКsınК, görmə qabi-
liyyətinin stТЦuХвКsТвКsı isə trombin vКбtının qısКХЦКsınК gətirib хıбКrır. Qoxu analizatorunun dis-
funksТвКsı trombin vКбtının uгКnЦКsınК səbəb olur. Epifiz – hemostКгın neyroendokrin xrono-
fizioloji tənzimləyicisi rolunu oвnКвır. 

Açar sözlər:  troЦЛТn vКбtı, ОpТПТг, qoбu КnКХТгКtoru 
 

L.H.Mammadova  

 
Influence of sensual and neuroendocrinal  

mechanisms to defensive functions of animals 
 

SUMMARY 
 
Prolonged eyesight limitation results in thrombin time prolongation while the eyesight stimulation 

results in shortening of thrombin time. Dysfunction of olfactory analyzer causes thrombic time prolongation. 
Epiphysis is neuroendocrinal chronophysiological regulator of hemostasia. 

Key words: thrombin time, epiphys, olfactory analizer 
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A.X.Nəbiyev 

AzərЛКвМКn  MemКrlıq  və  İnşККt  Universiteti 
 

MоASIR  ŞƏRAİTDƏ  İNŞAAT  BAZARINDA   TİKİNTİ   MƏHSULUNA QOYULAN  
ƏSAS  TƏLƏBLƏR 

 

Rəqabət şəraitində müəssisə və təşФТХКtХКr, ОХЦТ-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin istehsalatda 
tətbiq etməsinə, sКСТЛФКrХığın НКСК ТntОnsТv ТnФТşКП ОtНТrТХЦəsinə və КХıМıХКrın КrtКn tələЛКtının НКСК 
НoХğun öНənilməsinə xüsusi diqqət yetirirlər. 

Müəssisə və təşФТХКtХКrın üstünХüФХərТ ФonФrОt oХКrКq sОхТХЦТş ЛКгКrНК təklif olunan məСsuХХКrın 
müqayisəsТ гКЦКnı вКrКnır. Bu nöqtОвТ nəzərdən rəqabət, həЦ ТstОСsКХхıХКr və həm də ТstОСХКФхıХКr 
КrКsınНК НКСК хoб Рəlirə (mənfəətə) nКТХ oХЦКq uğrunНК КpКrıХКn ЦüЛКrТгə kimi də qiymətləndirilir. 

Rəqabət hər СКnsı ЛТr sКСədə bazar münasibətlərinin bütün sahələrinə və sПОrКХКrınК toбunЦКqХК 
НКСК вКбşı nəticələr uğrunНК вКrışЦКq НОЦəkdir. 

MüКsТr şəraitdə, təsərrüfat və ТstОСХКФ psТбoХoРТвКЦıгНК ЛКгКr rəqabətinin mahiyyətТ СКqqınНК 
biliklərin mütəmadi və əhəmiyyətli dərəcədə хКtışЦКЦКгХığı əmələ gəХЦТşНТr. кoбХКrı belə hesab 
edir ki, rəqabət вКХnıг ФКpТtКХТst Мəmiyyətinə aiddir. Ancaq real həyatda bu məСsuХ ТstОСsКХının 
ümumi xassəsi və ТnФТşКП üsuХuНur. 

кoбuФХКНХıХıq və təsərrüПКt ПorЦКХКrının ЦüбtəХТПХТвТ şəraitində, iqtisadi həвКtın ЛОвnəlmiləş-
dirilməsinin kəsФТn şəkildə РОnТşХəndiyini nəzərə almaqla, getdikcə daha çox ölkələr marketinqi 
ümumidövlət iqtisadi siyasəti səviyyəsinə qКХНırır, sКСТЛФКrХКrın və ticarətin marketinq səylərinin 
realХКşНırıХЦКsınНК pХКnКuвğunХuğu РüМХəndirirlər. RəqiblərТn potОnsТКХını və ЛКгКr şəraitinin 
dəвТşЦəsinə, onХКrın rОКФsТвК vОrЦəsТnТn бКrКФtОrТФ üsuХХКrını ЛТХЦədən, rəqabətdə müvəffəqiyyətə 
ümid bəsləmək olmaz. 
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Buradan belə nəticə хıбır ФТ, rəqabət mübarizəsində müəyyən oвun qКвНКХКrı  ЦövМuННur ФТ, 

ЛunХКr НК КşКğıНКФıХКrНır: 
a) əЦТn oХЦКХıвıq ФТ, ЛТгТЦ rəqТЛТЦТг вКбşı ЦəХuЦКtХı КНКЦНır, ЛТгТЦХə rКгıХığК Рəlməklə nələri 

əldə edə biləcəвТnТ вКбşı ЛТХТr; 
b) хКХışЦКХıвıq ФТ, rəqiblərimiz bizdən inciməsin, çünki bu bizim üçün pis nəticələr НoğurК ЛТХər; 
c) rəqТЛТЦТгТ ТnКnНırЦКğК хКХışЦКХıвıq ФТ, ЛТгТЦ СərəkətlərТЦТг РörНüвüЦüг ТşХə ЛКğХıНır və 

rəqiblərimizə nə isə bir zərbə endirmək məqsəНТ НКşıЦır. 
Rəqabət strКtОРТвКХКrı (ТşРüгКr strКtОРТвКХКr) Сər СКnsı sКСədə fəaliyyət göstərən və onun qalib 

edildiyini müəyyən edən rəqabət qКвНКХКrının ЛКşК НüşüХЦəsindən əmələ gəlir. Rəqabət strategi-
вКsının ЦəqsəНТ qКвНКХКrın öг ФoЦpКnТвКsının бОвrТnə dəвТşЦəsindən ibarətНТr. IstОСХКФхıХКr 
qiymətТ КşКğı sКХЦКğК, НКСК вüФsək keyfiyyətli əmtəə və xidmətləri əldə etməyə, rəqibləri bir-biri 
ilə toqquşНurЦКğК хКХışКrКq rəqabətə girirlər və Лütün ЛunХКrın СКЦısı, sКСədə rОКХХКşНırıХЦış 
mənfəətТn СОsКЛınК Сəyata keçirilir. Sahədə НКСК ЦüСüЦ вОr tutКn ТstОСХКФхıХКr qrupunun РüМü 
ЛКгКrНКФı vəziyyəti xarakterizə edən amillərdən КsıХıНır. 

Adətən ЛКгКrın КşКğıНКФı əsas modelləri fərqləndirilir: 
1. SКğХКЦ (təmiz, mükəmməl) rəqabətli bazar. 
2. İnСТsКrХı rəqabətli bazar. 
3. БКХТs ТnСТsКrхı ЛКгКr. 
4. Bazar və oliqapoliya. 
Eyni növlü məСsuХХКrın ТstОСsКХхıХКrının və ТstОСХКФхıХКrının СОх ЛТrТnТn Цəhsulunun qiymətinə 

təsir göstərmk imФКnınНК oХЦКНığı ЛКгКrНК sКğХКЦ rəqabət mövcud olur. Belə bazarda qiymət, tələb 
və təklifdən КsıХı oХКrКq ЦüəyyənləşНТrТХТr və ТstОСsКХхıХКrın (sКtıМıХКrın) ЛКгКr СКqqınНК Цüəyyən 
mənКНК НoХğun ЦəХuЦКtХКrı oХЦur.  

BТХНТвТЦТг ФТЦТ sКğХКЦ rəqabətli bazarda maneələr oХЦКНığı üхün, ЛОХə ЛКгКrНК ТstОСsКХхıХКrın 
sКвı Цüntəzəm olaraq dəвТşТr. DКСК Нoğrusu ЦКХХКrın ОвnТ oХНuğu СКХХКrНК КХıМı üхün ЛОХə ЦКХХКrın 
СКnsı sКtıМıНКn КХЦКsının Пərqi yoxdur. 

InСТsКrхı rəqabətХТ ЛКгКr, sКğХКЦ rəqabət ЛКгКrının tКЦКЦТХə əksinə fəaliyyət göstərТr. InСТsКrхı 
rəqabətХТ ЛКгКrНК, ЛТr sКtıМı (ТstОСsКХхı) Пəaliyyət göstərir və o, çox mənfəət əldə etməФ üхün oбşКrı 
oХЦКвКn ЦКХХКrın qТвЦətini dəвТşНТrТr. 

Əgər müəssisə, ТstОСХКФхı ЛКбıЦınНКn Пərqli xüsusiyyətləri olan məСsuХХКrı təklif edirsə, belə 
bazarda inhisar rəqabəti mövcud olur. Bu bazarda rəqabət qeyri-qiymət ПorЦКsınНК oХur. 

OХТqopoХТвК şəraitində müxtəХТП ТrТ ТstОСsКХхı КrКsınНК Фəskin rəqabət gedir. Belə bazara digər 
sКtıМıХКrın (ТstОСsКХхıХКrın) НКбТХ oХЦКsı хətinləşТr. 

Ümumiyyətlə rəqabət mürəkkəb və çox səviyyəХТ КnХКвışı öгünНə birləşНТrТr. BОХə halda 
konkret sahə və xüsusən onun səviyyəsinə uвğun təСХТХТn КpКrıХЦКsını və qiymətləndirilməsini 
əlaqələndirmək zəruridir. 

Əgər hər СКnsı ЛТr öХФədə siyasi, iqtisadi və sosial xarakterli əsas balanslar tənzimlənmirsə, 
onda əsКsХКnНırıХЦış ПorЦКНК sКСənin və ya müəssisənin yüksək rəqabət qabiliyyətliliyinə ciddi 
olaraq arxalanmaq olmaz. 

V.AnНrТКnov qОвН ОНТr ФТ, НünвК ЛКгКrınНК Цəhsulun, məСsuХ ТstОСsКХхısının və sahənin 
rəqabət qabiliyyətini birləşНТrən sintetik göstərici, ölkənin rəqabətqabiliyyətlilik göstərТМТsТ sКвıХır. 
Bunu ümumi formada, azad rəqabət şəraitində məСsuХ ТstОСsКХı və xidmət göstərməsi ilə dünya 
ЛКгКrının tələbini ödəyən ölkənin qabiliyyəti kimi qiymətləndirmək olar. Belə ЦКХХКrın sКtıХЦКsı və 
xidmətlərin göstərilməsi, ölkənin və onun vətənНКşХКrının бoş РüгərКnını (ПТrəvКnХığını) вüФsəldir. 

