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UOT 721.012 

                                                                                                                           Yusifova K.R                                                                                                    

                                                              AzərbaвМan Memarlıq və İnşaat Universiteti 
ВAŞAВIŞ İNTERВERİNİN FORMALAŞDIRILMASININ SOSİAL 

CƏHƏTDƏN MƏQSƏDƏUВĞUNLUĞU 

   ВКşКвış ТnЭОrвОrТ СКrЦonТФ СəвКЭ şərКТЭТ вКrКЭЦКqХК вКnКşı КТХənТn ЦКННТ və ЦənəvТ ЭəХəЛКЭХКrının 
öНənТХЦəsТnə вönəХЦəХТНТr. BЮ ЭəХəЛХərНən ən əsКsı sosТКХ ЭəХəЛХər СОsКЛ oХЮnЮr. SosТКХ ЭəХəЛХər 
вКşКвış ЦəФКnının ЛТХКvКsТЭə ЭəвТnКЭını, onЮn sosТКХ ЦənsЮЛХЮğЮnЮ бКrКФЭОrТгə ОНТr. ВКşКвış 
ЦəФКnının sosТКХ ЦənsЮЛХЮğЮ ТnЭОrвОrТn ПorЦКХКşНırıХЦКsının əsКsıЦ ЭəşФТХ ОНТr. 

  ВКşКвış ЦəФКnı МəЦТввəЭТn sosТКХ qrЮpЮ oХКn КТХəХər üхün ünvКnХКnНığınК Рörə 
вКşКвışТnЭОrвОrТnТn ПorЦКХКşНırıХЦКsı гКЦКnı КТХəХərНə ЛКş vОrən sosТКХ –НОЦoqrКПıФ prosОsХərТn onК 
ЛöвüФ ЭəsТrТ vКr. BЮnК Рörə Нə вКşКвış ЦəФКnının ünvКnХКnНığı КТХənТn qoСЮЦХЮq əХКqəХərТ nəгərə 
КХınКrКqonЮn ЭТpТ ЦüəввənХəşНТrТХЦəХТ və onЮn üхün opЭТЦКХ şərКТЭ вКrКНıХЦКХıНır. 

AТХənТn СəвКЭ ПəКХТввəЭТnТn opЭТЦКХ şərКТЭТ sosТКХ, ПЮnФsТonКХ, ОrqonoЦТФ, ФonsЭrЮФЭТv, 
ФoЦpoгТsТвК, ЭОбnoХoУТ, ЛəНТТ ЭəХəЛХərТn öНənТХЦəsТ nəЭТМəsТnНə ЦüЦФünНür. TəХəЛХərТn бКrКФЭОri ilk 
önМə КТХənТn ЭТpТnНən КsıХıНır. AТХəНəФТ nəsТХХərТn və КТХə üгvХərТnТn sКвı, onХКrın вКşı, ЦəşğЮХТввəЭ 
növü, бКrКФЭОrХərТnТn psТбoХoУТ бüsЮsТввəЭХərТ, ЛəНТТ üsЭünХüФХərТ КНı хəФТХən ЭəХəЛХərТn 
ПorЦКХКşЦКsınК öг ЭəsТrТnТ РösЭərТr. Д1Ж 

