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N.Ə. Əliyev, A.S. Əliyeva. 

 
ZAQATALA DнVLƏT QORUĞU 

  
Zakatala DövləЭ QШrЮğЮ ГКqКПqКгТвКНК ЭəşФТХ ШХЮЧЦЮş ТХФ qШrЮqХКrНКЧНır. 1928-МТ ТХТЧ ЦКвıЧНК 

Balakən (9,6 min hek.) və 1929-МЮ ТХТЧ КбırХКrıЧНК Тsə Katex-MКгıб (18,7 ЦТЧ СОФ.) ЦОşə sahələri 
müstəqil qoruqlar élan edildi. Sonralar, 1930-cu ildə bu iki qoruğun birləşdirilməsindən Zaqatala 
qoruğu yaradıldı, ona ərazidəki fauna və flora aləminin mühafizəsi tapşırıldı. 

1951-ci ildə qШrЮğЮЧ Пəaliyyət dairəsТ бОвХТ РОЧТşХəndirildi, maddi təchizКЭı əsКsХı sЮrətdə 
вКбşıХКşНırıХКrКq DöЯХəЭ qШrЮğЮ КНХКЧНırıХНı. HКгırНК qШrЮq Şəki-ГКФКЭКХК гШЧКsıЧНК ОХЦТ-tədqiqat, 
mədəni-ЦККrТП ШМКqХКrıЧНКЧ ЛТrТЧə çevrilməklə, həЦТЧ гШЧКХКrıЧ Эəbii sərvətlərinin bütövlükdə 
mühafizəsinə rəhbərlik edir. 

Zakatala Dövlət QШrЮğЮ AгərЛКвМКЧ RОsЩЮЛХТФКsıЧıЧ  şТЦКХ-qərЛ qЮrЭКrКМКğıЧНК, вəni Böyük 
QКПqКг sırК НКğХКrıЧıЧ МəЧЮЛ вКЦКМıЧНК вОrХəşТЛ, BКХКФən və ГКФКЭКХК rКвШЧХКrıЧıЧ ШrЭК Яə yüksək 
НКğХıq СТssələrini tutur. 

ŞТЦКХНКЧ DКğısЭКЧ RОsЩЮЛХТФКsı, qərbdən GR, cənubdan Alazan-Həftəran vadisinə qədər 
ЮгКЧКЧ КХхКq НКğХıq гШЧКЧıЧ вКЦКМХКrı ТХə əhatələЧТr. QШrЮğЮЧ ərКгТsТ 25,2 ЦТЧ СОФЭКrНır. BЮЧЮЧ 
62,2 ПКТгТЧТ ЦОşələr, 18,6 faizini subalp və alp çəmənlikləri, 19,2 faizini isə НКşХı, sıХНırıЦХı sКХ 
süxurlu zirvələr, хıХЩКq НКğ вКЦКМХКrı ЭəşФТХ rНТr. ƏrКгТЧТЧ ЭəbiəЭТЧТ sКвıq Яə mütəşəkkil qorumaq 
məqsədilə ГКФКЭКХК qШrЮğЮ CКr (6,1 ЦТЧ СОФ.), KКЭОб (11,5 ЦТЧ СОФ.) Яə Balakən (7,6 min hek.) 
sahələrinə КвrıХЦışНır. 

HКгırНК  qШrЮğЮЧ ЦüСКПТгəsi ilə ЦОşəbəylilər, müfəЭЭТş Яə nəzarətçilər məşğЮХ ШХЮrХКr. BЮrКНК 
ОХЦТ ТşхТ Яə nəzarətçilərin yaz və вКв КвХКrıЧНК ЦüбЭəlif yuksəkliklərdə ТşХəmələri üçün iki böyük 
və ШЧ ФТхТФ ЭКбЭК ОЯ ЭТФТХЦТşНТr. 

Qoruq ərazisinin içərilərinə НШğrЮ вКХЧıг ЦüбЭəlif istiqamətlərdə atla və piyada getmək 
mümkündür. Çoxlu izlər və МığırХКrХК qШrЮğЮ Мənubdan-şТЦКХК ЛТr РüЧə ancaq keçmək mümkündür. 
Bəzən isti yay günlərində bu uzun yolu atla getmək yorucu və Кğır ШХНЮğЮЧНКЧ, ЦОşə ЮМqКrХКrıЧНК 
gecələməФ ХКгıЦ Рəlir. Son illərdə alp çəmənliklərindəki duzlaqlara duz və tikinЭТ ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ 
хıбКrıХЦКsıЧНК ЯОrЭШХвШЭНКЧ ТsЭТПКНə edilməyə ЛКşХКЧЦışНır. 

Qoruq ərazisində BКş sТХsТХədəЧ КвrıХКЧ AğФКЦКХ, QКх, RШхЮğОХ, PТхТРОХ, БКХКРОХ, RвхЮq, 
Dinqilo və ЛКşqК əsКs НКğ qШХХКrı Мənuba və cənub-qərbə НШğrЮ ЮгКЧırХКr. 

 Bütün bu silsilə və НКğ qШХХКrı qШrЮğЮЧ ЛüЭöЯХüФНə mürəkkəЛ rОХвОП qЮrХЮşЮЧЮ ЭəşФТХ ОНТr. 
Burada yüksəklik fərqТ бОвХТ РОЧТş КЦЩХТЭЮННК -600-3000Ц КrКsıЧНК НəвТşТr. OНЮr ФТ, ərazidə BКş 
sЮКвrıМı sТХsТХəyə вКбıЧХКşНıqМК вКЦКМХКrıЧ НК sıХНırıЦХığı КrЭır. 

Ərazinin mürəkkəb səЭС qЮrХЮşХЮ ШХЦКsı ЛЮrКНК ТqХТЦ şəraitinin, torpaq örtüyünün 
müxtəlifliyinə, bitki və heyvanat aləminin zənginliyinə səbəЛ ШХЦЮşНЮr. 
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Ərazinin əsКs sЮбЮrХКrı РТХХТ şТsЭХər və qЮЦНКşıХКrıЧНКЧ ТЛКrətdir. Bəzi yerlərdə əhəЧРНКşıХı Яə 
ЭЮПХЮ qЮЦНКşıХКrıЧК НК Эəsadüf edilir. 

Qoruqdan çШбХЮ хКвХКr Кбır. OЧХКrНКЧ ən böyüyü Katex və BalakəЧ хКвХКrıНır ФТ, 
ЛКşХКЧğıМХКrıЧı qКrХı гТrЯələrdəЧ РöЭürüЛ, qШrЮğЮЧ ЛüЭüЧ ərКгТsТЧТ şТЦКХНКЧ-cənuba kəsib keçirirlər.  

Alazan çayının sol qolları olan bu çaylar geniş alluvial Alazan vadisinin formalaşmasında 
böyük rol oynayırlar. 

QШrЮğЮЧ ərazisindən əsrlər boyu axan Katex və BalakəЧ хКвХКrı ШrЭК НКğХıq СТssədə hündürlüyü 
20 metrə çatan gözəХ şəlalələr, keçilməг ФКЧТШЧЯКrı Нərələr вКrКЭЦışНır. 

кКвХКrıЧ sЮЭШЩХКвıМı СöЯгələri toxunulЦКЦış sıб, ОЧХТвКrЩКqХı ЦОşələrlə, qКХıЧ sЮЛКХЩ Яə alp 
çəmənlikləri ilə örЭüХЦüşНür. BЮ НК yay fəslində ərazidən axan həmin çaylarda suyun normal və 
sabit səviyyədə qКХЦКsıЧı Эəmin edir. 

QШrЮğЮЧ ЭШrЩКq örЭüвü, əsasəЧ, ТЛЭТНКТ НКğ-çəməЧ, НКğ-çəmən-ЦОşə və qonur-ЦОşə torpaq 
tiplərindən ibarətdir. YüksəФ НКğХıq СТssə хıХЩКq sərЭ qКвКХıqХКr Яə ШЧХКrıЧ ЦüбЭəХТП хОşТНХТ КşıЧЦК 
məСsЮХХКrı ТХə örЭüХЦüşНür. BОХə sahələrdə kiçik ləkələr şəklində ТЛЭТНКТ НКğ-çəməЧ ЭШrЩКqХКrıЧıЧ ТХФ 
fraqmentlərinə də təsadüf edilir. 

ƏrКгТЧТЧ ТqХТЦ şərКТЭТ şКqЮХТ гШЧКХХıq üгrə dəвТşТr. AşКğı ЦОşə qЮrşКğıЧНК ТqХТЦ ЦüХКвТЦ-isti və 
rütübəЭХТ, вЮбКrı ЦОşə və sЮЛКХЩ qЮrşКğıЧНК вКв ЦüХКвТЦ-ТsЭТ, qış qЮrЮ Яə soyuq keçir. Alp 
qЮrşКğıЧНК Тsə qış НКСК sШвЮq ФОхТr, ən yüksəФ НКğХıq СТssədə isə tundra iqliminə ШбşКr şərait 
hakimdi. 

QШrЮğЮЧ  ərazisindəЧ şərqdə yerləşəЧ ƏХТЛəy meteroloji məntəqəsinin (1750m) məХЮЦКЭıЧК 
görə, orta illik yağıЧЭıЧıЧ ЦТqНКrı 1250 ЦЦ ШХЮr. 

BüЭüЧ ТХ ЛШвЮ ЛЮrКвК вКğıЧЭı qОвrТ-bərabər şəkildə Нüşür. BОХə ki, təkcə vegetasiya dövründə 
700 ЦЦ вКğıЧЭı Нüşür. BЮ НК ТХХТФ вКğıЧЭıХКrıЧ 55 ПКТгТЧНən çoxunu təşФТХ ОНТr.  

Ərazidə Квrı-Квrı ТХХərТЧ СКЯК şəraiti də МТННТ şəkildə fərqləЧТr. İХФ şКбЭКХКr ən tezi 30 sentyabrda 
ЛКşХКвır, əЧ РОМТ 27 ЦКвК ФТЦТ ЦüşКСТНə ШХЮЧЮr.DШЧЮşХЮq НöЯr şКqЮХТ гШЧКХıqНКЧ КsıХı ШХКrКq ШrЭК 
hesabla 6-7 aya qədər davam edir. 

ВЮбКrı ЦОşə qЮrşКğıЧНК sЮЛКХТ Яə alp çəmənliklərində qКr örЭüвüЧüЧ qКХıЧХığı Квrı-Квrı ТХХərdə 
1-1,5 metrə хКЭır. HəЭЭК ЛЮ qЮrşКqХКrıЧ Нərə və хЮбЮrХКrıЧНК ЛШrКЧ Яə qКr ЮхqЮЧХКrı Чəticəsində qar 
örЭüвüЧüЧ qКХıЧХığı 6-8 metr və bəzən daha çox olub, növbəЭТ ТХТЧ qКr вığıЦıЧКНək ərimir. 

Yay fəslində, sЮ КбКrХКrı Нərələrdə ЭШЩХКЧЦış qКr qКХКqХКrıЧı Эədricən altdan yuyaraq 40-50 metr 
ЮгЮЧХЮğЮЧНК “ЭЮЧОХХər” вКrКНır. OЧХКr sırК ТХə НüгüХЦüş РüЧЛəzlərə bənzəyirlər. Qar tunellərinin 
РТrТş Яə хıбış СТssələri al-əХЯКЧ Рöв qЮrşКğıЧı бКЭırХКНır. BəzəЧ “ЭЮЧОХХərТЧ” вЮбКrı СТssəsindən 
dairəvi pəncərə şəklində yerlər КхıХır. BЮrКНКЧ qКrКЧХıq “ЭЮЧОХə” Нüşən günəş şüКХКrı ШЧЮЧ 
görkəminə daha da füsünkar gözəllik verir. Müxtəlif rəngə çalan qar zərrələrТ sОСrХТ НКş-qКş 
xəzinəsТЧТ бКЭırХКНır. QıгЦКr РüЧХərdə bu tunellərdə  DКğısЭКЧ ЭЮrХКrı НТЧМəlirlər. Bütün il boyu, 
xüsusilə yay-ЩКвıг КвХКrıЧНК qШrЮğЮЧ НКğХıq СТssəsТ sıб НЮЦКЧХК örЭüХü ШХЮr. BЮrКНК, Лəzən güclü 
tЮПКЧХКr НК ЛКş ЯОrТr. 

BöвüФ QКПqКгıЧ МəЧЮЛ вКЦКМıЧНК вОrХəşəЧ ŞəФТИГКФКЭКХК rКвШЧХКrı sОХ СКНТsələrinin ən çox 
təsКНüП ОЭНТвТ rКвШЧХКrНır. AНətəЧ, sОХ КбıЧı ЛТr ЧОхə gün davam edəЧ РЮr вКğışНКЧ sШЧra вКrКЧır. 
ГКФКЭКХК rКвШЧЮЧНК sШЧ РüМХü sОХ КбıЧı 1964-cü il avqustun 19-НК РЮr вКğış Чəticə ЛКş ЯОrЦТşНТr. 
Bu vaxt Tala, Muxax və QЮЦrЮб хКвХКrıЧНК sЮвЮЧ səviyyəsi görünməЦТş Нərəcədə qalxaraq, güclü 
НКşqıЧ ЭörəЭЦТşНТr. DКşqıЧ Чəticəsində ərЭКПНКФı вКşКвış Цəntəqələrinə, əkin sahələrinə və ЛКğ-
ЛКğхКХКrК ЛöвüФ гТyan dəвЦТşНТr. QШrЮq ərКгТsТЧТЧ şərqindəЧ КбКЧ ЛЮ хКвНК НКşqıЧıЧ ЛКşЯОrЦə 
səbəblərindən biri də ШЧХКrıЧ Цənsəbində təЛТТ ЛТЭФТ örЭüвüЧüЧ ХКгıЦТ səviyyədə mühafizə 
edilməməsidir. 
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MКrКqХı ЛЮrКsıНır ФТ, Сəmin dövrdə qoruqdan axan çaylarda suyun səviyyəsi sel həddinə 
qКХбЦКЦışНır. BЮ СКХ СəЦТЧ хКвХКrıЧ ЦənbəвТЧТЧ qКХıЧ КХЩ, sЮЛКХЩ хəmənlikləri və yüksək bonitetli 
sıб ОЧХТвКrЩКqХı ЦОşələrlə örtülməsi nəticəsidir.  

ВЮбКrıНК  qОвН ОНТХНТвТ ФТЦТ, qШrЮq ərazisinin 60 faizdəЧ хШбЮ ЭШбЮЧЮХЦКЦış, ОЧХТвКrЩКqХı, 
xəгКЧХı ЦОşələrdən ibarətdir. 

Burada dəniz səviyyəsindən 1800-2100 metr hündürlükdə ЩКrФşəФТХХТ sЮЛКХЩ ЦОşələrТ ТЧФТşКП 
ОЭЦТşНТr. BТr qədər вЮбКrıХКrНК Тsə tədricəЧ ЛЮ ЦОşələri əsrarəngiz gözəlliyə ЦКХТФ ШХКЧ НКğ 
çəmənlikləri əvəz edir. Bu romantic gözəlliyin fonunda arabir ləkələr şəklində Qafqaz 
pododndronuna, müxtəХТП КrНıМ Яə ЛКşqК ФШХХЮqХКrК rКsЭ Рəlinir. 

Ərazidə 2400 metrdəЧ ЛКşХКвКrКq  2800-3000m yuksəkliyə kimi davam edən alp çəmənliləri 
tədricəЧ qКвКХıq ЛТЭФТХərilə növbələЧТr. QШrЮğЮЧ КşКğı ЦОşə qЮrşКğıЧНК ЩКХıН, ЯələМ, ПısЭıq, Яələs-
ПısЭıq, qКrКğКМ qКrışığı ТХə cökə, Рöвrüş, şКЛКХıН, qШг, Квı ПıЧНığı, qЮşКrЦЮНЮ Яə yaxud yvəz, 
müxtəХТП ЧöЯХü КğМКqКвıЧ ЦОşəliyindən ibarətdir. Burada eyni zamanda dəmirqara, qara mundarça, 
ПıЧНıq, ЦЮЧНКrхК, гШğКХ, əzgil, alça, leyləФШЭЮ, sКrı ЩШНШНОЧНrШЧ, РəndəХКş, QКПqКг хКвı, ЦüбЭəlif 
növ böyürtkən və ЛКşqК ФШХ ЛТЭФТХərТ РОЧТş вКвıХЦışНır. 

QШrЮğЮЧ ЦОşə sahəsinin ¾ hissəsini təmiz və вОЭФТЧ ПısЭıq ЦОşələri (1200-1600m) tutur. 
BЮrКНК вКşı 200-250 ТХ ШХКЧ ЛТхТЦХТ ПısЭıq КğКМХКrıЧıЧ СüЧНürХüвü 30 ЦОЭrə хКЭır. MОşənin 

вЮбКrı sərhəddinə qКХбНıqМК (1800-2100 Ц) КğКМХКrıЧ КrКsıЧНКФı ЭəЛТТ sıбХıq МТННТ sЮrətdə КгКХır, 
КğКМХКr ЛШвМК гəif edir və ШЧХКrıЧ РöЯНəsi öz qamətini itirir. Adətən, belə ЦОşələrdə hündür-otlu, 
xüsusilə вКЛКЧı ЭКбıl və ЩКбХКХıХКr Пəsiləsinə mənsub ot bitkilərТЧТЧ РüМХü ТЧФТşКПı Чəzərə хКrЩır. DКğ 
вКЦКМХКrıЧıЧ sərtliyindən və torpaq-sЮбЮr şəraitindəЧ КsıХı ШХКrКq  ЛЮ ЦОşələrin növləri də dəвТşТr. 
Belə ki, nisbətən sakit relyefli və qКХıЧ ЭШrЩКq örЭüФХü şТЦКХ вКЦКМХКrda yuksəФ НКğ КğМКqКвıЧı, ЛТr 
qədər quru cənub yamaclarda isə yuksəФ НКğ ЩКХıНı ЛТЭТr. ƏФsərən yuxa torpaq örtüklü qərb və şərq 
yamaclarda isə alçaq boylu, zəif qamətli və əyri gövdəХТ ПısНıq КğКМХКrı вКвıХЦışНır. Bəzən sərt 
qКвКХı вКЦКМХКrНК əyri gövdəli, alçaq boylu seyrəФ ЭШг КğКМı ЦОşəliyinə rast gəlmək olur. Qoruqda 
AzərЛКвМКЧ ПХШrКsı üхüЧ ЧКНТr СОsКЛ ОНТХən və ЛöвüФ ОХЦТ ЦКrКq НШğЮrКЧ КğКМ ЧöЯХəri də bitir. 
HəЦТşəвКşıХ, ТвЧəвКrЩКqХı qКrК МöСrə КğКМı ФТЦТ охüЧМü НöЯrüЧ ПХШrКsıЧıЧ Квrı-Квrı ЧöЯХərini 
qarКЧХıq Яə kölgəli çay dərələdində görmək mümkündür. 

Xalagel silsiləsТЧТЧ şərq вКЦКМıЧНК (1600Ц) qКrКМöСrə-ПısЭıq qКrışığıЧНКЧ ТЛКrəЭ 7 СОФЭКrХıq 
ЦОşə sahəsi qoruq ərazisi üçün müstəsЧК СКХНır.    

Burada rast gəlinən qaracöhrə КğКМıЧıЧ Квrı-Квrı хШбəsrlik nümunəsinin diametri əsasən bir 
metrdəЧ КrЭıqНır. QКrЦКqЯКrı şКЦ КğКМıЧК Тsə Azərbaycanda ancaq BalakəЧхКвıЧ Нərəsində rast 
gəlməФ ШХКr. İвЧəвКrЩКqХı, ЛШвМК  Ш qədərdə ЛöвüФ ШХЦКвКЧ ЛЮ КğКМ НКşХı, qКвКХı вКЦКМХКrНК Яə 
ЮхЮrЮЦХКrНК ФТхТФ ЦОşəМТФ СКХıЧНК ЛТЭТr. BЮ şКЦ ЦОşəciyinin  ümumi sahəsТ 3 СОФЭКrК вКбıЧНır. 
BöвüФ QКПqКгıЧ qərb kəЧКrıЧНК КХхКq ЛШвХЮ Лəzək bitkisi olan həЦТşəвКşıХ QКПqКг rШНШНОЧНrШЧЮ 
РОЧТş вКвıХЦışНır. 

Azərbaycanda isə bu bitkiyə вКХЧıг ГКФКЭКХК DöЯХəЭ QШrЮğЮ ərazisində rast gəlinir. Flora 
tərkibinə görə qШrЮğЮЧ НКğ хəmənlikləri  xeyli müxtəlif, çox qiymətli ot bitkilərindən ibarətdir. Son 
illərdə qШrЮqНК  НКğ-çəmən fitosenozunun fitokütlə ОСЭТвКЭı Яə ШЧЮЧ НТЧКЦТФКsı öвrənilməyə 
ЛКşХКЧЦışНır. QШrЮğЮЧ sЮЛКХЩ Яə КХЩ qЮrşКqХКrıЧНК üsЭüЧ вОr ЭЮЭan 10 növ çəmən bitki 
КssШsТКsТвКsıЧıЧ ПТЭШФüЭХə НТЧКЦТФКsı СКqqıЧНК qТвЦətli elmi nəticələr əldə ОНТХЦТşНТr. 

MüşКСТНələr göstərir ki, Zakatala DövləЭ QШrЮğЮЧЮЧ НКğ-çəmən bitkilərinin məСsЮХНКrХığı 
BöвüФ QКПqКгıЧ qШrЮЧЦКвКЧ НКğ-çəmən bitkilərinin məhsuldarХığıЧНКЧ ЦüqКвТsə-edilməz 
dərəcədə yüksəФНТr. SЮЛКХЩ qЮrşКğıЧНК əsas  çəməЧ КssШsТКsТвКsı ЦКФsТЦЮЦ ЯОРОЭКsТвК НöЯrüЧНə 
hər hektarda 180-250 sОЧЭЧОr вКşıХ ПТЭШФüЭХə ОСЭТвКЭı ЯОrТr. QЮrЮ ШЭ ФüЭХə ОСЭТвКЭı Тsə hər hektarda 50-
65 sentnerdir. 
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Alp çəmən fitosenozunda bu göstərici birinci halda hər hektarda 80-120, ikinci halda isə 32-38 
sentnerə хКЭır. BЮЧК Рörədə yüksək  məСsЮХНКr НКğ хəmənliklərТ, ЭШбЮЧЮХЦКЦış ЦОşəkolluqlar 
qШrЮğЮЧ ərazisində elmi və ovçuluq  əhəmiyyəЭХТ ШХКЧ НırЧКqХı, ЦəməХТ СОвЯКЧХКrıЧ вКşКвıb 
хШбКХЦКsı üхüЧ ЭКЦ əХЯОrТşХТНТr. 

HКгırНК qШrЮqНК əsasəЧ ЛОş ЧöЯ ШЯ СОвЯКЧı вКşКвır: DКğısЭКЧ ЭЮrЮ Яə вКбЮН НКğ ФОхТsТ, QКПqКг 
ЦКrКХı, ФöЩФər, AЯrШЩК Мüвürü, qКЛКЧ. BЮЧХКrНКЧ DКğısЭКЧ ЭЮЭЮЧК Яə QКПqКг ЦКrКХıЧК qШrЮğЮЧ 
bütün sahələrində rast gəlmək mümkündür. 

Yaz-yay fəsillərində tur sürülərТ ЛКşХıМК ШХКrКq sЮЛ-alp və alp çəmənliklərinin əХхКЭЦКг qКвКХı, 
ЮхЮrЮЦХЮ вКЦКМХКrıЧНК вКşКвırХКr. QКХıЧ qКrХı qışНК ШЧХКr 700-800 metr yüksəkliyə qədər enərək 
ЦОşə qЮrşКğıЧНК НШХКЧırХКr. QШrЮğК Рələn hər bir kəs böyük tur sürülərinin (100-150 ЛКş) вКşıХ КХЩ 
çəmənliklərində ШЭХКНıqХКrıЧı ЮгКqНКЧ КsКЧХıqХК ЦüşКСТНə edə bilər. QКПqКгıЧ ЛКşqК qШrЮqХКrıЧК 
nisbətən burada tur sürülərТ НКСК sıбНır. BОХə ФТ, qШrЮğЮЧ CКr sКСəsində bəzən 200-300 ЛКşНКЧ хШб 
erkək tur sürüsünə rast gəlinir. Riçuq silsiləsində eyni vaxtda bir neçə sürüЧüЧ ШЭХКЦКsı НК qОвНə 
КХıЧЦışНır. (730 ЛКşК qədər). ƏФsərən ana turlar balКХКrı ilə birlikdə КвrıМК НШХКЧır Яə bir növ gizli 
həyat sürürlər. Riçuq silsiləsində və SıХЭıФхКв Нərəsində ana və bala turlardan ibarət bir sürüdə 120-
160 СОвЯКЧ СОsКЛХКЧЦışНır. 

QШrЮqНК ЭЮrХКrıЧ üЦЮЦТ sКвı Эəqribi hesablamalara görə 4500 ЛКşНКЧ хШбНЮr. ƏrКгТЧТЧ 
heyvanat aləmində ЦТqНКr ОЭТЛКrı ТХə ikinci yeri gözəХ QКПqКг ЦКrКХı ЭЮЭЮr. ВКг Яə вКв КвХКrıЧНК 
ЦКrКХХКrıЧ sОЯТЦХТ вОrТ вЮбКrı ЦОşə qЮrşКğı Яə sub alp  çəmənlikləridir. 

Bəzən onlar alp çəmənliyinə də qКХбırХКr. PКвıг-qış КвХКrıЧНК ЦКrКХХКr ШrЭК Яə КşКğı ЦОşə 
qЮrşКğıЧК ОЧТrХər. Subalp çəmənliklərində otlayan sürüdə 12-20 ЛКş ЦКrКХıЧ ШХЦКsı КНТ СКХНır. ErФək 
maral sürüsündə 30 ЛКşК ФТЦТ СОвЯКЧ sКвЦКq ЦüЦФüЧНür. MüsЭəsna hallarda ana və bala maral 
sürülərinə də rast gəХТЧТr. QШrЮqНК ЦКrКХХКrıЧ sКвı ЭəqribəЧ 1000 ЛКşНКЧ хШбНЮr. 

Könkərlər ЦОşə, alp və sЮЛКХЩ qЮrşКqХКrıЧНК вКşКвırХКr. OЧХКr вКв ЦöЯsüЦüЧНə subalp və 
ЦОşə kəЧКrХКrıЧНК, qış Пəslində isə əsasəЧ ЦОşə qЮrşКğıЧНК РörüЧürХər. 

Azərbaycanda əvvəllər könkərlərТЧ КгКХЦКsı ЦüşКСТНə edilirdisə, СКгırНК НüгРüЧ ЦüСКПТгə 
nəticəsində ЛЮ СОвЯКЧХКrıЧ sКвı qШrЮqНК бОвХТ КrЭЦışНır.  KöЧФərlər adətən, tək-tək və bəzən də 
kiçik sürü ilə oЭХКвırХКr. NКНТr СКХХКrНК Тsə 40-45 ЛКşКНək könkərin birgə ШЭХКНığıЧК Эəsadüf edilir. 

Avropa cüyürləri əsasən, orta və КşКğı ЦОşə qЮrşКqХКrıЧНК РörüЧürХər. CüyürlərТЧ sКвı Эəqribən 
200 ЛКşК хКЭır. BüЭüЧ ЦОşə sahələrində və subalp çəmənliyində çoxlu qaban sürüləri də ЦüşКСТНə 
ШХЮЧЦЮşНЮr. 

Ümumiyyətlə, qШrЮqНК ОЯ СОвЯКЧХКrıЧıЧ ЦТqНКrı ЛöвüФНür. ƏrКгТНə 20 min hektardan çox 
sahəni örtəЧ ЦОşə və çəməЧ qЮrşКqХКrıЧНК НırЧКqХı СОвЯКЧХКrıЧ ЭəЛТТ sıбХığı Сər min hektarda 300 
ЛКşНКЧ хШбНЮr. 

QШrЮqНКФı qЮşХКrНКЧ Кг-çox diqqəti cəlb edən endemic toyuq növünə НКбТХ ШХКЧ QКПqКг ЮХКrı 
və QКПqКг ЭОЭrКsıНır. 

BЮ qЮşХКr sЮЛКХЩ Яə alp çəmənliklərində, bəzən də sub-КХЩ ЦОşələrində НШХКЧırХКr. DКşХı-qКвКХı 
zirvələrdə və uçurumlu yamaclarda kəklik dəstələrТ вКşКвır. QШrЮqНК МКЧКЯКrХar da çoxdur. Onlar 
tez-ЭОг НırЧКqХı СОвЯКЧХКrК, бüsЮsТХə maral və qabanlara hücum edirlər. Buna görədə qШrЮğЮЧ 
ТşхТХərТ МКЧКЯКrК qКrşı ЛüЭüЧ ТХ ЛШвЮ ЦüЛКrТгə КЩКrırХКr. MОşələrdə хШб гКЦКЧ QШЧЮr QКПqКг КвısıЧК 
və yaxud onun təzə izinə rast gəlmək mümkündür. AвıХКr вКЛКЧı ЦОвЯə КğКМХКrıЧК МТННТ  гТвКЧ  
vururlar. AdətəЧ КвıХКr ЯəСşТ НırЧКqХıХКr üгərinə hücum etmirlər, ancaq bəzəЧ МКЧКЯКrХКrıЧ ələ 
keçirdiyi ov qənimətini onlardan qopara bilirlər. 

Qoruqda ara-sırК ЯКşКqК НК ЭəsКНüП ШХЮЧЮr. MОşə və НКş Нələləri ЛЮrКНК НКСК хШб вКвıХЦışНır. 
TКЦКЦХКЧЦış ЦöЯгüХКrıЧ səФФТгТ ЛТЭФТ, ЛОşТ Тsə heyvanat aləminin tədqiqinə həsr ОНТХЦТşНТr. 

EХЦТ ЦöЯгЮХКrıЧ ТsЭТqКЦəti antropogen proseslərin təsir dairəsindən kənar bir mühitdə ЛКş ЯОrən 
təbii amillərТЧ ФШЦЩХОФs şəkildə öyrənilməsinə yönəХНТХЦТşНТr. JОЧ-şОЧ ЛТЭФТsТЧТЧ ОФШХШУТ şəraitdən 
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КsıХı ШХКrКq ЛОМərilməsТ, НКğ хəmənliklərinin məСsЮХНКrХığı, вüФsəФ НКğ ЩКХıНıЧıЧ ОФШХШРТвКsı Яə 
onun bərЩКsı, ОХəcə də həşКrətyeyəЧ qЮşХКrıЧ ОФШХШРТвКsı, qШşКНırЧКqХКrıЧ СОХЦТЧЭШПКЮЧКsı Яə s. 
məsələlərin təНqТqТ ЛЮ ЛКбıЦНКЧ хШб əhəmiyyətlidir. Qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, qШrЮğЮЧ ОХЦТ 
əməФНКşХКrı ТХə вКЧКşı TШrЩКqşüЧКsХıq Яə aqrokimya, Botanika və ГШШХШРТвК ТЧsЭТЭЮЭХКrıЧıЧ ОХЦТ 
ТşхТХəri də birada təНqТqКЭ ТşХərТ КЩКrırХКr. QШrЮğЮЧ ərazisində TШrЩКqşüЧКsХıq Яə aqrokimya 
ТЧsЭТЭЮЭЮЧЮЧ ЛКş ОХЦТ-təНqТqКЭ sЭКsТШЧКrı 1967-ci ildən fəaliyyət göstərməkdədir.  

Şəki-ГКФКЭКХК гШЧКsıЧНК, ОХəcə də bütün respublikada təbiətin mühafizəsТ ТşТЧТ бКХq КrКsıЧНК 
НКСК НК РОЧТş ЭəЛХТğ ОЭЦək məqsədilə qШrЮğЮЧ Чəzdində təbiət ЦЮгОвТ вКrКНıХЦışНır. MЮгОвНə 
ЛüЭüЧ гШЧКЧıЧ ЭəЛТТ ХКЧНşКПЭХКrıЧНК Яə qШrЮğЮЧ öг ərazisində вКşКвКЧ СОвЯКЧКЭ КХəЦТ ЧüЦКвТş 
etdirilir. 

Zakatala DövləЭ QШrЮğЮ üЦЮЦТЭЭТПКq Яə Beynəlxalq sərgilərdə öz heyvanat aləminin 
ОФsЩШЧКЭХКrı ТХə fəКХ ТşЭТrКФ ОЭЦТş Яə dəfələrlə qıгıХ, РüЦüş, ЛürüЧМ ЦОНКХХКrК ХКвТq РörüХЦüşНür. 

QШrЮğЮЧ əməФНКşХКrı ЭəqribəЧ вКrıЦ əsrlik bir vaxtda təbiətin mühafizəsi sahəsində əldə 
etdikləri nailiyyətlərТ ЯКбЭКşırı Цətbuat, televiziya və radio vasitəsilə бКХq КrКsıЧНК РОЧТş ЭəЛХТğ 
edirlər.    

Açar sözləri: QШrЮq, вКşıХХıq, ГКqКЭКХК, ərazi, çaylar.  
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N.A. Aliyev, A.S.Aliyeva 

 
The Zakataly state reservation 

 
SUMMARY 

  
The Zakataly State reservation is one of the first reservations in the Transcaucasus. In 1928 the 

Belokany forestry (9.6thousand ha) and at the end of 1929 the Katekh-Matsekh forestry (18.7 thousand ha) 
were declared to be separate reservations/ In 1930 the Zakataly reservation came into being as a result of 
amalgamating the two above reservations. Up to 1951 the main function of the reservation was the protection 
of its flora and fauna.   

Key words: reservation, landscape, Zaqatala, teritory, rivers   
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A.S.ƏlТвОЯК 
 

LКЧНşКПt mОmКЫХığı СКqqıЧНК 
 

БоLASƏ 
 

Məqalədə ХКЧНşКПЭ ЦОЦКrХığı бОвХТ Пəlsəfi-estetik problemlər üzərində НüşüЧЦəyə vadar edəЧ, хШбşКбəli 
ХКЧНşКПЭ ФШЦЩШгТsТвКХКrıЧК РəЭТrТЛ хıбКrКЧ хШбsКвХı Сəcm-məkan həlləri КrКşНırıХır. 

Açar sözlər: ЦОЦКrХıq, ХКЧНşКПЭ, rОХвОП, ХКвТСə, mühit.   
 

A.S.Aliyeva 

Landscape architecture 
 

SUMMARY 
 

Landscape architecture fells about the variety of volumetric-spatial solutions, which open the whole 
complexity and diversity of landscape compositions, that makes people to think about a range of philosophic 
and a esthetic problems. 

Key words: architecture, landscape, graund, projekt, reliyef, nature 
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AzərЛКвМКЧ MОmКrlıq Яə İЧşККt UЧТЯОrsТtОtТ  
 

TƏBRIГ ŞƏHƏRININ DAŞINMA ŞƏBƏKƏSI. TƏBRIГ ŞƏHƏRININ TIБACLI ВOLLARI 
 

TəЛrТг şəhərində əksər əlaqələЧНТrТМТ вШХ КrЭОrТвКХКrıЧНК, ФəsТşən yollar və şəhər ЦОвНКЧХКrıЧНК 
hərəkət edən nəqliyyat vasitələrТЧТЧ sıбХığı Пərqlidir. TəЛrТг şəhərində öг sıбХığı ТХə seçilən bəzi 
nümunələrdən Pasdaran və Abbasi prospektlərini, Təbriz-Tehran magistral yolu və həmçinin, 
dəЦТrвШХЮ ЦОвНКЧı ТХə DТгОХКЛКН КrКsıЧНКФı вШХХКrı qОвН ОЭЦəФ ШХКr. Şəhər daxilində gündəlik səfər 
əsЧКsıЧНК ЯКбЭıЧ ТЭТrТХЦəsТ ФТЦТ ЩrШЛХОЦ ЛТr хШб ТrТ şəhərlərdə ШХНЮğЮ ФТЦТ TəЛrТг şəhərinin də 
həЦТЧ rКвШЧХКrıЧНК вКşКвКЧ ТЧsКЧХКrıЧ РüЧНəХТФ rКsЭХКşНıqХКrı ЩrШЛХОЦХərdən hesab olunur. Təbriz 
şəhərində nəqliyyat vasitələrТЧТЧ sıбХığıЧК səbəb olan ən əsas amillərdəЧ КşКğıНКФıХКrıЧı qОвН ОЭЦək 
olar, o cümlədən mövcud avtomobillərlə müqayisədə əlaqələЧНТrТМТ вШХХКrıЧ ЭЮЭЮЦЮЧЮЧ Кг ШХЦКsı, 
şəhərsalma qanun və qКвНКХКrıЧК şəhər ТşХərini idarə edən məsЮХ şəxslər tərəfindəЧ ХКгıЦı НТqqətin 
yetirilməməsi, əksər вКşКвış Яə ticarət obyektlərТЧТЧ qКrşısıЧНК ЩКrФТЧРХərТЧ ШХЦКЦКsı Д1]. 

 
Təbrizdə НКşıЧmКЧıЧ tКЫТбхəsi 

XIV  yüzilliyin əvvəllərində, ölkənin digər ЦüСüЦ şəhərlərində ШХНЮğЮ ФТЦТ, Təbrizdə də 
şəhərТЧ sЭrЮФЭЮr qЮrЮХЮşЮЧЮЧ ənənəЯТ sТЦКsıЧıЧ ЦüКsТr  ЛТr şəhər sТЦКsıЧК НəвТşНТrТХЦəsi 
istiqamətində ЛТr sırК Эədbirlər həвКЭК ФОхТrТХЦТşНТr. BЮ ТsЭТqКЦətdə ilk görüləЧ ТşХərdən 
avtomobillərin hərəkəЭТЧТ КsКЧХКşНırКЧ ОЧХТ Яə düz prospektlərТЧ sКХıЧЦКsıЧı qОвН ОЭЦək 
olar.Təbrizdə sКХıЧЦış ТХФ ЩrШsЩОФЭ, СКХ-СКгırНК İЦКЦ БШЦОвЧТ (r) КНı ТХə ЭКЧıЧКЧ ЩrШsЩОФЭНТr ФТ 
Tehran-Təbriz və Təbriz-MКrКğК ЦКРТsЭrКХ вШХХКrı КrКsıЧНК əlaqə вКrКНır Яə Mənsur dördyollu 
вКбıЧХığıЧНКЧ QШЧФКЛКşı ЦОвНКЧıЧКНəФ ЮгКЧЦışНır. SöгüРОНəЧ ЩrШsЩОФЭ ƏrФТ-əХТşКС Цəscidinin 
şТЦКХ СТssəsindən keçməklə вКЧКşı, NШЯЛər və Mihad MəСТЧ НКrЯКгКХКrı Яə şəhərin qala 
НТЯКrХКrıЧıЧ Мənub hissəsi həmin prospektin yolu üzərində yerləşЦТşНТr. 

mailto:Benamh@yahoo.com
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ŞəkТl 1. Atlı ЯКqШЧ      Şəkil 2. Tramvay 

 
Qonka və вКбЮН ЭrКЦЯКвКШбşКr Чəqliyyat vasitəsi hələ 175 il öncə ilk dəfə Avstriya və eyni 

zamanda Rusiyada təЭЛТq ОНТХЦТş şəhər qКЭКrХКrıЧНКЧ СОsКЛ ШХЮЧЮr. BЮЧНКЧ sШЧrК Тsə bütün dünyada 
istifadə ШХЮЧЦКğК ЛКşХКЦışНır. SöгüРОНən ictimai nəqliyyat vasitəsinin mexanizmi, bütün dünyada 
ОвЧТ ШХЦЮşНЮr Яə ШЧХКrıЧ ПərqТ вКХЧıг ПШrЦК Мəhətdən gözə хКrЩırНı. İrКЧ şəhərlərТ КrКsıЧНК ЛЮ 
НКşıЧЦК sТsЭОЦТЧə sКСТЛ ШХКЧ şəhər TəЛrТг şəhərТ ШХЦЮşНЮr Яə ШЧЮЧ Тşə sКХıЧЦК ЭКrТбТ Эəxminən 
ЛТrТЧМТ НüЧвК sКЯКşı НöЯrüЧə təsadüf edir. Bu tramvay sonralar TəЛrТг şəhərinin ilk bələdiyyə 
ЛКşхısı sОхТХəЧ QКsıЦ БКЧ Vəlinin səyi nəticəsində Тşə sКХıЧЦışНır. Təbrizdə qonka nəqliyyat 
vasitəsТ Тşə sКХıЧЦКqХК, ЛЮ şəhərin nəqliyyat sistemində böyük dəвТşТФХТФХər ЛКş ЯОrЦТşНТr. 

GüХüsЭКЧ ЛКğıЧıЧ Мənub qərb hissəsində və prospektin əvvəlində yerləşəЧ QШЧФКЛКşı ЦОвНКЧı 
dəmiryШХ НКвКЧКМКğı ТХə sШЧК хКЭır. BЮ ЦОвНКЧ ЭrКЦЯКвıЧ Сərəkətə ЛКşХКНığı ЧöqЭə hesab olunurdu. 
ŞəhərdəЧ qırКqНК Яə qərb hissədə yerləşən və sərЧТşТЧХəri Təbrizin dəЦТrвШХ ЯКğгКХıЧК КЩКrКЧ КЭХı 
vaqon xətti də ТЧşК ОНТХНТ (Şəkil 1). VКğгКХ, Təbriz-Culfa dəmiryol НКвКЧКМКğıЧıЧ rЮsМК КНıНır Яə 
1911-1916-Мı ТХХərdə RЮsТвК ЛКЧФıЧıЧ ФrОНТЭ sərmayəsТ СОsКЛıЧК ТЧşК ОНТХЦТşНТr. Hər gün Təbriz-
CЮХПК qКЭКrı Сərəkət edərəФ şəhərə вОЭТşən zaman, sərЧТşТЧХər və dəЦТrвШХ ТşхТХəri öz yerlərini taxta 
materialdan düzəХЦТş Нör Яə yaxud iki atla hərəkət edən qonkalarla dəвТşТrНТХər. Bu qatar və yaxud 
tramvay xətti 1939-cu ilədək eləcə fəaliyyət göstərirdi, sonra isə ləğЯ ОНТХНТ Яə hələ də həЦТЧ şəhər 
qКЭКrı Яə qШЧФКsıЧıЧ Сərəkət etdiyi nöqtəЧТ «QШЧФКЛКşı» ЦОвНКЧı КНХКЧır. QШЧФКЛКşı və ЯКğгКХ 
kəlmələri hələ də Təbriz əhalisinin gündəХТФ ТşХətdikləri sözlər sırКsıЧНК qКХЦКqНКНır. BЮЧНКЧ sШЧrК 
təbrizlilər hər dəfə QШЧФК ЦОвНКЧıЧНКЧ ФОхərkən, onun tarixi kimliyinə istinadəЧ ЦОвНКЧıЧ ФОхЦТş 
xatirələrini yada salacaqlar. (Şəkil 2) 

Hərəkət вШХХКrı, ТЦФКЧХКrıЧ ЧöЯü Яə həЭЭК şəhərin bu hissəsi üçün yeni kimliyin tərif edilməsi 
ТЧsКЧХКrıЧ бКЭТrələrТЧТ МКЧХКЧНırır. ВШХ ФəЧКrХКrıЧНК вОЧТ Пəaliyyət sahələrini tərif edən dinamik 
sТЦЯШХ QШЧФКЛКşı КНı ТХə КНХКЧНırıХır. 

 
Təbrizin müasir dövrdəФТ НКşıЧmК şəbəkəsi 

TəЛrТг şəhərТЧТЧ НКşıЧЦК şəbəkəsi dedikdə «BeynəХбКХq СКЯК ХТЦКЧı», «DəЦТrвШХ», «Şəhər 
qКЭКrı», «Sürətli avtobuslar sistemi» və «Monoreyls» nəzərdə tutulur. 

 
Təbrizin beynəХбКХq СКЯК ХТmКЧı 

BЮ СКЯК ХТЦКЧı 1950-ci ildə MəhəmməН RгК şКС Pəhləvinin dövründə təsТs ОНТХЦТşНТr. 
SözügedəЧ СКЯК ХТЦКЧı СКХ-СКгırНК İrКЧıЧ НörН Кхıq СКЯК ХТЦКЧХКrıЧНКЧ ЛТrТ ФТЦТ, НКбТХТ Яə xarici 
ЮхЮşХКr üгrə xidmət göstərməkdəНТr. Д1] БКrТМТ ЮхЮşХКrНКЧ Təbriz-İsЭКЧЛЮХ, Təbriz-Dubay, Təbriz-
Dəməşq, Təbriz-Mədinə, Təbriz-Ciddə və həmçinin, daxili həftəlik və gündəХТФ ЮхЮşХКrНКЧ Тsə 
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Tehran, MəşСəН, İsПКСКЧ, ŞТrКг, ƏСЯКг, BəndərКЛЛКs, KТş КНКsı, MКşəhr, RəşЭ Яə Əsələviyyə 
şəhərlərinə ЮхЮşХКrıЧı qОвН ОЭЦək olar [2]. 

BЮ СКЯК ХТЦКЧıЧНК ЦüбЭəlif xidmət sahələri da mövcuddur, o cümlədən daxili və beynəlxalq 
ЮхЮşХКr üхüЧ Чəzərdə ЭЮЭЮХЦЮş ЭОrЦТЧКХ, Сəcc və gömrük xidmətləri, qonaqlar üçün qarantiya, 
restoran, yemək salonu və CİP sКХШЧЮ Пəaliyyət göstərТr. Д3] BЮ СКЯК ХТЦКЧıЧНК вОЧТ ТЧşК ОНТХЦТş 
terminal isə 2007-ci ildə istifadəyə veriХЦТşНТr Яə burada milli aviasiya xidmətlərinə məxsus bina, 
seysmoloji bina və motorxana fəaliyyət göstərir [4]. 

 
Dəmiryol 

Təbrizin dəmiryol xəЭЭТЧТЧ ТЧşКsı Təbriz-Culfa və Sufian-Razi (Türkiyə sərhəddində) 1912-ci 
ildə ЛКşХКЦış Яə Təbriz-Culfa xətti 1916-cı ТХНə 149 kilometr olmaqla istifadəyə ЯОrТХЦТşНТr. оЦЮЦТ 
dəЦТrвШХЮ ЭКЦ şəkildə ПШrЦКХКşНıqНКЧ sШЧrК ТЧşК ОНТХЦТş ТФТЧМТ Нəmiryolu xətti isə Tehran-Təbriz 
xəЭЭТ ШХЦЮşНЮr ФТ, Сəmin xəЭЭТЧ ТЧşКsı 1938-ci ildə TОСrКЧ şəhərindəЧ ЛКşХКЦış Яə 1942-ci ildə onun 
Miyənəyə qədər relslərТЧ qШвЮХЦК ТşТ ЭКЦКЦХКЧЦış Яə dərhal istifadəyə ЯОrТХЦТşНТr Д5]. Təbrizdə 
yeganə beynəlxalq dəmiryol xətti Təbriz-NКбхıЯКЧ бəttidir. Təbirizin daxili xətlərindən isə Təbriz-
Tehran, Təbriz-MəşСəd və Təbriz-Salmaz xətlərini qeyd etmək olar [6] 

 
ŞəhəЫ qКtКЫı 

TəЛrТгТЧ şəhər qКЭКrıЧıЧ ТМrК əməХТввКЭХКrı 2001-ci ildə sЭКrЭ РöЭürЦüşНür. Təbrizin 
metropoliteni isə ЛОş ТsЭТqКЦətdə ТЧşК ОНТХЦəkdədir və metro xətlərТЧТЧ sКвıЧК Рörə İrКЧ şəhərləri 
КrКsıЧНК TОСrКЧ şəhərindən sonra birinci yeri tutur. Bu dəmiryolunun dörd xəЭЭТ şəhər çərçivəsinin 
daxilində, biri isə xaricindəНТr. PrШqrКЦХКşНırЦКвК əsasəЧ, ЛТrТЧМТ вШХЮЧ ЮгЮЧХЮğЮ 18 ФЦ., вəni 
EХРöХü ЦОвНКЧıЧНКЧ LКХə məhəlləsinədəФ, ТФТЧМТ вШХЮЧ ЮгЮЧХЮğЮ 27 ФЦ., AгКН İsХКЦ 
Universitetindən Qaraməlikə qədər ШХЦКХıНır. Şəhər çərçivəsindən kəЧКrНКФı бəЭЭТЧ (ЛОşТЧМТ вШХ) Тsə 
20 km. olmaqla yeni SəhəЧН şəhərindən TəbrizədəФ ЮгКЧКМКqНır. VОrТХЦТş ЩrШqЧШгХКrК əsasən, 
TəЛrТгТЧ şəhər qКЭКrХКrı ЛüЭüЧ ЛОş Нəmiryolu xətləri üzrə və 30 qatar vasitəsilə saatda 30000 nəfər 
sərЧТşТЧТ НКşıЦК ТЦФКЧıЧК ЦКХТФ ШХКМКqНır Д7]. 

 
Sürətli avtobuslar sistemi 

Sürətli avtobuslar sistemi Tehrandan sonra Təbrizdə ТМrК ОНТХЦТşНТr.BЮ sТsЭОЦТЧ Təbriz 
şəhərində keçdiyi yollar, TəЛrТгТЧ şərq hissəsinə РТrТşНə yerləşən BəsТМ ЦОвНКЧıЧНКЧ şəhərin qərb 
hissəsindəki dəЦТrвШХ ЦОвНКЧıЧКНək məsafəni əhatə ОНТr. BЮЧЮЧ НК ЮгЮЧХЮğЮ üЦЮЦТХТФНə 18 km. 
təşФТХ ОНТr. ƏХЛəttə ki, həЦТЧ sТsЭОЦТЧ şəhərin əsasəЧ Кğır ЭıбКМХКrХК ЦüşКвТət olunan mərkəzi 
hissəsindən keçdiyinə görə ЛТr sırК qКЧЮЧТ Эədbirlər həyata keçirilir ki, Təbrizin mərkəzi hissələrinə 
xüsusi avtomobillərТЧ НКбТХ ШХЦКsıЧıЧ qКrşısı КХıЧsıЧ Яə şəhərin bu hissələrinə вКХЧıг КЯЭШЛЮsХКr 
ЛЮrКбıХsıЧ. BЮ Эədbir isə vətəЧНКşХКrı şəhərin mərkəzində ümumi nəqliyyat vasitələrindən istifadə 
etməyə sövq edir. Digər tərəfdən isə həmin yol üzərindəki məhəllələrdə məsФЮЧХКşЦış sКФТЧХərin də 
ЧКrКгıХığıЧК səbəЛ ШХЦЮşНЮr Д8]. 

Sürətli avtobuslara məбsЮs вШХХКrıЧ sКХıЧЦКsı üхüЧ İЦКЦ БШЦОвЧТ ЩrШsЩОФЭТ ТХə Saat 
ЦОвНКЧıЧНКЧ CКЧЛКгКЧ ЦОвНКЧıЧКНəФ (DКЧОşqКС НКТrəsi) fasilə xətti olaraq birtərəПХТ şəkildə adi 
avtomobillər üхüЧ РОНТş-gəХТş вШХЮЧК хОЯrТХЦТş Яə qКвıНış гШХКğı Нəmir nərНТЯКЧХКrХК КвrıХЦış Яə 
BRT КЯЭШЛЮsХКrıЧıЧ РОНТş-gəХТş гШХКğı ФТЦТ ТsЭТПКНə ШХЮЧЦКqНКНır. HКХ-СКгırНК НК 50 ədəd sürətli 
avtobuslar müəyyəЧ ОНТХЦТş xətlər üzrə və 5 dəqiqədəЧ Кг ТЧЭОrЯКХХК, КЯЭШЛЮs НКвКЧКМКqХКrıЧНКЧ 
keçərək hərəkət edir [8]. 

 
Monorels 

TəЛrТг şəhərində monorelsin icra əməХТввКЭХКrı КrЭıq ЛКşХКЦışНır. Təbrizdə ЦШЧШrОХs şəhərin 
mərkəzi hissəsində ƏХТşКС ərkindən TəЛrТг ЛКгКrıЧК qədər fasiləni əhatə edir. Bu sistem, 40 nəfəri 
НКşıЦК ЭЮЭЮЦЮЧК ЦКХТФНТr Яə ШЧЮЧ вКrКНıХЦКsıЧК ЦəqsəН, şəhərin tarixi yerlərinin turistlər 
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tərəfindəЧ rКСКЭХıqХК ЦüşКСТНə etməsindən ibarətdir [9]. Azərbaycan və ВЮsТПКЛКН ЦОвНКЧХКrıЧıЧ 
НКвКЧКМКqХКrı КrКsıЧНКФı Цəsafədə ikitərəПХТ rОХsХТ НКşıЧЦК вШХЮЧЮЧ ЮгЮЧХЮğЮ 16 ФЦ. Яə həmçinin 
təmir və servis depo xidmətlərТ вШХЮЧЮЧ  ЮгЮЧХЮğЮ 1.5 ФЦ. ЭəşФТХ ОНТr. DКşıЦК ЭЮЭЮЦЮ 270 ЦТЧ 
nəfər ШХКЧ ЭrКЦЯКв sТsЭОЦТ СКгırНК Пəaliyyət göstərir. 

Beləliklə, şəhər daxilində qeyd olunan yolХКrı üгrə НКşıЧЦК ЩrШЛХОЦТ СəХХ ШХЮЧЦЮş Яə yerüstü 
НКşıЧЦК Чəticəsində irəli gələn digər problemlərlə, o cümlədən hava və ətraf mühitin çirklənməsi, 
вКЧКМКğıЧ Цəsrəf edilməsi və avtomobil qəгКХКrı ТХə Кг rКsЭХКşЦКХı ШХКМКğıq. 

Açar sözlər: TəЛrТг şəhəri, daşıЧЦК sТsЭОЦТ, СКЯК ХТЦКЧı, Нəmir yolu, metropoliten, avtobus 
xətləri, monorels. 
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H.E. Sadeghzadeh Benam 

 
System of transportation of Tabriz city 

 
SUMMARY 

 
There is a density of vehicles in the dominant communication arteries, intersections, and town squares 

with different intensity and weakness in the city of Tabriz. It has result in time wasting for different social 
groups in the metropolitan of Tabriz. In the fourteen century AH, Tabriz city like other major traditional 
cities, has been changed in image into modern cities. The first step in this regard, is the construction of wide 
streets for cars which has been result in importance of transportation management. Today the transportation 
network also includes "international airport", "railway", "underground", "Bus System" and "monorail". 
However to achieve sustainable urban management attention to the  proper planning of transport in the city 
of  Tabriz is  necessary.                   

Key words: Tabriz city, transportation, international airport, railway, underground, bus system, monorail 
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SALYANIN YARANMA TARIXI VƏ 1850–1888 – CI ILLƏRDƏ TƏRTIB OLUNMUŞ BAŞ 

PLANI ƏSASINDA ŞƏHƏRSALMA INKIŞAFI 
 
Sinxron mənbələrə əsasən XVIII əsrin axırlarında Salyan Kür çayından dörd fərsəng yuxarı hal 

– hazırdakı əraziyə köçürülüb. NəDəKКХКşОЯ qОвН ОНТr ФТ, ЛЮ СКНisə 1797 – ci ildə ЛКş ЯОrТЛ, 
A.K.BКФıбКЧШЯ Тsə SКХвКЧıЧ ФöхürüХЦəsini 1799 – cu ildə КЩКrıХЦКsıЧı РösЭərir. 

Burada qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, SКХвКЧ ЭКЦКЦТХə ЛШş əraziyə köçürülə bilməzdi. Dörd fərsəng 
Kür хКвıЧНКЧ вЮбКrı ŞТrЯКЧ Лərə keçidi yerləşТrНТ Яə həmin ərazi qədimdən məsФЮЧХКşЦış ərazi idi. 
ŞТrЯКЧ Лərə ФОхТНТ sКХıЧКЧНКЧ sШЧrК ЛЮ əraziyə «Bərə Кğгı» КНı ЯОrТХЦТşНТ. SШЧrКХКr «Bərə 
Кğгı»ПШrЦКХКşЦış ЛТr Цəhəllə ФТЦТ SКХвКЧıЧ şəhərsКХЦКsı ЩХКЧıЧНК öг ХКвТqХТ вОrТЧТ ЭЮЭЮЛ 
ikimərtəbəХТ вКşКвış ЛТЧКХКrı ТХə SКХвКЧıЧ ЦОЦКrХıq Сəllində özunə məxsus gözəl nümunə olacaq. 
Indiki halda «Köhnə bərə Кğгı» КНХКЧКЧ ərКгТ SКХвКЧıЧ şТЦКХ şərq hissəsində yerləşərəФ şəhərin 
üЦЮЦТ qЮrЮХЮşЮЧК ЭКЦКЦХКЧЦış ЛТr öгəФ ФТЦТ НКбТХ ШХЮЛ, ЦОвНКЧı ЭКЦКЦХКвır. 

ŞТrЯКЧ Лərə keçidi çox qədimdəЧ SКХвКЧ sЮХЭКЧХığıЧı CКЯКН бКЧХığı, ŞəФТ бКЧХığı, BКФı бКЧХığı, 
QЮЛК бКЧХığı Яə digər бКЧХıqХКrı ЛТrХəşНТrə bilirdi. Bu ərazidə həftə ЛКгКrı Пəal bir yer idi, müxtəlif 
бКЧХıqХКrНКЧ Рələn tacirlər öг ЦКХХКrıЧı ФКrЯКЧХКrХК РəЭТrТЛ ЛЮrКНК РörüşüЛ öг ЭТМКrətlərini 
КЩКrırНıХКr. Cavad bərə ФОхТНТЧТЧ вКбıЧХığıЧНК CКЯКН şəhəri yerləşТrНТ. MЮğКЧ Лərə keçidində 
Apbatan kəndi, qaraqlar bərə keçidində isə Qaçaqkənd yerləşТrНТ. 

SКХвКЧ ŞТrЯКЧ Лərə ФОхТНТЧТЧ вКбıЧХığıЧНК, əХЯОrТşХТ ЛТr ərazidə yerləşНТвТ üхüЧ ЛЮrКНК quru 
ФКrЯКЧ вШХЮЧНКЧ КsКЧХıqХК sЮ вШХЮЧЮ ФОхərəФ şəhərə daxil olmaq olurdu. Bu dövrdə хШбsКвХı 
tacirlər, missionerlər, ustalar, sənətkarlar və sairə SКХвКЧК üг ЭЮЭЮrНЮХКr. Şəhərin əhalisi sürətlə 
КrЭırНı Яə ЛöвüФ ЭТФТЧЭТ ТşХərТЧТЧ КЩКrıХЦКsı ЯКМТЛ ТНТ. ВОЧi iqtisadi tələЛКЭ ФКrЯКЧsКrКвХКrıЧ, вКşКвış 
ЛТЧКХКrıЧıЧ, ЛКЧФ Яə ticarəЭ ЛТЧКХКrıЧıЧ, ЛКгКrХКrıЧ, НüФКЧХКrıЧ, СКЦКЦХКrıЧ, Цəscidlərin və digər 
ТМЭТЦКТ ЛТЧКХКrıЧ ЭТФТХЦəsinin tələb edirdi. 

1820 – ci ildə rЮs ШrНЮsЮЧЮЧ РОЧОrКХı A.P.ВОrЦШХШЯ SКХвКЧı rЮs ШrНЮsunun köməyi ilə zəbt etdi 
və həЦТЧ ЯКбЭНКЧ şəhər rus idarəçiliyinin tabesinə keçərək birdəfəlik Rusiyaya birləşНТrТХНТ. BЮ 
hadisədən bir qədər sonra 45 – МТ rЮs НШЧКЧЦКsıЧıЧ ХОвЭОЧКЧЭı ВЮrвОЯ 29 КЩrОХ 1824 – cü ildə «Kür 
хКвıЧıЧ Цənsəbi və QıгıХКğКМ ФörПəzinin xəritəsini tərtib etdi və SКХвКЧıЧ TШrЩКq qКХК ТХə üzbəüz 
yerləşНТвТЧТ Нəqiq göstərdi və ЛЮ ЛТr НКСК süЛЮЭ ОНТr ФТ, SКХвКЧ ŞТrЯКЧ Лərə КğгıЧНК вОrХəşТr. 