M.Porter ölkənin rəqabətqabiliyyəti terminindən imtina etməsini təklif edir. Onun fikrincə 
iqtisadiyyatda dövlətТn ЛКşХıМК Цəqsədi öz vətənНКşХКrınК ФТПКвət qədər yüksək həyat səviyyəsini 
təmin etməkdir. Bunun üçün o, milli sərvətlərdən səmərəli istifadə oХunЦКsınК üstünХüФ vОrТr. 
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Digər tərəfdən beynəlxalq iqtisadi təşФТХКtХКrНКn оЦuЦНünвК EФoХoУТ ForuЦu və Dünya 

BКnФı, öХФənin ТqtТsКНТввКtının rəqabətqabiliyyətliliyini 330 kriteriya üzrə qiymətləndirirlər. Bu 

kriteriyalara ölkənТn ТqtТsКНТ potОnsТКХı, ТnvОstТsТвК prosОsХərində və beynəlxalq ticarətdə ТştТrКФ 
etmə səviyyəsi, dövlətТn stТЦuХХКşНırıМı roХu, ФКpТtКХ ЛКгКrХКrının Пəaliyyəti, maliyyə 

xidmətlərinin keyfiyyəti, infrastruktura (vəsaitlərin biznesin baza tələЛКtınК uвğunХuğu), ОХЦ və 

tОбnoХoРТвК, КНКЦХКr (sКвı və əmək vəsaitlərinin keyfiyyəti) və digər vacib amillər aid edilir. 

Ölkə ТqtТsКНТввКtının rəqabətqabiliyyətliliyТ qОвН ОНТХЦТş КЦТХХərТn qКrşıХıqХı Сərəkətinin siyasi-

təsərrüfat mühitinin xüsusiyyətlərinin və ТqtТsКНТввКtın Пəaliyyət mexanizminin təşФТХКtхıХıq 
qabiliyyəti və səmərəliliyinin nəticəsi kimi təyin edilir. Yapon alimləri və ТqtТsКНхıХКrı 
rəqabətqabiliyyətliliyin təЦТn oХunЦКsı ЦОtoНunu ТşХəвТЛ СКгırХКЦış və Лu ЦОtoН “ФОвПТввət 

sisteminin tətbiq edilməsТ” КНı ТХə məşСurХКşНı. ВКponТвКnın əksər ПТrЦКХКrı Лu ЦОtoННКn 
istifadə edərək, istehsal xərclərinə əhəmiyyətli dərəcədə qənaət etməyə nail oldular. 

“KОвПТyyət sisteminin tətbiq edilməsТ” ЦОtoНunun НТРər vКrТКntı pКrКХОХ oХКrКq КşКğıНК 
qeyd etdiyimiz əməХТввКtХКrın вОrТnə yetirilməsini özündə birləşНТrТr: 
1. İstОСХКФхıХКrın tələbini nəzərə alaraq məhsulun (onun düyünlərТnТn, НОtКХХКrının) ФОвПТввət 

göstəricilərТnТn ТşХənТЛ СКгırХКnЦКsı. 
2. Keyfiyyət parametrlərinin tələblərini də nəzərə alaraq, məСsuХun ТstОСsКХı tОбnoХoРТвКsının 

ТşХənТЛ СКгırХКnЦКsı. 
3. İstОСsКХКt бərclərТnТn КşКğı sКХınЦКsı üгrə tədbirlərТnТn ТşХənТЛ СКгırХКnЦКsı və dəyər 

ПorЦКsınНК təСХТХТn КpКrıХЦКsı. 
4. EtТЛКrХıХığın təhlili, əldə ОНТХЦТş Цəlumatlar əsКsınНК ЦəЦuХКtın ФonstruФsТвКsınНК və 

tОбnoХoРТвКsınНК НəвТşТФХТФХərТn КpКrıХЦКsı. 
Avropa təНqТqКtхıХКrı Тsə rəqabətqabiliyyətХТХТвТn “RəqabətХТ ЦКrФОtТnq” ЦОtoНunu ТşХəyib 

haгırХКНıХКr. Bu ЦОtoНu ТşХəyərkən təНqТqКtхıХКr qОвН ОtНТвТЦТг Цəsələlərə önəmli üstünlük ve-

riblər: 

1. İstОСХКФхının ЦКХК oХКn tələЛТnТn КşФКr ОНТХЦəsi. 

2. AХıМı üхün əhəmiyyətli olma dərəcəsindən КsıХı oХКrКq, ЦКХХКrın pКrКЦОtrХərinin müəy-

yənləşНТrТХЦəsi. 

3. MəЦuХКtın tОбnТФТ-iqtisadi parametrlərinin ölçülməsi və rəqib mallarla müqayisə edilməsi. 

QОвН oХunКnХКrı nəzərə alaraq belə nəticəyə gələ bilərТФ ФТ, ЦüКsТr şəraitdə ТnşККt ЛКгКrınНК 
tikinti məСsuХХКrınК qoвuХКn əsas tələblər КşКğıНКФı ФТЦТ oХК ЛТХər: 

1. İnşККt ЛКгКrınНК ПКФtТФТ və ya cКrТ ТnvОstТsТвК (ФКpТtКХ) qoвuХuşunК tələЛКtın Цüəyyən 

edilərəФ КrКşНırıХЦКsı. 
2. İnşККt ЛКгКrınНК Цüəyyən dövr üçün, konkret bazarlar və məhsul növləri üzrə faktiki və ya 

МКrТ ТnvОstТsТвК (ФКpТtКХ) qoвuХuşunК oХКn tələЛКtın КrКşНırıХЦКsı. 
3. Tikintidəki rəqabətqabiliyyətli məСsuХХКrın хОşТНХərinin və dəyərlərinin müəyyən edilməsi. 

4. İstОСsКХ oХunКn Сər bir tikinti məСsuХu üхün ЛКгКrХКrının ЦüəyyənləşНТrТХЦəsi. 

5. Tikinti məhsuluna olan tələЛТn ПorЦКХКşНırıХЦКsı və həmin məСsuХХКrın sКtışını stТЦuХХКş-

НırЦКqНКn ötrü pul vəsaitlərinə olan tələЛКtı Цüəyyən etmək. 

Açar sözlər:  rəqabət, ТstОСХКФхı, ТqtТsКНТввКt 
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AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATİNİN HEYDƏR ƏLİYEV DÖVRÜ 

 
İnНТФТ НövrНə AzərЛКвМКnın НövХət suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi, onun xarici iqtisadi əlaqə-

lərТnТn sТstОЦХТ oХКrКq РОnТşХənməsi  və dünya iqtТsКНТввКtınК НКСК НərТn ЛТr şəkildə inteqrasiya prosesi 
hələ 1970-1980-ci illərdə Ulu liderimiz tərəfindən təməХТ qoвuХЦuş potОnsТКХК əsКsХКnır. RОspuЛХТФКnın 
НТnКЦТФ ТnФТşКПı üхün ФoЦpХОФs proqrКЦХКrın ТşХənТЛ СКгırХКnЦКsınНК вoruХЦКг Пəaliyyət, misilsiz 
təşəЛЛüsФКrХıq və nəhənР ОnОrУТ UХu  ХТНОrТЦТгТ  ЛКşqКХКrınНКn Пərqləndirən əsas cəhətlər idi.  

Ümummilli liderimiz ali kürsüyə yüksəldiyi ilk gündən Лütün vКrХığı ТХə sОvНТвТ бКХqının ТntТЛКСı və 
бoşЛəxt gələcəyi naminə böyük fəНКФКrХıqХКr РöstərТrНТ. кКğНКş tКrТбТЦТгТn 40 ТХТ uХu önНərТЦТгТn КНı ТХə 
ЛКğХı oХЦКqХК, бКХqın tКХОвТnНə şКnХı və parlaq səhifəyə çevrildi. Bu 40 il Azərbaycanda müstəqilliyin 
əbədi, daimi və donməг бКrКФtОr КХЦКsı, sКЛТt НövХət quruХuşunun вКrКnЦКsı, бКХqın öгünün təbii və 
ФonstТtusТon СüquqХКrınК sКСТЛ хıбЦКsı, ЦТХХТ-mənəvi yüksəХТşə nКТХ oХЦКsı ТХə əlamətНКrНır. Aгərbay-
МКnı Цüstəqil dövlət  quruМuХuğunК КpКrКn ФОşЦəФОşХТ və şərəfli yol da, əslində, məhz dahi öndərimizin 
hakimiyyətə birinci rəhbərliyi dövründən ЛКşХКвır. 

Ümümmilli liderimizin rəhbərliyi ilə dövlət müstəqilliyimizin təmin edilməsi və bazar münasi-
bətlərТnТn ТnФТşКП ОtНТrТХЦəsi sahəsində КpКrıХКn ТqtТsКНТ ТsХКСКtХКr AгərЛКвМКnın ТqtТsКНТввКtının ТnФТşКПı 
və dünya təsərrüfat sisteminə НКСК sıб ТntОqrКsТвК oХunЦКsı üхün əХvОrТşХТ şərКТt вКrКtЦışНır. Məhz belə 
ЛТr şəraitdə ЦТХХТ ТqtТsКНТввКtın ПorЦКХКşЦКsı və ölkənТn НünвК ЛКгКrınНК вОrТnТn Цüəyyən edilməsi, 
onun mövqeyinin perspektiv dövr üçün möhkəmləndirilməsi dövlətin siyasi-iqtisadi fəaliyyətinin 
prioritet istiqamətlərindən birinə хОvrТХЦТşНТr. 
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Azərbaycan iqtisadi və siyasi müstəqillik əldə etdikdən sonra dünya dövlətləri ilə sərbəst 

əməФНКşХıq ОtЦəФ ТЦФКnı əldə ОtЦТşНТr. Bu Цüstəqilliyin əldə edilməsində isə Ulu öndərimizin  
xidmətləri əvəzsizdir. 

Ulu öndərimiz göstiridi ki, «Dünyada getdikcə КrtКn  qКrşıХıqХı КsıХıХıq, НünвК ТqtТsКНТввКtının 
birləşЦəsТ, rОРТonХКşЦКsı ББ əsrin son mərhələsinin fərqləndirici xüsusiyyətlərindəndir. Heç bir ölkə, 
ən böyük bir ölkədə вКХnıг öг хərçivəsində ТqtТsКНТввКtını ХКгıЦТ səviyyədə ТnФТşКП ОtНТrə bilməz». 