 Ailənin tələbaЭХКrı ТnЭОrвОrТn öгünəməбsЮs şəkildə ПorЦКХКşНırıХЦКsını гəruri edərək onun 
həyat fəaliyyəti üçün əХvОrТşХТ şərait yaratmaq məqsədini dəвТşЦədən ailə üzvlərinin gün ərzində 
sərf etdikləri fiziki və mənəvi gücün bərpКsınК вönəlməlidir. Bu səbəbdən də ailənin həyat 
fəaliyyəЭТ üхün opЭТЦКХ şərКТЭТn oХЦКsı гəruridir. 
    ВКşКвış ТnЭОrвОrТnТn ПorЦКХКşНırıХЦКsı ЛüЭün КТХə üzvlərinin həyat fəaliyyəti ilə müəyyənləşНТrТХТr.  
İnЭОrвОrТn ЭəşФТХТ гКЦКnı КТХənin adi tələblərilə вКnКşı onЮn Цənəvi tələblərinin təmin olunЦКsı 
ЦüЦФün oХЦКХıНır. 
     ВКşКвış ТnЭОrвОrТnТn sosТКХ Мəhətdən məqsədəЮвğЮnХЮğЮnЮn əsas göstəricisi olan rahat 
vətəhlükəsТг şərКТЭ ТnsКnı СəЦ ПıгТФТ, Сəm də psixoloji mənada mühafizə etməlidir. Yəni, 
вКşКвışТnЭОrвОrТnТn ПТгТФТ Мəhətdən ФoЦПorЭХЮ oХЦКsı mütləqdir. Fiziki cəhətdən ФoЦПorЭХЮ şərait 
ТnsКnın ЛТoЦОбКnТФТ бКssələrinin və onun psixoloji komfortunun tam ödənilmə səviyyəsini 
xarakterizə ОНТr. İХФ önМə ТnsКnın ЛТoХoУТ ЭələЛКЭının öНənilməsi üçün interyerin biososial tələЛКЭı 
öyrənilməlidir. Biososial tələbat antropometrik ölçülərin və sanitar-РТРТвОnТФ norЦКХКrın 
ödənilməsi, mühəndis-texniki xidmətin mükəmməlləşНТrТХЦəsi nəticəsində əldə olunur. [3] 
     ВКşКвış ТnЭОrвОrТnТn sosТКХ Мəhətdən ПorЦКХКşНırıХЦКsınНК СoЦososТКХ prТnsТp СОх Нə az 
əhəmiyyət kəsЛ ОЭЦТr. İnsКnХКrın ЛТrРəвКşКвış qКnЮnЮ oХКn СoЦososТКХ prТnsТp onЮn вКХnıг 
cəmiyyətdəki kollektiv həвКЭını НОвТХ, ОвnТ гКЦКnНК КТХə kollektivindəki həвКЭını НК əhatə edir. Bu 
prinsipə əsaslanan sosial tələblər ailənin tipini, onun tərkibini, həyat dövrünü əhatə etməlidir. 
İnЭОrвОrТn ЭəвТnКЭınНКn КsıХı oХКrКq onЮn Сər bir ailə üzvünün tələЛКЭınК, ПТгТФТ ТЦФКnХКrınК 
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ЮвğЮnХЮğЮ ТХə вКnКşı ЛТХКvКsТЭə rКСКЭХığının və mükəmməlliyinin təЦТnКЭının əsКs şərti sosial 
tələblərdir. [3] 
   ВКşКвış ТnЭОrвОrТnТn ПorЦКХКşНırıХЦКsının sosТКХ Мəhətdən məqsədəЮвğЮnХЮğЮ ТnsКnın ЭКЦ Цənada 
bütün əşвКХКrın öХхüsü oХЦКsı prТnsТpТnə əsКsХКЦr. ƏşвК-sahə ЦüСТЭТnТn ПЮnФsТonКХ гonКХКrının və 
bütün əşвКХКrın öХхüХərТnТn norЦКХКşНırıХЦКsı ТnsКnın КnЭropoЦОЭrТФ бКssələrinin əsКsını ЭəşФТХ ОНТr. 
Bu, insan bədəninin anatomik plastikliyinin əsas göstərТМТsТ oХЮЛ öгünü вКşКвış ЦəФКnının 
ПЮnФsТonКХ sonКХКşНırıХЦКsı və əşвК–sahə mühitinin həХХТn гКЦКnı öг əФsТnТ ЭКpır. BОХəliklə, deyə 
bilərik ki, interyerdə ЛКş vОrən bütün kompleks proseslərdə ТnsКn üхün ФoЦПorЭХЮ şəraitin təmin 
oХЮnЦКsı üхün КnЭropoЦОЭrТФ бКssələrТn oХЦКsı гəruridir. [1] 
    Ailələrdə ЛКş vОrən dinamik proseslər, yəni ailədə yeni nəslin dünyaya gəlməsТ, onХКrın 
böyüməsi, ailə içərisində yeni ailələrin meydana gəlməsi, valideynlərТn вКşХКnЦКsı və s. bilavasitə 
ТnЭОrвОrТn ПorЦКХКşНırıХЦК prosОsТnə təsir göstərir. Belə ki, yeni ailənin və hər bir ailə üzvünün 
rКСКЭХığı nəzərə КХınЦКХıНır. Д1Ж 
   ArКşНırЦКХКr РösЭərТr ФТ, вКşКвış ТnЭОrвОrТnТn sosТКХ Мəhətdən məqsədəЮвğЮnХЮğЮ КТХənin həyat 
fəaliyyətinin bütün sosial xassələrТ, onЮn вКş ЦövqОвТ və nəsillər КrКsı əlaqələri ilə tənzimlənir. 
ВКşКвış ЦəФКnı ОХə bir yerdir ki, orada məТşət və mədəniyyət elementləri, əmək vərНТşХəri nəsildən 
nəslə ötürülür. Ailədə ЛКş vОrən sosial proseslər ailə üzvlərinin tələЛКЭХКrının öНənilməsi 
yönümündə interyerin funksional cəhətdən гonКХКşНırıХЦК və onun təşФТХТ гКЦКnı СОх Нə az 
əhəmiyyət kəsb etmir. AilədəФТ ЮşКqХКrın rКСКЭ Сəyat fəaliyyəЭТ üхün onХКrın Пərdi xüsusiyyətlərinə, 
xarakterlərinə və temperamentlərinə ЮвğЮn oХКn ПЮnФsТonКХ гonКХКrın oХЦКsı ТnЭОrвОr ЦüСТЭТnТn 
funksional cəhətdən mükəmməl təşФТХ oХЮnЦКsının РösЭərТМТsТНТr. EвnТ гКЦКnНК вКşК НoХЦЮş КТХə 
üzvlərТnТn ЮşКqХКrın Эərbiyəsində fəКХ ТşЭТrКФını Эəmin etmək üçün əХvОrТşХТ şəraitin olmКsı НК 
mühümdür. Belə ФТ, вКşХı nəslin ailədəФТ ЮşКqХКrın Эərbiyəsində ТşЭТrКФı НКnıХЦКгНır. OnХКrın şəxsi 
təcrübəsТ ЮşКqХКrın вКХnıг ЛТoПгТoХoУТ prosОsХərə cəХЛ oХЮnЦКsı ТХə deyil, eyni zamanda məТşət-
təsərrüfat və sosial-mədəni fəaliyyətlə də ötürülür. Göründüyü kimi bu prosesin həyata keçirilməsi 
гКЦКnı СoЦososТКХ prТnsТpТn roХЮ ЛöвüФНür. 
   Xüsusilə, AzərЛКвМКnНК вКşКвış ЛТnКХКrının ТnЭОrвОrХərТnТn ПorЦКХКşНırıХЦКsı гКЦКnı ЛТrРəвКşКвış 
qКnЮnХКrınК НКСК хoб НТqqət yetirilməli. Bir neçə nəslin və ya bir neçə ailənТn ЛТr вКşКвış 
məФКnınНК ЛТrРə вКşКЦК prТnsТpТ Aгərbaycan ailələrТ üхün бКrКФЭОrТФ oХНЮğЮ üхün ТnЭОrвОrТn 
ПorЦКХКşНırıХЦКsının opЭТЦКХ вoХХКrı КrКşНırıХЦКХıНır. 
   ВКşКвış ТnЭОrвОrТnТn ЭəşФТХТnТn son Цəqsədi ailənin həyat fəaliyyəti üçün maddi-sahə prinsipini 
təmin etməkdən ibarətdir. Ailənin bütün kompleks tələЛКЭХКrının öНənilməsi onun bütün fəaliyyət 
sahələrində, yəni təsərrüfat-məТşət, mədəni sahələrdə fəaliyyətinin normal getməsi, bütün ailə 
üzvlərinin fiziki və mənəvТ poЭОnsТКХının Лərpa olunЦКsı üхün əhəmiyyətlidir. 
    PsТбoХoqХКrın ПТФТrХərinə əsaslanaraq deyə bilərТФ ФТ, вКşКвış ТnЭОrвОrТnТn ТnsКnК psТбoХoУТ Эəsiri 
interyerin tam emosional və estetik cəhətdən dərФ oХЮnЦКsınК Эəsir göstərir. Belə ki, interyerin 
yenidən ПorЦКХКşНırıХЦКsı гКЦКnı РənМ ТnsКnın ТnЭОrвОr ЦüСТЭТnНə КНКpЭКsТвК prosОsТ КsКnХıqХК 
РОЭНТвТ СКХНК, вКşХı ТnsКnın КНКpЭКsТвК prosОsТ ФТПКвət qədər fiziki və emosional gərginliklə keçir. 
MənгТХТn вКХnıг ЮşКqХКrın НОвТХ, Сəm də ailənТn вКşХı nəsХТnТn вКşКвış ЦəФКnı oХНЮğЮnЮ nəzərə 
КХКrКq onХКrın ПТгТФТ və psixoloji cəhətdən zəifliyi interyerin təşФТХТ гКЦКnı Сər ЛТr бırНКХığın Сəllinə 
diqqət yetirməyi tələb edir. Belə ki, hər ЛТr бırНКХıq ТnsКnın rКСКЭХığınК və onun əhval ruhiyyəsinə 
təsir göstərir. Buna görə də onЮn şəxsi sahəsi digər ailə üzvlərinə nisbətən daha çox 
ТгoХвКsТвКвКЦКХТФ oХЦКХıНır. ВКХnıг ЛЮ o НОЦək deyildir ki, o, ailədən təМrТН oХЮnЦКХıНır. Д3Ж 
   ВКşКвış ТnЭОrвОrТnТn ЭəşФТХТ гКЦКЦ КТХənin bioloji və sosТКХ КНКpЭКsТвКsının ЛüЭün Цərhələlərinin 
tez, asan və yüngül həyata keçməsТ ЦüЦФün oХЦКХıНır. AТХəyə yeni gələn hər bir ailə üzvünə 
müəyyən vaxt müddəti tələЛ oХЮnЮr ФТ, onЮn üхün вОnТ oХКn вКşКвış вОrТnТn бКrКФЭОrТnə, funksional 
гonКХКrın proporsТвКХКrınК, onХКrın ТşıqХКnЦКsınК və s. öyrəşsТn. BКşqК söгХə desək o, bioloji 
adaptasiyadan keçməХТНТr. BЮnЮnХК вКnКşı o, КТХədaxili münasibətləri, ailə üzvlərТ КrКsınНК ünsТввət 
ПorЦКХКrını, КТХənin həyat tərzini ifadə edən sosial adaptasiyadan da keçməlidir. Buradan belə 
nəticəyə gəlməФ oХКr ФТ, вКşКвış ТnЭОrвОrТnТn ПorrnКХКşНırıХЦК prosОsТnə ТnsКnın КНКpЭКsТвК 
prosesinin təsiri böyükdür. 
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    İnЭОrвОrТn ПorЦКХКşНırıХЦКsı гКЦКnı вКşХı ТnsКn вКşКвış ЭТpТnТ НəвТşЦək istəmir və yeni 
ПorЦКХКşНırıХЦış вКşКвış ТnЭОrвОrТnə çətin adaptasiya olunur. Bunu nəzərə alaraq interyerin 
forЦКХКşНırıХЦКsı гКЦКnı onНК ЦüsЛət emosiyalar yarada bilən şəxsi əşвКХКrının ТsЭТПКНə oХЮnЦКsı 
zəruridir. Belə təşФТХ oХЮnЦЮş ТnЭОrвОr onНК rКСКЭХıq və özünə ТnКЦХıq СТssТ вКrКНır və onu psixoloji 
gərginlikdən azad edir. Ona məxsus olan funksional zona mümkün qədər rahat və təhlükəsiz 
oХЦКХıНır. FərНТ ПЮnФsТonКХ гonКЦn ЦüЦФün oХЦКНığı СКХНК ЛТr sırК ЦОЦКrХıq vКsТЭələrindən 
istifadə oluna bilər. Bu məqsədlə müvəqqəti arakəsmələrdən, şТrЦКХКrНКn, ЦОЛОХХərТn НüгüХüş 
ПorЦКХКrınНКn ТsЭТПКНə etmək məsləhətdir. 
    Gənc nəsil üçün interyerin yenidən ПorЦКХКşНırıХЦКsı onЮn Сəyat fəaliyyətini nəТnФТ КşКğı sКХır, 
əksinə onun fəКХХığını КrЭırır. SЭКЛТХ və eynicinsli interyer mühiti onlara psixoloji cəhətdən mənПı 
təsir göstərir. Bu da, interyerin bilavasitə ailənin tərkibinə görə ПorЦКХКşНırıХЦКsının ЛТr НКСК 
vacibliyini göstərir. 
    İnЭОrвОrТn ТnsКnın Сəyat fəaliyyəЭТ üхün ФoЦПorЭХЮ oХЦКsı onЮ ЛüЭün Эəhlükələrdən 
ЦüСКПıгəetməlidir. Təhlükə вКХnıг ЦüСТЭТn гərərХТ ПКФЭorХКrınНКn ТЛКrət deyil, o eyni zamanda 
interyerinyarКЭНığı nКrКСКЭХıqХКrНКn НК ТЛКrəЭНТr. İnЭОrвОrТn rКСКЭХığının əsas mükəmməХХТвТ onНКНır 
ФТ, o, ТnsКn üхün nКrКСКЭХıq вКrКЭЦКsın. BЮ НК, ТnЭОrвОrТn ПorЦКХКşНırıХЦКsının ЛüЭün КspОФЭХərinin 
nəzərə КХınЦКsının гəruriliyini göstərir. 
    Ailə üzvlərindən biri hərəkət məhdudiyyətinə və görmə zəifliyinə malik olan halda interyerin 
ПorЦКХКşНırıХЦК prosОsТnə bir qədər fərqХТ вКnКşЦК Эələb olunur. Belə ТnsКnХКrın, ЛКşqК söгХə desək 
ТnvКХТНХТвТ oХКn ТnsКnХКrın ТnЭОrвОrНə rahat və təhlükəsТг şəkildə hərəkət etmələrini, onХКrın 
tələЛКЭХКrının öНənilməsini təmin etməФ üхün ТnЭОrвОrТn ПЮnФsТonКХ гonКХКrının və interyer 
ФonsЭrЮФsТвКХКrının öХхüХərТ norЦКХКşНırıХЦКХıНır. İnvКХТН ФrОsХoХКrının Сərəkət etməsi və dönməsi 
üçün müəyyən sahə tələЛ oХЮnНЮğЮnНКn СərəkəЭ гoХКğıЦn Оni kifayət qədər oХЦКХıНır. ВКşКвış 
mühitinin buna imkan verməНТвТ гКЦКn ТnЭОrвОrТn ЭrКnsПorЦКsТвКsı ЭəЦТn oХЮnЦКХıНır. BЮ НК öг 
növbəsində əşвК–sahə mühitinin həllinə öz təsirini göstərir. Eyni zamanda məТşət təsərrüfat 
proseslərinin yerinə yetirilməsi zamКnı ТnvКХТНХər üçün əХvОrТşХТşərait təЦТn oХЮnЦКХıНır. BОХə 
ТnsКnХКrın Сəm ailədə, həm də cəmiyyətdə bioloji, sosial və psixoloji adaptasiyadan asan keçməsi, 
onХКrın sКğХКЦ Сəyata yönəldilməsi və əhval–ruhiyyələrinin yüksəldilməsi üçün interyerin rolu 
böyükdür. Cəmiyyət müxtəlif sosial qruplardan təşФТХ oХЮnНЮğЮ üхün вКşКвış ТnЭОrвОrТ Нə hər bir 
sosТКХ qrЮpЮn ПТгТФТ ТЦФКnХКrınК və mənəvi tələblərinə cavab verməlidir 
    Deyilənlərdən belə nəticəyə gələ bilərik ki, ailədaxili münasibətlərə, ailənin əhval-ruhiyyəsinə, 
onЮn sКğХКЦХığınК ТnЭОrвОr ЛТХКvКsТЭə təsir göstərТr. İnЭОrвОrТn ЦəqsədəЮвğЮn ПorЦКХКşНırıХЦКsı 
cəmiyyətin bütün sosial təbəqələrinin nəzərə КХınЦКsını Эələb edir. Bu səbəbdən də вКşКвış 
ТnЭОrвОrТnТn ПorЦКгХКşНırıХЦКsı üгərində КpКrıХКn ТşХər sonsuzdur. 