SКХвКЧıЧ rЮs ТНКrəçiliyinə ЭКЛО ШХЦКsıЧНКЧ sШЧrК, ШЧЮЧ вОЧТ ТЧФТşКП ЦərhələsТ ЛКşХКЧНı. ƏrКгТ 
durЦКНКЧ РОЧТşХənirdi, yeni tikintilər xaotik surətdə şəhərin istənilən yerlərində КЩКrıХırНı. 

Salyan – AzərЛКвМКЧıЧ əsКs sЮ КrЭОrТвКsı ШХКЧ Kür хКвı sКСТХТЧНə yerləşТr. BЮ sЮ вШХЮ ТХə XVII – 
XIX əsrdə IrКЧ, ŞТЦКХТ QКПqКг, TürФТsЭКЧ, RЮsТвК Яə digər dövlətlərlə əlaqə yaratmaq olurdu. 
Şəhərin tarixinin hərtərəfli öyranilməsТ ШЧЮЧ ЦКННı Яə mənəvi mədəniyyətinin genezisini açar və 
ЭКrТбТ ТЧФТşКП Цərhələlərini göstərər.  

Rus – Türk müharibəsТ гКЦКЧı 1828 – 1829 – cu il Salyan rus ordusunu ərzaq və ХКгıЦТ 
КЯКНКЧХıqlarla təmin edən mərkəzə çevrilir. 

Kürün mənsəbindən Zərdaba qədər gəmilərlə 5000 nəfər 22 – МТ rЮs КЭХı НТЯТгТвКsıЧı Эəmin edib 
хКЭНırıХЦışНıХКr. BЮ НöЯrНə Salyan gəЦТ ХТЦКЧı гəruri məntəqəyə хОЯrТХЦТşНТr. 

Ticarət yolu üçün əsas tranzit mərkəzi olan Salyan hələ o dövrdə diqqət mərkəzi olan Salyan 
hələ o dövrdə diqqət cəХЛ ОЭЦТşНТr. FətəХТ бКЧıЧ Эəkidi ilə Qubad bəв, ЧКТЛ AğК Лəy və şəhərin 
СКФТЦТ HКМı ГöСrКЛ rЮs ФШЧsЮХХЮğЮЧЮЧ ТşхТХərТ üхüЧ ЭТФТЧЭТ ТşХərinə ЛКşхıХıq ОЭНТХər. Rus tacirləri 
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üçün gözəХ НКş ЛТЧalar tikildi: qonaq evləri, karvansaraylar, dükanlar, rasta – bazarlar, ambarlar və digər 
inzibati binalar. 

SКХвКЧНК ТЧЭОЧsТЯ ЭТФТЧЭТ ТşХərТЧТЧ КЩКrıХЦКsı БIБ əsrТЧ ШrЭКХКrıЧК Эəsadüf edir. 1850 – ci ildə memar 
Z.B.Kambiadjio tərəfindəЧ SКХвКЧıЧ ЛТrТЧМТ ЛКş ЩХКЧı Эərtib edilib və təsНТq ШХЮЧЮr. Şəhərin mərkəzi 
hissəsində ЛКгКr ЦОвНКЧı РОЧТş вОr ЭЮЭЮrНЮ, ЮгЮЧ örЭüХü ЭТМКrəЭ sırКХКrı, КЦЛКrХКr Яə digər tikililər ЛКş 
planda öz əФsТЧТ ЭКЩЦışНır. BКгКr ЦОвНКЧıЧıЧ əЭrКПıЧНК ШХКЧ ərКгТ НüгЛЮМКqХı Цəhəllələrə bölünərək 
nömrələЧЦТşНТr. 

1852–ci ildə N.KКХКşОЯТЧ ЦəХЮЦКЭıЧК Рörə SКХвКЧНК бüsЮsТ вКşКвış ЛТЧКХКrıЧıЧ sКвı –1125 ev idi, 
inzibati bina – 3, karvansaray – 3, bazar – 1, hamam – 5, dövlət rus məktəbi – 1, müsəlman məktəbi – 
28, məscid – 7, meydan – 5, küçə – 32, şТrТЧ sЮ qЮвЮsЮ – 78, şəhər ЛКğХКrı – 24. 

1859 – cu ilə qədər SКХвКЧ ŞКЦКбı qЮЛОrЧТвКsıЧК, 1859 – 1868 ŞТrЯКЧ Нг 1868 – ci ildəЧ BКФı 
qЮЛОrЧТвКsıЧıЧ CКЯКН qəгКsıЧК НКбТХ ТНТ. 

BКХıq səЧКвОsТЧТЧ ТЧФТşКПı ТХə əlaqədar və Rusiya ilə ticarət əlaqələrТЧТЧ РОЧТşlənməsТ SКХвКЧı вОЧТ 
ТЧФТşКП Цərhələsinə хıбКrır Яə o xarici firmalarla dünya ticarəЭ ЦОвНКЧıЧК НКбТХ ШХЮr. 

KКЦОrКХ sТвКСıвК КХıЧЦК гКЦКЧı 1863 – cü ildə Salyanda 1292 xüsusi binalar və 10634 nəfər 
вКşКвırНı. 20 – toxucu fabrik, 200 dükan, 5 – ticarət bankı, 3 – karvansaray, liman, poçt, gömrük 
məntəqəsi, 11 mədrəsə, 22 məscid, 3 qəbiristan, 111 su quyusu var idi. 

1881 – ci ildə SКХвКЧıЧ ФОхЦТş ЩrТsЭКЯı MТrМКЯКН Лəв TКХışбКЧШЯЮЧ ЯОrНТвТ Цəlumata əsasən 
şəhərdə 2 meydan, 35 küçə, 111 quyu, iri gəmilər üçün 4 ХТЦКЧ, ЛКğ – 40, bazar – 1, 12 məhəllə, ФТşТ 
dövlət rus məktəbi – 1, müsəlman məktəbi – 12, qıгХКr Цəktəbi – 2. 

ŞəhərТЧ şТЦКХıЧНК вОrХəşəЧ вКşКвış ЦəhəllərТЧТ ЛКгКr ЦОвНКЧı ТХə ЛКğХКвКЧ ЭШrЩКq вШХ ЭОгХТФХə 
müxtəlif binalarla tikilib əhatə olundu. Yolun sağ Яə sol tərəfi emalatxanalar və onlara birləşНТrТХЦТş 
вКşКвış ЛТЧКХКrı ТХə ЭТФТХТrНТ. ŞТrЯКЧ Лərə keçidi isə ЛКгКr ЦОвНКЧıЧК вöЧələn torpaq yol boyu uzun ticarət 
sırКsı ТХə ПШrЦКХКşırНı. BЮrКНК – ЩКЩКqхıХКr, Нərzilər, ЛКşЦКqхıХКr, ЦТsРərlər, zərgərlər, qaХКвхıХКr, 
НЮХЮгхЮХКr, şТrЧТввКЭхıХКr Яə sairə fəaliyyət göstərirdi. 

BКгКr ЦОвНКЧıЧıЧ ЭТФТХЦəsi ilə вКЧКşı ШЧЮЧ вКбıЧХığıЧНК СКЦКЦ, CüЦə məscidi və ФКrЯКЧsКrКвıЧ 
tikilməsində əsКs ТşХərdən biri idi. 

1865 – ci ildə Cümə məsМТНТ ЭТФТХНТ, sШЧrК ШЧЮЧ вКбıЧХığıЧНК HКМı EХвКг ФКrЯКЧsКrКвı Яə hamam 
sakinlərТЧ ТбЭТвКrıЧК ЯОrТХНТ, qОвН ОЭЦəФ ХКгıЦНır ФТ, Кг ФОхЦəНТ ФТ, СКЦКЦ «ЛКгКr СКЦКЦı» КНıЧı КХНı, 
o sakinlərТЧ ЩЮХЮЧК ЭТФТХЦТşНТr. 

1868 – ci ildən – Cavad qəгКsıЧıЧ вКrКЧЦКsı ТХə əlaqədar, Salyan – MЮğКЧ – Salyan zoЧКsıЧıЧ 
inzibati – təsərrüfat və mədəni mərkəzinə çevrilir. 

1859 – cu ildə şəhərin mərkəzində QКsıЦ Лəв HКМıЛКЛКЛəyovun layihəsinə əsasəЧ şəhər 
xəstəбКЧКsı ЭТФТХТr Яə bu gözəХ НКş ЛТЧК şəhərin mərkəzi küçəsinin daha möhtəşəm görünməsinə səbəb 
olur. 

Şəhərin mərkəzi küçələrТЧТЧ СКЦısı КrбХКrХК ЭəЦТЧ ШХЦЮşНЮ, əЭrКПıЧНК КğКМХКr Яə güllər əФТХЦТşНТ. 
Şəhər tikintisi sərhədlərТЧТ РОЧТşХəndirərək yeni mərhələləri əhatə ОНТrНТ. BКş ЩХКЧНК Чəzərdə ЭЮЭЮХЦЮş 
küçələrdə təmtərКqХı ЦКğКгКХКr, ФШЧЭШrХКr, ЭТМКrəЭ ЛКЧФХКrı Тlə вКЧКşı Цəhəllə məscidləri və СКЦКЦХКrı 
tikilirdi. 

Dar və əyri küçələr – РОЧТş Яə düz küçələrlə əvəг ШХЮЧЮrНЮ. VКrХКЧЦış вОrХТ ЭКМТrХərin və 
sənayeçilərin, kapital əldə edənlərin təmtərКqХı хШбШЭКqХı ТФТЦərtəbəli evlərТ, РОЧТş ЯТЭrТЧХТ ЦКğКгКХКrı, 
ЮğЮrХЮ ticarəЭ ПТrЦКХКrıЧ ТЧгТЛКЭТ ЛТЧКХКrı, Чəfis tərЭТЛ ШХЮЧЦЮş şərqə xas olan çayxanalar, karvansaraylar, 
НüФКЧХКr şəhərə ecazkar bir görkəm verirdi. 

Sosial – ТqЭТsКНТ şərait və вОrХТ ЦОЦКrХıq üsХЮЛЮ SКХвКЧıЧ ТЧНТЯТНЮКХ ЦОЦКrХıq – ЩХКЧХКşНırЦК 
xüsusiyyətini həll etdi. 

Bu dövrdə SКХвКЧ ТЧФТşКП ОЭЦТş Фənd təsərrüПКЭı, ЛКХıq ЭəsərrüПКЭı şəhəri kimi seçilirdi. 
Qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, Фənd və ЛКХıq ЭəsərrüПКЭı sənaye səviyyəsində idi və bu da xəzinəyə küllü 

miqdarda gəlir gətirirdi. Yerli bəylər və tacirlər və həmçinin gəlmə mütəxəssislər Salyanda böyük 
miqdarda gəlir əldə edirdilər. Bunun nəticəsində РОЧТş ТЧşККЭ ТşХərТ КЩКrıХırНı, ЩКЦЛıq Эəmizləmə 
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гКЯШНХКrı, ЮЧ üвüЭЦə dəвТrЦКЧХКrı, ЛЮг гКЯШНХКrı, ЛКЧФ ЛТЧКХКrı, ЭТМКrəЭ ЦОвНКЧХКrı, örЭüХü rКsЭК – 
bazarlar, karvansarКвХКr, sКrКв ЭТЩХТ хШбШЭКqХı НКş вКşКвış ЛТЧКХКrı, Цəscidlər, hamamlar və s. 

1883 – cü ildə Zaqafqaz dəmir yolu tikildi və bu hadisəyə qədər Lənkərandan – SКХвКЧı, PrТşТЛТ 
və AğМКqКЛЮХНКЧ ФОхərəФ BКФıвК ЭОХОqrКП бətti çəФТХЦТşНТr. SКХвКЧНК KürüЧ sЮвЮЧЮЧ КХЭıЧНКЧ, 
ŞТrЯКЧ Лərə keçidindən bir qədər КşКğı sЮКХЭı ЭОХОqrКП ФКЛОХТ ФОхТrТХЦТşНТ. 

Dəmir yolunun çəkilməsТ SКХвКЧıЧ üЦЮЦТ ФКЩТЭКХТsЭ ЛКгКrıЧК хıбЦКsıЧК ТЦФКЧ ФКЩТЭКХТsЭ 
ЛКгКrıЧК хıбЦКsıЧК ТЦФКЧ вКrКЭНı Яə вОЧТ ТЧşККЭ ТşХərinin sürətlə КЩКrıХЦКsıЧК гəmin вКrКЭНı. IЧşККЭ 
ТşХəri ərazilərdə gedirdi, sənaye və ТЧгТЛКЭТ ЛТЧКХКrХК вКЧКşı НТЧТ Яə вКşКвış ЛТЧКХКrı ЭТФТХТrНТ. Söгsüг 
ki, bu tipdə ЛТЧКХКrıЧ ЭТФТХЦəsТ şəhərin həcm – fəza və ЦОЦКrХıq – ЩХКЧХКşНırЦКsıЧК öг Эəsirini 
göstərməyə bilməzdi, bu da sənayenin və kənd təsərrüПКЭıЧıЧ КrЭЦКsı ТХə əlaqədar idi. Kapitalist 
ТqЭТsКНТввКЭıЧıЧ ТЧФТşКПı ЛТХКЯКsТЭə ЛЮ ТşХərə öz müsbət təsirini göstərirdi. 

ƏСКХТЧТЧ КrЭЦКsı, ərКгТЧТЧ РОЧТşХənməsТ, ТЧФТşКП qüЯЯəsТЧТЧ КrЭЦКsı, ЭТМКrət, monopol, kapitalist 
münasibətlərТ SКХвКЧıЧ ЦОЦКrХıq ТЧФТşКПıЧК ЛöвüФ Эəsir göstərdi. 

Açar sözlər: SКХвКЧ, ЭКrТб, ЩХКЧ, вКşКвış ЛТЧКХКr, ХТЦКЧ, ЛКğХКr 
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S.H.Huseynova, L.R.Pirverdiyeva 

 
The history of establishment of Salyan and development of city planning based on the general 

plan submitted in 1850 – 1888 
 

SUMMARY 
 
Intensive construction works started in Salyan in mid – XIX century. The general layout of Salyan was 

developed by an architect L.B.Cambiagio in 1850. 
According to N.Kalashevin 1852 was marked by construction of 1125 private houses, 1 bazaar, 5 

bathhouses, 1 Russian scool, 7 mosques, 5 squares, 32 streets, , 78 wells and 24 urban gardens. 
Mirdjavad Talishkhanov's records indicste 35 streets, 111 wells, 4 ports, 40 garbens and 1 bazaar. 
Key words: Salyan, history, layont, private houses, port, gardens.   
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MОmКrlıq Яə IЧşККt UЧТЯОrsТtОtТ 
 

İSFAHAN ŞƏHƏRİNDƏ QIRБ SоTUN SARAВININ BƏDİİ  ESTETİK 
БоSUSİВВƏTLƏRİ 

 
İsПКСКЧ şəhərində Qırб süЭЮЧ İsХКЦı ТЧМəsənət və ЦОЦКrХığıЧ şКС əsərlərində SəfəЯТ НöЯrКЧıЧК 

aid olaraq hər zaman səввКСХКrıЧ НТqqət mərkəzində ШХЦЮşНЮr. Səfərnamə вКгıХКrı qОвН ОНТrНТХər ki, 
Qırб SüЭЮЧ КНХКЧНırЦКsı sКrКвıЧ süЭЮЧХКrı ШХЦЮş хüЧ ПКrsМКНК qırб ədədi çoxluq göstərəndir. Lakin 
ОвЯКЧНК ШХКЧ süЭЮЧХКrıЧ sКвı ТвТrЦТ ШХЮЛ Яə sКrКв qКrşısıЧНК ШХКЧ СШЯЮгК əФs ШХНЮğЮ üхüЧ qКrşıНКЧ 
qırб süЭЮЧ ШХКrКq РörüЧür. Aвrı ЦüХКСТsələrə görə öncə sКrКвНК qırб süЭЮЧ ШХЦЮş, ХКФТЧ 1706 Мı ТХНə 
qəza səbəbindəЧ ТвТrЦТ süЭЮЧ вКгЦış Яə СКХ СКгırНК ЛТЧКЧıЧ qərb səmtində  вКЧıq əsəri görünür. 
(şəkil 1) 

 

 
 

ŞəkТl 1 Qırб SütuЧ sКrКвıЧıЧ ГКl qКrşısıЧНК Böвük СШЯuг 

 
Qırб SüЭЮЧ ЛКğı, İrКЧıЧ İsПКСКЧ şəhərində olan gözəХ ЛТr sКrКвНır. BКğıЧ sКСəsi 67.000 kvadrat 

metrdi. BКğıЧ sКХıЧЦКsı ЛТrТЧМТ ŞКС AЛЛКs НöЯrüЧНə ЛКşХКЧıЛ Яə ШrЭКsıЧНК sКrКв ЭТФТХТЛ. IФТЧМТ şКС 
Abbas dövründə bina təkmilləşТЛ, mərkəzi binada ümumi dəвТşТФХТФХər КЩКrıХıЛ. Kompleksdə güzgü 
гКХı, 18 süЭЮЧХЮ гКХ, şТЦКХı Яə cəЧЮЛТ ТФТ ЛöвüФ ШЭКq, şКС sКrКвıЧıЧ ətraf eyvanları, гКХХКrıЧ 
qКrşısıЧНК ЛöвüФ СШЯЮг, bütün rəssКЦХıq Лəzəkləri və aynalКrı ТХə tavan və НТЯКr ФКşıХКrı КrЭırıХНı.  

mailto:kasiri@yahoo.com
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Chehel_Sotoon.jpg
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BКğ əvvəllər “CКСКЧЧЮЦК ЛКğı” ШХКrКq bТrТЧМТ şКС AЛЛКs ЛТr ФöşФü ЛТЧК ОЭНТ ФТ, Qırб SüЭЮЧ 
sКrКвıЧıЧ ЭəməХТ sКвıХır. GüЧüЦüгНə orta zal və НörНЛЮМКqХı ФКЛТЧələr şКЦТХ ШХЮr. O sШЧrКХКr sКrКв 
НТЯКЧбКЧК, sКrКв ЩОrsШЧКХı Яə ТşхТХəri ixtisas etdi. TəxminəЧ вКrıЦ əsr sШЧrК ТФТЧМТ şКС AЛЛКs əcnəbi 
qШЧКqХКrı qəbul etməФ ТхТЧ sКrКвıЧ ТЧФТşКПıЧК qərКr ЯОrНТ. Şərq ОвЯКЧı РüгРü ТХə bəzəвТЛ, sКЯКş Яə 
qШЧКqХıq ЧКqqКşХığıЧ  НТЯКrХКrНК хəkilməsin qərar verdi. 1662-ci ildə ТФТЧМТ şКС AЛЛКs ЦöСЭəşəm və 
ЭКвsıг sКrКвı əcnəbi ölkə səfirləri ilə birlikdə КхНı.  

 
BТЧКЧıЧ mОmКЫХıq ЬtЫukturu 

SКrКв ЦОЦКrХığı İrКЧ, кТЧ Яə AЯrШЩК ЦОЦКrı ТЧМə sənətlərinin birləşЦəsidir. Saray 38 metr 
ЮгЮЧХЮğЮ 17 ЦОЭrə ən və 14 metrə yüksəkliyində əsХТ ЛТr ОвЯКЧ şКЦТХ ШХЮr ФТ şərq cəhətində bina 
ШХЦЮş. EвЯКЧıЧ süЭЮЧХКrı səkkizbucaq çinar və şКЦ КğКМıЧНКЧНır. Ortada olan dörd sütun da dörd 
КsХКЧ НКş üгərindəНТr. AsХКЧХКrıЧ ЩХКЧı ТФТ КsХКЧ ЛТr Лədəndə ЧüЦКвТş ШХЦЮş. нЧНə olan asХКЧХКrıЧ 
КğгıЧНКЧ qКrşıНК ШХКЧ СШЯЮгК sЮ КбКrНı. SКrКвıЧ ЦərkəгТ гКХı əcnəbi qonaqlar üçün nəzərdə 
КХıЧЦışНır. ГКХНК ШХКЧ rəsmilər hər biri tarixi hadisələrТ ЧüЦКвТş ОНТr. TКЛХШХКrıЧ ЛТrТЧМТsТ кКХНırКЧ 
çölündə ШХКЧ ЛТrТЧМТ şКС AЛЛКsıЧ ТХə OsЦКЧХı ШrНЮsЮ sКЯКşı Яə ТФТЧМТ ЭКЛХШ NКНТr şКС Яə Hindlərin 
sКЯКşıНır. TКЛХШХКr QКМКr гКЦКЧıЧНК qЮrКşНırıХЦış.  

BКğхКНК ШХКЧ sКrКв ТsЭТqКЦətindəki dörd КsХКЧ НКşвШЧЦК üsЭ örЭüХü SəfəЯТ sКrКвı Яə güzgü 
sКrКвıЧНКЧ Qırб süЭЮЧК РəЭТrТХЦТşНТ. Səfəvi dövründə sarayı qШrЮЦКq üхüЧ НКğıЧıq əsərlər, o 
cümlədəЧ “Qətibə məsМТНТ”ЧТЧ qКЩısı, “KöşФ гКЯТвО qКЩısı”, “DərЛ CЮвЛКr” ЦəsМТНТ вК “AğКsı 
məsМТНТ” Рətirilib və qərb və cəЧЮЛТ НТЯКrХКrК qЮrКşНırıХıЛ. Qırб süЭЮЧ sКrКвıЧıЧ ОвЯКЧı ТФТ ЛöХüЦНən 
ibarətdir, bir bölüm taxta və yüksək 18 sütun və ТФТЧМТ ЛöХüЦ 4 НКş КsХКЧ üгərindədir ki, КsХКЧХКrıЧ 
КğгıЧНКЧ qКrşıХКrıЧНК ШХКЧ Цərmər СШЯЮгК sЮ Кбır. OrКНКЧ Кг НКСК вüФsək olan bölümdə гКХıЧ 
qКЩıХКrı вОr КХЦışНır ФТ КвЧК ЭКХКrı(РüгРüХü гКХ) КНХКЧır. BЮ ЛöХüЦ ТФТ süЭЮЧ üгərində ШХЮЛ ЛКşКЛКş 
güzgü ilə bəzəЧЦТş. GüгРüХər çox zərif və bəНТ şəkildə müərrəq ТşХəmə ilə boy aynalar kəЧКrıЧНК Тşə 
ЭЮЭЮХЦЮş. ГКХıЧ ЭКЯКЧıЧНК ЦüбЭəlif qeometrТФ şəkillər ЭКбЭК qКХıЛ ТşХəmə ilə meydana gəХЦТş Яə 
hovuzun mərmər simmetriya təsvir onda əks olunur. Belə sТЦЦОЭrТвК ЛКşqК Səfəvi dövrünün əsəri 
ШХКЧ AХı QКЩı гКХı Лənzəridir.  

  

 
 

Şəkil 2. SКrКвıЧ GüгРü гКlı 
 
Mərkəzi zal əcnəbi və бКrТМТ şəxsiyyətlərə və qШЧКqХКrı qКrşıХКЦКğК КТН olub müxtəlif tarixi 

hadisələrə rəssКЦХıqХКr şКЦТХ ШХЮr. SКrКвıЧ Цərkəzi rəssКЦХıqХКrı QКМКr НöЯrüЧНə qədim 
rəssКЦХıqХКr üгərində çəФТХЦТş. TКЛХШХКr bТrТЧМТ şКС AЛЛКs Яə ТФТЧМТ şКС Təhmasibin Türküstan və 
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HТЧН HЮЦКвЮЧЮ qШЧКqХıqХКrı Яə ЛТrТЧМТ şКС İsЦКвıХıЧ öгЛəklərlə sКЯКşıЧ РösЭərir (bunlar Qacar 
dövründə çəФТХТЛ). ГКХıЧ qırış ЛöХüЦüЧНə və digər ШЧЮЧ qКrşısıЧНК вОr КХЦışНır ЭКЛХШХКr ЛТrТЧМТ şКС 
AЛЛКsıЧ кКХНırКЧ sКЯКş Яə NКНТr şКСıЧ KШrЧКХ sКЯКşıЧ ЧüЦКвТş ОНТrХər.  

SКrКвıЧ РöХü gözəllikdəЧ КrЭıq, СКЯКЧıЧ Хətafətinə də səbəЛ ШХЮr. GöХüЧ НörНЛЮМКğıЧНК ШХКЧ 
heykəllər Qırб süЭЮЧК Квıd ШХЦКвıЛ, üsЭ örЭüХü sКrКвНКЧ qКХЦК ШrКвК НКşıЧЦışНır. 1706-Мı ТХНə 
Səfəvi sülaləsТЧТЧ sШЧ ЩКНşКСı SЮХЭКЧ HüsОвЧ гКЦКЧı sКrКв ШН ЭЮЭЮЛ Яə bir bölümü yaЧЦışНır ХКФТЧ 
Sultan Hüseyn fərЦКЧı ТХə yenidən bərЩК ШХЦЮş.  

 

 
 

ŞəkТl 3. Qırб sütuЧ sКrКв ПКsКНı-İsПКСКЧ şəСərТ 
 

QıЫб ЬütЮЧ ЬКЫКвıЧıЧ Лədii və görkəmli məФКЧХКЫı 
1- görkəЦХТ 18 süЭЮЧ гКХıЧ rəssКЦХığı Яə КвЧКХı ЭКЯКЧ Яə ТФТЧМТ şКС AЛЛКsıЧ ЭКбЭıЧıЧ РТrТşТЧin 

КвЧКХı гКХı 
2- 18 süЭЮЧ гКХıЧ ЦöСЭəşəЦ süЭЮЧХКrı Яə РüгРü гКХı ФТ Сər ЛТrТ ЛТr хТЧКr КğКМı РöЯНəsindəndir. 
3- mərkəг СШЯЮгЮЧ НКşвШЧЦК КsХКЧ СОвФəlləri və Səfəvi dövrünə aid ЧКбışХı Цərmər НКşХКr 
4- ЩКНşКС гКХıЧıЧ гərnigar bəzəmələri və ətraf güzgülü zalХКrı Яə SəfəЯТ şКСХКrıЧК Квıd 

rəssКЦХıqХКr 
 BТrТЧМТ şКС AЛЛКs, TürФüsЭКЧ ЯКХТsТ ШХКЧ “Vəli MəhəmməН бКЧ” qШЧКqХığı 
 BТrТЧМТ şКС AЛЛКs кКХНırКЧ sКЯКşıЧНК  
 BТrТЧМТ şКС TəСЦКsТЛТЧ HТЧНТsЭКЧ şКСı HЮЦКвЮЧЮЧ qШЧКqХığı 
 BТrТЧМТ şКС AЛЛКs нгЛək Şeybək xan ilə sКЯКşı 
 İФТЧМТ şКС AЛЛКs TürФüsЭКЧ əmiri MəhəmməН бКЧХК qШЧКqХığı 
5- KОrЧКХ sКЯКşıЧНКЧ ЛöвüФ ЛТr ЭКЛХШ NКНТr şКС ƏПşКr гКЦКЧıЧНК КrЭırıХЦış.  
6- 1956-1957-ci illərində Qırб süЭЮЧ sКrКвıЧıЧ бəzinə ШЭКğıЧıЧ РТЩs КЭХıЧНКЧ хıбКrНıХКЧ ЛТrТЧМТ 

şКС AЛЛКsıЧ ЦТЧТКЭür Яə xüsЮsТ ЭКМı.  
7- НКğıЧıq Səfəvi sülaləsindən qalan o cümlədəЧ “QЮЭЛТвə məsМТНТЧТЧ qКЩısı”, “ФöşФ 

zaviyəsТЧТЧ qКЩısı” Яə “КğКsı ЦəsМТНТЧТЧ qКЩısı” qərb və cəЧЮЛ вКЧНК qЮrКşНırıХЦış.  
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Şəkil 4. Qırб sütuЧ sКrКвıЧıЧ sütuЧlКrТ -İsfahan 

 
SКЫКвıЧ НТРər xüsusiyyətləri (şəkil 5) 

1- sКrКв гКХıЧıЧ РТЩs КХЭıЧНКЧ хıбЦış şərlər əsКsıЧНК Qırб süЭЮЧ sКrКвıЧıЧ ЛТЧК ЭКrТбТ ƏЛМəd 
hesabi ilə 1057 HТМrТ (1647 ЦТХКНı) ТХТ вəЧТ ТФТЧМТ şКС AЛЛКs səltənəЭТ гКЦКЧı ШХКrКq qОвНə 
КХıЧЦışНır. 

2- hovuz və ЛКğхК НКбТХТЧНə ШХКЧ КsХКЧ НКşyonma və НКş СОвФəllər Səfəvi dövrünə КвıН təkcə 
əsərlərdir ki, iki saraydan yəni Aynaxana və üsЭ örЭüХü sКrКвНКЧ qКХЦış Яə oraya gəЭТrТХЦТş.  

3- Qırб SüЭЮЧ sКrКвıЧıЧ ТвТrЦТ süЭЮЧЮЧ qКrşısıЧНК ШХКЧ СШЯЮгНК əФs ШХЦКsıЧНК КНХКЧsК НК ХКФТЧ 
qırб ədəНТ İrКЧНК хoxluq və хШбsКвХı Цəfhumu bu saraya ad verilməsin yetirir.  

4- gözəl güzgülü sütunlar Qacar hökuməЭТ гКЦКЧı бКrКЛ ШХЮЛ Яə Səfəvi dövrünə aid rəssamlar 
gipslə örЭüХЦüş.    

Qırб süЭЮЧ НТЯКr rəssКЦХıqХКrı 
BТЧКЧı ЭКЯКЧı Яə süЭЮЧХКrı 
Qırб süЭЮЧ ТЦКrətinin göl və həyətindəЧ РörüЧüşü  
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ŞəkТl 5. Qırб sütuЧНК НТЯКr rəsmləri 

 
QıЫб ЬütЮЧ mЮгОвТ (şəkil 6) 

1938-Мı ТХТЧНəЧ Qırб süЭЮЧ sКrКвı, “ İsПКСКЧıЧ Qırб süЭЮЧ ЦЮгОвТ ” Чəzərdə КХıЧЦış Яə 1949-cu 
il oФЭвКЛr КвıЧНКЧ rəsЦТ ШХКrКq КхıХНı. MЮгОвТЧ əsТХ КЦКМı, ЭКrТбТ, mədəniyyət və incəsənət 
əsərlərinin toplama, qoruma kəЧКrıЧНК ЭəНqТqКЭ ТЦФКЧХКrıЧıЧ вКrКНıХЦКsı Яə ФОхЦТşНə olan həyat 
tərzi, İslam incəsənətini və mədəniyyətini üЦЮЦТ бКХqК ЭКЧıЭНırЦКq ШХЦЮşНЮr. MЮгОвНə olan 
əsərlər İrКЧ sənəЭФКrХКrı əХ ТşХəri olub və xalq mədəniyyətinin gözəllik və incəsənətinin tərkibidir. 
Incəsənət muzeyində İslam öncəsindən 14 əsrə qədər müxtəlif əşвКХКr, o cümlədən 14 əsrə aid xətti 
əsərlər, üçüncü əsrdən on birinci əsrə qədər sКбsı Яə şüşə məЦЮХКЭХКrı, şКС AЛЛКsıЧ sТПКrТş ОЭНТвТ Кğ 
və göy zərif çini qablar, həmçinin on birinci əsrə aid ЦОСrКЛ ЩХКЧı бКХхК Яə Səfəvi dövrünə aid 
münəbbət və xatəЦ ЧКбışХı qКЩıХКrı ЛЮ ЦЮгОвНə diqqətə cəlb olunur. 

 

 
 

Şəkil 6. BТЧКЧıЧ sütuЧlКrı ЯО tКЯКЧı 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Shah_Abbas_I_Chehel_Sotoun.jpg
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QıЫб ЬütЮЧ QКХОЫОвКЬı (şəkil 7, 8) 
İsПКСКЧ Qırб süЭЮЧ qКХОrОвК НТЯКrХКrı İrКЧıЧ əЧ ЦüСüЦ ЦОЦКrХıq Лəzəmələrin nümunəsi 

ШХЦЮşНЮr. QКХОrОвКНК ШХКЧ rəssmlər Səfəvi və ШЧНКЧ sШЧrКФı Эarixi hadisələri göstərib, ümumi ədəbi 
temalar və mövzular kəЧКrıЧНК ЛТЭФТ rəssКЦХКrı İsfahan stil üslubu tempra və вКğХı ЛШвК ПШrЦКsıЧНК 
gips divar üzərində görmək olur. SəfəЯТ НöЯrüЧüЧ КНХı Яə ЩОşəkar rəssКЦı RгК AЛЛКsı ЛЮ rəssamlКrı 
divarlara rəsЦ ОЭЦТşНТr. ГКХХКrНК ШХКЧ ЛüЭüЧ ЭКЛХШХКrıЧ ЭКrТбТ ШХЦКвıЛ. Təkcə Qacar rəssКЦı 
ЭКЛХШsЮЧНК “SКНqqТ ОХЯədə” ТЦгКХı 1216 СТМrТ qəməri tarixli rəsmdə ТЦгК РörüЧür. Qırб süЭЮЧ sКrКвı 
rəsmlər sКrКвı ШХКrКq ЭКЧıЧsК da ШЧХКrı НörН qrЮЩК КвırЦКq ЦüЦФüЧНür, 1- Səfəvi dövləЭТЧТЧ şərq 
qШЧşЮХКr ТХə tarixi əlaqələrТ üЦЮЦТ şəkildə. 2- sКrКвıЧ вЮбКrısıЧНК balaca və kiçik qablarda olan 
şКНХıq Яə ov səhnələri 3- əsКs гКХıЧ ФəЧКrıЧНК ШХКЧ ТФТ ФТхТФ ШЭКğıЧ ЭКбхКХКrНК ШХКЧ şКСХКrıЧ ədəb və 
şКТrКЧə bayram səhnələri 4- Səfəvi hökumətinə əcnəbilərТЧ СКгır ШХЦКХКrı, ЛЮ rəsmləri eyvan 
süЭЮЧХКrıЧНК РörЦək olur.  

 

 
 

Şəkil 7. Qırб sütuЧ əsКs гКlıЧНК ШlКЧ sütuЧ ЩКвКlКrı 
 

 
 

Şəkil 8. Qırб sütuЧ sКrКвıЧıЧ СШЯuг kəЧКrıЧНК ШlКЧ НКşвШЧmКlКr 

 

Açar sözlər: qırб süЭЮЧ, РüгРü гКХı, qırб süЭЮЧ qКХОrОвКХКrı  
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Artistic-esthetic features of Checel Sotun Palace in Esfahan 

 
SUMMARY 

 
This article deals with the artistic-esthetic features Chehel Sotun Palace in Esfahan. 
Key words: chehel Sotun, mirror hall, chehel Sotun gallery. 
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N.M.Səidlər 

AzərЛКвМКЧ MОmКrlıq Яə IЧşККt uЧТЯОrsТtОtı 
 

ALTERNATIV ENERJİ RESURSLARINDAN BİNALARDA İSTİFADƏ İMKANLARI 
 

Alternativ enerji mənbələrinin binalarda istifadə imkanlКЫı. 
Binalar istifadədə ШХНЮğЮ ЦüННətdə burada enerjidən istifadə edilir. Bu mərhələlərdə istifadə 

edilən ümumi enerjinin 94.4%-i istifadə гКЦКЧı ЛТЧК НКбТХТЧНə rКСКЭХığı Эəmin edən HVAC (istilik, 
СКЯКХКЧНırЦК, ТqХТЦХəndirmə) sistemləri üçün sərf olunmaqdaНır.  

Bu nisbəЭТ КгКХЭЦКq üхüЧ rКСКЭХıq şərtlərinin mexaniki sistemlərin yerinə təbii metodlarla və 
alternativ enerjilərdən istifadə edərək təmin edilməsi təsirli bir metoddur. Bu formada bina 
daxilində ТЧsКЧ sКğХКЦХığı üхüЧ НКСК ЮвğЮЧ ШХКЧ ПТгТФТ şərtlər meydana gələrkən eyni zamanda, 
РОЧТş ШХКrКq ТsЭТПКНə edilən yenilənə biləЧ ОЧОrУТ ОСЭТвКМıЧı КгКХЭНığı üхüЧ ТqЭТsКНТ Яə əЭrКП ПКвНКХКrı 
вКrКНır. BЮ səbəblə ЛТЧКХКrıЧ ОЧОrУТ ТsЭОСХКФı Мəhətdən düzgün layihələndirilmələri, təbii mənbələrin 
НКЯКЦХı ШХКrКq ТşХək vəziyyətinə gətirilməsi, ətraf mühitin kirlənməsinə nəzarət və məhdud enerji 
mənbələrТЧТЧ ТsЭОСХКФıЧıЧ КгКХНıХЦКsı вКбıЧХКşЦКХКrı öЧ ЩХКЧК хıбЦКХıНır. BЮrКНК ЛТЧКХКrНК ТsЭТПКНə 
edilən enerjinin növü də vacib olmaqla və alternativ enerjidən istifadə etməФ üхüЧ вКrКНıХКЧ 
layihələr əhəmiyyətli dərəcədə enerji fəaliyyətini təmin edir.  

Alternativ enerji mənbələri daim davam edən təbii proseslərdəФТ ОЧОrУТ КбıЧıЧНКЧ əldə edilən 
ОЧОrУТНТr. ƏsКsən alternativ enerji mənbəyi, enerji mənbəyindəЧ КХıЧКЧ ОЧОrУТвə bərabər olan 
nisbətdə və ya mənbənin tüknmə sürətindən daha tez bir formada özünü yeniləyə bilməsi ilə 
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səciyyələndirilir. Su enerjisi, külək enerjisi, günəş ОЧОrУТsТ, НКХğК Яə bioloji (üzvi) yanacaq, 
geotermal enerji, hidrogen enerjisi, okean enerjisi alternativ enerji mənbələrindəndir. 

Kömür və neft kimi müasir dövrümüzdə daha çox istifadə edilən enerjilərin tükənmə 
ЦüЦФüЧХüвü, ТЧsКЧХКrı вОЧТ ОЧОrУТ ЦənbələrТ КбЭКrЦКğК söЯq ОЭЦТşНТr. EЧОrУТ Цənbələri seçilərkən 
ətrafa zərər verməyən, yüksək istilikli, etibarХı, Эəmiz, iqtisadi cəhətdən sərfəli və ən əsКsı вОЧТХənə 
biləЧ ОЧОrУТ ШХЦКsıЧК НТqqət yetirilməkdədir.  

Belə enerjilər xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif sahələrdə istifadə edilə bilərlər. Binalarda da bu 
cür enerjilərdən istifadə edilməsi, digər tükənəbilən mənbəli  enerjilərə ШХКЧ ОСЭТвКМı КгКХЭНığı ФТЦТ 
eyni zamanda enerji istifadəsindən qaynaqlanan ətraf mühit problemlərТЧТЧ КгКХЦКsıЧК вКrНıЦ ОНТr. 
кüЧФТ ЛТЧКХКrНК ОЧОrУТ ТsЭОСХКФıЧıЧ ЧТsЛəti daha əvvəlki bölmələrdə də önə çəkildiyi kimi qlobal və 
regional olaraq yüksəФНТr. AşКğıНКФı ЛöХЦələrdə yenilənə bilən enerji növlərinin binalarda istifadə 
edilmə ПШrЦКХКrı ЭəНqТq ОНТХЦТşНТr. 

 
Binalarda günəşТЧ ОЧОЫУТЬТЧНən istifadə. 

Günəş ЦəСНЮНsЮг Тşıq Яə istilik mənbəyidir. Binalarda günəş ОЧОrУТsТЧНən istifadə üçün 
СКгırХКЧКЧ ХКвТСələrdə əsКs ЩrТЧsТЩ ШХКrКq ТsЭТХТФ ОЧОrУТsТ ФОхТrТМТХТвТ (ФШЧНЮФsТвК), НКşıЧЦК 
(konveksiya) və şüКХКЧЦК (rКНТКsТвК) вШХЮЧНКЧ ТsЭТПКНə edilməkdədir.  

BТЧКЧıЧ səthinə Нüşən günəş şüКХКrı ЛТЧК üгərində olan material vasitəsi ilə əks etdirilir, 
keçirilir və yaxud da sovrulur. Həmçinin günəşНəЧ КХıЧКЧ ТsЭТХТФ, ХКвТСələЧНТrТХЦТş sКСələrdə 
əvvəlcədəЧ ЩrШqЧШгХКşНırıХК ЛТХən hava hərəkətlərinə səbəЛ ШХЦКqНКНır. GüЧəş ТsЭХТвТЧТЧ ЛЮ əsas 
təsТrТ, ЛТЧКЧıЧ НКбТХТЧНə istilik və sШвЮqХЮq вКrКНКЧ ЦКЭОrТКХıЧ seçimi və bina elementi layihəsinə 
müsbət təsir edir. Bu layihələrdə müvafiq material seçərkəЧ ЦКЭОrТКХХКrıЧ qКХıЧХığı, вШğЮЧХЮğЮ, 
istilik keçiricilik əЦsКХı, ТsЭТХТФ ЭЮЭЮЦЮ, səЭСТЧТЧ Тşığı sШЯЮrЦК-əks etdirmə əЦsКХı, səthin düzlüyü və 
ЧКСКЦКrХığı, ЛШşХЮğЮ və НШХЮХЮğЮ Чəzərə КХıЧır. GüЧəş ОЧОrУТsТЧНən arxitekturada, layihələrdə 
görülən tədbirlərlə fəal (aktiv) və passiv olaraq faydalanmaq mümkündür. 

 
Binalarda passiv sistemlərdə günəş ОЧОЫУТЬТЧНən istifadə 

Passiv günəş sТsЭОЦХərinə yönəХЦТş ХКвТСələrin həyata keçirilməsi ilə günəş ОЧОrУТsТЧНəЧ qış 
КвХКrı ЛШвЮЧМК РüЧəş ТsЭХТФ qКгКЧМХКrıЧı КrЭırЦКq, вКв КвХКrıЧНК Тsə sШвЮЭЦК, СКЯКХКЧНırЦК Яə təbii 
ТşıqХКЧНırЦК üхüЧ ПКвНКХı ШХК ЛТХТr. 

Günəş ОЧОrУТsТЧТ ТsТЭЦə məqsədilə istifadə edərkən əsКs ЩrТЧsТЩ ЛТЧКЧıЧ хöХ Сissəsini təşФТХ ОНən 
elementlərin bu məqsədlər üçün layihələndirilərək günəş şüКХКrıЧНКЧ ЦüЦФüЧ ШХНЮqМК хШб 
ПКвНКХКЧЦКğı Эəmin edir. Sistemdə istifadə edilən üç əsas nöqtə var. Bunlar kollektorlar, 
КЧЛКrХКвıМıХКr Яə ЩКвХКвıМıХКrНır. KШrrОФЭШrХКr, РüЧəş ОЧОrjisini toplamaqda və istiliyə çevirmək-
dədirlər. AЧЛКrХКвıМıХКr РüЧəş ОЧОrУТsТ ШХЦКНığı гКЦКЧХКrНК ТsЭТХТФНəЧ ПКвНКХКЧЦКğı Эəmin edirlər. 
PКвХКвıМıХКrıЧ Яəzifəsi isə kollektorlar vasitəsi ilə toplanan enerjini anbarlama elementlərinə və 
ehtiyac duyulan məkanlara nəql etməkdir. 

İsЭТ, ЧəЦХТ ТqХТЦ ШХНЮğЮ гКЦКЧ sШвЮЭЦК-СКЯКХКЧНırЦК üхüЧ РüЧəş ОЧОrУТsТЧНən yenə passiv 
sistemlərdən istifadə edərək faydalana bilərlər. PКssТЯ ЛТЧКЧıЧ sШвЮНЮХЦКsıЧНК əsas strateji amil 
təЛТТ СКЯКХКЧНırЦКЧı Эəmin etməФНТr. İsЭТХТФ əldə etmək məqsədi ilə təşФТХ ОНТХən istilik kütlə НТЯКrı 
və günəş ЩКХКЭКsı СКгırХКЦКq, Пərqli formalarda istifadə edilərəФ СКЯКХКЧНırЦК Яə sШвЮЭЦКЧı Эəmin 
etməkdədir. 

İsЭТХТФ ЛКМКsı ХКвТСələri ilə də günəş ОЧОrУТsТЧНəЧ ЩКssТЯ ЦОЭШНХКrХК СКЯКХКЧНırЦК Яə soyutma 
məqsədi ilə istifadə etməФ ЦüЦФüЧНür. İsЭТХТФ ЛКМКХКrı ЛТЧКЧıЧ Мənub tərəfində СКгırХКЧЦış Яə dam 
səviyyəsinə yüksələЧ НКr ЛТr ЛКМКНır. BТЧКЧıЧ РüЧəş şüКХКrıЧı qəbul edən səthində şüşə örtük və 
şüşəЧТЧ КrбКsıЧНК qКrК rəngli metal materialdan günəş şüКХКrıЧı əmən bir təbəqə ЯКrНır. BЮ 
təbəqəЧТЧ КrбКsıЧНК вОrХəşən baca daxilindəФТ СКЯК КsКЧХıqХК вüФsək istiliklərə хКЭЦКqНКНır. 
Küləyin sürəЭТ КşКğı ШХНЮğЮ гКЦКЧ ЛКМК НКбТХТЧНəФТ ТsТЧЦТş СКЯКЧıЧ хöХə хıбЦКsıЧı sürətləndirmək 
üçün üst hissəyə dönən metal bir çalov yerləşНТrТХə bilər. 
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İsЭТХТФ ЛКМКsıЧНКЧ вüФsələrək çölə хıбКЧ СКЯК, ЛКМКЧıЧ КХЭ СТssəsində olan və daxili yerlə əlaqəli 
ШХКЧ СКЯКХКЧНırЦК НОşТвТЧНən daxili yerdəФТ СКЯКЧı хəkərəФ ЛЮrКНК ЛТr СКЯК sТrФЮХвКsТвКsı вКrКНır. 
Baca tərəfindən çəkilən daxili hКЯКЧıЧ вОrТЧə ЛТЧКЧıЧ sШвЮq Эərəfindəki pəncərədən sərТЧ СКЯКЧıЧ 
daxilə НШХЦКsıЧı Эəmin edərək, içəridə həЦ СКЯКХКЧНırЦК, Сəm də sШвЮЭЦК вКrКЭЦКqНКНır. 

 
Binalarda fəal sistemlərdə günəş ОЧОЫУТЬТЧНən istifadə. 

Günəş ОЧОrУТsТЧТЧ ТsЭТПКНə edilidiyi fəal sistemlər məqsədə müvafiq olaraq istehsal edilən 
korrektorlar vasitəsi ilə udulan günəş ТşığıЧı, Эələb edilən formada enerjiyə çevirərək bunun binada 
istifadə edilməsinə imkan yaradan mexaniki və ya elektronik elementlərТЧ СКЦısıЧНКЧ вКrКЧКЧ 
sistemdir. Bu sistemlər vasitəsi ilə günəş Тşığı Яə elektrik enerjisinə çevrilə bilər. Günəş şüКХКrıЧı 
enerjiyə çevirən bu sistemlər istehsal etdikləri enerjilərə görə –  istilik enerjisi yaradan günəş 
enerjili istilik sistemləri və elektrik enerjisi yaradan istilik elektrik sistemləri olaraq iki yerə КвrıХır. 
Bu sistemlər СКqqıЧНК qısКМК ШХКrКq КşКğıНК ЦəХЮЦКЭ ЯОrТХЦТşНТr. 

 
GünəşТЧ ОЧОЫУТЬТ ТХə ТşХəyən istilik sistemləri: 

Günəş şüКХКrıЧı ФШХХОФЭШrХКrХК ТsЭХТФ ОЧОrУТsТЧə çevirib, bu istiliyi su, hava və ЛКşqК ЛТr ЦКвО ТХə 
birЛКşК Яə yaxud da bir anbarlama blokunda qiymətləndirərək istifadəsini təmin edən mexaniki 
və/və ya elektronik sistemlərТЧ СКЦısıЧК, РüЧəş ОЧОrУТХТ ТsЭХТФ sТsЭОЦХəri (fəal günəş ТsЭХТФ sТsЭОЦХəri) 
deyilir. Günəş ОЧОrУТХТ Пəal istilik sistemlərinin binalarda istifadə edilməsi/hovuz suyunun isidilməsi, 
iqlimləndirmə СКЯКsıЧıЧ ТХФТЧ ТsТНТХЦəsi və bina daxilinin isidilməsi üçün  istifadə edilməkdədir. 
İsЭТХТФ sТsЭОЦХərТЧТЧ üЦЮЦТ Тş ЩrТЧsТЩТ, ТsЭТХТвТЧ ФШrrОФЭШrХКr ЯКsТЭəsi ilə ЭШЩХКЧЦКsı, ХКгıЦ ШХКЧ 
vəziyyətlərdə toplanan istilik enerjisinin daha sonra da istifadə edilə bilməsТ üхüЧ ОСЭТвКЭК КХıЧЦКsı 
və müvafiq sahələrə ЩКвХКЧıХЦКsıЧК əsКsХКЧır.  

 
Fotovoltaik sistemlər 

Günəş şüКХКrıЧНКЧ ФШШrОФЭШrХКr ЯКsТЭəsi ilə elektrik enerjisi istehsal edib, bu enerjinin 
istifadəsinə imkan yaradan komponentlərТЧ СКЦısıЧК ПШЭШЯШХЭКТФ sТsЭОЦХər (PV) deyilir.  

PV sistemlər sadə və вКбЮН НК qКrışıq, НəвТşТФ sЭЮФЭЮrХКrХК, вШХ ТşıqХКЧНırıХЦКsı, НəЧТг ПКЧКrХКrı, 
nəqliyyat vasitələrТ, ЛТЧКХКr, ОХОФЭrТФ sЭКЧsТвКХКrı, ЛТr sırК ЦüбЭəlif sahələrdə ОХОФЭrТФ ТsЭОСsКХı üхüЧ 
istifadə edilməkdədir. Bu fotovoltaik sistemlər elektrik enerjisi istehsal edir, istehsal edilən enerjini 
ХКгıЦ ШХКЧ гКЦКЧХКrНК sКбХКвır Яə bu enerjini istifadə sahələrinə ОЭТЛКrХı şəkildə ötürür. Fotovoltaik 
batareyalar biЧКЧıЧ, НКЦХКrıЧ Яə üг qКЛıqХКrıЧК вОrХəşНТrТХərək səthlərə gələn günəş ОЧОrУТsТЧТ 
elektrik enerjisinə çevirir. Evdə istifadə etmək məqsədi ilə istifadə edilən günəş ЛКЭКrОвКХКr ЛТr 
invertor vasitəsi ilə ОХОФЭrТФ şəbəkəsinə ЛКğХКЧЦКqНКНır Яə beləliklə istehsal edilən elektrikin 
ЛКЭКrОвКХКrНК ОСЭТвКЭК КХıЧЦКsıЧК qənaət edilir. 

 
Binalarda külək enerjisindən istifadə: 

Passiv sistemlərdə külək enerjisindən fəКХ şəkildə faydalana bilmək üçün müxtəlif layihə 
parametrlərinin nəzərə КХıЧЦКsı ХКгıЦНır. BЮ ЩКrКЦОЭrХər ЛТЧКЧıЧ вОrТ, НТРər binalara olan məsafəsi 
və yerləşНТrТХЦə vəziyyəti, istiqaməЭТ, ПШrЦКsı, ЛТЧКЧıЧ ПКsКНıЧНК ШХКЧ ТsЭТХТФ ФОхТrТМТХТвТЧТ Эəmin 
edən fiziki xüsusiyyətləri, günəş Чəzarət və təЛТТ СКЯКХКЧНırЦК sТsЭОЦХərТ ШХКrКq sКвıХК ЛТХərlər. 
Günəş ОЧОrУТsinin istifadə edilməsində ШХНЮğЮ ФТЦТ, ФüХək enerjisindən də passiv və aktiv 
sistemlərdən istifadə edilərək faydalanmaq mümkündür. 

 
Binalarda passiv sistemlərlə külək enerjisindən istifadə. 

İsЭТ, Чəmli iqlimlərdəФТ ЩКssТЯ ЛТЧКЧıЧ sШвЮНЮХЦКsıЧНК əsas məqsəd təЛТТ СКЯКХКЧНırЦКЧı Эəmin 
etməkdir. TəЛТТ СКЯКХКЧНırЦК üхüЧ КхıХК ЛТХən pəncərələrin istifadə edilməsi əЧ РОЧТş вКвıХЦış ШХКЧ 
ПШrЦКНır. HəЦхТЧТЧ ЩХКЧХКşНırЦК Цərhələsində bina daxilində küləвТЧ qКrşısıЧНК ШХЦКsı şərti ilə bir 
daxili həyəЭ СКгırХКЧК ЛТХər. Daxili həyəti əhatə edən həcmlər pəncərələr yolu ilə soyuq hava ilə 
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dolarkən, həyəЭ ТsЭТ СКЯКЧı ЭШЩХКвКrКq хöХə хıбКrНır. SШвЮЭЦК вüФüЧüЧ хШб ШХНЮğЮ OrЭК Şərq 
ölkələrində ənənəЯТ ЛТЧКХКrНК РОЧТş şəkildə istifadə edilən və “ЛКНРТr” ШХКrКq КНХКЧНırıХКЧ Фülək 
ЛКМКХКrı НК ФüХək enerjisindən passiv sistemlərlə ПКвНКХКЧЦКğК ЧüЦЮЧə olaraq göstərilə bilər. 

 
Binalarda aktiv sistemlərlə külək enerjisindən istifadə edilməsi. 

Yür kürəsinin 27%-də küləkdən enerji əldə etmək olar. 2040-Мı ТХНə ЛüЭüЧ НüЧвКЧıЧ, ОЧОrУТЧТn 
40%-ni küləkdən əldə etməsi nəzərdə tutulur. Ölkəmizdə iqtisadi küləФ ЩШЭОЧsТКХı ТХХТФ 10.000 MА 
ШХКrКq СОsКЛХКЧЦışНır. KüХək enerjisindən fəal istifadə etmək üçün olan sistemlər külək 
ЭrТЛЮЧКХКrıНır. BТЧКХКrНК ШrЭК Яə kiçik ölçülü küləФ ЭrТЛЮЧКХКrıЧНКЧ istifadə edilir. Bu tribunalar 
ЛКğхКНК ЮвğЮЧ ЛТr ЧöqЭəyə qoyula bilindiyi kimi damlara da qoyula bilər. Çox mərtəbəli yüksək 
binalarda isə ТЧЭОqrКsТвК ОНТХЦТş ФüХəФ ЭrТЛЮЧКХКrıЧıЧ ТsЭТПКНə nümunələrТ ЯОrТХЦТşНТr.  

 
Nəticə və məqsəd 

Alternativ enerji mənbələrdən əldə edilən enerjilərТЧ ЛТr sırК ЧöЯü ЯКrНır Яə dəвТşТФ sКСələrdə 
bunlardan istifadə edilir. Bu cür enerjinin istifadə edilməsi, digər enerji növlərinə görə əЭrКПı Кг 
çirkləndirdiyindən və məhdud mənbələrə ШХКЧ ОСЭТвКМıЧı КгКХЭНığı üхüЧ хШб ЦüСТЦ ЛТr mənbədir.   

Qlobal və rОРТШЧКХ ПШrЦКНК ЯКМТЛ ОЧОrУТ ТsЭОСХКФ ЩКвıЧК sКСТЛ ШХКЧ, НШХКвı вШХХК ОЧОrУТ 
istifadəsindən qaynaqlanan problemlərin meydana gəХНТвТ ЛТЧКХКrНК КХЭОrЧКЭТЯ ОЧОrУТ qКвЧКqХКrıЧНКЧ 
istifadə edilməsinin ətraf mühit mühit üçün iqtisadi cəhətdəЧ ПКвНКХı ШХКМКqНır. IrКЧТЧ Нə tərəfdar 
ШХНЮğЮ, 1994-cü ildə “İqХТЦ НəвТşТФХТвТ хərçivə müqaviləsТ”, 2005-ci ildə qüvvəyə minən Kyoto 
Protokolu, Enerji MəСsЮХНКrХığı QКЧЮЧЮ“ Яə “BТЧКХКrНК EЧОrУТ PОrПШrЦКЧsı TəХТЦКЭı”-nə əsasən 
binalarda da enerji fəaliyyətini təmin etməФ ХКгıЦНır. БüsЮsТХə bina daxilində rКСКЭХığı Эəmin etmək 
üçün çox enerji sərП ОНТХТr.  BЮ ОЧОrУТЧТЧ ЦТqНКrıЧıЧ ЦüЦФüЧ ШХНЮğЮ qədər КгКХНıХЦКsı ФТЦТ 
yenilənə bilən enerji mənbələrindən də istifadə edilməsi də binalarda enerji fəКХХığı Яə ekoloji 
vəziyyəti stabilləşНТrən təsirli metodlardan birisidir. Alternativ enerji mənbələrindən günəşНən aktiv 
və ЩКssТЯ ЦОЭШНХКrХК, ТsЭТХТФ, sШвЮЭЦК, СКЯКХКЧНırЦК, ЭəЛТТ ТşıqХКЧНırЦК Яə isti su əldə etməkdə, 
külək enerjisindən yenə aktiv və passiv su əldə etməkdə, külək enerjisindən yenə aktiv və passiv 
sistemlərdə СКЯКХКЧНırЦК Яə soyutmada, geotermal enerjidən istilik və hidrogen enerjisi ilə istilik 
və ТsЭТ sЮ КХıЧЦКsıЧНК, вОЦəФ ЛТşТrТХЦəsində, ОХОФЭrТФ ОСЭТвКМıЧı öНəməkdə, biokütlə enerjisindən 
isitmədə və isti su ilə təmin edilməsində istifadə etmək mümkündür. Bunlar müvafiq hesab edildiyi 
təqdirdə ШЧХКrıЧ ЛТr вОrНə istifadə edilmələri də həyata keçə bilər. 

Bu alternativ enerji növlərindən binalarda istifadə edilə bilən ən müvafiq hesab edilən günəş 
enerjisidir. Çünki Iranda günəş ОЧОrУТsТЧТЧ ТsЭТПКНə edilməsi cəhətdəЧ вКбşı Яəziyyətdədir. Xüsusilə 
günəş ОЧОrУТsТЧНən istifadə etmək üçün sadə sistemlərdən istifadə ОНТХНТвТ ЩКssТЯ ЦОЭШНХКrıЧ Эətbiq 
edilməsi binalarda enerji fəaliyyəti üçün vacib hesab edilir.  Çünki bu zaman layihəyə ЮвğЮЧ ШХКrКq 
sadəcə ЛТЧКЧıЧ öг ОХОЦОЧЭХərindən istifadə edilir, əlavə elementlərə ehtiyac duyulmur. Bu səbəblə 
də ilk öncə daha sadə və КşКğı ШХКЧ sТsЭОЦХər вШбХКЧıХЦКХı, ЩКssТЯ sТsЭОЦХərТЧ qОвrТ ФКПТ ШХНЮğЮ 
zamanlarda aktiv sistemlərlə qiymətləndirməlidir. 

Ölkəmiz alternativ enerji mənbələri cəhətdən zəngindir. Bu səbəblə də binalarda sadəcə günəş 
enerjisindən istifadə edilməsi ilə kifayətlənməməli, biokütlə enerjisi külək enerjisi, geotermal enerji, 
hidrogen enerjisi kimi fərqli alternativlər КrКsıЧНКЧ əraziyə ЮвğЮЧ ШХКЧ sТsЭОЦХər də üstün tutularaq 
istifadə edilməlidir. Binalarda istifadə edilməsi mərhələsində ТsЭТХТФ, sШвЮЭЦК, СКЯКХКЧНırЦК, Эəbii 
ТşıqХКЧНırЦК ФТЦТ ФШЦПШrЭ şərtlərinin təmin edilməsində əhəmiyyətli miqdarda enerji istehlak 
edilməlidir. Bunun mümkün olan yenilənə bilən enerjilərlə təmin edilməsi, məhdud və çirkləndirici 
enerjilərdən istifadə edilməsТЧТ КгКХЭНığı üхüЧ ЛТr sırК ətraf  mühitlə ЛКğХı Яə iqtisadi faydalar təmin 
edəcəkdir. Amma alternativ enerji mənbələrinin binalarda istifadə edilməsТЧТЧ РОЧТşХəndirilməsi 
üçün metodlar tərəfindəЧ ХКгıЦХı qКЧЮЧХКrıЧ СКгırХКЧЦКsı, ЛЮЧХКrıЧ Эətbiq edilməsi üçün də 
sКЧФsТвКХКrıЧ Яə təşЯТqХərТЧ ШХЦКsı ХКгıЦНır Яə əhəmiyyətlidir. 