Azərbaycan dövləti mülkiyyətin çoxnövlüyü əsКsınНК Цüбtəlif təsərrüПКt ПorЦКХКrının, НКбТХТ 
ЛКгКrın вКrКnЦКsı və fəaliyyətТ üхün ЛКгКr ТnПrКstruФturunun вКrКНıХЦКsı, ЛТгnОs və sКСТЛФКrХıq 
fəaliyyətТnТn ТnФТşКПı, öгəlləşНТrЦə proqrКЦının Сəyata keçirilməsi, xarici iqtisadi əlaqələrin bərpa 
edilməsi, maliyyə, ФrОНТt, ЛКnФ ТşТ, puХ tədavülünün yenidən quruХЦКsı, ТnПХвКsТвК və ТşsТгХТвТn qКrşısının 
КХınЦКsı, əhalinin sosial müdafiəsinin təşФТХТ sКСəsində məqsəНвönХü Тş КpКrır. Bu ТşХərin həyata 
keçirilməsində dövlət öг ПunФsТвКsı хərçivəsində ТqtТsКНТввКtın Цüбtəlif sahələrinə aid tənzimləyici 
tədbirlər həyata keçirir. 

HКгırФı НövrНə elmi-texniki və ТqtТsКНТ ТnФТşКП səviyyəsindən КsıХı oХЦКвКrКq СОх ЛТr öХФə xarici 
iqtisadi əlaqələrsiz və digər ölkələrlə əməФНКşХıq ОtЦədən öг ЦТХХТ ТqtТsКНТввКtının optТЦКХ ТnФТ-
şКПını təmin edə bilməz. Ona görə də bütün ölkələr öг КrКХКrınНК ЛОвnəlxalq və regional səviyyədə 
maddi nemətlərin və xidmətlərТn ТstОСsКХı və mübadiləsi sahəsində iqtisadi əlaqələrə girirlər. Belə 
ki, Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin ən mühüm istiqamətlərindən biri 
ölkənТn ТбrКМ potОnsТКХının КrtırıХЦКsıНır. 

Müəyyən ОНТХЦТş ТqtТsКНТ sТвКsət strКtОРТвКsının ЛКşХıМК ТstТqКЦətləri sabitləşНТrЦə, islahatХКş-
НırЦК, НünвК ТqtТsКНТ ТntОqrКsТвКsınК qoşuХЦК, sosТКХ-ТqtТsКНТ ТnФТşКП və бКХqın rТПКСının вüФsəldil-
məsini təşФТХ ОНТr. 

Bazar münasibətləri  dövründə rОspuЛХТФКЦıгНК ЛКş vОrən iqtisadi dəвТşТФХТФХərin, getdikcə 
daha da sürətlənən islahatХКrın КpКrıХЦКsınНК və ictimai siyasi münasibətlərТn ПorЦКХКşЦКsınНК 
оЦuЦЦТХХТ ХТНОrТЦТгТn бüsusТ roХu vКrНır. Bu ЛКбıЦНКn uХu önНərimiz Heydər ƏХТвОv Рöstərirdi ki, 
«İqtТsКНТввКtı РüМХü oХКn öХФə hər şОвə qadirdir. Bizim iqtisadi siyasətimizin əsas istiqamətlərindən 
biri də  ТnvОstТsТвК qoвuХuşuНur. Həm xarici  həm də daxili investisiya.  

Bu dövrdə ölkəЦТгТn ТqtТsКНТввКtК ТnvОstТsТвК qoвuХuşu НurЦКНКn КrtЦışНır. KКpТtКХ qoвuХuşu-
nun КrtЦКsınНК öХФəmizdə бКrТбТ ТnvОstТsТвК Кбını СəХХОНТМТ roХ oвnКвır. Bu бarici investisiya  qoyu-
ХuşunНК əsas səbəb  ölkəmizdə əХvОrТşХТ ТnvОstТsТвК  ЦüСütünün ЦövМuНХuğuНur.  

Dünya təsərrüПКtınК  ТntОqrКsТвК ЦТХХТ ТqtТsКНТввКtın  ЛОвnəlmiləşНТrТХЦəsТnТ şərtləndirir, o da öz 
növbəsində beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsКsını qoyur. Xüsusən  bazar münasibətlərində 
ФОхТН  şəraitində müxtəlif layihələrə rОКХ ТnvОstТsТвК qoвuХuşu хoб ЛöвüФ əhəmiyyətə malikdir. 
Onsuz əsКs ТstОСsКХ ПonНХКrının təzələnməsТ, РОnТş təФrКr ТstОСsКХı və onunla əlaqədar rəqabət 
qabiliyyətli məhsul istehsКХı, НОЦəli, ölkənТn ТnФТşКПının sosТКХ-iqtisadi problemlərinin həlli 
mümkün deyildir.  

Əlbəttə, ТnvОstТsТвКХКrın МəХЛ oХunЦКsı, ОХəcə də iqtisadi fəКıХТввətТn РОnТşХənməsТ üхün ЛКşХıМК 
şərt məhz ölkədə ictimai-siyasi, iqtisadi sabitliyin əldə oХunЦКsıНır. Məhz Ulu Öndər Heydər 
ƏХТвОv Нə bu amilləri nəzərə alaraq ilk öncə 1994-cü ildə atəşФəsə nail oldu. Bununla da ölkədə 
vəziyyət tamamilə  sabitləşНТ və iqtisadi fəaliyyət üçün, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərТ ТnФТşКП 
etdirməФ üхün РОnТş ТЦФКnХКr КхıХНı. Artıq бКrТМТ ТnvОstorХКrın öХФəmizə ЦКrКğı əhəmiyyətli 
dərəcədə КrtНı. Bunun ЛКrТг nüЦunəsi kimi, elə həmin ildə nОПt sОФtorunНК  бКrТМТ şТrФətlərlə 27-dən 
çox beynəlxalq müqavilənТn ТЦгКХКnЦКsını Рöstərmək olar. 

Bu gün AzərЛКвМКn ТqtТsКНТввКtının ТnФТşКПını təmin edən bir çox istehsal obyektləri həmin 
dövrün məhsuldur. Neft sənКвОsТnТn ТqtТsКНТ ТnФТşКПınНКФı roХunu ЦüНrТФХТФХə nəzərə alan Ulu 
öndərimiz ötən əsrin 70-ci illərində bu  sahənТn НТnКЦТФ ТnФТşКПınК  nКТХ oХЦuş , nОПt-kimya 
sənКвОsТnın tКЦКЦТХə modernləşНТrТХЦəsini təЦТn ОtЦТşНТr. Həmin dövrdə neft sənayesinin 
ТnФТşКПınНК  tКЦКЦТХə yeni mərhələ ЛКşХКЦış, Лu гəngin milli sərvətin AzərЛКвМКnın rТПКСınК бТНЦət 
edən vasitəyə çevrilməsi prosesinin əsКsı qoвuХЦuşНur. ВОnТ вКtКqХКrın ФəşПТввКtı, qКгıХЦКsı, 
ТşХənməsi, mütərəqqi texnologiyalardan və üsullardan istifadədə yeniliklər də məhz Ulu öndərin 
təşəЛЛüsФКrХığı nəticəsində ЦüЦФün  oХЦuşНur.  
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Bu illər ərzində AzərЛКвМКn pКвtКбtının РörФəmi tamamilə dəвТşЦТşНТ. PКвtКбtıЦıгın sТЦКsını 

müəyyənləşНТrən müКsТr ЦОЦКrХıq üsХuЛunНК ТnşК ОНТХЦТş хoбsКвХı ЛТnКХКr, Цədəniyyət obyektləri, 
abidələr uМКХНıХЦışНı. Bu НövrНə tТФТХЦТş ЛТnКХКr  Лütün BКФı şəhərТnТn вКşКвış ПonНunК Лərabar 
tutulur. 

Bu gün ulu öndərimiz tərəfindən idarəetmə sahəsində КpКrıХКn struФtur НəyТşТФХТФХəri də 
bəhrəsini verməkdədir. Belə ki, ölkəmizin son illərdə dövlət quruМuХuğu sКСəsində əldə etdiyi 
uğurХКrК əsaslanaraq yeni iqtisadi sistemin prinsipləri, müstəqil  dövlətТЦТгТn qХoЛКХХКşКn НünвК 
ТntОqrКsТвКsının ЛuğünФü  rОКХХıqХКrı, ЦТХХТ ТqtТsКНТввКtıЦıгın ТnФТşКП ЦОвХХəri, xüsusi sektorun 
ТnФТşКПı, ТqtТsКНТввКtın ХТЛОrКХХКşНırıХЦКsının ЦТqвКsı, СüquqТ НövХət quruМuХuğunun tələbləri nəzərə 
КХınКrКq НövХət idarəetmə КpКrКtı вОnТНən təşФТХ ОНТХЦТşНТr. Bu Тsə ЛКгКr ТqtТsКНТввКtının  tələbi və 
dövlət siyasətinin xarakterindən irəli gəХЦТşНТr. 

Açar sözlər: iqtisadiyyat, iqtisadi tərəqqi, iqtisadi siyasət, strategiya 
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SUMMARY 
 
The result of development some objects of the  economy of Azerbaijan todey have provided in period 

ruling of Haydar Aliyev. Hovvadays regardless of scientific- technical and economical development cannot 
develop national ekonomiy of countru withoyt foreign economic  relations Formation of ekonomik 
development which wel-earned servise belongs to our Great leader is nonsubstitutive. 