Açar sözlər: interyer, mebel, demoqrafiya, mənzil, ailə. 
 

Ə D Ə B İВ В A T 
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3. :http://aupam.narod.ru/pages/zakonodatelstvo/adaptaciyaplanirovochnihkh_resheni

yj/ogla vlenie.html. 1-28 . 
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                    The formation of living interior from social expendient point of view 

                                                                       S u m m a r y 

Living interior is for main and social group of families of society. If must be consitend the 
relationbetween human and interior sphere, the changes all the time, which manes the analyze of 
formation of interior principles very actual and important. Social and demographic process must be 
also consident during the formation of interior sphere. It is only possible families meet all the 
requirement of interior. 
 Key words: interior, furniture, demographic, apartment, family. 
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Müasir isteСЬКХ гШЧКХКЫıЧıЧ ЦОЦКЫХıq 
                                                PХКЧХКşНıЫЦК ЭəşФТХТЧə olan tələblər 

Xülasə 
AzərЛКвМКnın ФТхТФ Цəskənlərində aqrar istehsalat müəssisələrТnТn ЛКş pХКnХКrının və detal 

pХКnХКşНırЦК layihələrТnТn ТşХənməsТ " ТnsКnın ТsЭОСsКХКЭНКФı Пəaliyyəti " və " sənaye əsКsınНК 
fəaliyyət göstərən istehsal sisteminə qoyulan tələblərin nəzərə КХınЦКsı ТХə həyata keçməlidir. 

 Açar sözlər: Azərbaycan, kənd təsərrüПКЭı, ФТхТФ вКşКвış ЦəskənlərТ, ЛКş pХКn, ТsЭОСsКХ гonКХКrı. 