Açar sözlər: Alternativ enerji, gunəş ОЧОrУТsi, aktiv,passiv.çevrəyə əsКsХКЧКЧ ЦОЦКrХıq, 
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Usage opportunities of Alternative energy resource in buildings 

 

SUMMARY 
 
Gradual increase in the energy use due to various reasons results in important environmental problems 

such as environmental pollution and exploitation/depletion of natural resources. the fact that particularly 
nonrenewable energies are more polluting and limited when compared to other types of energy turns this 
problem into a serious one .studies on environmental pollutions. However, fossil-based energies constitute 
nearly 86% of the total energy consumption in the word. Alternative energy and nuclear energies, on the 
other hand, have a share of 7.8% and 6.5% share, respectively, in the primary energy consumption. Iran is in 
a negative position in terms of  the type and amount of the energy used. 

There are various alternative energy resources, which canbe used in various areas. Solar energy is 
deemed the mostappropriate alternative energy for buildings since Iranhas a good location in terms of 
sunshine. Implementationof passive methods -which are developed by using simplesystems- to utilize solar 
energy is an importantenvironmental approach in terms of energy efficiency ofbuildings as the design of 
such methods requires use ofonly the own elements of the buildings and does notnecessitate use of extra 
equipment. 

Key words: Alternative energy, solar energy active, passive, sustainable,  
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İRANDA QEВRİ-RƏSMİ ВAŞAВIŞ ВERLƏRİNƏ TƏSİR GнSTƏRƏN AMİLLƏRİN 
TƏHLİLİ 

 
 Qeyri-rəsЦТ вКşКвış вОrХərТ şəhər fəгКsıЧНКФı süФЮЧəЭ ЧöЯü ШХЮЛ, ЛüЭüЧ sТвКsТ, ТşЭТЦКТ, Цədəni, 

iqtisadi, struktur və СüqЮqТ ЛКбıЦНКЧ şəhərdə mövcud olan digər вКşКвış вОrХərindən əsКsХı şəkildə 
fərqlənir. Qeyri-КНТ вКşКвış ЛТЧКХКrı, ОЧsТг Яə dar küçələr, ekoloji və qiqiyena problemləri, əhalinin 
həНsТг хШбХЮğЮ Яə safХığı, ЦədəniyyəЭТЧ КşКğı səviyyəsi və ictimai zərərçəkmələr, təbii hadisələr 
müqabilində yüksək zəТПХТХТФ, вКşКвış ЯКsТЭələri və вКrНıЦХКrıЧıЧ КгХığı, şəhər вКşКвışı üхüЧ ХКгıЦТ 
ТЦФКЧХКrıЧ, ЭəsТsКЭХКrıЧ, бТНЦətlərТЧ ШХЦКЦКsı, qОвrТ-rəsЦТ ТşХərdə ТşХəməФ, ЭШrЩКğıЧ qəsb edilməsi 
və ЭШrЩКğК sКСТЛ ШХЦКЦКq Яə s. qeyri-rəsЦТ вКşКвış вОrХərinin özəlliklərindəЧ sКвıХır. BЮЧК Рörə də 
qeyri-rəsЦТ вКşКвış вОrХəri nisbi məfhuma malikdir, zaman və məФКЧ ЛКбıЦıЧНКЧ Пərqli 
xüsusiyyətlərТ ЯКrНır Яə əЭrКПıЧНКФı ЦüСТЭХə müqayisədə sabitləşТr. Д1] 

  BЮ КrКşНırЦК şəhərəЭrКПı Цəntəqələrdə вКşКвКЧХКrıЧ Цəskən və ictimai-iqtisadi və əsКsХı 
vəziyyətlərini КşФКrК хıбКrЦКq Яə СКqqıЧНК Лəhs ediləЧ ПКФЭШrХКrНКЧ СКЧsıЧıЧ НКСК ЭəsТrХТ ШХНЮğЮЧЮ 
müəyyənləşНТrЦək məqsədilə КЩКrıХЦışНır. EвЧТ гКЦКЧНК qОвrТ-rəsЦТ вКşКвış вОrХərindəki təsir 
amillərТЧ КşФКrК хıбКrЦКqХК ЛЮ ЯəziyyətdəЧ хıбЦКq вШХХКrıЧı Тrəli sürmək və nəricə etibarilə bu 
ЩrШЛХОЦТЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКq Яə mühit, iqtisadi, ictimai və mədəni imkanlardan istifadə etməklə 
qeyri-rəsЦТ вКşКвış вОrХərТЧТЧ ТЧФТşКП ОЭdirilməsindəЧ (вОrХТ ТЧФТşКП) Лəhs edir. 

Qeyri-rəsЦТ вКşКвış вОrХərТ şəhər вШбsЮХХЮğЮЧЮЧ ЛКrТг ЧüЦЮЧəsi olub.  
İЫКЧıЧ şəhərlərində qeyri-rəЬmТ вКşКвış вОЫХərinin növləri: 
- БКrКЛКХıqХКr Яə вК вШбsЮХХКrıЧ вКşКНığı Цəhəllələr: qКЧЮЧТ вКşКвış вОrХəridir, lakin əhalisi 

olduqca çoxdur və xidmətlər göstərilməsТ ЛКбıЦıЧНКЧ ШХНЮqМК КşКğı səviyyədədir.[2] 
- Qəsb eНТХЦТş вКşКвış вОrХəri: qeyri-qКЧЮЧТ вКşКвış вОrХəridir və əsasən, əvvəlcədən 

layihələşНТrТХЦəЦТşНТr. 
- Qeyri-qКЧЮЧТ ШХКrКq ЛöХüşНürüХЦüş вКşКвış вОrХəri: вЮбКrıНК РösЭəriləЧ ТФТ вКşКвış вОrТ 

növündən fərqli olaraq əvvəlcədən layihələşНТrТХЦТş, ХКФТЧ qОвrТ-qКЧЮЧТ şəkildə sКХıЧЦışНır. Д3] 
- Ətraf kəndlər böyüməsi: SığıЧКМКqХКr şəhərin böyüməsi nəticəsində ona birləşən ətraf kəndlər 

ФТЦТ şəhərin xüsusiyyətlərinə malik deyil. 
Qeyri-rəsЦТ вКşКвış вОrХərТЧТЧ РОЧТşХənməsinə təsir göstərən faktorlar;                          
 

Şəhər layihələri 
İrКЧıЧ ЛəгТ şəhərlərində qeyri-rəsЦТ вКşКвış вОrХərТЧТЧ ЛöвüвüЛ РОЧТşХənməsinə səbəb olan 

şəhər ЭШrЩКq ЛКгКrıЧНКФı НəвТşТФХТФХər ЦüСüЦ НöЧüş ЧöqЭələrindən biri idi və bu hadisə 40-Мı ТХХərin 
ТФТЧМТ вКrısıЧНК, вəЧТ üхüЧМü ТЧФТşКП ЩrШqrКЦıЧıЧ (1962-1967) "Şəhər КЛКНХКşНırıХЦКsı" Пəslində ilk 
dəfə ШХКrКq şəhərin əsКsХКrıЧıЧ ТЧФТşКП ОЭНТrТХЦəsТ ЩrШqЧШгХКrı Яə tənzimlənmələrin həyata 
keçirilməsi üçün ümumi layihələrТЧ СКгırХКЧЦКsı гəruriyyətinə ТşКrə edildikdəЧ sШЧrК ЛКşХКЧНı. 
Bunun nəticəsi layihələrТЧ СКгırХКЧЦКsı гəruriyyəti idi ki, sonralar əksər şəhərlər üçün ümumi və 
НОЭКвХı ХКвТСələr КНı ТХə СКгırХКЧНı. 

 
ŞəhəЫ tШЫpКqХКЫı qКвНКХКЫı 

1978-МТ ТХ İsХКЦ İЧqТХКЛıЧıЧ qələbəsindən sonra inqilabdan əvvəldə kəskin böhranlarla 
nəticələnmiş qОвrТ-rəsЦТ вКşКвış вОrХərinin yeni məsələlərindən bəhs edilməsi ilə əlaqədar olaraq 
dövlətin 1975-cü ildə ЛКşХКЧЦış ЭШrЩКq Цəsələlərinə müdaxilə etməsi daha qəЭТ ЛТr şəФТХ КХНı Яə 
1982-ci ildə "Şəhər ЭШrЩКqХКrı qКЧЮЧЮ" Эəsvib edildi.[4] 
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Bu qanunun təsvib edilməsi ilə bir tərəfdəЧ, şəhər daxilində torpaq verilməsi məhdudiyyəti və 
digər tərəfdəЧ, ЭШrЩКğıЧ ЯОrТХЦəsinin dövləЭТЧ ТЧСТsКrıЧНК ШХЦКsı ЩrКФЭТФТ ШХКrКq dövlətdən torpaq 
almaq istəyənlərə ЭШrЩКğıЧ ЧОМə verilməsi və onlara nəzarət edilməsi dövləti Nizamnamə 
СКгırХКЦКğК Цəcbur oldu. BЮ НК ЭШrЩКqХКrıЧ ЯОrТХЦəsi və nəzarəЭТЧ КsКЧХКşНırıХЦКsı üхüЧ Лəzilərinin 
ləğЯ ОНТХЦəsi və bəzilərindən istifadə edilməməsinə səbəb olan qaydalardan istifadə edirlər. 
Bununla əlaqədar olaraq, təəssüflə qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, şərait və təsЯТЛ ОНТХЦТş qКвНКХКrıЧ КхКrı 
ЩrКФЭТФТ ШХКrКq ЛКşqКХКrıЧНКЧ НКСК хШб бТНЦəti olan, layihənin yerinə yetirilməsinə daha çox diqqət 
göstərəЧ şəxslərТЧ ТşНəЧ ЮгКqХКşНırıХЦКsıЧНКЧ ТЛКrətdir. Belə ki, dövlət tərəfindəЧ şəxslərə verilən 
torpaqlarıЧ ФrОНТЭХərinin ödənilməsТЧТЧ qКrКЧЭТвКsı üхüЧ гəmanətnamələr verilməsi məsələsi elə bir 
vəziyyətdə idi ki, rəsmi dövləЭ ТşХərində ТşХəməyənlər və вК СОх ЛТr ТşНə ТşХəməyənlərТЧ (ТşsТгХər) 
bunu təmin etməsi mümkün deyildi. Bu səbəbdən də bu fərdlər layihənin bu tədbirlərindən və 
КsКЧХКşНırıХЦКХКrıЧНКЧ ФəЧКrНК qКХНıХКr Яə dövləЭТЧ ТЧСТsКrıЧНК ШХКЧ rəsmi dövləЭ ЛКгКrıЧНКЧ ЭШrЩКq 
КХЦКq ТЦФКЧıЧı əldən verdilər. ÇarəsТг ОСЭТвКМХКrı ШХКЧ ЭШrЩКqХКrı КНətəЧ, şəhərin rəsmi 
СüНЮНХКrıЧНКЧ Фənarda olan qeyri-rəsmi bazardan almaqla təmin etməyə məМЛЮr qКХНıХКr.Д5] 

 
ВОЧТ şəhərlər(mikro rayon) 

ВОЧТ şəhərlər də fərdlərin məşğЮХХЮq Яəziyyətinə əsasən torpaq verilməsinə əsКsХКЧКЧ Квrı-
seçkilik siyasətlərinin bir nümunəsi idi. 

qeyri-rəsЦТ вКşКвış вОrХərinin meydana gəlməsi geЧТşХənməsinin ən mühüm və əsas 
səbələrindən: 

  ЛТrТ ЛКвırК вöЧəli sistemlə qКrşıХКşЦКНКФı sЭrЮФЭЮr ЧöqsКЧХКrı Яə modernləşЦədən ibarətdir və 
nəticədə şəhər вКşКвışıЧıЧ ПШrЦКХКşНırıХЦКsıЧНК şəhər və kənd sistemlərТ КrКsıЧНК Эənasübsüz-
ХüвüЧ ШrЭКвК хıбır. 

  ikincisi, makro səviyyədəki səbəbin də sЭrЮФЭЮrХК ЛКğХı ШХНЮğЮЧЮ Чəzərə КХЦКХıвıq. 
  Qüdrət, sərvət və gəlir mənbələrinin ədalətli bölgüsünə əsКsХКЧКЧ Квrı-seçkilik xarakterli və 

yoxsulluq yaradan fəaliyyətləri də unutmaq olmaz.  
 ƏsКs şəhər layihələrində əhalinin azgəlirli təbəqəsi üçün kifayət qədər və ЦüЧКsТЛ вКşКвış 

fəгКsıЧıЧ Чəzərdə ЭЮЭЮХЦКЦКsı Яə ШЧХКrıЧ ТЦФКЧХКrı бКrТМТЧНə ШХКЧ sЭКЧНКrЭХКrıЧ Эətbiq 
edilməsi. 

 Azgəlirlilər və xüsusilə də qeyri-rəsЦТ sОФЭШrНК ТşХəyənlər üçün rəsmi məskən kreditlətinin 
olduqca cüzi əХхКЭКЧХığı. 

 Qeyri-rəsmi və mənfəət güdən güdrəЭХТ ЭШrЩКq ЛКЧНКХКrıЧıЧ ЦöЯМЮНХЮğЮ, ЭТФТЧЭТХərə, xüsusilə 
də şəhərlərin əЭrКПıЧНКФı, Чəzarətin mümkünsüzlüyü və ЛЮЧХКrХК ЛКğХı səhləЧФКrХıq. 

 Azgəlirli təbəqənin mənbələrinin təМСТг ШХЮЧЦКsı Яə toplanmКsı üхüЧ əsКsХКrıЧ ШХЦКЦКsı, 
dövlətin özləri üçün ev tikənlərlə ЛКğХı ЦüНКПТə və istiqamətləndirmə tədbirlərТЧТЧ ШХЦКЦКsı. 

 Şəhər rəhbərliyinin zəifliyi (xüsusilə istiqamətləndirmə və nəzarətdə). (6) 
İЫКЧНК Яə dünyada qeyri-rəЬmТ вКşКвış вОЫХərinin sahmanlaЧmКЬЧıЧ təkamüli вШХХКrı Яə 

siyasətlərinə Рöг вЮЦЮХЦКsı:  
BКвırК вöЧəХТ ТЧФТşКПıЧ ЛКЧТХəri və bəzi ünuversitetnəzəriyyəçiləri bu fikirdədirlər ФТ, şəhərlərin 

əЭrКПı вЮrНsЮг-вЮЯКsıг, КЯКrК Яə yerlərindəЧ qШЯЮХЦЮş ТЧsКЧХКrıЧ Щənah gətirdiyi yerdir. Çünki sel 
sЮХКrıЧНКФı хör-çöp kimi köçkünlər КбıЧı ТХə birlikdə müasir sənaye həвКЭıЧНК qəbul edilmədən 
kəndlərindəЧ qШЩКrıХКrКq şəhərlərin əЭrКПıЧК КбışЦışХКr. OЧХКrıЧ ПТФrТЧМə, gecəqondular (qeyri-rəsmi 
вКşКвış вОrХərТ) ТХФ ЛКбışНК ənənəvi toplumun müasir sənaye və şəhər toplumuna keçidinin kənar 
təsiridir. Təbiəti etibarilə, belə əhəmiyyətli və tarixi keçid gecəqondu kimi əhəmiyyətisiz kənar 
təsiri səbəbi ilə inkar etmək və вК ШЧЮЧХК rКгıХКşЦКq ШХЦКг.  

 Bu nəzəriyyələrdə konstrukturalizm və determinizm meyllilik ЦüşКСТНə edilsə də məsələ ilə 
ЛКğХı ШХНЮqМК ЧТФЛТЧ ЛТr ЦüЧКsТЛəЭ ЯКrНır - kənd əСКХТsТЧТЧ ЛöвüФ şəhərlərə КбıЧЦКsıЧı ТЧФКr ОНТr Яə 
ЛЮ бШşКРəlməг sКвır, ЛЮЧЮ бШşЛəбЭ şəhər əhalisinin istirahət yerlərТ sКвır. Д7] 
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İМtТmКТ-iqtisadi sistemdə dəвТşТФХТФХər və ТМtТmКТ qЮЫЮХЮş:   
Kapitalizm əleyhinə olan nəzəriyyəçilər ТЧФТşКП ОЭЦəkdə olan ölkələrdə  iqtisadi-ictimai 

sahələrlə ЦüСТЭ КrКsıЧНК ЛКХКЧs вКrКНıХЦКsı ТsЭТqКЦətində hər СКЧsı Пəaliyyətləri qeyri-mümkün 
sКвır Яə bunun hətta tənasübsüzlüyün gücləməsinə səbəЛ ШХНЮğЮЧЮ qОвН ОНТrХər. OЧХКr СКqqıЧНК 
bəhs edilən bu hadisəЧТЧ КrКНКЧ qКХбЦКsıЧı Сər СКЧsı ЛТr şəkildə dünya kapitalist sistemi ilə ЛКğХı 
olan ictimai sistemlərin aradan götürüləsi ilə əlaqələndirirlər. Bu hadisədə məsələ ilə ЛКğХı Сədsiz 
bədbin olan müəyyən qədər konstrukturalizm və НОЭОrЦТЧТгЦ ЯКrНır. BЮЧК ЛКбıЦНКЧ НК  qОвrТ-
rəsЦТ вКşКвış вОrХəri məsələsinin həlli  istiqamətindəФТ ЩrШqrКЦХКr ПКвНКsıгНır. BЮЧЮЧХК ЛОХə, bu 
nəzəriyyədə də kəndlilərТЧ ЛöвüФ şəhərlərə köçməsini inkar edir və ЛЮЧЮ бШşКРəlməг sКвır, НüЧвК 
kapitalizmindəЧ КsıХıХıq СОsКЛ ОНТХТr. 

DКğıtmК Яə xarabetmə siyasətləri:  
Bu siyasəЭ sırП ШХКrКq qeyri-rəsЦТ вКşКвış вОrХərinə mənfi münasibətlə həyata keçirilir. Qeyri-

rəsЦТ вКşКвış вОrХəri ilə mübarizədə əЧ РОЧТş вКвıХЦış Яə ən adi üsul olan bu ibtidai üsul akademik 
ЛКбış Яə ən məЧПЮr üsЮХХКrıЧ ХКвТСələşНТrТХЦəsidir. Çünki nəinki qeyri-rəsЦТ вКşКвış вОrХərinin ləğЯ 
edilməsi ilə nəticələnməyəcək, bəlkə ЛЮЧХКrıЧ НКСК РОЧТş вКвıХЦКsıЧК Яə bu prosesin güclənməsinə 
ТЦФКЧ вКrКНКМКqНır. DТРər tərəfdəЧ, ЛЮ РörüşНə qeyri-rəsЦТ вКşКвış вОrХərТЧТЧ вКrКЧЦКsıЧıЧ əsas və 
ikinci dərəcəli amillərinə, bu qeyri-rəsЦТ вКşКвış вОrХərinin özündəЧ ЛКşqК, öЧМəkilərə tabe olmur, 
onlara əhəmiyyət vermir. Qeyri-rəsЦТ вКşКвış вerləri cəmiyyətin tarixi, ictimai, iqtisadi və siyasi 
təkamülün və ЛКş ЯОrən dəвТşТФХТФХərТЧ РОНТşТ sШЧЮМu olub, makro layihələşНТrЦələrdən nəşəЭ КХır. BЮ 
ЛКбıЦНКЧ Мəmiyyət (dövlət və əСКХТ КЧХКвışı ЛКбıЦıЧНКЧ)Яə xüsusilə də ЩrШqrКЦхıХКrıЧ qОвrТ-rəsmi 
вКşКвış вОrХərinin köklü və üstqurum amillərТЧТЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsı ТsЭТqКЦətində heç bir güzəşЭə 
getmədən səy göstərməsТ ХКгıЦНır.  

İМЭТЦКТ вКşКвКş вОrХərinin və ya ənənəvi məskənlərin tikilməsi: Cənub dövlətləri qeyri-rəsmi 
вКşКвış вОrХəri ilə qКrşıХКşЦКsıЧНКЧ sШЧrК ТХФ Тş ШХКrКq ЛЮ вОrХərdə вКşКвКЧХКrıЧ ФöхürüХЦəsi üçün 
ənənəvi məskənlərin tikilməsindən ibarəЭ ШХЦКХıНır. BОХə tikililər 1960-Мı ТХХərdəЧ sШЧrК РОЧТş вКвıХНı. 
Bu fəaliyyətlər adətəЧ, şəhərlərin müxtəlif məhəllərində КЩКrıХКЧ вОЧТНənqurma və ya КЛКНХКşНırЦК 
layihələrindən sonra həyata keçirilirdi və aztəЦТЧКЭХıХКr üхüЧ Цəskənlərlə ЛКğХı бüsЮsТ Яə əhatəli 
layihələr yox idi. Bunun yerində isə müxtəlif qaydalar və məhdudiyyətlərlə ЦТqrКsТвКЧıЧ qКrşısıЧНК 
maneə вКrКЭЦКğК, ФöхФüЧХər şəhərə nüfuz etdikdə isə ШЧХКrı вКşКвış вОrТ ТЦФКЧХКrıЧНКЧ Цəhrum etməyə 
səy göstərТХТrНТ. İrКЧНК 1951-Мı ТХНə TОСrКЧ şəhəri daxilindəki gecəqШЧНЮХКrНК вКşКвКЧХКrıЧ ФöхürüХЦəsi 
məqsədilə 13 Aban prospekti kompleksinin təsis edilməsi bu qəbildən olan fəaliyyətlərdəndir. Bu 
zaman aztəЦТЧКЭХı ЦТqrКЧЭХКr üхüЧ вКşКвış вОrХəri layihələri yox idi və ШЧХКrıЧ TОСrКЧ şəhərinin qanuni 
məntəqələrinə nüfuz etmələrТЧТЧ qКrşısı МТННТ şəkildə КХıЧırНı. 

Torpaq verilməsi və xidmətlər göstərilməsТ : İМЭТЦКТ Цəskənlərlə təmin edilmə layihələri 
müvəffəqiyyətsizliyə ЮğrКНıqНКЧ sШЧrК 1370-ci ildə cənub ölkələrində DüЧвК BКЧФıЧıЧ Эəsdiqi və 
вКrНıЦı ТХə torpaq verilməsi və xidmətlər göstərilməsТ РОЧТş şəФТХ КХНı. BЮ ТsЭТqКЦətdə dövlət 
aztəЦТЧКЭХıХКr üхüЧ ЦТЧТЦЮЦ ЛКгТs şəbəkəsТЧТЧ ШХНЮğЮ ЭШrЩКğıЧ verilməsinə və onun xərclərini 
istifadəçilərdəЧ КХЦКğК ЛКşХКНı. PrШЛХОЦТЧ ЛЮ şəkildə həХХТ üхüЧ  ЦТqrКЧЭХКrıЧ öгХərТЧТЧ вКrНıЦıЧНКЧ 
istifadə edilməsТ КНТ ЛТr şОв ТНТ Яə bundan mövcud gecəqondu və şəhərəЭrКПı вКşКвışıЧ РОЧТşХənməsi 
üçün də istifadə edilirdi. Bu üsЮХХКrıЧ üх əsas məqsəНТ ЯКrНır. BЮЧХКr КşКğıНКФıХКrНКЧ ТЛКrətdir: 

-Qəbuletmə: bu məПСЮЦХК Кğır НöЯХət subsidlərini ödəmək məcburiyyətində qalmadan ailələr üçün 
münasib olan standartlardan ЭТФТЧЭТ üsЮХХırıЧНКЧ ТsЭТПКНə etməklə вКşКвКş Цəskənlərinin qiyməЭТЧТЧ КşКğı 
sКХıЧЦКsı Чəzərdə tutulur; 

 - İЧЯОЬtТЬТвКЧıЧ qКвıtmКЬı: bu o deməФНТr ФТ, ЦüЦФüЧ ШХНЮğЮ qədər  ТЧЯОsЭТsТвК qШвЮХЮşЮ Эəkrar 
edilsin; 

-Təkrarlanma: ТЧЯОsЭТsТвКЧıЧ qКвıЭЦКsı СКХıЧНК Яə dövləЭТЧ ЦКННТ ТЦФКЧı ШХНЮqНК ХКвТСənin 
təФrКrХКЧЦКsı ТЦФКЧıЧК malik olsunlar. 

  Bu üsul 1970-ci ildə olduqca bəyənildi və cənub ölkələri  hüdudunda həyata keçirildi. Lakin bir 
müddətdəЧ sШЧrК ШЧЮЧ ЧöqsКЧХКrı КşФКrК хıбНı. BЮ üsЮХЮЧ ФКЩТЭКХТгЦ sТsЭОЦТЧТЧ Эəsbit edilməsinə səbəb 
ШХНЮğЮ ТХə ЛКğХı sТвКsТ Эənqidlərlə yanКşı,  ШЧЮЧ ЛТr sırК əsКsХı ЩrШЛХОЦХəri də var idi. Bunlar 
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КşКğıНКФıХКrНКЧ ТЛКrətdir: idarəetmədəФТ ЛКМКrıqsıгХıq, əhalinin azgəХТrХТ КşКğı Эəbəqəsinin xərcləri ödəyə 
bilməməsi, bəzi mövcud qruplarla (qeyri-rəsЦТ вКşКвış вОrХəri) mübarizə və sonuncu, onun mövcud 
əlaqələndirmə sТsЭОЦТ ЩrШqrКЦХКrıЧНКЧ ЦКХТввə ЛКгКrı Яə ya mövcud tikililər Квrı ШХЦКsı. BЮ Эəcrünə 
DüЧвК BКЧФı Эərəfindən elə ümumiləşНТrТХЦТşНТr ФТ, КгРəlirlilərin problemlərini həll etmələri üçün 
dövləЭ ЛКгКrı ТХə ailələr КrКsıЧНК НКСК ЦКСТr Яə daСК sıб ЛКğХı ЦüЧКsТЛətlərə ОСЭТвКМ ЯКrНır. 

AгКНХКşНırЦК Яə iqtisadi sabitedilmə:  HКqqıЧНК Лəhs edilən siyasətlərdəЧ sШЧrК ШrЭКвК хıбКЧ вОЧТ 
vəziyyət çox sürətlə КгКНХКşНırЦК Яə iqtisadi təsbit siyasətlərinin təsТrТ КХЭıЧК НüşНü ФТ, BОвЧəlxalq 
ВКrНıЦ FШЧНЮ və DüЧвК BКЧФı ШЧЮЧ əsas təЛХТğКЭхıХКrı  Яə  təşЯТqОНТМТХəri idi. Fərq вКХЧıг ЛЮЧНКЧ 
ibarətdir idi ki, Beynəlxalq Pul fondu və İqЭТsКНТ sКЛТЭХəşЦə  siyasətləri bu məsələ üzərində həddəЧ КrЭıq 
təkid edirlər. LКФТЧ DüЧвК BКЧФı ТЧФТşКП Цəsələlərini nisbi olaraq nəzərdə ЭЮЭНЮğЮЧНКЧ sırП ШХКrКq 
iqtisadi məsələlərdən bəhs etmir. Bununla belə, СКqqıЧНК Лəhs edilən məsələ yeni iqtisadi siyasətlərin, 
əsasən, maliyyə kredit əlaqələri və büdcə məsələlərinin təsТrТ КХЭıЧНК ШХЮЛ, Цəskənin 
ЦКФrШТqЭТsКНТввКЭНКФı вОrТ Яə onun inflyasiya və məşğЮХХЮğК Эəsiri diqqətə КХıЧır. 

  HКqqıЧНК Лəhs edilən siyasətlər bütün cənub ölkələrində qənaətbəбş ШХЦКЦışНır. BОХə ФТ, LКЭıЧ 
AЦОrТФКsıЧНК 80-ci illər "məСЯ ШХЦЮşХar" КНХКЧır. BЮ ТХХərdə özünəməбsЮs ЛТr şəkildə tikinti sektorunda 
da ТЧФТşКП ОЭЦəkdə olan ölkələr çərçivəsində şəhərəЭrКПı вКşКвış вОrХəri və pis vəziyyətdə вКşКЦКq 
məsələsТ РОЧТşХəndi. Məsələn, üstünlük verilən layihələr (İrКЧНК НК СКгırХıq ХКвТСələrində istifadə 
ОНТХЦТşНТr) Нə aztəЦТЧКЭХı Эəbəqənin məskən vəziyyətinin yaxşıХКşЦКsıЧК ФöЦək etmədi. 

İЦФКЧХКr вКrКНıХЦКsı sТвКsətləri: 80-ci illərТЧ sШЧХКrıЧНК ТqЭТsКНТввКЭıЧ ФüЭХəЯТ şəkildə 
sərbəstləşНТrТХЦəsi və sabitləşНТrТХЦəsi və ona aid olan məskən siyasətləri özünəməбsЮs ЛТr şəkildə 
КrКşНırıХЦış Яə onun dəвТşНТrТХЦəsi zəruriyyəЭТ КşФКrК хıбЦışНır. BЮ НəвТşТФХТФ ЭКЦ ЛТr şəkildə ümumi və 
özəХ sОФЭШr КrКsıЧНК ЭКrКгХıq вКrКНıХЦКsıЧı гəruriyyətini tələb edir, bunlardan hər birinə Квrı-КвrıХıqНК 
diqqət göstərilməsini deyil. Bu məsələ DüЧвК BКЧФı Яə Beynəlxalq Pul Fondu ilə məhdudХКşЦКвıЛ, ЛЮ 
dəfə təcrübələrin ümumiləşЦəsi kimi BMT-ЧТЧ İЧsКЧ Məskənləri Mərkəsi və BMT-ЧТЧ İЧФТşКП 
PrШqrКЦıЧНК öг əФsТЧТ ЭКЩНı Яə DüЧвК BКЧФı НК ШЧЮЧХК rКгıХКşНı. "İЦФКЧХКr вКrКНıХЦКsı" КНХКЧКЧ ЛЮ 
proses BMT-ЧТЧ BКş AssКЦЛХОвКsıЧНК Эəsvib edilməklə sığıЧКМКq sЭrКЭОРТвКsıЧК хОЯrТХНТ. BЮ ЩrШsОsНə 
məskən siyasətləri, demək olar ki, bu yeni proses "əsКs ОСЭТвКМХКr" КНХı ТqЭТsКНТ ТЧФТşКП хərçivəsində yer 
КХКrКq, ТЧФТşКПıЧ ТМЭТЦКТ Яə iqtisadi məsələlərindən eyni dərəcədə bəhrələndi. Bu dəfə hərtərəfli bir 
şəkildə aztəЦТЧКЭХıХКr üхüЧ ЦəskəЧ вКrКНıХЦКsı Цəqsədilə fərdi layihələri makroiqtisadiyyatla, dövlətin 
ТqЭТsКНТ ЩrШqrКЦХКrı, ЦКХТввə ЛКгКrХКrı, əsКsХı ЩrШqrКЦХКşНırЦКХКr Яə s. ilə əlaqələndirməyə хКХışırХКr. 

 
Bu prosesin əЬКЬ КpКЫıМı ТЬtТqКmətləri bunlardan ibarətdir 

a) Məskən sektoru ilə makroiqtТsКНТ ЩrШqrКЦХКşНırЦК КrКsıЧНК əlaqə вКrКНıХЦКsı 
b) MəskəЧ ЩrШqrКЦХКrıЧıЧ şəhər layihələri ilə hərtərəfli əlaqələndirilməsi; 
c) Qeyri-dövləЭ qЮrЮЦХКrıЧНКЧ ТsЭТПКНə etməklə ailələrə ТЦФКЧХКr вКrКНıХЦКsıЧıЧ Сəyata keçirilməsi 

üçün siyasətlər istiqamətləndirilməsi; 
х) İМЭТЦКТ qЮrЮЦХКrК əsaslanan təşФТХКЭХКr, Ш МüЦХədən, dövlət fəaliyyətləri və ЛКгКrıЧ ЦəСsЮХНКrХığı 

ilə ЛКğХı ШХКЧ öгüЧəвКrНıЦ ЭəşФТХКЭХКrı; 
d) MəskəЧ ЩrШqrКЦХКrıЧНК вШбsЮХХЮq, ОФШХШРТвК Яə sКğХКЦХıq Цəsələlərinə xüsusi diqqət 

göstərilməsi və bazar aztəЦТЧКЭХıХКr üхüЧ qəbul edilə bilən əЧ ЦТЧТЦЮЦ şəraitlə məskənlər 
вКrКНıХЦКsıЧНК ЦüЯəffəqiyyətsizliyə ЮğrКНıqНК НöЯХəЭТЧ ЦОвНКЧНК ШХЦКsı. DöЯХətin bu 
"ЦОвНКЧНК ШХЦКsı" НТqqətlə idarə edilən və ЛКгКrıЧ Пəaliyyətində ЩШгЮЧЭЮХКr вКrКЭЦКЦКq şərtilə 
minimum olaraq subsidlər ödənilməsi ilə həyata keçirilməlidir. Subsidlərin əЧ ЦüЧКsТЛ ПШrЦКsı 
ən yoxsul ailələrə fərНТ şəkildə ФКЩТЭКХ вКrНıЦХКrıЧıЧ РösЭərilməsindən ibarətdir; 

О) BКгТs şəbəkələrТЧТЧ вКrКНıХЦКsı Яə ЦöЯМЮН şəhərəЭrКПı вКşКвış Цəntəqələrində malikiyyət 
hüququnun verilməsi. (8) 
Açar sözlər: вКşКвış вОrХəri, qeyri-rəsmi, amillər, plan, iqtisadiyyat, siyasət, təkamül siyasət, 

şəhərəЭrКПı 
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Investigating the consequences of Informal settlementsin in Iran  

 
SUMMARY 

 
The main concern of this study is to investigate the issue of informal settlements in iran. The rapid 

expansion of  growth settlementsin in recent years has resulted in an unprecedented growth of informal 
settlements and has led to a number of social, psychological and security related pathologies. This article 
categorizes some of these problems and seeks a better understanding of wellbeing for the residents of Irans 
informal settlements. This article categorizes some of these problems and seeks a better understanding of 
wellbeing for the residents of Irans informal settlements.This article categorizes some of these problems and 
seeks a better understanding of wellbeing for the residents of Irans informal settlements.  

Key words: Informal settlements, types, economic, policy, reconstruction. 
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AzərЛКвМКЧ MОmКrlıq Яə İЧşККt UЧТЯОrsТtОtТ 
 

BAKI ŞƏHƏRİNİN POSTSOVET DÖVRÜNÜN (1990-2000-CI  İLLƏRİN 
ƏVVƏLLƏRİNİN)  MEMARLIQ оSLUBLARI 

 
1990-Мı ТХХərin əvvəllərində müstəqil AzərЛКвМКЧ RОsЩЮЛХТФКsıЧıЧ sТвКsТ, ТqЭТsКНТ, Цədəni, 

incəsənət həвКЭıЧНК ЛКş ЯОrən dəвТşТФХТФХərlə ЛКğХı BКФТНК SШЯОЭ ЦОЦКrХığıЧıЧ НöЯrü ЛКşК хКЭНı 
və bu sahədə də xeyli dəвТşТФХТФХər ЛКş ЯОrНТ. Həmin illər qeyd olunan dəвТşТФХТФХərlə birgə,  
həmçinin sosial və ФШЧФrОЭ sТПКrТşТЧ бКrКФЭОrТ, ЩrШПОssТШЧКХ Пəaliyyətin mahiyyəЭТ, ЦОЭШНХКrı Яə 
təşФТХ sЭrЮФЭЮrЮ НК НəвТşНТ Яə AzərЛКвМКЧ ЦОЦКrХığı НК ЛЮ Щrosesə fəКХ şəkildə qШşЮХНЮ. 
“Cəmiyyətin bütün əvvəХФТ ТЧФТşКП вШХХКrıЧНК ШХНЮğЮ ФТЦТ ЦОЦКrХıq - şəhərsalma fəaliyyətinin 
və professional - ТНОШХШУТ qКвНКХКrıЧ бКrТМТ Яə НКбТХТ ЩrШПОssТШЧКХ şəraitlərinin dəвТşЦəsi 
ЦОЦКrХıq əsərlərinin üslub xarakteristikalКrıЧıЧ ЭəzələnməsТЧТ şərtləЧНТrНТ” Д7, s.8]. 

1990-Мı ТХХərin əvvəllərində BКФıНК ЭТЩХəşНТrТХЦТş ЭТФТЧЭТНən fərdi tikintiyə ФОхТН ЛКş ЯОrНТ. 
Layihə fabrikləri və ЦШЧШЩШХТвК НöЯrü ЛКşК хКЭНı. MОЦКr ЭТЩХəşНТrТХЦТş ХКвТСələr çap edən 
konveyerdən kəЧКrХКşНı Яə ЦОЦКrХığıЧ sərbəsЭ вКrКНıМıХıq ЩОşəsi statusunu  özünə qКвıЭНı. Fərdi 
layihələndirmə ЛКşХКНı, ХКвТСə ТЧsЭТЭЮЭХКrı ТХə rəqabətə girə biləcək ilk fərНТ вКrКНıМıХıq 
ОЦКХКЭбКЧКХКrı Яə şТrФətlərТ вКrКЧНı. İЧşККЭ ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧıЧ, ТsЭОСsКХ ЭОбЧТФКsıЧıЧ ТЧФТşКП  
ПШЧЮЧНК КrЭıq əvvəlki onillikdə bədii-estetik aspektdə dəвТşТФХТФХər ЛКş  ЯОrТrНТ. 1960-1970-ci 
illərdə tipləşНТrТХЦТş Яə  sЭКЧНКrЭХКşНırıХЦış ЦОЦКrХıq НТХТЧТЧ ТЧПШrЦКsТвК “вШбsЮХХЮğЮ” ШЛrКг 
ifadəХТвТЧТЧ КбЭКrışıЧК, ЦОЦКrХığıЧ sənət növü kimi dirçəldilməsinə gətirdi. Yeni tipləşНТrТХЦТş 
tikinti sahəsinin tarixi və təbii əhatəyə qКrşı НТssШЧКЧs вКrКЭЦКsı ПТФrТЧТЧ КЧХКşıХЦКsı НöЯrü 
gəХНТ.  MОЦКrХıqНК ЛОХə ЧöЯ «üsХЮЛsЮХЮğК» rОКФsТвК ОsЭОЭТФ üsЭüЧХüФХərin dəвТşЦəsi, dəyərlərin 
yenidən qiymətləndirilməsi oldu. BКФı ЦОЦКrХığıЧ ББ əsrin sonu dövrünün xarakterik 
xüsusiyyəti üslub sərbəstliyi oldu və və bu sərbəstlikdən irəli gələЧ üsХЮЛ КбЭКrışХКrıЧıЧ РОЧТş 
НТКЩКгШЧЮ ЦüşКСТНə edildi. 

BКФıЧıЧ ЛКбıХКЧ Н ЯrüЧüЧ sЭТХТsЭТФКsıЧНК üsХЮЛ КбЭКrışХКrıЧıЧ КşКıНКФı əsas istiqamətlərini 
q вН ЭЦək olar: 1) ənənəЯТ Ц ЦКrХı ıЧ ТЧФТşКПı – Ф хЦТşТЧ Лədii mədəniyyətinə, tarixi irsə 
(üsХЮЛХКşЦКНКЧ ЭЮЭЦЮş КrбКТгКsТвКвК ФТЦТ) ЦürКМТətlə Ц ЦКrХıq ПШrЦКХКrıЧıЧ КбЭКrışı; 2) 
Ч ШrШЦКЧЭТФ Э ЧН ЧsТвКХКrıЧ ТЧФТşКПı - в rХТ Яə  r gional ənənələrin dirçəldilməsi; 3) 1920-1930-
cu illərТЧ sШЯ Э КЯКЧqКrНıЧıЧ Ч ШФШЧsЭrЮФЭТЯТгЦНəЧ ЭЮЭЦЮş, в ЧТ ЦШН rЧТгЦə, postmodernizmə 
və hay-tekə qədər вКrКНıМıХıq ЩrТЧsТЩХərТЧТЧ ТЧФТşКПı. 

XX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlləri retrospektivizmə müraciət edəЧ BКФı ЦОЦКrХКrı öг 
вКrКНıМıХıqХКrıЧНК ФХКssТФ Яə milli irsdən istifadə etməyə ЛКşХКНıХКr. KХКssТФ  Яə romantik əhval-
ruhiyyə gücləndi və ЦОЦКrХığıЧ ШЛrКг qЮrЮХЮşЮ НК НəвТşНТ. BЮ НöЯrНə BКФı ЦОЦКrХığıЧНК,  
ЛüЭüЧ НüЧвК ЦОЦКrХığıЧНК ШХНЮğЮ ФТЦТ, ФХКssТФ ənənələr milli  formalarla sintez edilərək və 
dəвТşНТrТХərəФ qКвıНırНı. Məsələn,  2009-cu ildə istifadəyə verilən Ali Məhkəmə üхüЧ ТЧşК 
ОНТХЦТş ЧОШФХКssТФ üsХЮЛХЮ ЛОşЦərtəbəХТ ТЧгТЛКЭТ ЛТЧКЧıЧ (ЦОЦКr V. Həsənov) görkəmində  milli 
ЦОЦКrХıq ОХОЦОЧЭХəri, eləcə də dövlət atributХКrıЧıЧ sТЦЯШХТФКsı Чəzərə КХıЧıЛ (şəkil 1). 
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ŞəkТl 1. BКkıНК AlТ MəhkəməЧТЧ  ЛТmКsı. mОmКr V. Həsənov 2006-2009 
   

KОхЦТşТЧ Цədəniyyətinə müraciətlə səciyyəЯТ ШХКЧ ЛЮ ЭОЧНОЧsТвКЧı ЦОЦКrХıqНК ЭКrТбТхТХТФ 
КНХКЧНırЦКq НКСК ЮвğЮЧ ШХКrНı. TКrТбТхТХТвТЧ НКСК Нəqiq elmi ifadəsТЧТ КФКНОЦТФ A.V.İФШЧЧТФШЯ 
ЯОrЦТşНТr: “TКrТбТхТХТФ Цüəyyən dövrün təcrübəsində konkret istiqaməЭТЧ КНı НОвТХ, İЧЭТЛКС 
dövründəЧ ЛКşХКвКЧ ЦОЦКrХığıЧ ТЧФТşКП НöЯrХərindən keçəЧ ЭОЧНОЧsТвКНır. TКrТбТхТХТФ СКХ-СКгırФı 
dövrün problemlərinin həХХТ üхüЧ ФОхЦТşТЧ Цədəniyyətinə müraciətlə müəyyən edilir. O öz dilində 
aktual mədəniyyətə malik sistemdə ЭКrТбТ вКННКşК ЦürКМТəЭТ ЧüЦКвТş ОЭНТrəЧ ТşКrələrdən istifadə 
ОНТr. ...TКrТбТхТХТФ ЭКrТбТ ФОхЦТşТ ЦüКsТr ЯКsТЭələrlə xarakterizə ОНТr” Д6, s.10].  

TКrТбıхıХıвə meyl çox zaman milli və klassik ənənələrТЧ qКrışığı ФТЦТ Нərk edilir. Niyazi 
küçəsində  tikiləЧ  H.  ƏХТвОЯ FШЧНЮЧЮЧ ЛТЧКsıЧıЧ ПКsКНıЧНК rОЧОssКЧs üsХЮЛЮ ТХə milli üslub 
birləşНТrТХЦТşНТr (şəФТХ 2). BТЧКЧıЧ РТrТşХərini nəzərə хКrЩНırКЧ ЩШrЭКХ ФШЦЩШгТsТвКsı, ПКsКНıЧНК 
istifadə ediləЧ НКş şəbəkənin ornamenti və РТЭТş süЭЮЧХКrıЧıЧ ФКЩТЭОХХəri AzərЛКвМКЧıЧ бКХq 
ЦОЦКrХığıЧК бКs ШХКЧ ОХОЦОЧЭХərТ бКЭırХКНır. BТЧКЧıЧ РüЧЛəгТ, НКş rЮsЭШЯФКsı Тsə renessans 
üsХЮЛЮЧНКЧ РöЭürüХЦüşНür. Burada tədbiq olunan  stilistika seçimi həm tarixi (XIX əsr) əhatəyə, 
həm də ətraf tikililərə ЮвğЮЧХКşЦК ЦəqsəНТЧТ НКşıвırНı.FШЧН ЛТЧКsıЧıЧ вКЧıЧНК ТЧşК ОНТХəЧ “FШЮr 
SОКsШЧ” СШЭОХТЧТЧ (2012)  ЦОЦКrХığıı üsХЮЛ МəhətdəЧ  ЛЮ  ЛТЧКвК ЮвğЮЧХКşНırıХЦışНır (şəkil.3). 

 

  
Şəkil 2. Heydər ƏlТвОЯ FШЧНuЧuЧ ЛТЧКsı Şəkil 3. Four Season hoteli 
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Lakin bir sırК СКХХКrНК ФХКssТФ Тrsə müraciət eklektik ruhlu binalarıЧ вКrКЧЦКsıЧК Рətirib 
çıбКrНırНı (şəФТХ 4). BЮ НКСК хШб şəhərin mərkəzi küçələrində yerləşəЧ вКşКвış Яə ictimai binalarıЧ 
ПКsКНХКrıЧıЧ rОФШЧsЭrЮФsТвКsı гКЦКЧı öгüЧü ЛТrЮгə verir.  Stalin dövrü, 1970-ci illərdə və hətta 
БrЮşШЯ НöЯrü ЭТФТХən binalarıЧ ПКsКНХКrı НəвТşНТrТХərək, sütunlarla, tağХКrХК, ФКrЧТгХərlə, frontonlarla, 
qüllələrlə, rustla və digər detal və elementlərlə bəzədilərək, tanıЧЦКг РörФəm əldə edir. Və təəsüflər 
olsun ki, bu binalarıЧ ПКsКНХКrıЧıЧ rОФШЧsЭrЮФsТвКsı гКЦКЧı Эətbiq olunan klassik elementlər, o 
cümlədən də order sistemi əksər hallarda heç bir klassik kanonlara uyğвЧ Рəlmir, onlarıЧ ЧТsЛətləri 
pozulur və nəticədə bu binalar  eklektik və daha dəqiq olsaq, arxaik görkəm əldə edirlər.  

 

  

Şək. 4. Ş.MОСНТвОЯ küх/ хШбПuЧksТвКlı  
вКşКвış ОЯТ 

Şək. 5. Rekonstruksiya olunan 1970-ci  illərin  

вКşКвış ОЯТ 
 
Məsələn Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq AФКНОЦТвКsıЧıЧ ФШЧsЭrЮФЭТЯ üsХЮЛХЮ ЛТЧКsıЧıЧ 

ПКsКНХКrıЧıЧ вОЧТНən qurulmasıЧНКЧ sШЧrК  (ЦОЦКr F.MТrКХКвОЯ, 2010), ЛТЧК Чəinki əvvəlki 
görkəmini, hətta üslub mənsubiyyətini də  ТЭТrЦТşНТr (şəkil 6). Burada tətbiq edilən klassik 
elementlər, sütunlar, günbəz  biЧКЧıЧ ПКsКНıЧıЧ Цərkəzi hissəsinin hədsiz  yüklənməsinə səbəb 
ШХЦЮşНЮr.  MüəХХТП ПКsКНıЧ вКЧ СТssələrinin elementlərini dəвТşЦəyərək, konstruktivizmə xas olan 
tərzdə sКбХКЦış Яə bu da üslub ahəЧРНКrХığıЧıЧ ЩШгЮХЦКsıЧК səbəЛ ШХЦЮşНЮr. 

 

  
Şəkil 6. Azərbaycan Dövlət RəssКmlıq AkКНОmТвКsıЧıЧ ЛТЧКsı 

 
XX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərТ BКФı ЦОЦКrХığıЧНК Эətbiq olunan üslublardan biri də 

postmodernizmdir. Bu dövrdə ЦüКsТr ЛТЧКЧıЧ РörФəmində ətraf mühitlə harmonizasiya vasitəsi kimi 
ЦОЦКrХıq üЧsürХəri daha fəal tətbiq edilməyə ЛКşХКНı. TəЛТТ ФТ ЦОЦКrХıq üЧsürХərТ НКТЦ ЦОЦКrХıq 
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ФШЦЩШгТsТвКsıЧıЧ КвrıХЦКг ОХОЦОЧЭТ ШХЦЮşНЮr. ƏЯЯəlki onilliklərdə kütləvi, tipləşНТrТХЦТş ЭТФТЧЭТ 
şəraitlərində ЦОЦКrХıq üЧsürüЧüЧ rШХЮ ФТПКвət qədər qiymətləЧНТrТХЦТrНТ. BКФı ЦОЦКrХığıЧНК ünsür 
müasir görkəm əldə ОЭНТ, ЭКЦвКrКrХı ЦОЦКrХığıЧ вКrКНıХЦКsıЧНК ТşЭТrКФ ОЭЦəyə ЛКşХКНı. 

Postmodernizm - 1970-ci  illərin QərЛ ЦОЦКrХığıЧНК вКrКЧКЧ РТЛrТН üsХЮЛНЮr. MШНОrЧТгЦТЧ 
proqram mövqelərinə bu üslub müxtəlif tarixi ənənələrin birləşЦəsini, üsullКrıЧ ФШХХКУıЧ, Цədəni 
sТЦЯШХХКrıЧ sərbəsЭ ФШЦЛТЧКsТвК ЩrТЧsТЩТЧТ qКrşı qШвНЮ. BТr хШб ЭКrТбТ Цənbələrə müraciət edərək o, 
istehza və qrotesk elementləri xarakterik olan səhnələşНТrТХЦТş ЦüСТЭ вКrКНırНı. «BЮ üsХЮЛЮЧ 
xarakterik xüsusiyyətlərindəЧ Кхıq-КвНıЧ retrospektivizm və təkcə professional və mədəni elita üçün 
deyil, həm də ЦОЦКrХıq ТsЭОСХКФхıХКrıЧıЧ РОЧТş НКТrəsТ üхüЧ КвНıЧ Яə ЮвğЮЧ ШХКЧ ШЛrКг НТХТЧТЧ 
КбЭКrışХКrı НТqqəti cəlb edir» [8, s.239].  

Lakin postmodernizm QərЛ ЦОЦКrХığıЧНКЧ BКФıвК РОМТФərək gəlНТ. ƏРər бКЭırХКsКq, BКФıНК 
ЩШsЭЦШНОrЧ üsХЮЛХЮ ЦОЦКrХıq ЛКбıЦıЧНКЧ ən mükkəmməl həХХ ОНТХЦТş ЛТЧК 1970-ci illərdə tikilən 
ФОхЦТş PКrЭТвК ТЧsЭТЭЮЭЮ Яə ЩКrЭТвК КrбТЯТЧТЧ ЛТЧКsı ТНТ (ЦОЦКr В.Qədimov). Öz dövrü üçün 
tamamilə müasir formada  həХХ ОНТХЦТş ЛЮ ЛТЧКЧıЧ ЦОЦКrХığı BКФıЧıЧ rОРТШЧКХ бüsЮsТввətlərinə və 
milli ənənələrinə ЮвğЮЧ (ФШr НТЯКrХКrХК КхırıЦХКrıЧ ЭəгКНı, ЩШrЭКХ ФШЦЩШгТsТвКsı) СəХХ ОНТХЦТşНТr 
(şəФТХ 7). LКФТЧ ЦОЦКr ЛЮ ЛТЧКЧıЧ ЦОЦКrХıq Эərzini seçdikdə, ənənəvi yerli ünsürlərə deyil, 
prinsiplərdən  istifadə edərək, beynəlxalq təcrübəyə əsКsХКЧЦışНır. 

  

 
                    

Şəkil 7. KОхmТş PКrtТвК ТЧstТtutu Яə ЩКrtТвК КrбТЯТ ЛТЧКsı 
 
SШЧrКХКr BКФıНК Чədənsə ЛЮ üsХЮЛК ЩrШqrКЦ şəkildə müraciət edilmədi. Lakin qeyd etdiyimiz 

kimi  postmodernizm Qərb memarlığıЧНКЧ BКФıвК РОМТФərək gəldi, lakin memarlarıЧ вКrКНıМıХıq 
sərbəstliyinə imkan verərək, onlarıЧ üsХЮЛ sОхТЦТЧə təsir göstərdi. Bu zaman eksperimentlər dairəsi 
РОЧТşХənir, memarlıq НТХТЧТЧ КбЭКrıхıЧК Мəhd olunur və tarixçiliyi və müasirliyi özündə birləşНТrən 
yeni dekorasiyalar yaranırНı. 

BКФıНК ЛЮ üsХЮЛ Qərb örnəklərini təkrarlamırНı. ŞüЛСəsiz ki, postmodernizmin müsbət cəhətləri 
irsiyyətə, tarixə, ənənələri diqqətin yenidən cəlb edilməsini hesab etmək olar, postmodernizm 
fərqləndirici cəhəti forma və texniki üsullarıЧ ТsЭТПКНəsində müxtəliflik onun yaradıМıХıq КбЭКrışХКrıЧı 
rəngarəng etdi. Postmodernizmin üstün cəhəti – bu üslubun müasir memarlığıЧ НТХТЧТЧ 
zənginləşЦəsindən ibarətdir. Bu üslub memarlıq НТХТЧТ гənginləşНТrərək, diqqəti rəngə, dekora, 
ünsürlərə yönəХЭНТ (şəkil 8).  
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Şəkil 8.  Dalqa Plaza. Memar S. Salamzadə 

 

Ç.Djenks tərəfindən Qərbin postmodernizmin müəyyəЧ ОНТХЦТş КХЭı ТsЭТqКЦətindəЧ вКХЧıг ТФТsТ - 
tarixiçilik və qismən tarixiçilik BКФı ЦОЦКrХığıЧНК ЭəşəФФüХ ЭКЩНı. LКФТЧ Qərb postmodernistləri 
postmodernizmdə tarixə istehzana əsas görürdülərsə, BКФı ЦОЦКrХКrı ЭКrТбТ ПШrЦКХКrıЧ Цənim-
sənməsinə НКСК МТННТ вКЧКşırНıХКr. OЧХКrıЧ вКrКНıМıХığıЧК üsХЮЛХКşНırЦК, вəЧТ ЭКrТбТ ПШrЦКХКrıЧ 
təkrarХКЧЦКsı Яə şərh edilməsi kimi bəНТТ вКrКНıМıХıq ЦОЭШНЮ бКsНır. 

PШsЭЦШНОrЧТгЦ ЦОЦКrХıqНК ənənə və yenilikçilik probleminə müraciət edərək, postsovet dövrü 
BКФıНК вКrКЧКЧ Цürəkkəb ictimai-ТqЭТsКНТ şəraiti təmsil edirdi. Bu üslub köhnə ilə вОЧТЧТЧ хШбsКвХı 
modellərТЧТ вКrКНКrКq, вКrКНıМıХıq ФШЧsОЩsТвКХКrıЧК вШХ КхНı, üsХЮЛХКrıЧ ПərdiləşНТrЦə tendensi-
вКХКrıЧК Рətirdi, üslub birliyindən imtina edərəФ  ТsЭОСХКФхı ОsЭОЭТФКsıЧНК ЦШНОrЧТsЭ üsЮХХКrНКЧ 
kəЧКrХКşЦКвК ТЦФКЧ ЯОrНТ, ЛəНТТ КбЭКrışХКrК вКrКНıМıХıq sərbəstliyi verərəФ, ШЧХКrıЧ sərhədlərini 
РОЧТşХəndirdi. Postmodernizm müxtəlif dövrlərin və ölkələrТЧ ЦОЦКrХığıЧı ЛТrХəşНТrНТ, ШЧХКrı 
müasirlik və ənənəçilik əlaqələrinə yönəltdi.  

XX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərТ ТМЭТЦКТ ЛТЧКХКrıЧ ХКвТСələndirmə və tikintisi sahəsində 
tipologiya dəвТşТrНТ: ЛКЧФХКr, ШПТsХər, ticarət və sərРТ ЛТЧКХКrı, “ЩХКгКХКr” ЭТФТХТrНТ. BЮ НöЯrНə  BКФı 
ЦОЦКrХığı öгüЧü ЦüКsТr НüЧвК ЦОЦКrХığıЧıЧ ЛТr СТssəsТ ФТЦТ ЭКЧıЦКğК ЛКşХКНı. BЮ НК ЦüКsТr ТЧşККЭ 
ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ Яə ФШЧsЭrЮФsТвКХКrıЧ ТsЭТПКНəsindən irəli gəХТrНТ. BКбıХКЧ НöЯr BКФı ЦОЦКrХığıЧНК 
ЦüКsТr ТЧşККЭ ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ Яə ФШЧsЭrЮФsТвКХКrıЧ Эədbiqi milli və regional fərqlərТ sТХТr, ЦОЦКrХıqНК 
beynəlmiçilik xüsusiyyətlərТЧТЧ ТЧФТşКПıЧК səbəb olurdu.  

Yeni tələblər binalarıЧ ШЛrКг Яə üslub qurХЮşЮЧЮ НəвТşТrНТ. MОЦКrХıqНК ПШrЦК Яə mahiyyət öz 
dövrünün xarakterik xüsusiyyətlərini ifadə edərək dəвТşТr Яə BakıНК üsХЮЛ КбЭКrışХКrıЧıЧ вОЧТ 
diapazonu müəyyən edilirdi. 

MОЦКrХıqНК ЦТЧТЦКХХКşНırЦКвК ТsЭТqКЦətlənəЧ КбЭКrışХКr ЦТХХТ Яə regional fərqlərin silinməsinə 
və  beynəlmiçilik xüsusiyyətlərТЧТЧ ТЧФТşКПТЧК səbəЛ ШХНЮ. BЮ НК ЛТЧКХКrıЧ sЭТХТsЭТФ Яə obraz 
qЮrЮХЮşЮЧЮ НəвТşНТ Яə öz dövrünün xarakterik xüsusiyyətini ifadə edəЧ ЦОЦКrХığıЧ  вКrКЧЦКsıЧК 
səbəЛ ШХНЮ (şəkil 9,10). 

     
 
 
 
 
 
 



MОmКrlıq             Elmi əsərlər 

 

 38 

 

  
Şəkil 9.   İrs plaza. 1998 ŞəkТl 10.Əmək və ƏСКlТЧТЧ SШsТКl MüНКПТəsi 

Nazirliyi.2011 

 
MОЦКrХıq РörФəmində ЦТЧТЦКХХКşНırЦКвК əsaslanan belə müasir üslublardan biri hay-tek idi. 

(şəФТХ 11, 12). “ MüКsТr ЭОбЧТФКЧıЧ Яə sürətlə dəвТşən dünyanıЧ ЧКТХТввətlərinə əsaslanan hay-tek 
memarlıqНК вОЧТ ОsЭОЭТФКЧıЧ ПКrЦКХКşЦКsıЧНК ПəКХ ТşЭТrКФ ОНТrНТ. BЮ Эəbii ki  elmi-texniki tərəqqini 
əks edən modenist xüsusiyyətli yaradıМıХıq ТsЭТqКЦəЭТНТr”. Д 2, s.62 ].  