Key words: economics, ekonomical progress, ekonomical policy, strategy 
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MALİYYƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ ONUN MAHİYYƏTİ 
 

Ölkə ТqtТsКНТввКtının ТНКrə edilməsində Azərbaycan höküməti tez-tez bir çoxl  məsələlərlə 
qКrşıХКşır ФТ,  Лu Цəsələləri öz səlahiyyətlərini mərkəzləşНТrЦək və müəyyən məqsədlərə nail 
oХunЦКsı üхün Цüбtəlif təşФТХКtХКrК tКpşırıХЦКsı, ТХə həll etməyə məcbur olur. Bəzən belə hallara da 
rast gəlinə bilər ki, hər СКnsı ЛТr Цürəkkəb iqtisadi məsələlərin həlli bir neçə elmi və iqtisadi 
sahələrin birgə təsiri ilə mümkün olur. Bu zaman məsələnin həХХТ ТМrКхı ТНКrə və təşФТХКtХКrın 
ЦКrКqХКrının toqquşЦКsınК səbəb ola bilər. Ona görə də səlahiyyət bölgüsünü sadəcə nəzərdən 
keçirmək və onХКrın nəticələrinə ümumi maliyyələşНТrЦə və iqtisadiyyat sahələrinin maliyyə 
tКrКгХığı ЛКбıЦınНКn вКnКşЦКq гəruridir. 

Maliyyəni tənzimləməklə dövlət iqtisadiyyat sahələrinin, birliklərinin və müəssisələrТn puХХКrı 
və maliyyə ОСtТвКtХКrının topХКnЦКsının əldə oХunЦКsı, ЛöХРüsü və istifadə edilməsi ilə əlaqədar  
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iqtisadi münasibətləri, bu münasibətlərin təşФТХТnТn prТnsТpХərТnТ, ЦОtoНХКrını və ПorЦКХКrını Цüəy-
yən edir. Bunlar da öz növbəsində maddi, əmək və maliyyə ОСtТвКtХКrınНКn НКСК rКsТonКХ ТstТПКНə 
edilməsini təmin edir. 

Maliyyələşmənin mahiyyəti əmtəə pul münasibətlərinə əsaslanır və dəyər qanununun təsirləri 
ilə əlaqədardır. Belə ki, maliyyələşЦə sistemində ümumi əmtəə effekti puldur. Tədqiqatlar göstərir 
ki, birinci gündən dövlətТn ЦövМuНХuğu əsas iqtisadi alətlərdən : pul, kredit, bank,  və bu kimi 
amillərlə təsdiq olunur. 

 Maliyyə sistemi təФrКr ТstОСsКХХК sıб surətdə ЛКğХı oХuЛ, НövХətin iqtisadi fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsi aləti xidmətТ ПunФsТвКsını öгünНə əks etdirir. 

Maliyyə - büdcə siyasətinin həyata keçirilməsində pul-kredit siyasətinə РОnТş вОr vОrТХТr. PuХ-
kredit siyasətinin əsas məqsədi tələb olunan istehsal səviyyəsinə, tam məşğuХХuğК,  nКТХ oХЦКqНКn 
infilyasiyaya yol verilmədən fəaliyyət göstərilməkdən ibarətdir. Bu məqsəddən КsıХı oХКrКq Нövrü 
tənəzzüllər гКЦКnı puХ təФХТПТnТn  КrtЦКsı tələb olunur, pulun daha çox xərclənməsТ stТЦuХХКşНırıХır, 
deməli qiymətlər səviyyəsini saxlayaraq, maliyyələşЦənТn МКnХКnЦКsınК və ТstОСsКХın КrtıЦ sürətini 
yüksəldilməsinə şərКТt вКrКНır. Təbii olaraq infilyasiya prosesinin də МКnХКnЦКsı гКЦКnı puХ-kredit 
siyasəti pul təklifinin  məhduНХКşНırıХЦКsınК Мəhd edir. Belə bir vəziyyətə istiqamətlənməkdə əsas 
məqsəd əvvəlki qiymətlər səviyyəsТnТ sКбХКЦКqХК onun  хoб КrtЦКsınК ТЦФКn vОrЦəməkdir. Bu 
mənada maliyyə-kredit sisteminin məqsədi istehsal səviyyəsinin, məşğuХХuğun, ТnПТХвКsТвКnın, 
qiymətlərТn uвğunХКşНırıХЦКsınК və ya tənzimlənməsinə, ТstОСsКХ РОНТşТ və bu göstəricilər КrКsınНК 
tКrКгХığın вКrКНıХЦКsınК бТНЦət etməkdir. 

Maliyyə sistemində tКrКгХığın вКrКНıХЦКsını süЛutК вОtТrЦək üçün Maliyyə Nazirliyi və 
MərkəгТ BКnФ  КrКsınНКФı qКrşıХıqХı ЦКХТввə əlaqələrinin dəвТşТХЦəsinə diqqət yetirilməsi zəruridir. 
Bu iki maliyyələşЦə əsКsХКrınНКn oХКn təşФТХКtХКrın Сər birinin öz fəaliyyət alətlərinə ЦКХТФ oХНuğu 
diqqət mərkəzində oХЦКХıНır. BunХКrın sОхТЦТ və qКrşıХıqХı əlaqələri maliyyələşЦədə pul ( RMs ) və 
büdcə-vergi (G və T) siyasətinə uвğunНur. ВuбКrıНК КpКrНığıЦıг təhlildən və 1sКвХı  şəkil qrafikdən 
КвНın oХur ФТ, E nöqtəsində üЦuЦТ tКrКгХığın əldə oХunЦКsı, КnМКq КНı хəkilən təşФТХКtХКrın Цüstəqil 
fəaliyyətləri nəticəsində koordinasiya edilmədən əldə oluna bilər. Bu zaman hər bir təşФТХКtın 
vəzifələrinin dəqiq müəyyənləşНТrТХЦəsini əsas götürərəФ КşКğıНКФı şəkil qrafiki tərtib etmək olar ( 
ЛКб şəkil 1.) . 

Belə fərz edək ki, o iki təşФТХКt КrКsınНК vəzifələr elə ЛöХünЦüşНür ФТ, Mərkəzi Banka xarici 
tКrКгХığı təmin etməФ tКpşırıХЦışНır ( BP = 0 ) və bu zaman faiz dərəcəsi tədiyyə ЛКХКnsının ЦüsЛət 
sКХНosunНК ( BP > 0 ) КşКğı Нüşür və onun kəsТrХТ СКХınНК ( BP < 0 ) вüФsəlir. Büdcə siyasəti ilə 
məşğuХ oХКn MКХТввə Nazirliyinə КşКğıНКФı təlimatlara uвğun НКбТХТ tКrКгХığın təmin edilməsi, yəni 
dövlət xərclərТnТ ( G )  ТşsТгХТФ şəraitində КrtırıХЦКsı və onХКrın ТnПТХвКsТвК təzyiqlərТ şəraitində КşКğı 
sКХınЦКsı tКpşırıХır.   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 1. dəki A nöqtəsi isə iqtisadiyyatın giriş vəziyyəti tədiyyə balansının kəsri infilyasiya ilə 

səciyyələnir və Mərkəzi Bank fəaliyyətə başlayır. Cn  isə tКrКгХıq üхün вüФsəХТş nöqtəsidir. Bu 
hərəkətlə iqtisadiyyat infilyasiya təгвТqТnТ вuЦşКХНır, КnМКq onu tКЦ КrКНКn qКХНırЦır. 
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Maliyyə Nazirliyi daxili balansın problemlərinin həlli üçün işə qarışaraq dövlət xərclərini 

azaltmaqla infilyasiyaya təsir edir və iqtisadiyyatı  F nöqəsinə qədər irəlilədir, MB yeni törənən 
xarici disbalansı müəyyən edərək, ancaq BP müsbət saldosunda, köhnə kursdan bir qədər geri 
çəkilməyə qərar verir : faiz dərəcəsini bir qədər aşağı salır və iqtisadiyatı J nöqtəsinə yönəldir. Bu 
hərəkətlər səbəbindən yaranan infilyasiya Maliyyə Nazirliyini təsiri ilə onu özünə cəlb edir, nazirlik 
isə dövlət xərclərТnТn ТбtТsКrını НКvКЦ ОtНТrЦəФ СКqqınНК qərar verir. ( J nöqtəsindən sola hərəkət ).  

AНı хəkilən iki təşФТХКtın sonrКФı Цüstəqil hərəkətləri adətən ТqtТsКНТввКtı E nöqtəsinə gətirir ki, 
burada xarici və НКбТХТ tКrКгХığК ОвnТ гКЦКnНК nКТХ oХunur. Nəzərdən keçirilən model göstərir ki, pul 
siyasətinin müəyyən üstünlüyü sabitləşən valyuta məzənnəsində  бКrТМТ ЛКХКnsın sКбХКnЦКsı ТХə 
əlaqəНКrНır, ПТsФКХ sТвКsəti isə НКбТХТ tКrКгХıqХК ЛКğХıНır. 

Müəyyən edilir ki, Mərkəzi Bank tədiyyə ЛКХКnsının puХ təklifinə təsirini iqtisadiyyatda valyuta 
ОСtТвКМХКrının tərəddüdlərinin heçə endirilməsi vasitəsi ilə təsirsizləşНТrТХЦəyə cəhd edə bilər. 
Məsələn, ОСtТвКtХКrı ТбtТsКr ОtНТФНə ( tədiyyə ЛКХКnsının Фəsrinin  ləğvТ və mübadilə məzənnəsinin 
КşКğı НüşЦəsТnТ КrКНКn qКХНırЦКq üхün  MərkəгТ BКnФ Кхıq ЛКгКrНКФı əməХТввКtХКrın ФöЦəyi ilə və 
ya pul siyasətТnТn ЛКşqК КХətləri ilə daxili aktivləri belə РОnТşХəndirmək olar. Bu zaman 
iqtisadiyyatda pul kütləsi dəвТşТХЦəsin : M = Reht + DC. Ancaq dəвТşТФХТФХəri heçə endirmək – 
stОrХТгКsТвК ТЦФКnХКrı ЦəСНuННur. ƏРər tədiyyə ЛКХКnsının Фəsiri uzun müddət saxlanarsa,  onda 
vКХвutК ОСtТвКtХКrının КşКğı sКХınЦКsı onХКrın tКЦ tüФənməsinə gətТrТЛ хıбКrК ЛТХər. Nəticədə ölkə 
təsЛТt ОНТХЦТş Цəzənnənin imtina etməyə məcbur olar və ya pul kütləsinin ixtisar edilməsinə imkan 
yaradar. Bu isə mübadilə məzənnədən  КşКğı НüşЦəsТ ЦОвХТnТ  nОвtrКХХКşНırКr. Tədiyyə ЛКХКnsının 
sabit müsbət sКХНosunНК ОСtТвКtХКrın Сəcmi o qədər arta bilər ФТ, НКбТХТ ФrОНТt sıПırК Лərabər olar və 
bu vəziyyət praktiki olaraq mümkün deyil (banklar borc verməklə deyil, qeyri-bank sektorundan pul 
borc almaqla məşğuХ oХКr); 

Beləliklə, dəвТşТФХТФХərin heçə endirilməsi (sterlizasiya) də pul kütləsini  tədiyyə ЛКХКnsının 
təsirindən müdafiə etmir. Bu isə pul siyasətinin daxili bazara təsТrТ ТЦФКnХКrını Фəskin 
məСНuНХКşНırır, onun tКrКгХКşЦКsını ПТsФКХ sТвКsətin öhdəsinə ЛurКбır.   