                                                                                                        K. A. Hasanova-Farajova 

                                        Requirements for architectural and 
                                Planning organization of modern production 

                                                           Summary 

Planning of the detailed master plans of agriculture enterprises in the small settlements of 

Azerbaijan should be based on the requirements of the system: "peOple and the production", "goods 

and production on the industrial scale". 

     Key words: Azerbaijan, agriculture, small settlements, master plan, industrial scale. 
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UOT: 72. 01 .03/09/: 4 79. 24 

                                                                                                                               G.A.İsbatov 

                                                                                                          BaФı Нövlət layihə İnstitutu” 

 

BÖYÜK və İRİ ŞƏHƏRLƏRİN PLANLAŞDIRILMA STRUKTURUNUN 
FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAFI 

 

Böyük və ТrТ şəhərlərТn ПorЦКХКşЦКsı və ТnФТşКПının ХКвТСə təcrübəsinin təhlili göstərТr ФТ, şəhərlərin 
hərtərəПХТ rОФonsЭrЮФsТвКsı ХКвТСələrТnТ ТşХəyərkən və onХКrın вОnТНənqЮrЮХЦКsını Сəyata keçirərkən 
ЦüКsТr şəhərsКХЦК ТnФТşКПının РОnТş Эəcrübəsinə əsКsХКnЦКq, НünвКnın qКЛКqМıХ şəhərsalma 
təcrübəsini nəzərə almaq, onu düzgün dəyərləndirmək və вКбşı ТsЭТqКЦət almaq vacibdir. 
    Şəhərlərin yenidən qЮrЮХЦКsının ЦüКsТr Эələblər əsКsınНК КбЭКrış вoХХКrı əsasən iki istiqamətdə 
КpКrıХır. BТrТnМТsТ · şəhərlərin bütövlükdə pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn ЦəsФЮnХКşЦК proЛХОЦХəri ilə 
ЛКğХı oХКn ТnФТşКПı ТХə əlaqəНКrНır. İФТnМТsТ · şəhərТn Квrı-Квrı СТssələrinin tikintisinin məkan təşФТХТnə 
diqqəti yönəХНТr, СОх ЛТr şəkildə üЦЮЦТ pХКnХКşНırıХЦК ФonsОpsТвКХКrınК ЭoбЮnЦЮr. 
     AzərЛКвМКn RОspЮЛХТФКsı şəhərlərinin müasir mərhələdəki yenidənqurma problemi, 
respublikada XX əsrin əvvəlində sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra, ölkədə sənayeləşЦənin 
ЛКşХКНığı və, ilk növbədə, Azərbaycanda neft və nОПЭхıбКrЦК sənayesinin sürətlə ТnФТşКП ОЭНТrТХЦəsi 
СКqqınНК qərar qəЛЮХ oХЮnНЮğЮ гКЦКn ЦОвНКnК qəldi. Bu, əsasən BКФı və AЛşОron şəhərlərinə aid 
ТНТ. RОspЮЛХТФКnın sənayeləşЦəsТ şəhərsalma təcrübəsinin nəzəri cəhətdən əsКsХКnНırıХЦКsınК və 
sosТКХТsЭ şəhəri ilə, mövcud ЛКşqК ТМЭТЦКТ-ЭКrТбТ şərtlərdə təşəФФüХ ЭКpЦış şəhərlər КrКsınНК Пərqləri 
müəyyənləşНТrЦək məsələlərinə böyük təkan verdi. Bu mövzu ilə ЛКğХı ЦüбЭəlif, bəzən tamamilə 
bir-birinə əks fikirlər var idi. 
    BТr СКХНК, şəhərlərin yenidənqЮrЮХЦКsınК НОsОnЭrКХТzasiya və вК НОгЮrЛКnТгКsТвК ФТЦТ ЛКбıХırНı, 
yənТ şəhərin zəhməЭФОşХərin məsФЮnХКşЦК vКsТЭəsТ oХЦКsı ТnФКr ОНТХТrНТ. DОгЮrЛКnТгКsТвК 
tərəПНКrХКrı СОsКЛ ОНТrНТХər ФТ, ФКpТЭКХТsЭ şəhərlərТnТn nöqsКnХКrı və хКЭışЦКЦКгХıqХКr (sıбХıq, 
бКrКЛКХıqХКr, Эəbiətdən təcrid olma və s.) ümumiyyətlə, ЛüЭün şəhərlərə məxsusdur. Onlar təsdiq 
ОНТrНТ ФТ, şəhər ·– bu, rəqib sinifli cəmiyyətin bütün təгКНХКrı, КnЭТСЮЦКnТsЭХТвТ, ТsЭОСsКХКЭın 
КnКrбТвКХıХığı ТХə вКrКЭНığı ЛТr КnХКвışНТr. BЮrКНКn ЛТrЛКşК ЛОХə bir nəticə хıбırНı ФТ, məsФЮnХКşЦКnın 
şəhər ПorЦКsı КnМКq sТnТПХТ Мəmiyyət üçün xarakterikdir, sinifsiz cəmiyyətdə şəhər özünün ictimai- 
sosТКХ ЛКгКsınНКn Цəhrum olur və tədricən zəhməЭФОşХərin sənaye və kənd təsərrüПКЭı Цüəssisələri 
вКбınХığınНК, хКЭНırıХЦК вoХХКrı (nəqliyyat) ЛoвЮnМК pКrхКХКnЦış, Лərabər şəkildə xətti məsФЮnХКşЦК 
ПorЦКsınК ФОхТН prosОsТ гКЦКnı, вoб oХЮr. BЮ ФonsОpsТвК ЦüбЭəlif təвТnКЭХı ərazilərin 
pКrКХОХ гonКХКşЦКsı prТnsТpТnə əsasən qЮrЮХЦЮş ПЮnФsТonКХ-Кбın ЦəsФЮnХКşЦК sбОЦТnНə öz 
ifadəsТnТ ЭКpНı. MКqnТЭoqorsk, Volqaqrad, Moskva əЭrКПınНК “ВКşıХ şəhər” və ЛКşqК вКşКвış 
yerlərТnТn pХКnХКşНırıХЦК ХКвТСələrТ ТşХənərkən təЭЛТq oХЮnКn ЛЮ sбОЦ КгКН, СОх ЛТr şОвХə ləngiməyən 
şəhər ТnФТşКПı şərКТЭТ ФТЦТ ЛКбıХırНı. 
    BКşqК ЛТr СКХНК, şəhərsКХЦКnın ТnФТşКПı · РОНТşТnНə şəhərin məСv oХЦКsı НОвТХ, onЮn ЭТФТnЭТsТ və 
pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn Цəzmununun kökdən dəвТşЦəsТ ЛКş vОrən, tarixən əsКsХКnНırıХЦış 
prosОs ФТЦТ ЛКбıХırНı. 
    Müasir cəmiyyətdə məsФЮnХКşЦКnın şəhər ПorЦКsı sКбХКnıХır, şəhərsalma fəaliyyətinin sosial 
məqsədlərТ şəhərlərin məhvi ilə НОвТХ, ТnsКnın əmək və məТşəЭТnТn вОnТ şərtlərinə ЮвğЮn oХКn 
ЦОЦКrХıq-məФКn ЦüСТЭТnТn вКrКНıХЦКsı ТХə ЛКğХıНır. BЮ ЭОnНОnsТвКХКr 30–cu illərin əvvəlində 
MosФvКnın pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn ФonФЮrs İХ, ЦüsКЛТqə layihəsТ ТşХənən гКЦКn, КвНın şəkildə 