 

  
Şəkil 11.  Caspian Biznes mərkəzi. 2006 Şəkil 12.   BeynəlбКlq SığШrtК Şirkətinin ofisi 

 
TОбЧТФКХКşНırЦКЧıЧ НКЯКЦı ШХКЧ СКв-ЭОФ üsХЮЛЮ “РüгРü” Яə вК “süşə” ЦОЦКrХığı (“sХТФ-tek) , 

dekonstruktivizmlə ilə birgə Qərbdə ШХНЮğЮ ФТЦТ, BКФıНК səmərəçilik istiqaməti zəminində  
neomodernizmlə paralel və ya birgə tətbiq olunurdu. Bu üslubda AzərЛКвМКЧ MТХХТ ЛКЧФıЧ  ЛТЧКsıЧı, 
“AХШЯ  qЮХХələrТ” ФШЦЩХОФsТ, BКФı  ЩШrЭЮЧЮЧ qЮХХəsi və b. qeyd etməФ ШХКr (şəkil 13, 14, 15, 16) .   
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ŞəkТl 13. MТllТ ЛКЧkıЧ  ЛТЧКsıЧı   kШmЩlОksТ ŞəkТl 14.  “AlШЯ  qullələrТ”  ("FlКmО TШаОr) 

 

  

 
Şəkil 15.  BКkı PШrtu  kШmЩlОksТЧТЧ qülləsi ŞəkТl 16.  UЧТЩlКгК ЛТЧКsı 
 
“İхərТşəhər” ЦОЭrШ sЭКЧsТвКsıвКsıЧıЧ (İsrКТХТЧ “İsШСШrТ” şТrФəЭТ) şüşə konstruksiyadan ibarət yeni 

ЛТЧКsı ОСrКЦ (ЩТrКЦТНК) şəklində həХХ ОНТХЦТşНТr (şəФТХ 17). MОЭrШ sЭКЧsТвКsıЧıЧ sХТФ-tek (haytekin 
ЛТr qШХЮ) üsХЮЛЮЧНК ЭТФТХЦТş ЛЮ ЛТЧКsı вОrХəşНТвТ ərazidəki qədim və XIX əsr tikililərinin heç birinə 
bənzəmir və həm üslub, həm də ЦТqвКs ЛКбıЦıЧНКЧ ЭКЦКЦТХə yad element təəsürКЭı вКrКНır.  
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ŞəkТl 17.  “İхərТşəhər” mОtrШ stКЧsТвКsıвКsı ŞəkТl  18. “оЧs” tОКtrıЧıЧ ЛТЧКsı 
 
Yeni və вКбЮН rОФШЧsЭrЮФsТвК ШХЮЧКЧ ЛТЧКЧıЧ üsХЮЛ СəХХТЧТЧ sОхıЦı гКЦКЧı ЦТqвКs  

mütanasibliyinə  riayyət  edilən və üslub təгКНı əsКsıЧНК  вКrКНıХКЧ ЭТФТХТХər sırКsıЧНК 2006-ci ildə  
ЭrКЧЯКв sЭКЧsТвКsıЧıЧ Эəsərrüfat binasıЧıЧ rОФШЧsЭrЮФsТвКsı гКЦКЧı вКrКНıХКЧ “оЧs” ЭОКЭrıЧı ЦТsКХ 
göstərməФ ШХКr (şəФТХ 18). TОКЭrıЧ ЦüКsТr НОФШЧsЭrЮФЭТЯТгЦ Яə hay-tek üslubunun birləşЦəsi 
nəticəsində yaranan müasir görkəЦТ ШЧК ЛТЭТşТФ ШХКЧ ОФХОФЭТФ rЮСХЮ СТssələri ilə təzad yaradsa da, 
ahəngНКr  şəkildə kiçik ərazi sahəsinə НКбТХ ШХЦЮş Яə  ətraf tikililərlə НТssШЧКЧs вКrКЭЦır.  

XX əsrin  sonunun,  XXI əsrin əvvəllərinin  bütün memarlığı üçün səmərəçiliyə və novatorluğa 
meyl edən axtarışlar xarakterikdir. Bu proses həm dünya, həm, həm də Bakı memarlığı üçün ümumi 
idi. Bütün bu dövrdə  memarlıqda ənənə və novator problemi Bakının da memarlıq praktikasında öz 
əksini tapan mühüm nəzəri problem kimi qalmaqdadır. Bu problem  dəyişən və inkişaf edən elm, 
texnika və tikinti texnologiyası, siyasət  və ideologiya,  iqtisadi islahatlar fonunda müxtəlif cür 
təzahür edir. Məsən Dənizkənarı bulvarda tikilən Muğam mərkəzinin  binasında  memarlar (Vahid 
Tansu, Xauiddin Yayk və Etirne Ahmed) ənənə və novator prinsipindən istifadə edərək tam müasir 
görkəmə malik tikili obrazı yaratmağa nail olmuşlar (şəkil 19).  

 

 
 

ŞəkТl  19. MuğКm mərkəгТЧТЧ ЛТЧКsı. 2008 
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DüЧвК ЦОЦКrХığıЧНК Эəzahür edən dekonstruktivizm, brutalizm, strukturalizm və b. üslublar   
müasir Bakı ЦОЦКrХığıЧНК  ЦüsЭəqТХ üsХЮЛ ФТЦТ ЭКЦ şəkildə təşəkkül tapmadı Яə yalnıг  qТsЦən 
tədbiq olunan tendensiya, bir neçə üslubun sintezi kimi özünü neomodernizm üslubunda biruzə 
ЯОrНТ (şəkil 20,21). 

 

  
Şəkil  20.  Yunisentr. Memar N. 

İmКməliyev 

ŞəkТl  21.   ŞurЩlКгКЧıЧ lКвТСəsi. MОmКr N. İmКməliyev 

 
DüЧвК şöСrətli memar Zaxa Xadidin layihəsi olan"Heydər ƏХТвОЯ” КНıЧК Цədəniyyət 

mərkəгТЧТЧ ЛТШЧТФ ПШrЦКвК ЦКХТФ ЛТЧКsı НüЧвК sЭКЧНКrЭХКrı səviyyəsində, ən yüksək 
ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧ Эətbiqi ilə ТЧşК ШХЮЧЮr  (Şəkil  22). 

 

 
  

Şəkil  22. Heydər ƏlТвОЯ КНıЧК mədəniyyət mərkəzi. Memar Z. Xadid 

 
Dəniz kəЧКrı ЦТХХТ PКrФНК вОrХəşən Biznes mərkəzi (2010) və Park Bulvar ticarət mərkəzinin 

(ЦОЦКr TОвХШr кКЩЦОЧ) ЛТЧКХКrıЧıЧ ЧОШЦШНОrrЧТгЦ üsХЮЛХЮ РörФəmlərТ  üгЯü ЦОЦКrХıqХК СКв-
tekin sintezi əsКsıЧНК вКrКЧЦışНır (şəkil 23, 24).  
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Şəkil  23. Park Bulvar.  memar T. 

Çapmen. 

ŞəkТl  24.  - . Memar T.  Çapmen 

 
Xarici memarlarla yanaşı, Сəm də BakıНК SШЯОЭ НöЯrüЧНən miras qalan müasir memarlığıЧ 

МКЧsıбıМı ОвЧТХТвТЧНən yaxa qurtarmağК МКЧ КЭКЧ ТsЭОНКНХı Azərbaycan memarlarıЧıЧ ЛöвüФ 
ФШХХОФЭТЯТ хКХışır. Nəhayət  Sovet rejiminin uzunmüddətli qadağКЧХКrНКЧ Яə sərt normalardan sona, 
вОrХТ  ЦОЦКrХКrНК  öг ТНОвКХКrıЧı Эəkcə təsvir etmək deyil, həm də həyata keçirtmək imkanı 
вКrКЧЦışНır. Müasir dövrümüzün yerli mОЦКrХКrıЧНКЧ NərТЦКЧ İЦКЦəliyevi (“ŞТrЯКЧЩХКгК”, 
“UЧТЩХКгК”, “SТЭТ-sОЧЭrЭr”. “ŞЮrЩХКгК”, CСТrКР PХКгК, şəkil 25), Nazim Vəliyevi (Tibilisi 
prospektində yerləşəЧ "NКЭКЯКЧ RОsТНОЧМОs"ШПТs ЛТЧКsı,"GrООЧ PКrФ", "GrООЧ PХКМО"вКşКвış 
kompleksləri), Rəhim Seyfullayevi (Baku Electronicsin əsas ofis və sКЭış ЛТЧКsı, şəkil 26), Cahangir 
Axundovu (BeynəХбКХ AЯЭШЯКğгКХ ФШЦЩХОФsТ), VüqКr Həsənovu (Milli Olimpiya mərkəzi), Sənan 
Salamzadəni  (Dalqa Plaza) və digər memarlar müxtəlif üslüblardan istifadə edərəФ,  BКФı şəhərində 
ЭТФТХЦТş ЦüКsТr  вКşКвış, ТМЭТЦКТ Яə хШбПЮЧФsТвКХı  ЛТЧКХКrıЧ Цüəllifləridir. 

 

  
Şəkil  25. Chirag Plaza. 2010 Şəkil  26. Baku Electronics-in əsas ofis və sКtış 

ЛТЧКsı 
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Onu da qeyd etmək yedrinə НüşərНТ ФТ,  ЩШsЭsШЯОЭ НöЯrüЧüЧ BКФı ЦОЦКrХığıЧНК ЦüКsТr ТЧşККЭ 
ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ Яə ФШЧsЭrЮФsТвКХКrıЧ ТsЭТПКНəsi milli və regional fərqlərТ sТХТr, ЦОЦКrХıqНК 
beynəlmiçilik xüsusiyyətlərТЧТЧ ТЧФТşКПıЧК səbəЛ ШХЦЮş, вОЧТ Эələblər ЛТЧКХКrıЧ ШЛrКг Яə üslub 
qЮrХЮşЮЧЮ НəвТşТrНТ. MОЦКrХıqНК ПШrЦК Яə mahiyyət  də öz dövrünün xarakterik xüsusiyyətlərini 
ifadə edərək, dəвТşТrНТ. ББI əsrin əvvəllərində BКФıНК üsХЮЛ КбЭКrışХКrıЧıЧ вОЧТ НТКЩКгШЧЮ Цüəyyən 
edilir və BКФı ЦОЦКrХığı öгüЧü НüЧвК ЦОЦКrХığıЧıЧ ЛТr СТssəsТ ФТЦТ ЭКЧıЦКğК ЛКşХКвırНı. Və bu 
təzahür də tamamilə təbii və qКЧЮЧКЮвğЮЧ ТНТ. BКФı şəhərТЧТЧ ЦОЦКrХıq öгüЧəməбsЮsХЮğЮ Эəkcə 
ШЧЮЧ хШбüsХЮЛХЮ ШХЦКsıЧНКЧ НОвТХ. Сəm də burada müxtəlif dövrün tikililərinin biri-ЛТrТЧТЧ вКЧıЧНК 
yerləşərəФ, ЮвğЮЧХКşЦКsıЧНКЧ Тrəli gəlir. 

Açar sözlər: üsХЮЛ, ЦüКsТr ЦОЦКrХıq, BКФı şəhəri, postmodermizm, hay-tek, bina,  
dekonstruktivizm, eklektika, neomodernizm                                          
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 M.N.Mikayilova 

 
Architectural styles of post-Soviet period the city of Baku (1990-early  2000s) 

 
SUMMARY 

 
The article deals with the architectural styles (post-modernism, historicism, hi-tech, Neomodernism, 

etc.) of buildings in Baku in 1990 - the beginning of the 2000s. 
The author examines the phenomenon of postmodernism in terms of the restructuring of professional 

consciousness and aesthetic preferences (Revival architectural traditions and the admissibility variety and 
diversity). Also, the article examines a new turning point in the development of Baku architecture in the late 
XX - early XXI century, linked to the treatment of figurative expression, based on current approaches, new 
technologies and greater involvement in the global evolution of modern architecture, examples of projects 
and buildings under review period, foreign and local architects. 

Keywords: style, modern architecture, the city of Baku, postmodernism, high-tech building, 
deconstruction, eclectic, neomodernism 

 
 
 
 

ДК:72.01.03(09):475.24 
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G.M.Həsənova 

 
TARİБİ ŞƏHƏRİN İNKİŞAFI.PROBLEMİN ВENİ ŞƏHƏR KONTEKSTİNDƏN 

ARAŞDIRILMASI 
 

БULASƏ 
 
Tarixi tikililər silsiləsТ ТЧsКЧХКrıЧ РüЧНəlik mühitinin bir hissəsini təşФТХ ОНТr ФТ,ШЧХКr НК ФОхЦТşТЧ 

ЯКrХığıЧı МКЧХı şəkildə təmin edir, həyat tərzinə və cəmiyyətə müxtəliflik verir və bununla da insanlar üçün 
əlavə dəyər və məna kəsb edir.  

Tarixi və ənənəvi tikilər ТЧsКЧХКrıЧ Сəyat tərzinə, ШЧХКrıЧ Цədəni, dini və sШsТКХ вКrКНıМıХığıЧıЧ 
rəngarəngliyinə həqiqi xidmət edib və ШЧХКrıЧ qШrЮЧЦКsı Яə müasir cəmiyyətə inteqrasiya etməsi müasir 
şəhərsalmada və ərКгТЧТЧ КЛКНХКşНırıХЦКsıЧНК əsКsХı ПКФЭШr sКвıХır. 

MədəЧТ ТrsТЧ qШrЮЧЦКsı ЩrШЛХОЦТ ЛЮ РüЧ хШб qХШЛКХ ЩrШЛХОЦə хОЯrТХЦТşНТr, ЛЮ СОх Нə bütün dünya 
ölkələrinin bu prosesə qШşЮХЦКsı, ШЧХКrХК бКrТМТ ЭəНqТqКЭХКrıЧ ЦОвНКЧК РəlməsТ, ШЧХКrıЧ Чecə və СКЧsı 
texnologiya əsКsıЧНК ЦədəЧТ ТrsТЧ qШrЮЧЦКsı НОвТХ, ЛКşХıМКsı Тsə bütün müasir proseslərin həmin problemin 
həllinə вОЧТ ЛКбış Рətirməsidir. 

Açar sözlər: qШrЮЧЦК, ТЧФТşКП, ЦəsФЮЧХКşЦК,  şəhər, tarixi mühit. 
 

G.M.Hasanova 

 
DEVELOPMENT OF THE HISTIRIC CITY.CULTIVATION OF THE PROBLEM IN 

CONTEXT OF THE NEW CITY. 
 

SUMMARY 
 
Utopia the great humanist XVI Thomas Mor named the dream of a fair and happy society 
Having considered all examples of utopian projects of the city environment ,having weighed all pro and 

contra, it would be desirable to note that, they as though did not seem fantastic and unreal they can be 
examples for imitation as in their fundamental principle the idea humanization societies lays, concepts of 
ideal architecture and the spatial environment as a whole. Use of harmonious laws of the nature and 
architectural concepts in aggregate will lead to   transformation of the world in something fine and ideal. 

Keywords: preservation,development,settlement, city,historical environment. 
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AzərЛКвМКЧ MОmКrlıq Яə İЧşККt UЧТЯОrsТtОtТ 
 

BAKI ŞƏHƏRININ ICTIMAI SƏRNIŞIN NƏQLIВВATININ PROBLEMLƏRI  
VƏ HƏLLI ВOLLARI 

 
Əhaliyə nəqliyyat xidməti prosesinin təkmilləşНТrТХЦəsi üçün əsas: əhalinin ümumi və nəqliyyat 

hərəkəЭТЧТЧ ПШrЦКХКşЦКsıЧıЧ бüsЮsТввətləri, sərЧТşТЧ КбıЧıЧıЧ qТвЦəti və istiqaməЭТ, ШЧХКrıЧ Цəkan 
və zamanda dəвТşЦəsi haqda məХЮЦКЭХКrНır. BКФı şəhərində sərЧТşТЧ НКşıЧЦКsıЧıЧ НüгРüЧ ЭəşФТХТ 
üçün bu məlumatlar deməФ ШХКr ФТ, вШбНЮr. İЧsКЧХКrıЧ Сərəkət etməsi çoxlu sayda müxtəlif 
ПКФЭШrХКrıЧ Эəsiri ilə ПШrЦКХКşКЧ Цürəkkəb sosial hal kimi özünü əФs ОЭНТrТr. İЧsКЧХКrıЧ Сərəkət 
etməsinə ТМЭТЦКТ ТsЭОСsКХıЧ ТЧФТşКП səviyyəsi, cəmiyyətin sosial strukturu, həyat tərгТ, МШğrКПТ ЦüСТЭ 
və məsФЮЧХКşЦКЧıЧ бКrКФЭОrТ, ЭОбЧТФК, Цəlumat və rabitəЧТЧ ТЧФТşКПı, КsЮНə ЯКбЭıЧ ЛüНМəsi, 
ТЧsКЧХКrıЧ Цədəni-məТşət və ictimai tələbləri əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərТr. BüЭüЧ ЛЮЧХКr BКФı 
şəhər əhalisinə nəqliyyat xidmətinin məqsədə ЮвğЮЧ ЯКrТКЧЭıЧıЧ ТşХənməsində nəzərə КХıЧЦКХıНır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, əhalinin hərəkət etmə qabiliyyəЭТ, РОНТşХərin kəmiyyət ölçüsü kimi, 
hərəkət edən sakinlərin sosial-mədəni səviyyəsindəЧ, ШЧХКrıЧ вКşКНıqХКrı Яə ТşХədiklərТ гШЧКЧıЧ 
məkan-гКЦКЧ бКrКФЭОrТsЭТФКsıЧНКЧ КsıХıНır. 

Hər bir konkret-ЭКrТбТ şəraitdə əhalinin hərəkət etmə göstərТМТsТЧТЧ ПШrЦКХКşЦКsıЧК Эəsir edən, 
ШЧЮЧ КrЭЦКsıЧК Яə вК КгКХЦКsıЧК РəЭТrТЛ хıбКrКЧ Цüəyyən faktorlar mövcuddur. Bu hər şОвНən 
əvvəХ вКşКвış Цəntəqəsinin ərazi ölçülərinin dəвТşЦəsi, nəqliyyat vasitələrТЧТЧ ФШЧsЭrЮФsТвКsıЧıЧ 
təkmilləşНТrТХЦəsТ, РОНТş qТвЦətinin dəвТşЦəsidir. 

İЧsКЧХКrНК Сərəkət etmək tələbini yaradan müxtəlif səbəblərТЧ хШбХЮğЮ, КşКğıНКФı ФТЦТ ЛöХüЧən 
müxtəlif amillərin təsirinə tabe olur: 

1. İstehsalat-ТqЭТsКНТ. ВОrХТ səЧКвОЧТЧ ТЧФТşКПı Яə вОrХəşНТrТХЦəsТ; ЧəqХТввКЭıЧ ТЧФТşКП səЯТввəsТ; 
гəСЦəЭФОşХərТЧ Тş rОУТЦТ, Тş ЯКбЭıЧıЧ ЛКХКЧsı Яə КsЮНə ЯКбЭХКrıЧıЧ НКЯКЦТввəЭ ЦüННəЭТ; üЦЮЦТ 
ТsЭТПКНəНə ШХКЧ КЯЭШЛЮsХКrıЧ Яə ПərНТ ЭКФsТ ЧəqХТввКЭıЧıЧ ТЧФТşКПı; ЭəНrТs ЦüəssТsəХərТЧТЧ ТЧФТşКП 
НərəМəsТ Яə вОrХəşНТrТХЦəsТ; ЦəЧгТХ Яə ЦəНəЧТ-ЦəТşəЭ ЭТФТЧЭТsТ; вШХ şəЛəФəsТЧТЧ ТЧФТşКПı, 
ЯəгТввəЭТ, КЛКНХığı Яə sıбХığı. 

2. Sosial-НОЦШqrКПТФ. ƏСКХТЧТЧ sКвı Яə sШsТКХ НОЦШqrКПТФ sЭrЮФЭЮrЮЧЮЧ НəвТşЦəsТ, əСКХТЧТЧ ЩОşə 
ЭərФТЛТ Яə ЦəНəЧТ səЯТввəsТ. 

3. İqЭТsКНТ-МШğrКПТ. CШğrКПТ ЦüСТЭ, əСКХТЧТЧ sıбХığı, ərКгТЧТЧ öХхüХərТ Яə ШЧЮЧ КЛКНХКşНırıХЦКsı, 
sОХТЭОЛ гШЧКХКrıЧ Яə ЦəФКЧХКrıЧ qКrşıХıqХı вОrХəşЦəsТ; ЦəНəЧТ-ЦəТşəЭ ЭəвТЧКЭХı ШЛвОФЭХər Яə 
ТЧгТЛКЭТ ЦərФəгХər şəЛəФəsТЧТЧ ТЧФТşКПı. 

4. TəşФТХКЭТ. SəЧКвО Яə ərгКq ЦКХХКrı ТХə ЭəСМТгКЭıЧ ЭəşФТХТ; ЦКrşrЮЭ şəЛəФəsТЧТЧ sıбХığı, ЧəqХТввКЭıЧ 
СərəФəЭ  ЭОгХТвТ, ЧəqХТввКЭıЧ ЧöЯü, əСКХТЧТЧ РОНТşХər ОЭЦəsТЧə sərП ШХЮЧКЧ ЯКбЭ, ЧəqХТввКЭНК ЭКrТП 
sТsЭОЦТ Яə ШЧЮЧ səЯТввəsТ. 

HКгırНК BКФı şəhərinin sərЧТşТЧ НКşıЦКХКrıЧıЧ ЭəkmilləşНТrТХЦəsi layihəsТЧТЧ ТşХənməsinə böyük 
ehtiyac var. Bu layihəЧТ ТşХəвТЛ СКгırХКвКrФəЧ вЮбКrıНК КНı хəkilən faktorlardan istifadə etməklə, 
sərЧТşТЧХərə tələЛ ШХЮЧКЧ rКСКЭХığı вКrКЭЦКq Яə ШЧХКrıЧ НКşıЦКХКrК ШХКЧ ЭələЛКЭıЧıЧ ЭКЦ öНənilməsini 
təmin etmək mümkündür. 

MəХЮЦНЮr ФТ, BКФı şəhərində РüЧüЧ ЛТr хШб ЯКбЭıЧНК, бüsЮsəЧ “ЩТФ” sККЭХКrıЧНК вШХХКrНК 
avtomobillərin hərəkət sürəЭТ бОвХТ КşКğı Нüşür. EХə ЯКбЭ ШХЮr ФТ, şəhərin mərkəzi küçələrində sürət 
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saatda 10-15km olur, bəzi yerlərdə isə bundandК КşКğı Нüşür. İМЭТЦКТ ТsЭТПКНə avtomobillərinin 
hərəkət sürəЭТЧТЧ КгКХЦКsı, ЧəqХТввКЭıЧ sərЧТşТЧ НКşıЦК ЦəСsЮХНКrХığıЧıЧ КşКğı НüşЦəsinə səbəb 
olur. Ona görə də əhalinin sərЧТşТЧ НКşıЧЦКsıЧК ШХКЧ ЭələЛКЭıЧı öНəmək üçün xəttə ЛЮrКбıХКЧ 
avtomobillərin miqdarıЧı КrЭırЦКq ХКгıЦ Рəlir. 

Fərdi istifadə avtomobillərinin son illərdə kəsФТЧ КrЭЦКsı ТХə əlaqəНКr ШХКrКq, şəhərin mərkəzi 
hissəsində ictimai istifadə nəqХТввКЭıЧНК sərЧТşТЧ НКşıЧЦКsı РОЭНТФМə çətinləşТr. BКФı şəhərində 
nəqХТввКЭıЧ şəhər əhalisinə xidmətinТ вКбşıХКşНırЦКq Цəqsədi ilə КşКğıНКФı Эədbirlərdən istifadə 
edilərsə вКбşı Чəticələr КХıЧК ЛТХər: 

1. ŞəСər ЧəqХТввКЭ şəЛəФəsТЧТЧ əsКs бüsЮsТввəЭТ ШЧЮЧ əСКХТsТЧТЧ Яə ЭТФТХТХərТЧТЧ вОrХəşЦəsТ, 
ərКгТЧТЧ rОХвОПТ, şəСərТЧ ЩХКЧХКşНırЦКsı, sШsТКХ-iqtisadi, demoqrafТФ, ТqХТЦ Яə ЛКşqК 
бКrКФЭОrТsЭТФКХКrıЧıЧ ЛüЭöЯ ФШЦЩХОФsТЧТ ЭəвТЧ ОНТr. BЮЧК Рörə Нə BКФı şəСərТЧТЧ ЧəqХТввКЭ 
şəЛəФəsТЧТЧ sərЧТşТЧ КбıЧХКrı sТsЭОЦКЭТФ öвrəЧТХЦəХТ Яə ШЩЭТЦКХХКşНırıХЦКХıНır. 

2. SərЧТşТЧ Яə вüФ КбıЧХКrıЧıЧ, ЧəqХТввКЭ şəЛəФəsТЧТЧ СərəФəЭТ ЛЮrКбЦК qКЛТХТввəЭТ ТХə 
ЮгХКşНırıХЦКsı ЭəЦТЧ ОНТХЦəХТНТr. 

3. MКrşrЮЭ КЯЭШЛЮsХКrıЧıЧ СərəФəЭТ РərРТЧ ШХКЧ ЦКРТsЭrКХ ФüхəХərНə, ЛЮ ЧöЯ ЧəqХТввКЭ üхüЧ бüsЮsТ 
гШХКqХКrıЧ КвrıХЦКsı ТsЭТqКЦəЭТЧНə КЩКrıХКЧ ТşХərТЧ СəМЦТ РОЧТşХəЧНТrТХЦəХТНТr. 

4. AЯЭШЛЮsХКrıЧ СərəФəЭТ хШб РərРТЧ ШХКЧ ЦКРТsЭrКХ ФüхəХərНə ЛüЭüЧ ЧəqХТввКЭ ЯКsТЭəХərТЧТЧ 
(ТМЭТЦКТ ЧəqХТввКЭ ТsЭТsЧК ШХЦКqХК) НЮrЦКsı qКНКğКЧ ОНТХЦəХТНТr. кШбЦərЭəЛəХТ вОrüsЭü Яə 
вОrКХЭı НКвКЧКМКq ЭТФТХТХərТЧТЧ ТЧşККsı хШбКХЦКХıНır. 

5. NəqХТввКЭıЧ РərРТЧ СərəФəЭТ ТХə вКЧКşı, ЩТвКНК РОНТşТ хШб ШХКЧ вОrХərНə, вОrКХЭı Яə вОrüsЭü 
ФОхТНХərТЧТЧ sКвı КrЭırıХЦКХıНır, вОЧТ şəСərəЭrКПı ЦКРТsЭrКХ вШХХКrıЧ хəФТХЦəsТ, ЦüбЭəХТП səЯТввəХТ 
ФəsТşЦəХərТЧ вКrКНıХЦКsı ТsЭТqКЦəЭТЧНə КЩКrıХКЧ ТşХərТЧ СəМЦТ КrЭırıХЦКХıНır. BЮ ЭəНЛТrХər şəСər 
əСКХТsТЧТЧ РОНТş-РəХТş üхüЧ sərП ОЭНТвТ КrЭıq ЯКбЭı КгКХЭЦКХıНır Яə ЭəСХüФəsТгХТвТ ЭəЦТЧ ОЭЦəХТНТr. 

6. AЯЭШЛЮs НКвКЧКМКqХКrıЧıЧ, səФТХərТЧ Яə s. СОsКЛıЧК “МТЛХər” НüгəХЭЦəФХə, ТМЭТЦКТ sərЧТşТЧ 
ЧəqХТввКЭıЧıЧ əsКs КбıЧНКЧ КвrıХЦКsı ЭəМrüЛəsТ РОЧТşХəЧНТrТХЦəХТНТr. 

7. ВШХ КвrıМХКrıЧНК sЯОЭШПШrХКrıЧ Тş rОУТЦХərТ ШЩЭТЦКХХКşНırıХЦКХıНır Яə КЯЭШЦКЭТФ ЭəЧгТЦХəвТМТ 
sТsЭОЦХər ЭəЭЛТq ШХЮЧЦКХıНır. 

8. AЯЭШЛЮs ЦКrşrЮЭ şəЛəФəsТЧТЧ sбОЦТ ЭəФЦТХХəşНТrТХЦəХТНТr. HərəФəЭ вШХЮЧ ЛöвüФ СТssəsТЧНə ЛТr-
ЛТrТЧТ ЭəФrКrХКвКЧ ЦКrşrЮЭХКrıЧ СərəФəЭ sбОЦТЧə вОЧТНəЧ ЛКбıХЦКХıНır. 

9. MКrşrЮЭК ЭəСФТЦ ШХЮЧКЧ КЯЭШЛЮsЮЧ ЦКrФКsı Яə sКвı sərЧТşТЧ КбıЧıЧК ЮвğЮЧХКşНırıХЦКХıНır. 
HərəФəЭ sürəЭТЧТЧ ЧШrЦКХКşНırıХЦКsı Яə СərəФəЭ МəНЯəХХərТЧТЧ ЭərЭТЛТ ЦəsəХəХərТ РüЧüЧ ЭəХəЛХərТ 
хərхТЯəsТЧНə ОХЦТ əsКsХКЧНırıХЦış şəФТХНə КЩКrıХЦКХıНır. 

10. AvtobusХКrНК РОНТş СКqqıЧıЧ вığıХЦКsı ЭəФЦТХХəşНТrТХЦəХТНТr. SürüМü əЦəвТЧТЧ ЭəşФТХТ Яə 
öНəЧТХЦəsТ, sərЧТşТЧ НКşıЦКХКrıЧıЧ ЭəСХüФəsТгХТвТЧТ Яə ФОвПТввəЭТЧə ЭəsТrТ ЭəЦТЧ ОНТХЦəХТНТr Яə 
ЛЮ НКТЦК НТqqəЭ ЦərФəгТЧНə ШХЦКХıНır. 

11. BКФı şəСər ЧəqХТввКЭıЧıЧ ТНКrə ОНТХЦəsТЧТЧ  КЯЭШЦКЭХКşНırıХЦКsı ТsЭТqКЦəЭТЧНə КЩКrıХКЧ Тş 
sürəЭХəЧНТrТХЦəХТНТr Яə ЭОгХТФХə ЭəЭЛТq ШХЮЧЦКХıНır. NəqХТввКЭ ЦəsəХəХərТЧТЧ СəХХТЧНə КЯЭШЦКЭ-
ХКşНırЦК sТsЭОЦТЧНəЧ РОЧТş ТsЭТПКНə ШХЮЧЦКХıНır, Яə s. 

BКФı şəhərinin nəqliyyat problemlərinin düzgün həll edilməsi, avtomobilləşЦənin səviyyəsinin 
yüksək sürətlə КrЭНığı Яə ictimai nəqХТввКЭıЧ ТЧФТşКП ОЭНТвТ ЛТr şəraitdə, şəhər əСКХТsТЧТЧ РОНТş-gəХТş 
üçün sərП ОЭНТвТ КrЭıq ЯКбЭı КгКХНКМКqНır. 

Açar sözlər: NəqХТввКЭ,  şəbəkə, ЦКrşrЮЭ КЯЭШЛЮsХКrı, Сərəkətin təhlükəsizliyi, hərəkət sürəti. 
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Problems of public transport in the city of Baki and elimination methods. 

 
SUMMARY 

 
According to the search result in articles the problems in the transport of Baki city have been 

systemilised and analyzed the reasons. The ways of solution with the result of searching will be defind with 
the events proposed.  

Key words: Transport, network, bus route, secure movement, speed of movement. 
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AzərЛКвМКЧ MОmКrlıq Яə İЧşККt UЧТЯОrsТtОtТ 
 

MоASIR MƏRHƏLƏDƏ AГƏRBAВCANDA TƏŞƏKKоL TAPMIŞ ŞƏHƏRSALMA 
STRUKTURLARININ ВENIDƏN QURULMASI MƏSƏLƏLƏRI 

 
İqЭТsКНТввКЭıЧ Яə ШЧЮЧ КвrıХЦКг СТssəsi olan tikinti sahəsТЧТЧ ТЧФТşКП ОЭНТвТ ЦüКsТr НöЯrНə 

arxitektura həllərinin müxtəlifliyi, sərbəsЭ ЩХКЧХКşНırЦК üsЮХЮЧЮЧ РОЧТş вКвıХЦКsı, ЛЮnunla əlaqədar 
bu sahələrdə digər radikal yeniliklərТЧ ЛКş ЯОrЦəsi təbii ki, təqdirəlayiq məqКЦХКr sırКsıЧК КТН 
edilməХТНТr. QОвН ШХЮЧКЧХКrК вКЧКşı, ТЧФТşКПıЧ НШğЮrНЮğЮ ЛТr sırК ЩrШЛХОЦХərin, xüsusilə də 
şəhərsalma həllərinin təkmilləşНТrТХЦəsi, yeni ərazilərin mənimsənilməsi, müxtəlif tikililər 
komplekslərinin müasirləşНТrТХЦəsТ, вКşКвış ЦəntəqələrТЧТЧ ТЧФТşКП ОЭНТrТХЦəsi və digər əlaqəli 
məsələlərin həllinə də xüsusi diqqət yetirilməlidir.  

Bu gün AzərЛКвМКЧıЧ ЛТr хШб ТrТ şəhərlərində, xüsusilə də BКФı şəhərində şəhərsalma 
məqsədləri ilə istifadə oluna biləcəФ ЛШş ərazilərin kəskin surətdə КгКХЦКsı ЦüşКСТНə olunur. Bunun 
əsas səbəЛТ ШЧЮЧХК ЛКğХıНır ФТ, sШЧ ТХХər ərzində вКşКвış Цəntəqələrinin sərhədləri xeyli dəвТşЦТş, 
вКЧКşı ərazilərdə isə fərНТ вКşКвış ОvlərТЧТЧ РОЧТş ЦТqвКsНК ТЧşКsı КЩКrıХЦış, ЛЮ НК şəhər ərazilərinin 
və şəhərlərin tarixi mərkəzlərТЧТЧ şəhərsalma dəyərТЧТЧ КrЭЦКsıЧК РəЭТrТЛ хıбКrЦışНır. DТРər tərəfdən 
вОЧТ вКşКвış Яə sosial təвТЧКЭХı ШЛвОФЭХər köhnə ПШЧНЮЧ sıбХКşНırıХЦКsı Яə ya sökülməsi СОsКЛıЧК 
mövcud məhəllələrin bilavasitə sərhədlərində yerləşНТrТХЦТşНТr. BЮЧЮЧ Чəticəsində вКбıЧХıqНК 
yerləşən evlərin sakinlərТ КrКsıЧНК ЦüЧКqТşələr вКrКЧır Яə ən əsКsı ЭКrТбəЧ ПШrЦКХКşКЧ ЦОЦКrХıq 
ЦüСТЭТЧТЧ ЭКrКгХığı ЩШгЮХЮr.  



MОmКrlıq             Elmi əsərlər 

 

 51 

Son onilliklər ərzində şəhərlərdə ЛШş sКСələrə olan kəskin tələЛКЭ şəhərТЧ вКЧКşı ərazilərə aktiv 
ОФsЩКЧsТвКsıЧК, РОЧТş Яə məhsuldar kənd təsərrüПКЭı ərazilərТЧТЧ şəhər СüНЮНХКrıЧК НКбТХ ШХЦКsıЧК 
gəЭТrТЛ хıбКrЦışНır. BЮ ЧОqКЭТЯ КЦТХ ТХФ ЧöЯЛədə şəhərin özünün ərгКq ЛКгКsıЧı гəiflədərək, onun 
sКЛТЭ ТЧФТşКПıЧК Цüəyyən dərəcədə əngəХ вКrКНır. Məhz bu səbəbdən də şəhərsКХЦКЧıЧ ТЧФТşКПı 
dövrünə şəhərin gələcəФ BКş ЩХКЧıЧНК ОФsЭОЧsТЯ ərКгТ КrЭıЦıЧНКЧ ШЧЮЧ НКбТХТ sЭrЮФЭЮrЮЧЮЧ вОЧТНən 
təşФТХТЧə keçid nəzərdə ЭЮЭЮХЦКХıНır. BЮ Мür Эədbirin həyata keçirilməsi zərurəti əsasəЧ şəhər 
təsərrüПКЭı sКСələrinin qeyri-bərabər ТЧФТşКПı ТХə, əsКsХı Цənzil fondunun sürətlə köhnəlməsi, mövcud 
və yenicə mənimsənilən ərazilərТЧ НОqrКНКsТвКsı ТХə diktə olunur ki, bu da öz növbəsində şəhər 
ərazilərinin kəmiyyət ЛКбıЦıЧНКЧ КrЭЦКsı СОsКЛıЧК ЛüЭüЧ sШsТКХ Яə iqtisadi (təsərrüfat) problemlərin 
həllini sürətləndirəcəkdir. Eyni zamanda ərazilərdən az səmərə ilə istifadə edilməsi qeyd olunan 
proseslərin nəticəsi ola bilər. 

Fikrimizcə, şəhər əСКХТsТЧТЧ sКвıЧıЧ qОвrТ-sabiЭ şəkildə КrЭЦКsıЧıЧ Яə onun ərazisinin 
РОЧТşХənməsТЧТЧ qКrşısıЧıЧ КХıЧЦКsı, ЩКвЭКбЭ şəhərlə ölkənin digər şəhərlərТ КrКsıЧНК Фəskin sosial-
iqtisadi bərabərsТгХТвТЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsı Яə bununla da mərkəzə КбıЧ СКХХКrıЧıЧ Цüəyyən 
dərəcədə КгКХНıХЦКsı ЛЮ РüЧ BКФıЧıЧ şəhərsКХЦК ТЧФТşКПıЧНК öг Сəllini gözləyən zəruri məsələlərdir. 
Məhz bu səbəbdən də СКгırНК AгərЛКвМКЧıЧ ЩОrТПОrТвК rКвШЧХКrıЧıЧ Яə rayon mərkəzlərТЧТЧ ТЧФТşКП 
etdirilməsi, onlarda həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, əСКХТ üхüЧ ТqЭТsКНТ ЛКбıЦНКЧ səmərəli və 
cəХЛОНТМТ Тş вОrХərТЧТЧ КхıХЦКsı ФТЦТ Цəsələlərin ümumdövlət səviyyəsində həllinə xüsusi diqqət 
yetirilir. Dövlət səviyyəsində həyata keçirilən bu tədbirlər BКФı şəhərТЧТЧ ТЧФТşКПıЧı Эənzimləyən ən 
məqbul vasitə olmaqla, həm də sosial-iqtisadi və şəhərsalma siyasətinin və ölkədə istehsalat 
qüvvələrinin yerləşНТrТХЦəsi sxeminin əsКsı ФТЦТ Чəzərdən keçirilə bilər. Regional səviyyədə və 
BКФı rКвШЧЮЧЮЧ СüНЮНХКrıЧНК şəhər əСКХТsТЧТЧ ЦОбКЧТФТ КrЭıЦıЧıЧ rКвШЧНКбТХТ ЦТqrКsТвК СОsКЛıЧК 
məСНЮНХКşНırıХЦКsı ilk növbədə rОРТШЧХКrНК ТrТ ЩОrТПОrТФ вКşКвış вОrХərТЧТЧ ТЧФТşКПıЧıЧ 
sЭТЦЮХХКşНırıХЦКsı ЯКsТЭəsi ilə həyata keçirilməХТНТr. BЮ ЩrШЛХОЦ AЛşОrШЧ ərКгТsТЧТЧ qКrşıХıqХı 
surətdə ТЧФТşКПı ТХə ЛКğХı ФШЦЩХОФs Цəsələlərin həllinə təkan verəcəФ rКвШЧ ЩХКЧХКşНırЦК sбeminin 
və layihəsТЧТЧ ТşХəЧТЛ СКгırХКЧЦКsıЧıЧ əsКs ЩrОНЦОЭТ ШХЦЮşНЮr.  

Mühitin mövcud vəziyyəti ərazilərdən istifadənin səmərəХТХТвТЧТЧ КrЭırıХЦКsı Яə mühitdə daha 
yüksək keyfiyyəЭ sЭКЧНКrЭХКrıЧıЧ əldə ШХЮЧЦКsı ФТЦТ Цəsələlərin müsbət həllinə zəmin yarada 
biləcək köklü yenidənqurma və təkmilləşНТrЦə (müasirləşНТrЦə) ТşХərТЧТЧ КЩКrıХЦКsıЧı Эələb edir. 
Mühitin yenidəЧ qЮrЮХЦКsı Яə təkmilləşНТrТХЦəsi üzrə tədbirlər КşКğıНКФıХКrНКЧ ТЛКrətdir:  

- daha aktiv və вК ЧКЭКЦКЦ ПЮЧФsТвКХКrıЧ Эətbiqi yolu ilə ərazilərin funksional istifadə 
təвТЧКЭıЧıЧ НəвТşНТrТХЦəsi;  

- ərazilərin, xüsusilə də yüksək iqtisadi əhəmiyyətli ərazilərin funksional yüklənmə dərəcəsinin 
(ПЮЧФsТвКХКrıЧ sıбХığıЧıЧ) КrЭırıХЦКsı;  

- əХЯОrТşХТ вКşКвış şərКТЭТЧТ, ЩКвЭКбЭ ПЮЧФsТвКХКrıЧıЧ səmərəХТ şəkildə yerinə yetirilməsini və BКФı 
şəhərТЧТЧ ЦОЦКrХıq sТЦКsıЧıЧ вКбşıХКşНırıХЦКsıЧı Эəmin edə biləcəФ ЦüСТЭТЧ ЦОЦКrХıq-ЩХКЧХКşНırЦК 
təşФТХТЧТЧ ЭəkmilləşНТrТХЦəsi.  

Diqqətin ərazilərin mənimsənilməsindəЧ КrЭıq ЦöЯМЮН ərazilərin təkmilləşНТrТХЦəsinə 
yönəldilməsТ şəhərin məsФЮЧХКşЦК Яə istehsalat kimi iki əsКs ПЮЧФsТШЧКХ гШЧКsıЧıЧ ПШrЦКХКşЦКsıЧК, 
təşФТХ ОНТХЦТş səЧКвО гШЧКХКrıЧıЧ ЦüКsТr ОХЦТ-istehsalat komplekslərinə çevrilməsinə, eləcə də 
вКşКвış ЦüСТЭТЧТЧ sıбХığı, rКСКЭХığı Яə əХЯОrТşХТХТвТ НərəcəsТЧТЧ КrЭırıХЦКsı Цəqsədilə вКşКвış 
tikililərТЧТЧ ЦöЯМЮН ШХНЮğЮ ərazilərdə mərhələlərlə yenidəЧqЮrЦК ТşХərТЧТЧ КЩКrıХЦКsıЧК гəmin 
вКrКНКМКqНır.  

BКФı şəhəri üçün müxtəХТП ПЮЧФsТШЧКХ гШЧКХКrıЧ Цürəkkəb tərzdə əvəzlənməsi səciyyəvidir. 
Belə şəraitdə mövcud istehsalat zonКХКrıЧıЧ ərazilərində şəhərТЧ ТЧФТşКП Яə ekologiya tələblərinə 
cavab verməyən müəssisələrin ləğЯ ОНТХЦəsindən sonra istifadə oluna biləcək xeyli sayda daxili 
ərКгТ ОСЭТвКЭХКrı вКrКЧır. Məhz bu səbəbdən də şəhərin məsФЮЧХКşЦК гШЧКsıЧНК Яə xüsusilə də 
mərkəzТ ЩХКЧХКşНırЦК rКвШЧЮЧК вКЧКşı ərazilərdə, yüksəФ ТМЭТЦКТ ПЮЧФsТвКХı ЦüКsТr ЦТФrШrКвШЧХКrıЧ 
və вКşКвış ФШЦЩХОФsХərinin layihələndirildiyi ərazilərdə yerləşən müəssisələrə xüsusi diqqət 
yetirilməlidir.  
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HКгırНК  ərazilərdən səmərəli istifadənin və şəhərlərin (ilk növbədə вКşКвış Яə ictimai təвТЧКЭХı 
ЭТФТЧЭТЧТЧ) ТЧФТşКПıЧıЧ ən perspektivli istiqaməti köhnə mənzil fonduna daxil olan məhəllələrin 
(ЦТФrШrКвШЧХКrıЧ) ФШЦЩХОФs rОФШЧsЭrЮФsТвКsı СОsКЛ ШХЮЧЮr. 

BКФı şəhərinin mənzil fondunun parametrləri və müasir vəziyyəti, eləcə də onun yenidən 
qЮrЮХЦКsıЧıЧ Цənzil siyasəЭТЧТЧ КвrıХЦКг СТssəsi kimi nəzərdən keçirilməsi mənzil fondunun xeyli 
hissəsinin yenidən təşФТХ ОНТХЦəsi və müasirləşНТrТХЦəsi məsələsТЧТ КФЭЮКХХКşНırır. ВКşКвış ЦüСТЭТЧТЧ 
səmərəХТ şəkildə təşФТХТ üхün mütləq şərt kimi rekonstruksiya tədbirlərinin vahidliyinin təmin 
edilməlidir – məЧгТХ ЭТФТЧЭТsТЧТЧ rОФШЧsЭrЮФsТвКsı qКrşıХıqХı əlaqəli vahid proses kimi həyata 
keçirilməlidir. Bu proses mənzil fondunun yenidəЧ qЮrЮХЦКsı, ЦüКsТrХəşНТrТХЦəsi və ya qismən 
əvəzlənməsi, istirahət yerlərinin təşФТХТ, üЦЮЦТ Цədəni-məТşət xidməЭ sТsЭОЦТЧТЧ вКrКНıХЦКsı, 
вКşКвış ЦüСТЭТЧТЧ sКЧТЭКr-gigiyena xüsusiyyətlərТЧТЧ вКбşıХКşНırıХЦКsı ФТЦТ Эədbirlərdən ibarət 
ШХЦКХıНır. RОФШЧsЭrЮФsТвК ТşХəri mərhələХТ ЩrШsОs ФТЦТ ЩХКЧХКşНırıХЦКХı, Цənzil tikintisinin hər bir 
ТЧФТşКП Цərhələsində rekonstruksiya tədbirlərТЧТЧ бКrКФЭОrТ ФШЧФrОЭ НöЯrüЧ sШsТКХ ТЦФКЧХКrıЧК Яə 
ТqЭТsКНТ ТЦФКЧХКrıЧК ЮвğЮЧ ШХКrКq ЦüəyyənləşНТrТХЦəlidir.  

Qeyd olunanlara əsasən, bu gün mövcud olan tikinti strukturunda torpaq sahələrinin prinsip 
ОЭТЛКrı ТХə əsasən müxtəlif obyektlərТЧ ЭТФТЧЭТ üхüЧ КвrıХЦКsı Цüəyyən məЧКНК ЧКrКСКЭхıХıq 
НШğЮrЦКqХК, ЭТФТЧЭТ ЭКrКгХığıЧıЧ ЩШгЮХЦКsıЧК, üЦЮЦТ ТsЭТПКНədə olan ərazilərin kəsФТЧ КгКХЦКsıЧК, 
mühəЧНТs ФШЦЦЮЧТФКsТвКХКrıЧıЧ ТşТЧНə pozunЭЮХКrıЧ вКrКЧЦКsıЧК РəЭТrТЛ хıбКrır, ən əsКsı Тsə 
вКşКвış ЦüСТЭТЧТЧ sКЛТЭ ТЧФТşКПıЧıЧ ЦüЭХəq şərti olan mənzil tikintisinin kompleks rekonstruk-
sТвКsıЧНК əngəllər вКrКНır  Яə вК ШЧЮЧ КЩКrıХЦКsıЧı səmərəsТг ОНТr. MöЯМЮН şəraitlərdə həyata 
keçiriləЧ şəhərsalma fəaliyyəti kompleks rekonstruksiya əsКsıЧНК ЦüəyyənləşНТrТХЦəlidir.  

MəЧгТХ ПШЧНЮЧЮЧ rОФШЧsЭrЮФsТвКsıЧК sərmayələrin cəХЛ ШХЮЧЦКsı Яə ya vəsaitlərin bir hissəsinin 
kompensasiya edilməsi müəyyən mikrorayon ərazilərində, əsasən də kommersiya məqsəНХТ вКşКвış 
evlərТЧТЧ ТЧşК ОНТХНТвТ ЦüСəЧНТsТ СКгırХıq ərazilərində əlavə вКşКвış sКСələrinin əldə edilməsi yolu 
ilə mümkündür. Ona görə də bu məsələnin tipoloji, konstruktiv, texnoloji, hüquqi və təşФТХКЭТ 
məqКЦХКrıЧı əks etdirə biləcək rekonstruksiya normativlərТ ТşХəЧТЛ СКгırХКЧЦКХıНır.  

ВКşКвış ЦüСТЭТ ЭТЩХərinin və şəhərsКХЦК sТЭЮКsТвКХКrıЧıЧ ЦüбЭəХТПХТвТ, BКФı şəhəri üçün 
səciyyəЯТ ШХКЧ вКşКвış ПШЧНЮЧЮЧ ЩКrКЦОЭrХəri, mənzil növlərinin, habelə mənzillərə dair mülkiyyət 
ПШrЦКХКrıЧıЧ ЦüбЭəХТПХТвТ вКşКвış ПШЧНЮЧЮЧ yenidən təşФТХТ ТsЭТqКЦətində КЩКrıХКЧ Эədbirlərin 
spesifik xüsusiyyətlərini müəyyənləşНТrТr. KöСЧə şəhərin ərazisində küçələrin bərЩКsı Яə yenidən 
qЮrЮХЦКsı гКЦКЧı əsas nəqliyyat və mühəndis-ЭОбЧТФТ ФШЦЦЮЧТФКsТвКХКrıЧ хəkilməsi tarixi zonada 
yerləşəЧ вКşКвış ЦüСТЭТЧТЧ rОФШЧsЭrЮФsТвКsıЧК гəЦТЧ вКrКНır ФТ, ЛЮ НК öг ЧöЯЛəsində ЮЧТФКХ вКşКвış 
evlərТЧТЧ qШrЮЧЮЛ sКбХКЧЦКsıЧК Яə müasir sanitar-gigiyena tələblərinə cavab verəЧ вКşКвış 
ЦüСТЭТЧТЧ ПШrЦКХКşЦКsıЧК бТНЦət edəcəkdir. 

FərНТ вКşКвış ОЯХərinin yerləşНТвТ ərazilərdə mövcud olan əХЯОrТşХТ sШsТКХ ЦüСТЭ ТХФ ЧöЯЛədə 
məЧгТХ ПШЧНЮЧЮЧ sıбХığıЧıЧ КrЭırıХЦКsı, əsКsХı Цənzil tikintisi, tikililərТЧ ЦОЦКrХıq-ЩХКЧХКşНırЦК 
keyfiyyətlərТЧТЧ вКбşıХКşНırıХЦКsı, ərazilərin mühəЧНТsТ КЛКНХКşНırıХЦКsı, бüsЮsТ бТНЦət sektorunun 
ПШrЦКХКşНırıХЦКsı СОsКЛıЧК вКşКвış ЦüСТЭТЧНə ТМЭТЦКТ ПЮЧФsТвКХКrıЧ РüМХəndirilməsТ ЛКбıЦıЧНКЧ 
sözü gedən tikinti növünün əsКsıЧı ЭəşФТХ ОНТr. BЮЧЮЧХК ЛОХə, mərkəzə və ictimai aktiv zonalara 
вКбıЧ ПərНТ ЭТФТЧЭТ rКвШЧХКrıЧıЧ Квrı-Квrı sКСələrində tikili növlərinin seçmə üsulla əvəzlənməsi də 
ЦüЦФüЧНür (ЦТsКХ üхüЧ, BКФıНК AЭКЭürФ, HüsОвЧ CКЯТН ЩrШsЩОФЭХəri və sair).  

Azmərtəbəli tikinti obyektlərinin yenidəЧ qЮrЮХЦКsıЧНК ən vacib məqКЦ вКşКвış ОЯХərinin 
ФШЧsЭrЮФЭТЯ ОЭТЛКrХığıЧıЧ, sОвsЦТФ НКвКЧıqХığıЧıЧ, вКЧğıЧ təhlükəsizliyinin, istilik səmərəliliyinin 
КrЭırıХЦКsıЧНКЧ ТЛКrəЭНТr. BЮ КЦТХ ЦОЦКrХıq-ЩХКЧХКşНırЦК, ФШЧsЭrЮФЭТЯ-texnoloji həllərТЧТЧ РОЧТş 
tətbiqi, iqtisadi səmərəХТХТФ, ЛЮ ЦОЭШНХКrıЧ əСКХТ КrКsıЧНК РОЧТş вКвıХЦКsı ФТЦТ Цəsələlərin həlli ilə 
ЛКğХı üsЮХХКrıЧ ТşХənilərəФ СКгırХКЧЦКsıЧı ЭələЛ ОНТr. EвЧТ гКЦКЧНК вКşКвış ОЯХərinin yenidən 
qЮrЮХЦКsıЧıЧ sКЧТЭКr-gigiyena aspektlərini tənzimləyəcək xüsusi müddəКХКrıЧ СКгırХКЧЦКsı НК гəruri 
məsələ ФТЦТ qКrşıвК qШвЮХЦКХıНır. 
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Ərazilərin yeni sosial-iqtisadi tələblərə və əhalinin tələЛКЭХКrıЧК МКЯКЛ ЯОrən müasir sosial 
obyektlərlə təmin edilməsi vəziyyəЭТЧТ вКбşıХКşНırЦКq üхüЧ ОХЦТ Эədqiqatlar əsКsıЧНК вКşКвış Яə 
mülki bina və qЮrğЮХКrıЧ вОЧТ ЦüКsТr sЭКЧНКrЭХКrК ЮвğЮЧ ЧШrЦКЭТЯ-ЦОЭШНТФТ ЛКгКsı вКrКНıХЦКХıНır. 
BЮЧНКЧ ЛКşqК, вКşКвış ШЛвОФЭХərinin kütləЯТ şəkildə yenidəЧ qЮrЮХЦКsı, ЦüКsТr ЦüСəndis 
КЯКНКЧХıqХКrıЧıЧ Эətbiqi istiqamətində КЩКrıХКЧ ТşХər üхüЧ ХКгıЦТ ЧШrЦКЭТЯ-ЦОЭШНТФТ ЛКгКЧıЧ 
вКrКНıХЦКsı, бüsЮsТХə də ЦüКsТr ЦОЦКrХıq-ЩХКЧХКşНırЦК Сəllərinin nəzərə КХıЧЦКsı ТХə “ВКşКвış 
evlərinin yenidəЧ qЮrЮХЦКsı Яə əsКsХı ЭəЦТrТ” КНХı вОЧТ НöЯХəЭ ЭТФТЧЭТ ЧШrЦКЭТЯТЧТЧ ТşХənib 
СКгırХКЧЦКsı НК Эəklif kimi nəzərdən keçirilə bilər. 

ВКşКвış ОЯХərТЧТЧ ТЧşК ЦüННəti mənzillərin fiziki və mənəvi amortizasiya dərəcəsini xarakterizə 
edən memКrХıq-ЩХКЧХКşНırЦК ФОвПТввətlərinə böyük təsir göstərməklə, rОФШЧsЭrЮФsТвК ТşХərinin 
xarakterini qabaqcadan müəyyənləşНТrТr.  

Mövcud olan mənzil fondu və yeni mənzil tikintisi bir birilərindən təcrid halda deyil, vahid 
sТsЭОЦТЧ qКrşıХıqХı şəkildə əlaqəli və tam hüquqlu hissələri kimi qəbul edilməlidir. Belə olan halda 
вКşКвış ОЯХərinin müasirləşНТrТХЦəsi və rОФШЧsЭrЮФsТвКsı вШХЮ ТХə vahid sistemin təkmilləş-
dirilməsinə, ən əsКsı Тsə вКşКвış ОЯХərinin müxtəlifliyinə ЧКТХ ШХЮЧЦКsı ЦüЦФüЧНür. 

Açar sözlər: SərbəsЭ ЩХКЧХКşНırЦК, ОФsЩКЧsТвК, ərazilərТЧ НОqrКНКsТвКsı, ЩОrТПОrТвК rКвШЧХКrı, 
şəhərsalma siyasəЭТ, ЦОЦКrХıq-ЩХКЧХКşНırЦК ЭəşФТХТ, Цənzil fondu, ümumi istifadədə olan ərazilər, 
rekonstruksiya. 
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R.R. Aghazadeh  

 
Issues of reconstruction of urban ЬtЫЮМtЮЫОЬ П AгОЫЛКТУКЧ 

on the modern period 
 

SUMMARY 
 

The article touches upon actual problems of improvement oП ЛЮТХНТЧР ШП AгОrЛКТУКЧ’s МТЭТОs Кs К аСШХО. 
It touches upon the solution of problems connected to reconstruction of existing residential areas. 

Introduction of method of internal structural reorganization with the aim of effective provision of urban 
planning development of the cities is proposed. 

Key words: Free planning, expansion, land areas, peripheral areas, urban policy, architecture and 
planning organization, housing, common areas, reconstruction. 
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Şəki-Zaqatala bölgəsinin müdafiə qalalarq  və onlarqn Azərbaycanqn digər rayonlarqnda 
analogiyalarq 

 

оLASƏ 
 
Şəki- Zaqatala bölgəsТЧТЧ Ц ЦКrХığı ТЧşККЭ ЦКЭ rТКХХКrınıЧ Цü Эəlifliyilə zəngindir.  Ayrı-ayrı ЭКrТ Т 

mərhələlərdən günümüzə çatmış Ц ЦКrХıq abidələrində əhəng və хКв НКşı, ağac, kirəmit və s. istifadə olunur. 
Azərbaycanın digər rayonlarında isə təНqТq НТХən abidələrlə Ш şКr ШХКЧ ЭТФТХТХərə ЛКşqК Эəsir göstərən 

üsЮsТввətlər və amillər ЯКr ТНТ. ŞТЦКХ- qərЛ r РТШЧЮЧЮЧ РüЧüЦüгə çatmış Ц ЦКrХıq abidələrinin analoji 
tikililərlə müqaisəsi Azərbaycanda yüksək səviyyəХТ ТЧşККЭ Э ЧТФКsınıЧ, Цü ЭəХТП Ц ЦКrХıq məktəbləri 
arasındakı qКrşılıqlı əlaqələrТЧ, qШЧşЮ öХФələrТЧ Ц ЦКrХığı ilə qКrşılıqlı təsirin mövcud olması və хШ əsrli ən-
ənəvi üsulların istifadəsi barəsində nəticələrə gəlməyə imkan yaradır. 

Açar sözlər: m ЦКrХıq abidələri, abidələrin qorunması və bərpası 
 

S. Kh.Hajiyeva  
 

Fortifications of Sheki-Zagatala district and their analogies in the other regions of Azerbaijan 
 

SUMMARY 
 

Sheki- Zagatala architecture is notable for rich palette of building materials thanks to stone, river stone, 
brick, wood and ceramic. There are numerous architectural monuments from different architectural epochs 
preserved up to now. One can mentions analogical buildings in other regions of Azerbaijan, that were 
peculiar with their features. Comparison of the preserved monuments of the north- western region with the 
other analogical buildings allow us come to conclusion about high level of building skills in Azerbaijan, 
about mutual influence between architectural schools in different regions, as well as about continuity of the 
century-long traditional methods in architecture of the country.  

Key words: architectural monuments, preservation and restoration of the monuments 
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STASIONAR PLATFORMALARINDA YAQBLOKLARININ QALDIRICI 

PONTONLARININ SƏMƏRƏLILIYININ TƏDQIQI VƏ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI 

 
Dəniz n ft-qaz stasionar pХatПormaХarın ən mühüm və məsuliyyətli qurğusu dayaq 

bХoФХarıНır. 
əzər dənizində tikilən dayaq bХoФХarı çubuq tipli, prizmatik və priomidal ПormaХarНaНır 

və ağırХıqХarı 5 min tona qədərdir. Müsbət üzənliyə malik olan böyük qabaritli və kütləli 
dayaq bloФХarını tikinti m вНanınНa dikləmək üçün onХarın baş hissəsinə iki dördbucaq hava 
pontonu quraşНırıХır. 

Pontonun rolu blok-su-kran  əlaqəsində böyükdür. 
Pontonun bağХanmaв rini вığarФən dəвişmək mümkündür. Təbii ki, onun blok boyu aşağı 

saХınması və ya yu arı qaХНırıХması fiziki pros slərə təsir dir. O aşağı bağХanНıqНa həm də 
blokun qaХНırıХmasına aktiv kömək dir (şək. 1ç). Ancaq blokun suda ПırХanma pros sini 
ləngidir. 

Ponton qurğunun son s Фsiвasına (baş tərəfdə) bağХanНıqНa o, qüvvələr mom ntinin 
balansına uвğun olaraq blokun suda ПırХanma pros sini sürətləndirir (şək. 1a, b, c). 

 

 
 

Ancaq      . 
 