1 sКвХı şəkildəki qrafikdə бКrТМТ ЛКХКnsın tКrКгХКşНırıХЦКsınНК ЦonОtКr sТвКsətin nisbi 
üstünХüвünü КşКğıНКФı ФТЦТ ТПКНə etməФ  oХКr: бКrТМТ tКrКгХığın E nöqtəsindən  C-yə yerdəвТşЦəsi 
üçün faiz dərəcəsТnТn КгКМıq НəвТşТХЦəsi tələЛ oХunur Лu гКЦКn, НКбТХТ tКrКгХıq üхün Тsə, ЛКşqК söгХə 
E-dən  F-ə yerdəвТşЦəsТ ЛКş vОrТr. 

İqtТsКНТ və elmi tədqiqatlardan müəyyən edilir ki, maliyyə tənzimlənməsinə dair müxtəlif 
вКnКşЦКХКr vКrНır. V. J. PКЛuгТn və T. N. Pabuzinaya görə maliyyə  (fiskal ) tənzimlənməsi – dövlət 
gəlirləri və xərcləri siyasətidir.  

Maliyyə tənzimlənməsТnТn НКСК РОnТş бКrКФtОrТstТФКsını S. V. BoХşКФov vОrТr. Onun ПТФrТnМə, 
maliyyə tənzimlənməsi maliyyə РОНТşının Фəmiyyət və keyfiyyət  parametrlərinin məqsəНuвğun 
şəkildə dəвТşНТrТХЦəsi üçün müəyyən metodlar sistemindən istifadə etməklə  həyata keçirilən 
maliyyə siyasəti ilə şərtlənən РОНТşТНır. MКХТввə tənzimlənməsТnТn  РОНТşТ ЦКХТввə rОsursХКrının 
КвrıХЦКsının və вК КХınЦКsının Пəaliyyətdə olan, yeni tətbiq edilən ( ləğv oХunКnК) ЦОбКnТгЦХəri 
vasitəsilə həyata keçirilir, yəni obyektiv olaraq dəyər ФКtОqorТвКsının, əmtəə-pul münasiətlərinin və 
dövlətТn ЦövМuНХТğu  ТХə müəyyən olunur, iqtisadi vəziyyəti hiss etmə və onu qiymətləndirmənin, 
həmçinin maliyyə siyasətТnТn КpКrıХЦКsı tКФtТФКsının sОхТХЦəsinin subyektivliyindən irəli gələn  
subyektivlik ünsürlərinə malikdir. (mənbə: iqtisadiyyat elmi- hər bir müəssisə subyekti olaraq öz 
qərКrını vОrТr. A.R. KonstТtusТвКsı və Mülki məcəllə). 

AzərЛКвМКnın ТqtТsКНхı КХТЦТ Ə. ƏХəkbərovun təНqТqКtХКrınК əsasən belə fikrə gəlmək olar ki, 
ТqtТsКНТввКtın НövХət tənzimlənməsinin parametrlərini maliyyə ОСtТвКtХКrı Рöstəricisi müəyyən edir. 
Maliyyə ОСtТвКtХКrı ЦКННТ əşвК və maliyyə-dəyər məгЦununu uгХКşНırЦКğК və bu əsasda ölkənin 
sosial-ТqtТsНТ ТnФТşКП nТsЛətlərini tənziməməyə imkan verir.  
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Maliyyə ehtiyatlarının toplanması və xərclənməsi arasında bərabərliyin olması o deməkdir ki, 

dövlət tərəfindən formalaşdırılan ödəmə qabiliyyətinin əksər hissəsi məhsul şəklində maddi cəhətdən 
təmin olunmuşdur.  

Qeyd etməliyik ki, bəzi iqisadi ədəЛТввКtХКrНК “ ЦКХТввə rОsursХКrı “ КnХКвışı “ puХ vəsaitlərТ “ , “ 
puХ ПonНХКrı “ КnХКвışХКrı ТХə eyniləşНТrТХТr. MКХТввə rОsursХКrı НövХət hakimiyyətТ orqКnХКrının onХКr 
qКrşısınНК Нuran vəzifələrin həlli üçün istifadə etdikləri pul vəsaitlərinin məcmusundan ibarət olsa da, 
onun məгЦunu КşКğıНКФı spОsТПТФ sТвКsətlərlə müəyyən olunur : 

- ЦКХТввə rОsursХКrınК oХКn təХəЛ ОСtТвКМ ЦəМЦu ТМtТЦКТ nОЦətХərТn ТstОСsКХı ТХə  ЛКğХıНır ; 
- bu resurslar ТМtТЦКТ ЦəСsuХun və ЦТХХТ РəХТrТn вОnТНən ЛöХРüsü РОНТşТnТ əХКqəХənНТrЦəФХə 

КФФuЦХТвКsТвК бКssəХТ НövХət puХ vəsКТtХərТ ПonНunun вКrКНıХЦКsını təЦТn ОНТr ; 
- ЦКХТввə rОsursХКrı son nətТМəНə, ФonФrОt ЦТХХТ НövХət və вК ТnгТЛКtТ ərКгТ vКСТНТnТn puХ 

vəsКТtХərТНТr, ЦüvКПТq ТМrК  СКФТЦТввət orqКnХКrınК СəvКХə ОНТХЦТş ПunФsТвКХКrı вОrТnə вОtТrЦəФ üхün 
ТstТПКНə ОНТХТr və öХФənТn НövХət təsərrüПКtının ПəКХТввətТnТn son nətТМəХərТnТ əФs ОtНТrТr.   

Maliyyə - pul sistemlərinin bilavasitə tənzimlənməsinin alətlərini nəzərdən keçilməsi məqsədəuy-
ğundur.  

Mütləq ОСtТвКtХКr o  ОСtТвКtХКrНır ФТ, onХКr НОpoгТtХərin bir hissəsТ oХuЛ, ЛunХКrı ФoЦЦОrsТвК 
ЛКnФКХКrı ПКТгsТг qoвuХuşХКr ФТЦТ  MərkəгТ BКnФНК sКбХКЦКХıНırХКr. (öХФələr üzrə sКбХКЦК ПorЦКХКrı 
fərqlənə bilər). Mütləq eСtТвКtХКr norЦКХКrı НОpoгТtХərin həcminə uвğun ПКТгХə müəyyən olunur. 
QoвuХuşХКrın nТsЛətindən КsıХı oХКrКq onХКr Пərqləndirilir. (məsələn, müddətХТ qoвuХuşХКrın ПКТг Нərəcəsi 
tələb olunanadəФ qoвuХuşХКrК nТsЛətən КşКğı oХur). MüКsТr ЛКгКr ТqtТsКНТввКtı şəraitində mütləq 
ehtiyatlar nəinki təkcə qoвuХuşХКrın sığortКsı ПunФsТвКsını НКşıвır (Лu ПunФsТвКnı ТбtТsКsХКşЦış ЦКХТввə 
ТnstТtutХКrı ТМrК ОНТr ФТ, ЛКnФХКr onХКrК qoвuХuşХКrНКn Цüəyyən faizlər keçirir), banklar eyni zamanda 
AzərЛКвМКn RОspuЛХТФКsı Mərkəzi BКnФının nəzarət və tənzimləyici rolunun həyata keçirilməsinə 
xidmət ОНТr. BКnФХКr Кrtıq ОСtТвКtХКrı НК sКбХКвК ЛТХər ki, bunlar mütləq ОСtТвКtХКrНКn Кrtıq ОСtТвКt 
məbləğХəri olub, likvid vasitələrə görünməyən hallarda tələblərТn КrtıЦınК вönəldilir. Ancaq bunlar 
ЛКnФХКrın Рəlirlərini azalda bilər ki, banklar həmin məbləğХəri dövrüyyəyə buraxarsa, əlavə gəlirlər əldə 
edə bilər. Ona görə də faiz dərəcəsТnТn КrtЦКsı ТХə adətən Кrtıq ОСtТвКtХКr səviyyəsТ КşКğı Нüşür. 

Maliyyə tənzimlənməsТnТn ЛКşqК ЛТr КХəti uçot dərəcələrinin dəвТşТХЦəsidi. Bunlara əsasən  AR 
MərkəгТ BКnФı ФoЦЦОrsТвК ЛКnФХКrınК ФrОНТtХər vОrТr. ƏРər uçot dərəcəsi yüksələrsə, onda Mərkəzi 
BКnФНКn КХınКn ЛorМХКr КşКğı Нüşər. Nəticədə isə  ФoЦЦОrsТвК ЛКnФХКrının ЛorМ vОrЦəХТ oХНuqХКrı 
borclar üzrə əməХТввКtХКrı НК КгКХКr. BunК Рörə də, ФoЦЦОrsТвК ЛКnФХКrı НКСК ЛКСК ФrОНТt КХЦКqХК 
verəcəyi borclar üzrə öz dərəcələrТnТ КrtırırХКr. 

Uçot dərəcəsТnТn КşКğı sКХınЦКsı əks istiqamətdə təsir edir. Ancaq MərkəгТ BКnФНК ФrОНТt КХınЦК 
müəyyən inzibati məhdudiyyətlərlə əlaqələnə bilər. 

Aхıq ЛКгКrНК əməliyyatlar pul kütləsi üzərində nəzarət üхün üхünМü üsuХНur. Bu üsuХ ТnФТşКП ОtЦТş 
qiymətХТ ФКğıгХКr ЛКгКrı öХФələrində РОnТş ТstТПКНə olunur və вКrКНıХЦКqНК oХКn ПonН ЛКгКrı öХФələrində 
isə çətinliklərlə rКstХКşır.   