özünü göstərНТ. ƏsКs Цəsələ tarixən ПorЦКХКşЦış pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn nöqsКnХКrı ТХə 
MosФvКnın, öХФənТn pКвЭКбЭı və iri elmi–sənaye mərkəzi 
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ФТЦТ ТnФТşКПının вОnТ ЭələblərТ КrКsınНКФı ЭəгКНХКrı КrКНКn qКХНırЦКqНКn ТЛКrət idi. Layihələrdə 
müxtəХТП pХКnХКşНırıХЦК ФonsОpsТвКХКrı əks olunurdu. Bir halda radia–halqavari sistemin 
sКбХКnıХЦКsı və sonrКФı ТnФТşКПı ТХə pКrхКХКnЦış və вК ФoЦpКФЭ pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮ Эəklif 
ОНТХТrНТ. BКşqК variantlarda diqqəЭ şəhərТn КгКН ТnФТşКПınК imkan verən, hərəkəЭХТ, Кхıq qЮrЮХЮşХЮ 
şəhər pХКnının вКrКНıХЦКsınК вönəХНТХТrНТ. DКСК sonrК, СüНЮНХКrınНК вКşКвış, əmək və istirahət 
yerləri birləşНТrТХən iri, sərbəst rayon komplekslərТnТn вКrКНıХЦКsı Цəsələsi qoyulurdu, bununla 
вКnКşı, ЛЮ rКвonХКrın hər birisi sərbəsЭ pХКnХКşНırıХЦК vКСТНТnə çevrilirdi. 
    KonФЮrs vКrТКnЭХКrınНК КşКğıНКФı nəzəri və layihə ТşХərində və həm də xaricdə öz əksini tapan 
ЦüКsТr şəhərТn ЦüСüЦ ТnФТşКП proЛХОЦХərТ qoвЮХЦЮşНЮ: ФoЦpХОФs rКвonХКrın вКrКНıХЦКsı, şəhərin 
ТnФТşКП ОНə bilən Кхıq pХКn sЭrЮФЭЮrЮ, şəhər ərКгТsТnТn ПЮnФsТonКХ гonКХКşЦКsı və s. Layihələrdə öz 
Нövrü üхün proqrОssТv (qКЛКqМıХ) ТНОвКХКr ТşХənТХЦТşНТ: şəhər sərhədlərТ РОnТşХənНТrТХЦТş, Рələcəkdə 
mənimsənilmək üçün daha əХvОrТşХТ pОrТПОrТвК rКвonХКrı КşФКrК хıбКrıХЦış, РОnТşХəndirilən şəhərin 
вОnТ rКвonХКrınК əhalinin köçürülməsi nəticəsində mərkəzi hissələrТn sıбХığının Эədricən КгКХНıХЦКsı 
nəzərdə ЭЮЭЮХЦЮş, ЦКРТsЭrКХХКrın ТsХКСКЭınК ЛöвüФ НТqqəЭ vОrТХЦТşНТ. InФТşКП ОЭЦТş Avropa 
ölkələrində çox və ya az fəКХХıqХК вКrКНıМıХıq КбЭКrışХКrı КpКrıХır, КrЭıq əhəmiyyəЭТnТ ТЭТrЦТş 
pХКnХКşНırıХЦК Эəsəvvürlərinin yenidən dəyərləndirilməsТ ЛКş vОrТr. БüsЮsТХə II Dünya 
müharibəsindən sonrКФı ТХХərdə Aerpa ölkələrində müxtəХТП ТşРüгКr və təгКНХı, rКНТФКХ və səthi 
təkliflər meydana gəХЦТşНТ. QКЛКqМıХ şəhərsalma təcrübəsinin nailiyyətləri müxtəlif ölkələrdə 
şəhərsalma fəaliyyətinin köklü fərqlərini azaltmaq, xüsusilə də məhv etməФ ТqЭТНКrınНК НОвТХ. 
    BЮnЮnХК вКnКşı, ТrТ şəhərlərТn pХКnХКşНrıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn вОnТНən qЮrЮХЦКsı ilə ЛКğХı ЦКrКq 
НoğЮrКn ЛТr sırК əsasən, texniki–pХКnХКşНırıХЦК proЛХОЦХəri mövcuddur. 
     İrТ pКвЭКбЭ şəhərlərin - LonНon, PКrТs, ToФТo, VКşТnqЭon və Л. pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn 
ТnФТşКПı üгrə çoxlu sayda təkliflər irəХТ sürüХЦüşНü. EвnТ гКЦКnНК ЛöвüФ və ФТхТФ şəhərlərin də 
pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrХКrının ПəКХ КбЭКrışı НК КpКrıХırНı. RəngarənРХТвТn хoб oХЦКsınК 
baxmayaraq,qКpКХı, ФonsОnЭrТФ sТsЭОЦХərdən Кхıq, sərbəsЭ ТnФТşКП ОНən sistemlərə ФОхТН ЭОnНОnsТвКsı 
daha çox nəzərə хКrpır. BОrХТn və Roma, Stokholm və Kopenhagen, Milan və LТon şəhərləri üzrə 
layihə təklifləri belələrindəndir. 
    1935–ci ildə MosФvКnın rОФonsЭrЮФsТвКsı üгrə layihə təklifləri əsКsınНК o ТХХərdə Sovet İЭЭТПКqının 
ЛКşqК şəhərlərinin də (o cümlədən BКФının) вОnТНən qЮrЮХЦКsı və rekonsЭrЮФsТвКsı sahəsində böyük 
ТşХər görülürdü. Böyük əraziləri tutan iri sənКвО şəhərlərinin yenidən qЮrЮХЦКsı гКЦКnı, Эəbii ki, 
daha çox çətinliklər вКrКnırНı. OnХКrın Цənimsənilməsi çox böyük səy və vəsait tələb edirdi. Maddi 
ПonНЮn sКбХКnıХЦКsının vКМТЛХТyi ilə СОsКЛХКşЦКq, şəhərlərТn ТnФТşКПınК oХКn passiv münasibətə 
üstün gəlməФ ХКгıЦ ТНТ. 
   MosФvКnın ЛКş pХКnının вОnТ ХКвТСəsТnТn ТşХənilməsi kimi müxtəХТП вКrКНıМı Эəkliflərin böyük 
qismi l963-l965–ci illərdə ОНТХЦТşНТ. BəгТ pХКnХКşНırıХЦК sбОЦХəri əvvəlkilərdən əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqlənТrНТ, ЛЮnЮnХК вКnКşı, ХКвТСə ЦКЭОrТКХХКrınНК ТФТ ЭОnНОnsТвКnı (ТsЭТqКЦəti) izləmək 
ЦüЦФünНür. BТr СКХНК, şəhərlərТn ТnФТşКПı opЭТЦКХ öХхüХərdə, öг qЮrЮХЮşЮnК Рörə qКpКХı, ЛТЭЦТş 
şəhər–peyklərin böyüyərəФ şəhər–metropolisə çevrilməsТ ФТЦТ ЛКбıХır. Şəhər əraziləri bir-birindən 
təМrТН oХЮnЦЮş, sərbəsЭ rКвonХКrК КвrıХır. IМЭТЦКТ Цərkəzlər sistemi bir–birinə tabe pilləli ierarxiya 
əsКsınНК qЮrЮХЮr, üЦЮЦТ pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮ Тsə kəsТşən diametrlərin radial-halqavari 
sisteminin böyüməsТ СОsКЛınК ТnФТşКП ОЭНТrТХТr. BКşqК ЛТr СКХНК, şəhərТn Квrı–Квrı СТssələrinin daha 
sərbəsЭ qКrşıХıqХı əlaqəsi olan dəвТşФən гonКХКşЦКвК ФОхТН əsКsınНК Кхıq şəhər sЭrЮФЭЮrХКrının 
müxtəХТП vКrТКnЭХКrı ТşХənТr. ŞəhərТn üЦЮЦТ pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФturunun təkminləşЦəsinin konkret 
şərtlərinə görə ictimai–xidmət mərkəzləri müxtəХТП ЮвğЮnХКşЦКХКrК ЦКХТФНТr. 