Son mərhələdə pontonun bir hissəsi havada olur (şək. 1c) və blok tam şaquХiХəşə bilmir 

(=15-25); çünki blokun da ili НaвaqХarı (m2) dənizin dibinə dirənir; blok şaquХiХəşНiФМə  

pontonun havaya qal an hissəsi böyüyür (Q1) və suyun qaХНırma qüvvəsi aгaХır, Gp-Q1= 1Qp.  
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Şəkil 1. Gəmidən dənizə saХınmış pontonХanmış (yu arıНan) priomidal blokun vəziyyətləri: 
a- Нüşərkən; b- ПırХanarФən; c- da ili dayaqlar, dənizin dibinə söykənərkən; ç – dənizin dibinə 

oturНuХmuş vəziyyəti. 
Bu variantda krana Нüşən yük Gk=(Gb- 1Qp)KkKd artır və pontonХarı sökmək Хaгım gəlir. 
Yu arıНaФı düsturlarda Gb- blokun ağırХığı, Gp- pontonun ağırХığı, Qp- suyun pontonqaХНırım 

qüvvəsi, Kk, Kd- küləyin və НaХğanın düzlənən bloka hidrodinamiki təsir əmsaХХarıНır. 
 

 
Şəkil 2. Trap siodal pontonun konstruktiv sх mi 
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Pontonlar m tal borulardan СaгırХanır.Borunun diam tri dayaq borusunun diam trindən ən aгı 
D=2,0-3,0 dəfə ço  və Нivarının qaХınХığı t15 mm olur. Ona uвğun olaraq hər pontonun ağırХığı 
Gp=30-50 ton və daha ço  olur. Bloka bağХanmış 2 ponton əlavə yli ağırХıq вaraНır. PontonХarın 
ПaвНaХı qaХНırım qüvvəsi  

 

 
 
Qurğunun suda ПırХanma və qal ım sürəti (q) suyun qurğu aХtını tam doldurma sürətindən (d) 

böyük olduqda su qurğuвa əlavə təzyiq qüvvəsi вaraНır, onun maksimal qiyməti  

 
 
pros sdə h0 azalan, q isə artan ətt üzrə g dir.  
Burada n – pontonun saвı, 
h0- suyun pontonun üstündə orta dərinliyi,  
F- suyun blokun üstündə (altla tə minən ynidir) oturduğu sahə,  
Kq- l m ntlərin kələ-kötürlük əmsaХıНır. 
 

 
 

Şəkil 3. Bir borulu hava pШЧtШЧХarı və ШЧХarıЧ DB-yə bağХaЧma vəziyyətləri: 
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a- ponton; b- blokun ninə вığıХmış pontonlar; c- ikitərəfli; d- dördtərəfli; - blokun uzununa 
вığıХmış ponton; l- ikitərəfli; k- dördtərəfli; l1, m- bloka iki sıra вığıХmış pontonun profildə və 
planda РörünüşХəri 

Göstərilən pros s qurğunun suda ПırХanarФən və qal arkən bütün hissələrində g dir və bu 
səbəbdən də qaХНırım qüvvəsinin səmərəliliyi aşağı Нüşür. 

HaгırНapriomiНaХbХoФХaraвığıХanpontonХarınmüəyyənхatışmamaгХıqХarıvarНır. 
BunХaraşağıНaФıХarНır: 

1. QuraşНırmaq və sökmək ba ımınНan pontonХarın вığМamХığı yo dur. Blokun ağırХığı artНıqМa 
o dibə Нoğru uгaНıХır və ölçüləri artır.  

2. Pontonun qabarit ölçüləri böyük oХНuğunНan əlaqə möhkəmliyini sa lamaq üçün aşağı 
hissələri bloka sərt birləşНiriХir – qaynaq dilir. Bu da onun sökülməsini çətinləşНirir. 

3. Pontonun univ rsaХХığı вo Нur. SöФüb başqa qabaritНə oХan bХoФa bağХamaq oХmur.  
4. PontonХar вaХnıг гavoН şəraitində bХoФa bağХana biХər. 
5. Ponton uгanНıqМa bХoФu suНa ПırХatma səmərəsi aгaХır. 
6. Qurğu şaquХiХəşərkən pontonun bir hissəsi havaya qal ır və qaХНırım qüvvəsi aгaХır. 

Göründüyü kimi, dördkünc pontonХarın qüsurХarı хo dur.  
BunХarı nəzərə aХaraq Сava pontonХarının ФonstruФsiвaХarınНa və bХoФa вığım ПormaХarınНa, əsas 

ПunФsiвasını təmin də bilən dəвişiФХiФХər aparmışıq. 
Hər ponton bir borudan ibarətdir. Bloka mü təlif vəziyyətlərdə bərkidilə bilər, quraşНırıХarФən 

paгХaşНırıХır. 
a)  ŞaquХi вığım variantınНa pontona su vurНuqНa ağırХıq qüvvəsinin təsirindən o paгХarНan хı ır. 
b) üПüqi вığım variantınНa pontonun Нüвünü paгНan гərbə qüvvəsi ilə, ya ud kəsilərəФ хı arıХırν 

suвa НüşürХər və kranla götürülürlər. 
Təklənmiş pontonХarın вığıХması və sökülməsi ço  asanНır. OnХarı bХoФun 2 və 4 tərəfinə 

mü təlif vəziyyətlərdə, h sabat uгunХuğunНa bağХamaqХa üгən, qaХНıran və nizamlanan formalara 
salmaq olur. Onlar univ rsaХНırν bir bХoФa СaгırХanmış pontanХar başqa qabaritНə olan bloklarda da 
istifadə oluna bilirlər. PontonХarı bХoФun istənilən y rində qoşaХaşНırıb qaХНırım qüvvəsini 2 dəfə və 
daha ço  artırmaq mümФünНür.  

DörНФünМ ponton bХoФ НaвaqХarına хətinliklə oturНuХur. QuraşНırarФən paгХaşНırmaq üхün 
pontonun söykənən müstəvisi və paz yuvaları хo  dəqiq СaгırХanmaХıНır. 

Tikinti m вНanına qoвuХarФən НaХğa-külək-a ın şəraitində Фran qarmağınНan asıХmış bХoФ 
oвnaвır – əsmə pros si вaranır.  

Blokun iki tərəfinə bərФiНiХmiş НörНbuМaqХı pontonХar onun oвnama pros sində rəqsin 
ampХituНasını artırır. 

Bu pros s üzdürülən bХoФХarНa Нa вaranırν üsusi ilə bХoФ bir НartıМı iХə nəql olunanda. Pros sə 
blokun dənizə batma dərinliyi və nəql sürəti ço  təsir dir. Bir borulu pontonlarda blok dörd 
tərəfdən simm trik əhatələndirildikdə əsmə pros sində sakitləşНirmə aparmaq mümkündür. 
Yu arıНaФıХar təsdiq dirlər Фi, Нaвaq bХoФХarına quraşНırıХan üгНürüМü və qaХНırıМı Сava 
pontonХarının bir boruХu – ətti ПormaНa oХması t niki, t nolo i və iqtisadi ba ımНan хo  
səmərəlidir. 

Açarsözlər: ponton, dayaq, dayaqbloku, sabitpХatПorma, quraşНırma, üгНürüХən. 
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Research of efficiency of elevating pontoons of support blocks of stationary platforms and 

their improvement 

 

SUMMARY 

 
All support blocks of the joint venture having positive buoyancy are equipped with pontoons, in the 

quadrangular form, from pipes of the big diameter. 
Efficiency of the specified pontoons in transportation and in block installation on a building site is 

investigated, their advantages and lacks are revealed. More simplified, universal and effective design of a 
pontoon of blocks is recommended.   

Key words: pontoon, support, support blok, stationary platform, installation, floating 
 

 

 

UDC 69.04 

 

V. I. L. Shahsavar 
vahidlal@yahoo.com 

Head of Structural Dept., Farbana Consulting Engineers, Urmia, IRAN,  
Azerbaijan University Of Architecture and Construction. 

 

STABILITY AND BEHAVIOR OF INHOMOGENEOUSE CONCRETE COLUMNS 

 

1. INTRODUCTION 

Most structural failures are the result of an error made by one of the people involved in the 
great number of steps between the original idea and the completion of the final structure. For 
reinforced concrete construction, mainly inadequate column designs and over-weight structures are 
the cause of fatal building failure and related human victims. 

Buckling, also known as structural instability, may be classified into two categories:1, 
bifurcation buckling and 2, limit load buckling. In bifurcation buckling, the deflection under 
compressive load changes from one direction to a different direction (e.g., from axial shortening to  
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lateral deflection). The load at which the bifurcation occurs in the load-deflection space is called the 
critical buckling load or simply critical load. In limit load buckling, the structure attains a maximum 
load without any previous bifurcation, i.e., with only a single mode of deflection. The buckling load 
of stocky columns must be determined by taking into consideration the inelastic behavior, (Euler, 
1744). 

  (1) 

 
Where E is the modulus of elasticity of the column member representing the material property, 

I is the area moment of inertia of the cross-section, k is the column effective length factor, whose 
value depends on the conditions of end support of the column and L is the length of the column. In 
this research, critical load or stability of inhomogeneous reinforced concrete columns have been 
investigated. To do this, sensitivity analysis of critical loads to various parameters such as E, I and 
L have been investigated. In this study, studying has been done on a set of concrete columns with 
and without inhomogeneous properties. The column section is generally square or rectangular, but 
circular and polygonal columns are used in special cases. Consider now columns of square cross 
sections. 

 
2. MATERIAL PROPERTIES 

 

2.1. Concrete strength 

Material properties affect the critical value of the buckling loads. Concrete strength is counted 
as one of the important parameters for the material properties in reinforced concrete structure 
design. The material modeling of reinforced concrete consisting generally of three phases: cement 
mortar, aggregate grains and reinforcing steel bars, is a strong compromise between the structural 
phenomena and available material parameters. In structural analysis, reinforced concrete materials 
are modeled as a macroscopically homogeneous material with response influences by each of the 
phases. Stress-strain МurvОs arО an ОбtrОmОХв important РrapСiМaХ mОasurО oП a matОriaХ’s 
mechanical properties. 

 

 
 

Figure 1. Stress-strain curves, left: general, right: Todeschini 
 

2.2. Modulus of elasticity 

Material properties can be defined through concrete strength and modulus of elasticity as 
proposed in different national building codes through various formulas for the same values of 
concrete strength. Modulus of elasticity of concrete is a key factor for estimating the deformation of 
buildings and members, as well as a fundamental factor for determining modular ratio, n, which is 
used for the design of section of members subjected to flexure. Modulus of elasticity of concrete is 
frequently expressed in terms of compressive strength, Eq. 2. Slope of stress-strain curve is defined 
as elasticity modulus in concrete.  
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         (2) 

 
This modulus relates to the kind of concrete, concrete age and speed in loading, concrete 

properties and mixing percent and more importantly relates to definition of concrete elasticity 
modulus. According to Eq. 2, the two factors, compressive strength and weight, have relations with 
elasticity modulus. In concreting, by being careful about how to compact the concrete and its 
completion, the concrete will have much compressive strength. So all the aspects that influence in 
compressive strength and weight have in direct influence in elasticity modulus too.   

 

 
 

Figure 2.  A: Todeschini model, B: Hognestad model, s: secant modulus, t: tangent modulus, 
 r: reduced modulus of elasticity 

 
3. Inhomogeneous behavior of concrete 

Using the same mixing, concrete could get different Compressive strength results in different 
situations. Following is some of effective factors on compressive strength of concrete. The 
compressive strength of concrete depends on some main factors for examples the aggregate grading, 
aggregate/cement ratio as well as the water/cement ratio. Also depends on some minor factors or 
site factors for examples grout leakage, poor compaction (the influence of gravity force on 
concentration of layers and type of concrete compression vibration), segregation, grading limits, 
poor curing and Chemical attacks such as chlorides, sulfates, carbonation, alkali-silica reaction and 
acids. Some studies show that humidity and good temperature in concreting after 180 days can 
increase the concrete strength to 3 times. In those seasons with straight sunshine, the temperature 
increases and humidity of concrete section decreases 2 or 3 degrees. This factor is important in 
column sections and surrounding beam sections of roofs.  

Concrete, as a non-homogeneous material, consists of separate phases; hydrated cement paste, 
transition zone and aggregate. Although most of the characteristics of concrete are associated with 
the average characteristics of a component microstructure, the compressive strength and failure of 
concrete are related to the weakest part of the microstructure. Its compressive strength increases as 
it is loaded in a biaxial compressive state, but decreases as the tensile stress is increased under 
biaxial compression–tension. Moreover, the ductility of concrete under biaxial stresses is also 
dependent on the stress state. 

For example a reinforced concrete column with known high is supposed.  Regarding to the 
column height, concreting may be done in 2 or more steps. Segregation that cause by levels and 
height of concreting and poor compacting of concrete may change the density of column concrete. 
If density of the concrete in bottom section of the column (x/L=0) equals to Wc, then the density at 
the top of the column section (x/L=1) would be Kw*Wc. Where Kw is the coefficient smaller than 
one and shows the density differences of bottom and top. For instance Kw=0.95 means the density  
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of concrete in top of the column is 95% of density of the bottom. Sensitivity analysis of elasticity 
modulus to various ratios of Kw, suppose of constant compressive strength of concrete is shown in 
Fig. 3a.  

With a change in concreting and compacting methods, the compressive strength in bottom and 
top of the column will be different. If the compressive strength of the concrete in bottom section of 
МoХumn (б/L=0) ОquaХs to П’c, then the strength at the top of the column section (x/L=1) would be 
Kc*П’c. Where Kc is the coefficient smaller than one and shows the compressive strength differences 
of bottom and top. For instance Kc=0.95 means the compressive strength of concrete in top of the 
column is 95% of compressive strength of the bottom. Sensitivity analysis of elasticity modulus to 
various ratios of Kc, suppose of constant density of concrete (kw=1) is shown in Fig. 3b. 

 

 
 

Figure 3. Sensitivity analysis of Ec with Wc aЧd f’c according to different Kw and Kc 
 
In practice, with a change in gradation and concrete compaction, the density and the 

compressive strength of concrete are change. It may happen that with a small change in density and 
without any external interference, the compressive strength of concrete decrease due to the decrease 
in density, it means if Kw=0.95 then Kc may equals to 0.9. Sensitivity analysis of modulus of 
elasticity with both Kw and Kc is shown in Fig. 4. If the density of concrete in top of the column is 
%95 of the density in bottom and it may cause that the compressive strength in top of the column be 
%90 of the bottom, thus the elasticity modulus of concrete in top of the column become %88 of the 
elasticity in bottom, (Fig. 5). 

 

 
 
Figure 4. Sensitivity analysis of Ec with Wc Шr f’c according to column nonparametric height (left: 

Kw=0.95, right: Kc=0.90) 
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Figure 5. Sensitivity analysis of Ec with Wc aЧd f’c according to column nonparametric height  
(Kw=0.95 & Kc=0.90) 

 
In this form the elasticity follows a second order equation (KE). This second order equation 

shows the inhomogeneous behavior of concrete in column height and one can calculate the critical 
load. These second order equation is used to estimate the changes of elasticity modulus. 

 
     (3) 

 
Instability of linear elastic columns is analyzed by the energy method. The energy method for a 

column provides a criterion, which determines whether the column is stable or not. 
 

          (4) 

 
Where v is shape function and, 

 
 ,        (5) 

       (6) 

   (7) 

    (8) 

 

 

    (9) 

 (10) 

 
To compare the critical load for liner (first order) equation of elasticity modulus is also 

estimated. 
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     (11) 

   (12) 

   (13) 

 
Supposing a liner relation of elasticity modulus of concrete in column height instead of second 

order equation, critical load of first mood of buckling has %0.032 error and the error of second 
buckling mood is %0.044. Column critical load by homogeneous behave of concrete with unique 
length of column will be 9.869 EI. It means that if changing of the elasticity modulus equals to 
KE=0.88 then the critical load decrease from 9.869 to 9.261, around %94. 

 
4. Conclusion 

Material properties affect the critical value of the buckling loads. Material uncertainty was 
represented by the main important parameters of concrete as concrete strength and elastic modulus. 
Critical buckling load is among the important structural stability criteria directly related to the 
material properties. Using the same mixing, concrete could get different Compressive strength 
results in different situations. In practice, with a change in gradation and concrete compaction, the 
density and the compressive strength of concrete are change. 

Key words: concrete columns, stability, Buckling load. 
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Qeyri-bircins bОton sütunlarının Нaвanıqlığı və rəqsləri 

 

XоLASƏ 

 
SabitХiФ СОsabХamaХarı  struФtur НiгaвnınНa ФritiФНir və struФtur sütunХarının ОХОmОntХərinə əhəmiyyətli 

dərəcədə zərər verə bilər. Bu tədqiqatda, tənqidi yük və qeyri-homogen ortotrop dəmir-bОton sütunХarın 
sabitliyi öyrəniХmişНir. Bir sıra məСsuХun istОСsaХı nəticəsində Mətləbdə proqram sistОmi вaгıХmış və 
məlumat və  rəsmlə bağХı НiaqramХarın təСХiХi ОНiХmişНir.  

Açar sözlər: beton, sütunХarının НaвanıqХığı və rəqsləri 
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BUCKLING LOAD OF PINED-PINED INHOMOGENEOUSE CONCRETE COLUMN 
 

1. INTRODUCTION 

Columns are structural members in buildings carrying roof and floor loads to the foundations. 
Most columns are termed short columns and fail when the material reaches its ultimate capacity 
under the applied loads and moments. The limit loads for columns, having major importance to a 
buildinР’s saПОtв, arО МonsiНОrОН stabiХitв Хimits. TСus, a НОsiРnОr must ОvaХuatО tСО МritiМaХ ХoaН 
limits. In reality, some of the design parameters in structural analysis may be disregarded which can 
lead to uncertainties. Slender columns buckle and the additional moments caused by deflection must 
be taken into account in design. The buckling load of stocky columns must be determined by taking 
into consideration the inelastic behavior, (Euler, 1744). 

 

      (1) 
 

Where E is the modulus of elasticity of the column member representing the material property, 
I is the area moment of inertia of the cross-section, k is the column effective length factor, whose 
value depends on the conditions of end support of the column and L is the length of the column. 

The column slenderness is defined as L/r, where r=h/120.5 and h=side of the square cross 
sОМtion = 150mm. In numОriМaХ МaХМuХations, аО МonsiНОr П’c=250 kg/cm2. The column is reinforced 
sвmmОtriМaХХв bв ОiРСt aбiaХ stООХ bars anН tСО stООХ ratio ρ=0.01 anН 0.03. The cover of concrete 
bars is such that the axial bar centers are about 50 mm from the surface. Furthermore, Es=2e6 
kg/cm2 and fy=4000 kg/cm2. 

 

2. MODULUS OF ELASTICITY 

Material properties can be defined through concrete strength and modulus of elasticity as 
proposed in different national building codes through various formulas for the same values of 
concrete strength. Modulus of elasticity of concrete is frequently expressed in terms of compressive 
strength, (Eq. 2).  

 
   (2) 
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This modulus relates to the kind of concrete, concrete age and speed in loading, concrete 

properties and mixing percent and more importantly relates to definition of concrete elasticity 
modulus. According to Eq. 2, the two factors, compressive strength and weight, have relations with 
elasticity modulus. In concreting, by being careful about how to compact the concrete and its 
completion, the concrete will have much compressive strength. 
 

3. INHOMOGENEOUS FORMULATION OF COLUMN BY ENERGY METHOD 
 

Euler's equation is given from solving of a differentiating of deformation curves and in some 
parts it is a little complex and we should use approximation equations based on system energy. 
Elasticity modulus, E, is defined by ACI-318 as Eq. 2, 

 

    (3) 
 

Where Wc and Wc0 are the density of concrete and Wcx is the inhomogeneous formulation of 
the density. Inhomogeneous formulations of the compression strength, f’

cx, and elasticity modulus, 
Ex, are represented as: 

 

     (4) 

              (5) 

            (6) 

       (7) 

   (8) 
 

A Pined-pined column section with P load should be analyzed. In virtual work theorem 
(spiritual form of original shape), virtual work, W, equals with strain energy, U, Eqs. 9 and 10. The 
actuate form of section is supposed as the first mood and an element arch length of column is shown 
bв δ or Нs, Eq. 11. To calculate accomplished work with external load P, we have  du=ds-dx that 
equals to displacement of vertical load. Strain energy of column that relates to flexure displacement, 
compressive load and shear force could be calculated by omission of shear force and for a pined-
pined column section we can follow the below: 

 

       (9) 

                   (10) 

          (11) 

       (12) 

       (13) 

             (14) 

 

   (15) 

    (16) 
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To create the stress-slenderness sensitivity curves related to various inhomogeneous parameters 

(Kw & Kc), the results of the stability analysis were inspected and collected and the outcome is 
indicated according to the related figures. The sensitivity curves were obtained in the different 
levels of slenderness based on the four famous modulus theories, as follows: 1- Euler, 2- Tangent, 
3- Secant, 4- Reduced and the results were compared. 

 

 
 

Figure 3, Buckling stress versus slenderness for various types of modulus theories and ACI-318 code. 
I=1.0 Ig, Left: Kw=0.9, right Kw=1.0 

 

In figure 3, buckling stress versus slenderness for various types of modulus theories and 
ACI318 code has been demonstrated, (Left: Kw=0.9, right Kw=1.0). In figure 4 buckling stress 
versus slenderness for inhomogeneous parameter (Kw) has been demonstrated. Other studied curves 
and relationships can't be figured in this paper because of some locative limitations. 

 

 
 

Figure 4, Buckling stress versus slenderness for various types of modulus theories and ACI-318 code. 
I=1.0 Ig, (-)Kw=0.9, (-.) Kw=1.0 

 

4. FINITE ELEMENT ANALYSIS OF TIMOSHENKO COLUMN 

 
The buckling analysis of Timoshenko beam/column considers the solution of the eigen-

problem. 
    (17) 

 
АСОrО λ arО tСО МritiМaХ ХoaНs anН Б tСО buМФХinР moНОs. TСО РОomОtriМ stiППnОss matriб KР is 

obtained as (M. Petyt, 1990): 
 

    (18) 
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Table 1 and 2 show the buckling loads for pinned-pinnОН TimosСОnФo МoХumns α=0 anН 

α=0.20, rОspОМtivОХв. АСОrО buМФХinР ХoaНs arО: Pfi, finite element; Peu, Euler (eq. 1); Pli, linear 
interpolation (eq. 19); P2n, second order interpolation (eq. 20). For example a reinforced concrete 
column with various high to side ratio is supposed. In numerical calculations, we consider 
E0=210,000 kg/cm2, =0.25, G=84,000 ФР/Мm2 and n (number of elements in finite element 
analysis)= 200. The column is reinforced symmetrically by eight axial steel bars and the steel ratio 
ρ=0.03. TСО МovОr oП concrete bars is such that the axial bar centers are about 50 mm from the 
surface. 

 Furthermore, Es=2e6 kg/cm2 and fy=4000 kg/cm2. Results are in excellent agreement with 
those of Bazant and Cedolin 1991. Figure 6 illustrate the four first buckling modes for pinned-
pinned Timoshenko columns. If elasticity modulus of concrete in bottom section of the column 
( =б/L=0) ОquaХs to E0 and at top of the column section ( =б/L=1) ОquaХs to KExE0 or 

, then elasticity modulus of concrete in middle section of the column 

( =б/L=0.5) аouХН bО: 
 

,  Linear interpolation (19) 

 
IП α=0.2,  

 
  Second order, Eq.  (20) 

 
IП α=0.2,  

 
                  :from Eq. 16  (21) 

 
Table 1, buckling loads for pinned-pinnОН TimosСОnko columns α=0 

 
L/h Pfi Pex Peu Pli P2n Pfi/Pex Pfi/Peu Pli/Pex P2n/Pex [Pli+P2n]/2.Pex Eq. (16) 

20 115903 120383 120903 120383 120383 0.9628 0.9586 1.00 1.00 1.00 1.00 

50 3087 3093 3095 3093 3093 0.9979 0.9973 1.00 1.00 1.00 1.00 

75 610.9 611.2 611.4 611.2 611.2 0.9995 0.9992 1.00 1.00 1.00 1.00 

100 193.38 193.41 193.44 193.41 193.41 0.9999 0.9997 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
Table 2, buckling loads for pinned-pinned Timoshenko columns α=0.2 

 
L/h Pfi Pex Peu Pli P2n Pfi/Pex Pfi/Peu Pli/Pex P2n/Pex [Pli+P2n]/2.Pex Eq. (16) 

20 93026 120383 120903 98714 97510 0.7727 0.7694 0.8200 0.8100 0.8150 0.8113 
50 2480 3093 3095 2536 2505 0.8017 0.8012 0.8200 0.8100 0.8150 0.8113 
75 490.8 611.2 611.4 501.2 495.1 0.8030 0.8028 0.8200 0.8100 0.8150 0.8113 

100 155.37 193.41 193.44 158.60 156.66 0.8033 0.8032 0.8200 0.8100 0.8150 0.8113 
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First 6, modes of buckling for pinned-pinned Timoshenko column, L/h=10 
 

5. CONCLUSION 

In this study, the effect of material uncertainty on the buckling of inhomogeneous reinforced 
concrete columns was investigated. Material properties affect the critical value of the buckling 
loads. Material uncertainty was represented by the main important parameters of concrete as 
concrete strength and elastic modulus. Critical buckling load is among the important structural 
stability criteria directly related to the material properties. Using the same mixing, concrete could 
get different Compressive strength results in different situations. In practice, with a change in 
gradation and concrete compaction, the density and the compressive strength of concrete are 
change. 

Key words: concrete, columns, stability, Buckleng load  
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H.Q.Xəlilimərd 
QОвri bircins bОton sütunların bükülmə yükü 

 

XоLASƏ 
 

Beton homogen olmayan və anizotrop bir maddədir. Dəmir-betonun mexaniki hərəkətinin imitasiвası 
hələ də struktur dizayn üsulu sahəsində ən çətin məsələlərdən biri saвıХır.  BОtonun Нəqiq ölçüdə mexaniki 
amillərinə səbəb olan bəzi amillər varНır Фi, onХar Овni və yüksək sütunlarda izotropik deyil. Bu tədqiqatda, 
tənqidi yük və ya qeyri-homogen dəmir-bОton sütunХarın sabitliyi öyrəniХmişНir.  

Açar sözlər: beton, sütun, bükülmə, вüФ, НaвanıqХıq  
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AZƏRBAYCANDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN VAHİD DнVLƏT KADASTRI 
                   

Müasir şəraitdə Daşınmaг ƏmХaФın İНarə edilməsində Нaşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrı 
məХumatХarı - AzərbaвМanın suvОrОnХiвinin, əraгi bütövХüвünün qorunması və НaвanıqХı siвasi, 
iqtisadi və sosiaХ inФişaПının təmin edilməsi məqsədilə dövlət hakimiyyət orqanХarının və yerli 
özünüidarəetmə orqanХarı tərəfindən həll edilən strateji və operativ məsələlərin rОaХХaşmasının 
mühüm, unikal və bəzən də yeganə amili hesab olunur. 

AzərbaвМanНa aвrı-aвrı naгirХiФХərdə, idarələrdə, ФommОrsiвa struФturХarınНa бОвХi Сəcmdə 
kadastr məХumatХarı topХanmışНır və bu məХumatХarın pərakəndəliyi və müxtəlifliyi səbəbindən 
onХarın müasir ФompвutОr tОбnoХoРiвası НövrünНə vaСiН  şəkildə sistemləşНiriməsi və idarəedilməsi 
çətinləşmişНir Фi, bu Нa məkan məХumatХarınНan istiПaНənin ОППОФtХiвini aгaХНır. BunХarı nəzərə 
alaraq Azərbaycanda vahid idarə olunan və özündə müasirliyi əks etdirən Нaşınmaг əmХaФın vaСiН 
dövlət ФaНastrı məХumat baгasının вaraНıХması Сər bir sahədə inФişaПı stimuХХaşНıran amiХ oХmaХıНır. 

Müasir dövrdə AzərbaвМanНa Нaşınmaг əmХaФın vaСiН Нövlət ФaНastrı məХumatХarının 
вaraНıХması НövХətin əsas sahələrindən biri oХmaqХa вanaşı, Нaşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrı 
məХumatХarının Сəlli ilə bağХı oХan məsələlərin araНan qaХНırıХmasının stratОРiвasının rОaХiгə 
edilməsi, bütün dövlət orqanХarı və təşФiХatХarın öХФənin suvОrОnХiвinin qorunmasınНa iştiraФı, bütün 
ölkə ərazisində siyasi, iqtisadi və sosial sahələrin inФişaПınНa Нaşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət 
ФaНastrı məХumatХarının вaraНıХması qarşıвa qoвuХan əsas istiqamətlərdən biri oХmaХıНır. 

Daşınmaг əmlak üzərində СüquqХarın qОвНiввatı üгrə ПunФsiвaХarın bir orqanНa birХəşməsi və 
Нaşınmaг əmХaФın СüquqХarının vaСiН rОвОstrinin вaraНıХması, Овni гamanНa Нaşınmaг əmХaФın 
vahid dövlət ФaНastrı məХumatХarının vaСiН məХumat  banФınНa topХanması üхün zəmin вaraНır. 

Bu işХərin görülməsində aiНiввatı naгirХiФХərin, iМra orqanХarının, təşФiХatХarın və  kommersiya 
struФturХarının, müəssisələrin iştiraФı və qarşıХıqХı surətdə fəaliyyəti Нaşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət 
ФaНastrı məХumatХarının вaraНıХması üхün vaСiН inПormasiвa baгasının quruХması, inПormasiвanın  
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emal edilməsi və bu inПormasiвaНan вaraНıХaМaq qaвНaХar хərçivəsində istifadə edilməsi prosesinin 
başХanmasının iХФin şərtləndirən amillərdən biridir.  

AzərbaвМanНa bu sistОmin вaraНıХması üхün üх mərhələnin keçilməsi vaМib şərtlərdən biridir. 
• AiНiввatı saСəvi ФaНastr orqanХarınНa oХan  məХumatХarın topХanıХması, bu məХumatХarın 

keyfiyyətli istifadə edilməsi üхün  vaСiН struФtura uвğun sistОmХəşНiriХməsi və istehsalata 
tətbiqi.  

•  Müasir inФişaПı öгünНə cəmləşНirən yeni texnologiyalar əsasınНa saСəvi kadastr aparan təşФiХar 
topХaНıqХarı məХumatХarı  vaСiН НövХət ФaНastrı məХumatХarı sistОminə daxil etməli və onХarın 
daim yeniləməli.  

• AzərbaвМanНa Нaşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrı məХumatХarına НövХət idarəetmə 
sistemlərinin хıбışı və dövlət orqanХarınНa məkan məХumatХarının mübaНiХəsinin intОqrasiвası.  
Təbiətdə gedən proseslər bu sahələrə öz təsirini göstərmişНir. Təbii və antropogen təsirlər 

nəticəsində torpaq qatınНa РОНən proseslər, təbii fəlakətlər və insan amili ilə bağХı mОşə sahələrinin 
aгaХması, su ОСtiвatХarınНan НüгРün istiПaНə edilməməsi, suХarın хirФХənməsi, əhalinin və sənaye 
sahələrinin inФişaПı iХə əlaqəНar вОni şəhərsaХma mОtoНoХoРiвasının Сəyata keçirilməsi bu sahədə 
olan kadastr məХumatХarının təkmilləşНiriХməsinin, müasir dövrün tələblərinə uвğunХaşНırıХması вОni 
mərhələyə ФОхiНini şərtləndirən amillərdən biridir. 

Daşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrı məХumatХarı sistОminin вaraНıХması iХə əlaqədar olaraq 
qarşıвa qoвuХan vəzifələr aşağıНaФıХarНır: 
•  Daşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrı məХumatХarı sistОminin вaraНıХması iХə əlaqədar olaraq 

dövlət struФturХarının, вОrХi öгünüiНarəetmə orqanХarının, təsərrüfat subyektlərinin bu sahədə 
oХan işХərinin təkmilləşНiriХməsi.  

• Bu sahədə effektli  normativ-Сüquqi baгanın вaraНıХması, ФonstitusiвaНa nəzərdə tutuХmuş 
vətənНaşХarın inПormasiвa əldə edilməsi üхün vОriХmiş sorğuХarın МavabХanНırıХması üхün 
təminat.  

• Dövlət hakimiyyət orqanХarının, вОrХi öгünüiНarəetmə orqanХarının, təsərrüfat subyektlərini və 
vətənНaşХarını ФОвПiввətli və müasir Нaşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrı məХumatХarı iХə 
təmin etmək.  

• İqtisaНi, sosiaХ, ОФoХoУi saСələrdə idarəetmənin effektivliyinin yüksəldilməsi üхün şərait 
yaratmaq məqsədilə Нaşınmaг əmХaФın vaСiН Нövlət ФaНastrı məХumatХarı sistОminНən istifadə 
etmək. 

• Daşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrı məХumatХarı sistОmi хərçivəsində təhsilin 
təkmilləşНiriХməsi СОsabına ФaНrХarın СaгırХanması və yenidən СaгırХığa РönНərilməsi ilə 
səviyyələrinin yüksəldilməsi.  
Daşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrının tərtibi və aparıХması aвrı-aвrı saСələr üzrə 

ФaНastrХarın aparıХması iХə bilavasitə bağХıНır. Nəzərə aХmaq ХaгımНır Фi, Нaşınmaг əmХaФın vaСiН 
dövlət ФaНastrı вaХnıг aвrı-aвrı saСəvi kadastr məХumatХarının topХanması və ümumiləşНiriХməsi 
СОsabına Сəyata keçirilə bilər. Bunu nəzərə alaraq AzərbaвМan RОspubХiФasının ərazisində vahid 
dövlət ФaНastrının tərtibi və aparıХmasını təmin etmək məqsədilə AzərbaвМan RОspubХiФası 
Prezidentinin 24 iyun 2009-Мu iХ tariбХi “Aгərbaycan RОspubХiФası ƏmХaФ Məsələləri Dövlət 
Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi СaqqınНa” Fərmanının 10-cu bəndində qanunvericiliyə 
uвğun oХaraq aвrı-aвrı Нaşınmaг əmlak obyektləri üzrə kadastr aparan icra hakimiyyəti orqanХarına 
tapşırıХır Фi, onХarНa oХan kadastr məХumatХarını Сər rüb AzərbaвМan RОspubХiФasının ƏmХaФ 
Məsələləri Dövlət Komitəsinə təqdim etsinlər. Bu tapşırıqНan irəli gələn vəzifələrin iМrası təbii ki, 
asan olmayacaq. Belə Фi, aвrı-aвrı Нaşınmaг əmlak obyektlərinin ФaНastrХarının tərtibi və aparıХması 
kadastr obyektlərinin özünəməxsus fərdi keyfiyyətləri ilə seçilir və sahələrarası qarşıХıqХı əlaqə  



İЧşaat                  Elmi əsərlər 

 76 

 
гamanı bu spОsiПiФ бüsusiввətlər mütləq nəzərə aХınmaХıНır. HaХ-СaгırНa öХФədə obyektinin öz 
spОsiПiФası iХə seçilən bir çox sahələr üzrə kadastrХar aparıХır Фi, bu ФaНastrХarın baгasınНa aвrı-aвrı 
Нaşınmaг əmlak obyektləri barədə inПormasiвaХar Нaвanır. Aвrı-aвrı Нaşınmaг əmlak obyektlərinin 
ФaНastrХarını СОх vəchlə bir-birinə qarşı qoвmaq oХmaг. Bu ФaНastrХarın Сər birinin ölkənin iqtisadi  
sistemində müstəsna roХu var. Daşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrı Нaşınmaг əmlak 
obyektlərinin mülki dövriyyəsinə xələl gətirmədən mərhələlərlə, tədricən, eyni zamanda 
gecikmədən aparıХmaХıНır. BununХa Нa Нaşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrı ПonНunun 
formaХaşНırıХması öХФə iqtisaНiввatınНa öгünəməбsus бüsusi вüФü oХan Нaşınmaг əmlak 
obyektlərinin elmi əsaslarla idarə edilməsi üçün möhkəm zəmin вaraНaМaqНır. Daşınmaг əmХaФın 
vahid dövlət ФaНastrı ПonНunu isə вaХnıг və вaХnıг aвrı-aвrı Нaşınmaг əmlak obyektlərinin ФaНastrını 
aparan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanХarı iХə birgə fəaliyyəti nəticəsində yaratmaq olar. 

Beləliklə, Нaşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrı НövХət ФaНastrınНa uхota aХınmış aвrı-aвrı 
Нaşınmaг əmlaklara dair məХumatХarın, sənədlərin, xəritə matОriaХХarının sistОmХəşНiriХmiş 
məcmusundan ibarət dövlət inПormasiвa sistОmiНir. Daşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrının 
tərtib edilməsi və aparıХması Нaşınmaг əmХaФ obвОФtinin Нaşınmaг əmХaФın НövХət ФaНastrına НaбiХ 
ОНiХmiş Рöstəricilərlə mövcudХuğunun НövХət tərəfindən müəyyən edilməsiНir. Daşınmaг əmХaФın 
vahid dövlət ФaНastrının obвОФti AгərbaвМan RОspubХiФasının ərazisində yerləşən, mülkiyyət 
növündən və təвinatınНan asıХı oХmaвaraq bütün növ Нaşınmaг əmХaФНır. Daşınmaг əmХaФın vaСiН 
dövlət kaНastrı AгərbaвМan RОspubХiФasının müХФiввətidir.  

Daşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrının tərtib edilməsi və aparıХması  гamanı aşağıНaФı 
prinsiplər rəhbər tutulur:  

- Daşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrının AгərbaвМan RОspubХiФasının bütün ərazisini əhatə 
etməsi; 

- Daşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrının vaСiН sistОm üгrə aparıХmasıν 
- Daşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrının məХumatХarının tam və obвОФtiv oХmasıν 
 - Qanunla əldə edilməsi məСНuНХaşНırıХan məХumatХar istisna oХmaqХa Нaşınmaг əmХaФın vahid 

dövlət ФaНastrının məХumatХarının aхıq oХmasıν  
- Daşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrının Фağıг və ОХОФtron НaşıвıМıХarНa aparıХmasıν  
 - Daşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrının tərtibi гamanı məХumatХarın topХanması iХə bağХı 

fəaliyyətin həyata keçirilməsinə icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanХarı, ОХəcə də fiziki 
və Сüquqi şəxslər tərəfindən şərait вaraНıХması. 

Daşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrına НaбiХ ОНiХən bütün məlumatlar birləşərək vahid 
inПormasiвa sistОmini вaraНır. İnПormasiya sisteminə (bundan sonra-informasiya sistemi) 
AzərbaвМan RОspubХiФasının СüНuНХarı НaбiХinНə yerləşən bütün növ Нaşınmaг əmlaka dair 
məlumatlar və matОriaХХar (onХarın məqsədli təвinatı, Сüquqi statusu, öХхüХəri, sərhədləri, digər 
kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri üzrə məlumat və materiallar) daxildir.  

  İnПormasiвa sistОmi aşağıНaФı mənbələr СОsabına ПormaХaşır: 
- aвrı-aвrı Нaşınmaг əmlak obyektləri üzrə kadastr aparan müvafiq icra hakimiyyəti orqanХarı 

tərəfindən təqdim edilən  məlumatlar; 
- aвrı-ayrı Нaşınmaг əmlak obyektləri üzrə kadastr aparan müvafiq icra hakimiyyəti orqanХarı 

tərəfindən hər rüb təqdim edilən məlumatlar; 
- Нaşınmaг əmlak obyektlərinə hüquq sahibləri (fiziki və Сüquqi şəxslər) tərəfindən təqdim edilən 

məlumatlar. 
Daşınmaг əmХaФın vahid dövlət ФaНastrının məХumatХarınНan müбtəlif sahələrdə müxtəlif 

istiqamətlər üçün istifadə oluna bilər (cədvəl  1). 
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Cədvəl 1 

Daşınmaг əmlakın vaСiН Нövlət kaНastrı 
 

Sıra 

saвı 
İstiПaНə edənlər İstiПaНədə məqsəd 

I Dövlət orqanları 

1. 
Azərbaycan RespubХiФasının  
Fövqalədə Hallar Nazirliyi 

Təbii fəlakətlər гamanı təxirə saХınmaг tədbirlərin həyata keçirilməsi 

üхün Нaşınmaг əmХaФın vaСiН ФaНastr məХumatХarınНan istiПaНə  

2. 
Hüquq Mühafizə OrqanХarı İstintaq tədbirləri гamanı Нaşınmaг əmХaФın ünvan rОвОstr 

məХumatХarının əldə edilməsi    

3. Səhiyyə Nazirliyi TəМiХi tibbi вarНımХar гamanı ünvan rОвОstr məХumatХarınНan istiПaНə     

4. 
Rabitə və İnПormasiвa 
TОбnoХoРiвaХarı NaгirХiвi 

ВОraХtı və yerüstü kommunikasiya obyektləri, mühafizə гoХaqХarınНa 
yerləşən Нaşınmaг əmХaФХar СaqqınНa məХumatХarın əldə edilməsi   

5. 
Sənaye və Energetika Nazirliyi MühənНis qurğuХarı, müСaПiгə гoХaqХarınНa вОrХəşən Нaşınmaг 

əmХaФХar СaqqınНa məХumatХarın əldə edilməsi    

6. Təhsil Nazirliyi Daşınmaг əmlak və ünvan məlumatlarının əldə edilməsi 

7. 
Ədliyyə Nazirliyi ƏmХaФХa bağХı əqdlərin bağХanmasınНa Нaşınmaг əmХaФ СaqqınНa 

məХumatХarın əldə edilməsi 

8. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi 

MОşə, qoruq və digər təbiəti mühafizə təвinatХı ərazilər, milli parklar 

СaqqınНa məХumatХar, Овni гamanНa onХarın вОrХəşНiвi ünvanХar 
barədə məХumatХarın əldə edilməsi 

9. 
Nəqliyyat Nazirliyi NəqХiввat inПrastruФturuna aiН Нaşınmaг əmХaФХar СaqqınНa 

məХumatХarın əldə edilməsi  

10. 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Turizm məqsədləri üçün nəzərdə tutuХan Нaşınmaг əmХaФХar СaqqınНa 

məХumatХarın əldə edilməsi 

11. 
DTXK Kənd təsərrüПatı torpaqХarının təbii və iqtisadi qiymətləndirilməsi 

гamanı Нaşınmaг əmlaka dair kadastr məХumatХarının əldə edilməsi 

12. 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 

Komitəsi 

ŞəhərsaХma işХərində Нaşınmaг əmlaka dair kadastr məХumatХarının 
əldə edilməsi 

II Yerli özünüidarəetmə orqanları 

1. Bələdiyyələr 
Bələdiyyələrə məбsus Нaşınmaг əmlak obyektləri СaqqınНa vaСiН 
kadastr məХumatХarının əldə edilməsi 

III Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən bütün hüquqi və Пiгiki şəxslər 

1. 
Hüquqi şəxslər Daşınmaг əmlak obyektləri СaqqınНa ФaНastr məХumatХarının əldə 

edilməsi 

2. 
FiгiФi şəxslər Mülkiyyətində və istifadəsində oХan Нaşınmaг əmlak obyektləri 

СaqqınНa ФaНastr məХumatХarının əldə edilməsi 

 
Daşınmaг əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrının tərtibi və aparıХmasının вОni ПormaХaşНırıХmağa 

başХaНığını nəzərə alsaq bu sahədə bir sıra хatışmaгХıqХarın mövМuНХuğunun şaСiНi oХarıq.  Həmin 
boşХuqХarı aşağıНaФı Фimi qrupХaşНırmaq mümükündür (cədvəl 2). 
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Cədvəl 2 

Daşınmaг əmlakın vaСiН Нövlət kaНastrının müasir problОmləri 

 

Sı
ra

 sa
вı

 

ProblОmin aНı ProblОmin araНan qalНırılması вolları 

1. Daşınmaг əmХaФın vaСıН ФaНastrının tərtibi və 

aparıХması, СabОХə tОбniФi invОntarХaşНırma, 

ünvan reyestri  ilə bağХı işХərin yerinə yetirilməsi 

гamanı qanunvОriМiХiФ baгasınНaФı 
хatışmaгХıqХar 

Daşınmaг əmХaФın vaСiН ФaНastrı СaqqınНa Aгərbaycan 

RОspubХiФasının  qanununun СaгırХanması və qəbulu, 

tОбniФi invОntarХaşНırma, ünvan rОвОstrinin tərtibi ilə  

əlaqəНar işХərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri hüquqi-

normativ aФtХarın СaгırХanması və qəbul edilməsi 

2.  Proqram təminatınНaФı probХОmХər Proqram ХisОnгiвaХarının aХınması və proqram 

təminatının СaгırХanması 

3. Sahəvi kadastr məХumatХarının pərakəndə, 

sistemsiz və qeyri-stanНart ПormaНa oХması  
AiНiввatı saСəvi kadastr aparan mərkəzi icra 

orqanХarınНan НoХРun məХumatХarın aХınması və 

sistemləşНiriХərək standart formaya gətirilməsi, vahid 

məХumat baгasının təşФiХi 

4. Vahid kadastr sisteminin aparıХması üхün 
stanНartХarın oХmaması 

VaСiН ФaНastr sistОminin stanНartХarının aiНiввatı 
orqanlarla birlikdə işХənib СaгırХanmasına naiХ oХunması 

 
Vahid dövlət ФaНastrının tam, Сərtərəfli, operativ, dəqiq və vaбtınНa aparıХmasını təmin etmək 

məqsədilə zaman-zaman bu sahədəki mövcud normativ-hüquqi və maddi-tОбniФi хatışmaгХıqХarın 
araНan qaХНırıХmasına ОСtiвaМ varНır. Bu boşХuqХarın araНan qaХНırıХması вaбın Рələcəkdə Нaşınmaг 
əmХaФın vaСiН НövХət ФaНastrının  bir sistОm üгrə inФişaПı və onun qanunvericiliyin müddəaХarına 
uвğun müasir inПormasiвa tОбnoХoРiвaХarınНan istiПaНə etməklə inФişaП Оtmiş Avropa öХФələrinin 
kadastr təcrübəsinə вaбınХaşmasına бiНmət edəcəkdir. 

Açar sözlər: Нaşınmaг əmlak, reyestr, vahid dövlət ФaНastrı. 
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Indivisible state cadastre of the property in Azerbaijan 

 
SUMMARY 

 
The main formation stages of the state cadastre, their carrying, putting tasks before and contemporary 

formation problems of cadastre are looked into article. 
Key words: property, reyester, indivisible state cadastre. 
 

 

 

UOT 528.4 

S.A. Qəniyeva,  C.T. Mehdiyev 
AzərbaвcaЧ MemarХıq və İЧşaat UЧТversТtetТ 

 

QURĞULARIN DEFORMASİYALARININ XоSUSİYYƏTLƏRİ  VƏ MоŞAHİDƏLƏRİN 
TƏŞKİLİ 

 
Qurğunun normaХ işinin təmin edilməsi üçün o НaвanıqХı oХmaХı, müəyyən ОНiХmiş Сədlərdə 

özünün ilkin (layihə) vəziyyətini saбХamaХıНır. LaФin, qurğuХar ФonstruФtiv бüsusiввətlərinə görə 
təbii və tОбnoРОn ПaФtorХarın təsiri nəticəsində, həm onХarın bütövХüФНə fəzada vəziyyətinin, həm də 
aвrı-aвrı Сissə və elementlərinin qarşıХıqХı vəziyyətlərinin dəвişməsinə səbəb olan müxtəlif növ 
deformasiyalara məruг qaХır. DОПormasiвaХar tiФinti ФonstruФsiвaХarının möСФəmliyinin və 
layihələnНiriХmiş tОбnoХoУi avaНanХığın istismar şərtlərinin poгuХmasına, Сətta qurğuХarın təhlükəli 
şəkildə НağıХmasına səbəb ola bilər. 

DОПormasiвanı əmələ gətirən təbii faktorlar əsasən qurğunun bünövrəsində istifadə oХunmuş Нaş 
və torpaq  ХaвХarınНa (qatХarınНa) РОНən mühəndis-geoloji və hidroloji proseslərlə əlaqəНarНır. 
OnХara НağıНıМı tОФtoniФ вОrНəвişmə gedən raвonХarНa вОr qabığının Сərəkəti, Нağ qruntunun (Фarst) 
НağıХması və yamac prosesləri (sürüşmə, uçqun), öz çəkisinin təsiri və isХanması iХə əlaqədar 
qruntun əsasХı struФtur НəвişiФХiвi nəticəsində - çökmələr, temperaturun mövsümü və çoxillik 
dəвişmələri ilə əlaqəНar СiНromОtОroХoУi şərtlərin dəвişməsi, nəmlik və qrunt suХarının səviyyəsi 
aiddir. 

Əsas tОбnoРОn ПaФtorХara qurğunun ФütХəsinin, təzyiqinin təsiri, qrunt suХarının səviyyəsinin 
süni şəkildə aгaХНıХması və вa qaХНırıХması iХə qruntun НaşıвıМı бüsusiввətlərinin dəвişНiriХməsi, 
вОraХtı qaгıntıХarın üstünНə qruntun yerdəвişməsi, müxtəХiП aqrОqatХarın, mОбaniгmХərin işХəməsi, 
nəqХiввatın Сərəkəti və digər dinamiki təsirlərlə əlaqəНar qurğunun bünövrələrindəki titrəвişХər, 
вaбınХıqНa inşa ОНiХən qurğuХarХa əlaqədar təmələ Нüşən təzyiqin dəвişməsi aiddir. 
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Qurğunun НОПormasiвaХarına Сəmçinin bünövrənin və tiФinti ФonstruФsiвaХarının Пorması, 

ölçüləri və sərtХiвi, qurğunun НaбiХinНə statistik və dinamiki yüklərin paвХanması təsir edir. 
Deformasiyaya qruntun, suyun, küləyin təzyiqi, günəş şüaХarının qОвri-bərabər qıгНırıХması və s. 
səbəb ola bilər. 

DОПormasiвaХarı öвrənməФ üхün qurğunun бaraФtОriФ вОrХərində nöqtələr nişanХanır, onХarın 
yerinin vəziyyətinə və qОвН oХunmuş гamana nəzərən, qəbuХ ОНiХmiş гaman intОrvaХı arasınНa, 
fəгaНaФı вОrНəвişmələri müəyyənləşНiriХir.  Qurğunun НaвanıqХığı və vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi aХınmış НəвişiФХiФХərin (НОПormasiвaХarın) Рöstəricilərinin təhlili əsasınНa Сəyata 
keçirilir. 

Bir qayda oХaraq qurğunun Сər Сansı bir nöqtəsindəФi ümumi НОПormasiвanın əsas 
komponentləri – çökmə və üfüqi yerdəвişmə aвrı-aвrıХıqНa müəyyən edilir. Çökmə - vertikal 
müstəvidə deformasiya, yəni qurğunun вüФsəklik üzrə yerdəвişməsi, üfüqi yerdəвişmə isə qəbul 
edilmiş ФoorНinat sistОminin oбХarına müvaПiq бaraФtОriгə olunan üfüqi müstəvidə НОПormasiвasıНır. 

Mütləq, yaxud tam çökməni və üfüqi yerdəвişməni aХmaq üхün СОsabatı aparıХaМaq nöqtələrin, 
qurğunun üгərindəki tərpənməz qəbul edilən nöqtələrə nəzarət qeydiyyatХarı və ФoorНinatХarı 
müəyyən edilir. Hər bir nöqtənin S çökməsi, onun cari iH  və müşaСiНələrin başХanğıМ 
mərhələsindəki Ho  qiymətlərinin fərqi Фimi СОsabХanır: 

 

oi HHS  . 

 
SОхiХmiş ФoorНinat sistОminin oбХarı üгrə üfüqi yerdəвişmə aşağıНaФı НüsturХarХa СОsabХanır: 
 

oix xxq  ;          oix yyq  . 

 
Qurğunun хöФməsinin daha dəqiq бaraФtОristiФası üхün НiРər növ çökmələr əhəmiyyət Нaşıвır. 

Bütün qurğunun və вa onun aвrı-aвrı Сissələrinin çökməsinin orS  orta qiyməti n sayda tədqiq 

olunan bütün nöqtələrin mütləq çökməsinə əsasən təyin olunur: 
    


n

or
n

s
S

1

. 

       

İФi siФХ arasınНa müəyyən t vaxt fasiləsi araХığınНa, məsələn, cari və başХanğıМ хökmənin 

orV orta  sürəti bərabərdir. 

t

SS
V nt

or

)( 
  , 

 
buraНa, orta aвХıq və ya orta illik sürəti almaq üçün t aylarla və yaxud illərlə    göstərilir. 
Qurğunun müбtəlif nöqtələrində çökmə çox hallarda qeyri-bərabər – müxtəlif ölçülü və 

müxtəХiП işarəli olur. Bunun əsas səbəbi bünövrə aХtınНaФı qruntun qОвri-bərabər sıбıХması və qurğu 
hissələrinin qrunta təzyiqinin müxtəХiП oХmasıНır. 

Qeyri-bərabər çökmələr НОПormasiвanın əyilmə, qırıХma və burulma kimi növlərinə səbəb olur. 
MüşaСidələrin bir dövrü (t sikli) ərzindəki çökmələrin qeyri-bərabərliyi iki Si - Sj  nöqtələrinin 
çökmə fərqləri ilə  

jiij SSS   
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və ya bir nöqtənin iki dövrdəki (m və n) aвrı-aвrı mS  və nS  çökmələrinin fərqi ilə, yəni 

 

nmmn SSS   

 
düsturu ilə xarakterizə olunur. 
Qurğunun əyilməsini (meyllənmə, aşma, хəplənmə) onun əks tərəflərində qeydə aХınmış iФi i və 

j nöqtələrinin və вa sОхiХmiş oб üгərində, araХarınНa l məsafəsi olan qurğu Сissələrinin çökmə 
fərqləri ilə müəyyənləşНirir. Nisbi хöФmə aşağıНaФı НüsturХa СОsabХanır: 

       

l

SS
K

ij )( 
  . 

Qurğunun aвrı-aвrı Сissələrinin nisbi simmetrik əвintisi aşağıНaФı НüsturХa müəyyən edilir: 
 

 
l

SSS
f

jik

2

)(2 
  , 

Сansı ki, burada iS   iki i və j nöqtələri arasınНa вОrХəşən k nöqtəsinin çökmə qiymətidir. 

Qurğunun vОrtiФaХ oбuna nəzərən buruХması müəyyən ОНiХmiş öвrənilən üfüqi kəsiyin 
mərkəzindən çəФiХmiş vОФtor raНiusunun buМaq vəziyyətinin dəвişməsi kimi qiymətləndirilir. 
Burulma əsasən qüllə tipХi qurğuХar üхün бaraФtОriФНir. 

Qurğunun НaвanıqХığının tiФintinin müбtəlif mərhələlərində və istismarı гamanı 
qiymətləndirilməsi üхün, НОПormasiвaХarın səbəblərini öyrənən tədbirləri və kompleks ölçmə 
əməliyyatХarını birХəşНirən müşaСiНələr həyata keçirilir. 

MüşaСiНələrin əsas məqsəНi, qurğuХarın işХəməsinə və qorunmasına mənfi təsir edən hallara 
gətirə bilən НОПormasiвaХarın qarşısını aХmaq üхün Хaгım oХan proПiХaФtiФi tədbirlərin həyata 
keçirilməsini təmin etməkdir. Bundan əlavə müşaСiНələrin nəticələri bir sıra praФtiФi və elmi 
məsələlərin həllinə imkan verir: 

- vОriХmiş qurğu üхün nisbətən НaвanıqХı təməХi oХan tiФinti mОвНanхası sОхmək; 
- tikinti-quraşНırma işХərinin, məsələn, bОtonХamanın proqramını və qraПiФini, qurğunun 

müxtəlif hissələrində tiФinti ФonstruФsiвaХarının və tОбnoХoУi avaНanХığın quraşНırıХmasının tОбnoХoУi 
sxemini korrektə etmək; 

- bünövrələrin, НaşıвıМı tiФinti ФonstruФsiвaХarının ХaвiСə СОsabХamaХarının НüгРünХüвünü 
yoxlamaq və digər yeni analoji layihələndirmələr гamanı Хaгımı ФorrОФtələr etmək; 

- deformasiya proseslərinin əmələ gəlməsini qabaqcadan xəbər verməyə imkan verən 
qanunauвğunХuqХarı ortaвa хıбarmaq və s. 

DОПormasiвaХarın müşaСiНələri sistematik olaraq, müəyyən zaman fasilələrində həyata keçirilir. 
DОПormasiвanın nisbətən intensiv getdiyi tikinti dövründə müşaСiНələr kvartalda 1-2 dəfə, 
НОПormasiвanın aгaХНığı istismar НövrünНə isə ildə 1-2 dəfə ФОхiriХir. DОПormasiвanın normaХ 
vəziyyətinin kəskin dəвişməsinə səbəb olan faktorlar aşФar ОНiХНiФНə, təcili olaraq tez-tez 
təФrarХanan müşaСiНələr aparıХır. 

MüşaСiНələrin müddətini və tezliyini müəyyənləşНirərkən, gözlənilən НОПormasiвaХarın 
xarakteri və ölçüləri barədə layihə СОsabХamaХarınНan istiПaНə edilir. 

DОПormasiвaХarın səbəblərinin tapıХması və təhlili üçün geoloji, hidrogeoloji və 
СiНromОtОrОoХoУi aбtarışХar nəticəsində aХınan məlumatlar, təməХin qruntunun aвrı-aвrı ХaвХarının 
РüМü, вОraХtı suХarın səviyyəsi, qrunt ХaвХarının ПiгiФi-mexaniki xassələri və s. öyrəniХir. Bir sıra 
СaХХarНa aбtarış matОriaХХarı iХə kifayətlənməyərəФ НОПormasiвanın Рöstəricilərinin ölçülməsi ilə  
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paralel, qruntun və вОraХtı suХarın tОrmiФi rОУiminin Нəвişməsinə, qurğunun tОmpОraturuna, 
meteogöstəricilərə və s. nəzarət üхün бüsusi müşaСiНələr həyata keçirilir. Bünövrələrin tökülməsi, 
tiФinti ФonstruФsiвaХarının və tОбnoХoУi avaНanХığın quraşНırıХması aparıХНıqМa təmələ Нüşən yüklərin 
dəвişməsinin qОвНiввatı aparıХır. MüбtəХiП maşın və mexanizmlərin işХəməsi ilə əmələ gələn 
dinamiki yüklər СОsabata aХınır. QurğuХarın хöФməsinin və üfüqi yerdəвişmələrinin ölçülməsi 
məqsədi ilə, bir qaвНa oХaraq НОПormasiвaХarın mütХəq göstəricilərinin aХınmasına imФan вaraНan 
РОoНОгiвa mОtoНХarı tətbiq oХunur. Eвni гamanНa, qurğunun nöqtələrinin koordinat və yüksəkliyinin 
müəyyən edilməsi üçün geodeziyada məХum oХan bütün РОoНОгi quruХuşХarın,  sбОmХərindən, 
həmçinin texniki ölçü vasitələrindən istifadə edilir.  

Qurğunun НОПormasiвaХarını müşaСiНə etməФ üхün aparıХan РОoНОгiвa işХəri, özündə 
aşağıНaФıХarı birХəşНirən xüsusi СaгırХanmış ХaвiСə əsasınНa Сəyata keçirilir: 

- dəqiqliyə qoyulan tələblər və müşaСiНələrin müddəti göstərilməklə, işХərin aparıХması üхün 
tОбniФi tapşırıqν 

- qurğunun və onun ФonstruФsiвaХarının бüsusiввətləri, tikintisi, təbii şəraiti və onun iş rОУimi 
barədə məlumatlar; 

- müşaСiНə olunan və əsas (baş) nöqtələrin bağХanması üхün РОoНОгi nişanХarın вОrХəşНiriХmə 
sxemləri; 

- вağıntıХara, üПüqi вОrХəşНiriХmələrə və digər deformasiya növlərinə prinsipiaХ müşaСiНə 
sxemləri; 

- НОПormasiвaХarın öХхüХərinin müəyyənləşНirilməsində tələb olunan dəqiqliyin, geodezi 
ölçmələrdə Хaгım oХan Нəqiqliyə müvaПiq oХНuğunu əsasХanНırmaqν 

- ölçmələrin mОtoНХarının və texniki vasitələrinin təsviri; 
- geodezi ölçmələrin və müşaСiНə nəticələrinin intОrprОtasiвasının riвaгi qaвНaНa işХənməsi üzrə 

məsləhətlər; 
- obyektdə РОoНОгiвa işХərinin təşФiХi, ФaХОnНar МədvəХi, iМraхıХarın СОвəti, qurğu və ləvaгimatХarın 

siвaСısı, işin Сəcmi və smeta qiyməti, iş şəraiti təhlükəsizliyi məsələləri. 
DОПormasiвaХara müşaСiНənin təşФiХinНə əsas məsələlərdən biri, deformasiya göstəricilərini 

təyin edərkən tələb olunan dəqiqliyin təвin oХunmasıНır. Laгım oХan РОoНОгi öХхmələrin dəqiqliyi, 
ölçü metod və vəsaitlərinin seçimi onun həllindən asıХıНır. 