Açar sözlər: maliyyə tənzimlənməsi, iqtisadi münasibətlər, büdcə siyasəti, dövlət xərcləri 
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J.J. Gasimov 
 

Financial requlation and its essence. 
 

SUMMARY 
 
In the article the essence financial regulation to discivering to make notes states connected regulate 

finance the state economics, fields, unities and enterprises the one of for the maneys and finance to lay on 
stock in ones hand, division and to make use to difinite economics consideration to organised the principles 
methods and forms. On the result the matters labours and financial reserves to still rasional using to given to 
quarante. 

Key words: economic, finance, regulation, the economics instrument, budgetary policy, 
 
    
 
UOT 65.5 

Г.Q.Əsgərova 

Azərbaycan MemКrlıq və İnşККt Universiteti 
 

GENDER İNKIŞAFI PROSESİNDƏ İQTİSADİ İSLAHATLARIN ROLU 
 
Azərbaycan əhalisinin məşğuХХuq səviyyəsinin artması planında kişi və qКНınların əməyini 

təmin etmək üçün bərabər imkan yaratmaq arzu olunan sənət və ixtisas seçimində vəzifədə irəli 
getmək və müxtəlif mövqelərin verdiyi üstünlüklərdən istifadə üzrə bütün hüquqХКrı təmin etmək 
təsərrüfat üçün kadr hazırlamaq və təkmilləşdirmək kişi və qadınları bərabər iş şəraiti və 
imtiyazlarla bərabər əmək hКqqı və onun keyfiyyət qiymətinin bərabər şəkildə təmin etmək 
məqsədilə əlverişli imkanlar yaratmaq; həmçinin qadının ailə qurması uşağının olması ilə bağlı 
ictimai həyatda və işdə iştirak edə bilməməsinə görə hüququnun pozulmasnı aradan  qaldırmaq; 
qadını uşaqlara qayğıdan azad edilməsini, onu ictimai istehsalatda iştiraka cəlb olunmasını təmin 
edən uşaq müəssisəsi şəbəkəsinin inkişaf etdirmək lazımdır. Dünya miqyasında kişi və qadınlar 
iqtisadiyyatın qeyri formal sektoruna muzdlu işin zəif imkanları ilə bağlı olaraq müraciət edirlər. 
İqtТsКНТввКtın rəsmi  sektorundakı kimi buradada qadın və kişilər qeyri bərabər inkişaf əmsalına 
malik olaraq müxtəlif fəaliyyət növü ilə məşğuldur. Ölkələrin bir çoxunda kənd təsərrüfatında 
işləməyən iqtisadi cəhətdən fəal qadınların 3 də biri qeyri formal sektorda çalışır. Ayrı – ayrı ölkələr 
üzrə bu rəqəm nəzərə çarpacak dərəcədə fərqlidir: Qərbi Asiya ölkələrində 10% dən başlayaraq 
cənub-şərqi Asiyada 65-79%-ə qədər. Qeyri formal sektor həm kişi həmdə qadınların 15-20% üçün 
iş imkanı mənbəyidir. Bəzi ölkələrdə qeyri formal sektorda qadın işхi qüvvəsi 40 % və ondan 
yuxarıdır. Bu göstərir ki, ödənişli iş imkanının olmaması və ya digər maneələr ucbatından qadınlar 
qeyri formal sektora kişilərdən daha çox müraciət edir.  

Ayrı-ayrı ölkələrdə aparılan arasdırmalar qeyri-formal şəkildə istehsalatın bu sektorun qadın 
məşğulluğu arasındakı pozitiv ələqəni aşФar edir. Bir sıra ölkələrdə, məsələn Misirdə qeyri-formal 
sektorun payı bəzi ölkələrə nisbətən ən azdır və qadınların burada iştirakıda çox aşagıdır. 
İnНonОгТвКНК qОвrТ-formal sektorun məhsulu sənaye-nəqliyyat və xidmət sahələri məhsulunun 
demək olarki yarısını təşkil edir və onun istehsalında iştirak edən qadınların sayı da həmin qədər 
yüksəkdir.  

Qeyri-formal sektorun bütün məhsula və bütün işхi qüvvəsinə nisbətdə payı ölkədən-ölkəyə 
geniş miqyasda dəyişir. Statistik məlumatlara görə Afrikada qeyri-formal  sektordakı fəaliyyət digər 
ölkələrlə müqayisədə daha cox yer tutur. Bu ölkələrdə qeyri-formal sektor YDM-un bütövlükdə 
istehsalının 19%- dən  51%- nə qədərini verir.  

Qeyri-formal sektor qadınlar üçün mühüm əmək mənbəyidir. Ancaq son zamanlara qədər 
statistika üçün həmin sektorun məqsədləri müəyyən olunmamışdır. Bir neçə il əvvəl Beynəlxalq 
əmək statistləri konfransı qeyri-formal sektorun tərifi ilə əlaqədar razılıq əldə etdi və onu öz  
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hesabına mövcud olan ev təssərrufatı sektoru müəssisəsi kimi müəyyənləşdirdi ki, bu müəssisəyə öz 
ailə üzvlərinin və təsadüfi işçilərin əməyindən istifadə edən, lakin müntəzəm şəkildə muzdlu işхi 
tutmayan qeyri-muzdlu şəxs sahiblik və  idarə edə bilər. Qeyri-formal sektorun müəssisələrinin əsas 
məqsədi məşğulluğun və müvafiq şəxslər üçün qazancın təmin edilməsi olan mal və ya xidmət 
istehsalı ilə məşğuldur. 

Qeyri– formal  sektorun   işхТ qüvvəsində qadınların sayı istehsalat  fəaliyyəti 2 növündən-  
sənaye, nəqliyyat və xidmətdən asılı olaraq dəyişir.  

Dünyadakı bir cox yoxsul qadınlar mikro müəssisələrdə qeyri-muzdlu işхi olaraq çalışır və 
kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məsğul olur. Aşağı qazanca malik olan qadınlar öz gəlirini və 
aktivlərini artırdıqdan sonra həmin yeni qazancdan  ailəsinin təhsilini, sağlamlığını və yeməyini 
yaxşılaşdırmak üçün istifadə edirlər. 

Ümumdünya qadın bank təşkilatı (YQBT) tərkibinə kredit vermə, əmanətin saxlanması və 
sahibkarlığın inkişafına xidmət göstərilməsinin daxil olduğu qlobal bir şəbəkədir ki, qadınlara 
maliyyə xidməti göstərən bir necə kredit müəssisəsi təklif edir. 

Azərbaycan əhalisinin məşğulluq səviyyəsinin artırılması məqsədilə dövlət proqramı 
iqtisadiyyatda xüsusi sektorun genis miqyaslı ТnФТşКПını nəzərdə tutur. O cümlədən, qadın işхi 
qüvvəsinin ictimai istehsalatda iştiraki üçün iqtisadiyyatın neft sektorunun xarici kapital cəlb 
olunmaqla inkişaf etdirilməsi lazımdır ki, bu da  təsərrufatın qadın sahələrındə yeni iş yerlərinin 
yaraНılmasına səbəb olacaqdır. Bu minlərlə qadının, xüsusəndə qacqın və məcburi köçkünlərin 
istehsalatda məsğulluğunu artırmağa imkan verəcəkdir. Təcili sürətdə kiçik və orta müəssisisələrdə yeni 
iş yerləri yaratmaq, biznes sahəsini qadınlar üçün РОnТşХəndirmək, sürətlə iqtisadi islahatları dövlətin 
idtisadiyyatın təkmilləşdirilməsi proqramına müvafiq olaraq həyata keçirmək, respublika müəssisələri-
nin işini yaxşılaşdırmaq gərəkdir. Bununla bağlı olaraq Azərbaycanlı qadını qarşısında Azərbaycanın iq-
tisadi  potensialından istifadə və xalqın həyat səviyyəsinin artırılması üzrə mürəkkəb, lakin həll oluna 
bilən vəzifə durur. 

Perspektivdə qadınların sosial sahədə idarəçilik rolunun gücləndirilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da 
qadının cəmiyyətdəki statusunun dəyişməsi və istehsalat prosesində onun rolunun artması ilə əlaqədar-
dır. ƏСКХТnТn Цəşğulluğundakı gender 3 disbalansını aradan qaldırmaq üçün aşağıdakı şərait yaradılır: 

-Ayrı-ayrı ПəКХТввət sКСəХərТnНə Кparıcı mövqe tutmaq üçün kişi və qadınlara bərabər hüquq  və 
imkanların vОrТХЦəsТ; 

-ТstОСsКХКt prosОsТnНəФТ qКНınların mövМuН ЛОвnəХбКХq СuquqК Цüvafiq olaraq müНКПТə oХunЦКsına 
dair təФХТПХərТn СКгırlanması; 

-qadınların müəввən Тş növü ТХə təЦТn oХunЦКsı ТХə ЛКğlı РОnНОr stОrotТpХərinin aradan qaldırılması; 
AгərЛКвМКn KonstТtusТвКsı öz öХФəsТnТn ФТşТ və qКНınları üçün bərabər hüquq və azadlıqları 

təЦТn ОНТr. AгərЛКвМКn MТХХТ MəМХТsТ tərəПТnНən qəЛuХ ОНТХЦТş ƏЦəФ СКqqında Qanunda kişТ və 
qadın əЦəвТ КrКsındakı ПərqХərТn РОnНОr əsКsı müəввənХəşdirilmişdir.   

Açar sözlər: ТqtТsКНТввКt, РОnНОr, ТsХКСКtХКr, Тş növü 
 

Z.G. Asgarova  

 
The Role of the Economic Reforms in the Gender Development 

 
SUMMARY 

 

The article studies the favourable conditions, equal opportunities for men and women in promotion, use 
of different employment advantages, training personnel, providing men and women with workplaces and 
prТvТХОРОs Тn tСО pОrspОМtТvО oП tСО ТnМrОКsО Тn tСО AгОrЛКТУКnТ popuХКtТon’s ОЦpХoвЦОnt ХОvОХ. TСО КutСor 
also analyses the differences in the proportion of employment among men and women in state and non-state 
sectors of economy throughout the world, emphasizing the latter as the main source of labour for women.  
The article suggests the conditions necessary for the elimination of gender disbalance in Azerbaijan. 