   XX əsrin 70-ci illərində SSRİ-nin rəhbər orqКnХКrı Эərəfindən MosФvК şəhərТnТn ЦОЦКrХıq- 
pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn ЦüКsТr şəhərsalma tələblərinə ЮвğЮn oХКrКq Рələcək 
təkminləşНТrТХЦəsinin zərЮrТ oХНЮğЮ; вКşКвış вОrХərinin zəhməЭФОşХərТn Тş вОrХərinə 
вКбınХКşНırıХЦКsı; ЭТФТХЦТş ərazilərlə Кхıq вКşıХХıq ЦəФКnХКrının СКrЦonТФ ЮвğЮnХКşНırıХЦКsı; вОnТ 
ТsЭОСsКХКЭ гonКХКrının вКrКНıХЦКsı və mövcud olanХКrın pХКnХКşНırıХЦК və tikintisinin 
вКбşıХКşНırıХЦКsı qОвН oХЮnЮr. BЮ ЦüСüЦ Эələblər XX əsrТn orЭКХКrınНК SovОЭ İЭЭТПКqının ЛКşqК ТrТ 
şəhərlərinin, həmçinin, müharibədən sonrКФı ТХХərdə sosТКХТsЭ qЮrЮМЮХЮğЮ вoХЮnК qədəЦ qoвЦЮş 
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BoХqКrısЭКn, ВЮqosХКvТвК, MКМКrısЭКn DОЦoФrКЭТФ rОspЮЛХТФКsı, RЮЦınТвК, кОбosХКvКФТвК, PoХşКnın 
ТrТ şəhərlərТnТn pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn pОspОФЭТv ТnФТşКПının əsКsını ЭəşФТХ ОНТr. 
    Sosialist ölkələrТ pКвЭКбЭХКrının pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrХКrının Эəhlili XX əsrТn ТФТnМТ вКrısında 
onХКrın əsКs ТnФТşКП вoХХКrını Цüəyyən etməyə imkan verir. 
    VКrşКvК şəhərinin məФКn sЭrЮФЭЮrЮ VКrşКvК şəhər ФoЦpХОФsТnТn (VŞK) –– КqХoЦОrКsТвКsının 
qЮrЮХЮşЮ ТХə sıб ЛКğХıНır və əhəmiyyətli dərəcədə onunla təyin edilir. 
    кОбТвКnın pКвЭКбЭı – Praqa 70–ci illərdə regional məsФЮnХКşЦК sТsЭОЦТ nəzərə КХınЦКqХК 
ПorЦКХКşır. 1976–Мı ТХНə PrКqК pКвЭКбЭ şəhərinin və PrКqК OrЭК кОбТвК КqХoЦОrКsТвКsının 1990-Мı ТХə 
qədərki məФКn ТnФТşКПı pХКnı ЮгКq pОrspОФЭТvə 2010-cu ilə qədərФТ şəhərsКХЦК ФonsОpsТвКsınК  
Ювğun olaraq təsdiqləndi. 
    AХЦКnıвКnın pКвЭКбЭı BОrХТnТn вОnТНənqЮrЮХЦКsı və ТnФТşКПının ЦürəkkəЛ şərtlərТ РОnТş 
ЭКnınЦışНır. 1945–ci ildən sonrК şəhər və onun bir hissəsi AlmanТвК DОЦoФrКЭТФ RОspЮЛХТФКsının 
pКвЭКбЭı oХНЮ. QОвН ОЭЦəФ ХКгıЦНır ФТ, onЮn sərhədləri, xüsusilə də qərb hissəsində şəhərin bütöv, 
tarixən təşəФФüХ ЭКpЦış гonКХКrını əhatə edir. Məsələn, 70-ci illərdə ADR pКвЭКбЭının Цərkəzi 
(Mitte rayonu) onun XIX əsrin əvvəllərindəФТ şəhər əraziləri sərhədlərinə ЮвğЮn Рəlir. Müharibədən 
sonrКФı sosТal-iqtisadi və mədənТ ТnФТşКПın РОНТşТnНə, fəКХ КpКrıХКn şəhərsКХЦК ТşХərinin nəticəsində 
ADR–Тn pКвЭКбЭı – Berlinin bütöv ictimai və ЦОЦКrХıq orqКnТгЦТ ФТЦТ ЦöСФəmləndirilməsТ ЛКş 
verdi. Müharibədən sonrКФı Цərhələdə 1949-cu ildə həyata keçirilən şəhərin bölünməsi ADR 
pКвЭКбЭının ЦəФКn qЮrЮХЮşЮnНК ЦərkəгТn qКrışıq вОrХəşНТrТХЦəsi, küçə şəbəkəsinin yelpikvari- 
tangensial strukturu ilə ifadə olundu. 
    BЮНКpОşЭТn şəhərsalma problemlərТ ЛЮ şəhərdə əhalinin və kapitalist münasibətlərТnТn ТnФТşКПı 
mərhələsindən ЦТrКs qКХЦış ТsЭОСsКХКЭ qüvvələrinin həddindən çox cəmlənməsi (konsentrasiya) ilə 
ЛКğХıНır. ВОnТНənqurma mərhələsТnТn sonЮnК НoğrЮ, 1949–cu uldə MКМКrısЭКnın üЦЮЦТ 9338 ЦТn 
əhalisinin 1590 min nəfərТ BЮНКpОşЭНə СОsКЛХКnırНı. EХə həmin ildə şəhərlə funksional əlaqədə olan 
əЭrКП вКşКвış вОrХərinin onun ərazisinə birləşНТrТХЦəsТ şəhərin sahəsinin 525 kv. km-ə qədər 
böyüməsinə səbəb oldu. 
   1978-1980-ci illərdə MКМКrısЭКnın ərКгТ ТnФТşКПının ЛКş sбОЦТnНə BЮНКpОşЭТn ЛöвüЦəsinin 
tənzimlənməsinin yeni məsələləri və vasitələri müəyyənləşНТrТХНТ, onЮn КqХoınОrКsТвК Эərkibinə isə 
вОnТ вКşКвış вОrХəri və əraziləri daxil edildi. 
   BКş pХКnın вКrКНıМıХКrının ТНОвКХКrınНК şəhərin gələcək məФКn ТnФТşКПının ТsЭТqКЦətləri onun 
tarixən təşəФФüХ ЭКpЦış ЦorПoХoУТ sЭrЮФЭЮrЮ ilə sıб ЛКğХıНır. 
BЮНКpОşЭТn ЛКş pХКnınК Рörə onun gələcək morfoloji kompozisiya sistemində şəhər İ 
strukturunun, mədəni dəyərlərinin, tarixinin və sТЦКsının qorЮnЮЛ sКбХКnıХЦК, ЦОЦКrХıq 
abidələrТnТn КşФКrК хıбКrıХЦКsı ЦəsələlərТ qКвНКвК sКХınЦКХı ТНТ. Son yüzillikdə BЮНКpОşЭТn İ 
dinamik böyüməsi onun struktur xüsusiyyətlərini müəyyən etdi. Hələ XIX əsrdə şəhərin daxili 
rКвonХКrının sürətlə НoХНЮrЮХЦКsı və ЭТФТnЭТsТnТn sıбХКşНırıХЦКsı ТХə əlaqəНКr oХКrКq, BЮНКpОşЭТn 
sonrКФı ТnФТşКПı, Сər şОвНən əvvəl, ekstensiv tikinti gedən хoб РОnТş бКrТМТ ərazilərinin 
mənimmsənilməsi yolu ilə ЛКş vОrТrНТ. BЮНКpОşЭТn pОrТПОrТвК və orЭК гonКХКrının Фəskin 
НТППОrОnsКsТвКsı, ЛТr-birinə əks morfoloji xüsusiyyətlərТ ЛЮ şəkildə вКrКnНı. 
   RЮЦınТвКnın pКвЭКбЭı – Buxarestin, XX əsrТn ТФТnМТ вКrısınНК ·- 1977–ci ildə вКşКНığı Эəbii 
fəlakətə ·  zəlzələyə baxmayaraq, çox böyük əСКХТ КrЭıЦı onЮ şərqТ AvropКnın ən ТrТ şəhərlərindən 
oХКn BЮНКpОşЭХə eyni səviyyəyə qoвЮr. ƏРər 1960–Мı ТХНə Buxarestin əhalisi 1230 min nəfərə təşФТХ 
edirdisə, 1978–ci ildə 1858 min nəfərə qədər КrЭНı, şəhərəЭrКПı гonКnın əraziləri ilə bir yerdə isə 2 
mln. nəfərə вКбınХКşНı. Görünür, BЮбКrОsЭТn ЛöвüЦəsТnТn ЮğЮrХЮ Эənzimlənməsi, ölkənТn ЛКşqК 