Açar sözlər: qurğuХar, НОПormasiвa, хöФmə, əyilmə, РОoНОгiвa işХəri 
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Characters of the installation deformations and organization of the observations 

 

SUMMARY 

 

The deformation kinds and results of their creation are investigated, the deformation calculation 
formulas are shown in the article. At the same time a project of the geodesy works production is given. 

Key words: installations, deformation, sinking, curving, geodesy works. 
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 Azərbaв aЧ M marХıq və IЧşaat UЧТv rsТt tТ 

 

TORPAQ BƏNDINЕ KRANININ GIL-BЕTONDAN TIKINTISI 

 

Torpaq bəndlərin Фranı вünРüХ və ortaРiХХi ə qruntlardan tikilir. Bəndirihissə iФХiqruntХarНan 
tikildikdə əksər hallarda əФs sıгmaqurğusu Фran tipinНə oХur. DünвaНa Р niş вaвıХmış və istismar da 
öгünü НoğruХtmuş böвüФ və orta hündürlüyə malik olan bəndlər НaşНan və Нaş-torpaq qarışığınНan 
tiФiХmişНir. Daş-qrunt bəndlərin əФssıгma qurğuХarı mü təlif nisbi kütləyə malikdirlər. 
Məsələn, Ta iФistanНa tiФiХmiş Nur ФH S-ın torpaq bəndinin hündürlüyü 300m-dir; Kanadada 
tiФiХmiş OФoФiХХH S-in torpaq bəndinin hündürlüyü 220m-dirvəs. Hamısının РövНəsi (priгması) 
Нaş-qrunt tökmədənНir. ƏФssıгma qurğuХarı Фran və özəФ РiХ qruntНan tiФiХmişНir və böyük nisbi 
kütləyə malikdirlər. 
Azərbaв anНa Нa bu tip torpaq bəndlər az tikilməmişНir. BunХarın Нa əkssıгma qurğuХarının (öгəyin 
və Фranın) nisbi Сə mХəri böyükdür. Məsələn, Gən əçay su anbarınНa tiФiХən torpaq bəndin 
Фranının töФmə hə mi, Сansının Фi, maФsimaХ СünНürХüвü 73 m-dir, 1,4 mln. m3-dur, bəndin 

gövdəsinin tökmə hə minin 22%-ni təşФiХ Нir, süгРə Хə birlikdə 26%-ə вa ınНır. ƏРər Фran РiХ-
b tonНan tiФiХmiş oХsa iНi, bu hə mi ən aгı 10 Нəfə aгaХtmaq oХarНı.  
GiХХi ə qruntХarНan tiФiХmiş əФssıгma qurğuХarının nisbi Сə mХərinin böyük olmasının müəyyən 
səbəbləri varНır. OnХarın nХəri, Хə ə də bəndin gövdəsinin ni məХum m toНiФa 1, 2, 3 ilə 
СiНravХiФi С sabХamaХarХa müəyyən НiХir. An aq bu С sabХamaХarın öгХərində də əФssıгma 
qurğuХarının Сə mХərinin əlavə artırım ( tibarХıq əmsaХı) Сə mi varНır.  
С.N. Mois в vin 2 m toНiФasınНa Фran və özəвin orta ni, mə ranın СiНroР oХo i vəziyyəti, 
qurğuХarın ФompanovФaХarı, iqХim şəraiti, gövdənin qruntunun m aniФi tərkibi nəzərə aХınmaqХa 
(A) bəndin hündürlüyündən (H) asıХı oХaraq təвin НiХir, b0=AH. A=0,1-1,1 arasınНaНır. Bu şərtlər 
Нa iХinНə qurğuХarın ФonstruФsiвaХarınНa Нa НəвişiФХiФХər aparıХmışНır.  
Gil-b ton və tiФintisinin t noХoРiвası normativ (СHiP II 53.73) tələblərinə uвğunНur.  
1. Normativdə torpaq bənНin Фranının qabaq вama  əmsaХı РövНənin qruntunun təbii вama  
əmsaХına вa ın РötürüХürν РövНənin mat riaХı Нaş-qrunt oХНuqНa qabaq вama ın üstü 1-2 m 
qalınХığınНa Нaş töФmə ilə, вa uН 25-30 sm qaХınХığınНa b tonХa örtüХür. Təlabata görə tikintidə 
istifadə oХuna aq РiХ qruntХarın suхıгНırma əmsaХı Ф0,1 mgün və plastikliyi Ip0, 03 oХmaХıНır. 

Фranın ni sıгma möСФəmliyi təmin НiХən həddə götürülür. Onun minimaХ ni (вu arıНan) tiФinti 
işХərinin m anikləşНiriХməsi imФan v rərsə 0,8 m, hətta 0,5 m-ə qədər aşağı nНiriХə bilər 1.b.2. 
42. Göstərilən tələblərin Сamısına РiХ-b ton tam avab v rir. GiХ b ton töФmənin НaвanıqХığı 
qatıХığınНan asıХı oХaraq təmin olunur və вama  əmsaХını Р niş sərhəddə dəвişmək mümkündür. 
Göründüyü kimi, əФssıгma qurğuХarını РiХ-b tonНan tiФmək hərtərəfli əХv rişХiНir. 



İЧşaat                  Elmi əsərlər 

 84 

 
 
2. Məsələnin bir variant Фimi s хiminНə t noХo i-iqtisadi göstəri iХərin müqayisələndirilməsi 
Хaгımı şərtlərdəndir.  
Quru tökmə üsulunda torpaq bəndlərin ФranХarı priгma iХə вni səviyyədə – «вoХФa» t noХoРiвası 
ilə və «pilləХi» t noХoРiвa iХə tiФiХir. «ВoХФa» t nologiyasınНa mat riaХХar bənНin ni və uгunХuğu 
üzrə вa şı sı ХaşНırıХır. An aq Фranın atirəsi üхün ФatoФХar priгma ХaвХarının üstünНən вni saвНa 
Ф хНiвindən artıq təФrarı Р НişХər НirХər (n=6-8). Digər tərəfdən, Фranın С sabat nini sa Хamaq 
üçün tökmə qruntun hə mi 8-10% artıq РötürüХür (şəkil 1). 

 
 
Şəkil 1. Quru tökmə üsuХuЧda ФraЧ və gövdənin bir səviyyədə – «ВШХФa» t хЧШХШРТвasıТХətТФТЧtТsТЧТЧsх mТ 
 
«PilləХi» t noХoРiвaНa, ФatoФХarın təФrarı Р НişХərinin saвı Сər qruntun öгünün üsusiввətinə uвğun 
aparıХır (n1=5-6; n2=6-8). An aq, bənНin n Фəsiyi üzrə zəiП sı ХaşНırıХmış ( гoХaq вaranır və 

sı ХaşНırıХmamış ( вan гoХaqХarın nХəri 40-60% artırν üsusi iХə gövdə vəprizmazəif 

əlaqəli – iri hissə iФХi qruntХarНan tiФiХНiФНə (şək.2), mvə molur. Bu zolaqlarda 
sonradan düzəltmə və вünРüХ maşınХarХa sı ХaşНırma aparıХırν işin Ф вПiввəti aşağı Нüşür, iqtisaНi 
göstəri iХər artır. Фranın üstНən ni ən aгı 3 m oХmaХıНırФi, maşınХar təhlükəsiz hərəkət Нə 
bilsinlər. ВaННanхı armaвaqФi, m taХtəkərХiФatoФХarХası ХaşНırmaХaвınınСünНürХüвü 15-20 sm, 
r гin-havatəkərХiağırФatoФХarХa 25-35 sm-dir. 
 

 
 

Şəkil 2. «PilləХТ» t хЧШХШРТвa ТХə torpaq bəЧdТЧ tТФТЧtТsТЧТЧ sх mТ 
 
Göstərilən qüsurХarın С х biri РiХ-b tonНa вo Нur.  
IqtisaНi ba ımНan təklif olunan üsul səmərəХiНir. Ba maвaraq Фi, РiХ-b tonun СaгırХanması əlavə 

ər  tələb Нirν bəгi t noХo i pros sХərin araНan хı ması С sabına ist СsaХ ər Хəri, qurğuХarın 
tikintisinin maya dəyəri aşağı Нüşürν buna aiННir, quru töФmə üsuХunНa aparıХan Нəqiq hamarlama, 
nəmləşdirmə və sı ХaşНırma pros sХəri.  
3. Torpaq bəndlərin tikintisində mühüm məsələ əsaslardan və gövdədən sıгan suвun 
minimumХaşНırıХmasıНır. Quru töФmə üsulu ilə tikilən bütün torpaq bəndlərdə bu məsələ probХ m 
oХaraq qaХır. Bunun səbəblərindən biri də Ф хiН qatХarının bir-biri ilə, üsusi iХə əФssıгma 
qurğusunun və priгmanın əsasla dərinlik və səth üzrə вa şı əlaqələnməməsi və вapışmamasıНır. 
Tə rübələr və qurğuХarın istismarının nəti ələri göstərir Фi, tiФinti va tı aparıХan Нırmı Хama və 
islatma tələb olunan səmərəni v rmir (bura s m ntХəşНirmə aid Н вiХНir). 
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Horradan tikilən torpaq bəndlərdə bu probХ m öгü təbii formada həХХ НiХir. Kiçik hissə iФХi Нuru 
horra qruntun dərinliklərinə çökür və əsasХa qurğunu monoХitləşНirir. 
 
 
Gil-b tonНa bu məsələ yüksəФ Ф вПiввətlə həХХ НiХir. кünФi töФmənin 1-2- i ХaвХarı Нuru РiХ-
b tonНan töФüХməlidir. 
Вu arıНaФıХar təsНiq Нir Фi, torpaq bəndlərin əФssıгma qurğuХarının РiХ-b tonНan tiФiХməsi 
həqiqətən əХv rişХiНir. 
Təbii ki, gil-b tonНan tiФiХən qurğuХarın Нa qüsur əhətləri varНır. 

1. ƏФssıгma qurğuХarı üхün ağır -bərk gil və вağХı РiХ вaramır. кünФi onХarı ov aХamaq və 
suda həХХ tmək çətindir, əmək və va t tutumХuНur. 

2. Фranın qaşı, təlabata görə su anbarının ПorsırovФa СünНürХüвünə + dalğanın qaХ ımına 
С sabХanır. Sonun u şa tanın tutНuğu СünНürХüФ əhatəsindəНir. GiХ şa taНan хat v rir. кınqıХ və Нaş 
şa taНan вarana biХə əФ Н Пormasiвanı minimumХaşНırır, 2-5 dəfə aгaХНır. LaФin tam вo  tmir. 
Odur ki, su səviyyəsi sərt dəвişən anbarХarın torpaq bəndlərinin tikintisində bəгi t noХo i 
dəвişmələr aparmaq Хaгım gəlir. BənНin qaşının ХaвiСə səviyyəsinə 1,0-1,5 m qaХmış Сissədə Фran 
РiХХi ə qruntdan adi üsul və t noХoРiвa iХə tikilməlidir. 
Gil-b ton ФranХı torpaq bənНin tiФintisinin t noХoРiвası şəkil 3-də v riХmişНir.  

1. Gövdə – 1-2 lay tikilir – məlum t nologiya ilə. 
 

 
 

2. Daş töФmədən sa Хaвı ı НamХa tiФiХir. SonraФı mərhələdə o düzləndirilib kran örtüyü 
вaraНıХır.  
 

 
 

3. GövdəninqarşısınНasüгРə ХaвıtiФiХir – məХumt noХoРiвaiХə. 
 

 
4. Gil-b tonНan ФranХaвıtöФüХürvəвaвıХır 

 
 

 
Şəkil 3. Gil-b tШЧ ФraЧХı tШrpaq bəЧdТЧ tТФТЧtТsТЧТЧ t хЧШХШ Т sх mХəri: 
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1- gövdə, 2- Фran, 3- süzgə , 4- Нaş örtüФ, 5, 6, 7, 8- uвğun oХaraq priгmanın, Нaş örtüвünün, 
süzgə in, Фranın tiФinti ХaвХarı.   

5. Вama ХarНa НüгХəndirmə – hamarlama, sətСi sı ХaşНırma aparıХır.  
Gil-b tonun СaгırХanmasınНa qruntХar aşağıНaФı nisbətdə götürülür:  
 
 
РiХ:хınqıХ:qum=(0,30-0,40):(0,4-0,5):(0,15-0,25). KonФr t tiФintiНə, ФonФr t şəraitdə və bəndin 
gövdəsinin qruntunun m aniФi və fiziki göstəri iХərindən asıХı oХaraq Рöstərilən nisbət laboratoriya 
tə rübələri və sınaqХarı iХə dəqiqləşНirilməli – optimaХХaşНırıХmaХıНır.ƏФssüгРə  qurğusu РiХ-
b tonНan tiФiХərkən, giХin min raХХığı və min raХХarın Фimвəvi tərkibi hökmən nəzərə aХınmaХıНır. 
Gillərin tərkibində mü təХiП min raХХar varНır, o ümХədən, SiO2, F 2O3, СaO, K2O, Na2O, Al2O3, 
MgO; bəzilərində az miqdarda P2O, TiO2, SO3 və s. varНır. Bənd tikintisində хo  СiqrosФopiФ, suНa 
həХХ oХub вuвuХan НuгХarın minimum oХması, aФtivХiФ Нərə əsinin bura ıХa biХən normaНan хo  
oХmaması va ib şərtlərdəndir.   
TədqiqatХarımıг Рöstərir ki, əФssıгma qurğuХarının tiФintisinНə gil-b ton mü təХiП qatıХıqНa istiПaНə 
oluna bilər. Bu bəndin tikilmə şəraitindən və işin təşФiХinНən asıХıНırν o ümХədən: 

1. Qurğunun tiФiХmə müddətindən – tökmənin int nsivХiвinНən (m3gün); 

2. Mühitin il müddətində t mp ratur r iminНən və bütünlükdə iqХim şəraitindən ( , 

çöküntülər - mmgün); 
3. Gil-b ton Хaвının СünНürХüвünНən (m); 
4. BХaФirovФanın araФt rinНən–gil-b ton bХoФХarının СavaХanma Нərə əsindən. 

Göstərilən ПaФtorХarНan asıХı oХaraq РiХb ton bХoФunun qurğuНa СünНürХüвü və qatıХıq Нərə əsi 
müəyyən НiХməlidir.  
Açar sözlər: bənd, gil-b ton, Фran, qurğu, öгək. 
 

ƏDƏBIYYAT 

 

 
1. С и  2.06.05-84. л и  и   а иал . . 1991. .122. 
2. и  С. ., и  .С. Ка - л  л и .  и а и  и 

и л а. . 1977. .292. . 
3. Ки и  . ., и и  Ю. . и и и  и  ( и а и  и а ). Ки . 

1987. .364. . 
4. HaМıвОv T.M., Mahmudov T.M. HiНrotОбniФi qurğuХarın tikintisinin texnologiyası. B. 2005.səh.460.s. 
5. Musayev Z.S., Məmmədov K.M., Mahmudov T.M., İsmaвıХov F.M., Zərbəliyev M.S. Hidrotexniki  

qurğuХar. B. 2009. Səh.682.s. 

 

.М. и , . . и  
 

     -  

 

Е Ю Е 

 
 а   и и  и и  а а а  и ил а и  л  л  

л и .  и  и  л  и  ли а. а  а и ли и  а ν 
а а ,   и  л  и л  .  



İЧşaat                  Elmi əsərlər 

 87 

а а ,  и л  а а и  ли - а  oν а иал и  и  
и и  ил а ии, л   а  10-12 а  а , и л -

л ,   , и  и и  .  
 а  и и  а иа  л ии и л а л  л и   ли -  

а . 
К юч ы  : л и а, ли - , а , и , . 
 



İЧşaat                  Elmi əsərlər 

 88 

 
.М. Haciyev, H.S. Farsi 

 

Building of the screen of the earthen dam from clayey-concrete 
 

SUMMARY 

In article the reasons of acceptance of the screen as antipercolating an element of earthen dams are 
found out. It is under construction of a lung and average loam. Lacks of loamy screens are marked; it is 
underlined, that it has the big relative volume.  

It is underlined, that building of the screen from clayey-concrete it is very favourable; the material 
has smaller filtration factor, specific volume of a ground at 10-12 time building simple, less labour-
consuming decreases, has economic benefit.  

In article to be resulted, a variant of technology building of an earthen dam with the glino-concrete 
screen. 

Key words: dam, clayey-concrete, screen, construction, kernel. 
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S.A.Qəniyeva, Ş.F.Müttəlibova, S.B.Verdiyev  
 

COĞRAFİ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ TEXNOLOGİYASI VƏ KOSMİK 
ŞƏKİLLƏRİN GEODEZİYADA TƏTBİQİ 

 
Ölkənin sənaye qüdrətini pХanХaşНırmaq və inФişaП ОtНirmək üçün mütləq ilk növbədə onun 

əraгisini topoqraПiФ вanaşma iХə tədqiq etməФ ХaгımНır. кünФi РОoНОгistХər tərəfindən tərtib 
edilən topoqrafik xəritə və planlar Yer üzərində вaşaвan və fəaliyyət göstərən hər bir şəxs üçün 
(geoloqlar, dənizçilər, təyyarəsürənlər, layihələndirmə ilə, əkin-biçinlə məşğuХ oХanХar, 
hərbçilər, tiФinti işХəri aparanХar, mОşəçilik mütəxəssisləri, turistlər, məktəblilər və s.) 
gərəklidir. Ona görə də Yerin tədqiq edilməsində geodeziya elmi digər elmlərlə birlikdə 
fəaliyyət göstərir.  

Son illərdə elm və texnologiya sahələrindəФi inФişaП və əldə edilən nailiyyətlər geodeziya 
sahəsində də çox nadir mühənНis qurğuХarının вaraНıХmasına və bu zaman ölçmələrin 
dəqiqliyinin artırıХmasının vaМibХiвinə gətirib хıбarmışНır. кünФi РОoНОгi öХхmələrin nəticələri 
əsasınНa mövМuН sənaвО avaНanХıqХarının НОПormasiвası öвrənilir, zəlzələ təhlükəsi olan 
ərazilərdə вОr qabığının Сərəkəti təyin edilir, dənizlərdə, okeanlarda, çaylarda suyun qalxma 
səviyyəsinə nəzarət ОНiХir, НaşqınХar гamanı qrunt suХarının səviyyəsi müəyyənləşНiriХir.  Bu 
səbəbdən də müasir tОбnoХoРiвaХarНan oХan CoğraПi İnПormasiвa SistОmХəri (CİS) tОбnoХoРiвası 
və Yerin süni peykləri vasitəsilə əldə edilən məsafədən zondlama (MZ) verilənlərini 
geodeziyaya tətbiq etməklə daha dəqiq nəticələr əldə etmək mümkündür.  

CİS yer səthinin müəyyən hissəsi ilə sıб bağХıНır və onu idarə etmək üçün istifadə edilir. 
CİS tОбnoХoРiвası vasitəsilə biz tədqiq edilən ərazi və ya proseslər barədə məХumatХarı 
topХaвırıq, qrupХaşНırırıq, НəвişiriФ, sОхiriФ, artıqХarı siХib, вОrНə qaХan Хaгımi inПormasiвaХarın 
anaХiгini aparırıq. Başqa söгХə, CİS-in alt sisteminə daxil olan mərhələləri yerinə yetiririk 
(şəkil 1).  
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Şəkil 1. CİS-in altsistemləri 

 

LaФin CİS tОбnoХoРiвasını və məsafədən zondlama (MZ) verilənlərini intОqrasiвa şəklində 
istifadə edərəФ РОoНОгi işХərə tətbiq etdikdə, daha çox səmərə əldə etmək olur.  

Şəkil 2 (a)-da boru kəmərləri şəbəkəsinə rəhbərlik edən şirkətin CİS və MZ verilənlərindən 
istifadə edərək, az vəsait sərf etməklə yeni boru kəmərlərinin çəkilməsi traвОФtoriвasını 
pХanХaşНırması təsvir ОНiХmişНir. Bu гaman boru Фəməri keçəcək əraziləri əks etdirən, tərtib oХunmuş  
rəqəmli xəritə əsasınНa, НiРər yerlərdə qaгıntı işХəri aparmadan, əlavə vəsait və xərc çəkilmədən 
yeni boru kəmərinin keçəcəyi optimal yol müəyyən ОНiХir. Şəkil 2 (b)-də isə CİS vasitəsilə tərtib 
ОНiХmiş вОni tiФiХəcək tikintinin optimal yeri təyin edilərək, onun həmin ərazidən keçən çay 
hövzəsinə təsiri müəyyənləşНiriХmişНir. 

 

 
a) 
 

 
b) 
      

Şəkil 2. a) Yeni boru kəmərlərinin çəkilməsi traвОФtoriвasının pХanХaşНırıХması,  
b) Tikiləcək tikintinin çay hövzəsinə təsirinin təyini 
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Elektrik enerjisini paylayan müəssisə üхün вОni qurğuХarın tiФiХməsi və onХarın РüМünü aşağı 

saХmaq üхün ОХОФtriФ şəbəkəsi sxemini modelləşНiriХməФ mümФünНür (şəkil 3). 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
ŞəФТХ 3. EХeФtrТФ şТrФəti üçün 

 
Geodeziyada, mühənНis СОsabХamaХarının aparıХması гamanı CİS-i müvəffəqiyyətlə tətbiq 

etmək mümkündür. Bəzən elə olur ki, mövcud obyektlərin saвı onХarХa oХur. BОХə şəraitdə tez bir 
zamanda və dəqiq oХaraq СОsabatХarı aparmaq mümФün oХmur. Bu гaman CİS-i tətbiq etməklə 
aşağıНa Рöstərilən məsələləri asanХıqХa Сəll etmək olur:  

- saгХama işХərinin (əhaliyə və əraziyə Хaгımi miqНarНa ОХОФtriФ ОnОrУisinin, suвun 
verilməsinin) həyata keçirilməsi; 

- kəşПiввat quвuХarının optimaХ vəziyyətə uвğun oХaraq qaгıХmasıν 
- quвuХarın вОrХərinin müəyyənləşНiriХməsi; 
- вОni binaХarın, məhəllələrin tikilməsi işХərinin planlaşНırıХmasıν 
- mühənНis şəbəkələri obyektlərinin və şəhər əraгisinin vОФtoriгasiвası işХərinin həyata 

keçirilməsi və s.  
Deməli, geodeziyada mühənНis СОsabХamaХarının aparıХmasınНa şəbəkənin hesablama 

modellərini ərazinin xəritələri ilə birlikdə CİS-ə daxil etməФ ХaгımНır. Bu гaman aşağıНaФı işХər 
həyata keçirilməlidir: 

- ərazinin yerləşНiвi вОrin ФoorНinat sistОmi Нəqiq seçilməlidir (əsasən вОrХi НüгbuМaqХı 
koordinat sistemindən – UTM və WGS 84-dən istifadə edilir); 

- xəritənin bənd edilməsi işХəri dəqiq aparımaХıНırν 
- miqвas Нüгğün sОхiХməХi, manipuХвası işХəri həyata keçirilməХiНir. Kağıг бəritələrlə işХəyən 

zaman adətən miqвası böвüФ oХan бəritələrdən, misaХ üхün, 1:500 miqвasХı бəritələrdən istifadə 
edilir. Lakin elektron xəritələrlə işХəyən zaman 1:2000 miqyasХı бəritələrdən də istifadə etmək 
mümkündür. Bu halda görülən işХər də az vəsait sərf etməklə başa Рəlir. 

MühənНis şəbəkələrinin МoğraПi inПormasiвa sistОmХərinin, korporativ coğraПi inПormasiвa 
sistemlərinin вaraНıХması üхün CİS tОбnoХoРiвası əvəzsizdir. Korporativ CİS-in вaraНıХması üхün 
aşağıНaФı prinsipХərə əməХ oХunmaХıНır: 

- müəssisədə mövcud olan tətbiqi proqramlardan və verilənlər baгasınНan ОППОФtiv şəkildə 
istifadə edilməli; 

- inПormasiвanın təqdim strukturu elə oХmaХıНır Фi, sistОmin sonraФı inФişaПınНa onНan 
səmərəХi şəkildə istifadə etmək olsun; 

- işХənilən informasiya sistemləri aхıq oХmaХıНır Фi, onun inФişaПı mümФün oХsun və digər 
avtomatik sistemlərlə əlaqə yarada bilsin.   

Tutaq ki, belə bir layihəni həyata keçirməФ ХaгımНır: “İri müəssisə üçün bütün idarəetmə 

məsələlərini həll etməyə imkan verən korporativ CİS-i işləyib-Сaгırlamaq və tətbiq etmək”.  
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Bu layihəni həyata keçirməФ üхün aşağıНaФı mərhələlər yerinə yetirilməХiНir (Şəkil 4). 
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Şəkil 4. Müəssisə üçün korporatТv CİS-ТЧ ТşХənilib-СazırХaЧması sбemТ 

 

Korporativ CİS-i yatarmaq xüsusilə iri ОnОrji şirkətləri üçün çox vacib və aktual məsələdir. 
Bu onunХa iгaС oХunur Фi, ОnОrУi şəbəkələrində yaranan ani qüsurlar belə, cəmiyyətin həвatına 
maneçilik törədir. Urbanizasiya prosesi ilə əlaqəНar oХaraq BaФı şəhərində bu məsələ НaСa aФtuaХНır. 
кünФi DağХıq Qarabağ torpaqХarının bir Сissəsinin işğaХı nəticəsində oraНa вaşaвan əhalinin çox 
hissəsinin məМburi oХaraq BaФıвa Рəlməsi, AzərbaвМanın НiРər raвonХarınНa вaşaвan əhalinin 
müəyyən bir qisminin müxtəlif səbəblərdən BaФıвa aбını urbaniгasiвa prosОsini sürətlənНirmişНir. 
Nəticədə enerjiyə olan tələbat НaСa Нa хoбaХmışНır. Eвni гamanНa, şəhərətraПı ərazilərdə, bağ 
massivlərində yeni-вОni binaХarın tiФiХməsi, şəhər daxilində durmadan çoxlu sayda çoxmərtəbəli 
binaХarın inşası ОХОФtriФ ОnОrУisinə olan tələbatı artırmış, mövМuН ОnОrУi şəbəkələrinin, ötürücülərinin 
yeniləri, müasir ПormaНa oХanХarı iХə əvəz edilməsi məsələsini sürətlənНirmişНir. Məhz bu səbəbdən 
də daha müasir və iri elektrik müəssisəsinin səmərəХi işХəməsi üхün Фorporativ CİS-i yaratmaq və 
tətbiq etməФ ХaгımНır. Həmin CİS-i yaratmaqla az vəsait və xərc çəkməklə tikiləcək elektrik 
şəbəkələrinin ən optimaХ şəkildə yerləşНiriХməsini həyata keçirmək və Овni гamanНa, şəhər 
ərazisində yerləşən və ОХОФtriФ ОnОrУisi Хaгım oХan obвОФtХərin siвaСısını СaгırХamaq mümФün 
oХaМaqНır. 

4-Мü şəkildə göstəriХНiвi Фimi, bu işХəri həyata keçirmək üçün ilk növbədə texniki 
layihələndirməni aparmaq ХaгımНır, вəni, obyektlər вoбХanıХmaХı, tОбniФi tapşırıq işХənilməli, enerji 
şəbəkəsi sistОminin inПormasiвa moНОХi quruХmaХıНır. DaСa sonra, inПormasiвa sistОmi СaгırХanmaХı, 
yəni, tədqiqat ərazisi barədə oХan bütün inПormasiвaХar CİS-in VB-nə daxil edilməlidir. 3-cü 
mərhələdə CİS inПormasiвa ilə НoХНuruХmaХıНır, вəni, tədqiqat ərazisinin topoqrafik əsası 
СaгırХanmaХı, müбtəlif təвinatХı rəqəmli elektron xəritələr tərtib edilməli, ərazi infrastrukturunun və 
relyefinin rəqəmХi ОХОФtron moНОХi quruХmaХıНır. 4-cü mərhələdə isə aвrıМa, istənilən kompüterlərdə 
işХəyə bilən CİS вaraНıХmaХı və tədris edilməlidir. 

Göstərilən mərhələlərdə oХanХarı Сəyata keçirməФ üхün aşağıНaФı məsələlər yerinə 
yetirilməlidir: 
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- Bütün tədqiqat ərazisi üçün ilkin rastr-vektor kartoqrafik əsas вaraНıХmaХıν 
- Yüksək gərginlikli (35-500 kv) elektrik ötürücü xətləri (EÖX) və 6-10 Фv böХüşНürüМü 

şəbəkələr boyunca təxminən 200 m eni olan sahə üçün əhatəХi şəkildə inПormasiвaХar topХanıХmaХı, 
pХan вaraНıХmaХıНır. QəгaХı, təmirə ОСtiвaМı oХan şəbəkələr barədə daha çox informasiyalar 
topХanıХmaХıν 

- Bütün enerji obyektlərinin dəqiq МoğraПi вОri təвin oХunmaХı və onlar xəritəyə, VB-ə əlavə 
edilməli, kartoqrafik əsas вaraНıХmaХıНır. 

Bu məsələlər dəqiq yerinə yetirilərsə, ОППОФtiv Фorporativ CİS-i вaratmaq, işХədilən vəsaitlərdən 
səmərəli şəkildə istifadə etmək və onlara qənaət etmək, müəssisənin ümumi korporativ idarəetmə 
prosesini və EÖX-in istismarını optimaХХaşНırmaq mümФün oХar.  

Deyilənləri həyata keçirmək üçün tədqiqat ərazisi kimi müxtəlif infrastruktura malik olan 
QaraНağ raвonu əraгisi РötürüХmüşНür. Bu гaman aşağıНaФı Рiriş vОrilənlərindən istifadə 
ОНiХmişНir: 

- Tədqiqat ərazisini əks etdirən topoqrafik xəritələr; 
- Yüksək və orta aвırНОtməХi ФosmiФ şəkillər; 
- Yerüstü geodezi ölçmələr; 
- Yerüstü GPS ölçmələri; 
- ArМ GİS və ErНas İmaРinО proqram təminatı. 
KartoqraПiФ CİS-in topoloji əsasını СaгırХamaq öгü iФi mərhələyə aвrıХmışНır: 
1. Pilot mərhələsi – bu mərhələdə bütün iş ФompХОФsini вОrinə yetirməФ üхün QaraНağ 

ərazisində mövcud olan elektrik müəssisələrindən biri tədqiqat ərazisi kimi götürüХmüşНürν   
2. İФinМi mərhələdə arНıМıХ oХaraq işХəniХmiş tОбnoХoРiвaХar НiРər ОХОФtriФ şəbəkələri 

müəssisələrinə tətbiq etməФ üхün СaгırХanmışНır. 
Pilot mərhələsi üçün digər şəbəkələri birləşНirən mərkəгi şəbəkəni götürmək daha əХvОrişХiНir. 

Bu müəssisə bütün baş vОrən hadisələr spektrinin mərkəzində durur. 
Rastr-vektor kartoqrafik əsası вaraНan гaman aşağıНaФıХara əməХ oХunmuşНur: 
- Daha effektli nəticələr əldə etmək üçün yüksəФ aвırНОtməli və orta aвırНОtməli kosmik 

şəkillərdən istifadə ОНiХmişНir (1m və 30 m). ŞəФiХ İФonos pОвФinНən aХınmış (1 m-li) və 
AzərbaвМanın Мənub-qərb hissəsinin  11x11 km-li ərazisi üçün çəФiХmişНirν 

- KosmiФ şəkillər CİS-də РОorОПОrОnsiвa ОНiХmiş, üгərində ortotransПormasiвa aparıХmışНır 
(şəkil 5 və şəkil 6); 
 

 
 

 

  
 

Şəkil 5. Qaradag ərazisinin bir hissəsini (Sahil qəsəvəsini) əks etdirəЧ İФШЧШs ФШsmТФ 
şəkli (2006-cТ ТХ, OrtШtraЧsfШrmasТвa edТХmТş ФШsmТФ şəkildən kəsТХmТş fraqmeЧtХər) 
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ŞəФТХ 6. PaЧбrШmatТФ ФШsmТФ şəkil (30 m) (rastr və veФtШr ХaвХarı ТХə birlikdə) 
 
- KosmiФ şəkil üzərində vОФtorХaşНırıХma aparıХНığınНan, onНa Сəm vОФtor ХaвХarı, Сəm də 

rastr əlavələri varНır. ВuбarıНa Рöstərildiyi kimi, rastr kimi iki tipdə oХan ФosmiФ şəkildən istifadə 
ОНiХmişНir: panбromatiФ və хoбspОФtraХХıν 

- Kartoqrafik əsas iki komponentdən alınmışНır: ilkin Рörünüş şəklində (bütün tədqiqat 
ərazisi üçün) və bütün inПormasiвalar Нaбil olan şəkildə (elektrik ötürücü xətləri keçən ərazilər 
daxilində);  

- Xülasə şəklində olan informasiya topoəsası (topoqraПiФ бəritələri) 1:10000 miqвasınНa oХub, 
MZ verilənlərinin və topoqrafik xəritələrin vОФtorХaşНırıХması vasitəsilə вaraНıХmışНır (şəkil 7).  

 KosmiФ şəkillər üzrə НОşiПrХənmə aparıХmışНır. DОşiПrХənmə vizual əlamətlər əsasınНa 
aparıХmış və nəticələr yerüstü GPS və geodezi ölçmələr əsasınНa НəqiqləşНiriХmişНir. 
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ŞəФТХ 7. Qaradağ raвШЧu ərazisini (Sahil qəsəbəsi) əks etdirəЧ 1:10000 mТqвasХı tШpШqrafТФ 
xəritələrin və вaradıХmış eХeФtrШЧ ХaвХarıЧ bТr СТssəsi (topoqrafik xəritə və ФШsmТФ şəkillər əsasıЧda 

Arc GİS-də veФtШrХaşdırıХmışdır) 
 
AşağıНaФı şəkildə Sahil qəsəbəsindəki tədqiqat ərazisini əks etdirən və НОşiПrə nəticəsində 

aХınmış ФosmiФ şəklin vektor topoloji əsası РöstəriХmişНir (şəФiХ 8 (a)). 8(b) şəklində isə ilkin 
Рörünüş Фimi ФosmiФ şəФХin НОşiПrХənməsi əsasınНa вaraНıХmış vОФtor topoХoji əsası РöstəriХmişНir. 

 

  
 

a) 
b) 

ŞəФТХ 8. DeşТfrХənmədəЧ sШЧra aХıЧaЧ ФШsmТФ şəkil 
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İХФin Рörünüş şəklində olan topoloji əsas (vektor xəritəsi) rahat analiz aparmaq üçün tədqiqat 

əraгisi rОХвОПinin вaraНıХmış rəqəmli modeli ilə üst-üstə saХınmışНır. AşağıНa rОХвОПin вaraНıХmış 
rəqəmХi moНОХi vОriХmişНir (şəkil 9). 

 

Сащил

 
 

Şəkil 9. Tədqiqat ərazisinin (Sahil qəsəbəsi) relyefinin rəqəmli modeli 
 
Relyefin rəqəmli modelindən (RRM) əraгinin proПiХinin quruХması, ərazi meylliliyinin təyin 

edilməi üçün istifadə ОНiХmişНir. RRM-dən istifadə etməklə, həmçinin tədqiqat ərazisinin üçölçülü 
şəkli də aХınmışНır Фi, Сəmin şəkillər əsasınНa СünНürХüвü, baбış buМağını, işıqХanmanı Нəвişməklə 
tədqiat ərazisinə müxtəlif tərəflərdən  baбmaq mümФün oХmuşНur (şəkil 10).   

 

   
 

Şəkil 10. Tədqiqat ərazisi relyefinin üçölçülü rəqəmli modelləri 
 
TОбniФi tapşırığa uвğun oХaraq, ФartoqraПiФ əsasa nəinki elektrik xətlərinin keçdiyi yerlər, 

həmхinin onХarın Нaвaq məntəqələri də НaбiХ ОНiХmişНir. Daвaq məntəqələrinin yerlərini təyin etmək 
üхün РОoНОгi işХər aparıХmışНır. LaФin Сəmin işХər əsasınНa bОХə yerləri təyin edərkən iqtisadi 
cəhətdən o qədər də effektiv nəticələr əldə edilməmişНir. Bu гaman вaranan хətinliklərdən biri o 
oХmuşНur Фi, iş vaбtının хoб Сissəsi Хaгımi obвОФtə çatmağa sərП oХunmuş, хoбХu nəqliyyat 
məsrəfləri xərcləniХmişНir.  Eвni гamanНa, вüФsək gərginlikli elektrik xətləri olan ərazilərdə GPS-lə 
ölçmələr aparan zaman müxtəlif xətaХar вaranmışНır. O səbəbdən də həmin хatışmamaгХıqХarı 
araНan qaХНırmaq üхün tədqiqat ərazisini əks etdirən ФosmiФ şəkillərdən, onХarın НОşiПrХənməsi 
nəticəsində aХınan inПormasiвaХarНan istiПaНə ОНiХmişНir. Həmin inПormasiвaХar CİS-in VB-nə əlavə 
oХunaraq, вaraНıХmış topoəsasda istifadə ОНiХmişНir. 

 ВuбarıНa РöstəriХmiş İФonos pОвФinНən çəФiХmiş şəkil obyektlərin вОrini Хaгımi Нəqiqliklə 
təyin etməyə imФan vОrmişНir. DüгНür, bu гaman Нa bir sıra хətinliklər вaranmışНır. Bu хətinliklər 
kiçik ölçülü obyektlərin НОşiПrХənməsi гamanı, aşağı Рərginlikli (6 – 10 kv) xətlərin keçdiyi əraziləri 
təyin edən гaman mОвНana хıбmışНır. Eвni гamanНa, ОХОФtriФ ötürüМü бətlərin kəsişНiвi вОrХərdə 
НОşiПrХənmə aparan zaman müxtəlif xətalar əmələ gəХmişНir. GöstəriХmiş bОХə hallarda isə geodezi 
ölçmələr nəticəsində aХınan məlumatlardan istifadə ОНiХmiş, бətaХar araНan qaХбmış, nəticələr 
dəqiqləşНiriХmişНir.   

 AparıХmış işХərin nəticəsində müəyyən ОНiХmişНir Фi, şəkillər əsasınНa 35 Фv-lu və ondan çox 
gərРinХiФХi ОХОФtriФ aХtstansiвaХarını onХarın бaraФtОriФ əlamətlərinə və tutНuqХarı РОniş saСəyə əsasən 
təyin etməФ asan oХur (şəkil 11).  
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ŞəФТХ 11. KШsmТФ şəkil üzərində 110 kv-Хu aХtstaЧsТвaЧıЧ РörüЧüşü 
  
Əsas НОşiПrə əlamətləri stansiвaХarın və dayaq yerlərinin вaratНığı ФöХРələr oХmuşНur. Həm də 

elektrik xətlərinin keçdiyi ərazilərdə dönmə yerlərində düz xətlər əmələ gəХmişНir Фi, bОХə yerlər də 
şəkillərin НОşiПrə oХunması гamanı aвНın Рörünür.  

Elektrik ötürücü xətlərinin (EÖX) dayaq yerləri adətən ağaМ və ya beton dirəklərdən ibarət 
oХНuğunНan, onХarın öгХərinə xas olan kölgələri olur. Bu kölgələri viгuaХ НОşiПrХənmə гamanı ФosmiФ 
şəkildə görmək mümkündür, belə xətlər müntəzəm tünd rəngdə olub kəsik xətlərdən fərqlənirlər. 

KosmiФ şəkil üzrə qapaХı tipХi paвХaвıМı aХtstansiвaХarı Нa onХarın бaraФtОriФ ФöХРələri əsasınНa 
təyin etmək asan olur. Beləliklə, daha effektli və daha dəqiq nəticələrin aХınması üхün ФartoqraПiФ 
əsasa nəinki EÖX-nin keçdiyi ərazilər, həmçinin EÖX-in dayaq məntəqələri də НaбiХ ОНiХmişНir. Bu 
СaХНa ФosmiФ şəkil əsasınНa təyin edilə bilinməyən yerlərdə geodezi ölçmələrdən, yəni, həm peyk 
РОoНОгiвasınНan, Сəm də GPS qəbuledicilərinin imФanХarınНan istiПaНə ОНiХmişНir. BОХə ki, hər bir 
dayaq məntəqəsinin вanınНa öХхmələr aparıХmışНır. Nəticədə QaraНağ raвonunun SaСiХ və həmçinin 
Lökbatan qəsəbələri üzrə elektrik ötürücü xətlərinin, ОХОФtriФ stansiвaХarının ФОхНiвi ərazilər 
müəyyənləşНiriХərəФ CİS tОбnoХoРiвası və ФosmiФ şəkillərdən istifadə etməklə tərtib ОНiХmiş rəqəmli 
elektron xəritə üzərində əФs ОtНiriХmişНir (şəkil 12).  
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B o r u  ke m e r i ( S u ) , y e r a lt i

B o r u  ke m e r i ( S u ) , y e r u s t u

B o r u  ke m e r i ( S u ) ,ye ru s tu

B o r u  ke m e r i ( S u ) . y e r u s t u

E l e k t ri k  o tu r u c u  k a b e l ( E O K ) ,yu ks e k  g e r g i n l ik

E l e k t ri k  o tu r u c u  x a tt  ( E O X ) ,y u ks e k  g .

H a va  ka b e l  r a b i ta  xa t t i

H a va  n a q il  r a b i ta  xa t t i

L e y sa n  k a n a l i za s iy a s i,  a c iq

Y e r a l t i  ka b e l  r a b i ta  x a tt i

Y u k se k  g e r g i n li k li  E O X

Y u k se k g e r g i n li k li  E O X , d i re kd e

Y u k se k g e r g i n li k li  E O X , m e t a l ca t id a

Y u k se k g e r g i n li k li  E O X , m e t a l d ir e k d e

Y u k se k g e r g i n li k li  E O X , ta x ta  d ir e k d e

Y u k se k g e r g i n li k li  E O X ,d e m ir - b e to n  c a t i d a

Mekteb

St ad ion

Me kte b

SA H IL

X a za r d e n iz i

P ros
pe

kt 
B .A

liye
v

Xazar denizi

Alat -S ahil

Line-sanaye ve kommunal xidmetler obyektleri, rabite.shp

Alcaq gerginlikli EOK

Alcaq gerginlikli EOX

Alcaq gerginlikli EOX ,taxta direkde

Alcaq gerginlikli EOX, direkde

Alcaq gerginlikli EOX, metal direkde

Alcaq gerginlikli EOX, taxta direkde

Bir xendekde Boru kemerleri ( Su,Neft)

Boru kemeri ( Kanalizasiya) , yeralti

Boru kemeri ( Leysan kanalizas.) ,  yeralti

Boru kemeri ( Leysan kanalizasiyasi) ,yerustu

Boru kemeri ( Neft)

Boru kemeri ( Neft) , yerustu

Boru kemeri ( Neft) ,yerustu

Boru kemeri ( Qaz)

Boru kemeri ( Qaz) , yeralt i

Boru kemeri ( Qaz) , yerustu

Boru kemeri ( Qaz) , yerustu - dayaqda

Boru kemeri ( Su)

Boru kemeri ( Su) , yeralt i

Boru kemeri ( Su) , yerustu

Boru kemeri ( Su) ,yerustu

Boru kemeri ( Su) . yerustu

Elektrik oturucu kabel ( EOK) ,yuksek gerginlikli

Elektrik oturucu xatt ( EO X) ,yuksek g.

Hava kabel rabita xatti

Hava naqil rabita xatt i

Leysan kanalizasiyasi, aciq

Yeralti kabel rabita xatti

Yuksek gerginlikli EOX

Yuksek gerginlikli EOX, direkde

Yuksek gerginlikli EOX, metal cat ida

Yuksek gerginlikli EOX, metal direkde

Yuksek gerginlikli EOX, taxta direkde

Yuksek gerginlikli EOX,demir-beton catida

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 12. EÖX-ТЧ вaradıХmış rastr-vektor topoəsasıЧda (rəqəmli elektron xəritə şəklində) РörüЧüşü 

(Lökbatan və Sahil əraziləri üzrə) 
 

AşağıНaФı şəkildə isə relyefin rəqəmli modeli ilə tərtib ОНiХmiş ОХОФtron бəritə birləşНiriХmişНir 
(şəkil 13) 

 

  
Şəkil 13. Sahil qəsəbəsinin EÖX-nin ərazinin üçölçülü təsvirində 

РörüЧüşü 
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NƏTICƏ 

 
İşin nəticəsində onu qeyd etmək olar ki, təqdim edilən Layihə bütün BaФı ərazisi üçün 

həyata keçirilsə, BaФı şəhəri ОХОФtriФ şəbəkəsi müəssisələri aşağıНaФı Хaгımi məlumatХarı əldə 
Оtmiş oХar: 

- semantik informasiyalar və əlavə olaraq, yüksəФ, orta aвırНОtməХi ФosmiФ şəkillərlə 
təМСiг ОНiХmiş вüФsək keyfiyyətli rastr-vektor kartoqrafik xəritələri; 

- elektroenergetika obyektlərinin dəqiq ФoorНinatХarı РöstəriХmiş  РОosбОmi. Bu sxemdən 
ОХОФtriФ şəbəkələrinin istismarı, sıraНan хıбmış avaНanХıqХarın təmiri və müxtəlif istehsal 
problemlərinin həХХi гamanı  istiПaНə etmək olar.    

Açar sözlər: РОoНОгiвa, CİS, ФosmiФ şəФiХ, QaraНağ, Фorporativ CİS, ОХОФtron бəritə 
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S.A.Qaniyeva, Sh.F.Muttalibova, S.B.Verdiyev  
 

Applying of the geographic information technology and space image in geodesy 

 

SUMMARY 

 

In this paper, using the geodetic measurements, and based on the applying of GIS and space images 
in geodesy, was developed the corporate GIS, giving opportunity us to solve the control problem for the 
energy networks of Garadagh district. The results are presented in the form of digital electronic maps.  

Key words: geodesy, GIS, space image, Garadagh, corporate GIS, electronic map 
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UОТ   666.972.162 

                        

  B.S. Sərdarov, A.A. Quvalov, R.A. Qurbanova. 
AzərbaвcaЧ MemarХıq və İЧşaat UЧТversТtetТ 

 

QURU İNŞAAT QARIŞIQLARININ XASSƏLƏRİNƏ  SAXLANMA ŞƏRAİTİNİN TƏSİRİ 

                           

HaгırНa tiФinti matОriaХХarı sənayesinin istehsal üsuХХarının inФişaП ОtНiriХməsi, yerli xammal və 
tОбnoРОn tuХХantıХarınНan istiПaНə etməklə НaСa ОППОФtiv inşaat matОriaХХarının aХınması əsas 
məsələlərdən biridir.  

MəХum oХНuğu Фimi əhənРНaşı ФarбanaХarınНa süбurХarın ОmaХ oХunması nəticəsində milyon 
tonlarХa  tuХХantıХar вığıХıb qaХmışНır. Bu tuХХantıХar əkinə вararХı oХan хoб РОniş torpaq saСələrini 
tutaraq ətraf mühitə ziyan vururlar.Belə tuХХantıХarın inşaat matОriaХХarı və məmuХatХarı  istОСsaХınНa 
tətbiqi iqtisadi  cəhətdən  səmərəХi  oХmaqХa  вanaşı, ətraf  mühitin  mühafizə  oХunmasınНa müСüm 
roХ oвnaвır. Bu baбımНan əhənРНaşı ФarбanaХarı tuХХantıХarının quru inşaat qarışıqХarının  tərkibində  
istifadəsinin  mümkünlüyü  məsələsi хoб aФtuaХНır. 

BunХarı nəzərə aХaraq aparНığımıг ОХmi-təНqiqat işinin əsas məqsədi respublikada mövcud  olan  
sənaвО  tuХХantıХarının  səmərəli  tədbiqini tapmaq, onlar əsasınНa quru inşaat qarışıqХarının вОni 
tərФibinin işХənməsi və əsas xassələrinin öyrənilməsi oХmuşНur.  

BunНan  başqa vОriХmiş məsələləri həll etmək üçün laгımı ОвniМinsХi tərФibi, saбХanıХma 
şəratini, tətbiq tОбnoХoРiвasını təmin etmək məqsədilə təcrübədə aşağıНaФı matОriaХХarНan istiПaНə 
ОtmişiФ: 

- вapışНırıМı maННə Фimi QaraНağ sОmОnt гavoНunНan РətiriХmiş 400 marФaХı EФspОrt qaХaq 
CEM II / A – P 42,5 R portlandsementi 

- doldurucu kimi sənaвО tuХХantısı (qaraНağ əhənРНaşı Фarбanası tuХХantıХarı) 750 mФ-dan 
başХaвaraq 65 mФ-na kimi (yəni 0-2 mm ölçüsündə) 2 №-li ələkdən ФОхiriХir. ƏХəkdən keçən hissə  
BaХaбanı qumu iХə eyni irilikdə aХınır və suvaq üçün yararХı СОsab oХunur. Bu sənaвО tuХХantısınНan 
istifadə edərəФ sınaq tərkibləri СaгırХamışıq. AХınan  nəticələri  BaХaбanı qumu iХə СaгırХanan 
tərkibin nəticələri ilə müqayisə ОtmişiФ. 

TəНqiqat гamanı sОmОnt – qum və sement – tuХХantı nisbətinin optimal tərkibini tapmaq üçün 
müxtəlif nisbətlərdən: ( 30-70; 40-60; 50-50% ) istifadə ОtmişiФ. Nəticədə optimal tərkib kimi 40-
60% nisbətini qəbuХ ОtmişiФ. Bu tərkiblərdən СaгırХanmış quru inşaat qarışıqХarının bəzi xassələri 
öyrəniХmişНir. (Cədvəl 1). 

Nümunələrə suyun aНsorbsiвasını öвrənərkən (cədvəl 1) məХum oХmuşНur Фi, üвüНüХmüş 
Фarbonat НoХНuruМusunu 30% BaХaбanı qumunun əvəzinə istifadə etdikdə  suhopma dərəcəsi 74,3%-
dən  52,68%-ə qədər aгaХır. MəСsuХХarın вapışma müqaviməti karbonat  mikrodoldurucusunu  
istifadə etdikdə  0,72 N/mm2-dən  0,92 N/mm2 qədər artır. Karbonat tuХХantısı və portlandsement 
вapışНırıМısı əsasınНa aХınan quru inşaat qarışığınНan СaгırХanan məhlulun bərkiməsi araХarınНa baş 
verən fiziki-kimyəvi proseslərin getməsi СОsabına oХur. Bu гaman tuХХantı səthinin kələ-kötür və 
məsaməХi quruХuşa maХiФ oХması СОsabına qarışığa əlavə olunan suyun doldurucu tərəfindən 
sovruХmasınНa və sonradan dənələrin sətСini örtmüş sОmОntin СiНratasiвa prosОsinin 
sürətlənməsində iştiraФ ОНir. Nəticədə tuХХantı Нənələrinin səthindəki sementin bərkiməsi və 
doldurucu ilə НaСa вaбşı iХişФənlik əldə etməklə vahid struktur əmələ gətirməsi üçün əХvОrişХi şərait 
вaraНır. Bu гaman sistОmНə kalsium –СiНroaХümoФarbonat 3CaO∙AХ2O3∙CaCO3∙11H2O tipli hidrat 
birləşmələrin əmələ gəlməsi müşaСiНə olunur. 

Nümunələrin saбХanma şəraitindən asıХı oХaraq ПiгiФi-mexaniki xassələri müxtəlif cür dəвişir 
(cədvəХ 1). Karbonat tuХХantısını üвüНüb istiПaНə etikdə su şəraitində saбХanıХan nümunələrin 
вapışma müqaviməti 0,89 N/mm2 –dan 0,92 N/mm2-a qədər artır. 
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Cədvəl  1    

 

SənaвО tullantısı əsasınНa Сaгırlanmış və müxtəliП şəraitlərdə 

saбlanılan nümunələrin xassələri 
 
 

S\S 

Qarışığın tərkibi  Otaq şəraitində saбlanılan priгma nümunələri 

(40x40x160mm)   SənaвО tullantısı 

Sement Qum 0-2 mm 

ölçüsündə 

üвüНüХmüş Su/sem 28 günlük möhkəmlik 

həddi, Mpa 

24 saatХıq su 

aНsorbsiвası, % 

Вapışma 

müqaviməti,    

N/mm2   əyilmədə sıбıХmaНa 

1 40% 60% --- --- 0,54 6,1 22,7 74,33 0,72 

2 40% --- 60% --- 0,55 6,4 25,8 78,05 0,77 

3 40% 30% 30% --- 0,58 6,0 23,4 76,22 0,80 

4 40% 30% --- 30% 0,59 6,2 25,8 52,67 0,89 

 
 

SuНa saбlanılan priгma nümunələri (40x40x160mm) 

5 40% 60% --- --- 0,54 7,6 29,1 18,51 0,74 

6 40% --- 60% --- 0,55 8,7 29,4 19,40 0,80 

7 40% 30% 30% --- 0,58 8,4 29,8 19,72 0,85 

8 40% 30% --- 30% 0,59 8,3 30,0 20,11 0,92 

 

 

Təcrübədə sement - tuХХantı qarışığına sОmОntin ФütХəsinin 0,45 - 0,75% -i qədər “Фimвəvi 

toг” qatqısı əlavə edib, məСХuХ qarışığının бassələrinə təsirini öyrəniХmişНir. (Cədvəl 2).  

Bu “Kimвəvi toг” əlavəli tərkiblərdən СaгırХanmış nümunələrin вapışma müqaviməti 

BaХaбanı qumХu qarışıqХarınНan хoбНur. Buna səbəb bu tərkiblərdə suyun sərПinin aг oХmasıНır. 
SənaвО tuХХantısı üвüНüХmüş oХan tuХХantı qarışığının su sərПi НaСa хoбНur. Bu Нa вapışma 
müqavimətinin  aşağı  Нüşməsinə  səbəb  oХur (şəkil 1).  

Uвğun oХaraq aНРОгiвa müqaviməti 0,88 N/mm2  - dan 0,94 N/mm2  - ə qədər artır. Su 
mühitində bərkidikdə isə 1,13N/mm2 olur. 

AparıХan təcrübələrdə bütün cədvəllərdən РörünНüвü Фimi sınaq гamanı suНa saбХanıХan 
nümunələrin göstəriciləri  daha  yüksəkdir.    
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ŞəФТХ 1. Quru ТЧşaat qarışığıЧıЧ вapışma müqavТmətТЧТЧ semeЧtТЧ mТqdarıЧdaЧ asıХıХığı: 1 – 
üyüdülməmТş fraФsТвa, 2 – üвüdüХmüş fraФsТвa 

 

овüНüХmüş  Фarbonat süбurunu qatНıqНa вapışma müqaviməti 1,13N/mm2- ə qədər artır. 
SОmОntin miqНarı 40% oХНuqНa вapışma müqaviməti 0,98N/mm2 olur ki, bu da üyüdülməmiş süбur 
istifadə etdikdə belə  sementi 50%  olan nəticədən də вuбarı oХur. Вəni quru inşaat qarışıqХarının 
aХınmasınНa НoХНuruМuХarın narınХığı вüФsəФ oХmaХıНır. 

  

Cədvəl 2    
Kimyəvi toг qatqısı ilə Сaгırlanmış nümunələrin fiziki – mexaniki xassələri 

 

S\S 

Qarışığın tərkibi 

 
 
 

“Фimвəvi  toг”  
əlavəsi, 

% 
 
 

 
 
 

Su/sem 
 

Otaq şəraitində saбlanılan priгma nümunələri  

(40x40x160mm) 

 
 

Sement 

 
Qum 

SənaвО tuХХantısı 

 
0-2 mm ölçü- 

sündə 

 
üyüdül- 

müş 

28 günlük möhkəmlik 
həddi, Mpa 

24 saatХıq su 
aНsorbsiвası, % 

Вapışma 
müqavi- 

məti,      N/mm2 
 

əyil- 
mədə 

sıбıХmaНa 

    
1 40% 60% --- --- 0,48 0,49 6,3 26,6 53,33 0,88 

2 40% --- 60% --- 0,48 0,49 6,3 26,1 55,95 0,86 

3 40% 30% 30% --- 0,48 0,49 6,7 30,7 41,88 0,84 

4 40% 30% --- 30% 0,48 0,56 5,3 27,0 58,86 0,68 

5 40% 30% --- 30% 0,75 0,49 6,9 32,6 40,80 0,94 

  SuНa  saбХanıХan  priгma  nümunələri  (40x40x160mm) 

6 40% 60% --- --- 0,48 0,475 8,5 33,6 10,75 0,96 

7 40% --- 60% --- 0,48 0,475 8,3 33,8 11,59 0,95 

8 40% 30% 30% --- 0,48 0,475 8,4 34,5 11,12 0,92 

9 40% 30% --- 30% 0,75 0,475 9,2 37,9 9,54 1,13 

0,7 
0,75 

0,8 

0,85 

0,9 
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BunНan   başqa quru inşaat qarışıqХarına Фimвəvi əlavənin təsiri öyrənilərkən məХum ОНiХmişНir 
Фi,qatqının miqНarı artНıqМa 0,8% -ə qədər sıбıХmaНa möСФəmlik həННi artır. LaФin 0,8% -dən 
вuбarı qaХбНıqМa möСФəmlik cüzi dəвişir. 

Təcrübələrdə Фarbonat tuХХantısı əsasınНa (sОmОnt вapışНırıМıХı ) aХınan quru inşaat 
qarışıqХarınНan - СaгırХanНığı anНaν 30 və 90 gündən sonra СaгırХanan  məСХuХ qarışığının pХastiФХiвi 
təвin ОНiХmiş və aşФar oХunmuşНur Фi, Сaгır quru inşaat qarışıqХarının saбХanma müННəti məhlul 
qarışığının pХastiФХiвinə heç bir  təsir göstərmir. Yəni demək olar ki, su-sement nisbəti az fərqlənir. 
Quru inşaat qarışıqХarının əsas xarakteristikalardan biri məСХuХХarın su saбХanma qabiХiввətinin  
yüksəФ  oХmasıНır. DiРər tərəfdən qarışıqХarın saбХanma müННətinin uгun oХması onХarın tОг бarab 
olma proseslərini qabaqХaвır və həmdə Нaşınma  və saбХanması probХОmХərini araНan qaХНırır. Bu isə 
iqtisadi cəhətdən qatqıХara qoвuХan tələblərin səmərəХi şəkildə öyrənilməsini təmin edir. 

Açar sözlər:  tuХХantıХar, əhənРНaşı, Фarбana, inşaat qarışıqХarı, portХanНsОmОnt. 
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B.S.Sardarov, A.A.Quvalov, R.A.Qurbanova 
 

Lufluence of storing conditions on properties of  dry building admixtures 

                                                       
SUMMARY 

 
Lufluence of storing  (storage)  conditions on properties of  dry building  admixtures is researched a  

analized 
Key words: waste, lime, quarry, building , portlandcement. 
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UOT 531.01 

K.Ə.Əliвev,  C.E.Musayev 

AzərbaвМan Memarlıq və İnşaat Universiteti 
 

MоSTƏVI FIQURUN (SEQMENTIN) AĞIRLIQ MƏRKƏZININ TƏYINININ  
BƏZI оSULLARI 

 
Məlumdur ki, 1-МТ şəkildə ştrТбХənЦТş sКСənТn (sОqЦОntТn) КğırХıq ЦərkəгТnТn ФoorНТnКtı ЛОlə 

təyin edilir  1 : 




cossin

sin

3

2 3

21

2211







 R
SS

xSxS
OCxC                      (1) 

 
Burada 1S  və 2S  uвğun oХКrКq OABD  dairə sektoru və 

OAD  üхЛuМКğının sКСələri, 1x  və 2x  isə uвğun oХКrКq НКТrə 

sektoru ilə üхЛuМКğın КğırХıq Цərkəzlərinin koorНТnКtХКrıНır. 
Dairə sОФtorunun КğırХıq ЦərkəгТnТn вОrТnТ КşКğıНКФı 

üsullarla təyin edək: 
a) Məlumdur ki, müstəЯТ ПТqurХКrın КğırХıq Цərkəzinin 

КЛsТsТ ТntОqrКХ ПorЦКНК КşКğıНКФı ТПКНə ilə təyin edilir  2 : 


)(

1

S

C xds
S

xOC                 (1.a) 

Burada S  – КğırХıq Цərkəzi təyin edilən seqmentin 
sahəsidir.  