Key words: economics, gender, development, workplace. 
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UOT 658 

N.S.Kərim v 

AzərЛКвМКn MemКrlıq və İnşККt Universiteti 
 

S RTİFİKАTLАŞDIRMА BY KTLƏRİNİN STАNDАRTLАŞDIRILMАSI 
 
S rtТПТФ tХ şНırıХ n ЦəСsuХun st nН rtХ rı üЦuЦТ С ХН  ş ğıН ФıХ rı öгünНə birləşНТrТr: (1) 

t rЦТnХər və təyinlər, tələblərТn в вıХЦ  s Сəsi, məhsulun vəziyyətinin tərkibi və qiymətləri, 
məСsuХun Тst Сs Х pr s sТ və nəг rətТn şərtləri. 

Bu tələblər n q НövХət st nН rtХ rı ТХə müəyyənləşНТrТХТr. S rtТПТФ tХ şНırЦ  г Ц nı 
təsdiqlənməsi tələЛ НТХən göstərТ ТХər birmən Хı və əs sХ nНırıХЦış şərС ХunЦ Хı, Цümkün qədər 
ədəЛТ ТП Нələrə Ц ХТФ ХЦ Хı, Лв ФtТv qТвЦətləndirilməlidilər. Məhsulun və nun əs s tərkib 
hissələrinin və Ц t rТ ХХ rının s rtТПТФ tХ şНırıХ n qТвЦətlərТnТn ş rХığı ş rХıq göstərТ ТsТ  ТХə 

r Фt rТгə Хunur. Bu göstərТ Т n  nəг rət Ц t НХ rı s rtТПТФ tХ şНırıХ n ЦəСsuХun Тst Сs Хının ТХФТn 
qiymətləndirilməsi və müfəttТş nəг rətindən s nr  qТвЦətləndirmə üхün в r rХı ХЦ ХıНırХ r. 
MəСsuХun st nН rtınН  ЛТrЛ ş  в  НТöər n rЦ tТv sənədlərə ТstТn Н tЦəФ в Хu ТХə məhsulun 
nümunələrТnТn s хТlmə üsulunu və nümunələrТn ЦТqН rını, nХ rı şərС Нən sənədlərin və sın qХ r  
С гırХ nЦ  Ц t НХ rını, sın qХ rН n s nr  nüЦunələrin və nun sənədlərТnТn s Х nЦ  üsuХunu 
göstərirlər. 

Əgər sın q v Н nХıqХ rı st nН rt Н вТХНТrsə və nХ rı üsusТ С гırХ Ц q tələЛ Хunurs , nН  
həЦТn v Н nХıqХ rın Н Хğun şərСТ v rТХЦəХТНТr, nН  Лu sın q v Н nХıqХ rının v rТХЦТş Нəqiqliklə 
С гırХ nЦ sını təЦТn tЦəФ üхün Х гıЦНır. 

MüəssisələrТn Ф вПТввət sТst ЦХərinə n rЦ Х r IS  9000 s rТв Хı st nН rtХ rН  v rТХТr. IS  9000 
st nН rtınН  в гıХЦ в n tələblər əХ və Ф вПТввət sТst ЦТ Х Ц ntХərini özündə birləşНТrТr. BunХ r 
ş ğıН ФıХ rНır: (2) 

 vt Ц ЛТХ Ф Цp nТв Х rının t n Х jТ pr s sХərТ üхün Ц t rТ ХХ rın, Ф ЦpХ Фtləşdiri Т 
məЦuХ tХ rın, Хətlərin, tərtТЛ tХ rın və s. r гıХ şНırıХЦ sı; 

 v Н nХığın Х гıЦsıг Л ş Н в nЦ Х rının, Тst Сs Х tsТФХТnТn Сəddindən х  uгunХuğunun, 
Тst Сs Х tın t г-t г НəвТşЦəsТnТn, ЦЦ Х və Ц t rТ ХХ rın rtıq sərП ХunЦ sının, Ф вПТвyət 
göstərТ ТХərТnТn q вrТ-st ЛТХХТвТnТn, г вın r Н n q ХНırıХЦ sın  rtıq ər Хərin və s. kimi 
pr ЛХ ЦХərin həХХТ С s Лın  Ф вПТввətin və məСsuХН rХığın Н ТЦ təkmilləşНТrТХЦəsi.  
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 Bunun üхün QS 9000 st nН rtınН  st tТstТФ n ХТг və nəг rət Ц toНХ rınН n ТstТП Нə 
НТХЦəsi təklif olunur: nəг rət Ф rt Х rını (Фəmiyyət və Хt rn tТv əХ Цətlər üzrə) tətЛТq tЦək, 
Фsp rТЦ ntХərТn pХ nХ şНırıХЦ sı, pros sХərТn pХ nХ şНırıХЦ sı, nəг rətdə oХ n ЛТr ЦТХвon 

oЛв ФtХərdən uв unsuг oХ n oЛв ФtХərТn s вının təСХТХТ, Ф вПТввətə ərclərТn С s ЛХ nЦ sı və s. 
K вПТввət səviyyəsini qiymətləndirmə sТst ЦТnТn nəticəsinin təвТnТ ФТЦТ Л ıХır. Bu С ХН Н   

qiymətləndirmə ПunФsТв sı t Ц uв un Рələ bilməг. K вПТввətin ənənəvi qiymətləndirilməsi hər 
г Ц n tТФТntТ oЛв ФtХərində p rıХırНı. Bu С ХН  s rtТПТФ t – onХ rın sТв Сısının təyini üхün n гТrХТФ 
və ТН rələr tərəfindən təsНТq НТХТrНТ. BunН n əХ və, s rtТПТФ tХ şЦ  ənənəvi qiymətləndirmədən 
məСsuХun Ф вПТввətinin qiymətləndirmə səviyyəsТnТn в nТ Рöstəricilərinin və Ц в rХ rının 
məzmunu ilə fərqlənТr. S rtТПТФ tХ şЦ в  ЦəСsuХun Ф вПТвyətТnТn pХ nХı вüФsəlməsi və v tınН  
ХЦТ-t nТФТ n ТХТввətlərin tətЛТqТnТ stТЦuХХ şНır n qТвЦətləndirmə Ц toНu ФТЦТ Л ıХır. 

Onu Н  Н ЦəФ oХ r ФТ, s rtТПТФ tХ şНırЦ  sТst ЦТnə o ş r ЦəСsuХХ rın ФonФr t növХərinin 
s rtТПТФ tХ şНırıХЦ sı üгrə ЛТr n хə  sist Ц Н ТХ oХ  ЛТХər, Х ФТn Лu sТst ЦХərТn С Цısı v СТН 
prinsiplərə, q вН Х r  və sənədlərə rТ вət tЦəlidirlər.  

Bur Н  СəЦхТnТn r ФХ Ц Пə ХТввəti ilə əХ qəН r ЦüННə  v rНır. Bu ЦüННə в  əs sən məcburi 
s rtТПТФ tХ şНırЦ Хı ЦəСsuХun uв unХuq s rtТПТФ tı вo Нurs , onun r ФХ Ц НТХЦəsТ q Н n НТХТr. 
(3) 

S rtТПТФ tХ şНırЦ  üгrə orq n Цüəyyən ФФr НТtХəşНТrЦə s Сəsində o ş r ЦəСsuХХ rın 
s rtТПТФ tХ şНırıХЦ sını p rЦ q Сüququn  Ц ХТФНТr. ФФr НТtХəşНТrЦə s СəsТ s rtТПТФ tХ şНırıХ n 
məСsuХХ rın noЦ nФХ tur sın  və s rtТПТФ tХ şНırЦ Н  tətЛТq НТХən norЦ tТv sənədlərə uв un oХ r q 
müəyyən НТХТr. (4) 

Açar sözlər: məhsulun keyfiyyətТ, sОrtТПТФКtХКşНırЦК, stКnНКrtХКşНırıХЦК, oЛвОФtХər. 
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BAZAR MÜNASİBƏTLƏRİ ŞƏRAİTİNDƏ MƏNZİL TİKİNTİSİ BAZARININ 

SEQMENTLƏŞDİRİLMƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

BКгКrın seqmentləşНТrТХЦəsi nəticəsində konkret bazar seqmentinin tələЛКtını НКСК вКбşı və 
ətrКПХı öвrənməklə вКnКşı Лu  sОqЦОntə НКбТХ oХКn ТstОСХКФхıХКrın бüsusТввətlərini, tələЛКtХКrını, dav-
rКnışını, məСsuХun КХınЦКsınК НКТr qərar qəbul etməsТ qКвНКsını, onun rəqabət mühitini, rəqabət 
mübarizəsinin xarakterini də ətrКПХı və xeyli dəqiqliklə öyrənmək olur. 

MənгТХ tТФТntТsТ ЛКгКrının sОqЦОntХəşНТrТХЦəsi kifayət qədər mürəkkəЛ prosОsНТr. AХıМıХКrНКn 
ibarət bazar biri-birindən ən müxtəlif cəhətlərinə görə fərqlənir. Tələbatlar, ehtiyat mənbələri, 
МoğrКПТ ЦövqО, КХıМı ЦünКsТЛətləri və adətləri müxtəlif ola bilərlər. Bu dəвТşФənlərin hər birindən  
ЛКгКrın sОqЦОntХəşНТrТХЦəsi üçün əsas kimi istifadə etmək olar. Arzu olunan nəticənТn КХınЦКsını 
təmin etmək, iqtisadi cəhətdən məqsədə uвğun ЛКгКr sОqЦОntХərini müəyyən etməФ üхün ЛТr sırК 
qaydalara riayət etmək zəruridir.(2.s76) 
1. SОqЦОntХərТn вКrКnЦКsı üхün ТstОСХКФхıХКr КrКsınНК ФТПКвət qəНər ПərqХər oХЦКХıНır (ЦəsəХən, 

sənКвО və ЦüХФТ tТФТntТnТn sТПКrТşхТХərТ ЛКгКrın ЦüбtəХТП sОqЦОntХərТnТ вКrКНırХКr. 
2. Hər ЛТr sОqЦОnt НəqТqХТФХə ЦəСНuНХКşНırıХЦКХıНır, вənТ Цüəввən pКrКЦОtrХər üгrə ТstОСХКФхıХКr 

КrКsınНК oбşКrХıq oХЦКХıНır. 
3. MənгТХ tФТntТsТ ЦüəssТsəsТnНə ТstОСХКФхıХКrın бКrКФtОrТnТ Цüəввən ОtЦəФ ТЦФКnı oХЦКХıНır 

(ЦənгТХ-tikintТsТ ЦüəssТsəsТnТn ЦəСsuХunun ЛКгКrı СКqqınНК ЦКrФОtТnq ТnПorЦКsТвК sТstОЦТ 
ХКгıЦНır).  
Istehlakçilar üzrə tikinti məСsuХu ЛКгКrının sОqЦОntХəşНТrТХЦəsinin əsas əlamətlərТ КşКğıda-

ФıХКrНır: МoğrКПТ, НОЦoqrКПТq, sosТКХ-iqtisadi əlamətlər, psixoqrafiq, davrКnış və situasiya əlamətləri. 
CoğrКПТ əlamətlər üzrə seqməntləşЦə mənzil-tikinti məСsuХu ЛКгКrının ЦüбtəХТП МoğrКПТ 

vahidlərə – bələdiyyəyə, reqion və şəhər tikintisinə bölgüsünü nəzərdə tutur və marketinq səylərini 
müvafiq bazar subyektlərinə yönəldir. 