2 – МТ şəkildən göründüyü kimi: 

 2sin
2

1
sincos 2222

1
2 RRRRKAOKRSSS OADOABD 

 

 2sin
2

1 22 RRS                                        (2) 
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ds  – seqmentdə РötürüХЦüş sonsuг ФТхТФ ОХОЦОntТn sКСəsidir. HəЦТn ОХОЦОntТ qКХınХığı d   

olan   - radiuslu,  - ЛuМКğınК söвФənən qövsvari EM  – həlqə pКrхКsınНКn ТЛКrət götürək.  

Şəkildən göründüyü kimi        ddMEds 


   

x  - EM  çevrə qöЯsünün КğırХıq Цərkəzinin koordinКtıНır (КЛsТs).   
Məlumdur ki,   - mərkəгТ ЛuМКğК söвФənən   - 

radiuslu çevrə qöЯsünün КğırХıq ЦərkəгТnТn ФoorНТnКtı ( x ) 
belə təyin edilir  2 : 










 2
sin

2

2

2
sin

x
 

Nəticədə   (1.a) ifadəsi belə olar: 

 d
S

x
S

C  
)(

2

2
sin2

1  

  ilə    -КrКsınНКФı КsıХıХığı tКpКq. 

Şəkildən göründüyü kimi  cos
2

cos  ROK , 

buradan: 








 dRdR 






2
cos2

cos
2

sin

2
cos

cos

2

 

Nəticədə      





33

32

0 4

23
3

cos
3

2
)2(

2
cos

2
sincos

tg
S

R
d

S

R
xC 


 

; 

                                    333 sincos  tg  oХНuğunНКn 

 3
3

sin
3

2

S

R
xC              КХКrıq.                                                            (3) 

(2) ifadəsini (3) – də nəzərə alsaq 




cossin

sin

3

2 3


 RxC       КХКrıq.                               (4) 

Bu  isə göründüyü kimi (1) ifadəsi ilə üst – üstə Нüşür. 
 Seqmentin ds  - elementar sahəsТnТ ЛКşqК ПorЦКНК Рötürək ( ABDE – ОХОЦОntТ , Şəkil 3).  

KAAA 321  seqmentinin КğırХıq ЦərkəгТnТn ФoorНТnКtını 
(absis) yenə də КşКğıНКФı ТПКНə ilə təyin edək: 

             
)(

1

S

C xds
S

xOC            (4)                                                     

Burada S  - seqmentin sahəsidir və (2) ifadəsi ilə təyin 
edilir. 

x  - ABDE  ds  elementar sahəХТ trКpОsТвКnın КğırХıq 
mərkəzinin absisidir. 

ABDE  ПТquru хoб ФТхТФ oХНuğunНКn AE ║ BD , eyni 
zamanda BD  və AE  xətləri sonsuz kiçik d  ЛuМКğı 
qКrşısınНК вОrХəşНТвТnНən onХКrın Сər ikisini düz xətt 
pКrхКsı ФТЦТ qəbul etməФ oХКr. ƏЯЯəlcə ABDE  
trКpОsТвКsının КğırХıq Цərkəzinin yerini təyin edək.  
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ŞərtТ oХКrКq şəkil iri miqyasda çəФТХТЛ.(Şəkil 4). 
TrКpОsТвКnın КğırХıq ЦərkəгТnТn ФoorНТnКtı 4 – Мü şəkilə əsasən belə təyin edilir:  

                                    
21

2211
1 1 SS

ySyS
yOC C 


                                                (5) 

Burada 1S  və 2S  - uвğun oХКrКq OBD ТХə OAE üхЛuМКqХКrının sКСələridir. 

1y  və 2y  isə həЦТn  üхЛuМКqХКrın КğırХıq ЦərkəгТnТn ФoorНТnКtХКrıНır. 
Şəkilə əsasən 

hyHybhSaHS
3

2
,

3

2
,

2

1
,

2

1
2121   

 
 AEbBDa  ;  

Nəticədə        
bhaH

bhaH
yC 




22

3

2
1

             (6)         

olar.                           
Burada dHa   , dhb  . 

3 – Мü şəklə əsasən RH  ,  coscos  hR  

 




cos

cos
 Rh  

Nəticədə   dHa   , 



dRb 
cos

cos
  КХКrıq. Bu ТПКНələri (6) – da nəzərə alsaq 

                              RyC 





)cos(coscos

coscos

3

2
22

33

1 


                (7)     olar. 

3 – cü və 4 – Мü şəkillərə əsasən cos
1
 Cyx . 

Nəticədə elementar sahəsi olan ABDE  trКpОsТвКsının КğırХıq Цərkəzinin absisi  x  belə təyin 

edilər: 

                                 



22

33

coscos

coscos

3

2




 Rx                                              (8) 

ABDE ОХОЦОntКr trКpОsТвКsının sКСəsi 4 – Мü şəklə əsasən belə təyin edilər: 

)(
2

hH
ba

ds 


  

hba ,,  və H  – ın qТвЦətlərini nəzərə alsaq 





d

R
ds

2

222

cos

)cos(cos

2


     КХКrıq. 

(4) ifadəsində  xds  - i təyin edək, 











d
R

d
R

Rxds
2

333

2

222

22

33

cos

coscos

3cos

)cos(cos

4coscos

coscos

3

2 








        (9) 

Bu ifadəni (4) – də nəzərə КХıЛ ТntОqrКХХКЦК əməХТввКtı КpКrКq 

  











3
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3
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Bu  isə (3) düsturu (yaxud (4) ifadəsi ) ilə üst – üstə Нüşür. 
Beləliklə, sОqЦОntТn КğırХıq ЦərkəгТnТn ФoorНТnКtını Цüбtəlif üsullarla təyin etməklə eyni 

nəticələrТ КХЦış oХuruq. 
Açar sözlər: КğırХıq Цərkəzi, seqmentin sahəsi, diferensial tənliklər, sonsuz kiçik elementlər, 

sərhəН şərtləri 
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Definition of center of gravity of plane figures (segment) with a different methods 

 
SUMMARY 

 
This article identified the center of gravity of a segment with a different methods. 
Key words: centre of gravity, area of the segment, differential equations, infinitesimal elements, 

boundary surfaces 
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OBYEKTLƏRİN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ SİSTEMLƏRDƏ  LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ 
 
InşККt qurğusunun ХКвТСələndirilməsТ гКЦКnı ЦüСənНТs qrКПТФКsının Цüбtəlif vasitələri və 

üsuХХКrı ЛТr хoб təcrübi tələblərin təmini üçün istifadə edilir və mühəndis-ТnşККt ОХОЦОntХərinin 
müxtəlifliyini vahidliyə gətТrТЛ хıбКrır.  Bu üsuХНКn Лəzən mühəndis texniki çertyojlarda, həmçinin 
öХхü хОrtвojХКrınНК ТstТПКНə olunur. Beləliklə, ТnşККt oЛвОФtТnТn Сəndəsəsini, onun mühəndis 
xarakterini, əsКs ТНОвКsını ЛКşК НüşЦəklə вКnКşı, ТnşККt oЛвОФtТnТ qrКПТФКНК təsvir etmək üçün 
ЦüКsТr qrКПТФКnın вОnТ tОбnТФК Яə üsuХХКrınК вТвələnmək, tərsimi həndəsə və qrКПТФКnın tОбnТФТ 
rəsmxət, fəгК pОrspОФtТЯТ qКnunХКrını ЛТХЦək mütləqНТr. İnşККt хОrtвoju ЦüСənНТs qrКПТФКsının ən 
mühüm növüdür. MühənНТs qrКПТФКsı  КНı КХtınНК ОХə qrafik vasitələrТn topХusu ЛКşК НüşüХür ФТ, 
onХКrın ФöЦəyi ilə ТnşККt oЛвОФtТ təsvir edilir.  
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Təsvirin icra edilməsi layihələndirmənin zəruri tərkib hissəsidir. Təsvir layihələndirilən 

oЛвОФtТn ТНОвКsını ФonФrОtХəşНТrЦəyin və həyata keçirməyin mühüm vasitəsidir. Təsvir həcmi 
(surət, ЦКФОt, ЦoНОХ), вК НК qrКПТФ (хОrtвoj, şəkil) ola bilər. Təsvirin birinci növü layihələndirmədə 
вКrНıЦхı, ТФТnМТsТ Тsə əsКsНır. Tərsimi həndəsənТn ЦОtoНХКrınНКn ТstТПКНə edilməsi əlamətinə görə 
mühənНТs qrКПТФКsı üх nöЯ təsvirə böХünür: НüгЛuМКqХı proвОФsТвКХКrНК, pОrspОФtТЯНə və 
aksonometriyada verilən təsvirlər. MühənНТs qrКПТФКsınНК  КФsonoЦОtrТвК Квrı – Квrı СКХХКrНК, 
ЛКşХıМК oХКrКq Квrı – Квrı ТnşККt НОtКХХКrının Яə ЛТnКХКrın Фəsiklərinin təsvirində də istifadə olunur. 

Kompüter tОбnoХoРТвКХКrı əsКsınНК ТnşККt qurğusunun ХКвТСələndirilməsi prosesində qrКПТФКnın 
müasir təkmilləşНТrТХЦəsinə вКnКşЦКХКrın Яə AutoCAD-НК 2 ТбtТsКsХКşЦış əlavələrТn ТşХənməsi hal-
СКгТrНК хoб КФвuКХНır. Bu ХКвТСələndirilən obyekt və proseslərin həndəsi modellərТnТn quruХЦКsı, 
onХКrın tədqiqi və qrafiki təsvirinin tərtibinin elmi əsКsХКrı əsКsınНК Фursun tədrisi, tələbələrdə texniki 
вКrКНıМТХığın əsas amili olan fəza təsəЯЯürünü ТnФТşКП ОtНТrТr. MüСənНТs qrКПТФКsı öгünНə tərsimi 
həndəsənin elementlərini və utoCAD-ın ЛКгКsınНК tОбnТФТ rəsmxəti birləşНТrТr. TОбnТФТ rəsmxətin 
məzmunu, texniki fikrin konkret ifadəsi olan, cizgilərin tərtibi üçün qaydalar və bu zaman istifadə 
oХunКn qrКПТФТ şərtiliklərdən ibarət olur. Cizgilərin AutoCAD-la tərtibi, layihə konstruktor sənədlərinin 
keyfiyyətini və Лu ТşНə məСsuХНКrХığı вüФsəХНТr. KoЦpütОr qrКПТФКsının ЦüСəndis layihə ТşХərində tətbiqi 
СКХХКrınК ЛКбЦКq üхün ХКвТСə-ФonstruФtor ТşХərinin avtomatХКşНırıХЦКsı, вəni ilk növbədə kompüter 
СКqqınНК КnХКвış oХЦКХıНТr. 

Kompüter - informasiya üzərində müxtəlif əməХТввКtХКrı КЯtoЦКtХКşНırЦКqХК вОrТnə  yetirilməsi 
üçün  nəzərdə tutuХЦuş  unТЯОrsКХ  СОsКЛХКЦК  ЦКşınıНır.  BКşqК söгХə  ФoЦpütОr,  ТnПorЦКsТвКnı  ОЦКХ  
etmək  üçün  nəzərdə  tutuХЦuş  ЦКşınНır. 

İnПorЦКtТФКnın əsas tərkib hissəsТ oХКn ФoЦpütОr tОбnТФКsı ФoЦpütОrХərТn вКrКnЦКsı  Яə ТnФТşКП  
mərhələlərini, təsnТПКtını Яə ЦОЦКrХığını, КpКrКt Яə proqram vasitələrini  əhatə  etdiyinə  görə  
ТnПorЦКtТФКnın  ТnФТşКП  tКrТбТ  Нə  kompüter tex-nТФКsının  ТnФТşКП  tКrТбТnə  uвğunНur.  İХФ Нəfə Blez  
Paskal  (Fransa)  1642-ci ildə cəmləвТМТ  ЦКşın  СКгırХКЦışНır.  1673-cü  ildə  Vilhelm Leybnis (Almani-
ya) hesab əməllərini  yerinə  yetirən  ЦОбКnТФТ  КrТПЦoЦОtr  вКrКtЦışНır. 1830-cu  ildə  кКrХг BОЛТМ (İn-
giltərə) proqrКЦХК  Тşləyən  СОsКЛХКЦК  ЦКşını (КnКХТtТФ ЦКşın) вКrКtЦКğК Мəhd  göstərЦТşНır.  BОЛТМТn  
ideвКХКrı  sonrКХКr  unТЯОrsКХ ФoЦpütОrХərТn  вКrКНıХ-ЦКsının  əsКsını  qoвЦuşНur. 1930-cu ildə A.Turinq 
(İnРТХtərə) və E. Post (ABŞ) tərəfindən вКrКНıХЦıs unТЯОrsКХ ФoЦpütОrlərin nəzəri əsКsХКrı ТnФТşКП 
ОtНТrТХЦТşНТr. MüКsТr ФoЦpütОrХərin əsКs Тş prТnsТpХəri XX əsrin 40-Мı ТХХərində Amerika alimləri Con 
Fon Neyman, Q.Qoldsteyn və  A.Beris  tərəfindən  ЯОrТХЦТşНТr. Həmin  3 prinsiplər 1946-Мı ТХНə ABŞ-da 
ENİAK КНХı unТЯОrsКХ ФoЦpütОrТn вКrКНıХЦКsı ТХə həвКtК ФОхТrТХЦТşНТr. Bu tКrТб ЦüКsТr ФoЦpütОr 
tОбnТФКsının вКrКnЦК tКrТбТ СОsКЛ oХunur. MüКsТr  гКЦКnНК  Лütün  ЦüСənНТs  Ц ЦКrХıq  х rtвojХКrı  
ФoЦpüt r qrКПТ-ФКsının ФöЦəyi ilə çəkilir, yənТ ТşХənТХТr. Bunun üхün хo  ЛöвüФ Тmkanlara malik olan  
proqrКЦХКr  ЯКrНır:  3D  StuНТ  MК ,  ArМСТCAD,  InЯ ntor,   SoХТНАorФs, AutoCКН  Яə s. AutoCad  
(AutoЦКt Н CoЦpüt r  AТН Н  DrКПtТn  КnН  D sТ n – KoЦpüt r  rəsЦ ətinin  AvtomatХКşНırıХЦКsı  Яə  
Layihələndirmə)   AutoН sФ ПТr-ЦКsının Цəhsulu olub ALS-nТn (AЯtoЦКtХКşНırıХЦış LКyihələndirmə 
SТst ЦТ) prКФ-tiki əsКsХКrını öгünНə cəmləşНТrən böyük imkanlara malik olan ALS proqraЦıНır. 

3D,  sadə cizgidən  ЛКşХКвКrКq,  ЦoНОХХərТn  quruХЦКsınК  qədər  ТşХəri  yerinə yetirməyə imkan 
verir. AutoCAD-ın ən güclü vasitələrindən biri də onun proqram-ХКşНırЦК Рörünüşünün oХЦКsıНır. Hər 
bir istifadəхТ AutoLİSP-dən istifadə etməklə AutoCAD-ı ПərНТ sorğu Яə tələblərinə uвğunХКşНırК ЛТХər. 
AutoLİSP proqrКЦХКş-НırЦК НТХТnНə notepad-də proqrКЦı вКгıЛ qurtКrНıqНКn sonrК onu .Хsp ПКвХı ФТЦТ 
вКННКşК verməФ ХКгıЦНır. ƏФs СКХНК AutoCAD Лu ПКвХı tКnıЦКвКМКq Яə proqram yüklənməyəcək. 
AutoLİSP proqrКЦХКşНırЦК НТХТnНə bütün əmrlər mötərizələr ilə əhatə ОНТХТr. AхıХКn Яə ЛКğХКnКn 
mötərizələrТn sКвı ЦütХəq bərabər oХЦКХıНır, əФs СКХНК proqrКЦ ТşХəməyəcək. Mötərizədən 
kənКrНК вКгıХКn вКХnıг Яə вКХnıг şərh ola bilər. Şərhi nöqtəХТ ЯОrРüХ ТşКrəsindən sonra yazmaq la-
гıЦНır. ProqrКЦı Тşə sКХЦКq üхün AutoМКН proqrКЦı КхıХır, TooХs ЦОnвusunНКn LoКН AppХТМКtТon 
seçilir. Bura-НКn вКННКşК ЯОrНТвТЦТг .Хsp ПКвХı sОхТХТr Яə Load əmri verilir. Visual LISP Autolisp-
in AutoCAD-НКФı ОФrКn ПorЦКsıНır. QısКМК oХКrКq LİSP РОnОrКtoru AutoCAD-ın НКбТХТnНə 
qüvvədə olur və menyu interfeysini təmin edir. Bütün göstəricilər Auto-CAD sistemindən КхıХКn 
VТsuКХ LİSP EНТtor proqrКЦınНКn AutoLİSP proqrКЦınК ötürüХür. VТsuКХ LİSP-Тn ЛКşХıМК  
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xüsusiyyətlərТ КşКğıНКФıХКrНır:  1. Bu НТХНə bütün ifadələr yumru mötərizələr КrКsınНК вКгıХır. 2. 
OpОrКtor КхıХЦış soХ Цötərizədən son-rК вКХnıг ЛТrМə dəfə istifadə olunur,  dəвТşənlər və 
ФonstКntКХКr onНКn sonrК вКгıХır,  3. İПКНəni  dəfələrlə  mötərizə  daxilinə  yerləşНТrЦəyə  icazə  
verir.  AutoCAD-ın 4 ФoЦКnНКХКrınК ЦürКМТət etmək üçün command operatorundan istifadə olunur. 
CoЦЦКnН opОrКtoru КхıХКn mötərizədən sonrК вКгıХır. DКСК sonrК tələb olunan ko-ЦКnНКnın КНı 
НırnКq ТşКrəsТ КrКsınНК вКгıХЦКХıНır Яə sonrК ФoЦКnНКnın pКrКЦОtrХəri göstərilir. AutoCad pəncərəsi 
iki hissədən ibarətdir: qrafik və mətn. Qrafik pəncə-rənin əsas hissəsini çəФТХТş sКСəsi tutur. Burada 
sТхКnın açvari kursoru hərəkət dir.  

Müasir texnologiyalarin tətbiqi və istifadəsi mühənНТs qrКПТФКsının Сəm təc-rübi, həm də nəzəri 
istiqamətlərdə qrafik fəaliyyətТnТn ТnФТşКП ОtНТrТХЦəsinə вОnТ ОСtТвКМХКr вКrКНır Яə qКrşıвК вОnТ 
imkanlar qoyur. 

Açar sözlər: Tərsimi həndəsə, qrafika, informasiya, AutoCAD, layihələndirmə. 
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Projection of Objects in Automatized Systems 
 

SUMMARY 
 

Intensification of all spheres of production, wide application of systems of automatized projection 
generate new requirements in engineer training. These requirements consist of improving graphic literacy of 
specialists in the first place. This especially is true in terms of training towards engineering and constructing 
work since a modern constructing engineer should be completely familiar with engineering tools, know how 
to model and construct objects as well as independentХв ХОКrn noЯОХtТОs  Тn toНКв’s МonstКntХв МСКnРТnР аorХН 
of engineering technologies. Using modern technologies in the higher education system provide new  
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opportunities for activization of the process of professional graphical training of students. Modern scientific 
and technical progress opens vast opportunities for human development. This requires instructors of a higher 
technical school to review their understanding of didactic accompaniment of training students towards work 
involving engineering graphics.  

Key words: Descriptive geometry; graphics; information; AutoCAD; projection. 
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DRENAJIN TIKINTISINDƏ XƏNDƏKQAZAN ZƏNCIRLI EKSKAVATORLARIN IŞкI   
PROSESLƏRININ  OPTIMALLAŞDIRILMASI 

 
QКpКХı СorТгontКХ НrОnКjın tТФТntТsТnТn səmərəХТХТвТnТ КrtırЦКğК ТЦФКn ЯОrən əsas həlledici 

faktorlardan biri, tikintinin tempini və müddətini müəyyənləşНТrən КpКrıМı ЦКşının ЦКФsТЦuЦ 
məСsuХНКrХığının təЦТn oХunЦКsıНır. DrОnКj tТФТntТsТnНə çoxçalovlu və ərsinli xəndəkqazan zəncirli 
ОФsФКЯКtorХКr КpКrıМı ЦКşınХКr oХЦКqХК tОбnoХojТ prosОsТn rТtЦТnТ Яə rОjТЦТnТ вКrКНırХКr. OnХКrın 
məСsuХНКrХığı, ФoЦpХОФsə daxil olan köməФхТ ЦКşınХКrın sКв Яə keyfiyyət tərkibini 
müəyyənləşНТrЦəklə  tikintinin dəyərini və əməФ tutuЦunu КşКğı sКХЦКğК ТЦФКn ЯОrТr.  

QОвН oХunКnХКrı nəzərə alaraq drendüzən ЦКşınХКrın бətti istismar məСsuХНКrХığını 
optТЦКХХКşНırЦК ЦОввКrı qəbul edib, məqsəН ПunФsТвКsı şəkilində КşКğıНКФı ФТЦТ вКгК ЛТХərik,  

 

 
 

burada  növbəlik vaxtdan istifadə əЦsКХı; -ЦКşının tОбnoХojТ СКгırХıq səviyyəsini 

göstərən əmsal; НrОnТn uгunХuğu, Ц; drenlərКrКsı Цəsafə, m; -drendüzənin 

ТşхТ Яə nəqliyyat sürətləri,    -drendüzənin işхТ tsТФХınК НКбТХ oХКn əlavə və köməkçi 

əməХТввКtХКrın вОrТnə yetirilməsinə sərf olunan vaxt itkilərinin cəmidir, saat. 
Drendüzən ЦКşınХКrın ЦəСsuХНКrХığı Яə müxtəlif texniki, texnoloji parametrlərin ona təsiri çox 

müəlliflər tərəfindən (E.D.Tomin, D.X.Beylin, E.K.Mittas, B.F.Karlovskiy, E.B.Strukov, 
E.A.BКqКtoЯ, A.R.ŞКpoхФТn, M.S.MurКНКğКвОЯ, R.Q.QКrНКşoЯ, Q.N.HКМıЦətov və Л.) КrКşНırıХЦış 
və müəyyən ОНТХЦТşНТr ФТ, НrОnНüгənin məСsuХНКrХığınК təsir edən əsas parametrlər НrОnТn uгunХuğu 
və drendüzənТn ТşхТ sürətidir [1,3,4,8,9,11].     

DrendüzənТn ТşхТ sürəti öz növbəsində qruntun 
növündən, ФКtОqorТвКsınНКn, nəmliyindən və s.-dən КsıХı 
olub böyük bir diapazonda dəвТşən parametrdir. Tikinti 
КpКrıХКn ФonФrОt oЛвОФtНə eyni növ və eyni nəmlikli 
qrunt şəraitində hətta belə drendüzənТn ТşхТ sürəti drenin 
uгunХuğu ЛoвunМК sКЛТt НОвТХ, Цüбtəlif qiymətlər КХır. 
Bunun əsas səbəЛТ НrОnТn uгunХuğu ЛoвunМК qКгıХКn 
xəndəyin müxtəlif dərinlikdə oХЦКsıНır. BОХə ki 
mənsəbdən mənbəyə Нoğru НrОnТn НərТnХТвТ КгКХНıqМК, 
drendüzən ЦКşının ТşхТ sürəti yüksəХТr (Şəkil 1). 

İşхТ sürət ilə drenaj xəndəyinin dərТnХТвТ КrКsınНКФı  
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asılılıq, kifayət qədər dəqiqliklə xətti funksiya ilə approksimasiya oluna bilər [4,12] , 

               (2) 

burada  və  uвğun oХКrКq бəttТ ПunФsТвКnın sərbəst və bucaq və ya approksimasiya əЦsКХХКrı; 
-drenaj xəndəyinin dərinliyidir. 

   və  əЦsКХХКrı Сər bir drendüzən ЦКşın üхün КвrıХıqНК Яə вКбşı oХКr ФТ, təcrübə məХuЦКtХКrı 
əsКsınНa müəyyən ОНТХsТn. MТsКХ üхün Э -202 çoxçalovlu xəndəkqazan ekskavator üçün bu 
istiqamətdə çöl-təНqТqКt ТşХərТ LТtЯК RОspuЛХТФКsınНК E.K.MТttКs tərəfindən КpКrıХЦışНırД4]. LКФТn, 
drendüzən ЦКşınХКrın tТpХərinin və tipölçülərinin müxtəlifliyi və onХКrın sКвının хoб oХЦКsı,  və    

əЦsКХХКrının хöХ-təНqТqКt ТşХərinin nəticələri əsКsınНК, СərЛТr ЦКşın üхün Пərdi olaraq təyin 
oХunЦКsını бОвХТ Нərəcədə çətinləşНТrТr. Bunu nəzərə alaraq əЦsКХХКrın  КnКХТtТФ вoХХК tКpıХЦКsı 
ЦОtoНТФКsını КrКşНırКq. 

 Drendüzən ЦКşın, Цənsəbdən mənbəyə Нoğru, бəndəyin en kəsТвТnТn qКгıХЦКsınК Рöstərilən 
müqaviməti dəf edərəФ, ТşхТ sürətlə irəliləyir. Drendüzən ЦКşın, НrОnТn uгunХuğu ЛoвunМК  
irəlilədikcə, drenin dib mailliyinə uвğun oХКrКq бəndəyin dərinliyi  КгКХНığınНКn, onun qКгıХЦКsınК 
göstərilən müqavimət və nəticə ОtТЛКrı ТХə qazmaya sərП oХunКn РüМ КгКХır. Bu Тsə öz növbəsində ТşхТ 
sürətТn КrtЦКsınК səbəb olur [12,13]. Drendüzən ЦКşının, НrОnТn uгunХuğu ЛoвunМК ФТПКвət qədər 
ФТхТФ ЛТr ∆L вОrНəвТşЦəsində, xəndəyin dərinliyinin və ТşхТ sürətin dəвТşЦə intensivliyinin sabit 

qКХНığını qəbul edərəФ (∆H/∆L=Мonst, ∆ϑ/ ∆L=Мonst), ∆L→0 şərti daxilində КşКğıНКФı tənlikləri 
yaza bilərik, 

;       ,        (3) 

burada   - mütənasiblik əЦsКХı oХuЛ, НrОnКj бəndəyinin dib mailliyini xarakterizə edir. Mənfi 

ТşКrəsi isə, НrОnТn uгunХuğu КrtНıqМК бəndəyin dərТnХТвТnТn КгКХНığını Рöstərir; mütənasiblik 

əЦsКХı oХuЛ, НrОnТn uгunХuğunНКn КsıХı oХКrКq ТşхТ sürətin dəвТşЦə tezliyini xarakterizə edir, 

. (3) sisteminə daxil olan tənlikləri L=0 olduqda   ,    və 

 olduqda  ,  sərhəН şərtləri daxilində inteqrallasaq, mütənasiblik 

əЦsКХХКrını КşКğıНКФı ФТЦТ təyin edə bilərik , 

;        .             (4) 

        (3) sisteminin ikinci tənliyini birincisinə bölməklə, ТşхТ sürətin xəndəyin dərinliyindən 
КsıХıХığını ТПКНə edən КşКğıНКФı бətti tənХТвТ КХЦış oХКrıq,  

 

    
burada , 

 

 (5) tənliyini və  ЛКşХКnğıМ şərtləri  nəzərə КХınЦКqХК ТntОqrКХХКsКq 
КХКrıq,  

 

Sonuncunu onunla eynigüclu olan , 

  ,                   (7) 
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kimi yazmaq mümkündür (K3-ü hər iki ifadədə yerinə yazmaqla onların eynigüclü olduqlarını 
görmək olar).  Əgər, (7)-ilə (2)-nТ qКrşıХıqХı ЦüqКТsə etsək,  və  əЦsКХХКrını КsКnХıqХК Цüəyyən 

edə bilərik ,  
 

 

 

Drenaj xəndəyinin mənbədə dərinliyi , mənsəbdə isə  olarsa, onda drenin 

uгunХuğu ЛoвunМК, onun ortК Нərinliyi 
             

 

 

burada drenin mənbədə dərinliyi, m ; drendüzən ЦКşın tərəfindən вКrКНıХКn 
xəndəyin dib mailliyi olub,   drenin mailliyi;   yerin təbii mailliyidir.  

        Sonuncu ifadə nəzərə КХınЦКqХК НrОnТn uгunХuğu ЛoвunМК НrОnНüгən ЦКşının ortК ТşхТ 
sürətТnТ КşКğıНКФı ФТЦТ вКгК ЛТХərik: 

 

 
 
Drendüzən ЦКşınХКrın ЦКФsТЦuЦ ЦəСsuХНКrХığını təmin edən, onun ТşхТ sürətinin və drenin 

uгunХuğunun optТЦКХ qТвЦətlərini tapmaq üçün (1) və (10) vasitəsi ilə LКqrКnjın хОЯrТХЦТş Цəqsəd 
ПunФsТвКsını tərtib edək. 

 

 
 

burada  LКqrКnjın qОвrТ Цüəyyən ЯuruğuНur. 
LoqrКnj ПunФsТвКsının ЦКФsТЦuЦunu təmin edən, dəвТşənlərin optimal qiymətlərТ КşКğıНКФı 

zərurТ şərtlərdən tКpıХır: 
 

 
 

Sistemin 1-ci və 2-ci tənХТвТnТn ТФТnМТ topХКnКnХКrını ЛərabərХТвТn sКğ tərəfinə keçirib tərəf-tərəfə 

bölsəФ, НrОnТn Нöşənməsinə sərП oХunКn бКХТs ЯКбtı ТПКНə edən optimal (L/ϑ ) nisbətini təyin edə 
bilərik, 
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SТstОЦТn КбırıМı tənliyi ilə (13)-ün birlikdə həХХТ , НrОnТn optТЦКХ uгunХuğunu tКpЦКğК ТЦФКn 

verir,  
 

                       
 
AХınЦış КnКХТtТФ ТПКНələr, drenin tikilmə üsuХunНКn КsıХı oХКrКq, Сər-bir drendüzən ЦКşın üхün, 

həm optimal   nisbetini, həm də НrОnТn optТЦКХ uгunХuğunu təyin etməyə imkan verir. Drenaj 

tТФТntТsТ prКФtТФКsınНК ən çox rast gəlinən drenlərКrКsı Цəsafənin dəвТşЦə diapazonu, əlavə və 

köməkçi əməliyyatlara sərП oХunКn ЯКбtХКrın Мəmi və drendüzən ЦКşınХКrın nəqliyyat sürəti, 

optimal  nisbətinə və НrОnТn optТЦКХ uгunХuğunК НОЦək olar ki, təsir göstərmirlər.Təsir 

göstərən əsas parametr drendüzən ЦКşın tərəfindən вКrКНıХКn ЦКТХХТвТn  qiymətidir. 

Onun təsТrТnТ КrКşНırЦКq Цəqsədi ilə Э -406 üçün m, , , 

, a=214, b=33,4 qəbul edərək (13) və (14) əsКsınНК və 

КsıХıХıqХКrı quruХЦuşНur (şəkil 2). Qrafiklərdən göründüyü kimi yerin təbii mailliyi 

КrtНıqМК optТЦКХ  nisbəti və НrОnТn optТЦКХ uгunХuğu pКrКЛoХТФ oХКrКq вüФsəlir. Bu yuksəХТşТn 
tempi, yerin mailliyi, drenin mailliyinə вКбınХКşНıqМК  НКСКНК Кrtır. DrОnТn ЦКТХХТвТ, вОrТn ЦКТХХТвТ 
ilə üst-üstə Нüşərsə və ya ona bərabər götürülərsə, bu zaman optimal  nisbəti və drenin optimal 

uгunХuğu sonsuгХuğК вКбınХКşır. QОвН ОtЦəФ ХКгıЦНır ФТ, Лu СКХ, НrОnКj sТstОЦТnТn 
layihələndirilməsi və tТФТntТsТ prКФtТФКsınНК хoб nКНТr СКХХКrНК rКst РəХТnТr. ƏРər  qəbul 

olunarsa, bu zaman drendüzən mКşın əlavə ЦКТХХТФ вКrКtЦКНığınНКn onun ТşхТ sürəti drenin 

uгunХuğunНКn КsıХı oХЦКвКМКq Яə НrОnТn rКsТonКХ uгunХuğu ЦöЯМuН ХКвТСələndirmə ЦОtoНТФКsı 
əsКsınНК təyin ediləcəkdir. 

(10)-nu (1)-də yerinə вКгНıqНК, КХınКn  MНr =П(LНr) КsıХıХığını КrКşНırЦКq üхün qrafiklər 

quruХЦuşНur (şəФТХ 3). Bu гКЦКn Э -406(406 )-üçün B=250m(200m), ϑnəq=4000m/saat , 

 sККt , ТНr= 0,002 , Тв=0, СНr =2,8Ц, К=214(244), Л=33,4(34,4), ФЯ =0,5, ФСt =0,8 , Э -

202 üçün isə B=50m , ϑnəq=2000m/saat , saat , im= idr-iy=0,005 , hdr=1,2m , a =333 , 

b =125 , kv=0,5 , kth=0,8  qəЛuХ ОНТХЦТşНТr. QrКПТФХərdən göründüyü kimi hər-bir konkret hal üçün 

drendüzən ЦКşınХКr ЦКФsТЦuЦ ЦəСsuХНКrХığК ЦКХТФНТrХər və uвğun oХКrКq Э -202 üçün 

=170m olduqda, = 53 Ц/sККt , Э -406 üçün m olduqda,  37 

Ц/sККt , Э -406A üçün isə m olduqda,   = 44 m/saat təşФТХ ОНТr. 
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QrКПТФТ КsıХıХıqХКr, Mdr=f(Ldr) ПunФsТвКsının optТЦКХ ətrКПınНК Мoб гəif sürətlə dəвТşНТвТnТ 

göstərir. Belə hallarda layihəçini dəвТşənin optimal qiyməti deyil, daha çox optimal oblast 
ЦКrКqХКnНırır. OptТЦКХ oЛХКstın sərhədləri prof. A.S. Fidelevin təklif etdiyi metoda görə КşКğıНКФı 
düsturla təyin edilə bilərlər [10]. 

 

 
 
ЛurКНК  τ-hesablama nəticələrТnТn ЛurКбıХКЛТХən 

dəqТqХТвТ oХuЛ (τ =1,05-1,15), orta hesabla 1,1 qəbul edilir. 
MəХuЦ oХНuğu ФТЦТ ХКСТвəхТnТ, НrОnТn uгunХuğunun 

böyük qiyməti  НКСК хoб ЦКrКqХКnНırКМКq. Bu Сəm 

iqtisadi nöqteyi nəzərdən, həmdə tТФТntТ ТşХərinin rasional 
təşФТХТ ЛКбıЦınНКn НКСК əХЯОrТşХТ СОsКЛ ОНТХТr. BКбıХКn 
nümunədə НrОnТn optТЦКХ uгunХuğunun вuбКrı sərhəd 

qiymətТ Э -202 üçün =265Ц, Э -406 üçün  

Ц , Э -406A üçün isə  m təşФТХ 
edəcəkdir. 

Tikintini yüksək templə və ən qısК ЦüННətdə yerinə 
yetirməyə imkan verən drendüzən ЦКşının ЦКФsТЦuЦ 
məСsuХНКrХığının təЦТn oХunЦКsı üхün, НrОnТn 
Нöşənməsinə sərП oХunКn бКХТs ЯКбtı ТПКНə edən optimal 

 nisbəti və НrОnТn optТЦКХ uгunХuğu təklif olunan 

(13) və (14) analitik ifadələri ilə təyin edilə bilərlər. 
Açar sözlər: drenaj, xəndəkqazan, zəncirli ekskavator, 

rТвКгТ ЦoНОХ, ТşхТ prosОs. 
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M.V.Nuraliev 

 
Optimizing of working process of chained trench excavator  during the  

construction of drainage 
 

SUMMARY 
 
To determine the optimal parameters of working process of chained trench excavators in the 

construction of drainages, mathematical models and their solution ways were given in this article. 
Key words:  drainage, ditcher, chained trench excavator, mathematical models, working process 
 
 
 
UOT 674.81-41.07 

 
Z.H.Quliyev, N.K.Abasova, C.A.Nurəliyev 

email: nigarabas@yahoo.com 

AzərbaвМan Memarlıq və İnşaat Universiteti 
 

AĞAC-YONQAR PLITƏLƏRI ISTEHSALINDA LAKLAMA-BƏRKIMƏ PROSESININ 
RIYAZI QOYULUŞU 

 
Məqalədə mebel sənayesi müəssisələrində texnoloji kartalarda göstərilən verilənlərdən istifadə 

edərəФ КğКМ-yonqar plitələrТ ТstОСsКХınНК ХКФХКЦК-bərkimə prosОsТnТn rТвКгТ вКгıХışınК ЛКбıХЦışНır.  
AğКМ-yonqar plitələrТ ТstОСsКХının ЦОЛОХ sənayesi müəssisələrində mebel tədarükünün son 

bəzəФ ТşТ ХКФsüгЦə ЦКşınХКrınНК ХКФХКЦК-bərkimə prosОsТnТn КpКrıХЦКsı ТХə ЛКşК хКtır Д2]. ProsОsТn 
РОНТşКtınК Тsə çoxlu sayda faktorlar (cədvəl 1-də üхЛКşХıqХı ХКФsüгЦə ЦКşınının ЛТrТnМТ ЛКşХığınНК 
gedən prosesə təsir göstərən faktorlar nəzərdən ФОхТrТХЦТşНТr) təsir göstərir.  

mailto:nigarabas@yahoo.com
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Cədvəl 1. охbaşlıqlı laksüгmə maşınının birinci başlığında РОdən prosesə  

təsir göstərən faktorlar 
 

Sıra 

saвı 
Faktorların adları 

Faktor-

ların 

işarəsi 

Ölçü 

vahid-ləri 

Aşağı 

sərhəd 

qiyməti 

Yuбarı 

sərhəd 

qiyməti 

1 2 3 4 5 6 

1 ƏsКsın nəmliyi Wəs % 6 12 

2 Üzlüyün nəmliyi Wüz % 6 10 

3 ƏsКsın qКХınХığı Səs mm 15 16 

4 огХüвün qКХınХığı Süz mm 0,6 1,2 

1 2 3 4 5 6 

5 ƏsКsın nКСКЦКrХığı Rəs mkm 60 100 

6 огХüвün nКСКЦКrХığı Rüz mkm 0,04 0,06 

7 BКşХıqНan verilən ХКФın sərfi Qlak q/m2 83 166 

8 BКşХığın qurКşНırıХЦК СünНürХüвü HЛКş mm 100 200 

9 BКşХığın ЦКТХХТФ ЛuМКğı αЛКş dərəcə 50 60 

10 Düşən konveyerin sürəti Vkon m/san 0,723 0,847 

11 LКФ örtüвünün nКСКЦКrХığı Rlak mkm 0,400 0,600 

12 Lak örtüyünün qКХınХığı Slak mm 2,400 2,500 

13 Lak örtüyünün möhkəmliyi Mlak H/mm2 80 90 

14 LКФ qКrışığının КбıМıХığı γlak san 35 40 

 
 Prosesin ümumiləşНТrТХЦТş struФtur sбОЦТ şəkil 1-də göstərТХЦТşНТr. BurКНК, ix  - НОtКХХКrın 

xassələrini, jx  - prosОsТn Тş rОjТЦТnТ, kx  - ХКФ qКrışНırıМının бКssələrini xarakterizə edən ПКФtorХКrНır; 

iz  - həвКМКnХКnНırıМı təsirlər; my  - laklama-bərkimə prosesinin keyfiyyət göstəricisidir.  

 

 
Şəkil 1. Laklama-bərkimə prosesinin ümumiləşНirilmiş struktur sбemi 

 
FКФtorХКrın хoбХuğunu nəzərə КХКrКq, prosОsТn РОНТşКtınК əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən 

faktorlar əsКs РötürüХЦüşНür Д1].  
QКrşıвК qoвuХКn Цəqsəd isə lak örtüyünün Rlak – nКСКЦКrХığının (Фələ-kötürlüyünün) minimum 

oХЦКsını təmin edilməsidir ki, bunun da ifadəsТ вuбКrıНК НОвТХənləri nəzərə КХКrКq, КşКğıНКФı ФТЦТ 
вКгıХК ЛТХər: 

 
Laksüzmə maşını 

xi 

xj 

xk 

zi 

ym 
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  6,0,,,,,,,,,4,0  konbasbaslakuzesuzesuzeslak VhQRRSSWWFR  .   (1) 

 
OptТЦКХХКşНırıХКn tОбnoХojТ prosОsТn stКbilliyini təmin etmək məqsədi ilə müəssisənin texnoloji 

ФКrtКsınНК КşКğıНКФı ПКФtorХКrК tОбnoХojТ Цəhdudiyyət şərtləri qoyulur: 
 

126  esW     06,004,0  uzR  

106  uzW     16683  lakQ  

1615  esS   200100  bash   (2) 

2,16,0  uzS     6050  bas  

10060  esR    847,0723,0  konV . 

 
ВuбКrıНК qОвН ОНТХənlərdən əlavə, tОбnoХojТ prosОsТn norЦКХ РОНТşКtını təmin etmək üçün 

КşКğıНКФı ПunФsТonКХ Цəhdudiyyət şərtləri də ödənilməlidir [3]: 
 

  5,2,,,,,,,,,4,2  konbasbaslakuzesuzesuzeslak VhQRRSSWWFS   

  90,,,,,,,,,80  konbasbaslakuzesuzesuzeslak VhQRRSSWWFM   (3) 

  40,,,,,,,,,35  konbasbaslakuzesuzesuzeslak VhQRRSSWWF  . 

 
Qeyd etdiklərimizi nəzərə alaraq, laklama-bərkimə prosОsТnТn rТвКгТ qoвuХuşunu КşКğıНКФı ФТЦТ 

şərh etmək olar: 
Laklama-bərkimə prosesini xarakterizə edən ПКФtorХКrın qТвЦətlərini və bu qiymətlər КrКsınНКФı 

nisbətləri elə seçməФ ХКгıЦНır ФТ, (1) ЦəqsəН ПunФsТвКsının, вəni plitələrin üzərinə çəkilən lak 
örtüвünün nКСКЦКrХığının (Фələ-ФötürХüвünün) ЦТnТЦuЦ oХЦКsı ТХə вКnКşı, Сəm də (2) texnoloji və 
(3) funksional məhdudiyyət şərtləri də ödənТХЦТş oХsun.  

Açar sözlər: texnoloji proses, model, laklama-bərkimə, «qara qutu». 
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Z.H.Guliyev, N.K.Abasova, J.A. Nuraliyev 

 
Mathematical description of the glazing-curing process in the production of wood-chip boards 

 
SUMMARY 

 
In this article, using the data of the process chart of company furniture industry, has been given a 

mathematical description of the glazing-curing process in the production of wood-chip boards. 
Key words: technological process, model, glazing-curing, «black box». 
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YоKSƏK SоRƏTLƏ IŞLƏYƏN SƏRNIŞIN LIFTININ ELEKTRIK BUCURĞADININ 
SEкILMƏSI 

 
Liftlət вКХnıг şКquХТ Яəziyyətdə sərnТşТnХərin yənТ КНКЦХКrın Яə yüklərin müəyyən hündürlüyə 

qКХНırıХЦКsınК бТНЦət edir. Məlumdur ki, liftlərdən sənaye müəssisələrində, вКşКвış ЛТnКХКrınНК, 
xəstəxanalarda və maqazinlərdə istifadə edilir. Liftlərdə sərnТşТnХərin və yüklərin müəyyən 
məsafəyə  qКХНırıХЦКsı üхün ФКЛТnələrdən istifadə edilir. SərnТşТn ХТПtХəri adi və yüksək sürətli 
olurlar. Adətən adi sərnТşТn ХТПtХərinin sürəti 0,1...0,5m/s, yüksək sürətli liftlərdə isə 0,5...3,5 m/s-
dək olur. hal-СКгırНК вüФsək mərtəbəli binalar üçün sərnТşТn ХТПtТnТn sürəti 5,6 m/s-yə qədər ola bilir. 
Bu вКгıНК sərnТşТn ХТПtТnТn sürətini 6,0 m/s qəbul etməklə onun ОХОФtrТФ ЛuМurğКНının sОхТХЦəsini 
müəyyən etməkdir. 

SərnТşТn ХТПtТ üхün хoб ТstТПКНə edilən КХtı вОrХТФ ФКЛТnəsi olan lift nəzərdə tutulmuşНur. BТr 
adam üçün onun çəkisi 80 kq nəzərdə tutulur. Deməli 6 sərnТşТn üхün ОСtТвКt əЦsКХı nəzərə 
КХınЦКqХК qКХНırıХКn вüФün хəkisini 500 kq qəbul etmək olar. Kabinənin çəkisi isə sərnТşТnХərin 
sКвınК Рörə 400kq müəyyən ОНТХЦТşНТr. SərnТşТn ХТПtХərində kabinələrin sahəsi hər bir adam üçün 
0,3...0,5 m2 müəyyən ОНТХЦТşНТr. Bu СКХ üхün вəni 6 sərnТşТn oХКn ФКЛТnənin sahəsi 3 m2 qəbul 
ОНТХЦТşНТr. KКЛТnənin hündürlüyü isə 2,2 m-dir. Belə liftlərdə mühərrikin gücünü azaltmaq 
məqsədilə əksyükdən istifadə edilir. Bu vəziyyət sбОЦКtТФ oХКrКq, şəkil 1-də göstərТХЦТşНТr. 
əkstükdən istifadə etməklə kabinənin yüklə birlikdə çəkisini müvazinətləşНТrЦəklə, yüksək 
mərtəbəli binalara sərnТşТnХərТn qКХНırıХЦКsınНК tələb olunan mühərrТФТn РüМünü КrtırЦКğК ТЦФКn 
verir. 

Əksyükün çəФТsТ ОЦprТФ oХКrКq КşКğıНКФı ФТЦТ təyin olunur. 
QGG kyk 5,0.   

 Qiymətlər nəzərə КХınЦКqХК əksyükün çəkisi 650 kq olur. Zərərli itkilər nəzərə КХınЦКНКn 
kabinənin yüklə birlikdə və вüФsüг qКХНırıХЦКsı Сəmçinin endirilməsТ üхün ФКnКtК Нüşən qüvvə Sk, 
КşКğıНКФı ФТЦТ təyin edilir.  

kS   = 0,5Q; buradan kS  =250 kq olur, yəni kS  =2500N. 

Liftlərdə ən çox öz üstünlükləri ilə fəqlənən qКsnКqХı ФonstruФsТвКХКrНКn ТstТПКНə edilir. Ona 
görə ki, belə ФonsruФsТвКХКr вığМКЦ oХЦКqХК, ОвnТ гКЦКnНК Лu СКХНК ФКЛТnə ЛuМurğКНК sərt 
bərkidilməyərək son cərəyan söndürücüsündən istifadə olunur. Digər tərəfdən belə konstruksiyada 
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kabinə КşКğı Сərəkət edən zaman hər СКnsı ЛТr ЦКnТвəyə rast gələrsə, bu halda kanatla qasnaq 
КrКsınНК sürüşЦə olur və beləliklə qəza hadisəsТ вКrКnЦır. SərnТşТn ХТПtХərində qКsnКqХı 
konstruksiyalardan istifadə etməklə ФКnКtın qırıХЦКsı СКХХКrı Фəskin surətdə КгКХır. SərnТşТn ХТПtХəri 
üхün КpКrıМı qКsnКqХКrХК ТşХəyən ЛuМurğКНın ФТnОЦКtТФ sбОЦТ şəkil 2-də göstərТХЦТşНТr. 

Böyük sürətlərdə qКsnКğın ФКnКtХК Рörüşən yerində yeyilmənin nisbətən Кг oХЦКsı üхün Сəmin 
вОr qКnoЯХu СКгırХКnır. кoбsКвХı təcrübələrə əsasən sərnТşТn ХТПtХərində ФКnКtХК qКsnКq КrКsınНКФı 
xüsusi təzyiq 10 MPa-a qədər olur. qКsnКğın ФКnКtı НКrtЦК бüsusТввətТ onНКФı вКrıЦНКТrəvi 
qКnoЯun  ПorЦКsınНКn Яə girintinin mərkəгТ ЛuМКğınНКn  , КsıХıНır. QКsnКğın ФКnКtı НКrЦК 
xüsusiyyəti dartma əЦsКХı КНХКnКn e  ilə ifadə ОНТХТr. кoбsКвХı təcrübələrin nəticələrinə görə  -

НКn КsıХı  -ün qiymətləri dəqiqləşНТrТХЦТşНТr. QəЛuХ ОНТХЦТş ФonstruФsТвКвК uвğun oХКrКq 090  

üçün 173,0 olur. 

Təcrübə yolu ilə müəyyən oХunЦuşНur ФТ, ФКnКtın sürətindən Vk, КsıХı oХКrКq təcilin a, 
qiymətlərinin dəвТşЦəsi müəyyən ОНТХЦТşНТr. QəЛuХ ОНТХЦТş sürətə görə Vk=6m/s üçün təcil 
a=3,5m/s2 olur.  

Qasnaqda aparan S1 və КpКrıХКn S2 qüvvələr nisbətini (S1/S2), yeyinləşЦə вКбuН вКЯКşıЦК 
СКХХКrınНК təбЦТnТ oХКrКq, КşКğıНКФı ФТЦТ təyin etmək mümkündür. 

 

din
S

S

ag

ag

S

S

st






























2

1

2

1  

 

 
 

Burada g-КğırХТq Цərkəzinin təcilidir (g=9,81 m/s2). Eylerin təklif etdiyi eSS 21 /  

ifadəsindən istifadə etməklə xüsusi nomoqrammada təcil əЦsКХı 
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ЛuМКqХКrı təyin edilir, eyni zamanda gətТrТХЦТş sürtünЦə əЦsКХı   seçilir ( 18,0,90,180 00   ). 

Beləliklə hər bir kanata Нüşən qüvvə КşКğıНКФı ФТЦТ təyin edilir: 
 

2/cos8

sin
max 

 
 qDdS qkk  

Burada, dk-ФКnКtın НТКЦОtrТ; 
Dq-qКsnКğın НТКЦОtrТ; 
qmax- ЛurКбıХКn ЦКФsТЦuЦ təzyiqdir. 
KКnКtın НТКЦОtrТnТ Цüəyyən etməФ üхün КpКrКn qКsnКqНК ФКnКtХКrın sКвı üх qəЛuХ ОНТХЦТşНТr. 

KКnКtК Нüşən qüvvə NSk 25001   oХНuğunНКn ФКnКtК Нüşən qırıМı qüЯЯənin təyini: 

 

kSS kq  1  

 
Burada k-möhkəmlikdə ehtiyat əЦsКХı oХuЛ, sərnТşТn ХТПtХəri üçün k=12 qəЛuХ ОНТХЦТşНТr. OnНК 

Sq=30 kN olur. HəЦТn qırıМı qüЯЯəyə görə cədvəldən dk=6,7mm; Sq=30,35kN və MPam 2200  

(N/mm2) sОхТХТr. KКnКtın tТpТ DоİST 7668-69 üzrə LK-PO oХКn ТФТqКt ОşТХЦТş ФКnКtНır. 
Intensiv yeyilmənТn oХЦКЦКsı üхün ФКЛТnənТ qКХНırКn ФКnКtХКrın sКвı НəqiqləşНТrТХТr: 

k

k

S

GQ
n


  qiymətlər nəzərə КХınmaqla n=4 qəbul edilir. 

Əksyük üçün isə 
S

G
n

ky , Gəky=6,5ФN oХНuğunu ЛТХərəФ ФКnКtХКrın sКвı n=3 qəЛuХ ОНТХЦТşНТr.  

Kabinəli liftlərdə istifadə edilən mühərrikin statik gücünün təyini: 
 


kkyk VGGQ

N


  

Bütün qiymətlər nəzərə КХınЦКqla mühərrТФТn stКtТФ РüМü N=17,6KVT oХur. LТПtТn Тş rОjТЦТnТ 
yüngül MV=15% qəbul  etməklə cədvəldən MTKV 312-6 ЦКrФКХı ЦüСərrik seçilir. Onun əsas 
бКrКФtОrТstТФКsı: nm=865 döv/dəq; Mmax=520Nm; Mi=500NЦ; İ=3NЦ2; kütləsi m=195kq, 
Nm=20kVT və dv=50mm. 

Liftin ЛuМurğКНının üЦuЦТ ötürЦə ədədinin təyini: 

q

m
mu

n

n
U  ; burada 

q

k
q

D

V
n


60

  döv/dəq oХuЛ qКsnКğın ПırХКnЦК tОгХТвТНТr. Dq КpКrКn qКsnКğın 

diametri olub , Dq/dk=60 qəbul edilir. dk=6,7ЦЦ oХНuğunНКn Dq=402ЦЦ oХur, ФКnКtın öЦür 
uгunХuğunu КrtırЦКq Цəqsədilə konstruktiv olaraq Dq=500mm qəbul edilir. Qiymətlər nəzərə 
КХınНıqНКn sonrК nq=225,0 döv/dəq; Uüm=865/225,0=3,85 olur. 

Ümumi ötürmə ədədinə ХТПtТn Тş rОjТЦnə (MV 15%) və mühərrikin gücünə müvafiq kataloqdan 
bir pilləli ötürmə ədədi Ur=3,34 olan çəp НТşХТ sТХТnНrТФ НТşХТ хКrб rОНuФtoru sОхТХЦТşНТr (Цn=3,5 

mm; zr=26; z2=87; 6380  ). RОНuФtorun ЯКХının РТrТş НТКЦОtrТ Нv=40ЦЦ, хıбış НТКЦОtrТ 55 ЦЦ-

НТr. RОНuФtorun РОrТş ЯКХınНК oturНuХКn əyləcin tipi TT-250 olan hidroitələyicili əyləc qəbul 
ОНТХЦТşНТr, onun əyləc momenti Mə=400Nm, Dq=250mm-dir. 

Nəticə olaraq onu deməФ ХКгТЦНır ФТ, СКХ-СКгırФТ ХТПt ЛuМurğКНХКrınНК əksəФ СКХХКrНК ЛКСК ЛКşК 
gələn sonsuг ЯТnt rОНuФtorХКrınНКn ТstТПКНə ОНТХТr, КЦЦК ЛurКНК РörünНüвü ФТЦТ uМuг ЛКşК gələn bir 
pilləХТ sТХТnНТrТФ хКp НТşХТ rОНuФtorНКn ТstТПКНə ОНТХЦТşНТr. BununХК ЛОХə ФonstruФsТвКnın ТqtТsКНТ 
cəhətdən əХЯОşХТ oХЦКsı СОх ЛТr şüЛСə вКrКtЦır. 

Açar sözlər: lift, sürət, ОХОФtrТФ, ЛuМurğКН 
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Selection of an electric winch of a high-speed passenger elevator 

 
SUMMARY 

 
In perfect production of elevator winches worm reduction gears are mainly used. It is well known that 

such reducers are expensive from the perspective of producing them. In this structure one-step cylindrical 
helical reducers are applied, which are far less expensive in production. This given structure, although 
keeping running ability, is more efficient from efficiency point of view. 

Key words:  Elevator, speed, winch 
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XROMLAMANIN TƏMİRDƏ VƏ SERVİSDƏ TƏTBİQ EDİLMƏSİ 
 
EХОФtroХТtТФ бroЦ ФrТstКХХКşЦК бüsusТввətinə görə xeyli bərkliyə və pКrıХtıХı Сamar səthləri 

yaratma xassəsinə ЦКХТФНТr. БroЦХКnЦış СТssələrin yeyilməyə qКrşı НКЯКЦХıХığı tКЛХКnЦış 
poХКНХКrın səthlərinə görə 3-10 dəfə yüksək olur. Odur ki,  təЦТr гКЦКnı ОХОФtroХТгХТ бroЦХКЦК 
hissələrin bərpКsı ТХə bərabər, onХКrın öЦür uгunХuğunu Яə хoб ЯКбt ФorroгТвКвК qКrşı НКЯКЦХıХığını 
НК Кrtırır. PКrıХtıХı səthlər xassəsТ вКrКtНığı üхün бroЦ örtüФХəri servisdə, ЦКşınХКrın бКrТМТnНə və 
idarəetmə ФКЛТnКХКrınНК вОrХəşən pКrХКqХığı ЯКМТЛ oХКn, ФorroгТвКвК qКrşı НКЯКЦХıХığı tələb edilən 
hissələrin xroЦХКnЦКвК ЛöвüФ ОСtТвКМının oХНuğunu Рöstərir.  

Elektrolizli xromlama müəyyən, yüksək temperaturda və yüksək cərəвКn sıбХığınНК вОrТnə 
yetirildiyi üçün elektrolit buxarlanaraq, tərkibindəki xrom anhidridinin (CrO3) ТonХКrının suХПКt 
turşusu (SO4) ТonХКrınК olan nisbəti 100:1 nisbətindən pozulur və nəticədə xromlama prosesinin həm  
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sürəti və həm də КХınКn бroЦun ФОвПТввəti xeyli pisləşТr. Tələb olunan nisbəti saxlamaq üçün 
бroЦХКЦК ЯКnnКsı НКТЦТ ФorrОФsТвК ОНТХЦəlidir. Bu da gün ərzində ən Кгı ТФТ Нəfə kimyəvi analizin 
nəticəsində oХЦКХıНır. AnКХТгТn təşФТХ ОНТХЦəsi və КpКrıХЦКsı təmir və servis müəssisələrində 
olduqca mürəkkəb bir texnoloji prosesdir. Buna görə belə məsələlər üçün elə texnoloji proseslər 
seçilməlidir ki, bir tərəfdən tez-tez analizlərin aparıХЦКsınК ОСtТвКМ oХЦКsın, НТРər tərəfdən elektrolit 
qıгНırıХЦКsın Яə prosОs гКЦКnı əlavə qıгЦК ЛКş ЯОrЦəsin. Birinci məsələnin həll edilməsi üçün öz-
özünü tənzimləyən xromlama elektrolitindən istifadə etmək məsləhət görülür. Ikinci məsələnin həlli 
tetraxromat elektrolitin tətbiq edilməsidir. 

Öz-özünü tənzimləyən xromlama elektrolitinin əsКsınНК ОХОФtroХТtə həll etmə qabiliyyətindən 
Кrtıq rОКРОntХər əlavə edilərəФ, onХКrın ЛТr СТssəsi xromlama elektrolitinin tərkibində həll olunur, 
digər hissəsi isə ЯКnnКnın dibinə çökərək, tərkibindəФТ ОвnТ КНХı rОКРОntХər ТşХəndikcə onХКrı əvəz 
etmək məqsədilə elektrolitə keçir. Nəticədə бroЦ КnСТНrТНТ ТonХКrı ТХə suХПКt turşusu ТonХКrı 
КrКsınНКФı ЦütənКsТЛХТФ 100:1 ФТЦТ КЯtoЦКtТФ СКХНК sКбХКnıХır, örtüФХər olduqca keyfiyyətli və 
бroЦХКЦКnın sürəti qənaətbəбş oХur. 

Adi xromlama elektrolitində xromun cərəyana görə хıбЦКsı ən вКбşı СКХНК 13%, бroЦХКЦК 
sürəti 25-30 mkm/san.-dir. Öz–özünü tənzimləyən elektrolitdə bu rəqəmlər müvafiq olaraq, 18% və 
40-60 mkm/san. qədər хКtır, вəni məСsuХНКrХıq 45-48% -ə qədər Кrtır. 

Elektrolitin tərkibi: 
xrom anhidridi   250-300 q/l, 
kalium heksaflür silikat   K2 SiF6 18-20 q/l, 
stronsium sulfat   SrSO4-5-6 q/l, 
xromlama rejimləri:  
cərəвКnın sıбХığı  Dk=50-60 A /dm2, 
elektrolitin temperaturu  50-55 0S. 
 AХınКn örtüФХər keyfiyyətli və pКrıХtıХı, Лərkliyi yüksək, yeyilməyə qКrşı КНТ ОХОФtroХТtХərdən 

КХınКnХКrК nТsЛətən бОвХТ НКЯКЦХıНır. TОбnoХojТ prosОs КsКnХıqХК  
yerinə yetirilir. 
Öz-özünü tənzimləyən elektrolitlə dirsəФХТ ЯКХХКrın КnК Яə sürgüqolu boyuncuq - 
ХКrının, РТХгХərТn НКбТХТ ТşşТ Яə xarici oturtma səthlərТ, porşОn ЛКrЦКqХКrının ТşхТ səthləri, 

qКгpКвХКЦК ЯКХХКrının вКstıq ЛoвunМuqХКrı Яə вuЦruМuqХКrı, вКnКМКq nКsosХКrının pХunjОrХəri, 
qazpaylama mexanizminin itələyicilərinin yan səthləri, hidrosilindrlərin daxili səthləri, 
hidrosilindrlərТn ştoФХКrının səthləri və ЛКşqК tОгвОвТХən hissələrin nominal ölçüsü bərpa edilərək, 
onХКrın öЦüruгunХuğunu вОnТХərə nisbətən Кrtırır. 

Tetraxromat elektrolitlərdə xromlama prosesi adi temperaturda (-18-23 0S) КpКrıХır. 
MəСsuХНКrХıq бОвХТ вüФsələrək, xromun cərəyana görə хıбЦКsı 40%-ə хКtır. AХınКn örtüФХərdə 
хКtХКrın вКrКnЦКsı МüгТ oХur, ОХОФtroФorroгТвК НКğıХЦКsının qКrşısı КХınır. нrtüФХərin özləri nisbətən 
pХКstТФ oХНuğu üхün КsКn pКrНКбХКnır Яə pardaxlanНıqНКn sonrК tünН pКrıХtıХı oХur. BОХə örtüklər 
projОФtorХКrНК (РüМХü Тşıq ЯОrən КвnКХı МТСКгХКr), Пənərlərdə istifadə edilir. Təmirdə nisbətən plastiki 
örtüklər tələb olunduqda tətbiq edilə bilər. Servisdə uzun müddət günəş şüКХКrı КХtınНК qКХКn Яə 
qəza nəticəsində təmir tələb edən НОtКХХКrНК poгuХЦuş НОФorКtТЯ Яə texnoloji səthlərin 
вКrКНıХЦКsınНК, КntТФorroгТвК бКssələrТnТn вКбşıХКşНırıХЦКsınНК ТstТПКНə edilir. 

Istifadə edilən elektrolitin tərkibi: 
xrom anhidridi CrO3-350-400 q/l, 
suХПКt turşusu H2SO4-2-2,5 q/l, 
natrium hidrooksid NaOH-40-60 q/l, 
qənd -3 q/l. 
xromlama rejimi: 
cərəвКnın sıбХığı Dk=60-80 A/dm2, 
temperatur t=18-23 0S, 
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xromlama sürəti 80-90 mkm/san. 
Servisdə müəyyən zədələnЦТş səthlərin üzərində tetraxromat elektrolitdən  
istifadə etməklə yerli örtüklərin əmələ gətirilməsinin sürtmə yolu ilə КpКrıХЦКsı Цəqsədə 

uвğunНur. EХОФtroНun-anodun ucu elektrolitə СopНuruХЦuş НОtКХın örtüФ əmələ gətirilən səthi üzrə 
irəli-geri əl ilə sürtmək yolu ilə tələb olunan qoruyucu təbəqə вКrКНır. 

 
NƏTICƏ 

 
1. Təmir müəssisələrində hissələri bərpa etmək üçün öz-özünü tənzimləyən xromlama elektroliti təklif 

olunur. 
2. Servisdə antikorroziya və dekorativ örtüklər yaratmaq üçün tetraxromat elektrolit təklif edilir. 
3. Servisdə hissənin üzərində Квrı-Квrı səthlərdə yerli örtüklərin əmələ gətirilməsi ucu elektrolitlə 

СopНuruХЦuş КnoНu Сəmin səthə sürtməklə вКrКnır. 
4. Təmir müəssisələrində və servisdə nisbətən pХКstТФТ, вКбşı pКrНКбХКnКn örtüФХər tetraxromat 

elektrolitlərdə КХınır. 
Açar sözlər: xromlama, elektroliz, elektrolit, analiz. 
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The aplication of cromium-plating in repair and in service 

 
SUMMARY 

 
It is consided the electrolits of firmness and cover-decorative cromium-plating in repair undertaking and 

in services, whic demands private correct and complicated analysis in this article. 
Key  words: cromium, elektroliz, elektrolit, analys. 
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M. Ə. SABİRİN HƏYATININ BƏZİ MƏQAMLARI VƏ AZADLIQ İDEALI 
 
BЮ ТХ ЦКв Квının 30-da Böyük AzərЛКвМКn şКТrТ,Лədii təfəkkürümüzün və ictimai fikirimizin 

ТnФТşКПınНК вОnТ ədəbi məktəbin- inqТХКЛı НОЦoФrКЭТФ sКЭТrКnın əsКsını qoвЦЮş MТrгə ƏХəkbər 

SКЛТrТn КnКНКn oХЦКsının 150 ТХХТвТ ЭКЦКЦ oХНЮ. 
M.Ə.SКЛТr 1862-МТ ТХТn ЦКв Квının 30-НК ŞКЦКбı şəhərində  КnКНКn oХЦЮşНЮr. MəktəЛ вКşınК 

МКЭКnНК КЭКsı onЮ вКnınК sКХıЛ ЦoХХК Цəktəbinə КpКrНı. BТrТnМТ günlər dərs cətin gəlsədə sonradan o 

ЛЮ Тşə səy göstərərək ən вКбşı oбЮвКnХКrНКn  ЛТrТ oХНЮ.  LКФТn Эəzə qəbul  olunanlar hərfləri 

öyrənməli və birdə qЮrКnı oбЮвЮЛ  бətm etməвТ ЛКМКrЦКХı ТНТ. OnКХКrК, вənТ ФТМТФ вКşХı ЮşКqХКrК 
вКгı вКгЦКq  qКНКРК ТНТ. LКФТn Sabir bir qədər вКşХı ЮşКqХКrın вКгı вКгЦКsını Рörür,onХКrНКn 
öyrənir,molladan xəlvəЭ вКгı вКгırНı.OnЮn вКnınНКФı ЮşКq ЛЮnЮ РörüЛ ЦoХХКвК бəbər verdi. Molla 

onun əlini fəlləqəyə sКХıЛ üМ МЮЛЮq ЯЮrНЮ. BТr nОхə Рün sonrК orЮМХЮq ЛКşХКnНı. AЭК-КnКsı səkkiz 

вКşХı ЮşКğı orЮМ ЭЮЭЦКğК Цəcbur edir. O, oruckən məktəbdən qКвıНıЛ КnКsınНКn вОЦək istəвТr.AnКsı 
НОвТrФТ, orЮМЮn  КхıХЦКsınК МəЦТ 4 sККЭ qКХıЛ.AЭКn sənin üçün  coxlu hədiyyə gətirəcək. Sabir qəti 

yemək tələb etdikdə КnКsı НОвТrФТ, orЮМЮnЮ sТnНırson КХХКСın qəzəЛТ ЭЮЭКr, КЭКnı-КnКnı öХНürər yetim 

qalarsan.Bu sözlərdən sonra Sabir dözməli olur. Amma bir küncə cəkilib səФФТг вКşХı ЮşКq 
КşКРıНКФı söгХərТ вКгır. 

 

Tutdum orucu iramazanda, 

QКХНı ТФТ РöгХərim qazanda, 

MoХХКЦ НК Нöвür вКгı вКгКnНК. 
 

1869-cu ildə  SeвТН ƏгТЦ ŞТrЯКnТ ЛТr nОхə гТвКХı Лəylərin və Tacirlərin maddi köməyilə  

ŞКЦКбıНК “оsЮХТ- cəНТН” (ПКrsМК -  вОnТ üsЮХ)  КНХı ЦəktəЛ КхНı. MüбЭəlif hücumlara baxmayaraq 

məkətəbə maraq getdikcə КrЭırНı. Məktəb o qədər şöСrəЭ qКгКnırНıФТ,Сətta mühafizəkar adamlar belə 

öг ЮşКqХКrını, o МüЦХədən MəşəНТ ГОвnКХКЛНТn ƏХəkbərТ  ЦoХХКбКnКНКn МıбКrıЛ ЛЮ Цəktəbə gətirdi. 

Məktəbdə oxuyarkən  ЛТr Рün SОвТН ƏгТЦ  Нərs гКЦКnı sЮnnТ-şТə məzhəЛТ КrКsınНК РОНən 

mübarizəni bərk tənqid etdi. Qeyd etdiki məzhəb yol deməkdir. Məzhəbdə məqsəd düz yolla haqqa 

МКЭЦКqНır. Hər kəs düz yolla getsə məqsədinə tez cata bilər. Burada  Sabirə zarafatla deyir ki,bu 

məsələdə ƏХəkbərТn ТşТ  МəЭТnНТr. BКЛКsı HКМı TКСТr sünnТ, nənəsi Məşədi CəfəПr qıгı sТə. 

BilməyəcəФ СКnsının ətəyindən tutsun ki, СКqq вoХЮnК ЭОг МКЭsın. AЦЦК вКбşı oХКr ФТ, ƏХəkbər özü 

haqqaniyyəЭ вoХЮnЮ КrКвıЛ o вoХЮ РОЭsТn. SonrК o НОЦТşНТr: 
 

Demirəm. mən gedən təriq ilə get, 

Əqli tut, ol gözəl rafiq ilə get 
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Ələkbər isə öг ТşТnНə idi. Yəni deyilənləri fikirləşТЛ rЮЛКТsТnТ вКгırНı. SОвТН ƏгТЦ onЮn 
вКгНığını oбЮЭНЮ. SОвТН ƏгТЦ ТХФ  ЯКrТКnЭК ЛТr-iki düzəХТş ЯОrəndən sonrК вКгı ЛОХə МıбНı. 

 

Babam sünni, nənəЦ şТə, dürək mən  

Nə farsam mən, nə hindəm mən, türək mən, 

Müganda – müqecə, məsciddə ƏФЛər 

Tafavüt yox... həqiqətdə zirək mən... 

 

SОвТН ƏгТЦ ЛЮ ЯКrТКnЭı Лəyəndi və onК şОТr sənətini davam  etdirməвТ ЭКpşırНı. 
İФТ ТХ ЛЮ Цəktəbdə oбЮвКnНКn sonrК КЭКsı SКЛТrТ ЛЮ Цəktəbdən  МıбКrЭНı ФТ, ЦoХХК oХЦКвКМКqsКn 

ki gəl  dükana  alverlə məşqЮХ oХ. BЮ ЯКбЭНКn SКЛТrТn Мətin  günləri, ata   ilə oğЮХ КrКsınНК Нərin 

ziddiyyətlər ЛКşХКвır. 
BТr Рün HКМı SОвТoН ƏгТЦ səfərdən qКвıНКn вКбın ЛТr НosЭЮnЮ  РörЦəyə  gedir. Yolda Sabirə 

rast gəlir. Onuda özü ilə КpКrır. EЯ sКСТЛТ ЛЮnХКrı вüФsək səviyyədə  qКrşıХКвır Яə SОвТН ƏгТЦə 

səfərdən gətirdiyi limondan ikisini,  Sabirə isə birini  verir. Sabirə müraciətlə deyir ki, deyirlər 

səndə şКТrsən, КЦЦК şОrТnТ ОşТЭЦəЦТşəЦ. БКСТş ОНТrəm bizim bu məclisə ЛТr şОТr НО.  
SКЛТr  НОrСКХ SОвТН ƏгТЦə ЛКбır Яə ТşКrə edirki belə ЮsЭКНın вКnınНК şОТr  НОвə bilməz.Seyid 

ƏгТЦ dərhal məsələnТ ЛКşК Нüşür Яə deyirki icazə verirəЦ şОТr НО. SКЛТr НОвТr: 
 

Xümsi-ŞərКЛТ ŞОвrНə saqi verib dedi: 

Sabir fəqirdir, yetər ancaq  zəkat ona 

 

SОвТН ƏгТЦ SКЛТrТn ЛЮ ЦüСКФТЦəsinə heyran oldu. Bəllidir ki, müsəlman aləmində iki cür 

vergi var. Biri Xüms (xüms ərəbcə ЛОşНə bir deməФНТr) şəklində. Yəni hər il gəХТrТnТn ЛОşНə birinin 

pОвğəmber nəslinə verməlisən.  Seyiddə РüвК pОвğəmbər nəslindəndir.DeməХТ бüЦs onКНК Нüşür. 
SОвТН ƏгТЦНə Seyid nəsХТ oХНЮğЮnК РəЭТrНТвТ ХТЦonЮn  ЛОşНə birini- yəni on limonun ikisini verir. 

Zəkat (ərəbcə təmizləmə sözündənНТr. GЮвК  РЮnКСını Эəmizləyir) isə gəХТrТn onНК ЛТrТnТ ФКsıЛХКrК, 
yoxsullara və s. verirlər. ƏХəkbər  deyir ki, mən fəqТr oХНЮğЮЦК Рörə  zəkat – yəni gəlirin onda 

ЛТrТnТ ЯОrНТ. ƏХЛətdə ev yiyəsi  bunlarla heç birini fikirləşЦəyib.YəqТnФТ SОвТН ƏгТЦ КğsКqqКХ 
oХНЮğЮnК ğörə onК  ТФТ ХТЦon, ƏХəkbər ЮşКq oХНЮğЮnК Рörə bir limon verib. Sabirin ev sahibinin bu  

verimini  xümsə və zəФКЭК ЛКğХКЦКsı, вəni bu mühakiməsТ SОвТН ƏгТЦТ ЭəccüblənНТrЦТşНТ. OnК 
görə də Seyid ƏгТЦ КşКğıНКФı qəzəХТ вКгıЛ SКЛТrə verir: 

 

Ey məh, bilirəm fitneyi - dövran olacaqsan, 

Eв qКşı СТХКХıЦ Цəhi- taban olacaqsan- 

 

SОвТН ƏгТЦ ЛЮrКНК SКЛТrТn НöЯrКnın ЦöМЮгəsТ, pКrХКq Квı (Цəhi təЯКn) oХКМКğını НОвТrНТ. 
DoğrЮНКnНК ЛОХО oХНЮ. 

нЦrünün  Кбır ТХХərində Sabirin vəziyyəti getdikcə cətinləşНТrНТ. AТХə böyüyürdü, iqtisadi  

vəziyyəЭТ oХНЮqМК КğırХКşırНı. O. бırНК  КХЯОrНən sКЛЮn ЛТşТrТЛ sКЭЦКğК  ЦəМЛЮr oХЦЮşНЮ. BЮ Тş onЮn 
xəstəХТвТnТ НКСК НК КğırХКşНırЦışНı. NəhayəЭ “оsЮХТТ МəНТН” Цəktəbində Sabirlə bir qruppada oxuyan 

Soltan Məcid QənizadənТn (BКФı, DКğısЭКn бКХq ЦəktəЛТnТn ТnspОФЭorЮ  ТşХəyirdi) köməyi ilə o, 

BКФının BКХКбКnı  Фəndində “NəşrТ- ЦККrТП” МəmiyyəЭТnТn КхНığı Цəktəbə Тşə düzəldi. 

BТr Кг ТşХədikdən sonra xəstəХТвТ  КğırХКşНığınК Рörə M.Ə.SКЛТr Tiflisə müalicəyə РОНТr. ƏЯЯəl 

xəstəxanada, sonra isə Cəlil Məmmədquluzadənin evində müalicə olunur. Cəlil Məmmədqulu-

zadənin həвКЭ вoХНКşı Həmidə бКnıЦ Сəm müəlicəsinin xərcini, həmdə, ailəsinin maddi təЦТnКЭını  
öz üzərinə РöЭürЦüşНü. SКЛТr НОвТr ФТ,КХlah mənə ömür verəydi Həmidə бКnıЦıЦ бəcalətindən 

МТбКвНıЦ. огОвТr HКМıЛəyov bu haqda  1911-МТ ТХТn 7 КЯqЮsЭНК “MəХЮЦКЭ” qКгОЭТnНə   вКгТr: “Qoв 
ədəbiyyat tarixinə вКгıХsın ФТ,SКЛТr ФТЦТ şКТrТ НТrТХТвТnНə təqdir edən ЛТr ФТşТ oХЦКНısК НК, ЛТr nəfər  
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arvad oХНЮ ФТ,şКТrТn  səhhəЭТ üхün , ЦТХвonМЮ ФТşТХərə rəğЦən, öг ЯКrınНКn ФОхОМək qədər  böyük bir 

həmiyyət göstərНТ”. 
Sabir tiflisdə bir az  müalicə  olunduqdan sonra  xəstəХТвТ sКğКХЦКг oХНЮğЮnК Рörə  ŞКЦКбıвК 

qКвıЭНı. AЛЛКs Səhhətin müalicəsi ilə bir qədər ЛЮrНК  qКХНı. AЛЛКs səhhət xəstəХТвТn КğırХığını 
görüb ona təskinlik vermek məqsədi ilə deyirdi: 

 

Qəm yemə, təбЭТП ЯОr КХКЦınК, 
Az cəkər heykəХ вКpКrХКr nКЦınК 

 

Sabir o zaman Səhhətin bu sözünə ЛКş ЭЮЭЦКг ЛТr ПТФТr ФТЦТ ЛКбКrКq  ЛКşını ЛЮХКНı. OnЮn  
vəПКЭından düz on bir il sonra (yəni 1922-ci ildə) AzərЛКвМКn бКХqı öгünün sОЯТЦХТ, НКСТ 
sənəЭФКrının BКФı şəhərinin mərkəzində, İsЦКТХХТввə ОЯТnТn (İnНТФТ EХЦХər AФКНОЦТвКsının) вКnınНК  
heykəХТnТ РörНü. OnЮn КНı ТМЭТЦКТ ПТФТrТЦТгТn,ədəbi,bədii təfəkkür tariximizin ən ЛöвüФ sТЦКХКrı 
КrКsınНК Мəkilir. 

M.Ə.SКЛТr öХüЦünНən bir necə gün əvvəl yenə müalicə üхün BКФıвК Сəkimə gəХТr. “MəХЮЦКЭ” 
qəzetinində nКşТrТ Яə ЛКş rОНКФЭorЮ HКМı İЛrКСТЦ HКМı MКСЦЮН oğХЮ QКsıЦoЯ 1911-ci ildə həmin 

qəzetdə вКгır ФТ,ОşТЭНТЦ ФТ, M.Ə.SКЛТr “İsХКЦТввə” ЦОСЦКбКnКsının  18 noЦrəХТ oЭКğınНК qКХır. 
BЮnЮ ОşТНər-ОşТЭЦəz möhtəşəЦ şКТrТЦТгТn  Рörüşünə ЦüşərrəП oХНЮЦ. İЛЭТНК РörНüФНə həqiqətən 

ЭКnıЦКНıЦ... MöСЭəşəЦ  şКТrТЦТг Цəni son dərəcədə mütəəsir gördükdə...  SОвТН ƏгТЦ ŞТrЯКnТnТn  
bu beytini mənə oxudu: 

 

Dünyaya gələn getmək üçündür, bu nə qəmdir? 

Bir fikr elə, bu xilqəti – aləm nə üçündür,? 

 

ŞКТr СəЦТn РörüşНə öгünün sКğХКЦХığınНКn Мoб nКrКгıХıq ОНТЛ.Hətta bu vəziyyətə dözə 

bilmədiyini və ölmək istədiyinidə arzu edib. 

 

İsЭərəm olməyi mən, lОвФ qКМır Цəndən əcəl, 

Gör nə bədbəxtəm, əcəldən də gərək naz çəkəm! 

 

OrКНКМК M.Ə.SКЛТr НОвТr ФТ,sən qəzetində  вКгКrsКn: “SКЛТr НОвТrНТ ФТ, Цən vucudumda olan 

əЭТЦТ бКХqıЦın вoХЮnНК МürüЭНüЦ.ƏРər ömür vəfa etsəydi, sümüklərimi də бКХqıЦın вoХЮnНК 
qoвКrНıЦ. Fəqət nə çarə, ölüm aman verməвТr... İвЮХЮn 12-də Abbas Səhhətdə belə bir teleqram 

КХНıЦ: SКЛТr ЯəПКЭ ОЭНТ: ” 

M.Ə.SКЛТr Яəfat etsədə onun sənəЭТ, ТНОвКХКrı вКşКвıЛ, вКşКвır Яə gələcəkdə də  вКşКвКМКqНır. 
Çünki görkəЦХТ вКгıхı, ТМЭТЦКТ бКНТЦ TКğı ŞКСЛКгı SТЦЮrqЮn НОНТвТ ФТЦТ “Aгərbaycan 

ədəЛТввКЭınК SКЛТr ФТЦТ nКНТr ТsЭОНКНın əhəmiyyəЭТ Мoб ЛöвüФНür; o, ЛТrТnМТ  oХКrКq poОгТвКnı 
həвКЭК вКбınХКşНırЦışНır.O,ədəЛТввКЭНК вОnТ вoХ КМЦışНır” 

Ona görədə SКЛТr sКğХığınНК öгü qəti olaraq bildirirdi ki, o cismən ölsədə mərКЦı əbədi olaraq 

НünвКНК qКХКМКqНır. 
 

Nə qəЦ,ЮğrКЭsК  НК ЛТr Рün Цəni ifnayə zaman, 

Mən gedərəmsə, mərКЦıЦ вОnə dünyada durar 

 

SКЛТrТn КгКНХıq ТНОКХınНК əsas mərkəг ТnsКn КгКНХığı, onХКrı ТМЭТЦКТ Лəlalardan, cəmiyyətin 

bütün eybəcərliklərdən xilas etməФ, ТnsКnХКrı qКrКnХıqНК ЭЮЭЮЛ sКбХКЦКğК səy göstərən qara 

qüvvələrТ ТПşК ОЭЦək məsələsТ НЮrЮrНЮ. OnЮn ТМЭТЦКТ РörüşХərində əsas obyekt fəhlə və kəndlilər, və 

qКЛКqМıХ гТвКХıХКr, onХКrın  КМınКМКqХı Сəyat tərгТ, СüqЮqsЮгХЮqХКrı, ЦənəЯТ sКrsınЭıХКrı Яə bunХКrın 
КМıХıЛ РösЭərilməsi idi. Bir sözlə вКşКНığı НöЯrНə ictimai həвКЭın ОХə bir sahəsi yox idi ki, Sabirin  
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ideya məФКnınНКn ФənКrНК qКХsın.O, Мəmiyyəti necə görürdüsə, onu eləcə, oХНЮğЮ ФТЦТ, Нüгü-düz, 

əyrini-əyri, pisi-pТs, вКбşını- СКЦЦКr вКгЦКğК МКХışır Яə eləcədə вКгırНı. 
 

ŞКТrəm, çünki vəzifəm budur, əşКr вКгıЦ, 

Gördüyüm nikü bədi eyləyimi izhar, вКгıЦ, 

Günü parlaq, günüzü Кğ, gecəni tar вКгıЦ, 

Pisi pis, əyrini əyri, düzü həЦЯКr вКгıЦ, 

Niyə  bəs böylə bərəldirsən, a qare, gözünü, 

Yoxsa bu ayinədə əyri görürsən  özünü? 

 

M.Ə.SКЛТrТ ən cox narahat edən məsələlərdən biri milləЭТn КЯКЦХığı onЮn РОrТХТвТ, НТğər 

millətlərТn, НКСК НoğrЮsЮ КЯropК ЦТХХətlərinin tərəqqisini görməməsi, seydlərТn, ЦoХХКrın söгХırТnə 

inanaraq qəfləЭ вЮбЮsЮnК ЮвЮЛ qКХЦКsНır. 
 

M.Ə.SКЛТr ЯКrХıХКrı НТХТ ТХə deyirdi: 

Səs sКХЦК, вКЭКnХКr КвıХКr, qoв Сələ вКЭsın, 
ВКЭЦışХКrı rКгı НОвТХəm kimsə oвКЭsın, 
Tək-təФ КвıХКn ЯКrsК НК СКq НКНınК хКЭsın, 
Mən salim olum, cümlə МКСКn ЛКЭsК НК ЛКЭsın, 

 

Və вК M.Ə.SКЛТr НОвТrНТ ФТ,  КЯropК ЦТХХətləri tərəqqi edir, elmə, mədəniyyətə sahib olur. Biz 

isə hələdə mollalarin sözünə qЮХКq КsıЛ ЛЮ ТnФТşКПНКn qКМıЛ, вОrТЦТгНə sКвırıq. BüЭün ЛЮ Цəsələləri 

o böyük ürəФ Кğrısı ТХə təsvir edərəФ вКгırНı: 
 

Dindirir əsr bizi dinməyiriz, 

AЭıХКn ЭopХКrК НТФsТnЦəyiriz; 

Əcnəbi seyrə ЛКХonХКrХК хıбır, 
Biz hələ avtomobil minməyiriz; 

QЮş ФТЦТ РöвНə uçur yerdəkilər, 

Bizi gömdü yerə minbərdəkilər. 

 

Mövcud cəmiyyətə, zülmə və гüХЦФКrХКrК qКrşı хКğırış M.Ə.SКЛТrТn  şОrХərində xüssi yer tutan 

məsələlər ТНТ. O, ЦöЯМЮН qЮrЮХЮşК qКrşı mübarizədə, əzən və əzilən siniflərin vəziyyətinin təhlilində 

КХХКСın öгünНən-özünə şТФКвət edirdi. Bir yandan cəmiyyətin sosial sinfi strukturuna nəzər sКХır, 
ЛЮrКНК üх ЛКşХıМК sosТКХ ЭəbəqənТ, ЛТr вКnНКn  ТsЭТrЦКхıХКrı, öгünün НОНТвТ ФТЦТ  НКş qəlbli insКnХКrı, 
digər tərəfdən soвЮq qКnХКrı,  вənТ вКХnıг öгü СКqqınНК  Нüşünənləri,  qoy mən tox olum dünyavi 

cahan ac olur olsun nə ТşТЦ ЯКr Яə yaxud, mən sКХıЦ oХЮЦ МüЦХə -cahan batsada-ЛКЭsın НОвənləri, 

ЛКşqК ЛТr Эərəfdən isə əzilərək zülmə dözən МКnХКrı nТвə вКrКЭЦısКn НОвərək allaha müraciət edirdi. 

Bu fikirləri o neylərНТn ТХКСТ КНХı şОТrТnНə dilə gəЭТrЦТşНТ. HəЦТn şОТrНə cəmiyyətin iqtisadi, sosial, 

ailə münasibətlərinə ЭoбЮnЦЮş Яə bu məsələlərdə КгıбıЛ вoХЮnНКn  МıбКn ЯКrХıХКrı  qorбЦКНКn  
çəkinmədən КМıq-КМıqınК ТПşК ОЭЦТşНТ. BТr söгХə ЛЮ şОТrНə demək olar ki, ictimai həвКЭın ЛüЭün 
sahələrində hökm sürən eybəcərХТФХıərТ КхıЛ РösЭərЦТşНТr. 

 

DКş qəХЛХТ ТnsКnХКrı nОвХərdin, ilahi?! 

Bizdə ЛЮ soвЮq qКnХКrı nОвХərdin, ilahi?! 

 

ArЭНıqМК СəвКsıгХıq olur el mütəhəmmil, 

Hər zülmə dözən МКnХКrı nОвХərdin, ilahi?! 
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BКğın, əkinin xeyrini bəylər görəcəФЦТş, - 
Toxm əkməyə НОСqКnХКrı nОвХərdin, ilahi?! 

 

İş rəncbərin, guz öküzün, yer özününkü, - 

BəyzadələrТ, бКnХКrı nОвХərdin, ilahi?! 

 

                                            Tacirlərimiz sonyalara bənН oХКМКqЦış 

                                            Bədbəxt tükəгЛКnХКrı nОвХərdin, ilahi?! 

 

M.Ə.SКЛТr КгКНХığК  ЛöвüФ ОСЭТrКЦХК  вКnКşЦış “вКşКsın СürrТввəЭ ” (КгКНХıq N.M) НОвərək 

zəhməЭ КНКЦХКrını КгКНХıq ЮğrЮnНК Цübarizəyə хКğırЦışНır. 
 

KТЦ ФТ, ТnsКnı sОЯər-Кşığı-hürriyyət olur, 

Bəli, hürriyyət olan yerdə də  ТnsКnХıq oХЮr. 
 

Və yaxud onun  

 

ВКРКr ТЦФКnı- rəhməЭ, ЛКğТ-ədlu dad olur aləm, 

DoğКr бЮrşТНТ-hürriyyət, bütün azad olur aləm,    

 

kimi sözlərindən КвНın oХЮr ki, cəmiyyəЭ КгКНХığı, ТnsКn КгКНХığı, M.Ə.SКЛТrТn КгКНХıq ТНОКХınНК 
müqəddəs ЛТr КrгЮ oХЦЮş, onЮn Рələcəyinə o,  sidqi urəklə ТnКnЦışНır.  

M.Ə.SКЛТrТn poОгТвКsınНК хКrТгЦТn, СКФТЦ sТnТПХərТn  КгКНХıq СКqqınНК вКХКnхı  Яədlərinin 

КМıХıЛ  РösЭərilməsi və onЮn бКХqК МКЭНırıХЦКsı бüsЮsТ вОr ЭЮЭЮr Яə бКХqı ЛЮ Яədlərə ТnКnЦКЦКğК 
хКğırırНı.BЮ  Яədlərdən biridə carizmin duma və КгКНХıq ,НЮЦК Яə бКХqХКrın sosТКХ Яəziyyəti 

СКqqınНК sТвКsəti idi. Bəllidir ki,bu siyasəЭ бКХqК qКrşı, onЮn ТnqТХКЛı Сərəkətinə qКrşı МОЯrТХЦТş 
yalan saxta bir siyasət idi.  Bütün mütərəqqi qüvvələr ФТЦТ M.Ə.SКЛТr Нə бКХqı МКrТгЦТn ЛЮ 
siyasətində ТnКnЦКЦКğК МКğırırНı. BЮnК ТnКnХКrı Тsə o, “СərТП”, “бКЦ”, “qКЦЦКг” КНХКnНırırНı. 

1907- МТ ТХТn ЦКв КвınНК ТФТnМТ НЮЦКnın qoЯЮХЦКsı ərəfəsində “MoХla NəsirəННТn” УЮrnКХınНК 
dərМ ОЭНТrНТвТ “Hə de görüm nə oldu bəs, Кв ЛКХКЦ ТННОКХКrın” КНХı sКЭТrТФ şОrТnНə НЮЦКвК ТnКnХКrı 
ələ sКХКrКq вКгırНı: 

   

Sən demədinmi, dumada rəП oХЮr ОСЭТвКМıЦıг? 

Mən demədimmi, cox yemə, tez pozular məгКМıЦıг? 

Qara buludlar oвnКşır, ТnНТ nəНТr ТХКМıЦıг? 

CЮХğКХКвır ЛТгТ НЮЦКn, Цən deyən oХНЮ, oХЦКНı? 

 

M.Ə.SКЛТr ОвnТ гКЦКnНК  вКбın Яə orЭК şərqТn ЛТr sırК öХФələrТnТn бКХqХКrı, onХКrın sosТКХ- siyasi 

vəziyyəЭТ, КгКНХığı СКqqınНК НüşünЦüş, İrКnНК, TürФТвədə ЛКş ЯОrЦТş ТnqТХКЛХКrК öz  rəğЛətini 

ЛТХНТrЦТşНТr. O , “MoХХК NəsirəННТn” УЮrnКХınНК НərМ oХЮnЦЮş “SəЭЭКrбКn” КНХı şОТrТnНə вКгЦışНır: 
    

İnНТ НünвКnın Эəvəccöh nöqtəsТ İrКnədir, 

Afərinim himməti- valayi – Səttar xanədir 

  

BüЭün вЮбКrıНКФıХКrНКn КвНın oХЮr ФТ, M.Ə.SКЛТr ТsЭТsЦКra əsКsХКnКn ЦöЯМЮН qЮrЮХЮşЮ, ФöСnə 

pКЭrТКrбКХ qКвНКХКrı, МКrТгЦТ, onЮn бКХqК qКrşı, КгКНХıq Сərəkətinə qКrşı Сər cür tədbirlərini pisləЦТş, 
sadə əməФ КНКЦХКrının Цənafeini müdafiə edərəФ onХКrı ТМЭТЦКТ Лərabərsizliyi ləgv  etməФ  ЮğrЮnНК 
mübarizəyə səslənЦТşНТr.  

Açar sözlər: Mirzə ƏLəkbər Sabir, həвКЭı, sКЭТrК, вКşКНığı НöЯr, КгКНХıq ТНОКХı, Мəmiyyət  
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N.M.Mikayilov 

Some moments and freedom ideals in Sabir`s life 

 
SUMMARY 

 

This article was written about great person of literature and historical thinking founder of revolutionary 

democracy satire in Azerbaijan greatly respected poet M.A.Sabir for his 150 anniversaries. The article 

includes the struggle where lived Sabir, the way getting highly of literature and different interesting part of 

his life. 

Sabir’s ideal of freedom is the main line of the article. Free society, human liberty, unbelievable illiberal 

hard life of the people, being without human rights which was highlight of Sabir bring to the literature was 

wide discuss in this article. 

Key words: society, literature, Sabir, Azerbaijan, human rights, freedom, democracy. 
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AZƏRBAYCANDA INVESTISIYA QOYULUŞLARININ ARTIMI DнVLƏT 
SIYASƏTININ PRIORITETIDIR 

 

AгərЛКвМКn ТqЭТsКНТввКЭı öгünəЦəбsЮs бüsЮsТввəЭХərТ, ЦТХХТ хКХКrХКrı ТХə гənРТn ЛТr ТqЭТsКНТввКЭК 
ЦКХТФ oХЦКqХК НünвК ТqЭТsКНТввКЭının ЭərФТЛ СТssəsТНТr. BЮ ФТЦТ бüsЮsТввəЭХərТn Яə гənРТnХТФХərТn 
öвrənТХЦəsТ onЮn НünвК ЭəsərrüПКЭı sТsЭОЦТnНə ТşЭТrКФını Яə вОrТnТ ЦüəввənХəşНТrЦəвə ФöЦəФ ОНТr. 
TəЛТТ ФТ, ЛЮ бüsЮsТввəЭ Яə гənРТnХТвТn КrКsınНК бКrТМТ ТnЯОsЭТsТвКХКrın öг вОrТ Яə əСəЦТввəЭТ ЯКrНır. 
AгərЛКвМКn ТqЭТsКНТввКЭınК бКrТМТ sərЦКвənТn МəХЛ oХЮnЦКsı 20 sОnЭвКЛr 1994-Мü ТХНə "ƏsrТn 
ЦüqКЯТХəsТ" КНХКnКn AгərЛКвМКn RОspЮЛХТФКsının DöЯХəЭ NОПЭ ŞТrФəЭТ (ARDNŞ) ТХə ЛТr sırК бКrТМТ 
öХФəХərТn nОПЭ ФoЦpКnТвКХКrı КrКsınНК ЛКğХКnЦış ЦüqКЯТХəХərНən sonrК ЛКşХКnЦış Яə ЛЮ prosОs 
РОЭНТФМə РОnТş ЯüsəЭ КХЦışНır. BЮ Сər şОвНən əЯЯəХ AгərЛКвМКnНК ЮğЮrХК СəвКЭК ФОхТrТХən НКбТХТ Яə 
бКrТМТ sТвКsəЭТn nəЭТМəsТnНə ЛərqərКr oХЦЮş sКЛТЭХТФ бКrТМТ sərЦКвəНКrХКrın rОspЮЛХТФКЦıгК ЦКrКğını 
РОЭНТФМə КrЭırЦışНır. 
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AгərЛКвМКn RОspЮЛХТФКsının ТqЭТsКНТввКЭınК бКrТМТ sərЦКвəХərТn МəХЛ oХЮnЦКsı ЛТr ЭərəПНən 
бКrТМТ ТqЭТsКНТ sТвКsəЭТn вОnТНən qЮrЮХЦКsının Яə НТРər ЭərəПНən öХФəНə РОНən rКНТФКХ ТqЭТsКНi 

ТsХКСКЭХКrın, sЭrЮФЭЮr НəвТşТФХТФХərТnТn СəвКЭК ФОхТrТХЦəsТnТn ЛКşХıМК ТsЭТqКЦəЭХərТnТ ЭəşФТХ ОНТr. 
AгərЛКвМКn öг qКpıХКrını бКrТМТ Тş КНКЦХКrının, ТnЯОsЭorХКrın üгünə КхЦКsı, "Кхıq qКpı" sТвКsəЭТnТn 
вОrТНТХЦəsТ, onЮn НünвК ТqЭТsКНТввКЭınК ТnЭОqrКsТвК ОЭЦəsТnə, ЛОвnəХбКХq КХəЦНə nüПЮгЮnЮn 
вüФsəХЦəsТnə ЭəФКn ЯОrən ЦüСüЦ КЦТХ ФТЦТ хıбış ОЭЦəФХə öХФəНə КrНıМıХ Яə ЦəqsəНвönХü НКбТХТ Яə 
бКrТМТ sТвКsəЭТn НüгРün КpКrıХЦКsınК НК öг ЭəsТrТnТ РösЭərЦТşНТr. 

İnЯОsЭТsТвКХКr ЦüСüЦ sЭrЮФЭЮr əЦəХəРəЭТrЦə ЯəгТПəsТnТ вОrТnə вОЭТrТr Яə РörЦəФ хəЭТn НОвТХНТr 
ФТ, ТnЯОsЭТsТвК sТвКsəЭТ ТqЭТsКНТввКЭın pОrspОФЭТЯ sЭrЮФЭЮrЮnЮn ПorЦКХКşЦКsınНК КpКrıМı roХК ЦКХТФНТr. 
İqЭТsКНТ ТnФТşКПın səЯТввəsТnНən КsıХı oХЦКвКrКq öХФə ТqЭТsКНТввКЭınК ТnЯОsЭТsТвК qoвЮХЮşЮ proЛХОЦТ 
СəЦТşə НТqqəЭ ЦərФəгТnНə oХКn КФЭЮКХ proЛХОЦХərНən ЛТrТНТr. BЮ КФЭЮКХХıq 1991-МТ ТХНə 
ЦüsЭəqТХХТвТnТ ЛərpК ОЭЦТş Яə ЛКгКr ТqЭТsКНТввКЭı sТsЭОЦТnə ФОхən rОspЮЛХТФКЦıг üхün НКСК ЯКМТЛ 
oХЦЮşНЮr. BЮ onЮnХК ТгКС ОНТХТr ФТ, ТqЭТsКНТввКЭın КrЭıЦ sürəЭТnТn ЭəЦТn oХЮnЦКsı, onЮn sКЛТt 
səЯТввəsТnТn вКrКНıХЦКsı, öХФə ТqЭТsКНТввКЭının ЛüЭün sКСəХərТnТn ЦüЯКгТnəЭХТ ТnФТşКПının qorЮnЦКsı, 
əСКХТnТn ЦənКПОвТnə МКЯКЛ ЯОrən ЛКгКr ЦüСТЭТnТn ПorЦКХКşЦКsı НКбТХТ Яə бКrТМТ ТnЯОsЭТsТвКnın 
səПərЛərХТвə КХınЦКsınНКn, onЮn НüгРün ТsЭТqКЦəЭХənНТrТХЦəsТnНən ЛТХКЯКsТЭə КsıХıНır. İnЯОsЭТsТвК 
öХФə ТqЭТsКНТввКЭının ТnФТşКПının ЦüСüЦ ЦКХТввə ЦənЛəвТ oХЦКqХК onЮn СОsКЛınК ТsЭОСsКХ ТnФТşКП 
ОЭНТrТХТr, ТqЭТsКНТввКЭın sЭrЮФЭЮrЮnНК МТННТ sosТКХ вönüЦХü НəвТşТФХТФХər ЛКş ЯОrТr.  

1993-Мü ТХТn ТФТnМТ вКrısınНКn AгərЛКвМКnНК ЛКşХКвКn ТМЭТЦКТ sТвКsТ sКЛТЭХТвТn oХЦКsı НКбТХТ Яə 
бКrТМТ ТnЯОsЭorХКr üхün əХЯОrТşХТ şərКТЭ вКrКЭЦışНır. 1995-2010-МЮ ТХХərНə ЛüЭün ЦüХФТввəЭ 
ПorЦКХКrınНКn oХКn ЦüəssТsə Яə ЭəşФТХКЭХКr ЭərəПТnНən öХФə ТqЭТsКНТввКЭının Яə sosТКХ sПОrКnın ТnФТşКПı 
üçün əsКs ФКpТЭКХК 63,8 ЦТХвКrН ЦКnКЭ ЯəsКТЭ вönəХНТХЦТşНТr. İsЭТПКНə ОНТХЦТş ЯəsКТЭТn 26,6 ЦТХвКrН 
ЦКnКЭı (41,8 %) НöЯХəЭ ЦüХФТввəЭТnНə oХКn ЭəşФТХКЭХКrК, 37,2 ЦТХвКrН ЦКnКЭı (58,2 %) Тsə qОвrТ-
НöЯХəЭ ЦüХФТввəЭТnНə oХКn ЭəşФТХКЭХКrК ЦəбsЮs oХЦЮşНЮr.1)

 нХФəНə ТnşККЭ ТşХərТnТn КpКrıХЦКsı üхün 
1995-2010-МЮ ТХХərНə əsКs ФКpТЭКХК вönəХНТХЦТş НКбТХТ Яə бКrТМТ ТnЯОsЭТsТвКХКrın ПТгТФТ СəМЦТ КrЭЦış, 
sЭrЮФЭЮrЮ НəвТşТХЦТşНТr (МəНЯəХ 1)1)

. 

ƏsКs ФКpТЭКХК вönəХНТХЦТş ТnЯОsЭТsТвКХКr 1995-2010-МЮ ТХХərНə 4,4 НəПə, НКбТХТ Тnvestisiyalar 5,0 

НəПə, бКrТМТ ТnЯОsЭТsТвКХКr 3,1 НəПə КrЭЦışНır. DКбТХТ ТnЯОsЭТsТвКХКrın ЛЮ КrЭıЦı əsКs ФКpТЭКХК 
вönəХНТХən üЦЮЦТ ТnЯОsЭТsТвКХКrın sЭrЮФЭЮrЮnНК onЮn бüsЮsТ хəФТsТnТn вüФsəХЦəsТnə Нə səЛəЛ 
oХЦЮşНЮr. BОХə ФТ, 1995-МТ ТХНə НКбТХТ ТnЯОsЭТsТвКХКrın бüsЮsТ хəФТsТ 65,5 %, 2010-МЮ ТХНə Тsə 75,7 % 
oХЦЮşНЮr.  

CəНvəl 1. 
 

ƏsКs ФКpТtКХК вöЧəХНТХЦТş НКбТХТ və бКrТМТ ТЧvОstТsТвКХКr1) 

 

İХХər CəЦТ 

o МüЦХəНəЧ 

daxili investisiyalar xarici investisiyalar 

min manat 
üЦuЦТ СəМЦНə 

бüsusТ хəФТsТ, %-Хə 
min manat 

üЦuЦТ СəМЦНə 
бüsusТ хəФТsТ, %-

Хə 

1995 

2000 

2005 

2010 

227977,2 

967821,1 

5769876,3 

9905665,8 

149268,0 

460287,7 

2104904,8 

7499173,4 

65,5 

47,6 

36,5 

75,7 

78709,2 

507533,4 

3664971,5 

2406492,4 

34,5 

52,4 

63,5 

24,3 

 

кoб вКбşı СКХНır ФТ, СəЦТn ТХХərНə əsКs ФКpТЭКХК вönəХНТХЦТş ТnЯОsЭТsТвКХКrın ТsЭТПКНə oХЮnЦКsı 
strukturu tikinti-qЮrКşНırЦК ТşХərТnТn бОвrТnə НəвТşЦТşНТr. 1995-МТ ТХНə əsКs ФКpТЭКХК вönəХНТХЦТş 
ТnЯОsЭТsТвКХКrın 50,4-Т ЭТФТnЭТ qЮrКşНırЦК ТşХərТnə бərМХənНТвТ СКХНК 2010-МЮ ТХНə ЛЮ РösЭərТМТ 15,9 %  
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artaraq 66,3 %-ə хКЭЦışНır. MКşın, КЯКНКnХıq, КХəЭ Яə ТnЯОnЭКrХКrın бüsЮsТ хəФТsТ 31,7 %-Нən 26,1 %-ə, 
sКТr ТşхТХərТn бüsЮsТ хəФТsТ Тsə 17,9 %-Нən 7,6 %-ə ОnЦТşНТr2). нХФəЦТг ЭТФТnЭТ qЮrКşНırЦК ТşХərТnТn 
вüФsəФ oХЦКsı Яə əsКs ФКpТЭКХК вönəХНТХЦТş ТnЯОsЭТsТвКХКrın sürəЭХə КrЭЦКsı üЦЮЦТ НКбТХТ ЦəСsЮХЮn 
sЭrЮФЭЮrЮnНК ЭТФТnЭТ sКСəsТnНə вКrКnЦış əХКЯə НəвərТn бüsЮsТ хəФТsТnТn КrЭıЦınК НК ЭəsТr ОЭЦТşНТr. 
BОХə ФТ, 1995-МТ ТХНə ЭТФТnЭТ sКСəsТnНə вКrКnЦış əХКЯə НəвərТn бüsЮsТ хəФТsТ UDM-in strukturunda 

3,7 % ЭəşФТХ ОЭdiyi halda 2010-МЮ ТХНə ЛЮ РösЭərТМТ 2,0 НəПə КrЭКrКq 7,5 % oХЦЮşНЮr. HəЦхТnТn 
ТsЭТПКНəвə ЯОrТХən əsКs ПonНХКr, əsКs ФКpТЭКХК ТnЯОsЭТsТвКХКr Яə ЭТФТnЭТ ТşХərТnТn СəМЦТ Нə ЦüЯКПТq 
qКвНКНК вüФsəХЦТşНТr.  

Son 10 ТХНə ТqЭТsКНТввКЭın sənКвО sКСəХərТnə вönəХНТХən ЯəsКТЭТnТn бüsЮsТ хəФТsТnТn 2000-МТ ТХНən 
69,2 ПКТгНən 2010-МЮ ТХНə 43,2 ПКТгə, ЦəНənхıбКrЦК sənКвОsТnТnбüsЮsТ хəФТsТ 49,7 ПКТгНən 29,8 
ПКТгə КгКХНığı, ФənН ЭəsərrüПКЭХınК, nəqХТввКЭК, ЭЮrТsЭХərТn вОrХəşНТrТХЦəsТnə вönəХНТХən ЯəsКТЭХərТn 
бüsЮsТ хəФТsТnТn Тsə вüФsəХЦəsТ ЦüşКСТНə ОНТХЦТşНТr1)

.  

DКбТХТ  Яə  бКrТМТ ТnЯОsЭТsТвКХКr öХФə ТqЭТsКНТввКЭının ПorЦКХКşЦКsınНК, ТnФТşКПınНК ЦüСüЦ 
sЭrЮФЭЮr НəвТşТФХТФХərТ вКrКНКn ПЮnФsТвКХКrı НК вОrТnə вОЭТrТr. нХФə ТqЭТsКНТввКЭının ТsЭər sКСə 
sЭrЮФЭЮrЮnЮn, ТsЭərsə Нə ЭОбnoХoУТ Яə ЭəФrКr ТsЭОСsКХ sЭrЮФЭЮrЮnЮn ТnФТşКПı onЮn СКnsı sКСəХərТnə 
ЯəsКТЭ qoвЮХЮşЮnЮn ЭəЭЛТqТnНən хoб КsıХıНır. MəСг ЛЮ КЦТХ əsКs ФКpТЭКХК вönəХНТХЦТş ТnЯОsЭТsТвКХКrın 
ЦüХФТввəЭ nöЯХərТnə Рörə ЛöХРüsünə Нə öг ЭəsТrТnТ РösЭərТr. Son ТХХər öХФəНə КpКrıХКn ТqЭТsКНТ ТsХКСКЭın 
nəЭТМəsТnНə əsКs ФКpТЭКХК вönəХНТХЦТş ТnЯОsЭТsТвКХКrın sЭrЮФЭЮrЮnНК qОвrТ-nОПЭ sОФЭorЮnК бüsЮsТ хəФТsТ ТХЛəТХ 
КrЭЦışНır (МəНЯəХ 2)3)

. 

 

CəНvəl 2. 
 

NОft sОФtoru və qОвrТ-ЧОft sОФtoru üгrə əsКs ФКpТtКХК вöЧəХНТХЦТş ТЧvОstТsТвКХКr 
 

 Cəmi 
o МüЦХəНəЧ 

neft sektoru qeyri-neft sektoru 

 

 

 

min manat 

 

 

xüsusi çəkisi, %-lə 

min manat 
бüsЮsТхəФТsТ, 

%-Хə 
min manat 

бüsЮsТ хəФТsТ, 
%-Хə 

1995 227977,2 100 92456,8 40,6 135520,4 59,4 

2000 967821,1 100 501907,9 51,9 465913,2 48,1 

2005 5769876,3 100 3756167,6 65,2 2013708,7 34,8 

2010 9905665,8 100 2958491,7 29,9 6947174,1 70,1 

 

Son 15 ТХНə СəЦ nОПЭ sОФЭorЮnК, СəЦ Нə qОвrТ-nОПЭ sОФЭorЮnК ТnЯОsЭТsТвКХКrın СəЦхТnТn КrЭЦКsı 
ТХə вКnКşı хoб вКбşı СКХНır ФТ, üЦЮЦТ ТnЯОsЭТsТвКХКrın sЭrЮФЭЮrЮnНК qОвrТ-neft sОФЭorЮnК вönəХНТХən 
ТnЯОsЭТsТвКХКrın бüsЮsТ хəФТsТ вüФsəХЦТşНТr. BОХə ФТ, 1995-МТ ТХНə qОвrТ-nОПЭ sОФЭorЮnК вönəХНТХən 
ТnЯОsЭТsТвКХКrın бüsЮsТ хəФТsТ 59,4 % oХНЮğЮ СКХНК 2010-МЮ ТХНə СəЦТn РösЭərТМТ 70,1%-ə хКЭЦışНır.  

BЮrКНК ЛТr ЦəsəХənТ Нə бüsЮsТ ЯЮrğЮХКЦКq ХКгıЦНır ФТ, 1995–2010-МЮ ТХХərНə əsКs ФКpТЭКХК 
вönəХНТХЦТş ТnЯОsЭТsТвКХКrın ЦüХФТввəЭ nöЯХərТnə Рörə ЛöХРüsünНə Нə НəвТşТФХТФ ЛКş ЯОrЦТşНТr.  
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1995-2010-МЮ ТХХərНə əsКs ПonНХКrın ТsЭТПКНəвə ЯОrТХЦəsТnНə НöЯХəЭ ЦüХФТввəЭТnТn бüsЮsТ хəФТsТ 
КгКХЦış, qeyri-НöЯХəЭ ЦüХФТввəЭТnТn, бüsЮsən Нə бКrТМТ Яə ЦüşЭərəФ ЦüХФТввəЭТn бüsЮsТ хəФТsТ  
КrЭЦışНır. BЮ ЦОвХ ЭТФТnЭТ ТşХərТnТn СəМЦТnНə Нə öгünü РösЭərТr. ƏsКs ФКpТЭКХК ТnЯОsЭТsТвКХКr, 
бüsЮsən Нə бüsЮsТ ЦüХФТввəЭə вönəХНТХən ЯəsКТЭХərТn бüsЮsТ хəФТsТ 1995-2010-cЮ ТХХərНə 8,9 ПКТгНən 
14,5 ПКТгə ФТЦТ  вüФsəХЦТşНТr. TТФТnЭТ ТşХərТnТn бüsЮsТ хəФТsТ НöЯХəЭ ЦüХФТввəЭТnНə КгКХЦış, qОвrТ-
НöЯХəЭ sОФЭorЮnНК, бüsЮsən Нə бüsЮsТ Яə бКrТМТ Яə ЦüşЭərəФ ЦüХФТввəЭ nöЯХərТnə КТН oХКn ЯəsКТЭХərТn 
бüsЮsТ хəФТsТ КrЭЦışНır. 

ƏsКs ФКpТЭКХК вönəХНТХЦТş ТnЯОsЭТsТвКНКn səЦərəХТ Яə ЦəqsəНвönХü ТsЭТПКНənТn nəЭТМəsТnНə öХФə 
ТqЭТsКНТввКЭı üхün ЦüСüЦ əСəЦТввəЭХТ ТФТ ЦТnНən хoб ТsЭОСsКХ ЭəвТnКЭХı oЛвОФЭХər ТsЭТПКНəвə 
ЯОrТХЦТşНТr.  

нХФə ТqЭТsКНТввКЭınК вönəХНТХən ТnЯОsЭТsТвКХКrın КrЭЦКsı nəЭТМəsТnНə son 15 ТХНə üЦЮЦТ sКСəsТ 
17,3 ЦТХвon ФЯКНrКЭ ЦОЭr oХКn 166,5 ЦТn вОnТ ЦənгТХ ЭТФТХТЛ ТsЭТПКНəвə ЯОrТХЦТşНТr. FərəСХТ СКХНır ФТ, 
ТsЭТПКНəвə ЯОrТХЦТş вКşКвış ОЯХərТnТn 35,1 %-Т ФənН вОrХərТnНə ТnşК ОНТХЦТşНТr. HəЦТn ТХХərНə 
əСКХТnТn öг şəбsТ ЯəsКТЭТ СОsКЛınК ЛüЭün вКşКвış ОЯХərТnТn 68,8 %-Т qəНər ПərНТ вКşКвış ОЯХərТ 
ТsЭТПКНəвə ЯОrТХЦТşНТr. нХФəНə ЛЮ ТХХərНə 4706 хКrpКвıХıq бəsЭəбКnК, nöЯЛəНə 5531 бəsЭənТ qəЛЮХ 
ОНən КЦЛЮХКЭorТвК-poХТФХТnТФК ЦüəssТsəХərТ, 341,0 ЦТn şКРТrН вОrХТФ 910 üЦЮЦЭəСsТХ ЦəФЭəЛТ, 8075 

вОrХТФ ЦəФЭəЛəqəНər ЮşКq ЦüəssТsəХərТ, 3642 вОrХТФ ФХЮЛ Яə НТРər sosТКХ-ЦəНənТ oЛвОФЭХər 
ЭТФТХЦТşНТr1)

.DünвК ТqЭТsКНТввКЭınНК qХoЛКХ ТqЭТsКНТ ЛöСrКnın öгünü РösЭərНТвТ НöЯrНə AгərЛКвМКn 
RОspЮЛХТФКsı ТnФТşКП ОЭЦТş öХФəХərНən ПərqХТ oХКrКq əЯЯəХФТ ФТЦТ вОnə Нə ТnЯОsЭТsТвК вКЭırıХЦКsı 
ЛКбıЦınНКn НünвКnın ən МəХЛ ОНТМТ öХФəХərТnНən ЛТrТНТr. EХə ЛЮ səЛəЛНən бКrТМТ ТnЯОsЭorХКrın 
AгərЛКвМКnК ЦКrКğı ЛöвüФНür. BЮnЮn əsКs səЛəЛТ ЛТr ЭərəПНən AгərЛКвМКnНКФı ТnЯОsЭТsТвК 
ЦüСТЭТnТn əХЯОrТşХТвТ, ТnЯОsЭorХКrın СüqЮqХКrının  “БКrТМТ ТnЯОsЭТsТвКХКrın qorЮnЦКsı СКqqınНК»

4)
 Яə 

“İnЯОsЭТsТвК ПəКХТввəЭТ СКqqınНК”5)
 AгərЛКвМКn RОspЮЛХТФКsının QКnЮnХКrı ТХə вüФsəФ səЯТввəНə 

qorЮnЦКsı, öХФəЦТгТn ОЭТЛКrХı ЭərəПНКş oХНЮğЮnЮn ЭəsНТqХənЦəsТ, ТnЯОsЭТsТвКХКrın вönəХНТХНТвТ 
sКСəХərНə МəгЛОНТМТ ЦənПəəЭХərТn əХНə ОНТХЦəsТ Яə НТРər КЦТХХərТn oХЦКsıНır. DТРər ЭərəПНən 
öХФəЦТгТn ЦКХТввə ТЦФКnХКrının КrЭЦКsı rОspЮЛХТФКnın öг НКбТХТnНə əsКs ТnЯОsЭorК хОЯrТХЦəsТ Яə 
бКrТМНə вКЭırНığı sərЦКвəХərТn СəМЦТnТn КrЭЦКsınК НК səЛəЛ oХЦЮşНЮr. Dinamik iqtisadТ ТnФТşКП 
sКСəsТnНə öг ЦoНОХТnТ вКrКЭЦКqХК вüФsəФ ЮğЮrХКr qКгКnКn AгərЛКвМКn sərСəНХərТnНən ФənКrНК 
öХФəЦТгə ЦəбsЮs ТnЯОsЭТsТвКХКrın СəМЦТ КrЭır Яə ЦüбЭəХТП бКrТМТ НöЯХəЭХərНə AгərЛКвМКn ФКpТЭКХı 
əsКsınНК ПəКХТввəЭ РösЭərən ТqЭТsКНТ oЛвОФЭХərТn sКвı хoбКХır. AгərЛКвМКnın ЛöвüФ ЯКХвЮЭК 
ОСЭТвКЭХКrınК ЦКХТФ oХЦКsı GürМüsЭКn Яə TürФТвə ТХə вКnКşı ЛТr хoб posЭsoЯОЭ öХФəХərТnНə ТnЯОsЭТsТвК 
вКЭırıЦı СəвКЭК ФОхТrТХТr ФТ, ЛЮ НК öХФəЦТгТn ЦКХТввə ЛКгКrınНК əsКs oвЮnхЮХКrНКn ЛТrТnə 
хОЯrТХЦəsТnə ТЦФКn вКrКНır. 

Açar sözlər: İnЯОsЭТsТвК; НКбТХТ ТnЯОsЭТsТвК; бКrТМТ ТnЯОsЭТsТвК; ЭТФТnЭТ; nОПЭ sОФЭorЮ; qОвrТ-neft 

sektoru; əsas kapital. 
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In article dynamics of an investment of foreign and internal investments, their growth, structural 

changes, dynamics of change of investments various sectors of economy, growth of level and relative density 

of the added cost created in building sector in gross national product total amount, indexes of the basic social 

and economic indexes of building have been considered. In particular dynamics of investments directed to 

fixed capital in oil and non-oil sectors has been noted. 

Key words: investments, internal investments, foreign investments, building, oil sector, non-oil sector, 

fixed capital. 
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N. Xamitova 
 

İЧЧovКsТвК təsЧТfКtХКrı mahiyyətinin bəzii nəzəri əsКsХКrı 
 

XÜLASƏ 
 

Məqalədə “ТnnoЯКsТвК” ЭОrЦТnТnТn ЦКСТввəЭı КМıqХКnır. TəНqТqКЭНК “ТnnoЯКsТвК” ЭОrЦТnТnТn ЦКСТввəЭı 
КМıqХКвК хoбХЮ sКвНК КnХКвışХКrı oХНЮğЮ РösЭərТХТr. İnnoЯКsТвК – вКrКНıМıХıq prosОsТnТn nəticəsində yaranan 

yeni məhsul və вК ЭОбnoХoРТвК ФТЦТ Мıбış ОНir. İnnoЯКsТвК - ТnsКnın Пəaliyyəti göstərdiyi hər bir sahə ЛКгКrın 

cari ОСЭТвКМХКrını ödəyən və iqtisadi səmərə gətirilən yeni ТНОвКХКrın həyata keçirilməsi prosesidir. Məqalədə 

ТnnoЯКsТвКnın əlamətlərə görə təsnТПКЭı КrКşНırıХЦışНır. 
Açar sözlər: innovasiya, yenilik,  innovasiya növlərin ЭəsnТПКЭı, innovasiya prosesi.  

 

N. Khamitova  

 
Some the oretical foundations of the essence of innovation classifications 

 
SUMMARY 

 

The article deals with the definition of "innovation". The study confirms that there are many definitions 

of the term "innovation". Innovation - the result of a creative process, which is represented as a new product 

or technology. Innovation - the process of implementing new ideas in every sphere of human activity to help 

meet existing needs in the market and bringing economic benefits. 
Keywords: innovation, classification of innovation, the innovation process. 
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