Tikinti   məСsuХХКrı ТstОСsКХ ОНən firma bir və ya bir neçə МoğrКПТ rКвonНК вКбuН МoğrКПТвК ТХə 
müəyyənləşНТrТХən müxtəХТП ОСtТвКtХКrı və üstünlükləri nəzərə almaqla, bütün rayonlarda fəaliyyət 
göstərməФ СКqqınНК qərar qəbul edə bilər.  

Demoqrafik əlamətlər КХıМıХКrın МТnsə, вКşК, КТХə tərkibinə, ailənin həyat tsiklinin mərhələlərinə 
görə seqmentləşНТrТХЦəsini müəyyən edir,  buda mənzil tikinti müəssisələrinin sosial-mədəni təвТnКtХı 
mənzillərin və obyektlərin tikintisində ТбtТsКsХКşЦК КpКrКrФən müəyyən rol oвnКвır. DОЦoqrКПТФ 
dəвТşФənlərТ ТstОСХКФхı qrupХКrının Пərqləndirilməsi üçün əsas kimi götürülənən kütləvi amillərdir.Bu 
kütləviliyin səbəblərindən ЛТrТ onНКНır ФТ, tələbatlar və verilən üstünlüklər, həmçinin əmtəənin istehlak 
intensivliyi çox vaxt məhz demoqrafik əlamətlərlə sıб əlaqəНКrНır. DТРər səbəb isə ЛunНКНır ФТ, ЛКşqК 
dəвТşФənlər tipinə nisbətən demoqrafik əlamətlər daha asan ölçüləndir.(1,s138) 

Mənzil-tikintisi məСsuХu ЛКгКrının sosТКХ-iqtisadi əlamətlər üzrə seqmentləşНТrТХЦəsТ ЛКгКrın 
tədiyyə qabiliyyətli tələbi, əhalinin gəlirlərinin səviyyəsi, investisiya və istehsal aktivliyi və s. 
parametrlərinin əsas götürülməsini nəzərdə tutur. Bu isə ТnvОstТsТвКХКrın Сərəkət istiqamətlərini 
vКбtınНК Цüəyyən etməyə və kəskin büdcə məhdudiyyətlərТ şəraitində öг ТstОСsКХını НövХətin 
selektiv investisiya siyasətinin tələblərinə görə quruХЦКsınК ТЦФКn vОrТr. 

Psixoqrafiq  seqmentləşНТrЦə КХıМıХКrın СКnsı ТqtТsКНТ sТnПə mənsuЛ oХЦКsınК Рörə, həyat tərzi 
və şəxsiyyətin xasiyyətləri əlamətlərinə görə qruplara böХüşНürüХür. EвnТ ЛТr НОЦoqrКПТФ qrupun 
nümayəndələrinin tamamilə müxtəlif psixoqrafik profilli ola bilər. Həyat tərгТ КНКЦХКrın Лu və ya 
digər üsХuЛНК tТФТХЦТş Цənzillərlə ЦКrКqХКnЦКsınК təsirgöstərir. 
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DКvrКnış əlamətlərТ ТstОСХКФхıХКrın ЦəСsuХК, onХКrı СКгırХКвКn Цüəssisələrə sədaqətini 

xarakterizə ОНТr. OnХКr КХınКn əmtəələrin təkmilləşНТrТХЦəsТ, КХıМıХКrın əldə etmək istədiyi səmərə, 
istifadə edənТn stКtusu, ТstОСХКФın ТntОnsТvХТвТ və s. üçün yaranan fürsətləri nəzərə КХırХКr. DКvrКnış 
xüsusiyyətləri əsКsınНК sОqЦОntХəşНТrТХНТФНə КХıМıХКrı ЦünКsТЛətləri, əmtəədən istifadə xarakteri və 
bu əmtəəyə qКrşı rОКФsТвК əsКsınНК qrupХКrК ЛöХürХər. Bir çox bazar xadimlərТ НКvrКnış 
dəвТşТФХТФХərini bazar seqmentlərТnТn ПorЦКХКşНırıХЦКsı üхün НКСК ЦünКsТЛ sКвırХКr.  

SТtuКsТвКвК uвğun əlamətlərə müəyyən güzəştХərТ, ТnvОstТsТвК prosОsТ ТştТrКФхıХКrının КrКsınНКФı 
qКrşıХıqХı ЦünКsТЛətlərin təşФТХТ ПorЦКХКrı və s. aid edilir. Tikintidə dövlət sТПКrТşХərini əldə etmək 
çox vacibdir. Digər müəssisələrlə müqayisədə mütləq üstünlüklərə malik olan mənzil tikintisi 
müəssisələri heç bir marketinq səyləri göstərmədən bazar seqmentini zəbt edirlər. PoНrКtхı tОnНОr 
sövdələşЦələrində ТştТrКФ ОtЦəyə görə вКrКНıХКn Цəhdudiyyətlərdə Лu sırКвК КТННТr. 

Bazar seqmentinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə məqsədli marketinq tədbirləri həyata 
keçirilir. Məqsədli marketinq - ЛКгКrı təşФТХ ОНən müxtəХТП qrupХКrı sərhədləşНТrЦək və hər bir 
məqsədli bazar üçün müvafiq əmtəələrin və marketinq komplekslərТnТn ТşХənТЛ СКгırХКnЦКsı 
СКqqınНК qərКrНır. HКгırНК sКtıМıХКr РОt – gedə kütləvi və fərqlənНТrТХЦТş ЦКrФОtТnq üsuХХКrınНКn 
məqsəНХТ ЦКrФОtТnq ЦОtoНХКrınК ФОхТrХər ФТ, ЛuНК ЛКгКr ТЦФКnХКrını КşФКr ОtЦəyə, daha səmərəli 
əmtəələr və ЦКrФОtТnq ФoЦpХОФsТnТ вКrКtЦКğК ФöЦək edir. Məqsədli marketinqin əsas tədbirləri 
ЛКгКrın sОqЦОntХəşНТrТХЦəsТ, ЛКгКrın Цəqsədli seqmentinin seçilməsi və bazarda əmtəənin 
mövqeyinin müəyyənləşНТrТХЦəsidir. 

Məqsdəli marketinq tədbirləri kompleksinin sxemi. 
 
 
 
 
 
 
 
Fikrimizcə mənzil tikintisi müəssisəsi məqsəНХТ ЛКгКrı sОхərkən КşКğıНКФı ЦОвКrХКrНКn ТstТПКНə 

etməlidir: 
1. Mənzil tikinti müəssisələrinin profilinə və onun rəqabət üstünlüklərinə uвğun oХКn ЛКгКr 

seqmentlərinin keyfiyyət parametrlərinin qiymətləndirilməsi. Bu parametrlərin əsКsınНК Цənzil 
tikinti müəssisələrТ СКnsı ТstОСsal güclərinin mövcud bazar seqmentlərinə yönəldilməsТnТn ХКгıЦ 
oХНuğunu, ЛöХРü və əmtəə hərəkətТ ФКnКХХКrnın nОМə oХКМКğını Цüəyyən etməlidir. 

2.  Mənzil tikinti müəssisələri üçün seqmentin nə dərəcədə əХ хКtКn oХЦКsının qТвЦətləndirilməsi və 
mənzil tikintisi məСsuХunun ТstОСХКФхıХКrК səmərəli surətdə хКtНırıХЦКsı ıТЦФКnХКrı. 

3. Müəyyən mənzil tikinti müəssisələrТ üхün sОхТХТЦТş sОqЦОntТn rОКХХığının qТвЦətləndirilməsi. 
Tikinti məhsulunun istehlak üstünlükləri, habelə sТПКrТşхТХərin xüsusi tələblərinin ödəniləmsi 
ЛКМКrığı Пərqləndirilir.  

4.  Bazar seqmentininmən fəətliliyinin qiymətləndirilməsi. 
5.  Seqmentin əsas rəqiblərТn ЛКгКrı ТХə uвğunХКşЦКsı səviyyəsinin qiymətləndirilməsi. 
6.  SОхТХЦТş ЛКгКr sОqЦОntТnНə görülən ТşТn səmərəliliyinin qiymətləndirilməsТ. Bu sОхТХЦТş ЛКгКr 

seqmentində mənzil tikinti müəssisələrТnТn Тş təcrübəsinə ЦКХТФ oХЦКsının, ЦüvКПТq ЛКгКr 
seqmentini təşФТХ ОНən Цüştərilərlə Тş КpКrКrФən müəssisənТn ТşхТ СОввətТnТn pОşəФКrХıq 
səviyyəsТnТn вoбХКnıХЦКsınНК ТstТПКНə olunur. 
  

 

Bazarın 
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The specifications of the housing construction  

market segmentation in the present time. 
 

SUMMARY 
 
There were analyzed the essences and specifications of the housing construction market segmentation.  

It has been investigated the conditions and  characters of segmentation in accordance to geographic, 
demographic, social-economic, psychic-graphic and behavioral indicators. 

Key Words: Market relations, housing construction, segmentation, building production, movement of 
the goods, competitive  advantage. 
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