ЛöвüФ şəhərlərinin sürəЭХТ ТnФТşКП ТЦФКnХКrı nəzərə КХınЦКqХК ЛüЭöv ЦТlli məsФЮnХКşЦК şəbəkəsinin 
ərКгТ pХКnХКşНırıХЦКsı хərçivəsində mümkündür. Buxarestin parçaХКnЦış pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮ 
eninə və meridional istiqamətlərdə ТnФТşКПın üsЭünХüвü ТХə tarixən вКrКnЦış rКНТКХ–halqa sistemini 
НКvКЦ ОЭНТrНТ. BЮбКrОsЭТn ЛКş pХКnınНК Квrı-Квrı ТrТ rКвonХКrНК əmək və вКşКвışın ЭКrКгХı ЛКХКnsının 
sənaye kompleksinin və вКşКвış ЭТФТnЭТsТnТn ЮвğЮn şəkildə yerləşНТrТХЦəsi yolu ilə вКrКНıХЦКsınК 
böyük əhəmiyyət verildi. 
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   BoХqКrısЭКnın pКвЭКбЭı - Sofiya keçən yüzillik ərzində 1880-ci ildə 20 min nəfər əhalisi olan kiçik 
şəhərdən bugünkü l mln-dan çox əhalisi olan metropolisə qədər böyüyərək çox böyük bir yol 
ФОхЦТşНТr. 1961-ci ildə ТşХənЦТş və təsНТq oХЮnЦЮş şəhərТn ЛКş pХКnı 1980–ci ildə SoПТвКnın 
əhalisinin 900 min nəfərə, şəhərəЭrКПı kənd yerləri ilə birlikdə isə l,l mln. nəfər oХКМКğını nəzərdə 
ЭЮЭЦЮşНЮ. 
   1979–cu ildə ТşХənТХЦТş və təsНТq oХЮnЦЮş BoХqКrısЭКn ərazisinin mənimsənilməsi üzrə milli 
vКСТН ЛКş pХКn öХФə pКвЭКбЭının Рələcək böyümə problemlərinin səmərəli həХХ oХЮnЦКsınК Тmkan 
вКrКЭНı, ЛКş pХКnК вОnТ ЛКбışın oХНЮğЮnЮ “ТsЛКЭ ОЭНТ. OnЮn вОnТ rОНКФsТвКsının ТşХənilməsi 70–ci 
illərin əvvəllərində qəbul olundu. 
   MüКsТr şəhər sЭrЮФЭЮrХКrının ПorЦКХКşЦКsının ən vacib amillərindən biri - sakinlərin ictimai, 
xidməti və mədəni kommЮnТФКsТвК sТsЭОЦТnТn вКrКНıХЦКsıНır. БТНЦət sТsЭОЦТnТn РОnТş ТnФТşКП ОЭЦТş 
və əsКsХКnНırıХЦış ТОrКrбТФ, pТХХəХТ qЮrЮХЮş prТnsТpТ Сələ 40-Мı ТХХərdə şəhərin pilləli struktur 
ФonsОpsТвКsının вКrКnЦКsınК РəЭТrТЛ хıбКrЭНı (ЦТФrorКвon - вКşКвış rКвonЮ ·– şəhər rayonu – bütöv 
şəhər orqanizmi). Bir çox müəlliflərin fikrinə görə 60-Мı ТХХərə qədər вКвıХКn ЛЮ prТnsТp ЛüЭün şəhər 
ərazisinin və ЛüЭün şəhər əhalisinin sosial–xidmət infrastrukturu ilə bərabər təЦТn oХЮnЦКsını 
həyata keçirərəФ ЦüКsТr şəhərsalma məsələlərinə ЮвğЮn Рəlirdi. Müxtəlif dərəcəХТ, ТОrКrбТФ şəkildə 
bir– birinə tabe olan nöqtəvi mərkəzlər sistemi və onu əhatə edən xidmət olunan ərazilər ЮвğЮn 
şəhərsКХЦК ФoЦpoгТsТвКsının əsКsını ЭəşФТХ ОЭНТ. BЮ ФonsОpsТвК əsКsınНК ЛТr хoб şəhərsКХЦК ТşХəri 
həyata keçirildi. 
    LКФТn, Şərqi Avropa ölkələrində ЛКş vОrən həqТqТ şəhərsalma proseslərТnТn ЦüşКСТНələri təsvir 
olunan prinsiplərin həвКЭТХТвТnТ, onХКrın əhəmiyyətini təsdiq etmədi. PilləХТ sТsЭОЦ şəhər 
strukturunun və onun xidməЭ sТsЭОЦТnТn qЮrЮХЦКsı üхün ФТПayət etmədi. Yeni obyektiv təzahürlər 
(hadisələr), hər şОвНən əvvəl, müxtəlif dərəcəli, ölçülü, profilli, morfoloji xüsusiyyətli 
poХТПЮnФsТonКХ rКвonХКrın ЦОвНКnК РəlməsТ şəhər struktЮrЮnЮn ПorЦКХКşЦКsı prТnsТpТnТn 
xarakterinin daha mürəkkəb və müxtəlifliyini göstərНТ. Şəhər strukturu üçün onun elementlərinin 
ПıЦФsТonКХ ТбЭТsКsХКşЦКsınК və ЦorПoХoУТ ”qЮrЮХЮşЮnК Рörə fərqləndirilməsi daha əhəmiyyətlidir, 
nəinki onun ierarxik pillələrə görə fərqləndirilməsi. Xidmət mərkəzlərТ sТsЭОЦТnТn ПorЦКХКşЦКsı 
prosesində ierarxik olmayan təsiredici qüvvələr КşФКr oХЮnНЮ. BЮnХКr əhalinin hərəkətliliyinin 
КrЭЦКsı, бТНЦətin seçimində ərКгТ вКбınХığının roХЮnЮn КşКğı НüşЦəsi ilə ЛКğХı ТНТ. 
   Bu səbəblər хoб qoХХЮ üЦЮЦşəhər xidməti sisteminin və onЮn ТбЭТsКsХКşЦış qovşКqХКrının 
əhəmiyyətini möhkəmləЭНТ. ƏФsəriyyət xidmət komplekslərinin, ünsiyyətin cəХЛ oХЮnНЮğЮ şəhər 
ФoЦЦЮnТФКsТвКХКrı şəbəkəsinin təyinedici əhəmiyyəti müəyyən olundu. 
   İrТ şəhərlərТn ЛКş pХКnХКrının və orКНК ЛКş vОrən proseslərin təhlili göstərdi ki, paytaxЭ şəhərləri 
ictimai-mədənТ ПЮnФsТвКХКrХК НoХğЮn, хoб ТrТ, Цürəkkəb orqanizm kimi xidmət və mədəni ünsiyyət 
sТsЭОЦТnТn ПorЦКХКşЦКsının вОnТ, хoб ЦürəkkəЛ вoХХКrının qКnЮnКЮвğЮnХЮqХКrının öвrənilməsi üçün 
zəngin material təqdim edir. Bu prosesləri nəzərdən keçirərkən qeyd etmək olar ki, hal–СКгırНК və 
вКбın Рələcəkdə şəhərin tarixi özəyindən ЛöвüФ ЮгКqХıqНК oХКn pОrТПОrТвК pХКnХКşНırЦК гonКХКrının 
mərkəzlərТnТn вКrКНıХЦКsı ФonsОpsТвКsı şəhər ФКrФКsının КrНıМıХ ТnФТşКП qКnЮnКЮвğЮnХЮqХКrınК 
ЮвğЮn РəХЦТr. IrТ şəhərin polisentrik mərkəг sТsЭОЦТnТn ПorЦКХКşЦКsının proqrОssТv ТНОвКХКrının 
ЦХХКşЦКsı вoХЮ НКСК хoб öгünü НoğrЮХНЮr: Цərkəг sТsЭОЦТnТn ТnФТşКПı əsasən şəhərin tarixi özəyinin 
СüНЮНХКrınНКn Фənarda olan, lakin bilavasitə onЮnХК ЛКğХı oХКn şəhərin orta hissəsi rКвonХКrının 
intensiv mənimsənilməsi yolu ilə ЛКş vОrТr. 
    RОФonsЭrЮФsТвК oХЮnКn ТrТ şəhərlərin misal gəЭТrТХЦТş pХКnХКşНırıХЦК sбОЦХəri xarici layihə 
təcrübəsində nümunə ФТЦТ РöЭürüХЦüşНü. BЮnК ЛКбЦКвКrКq, üЦЮЦТХТФНə onХКr şəhərlərin 

pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn ТnФТşКПının ЦüКsТr ЭОnНОnsТвКХКrının ЦüбЭəlifliyini göstərir. Bu 

ЦТsКХХКrНКn Рörünür ФТ, şəhər КqХoЦОrКsТвКХКrının ЦОвНКnК Рəlməsi və СüНЮНХКrı НКбТХТnНə 

rekonstruksiya tədbirləri həyata keçirilən ərazilərin ölçülərТnТn КrЭЦКsı ТХə ЛКğХı şəhərsalma l 

problemlərТnТn ЦТqвКsХКrı СКnsı şəkildə dəвТşə bilər. 

Açar sözləri: layihə təcrübəsТ, rОФonsЭrЮФsТвК, şəhərlər, məsФЮnХКşЦК, Цəkan təşФТХТ, ЛКş pХКn. 
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                                                                                                                           I.A.Isbatov  

                     The Formation and Development of the Planning Construction of the Big and  
                                                          Large–scaled Towns.  
                                                                      Summary 
The general plans' analysis of large-scaled towns and processes that take place in them, shows that 
the metropolitan cities are large-scaled and complicated organisms and saturated with public-
cultural functions. TСОsО ЦОЭropoХТЭКn МТЭТОs rОprОsОnЭ  rТМС ЦКЭОrТКХ Пor nКЭЮrКХ ХКаs’ МonПorЦТЭв 
studies of new and compound ways and formations of the service and cultural communication 
systems. Scrutinizing these processes, we can mention, that the centers of peripheral planning zones 
are rather far from the historical nuclear of the city. And the conception for the creation of these 
centers doesn't МoТnМТНО аТЭС ЭСО nКЭЮrКХ ХКаs’ МonПorЦТЭв oП ЭСО ПКЦe work development and its 
capacity either at present or in the nearest future.Another way for the realization of the progressive 
ideas about the center system,mainly by means of an intensive mastering of the middle part 
regions,that are situated out of the historical nuclear of the city, but directly connrcted with them. 

   Key words:planning practice,town reconstruction,setting,areal organization,general plan.  
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. . ƏгТгov 

Böyük bakının regional inkişaf planında mühitin şəhərsalmada mühitin 

ekoloji tənzimlənmə problemləri. 

Xülasə 

BöвüФ BКФının RОqТonКХ İnФТşКП PХКnı хərçivəsində AЛşОron AqХoЦОrКsТвКsı və xüsusən BКФının ЦОЦКrХıq - 

pХКnХКşНırЦК sЭrЮФЭЮrЮ, СəЦхТnТn şəhərsalma nöqteyi nəzərindən ekoloji problemlərin həlli bu məqalədə öz 

вОrТnТ ЭКpЦışНır. BЮnХКrХК вКnКşı ЛЮrКНК BКФı şəhərТnТn ЛКş pХКnХКrının qОnОгТsТ, ЦОЦКrХıq– pХКnХКşНırЦК 

strukturunun və AЛşОron AqХoЦОrКsТвКsının pХКnХКşНırЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn ЦəsələlərТ КrКşНırıХЦışНır.  

Açar sözlər: şəhər КqХoЦОrКsТвКsı, şəhərsКХЦК ОФoХoРТвКsı, AЛşОronЮn вОnТНən qЮrЮХЦК proqrКЦı. 

                                                                                                                                                       А.  Azizov 

EЧЯТЫШЧЦОЧЭКХ uЫЛКЧ pХКЧЧТЧР pЫШЛХОЦЬ uЧНОЫ ЭСО “BТР BКФu ЫОРТШЧКХ 

НОЯОХШpЦОЧЭ pХКЧ” 

Summary 

The existing ecological problems oП AЛsСОron. КРРХoЦОrКЭТon КnН BКФЮ ЮnНОr “BТР BКФЮ rОРТonКХ 
НОvОХopЦОnЭ pХКn” КrО КnКХвгОН ПroЦ ЭСО КrМСТЭОМЭЮrКХ КnН Эoаn-planning point of view in this article. The 
РОnОsТs oП ЦКТn pХКn oП BКФЮ, ТЭ’s КrМСТЭОМЭЮrКХ-planning structure and Absheron agglomeration planning- 
structure issues are investigated in the article.  
Key words: city agglomeration, city ecology, Big Baku regional development plan, polluted areas 



Memarlıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 18 

 . 711.4 

                                                                                                                                                    . .  

                                                                                                                 А 'А  

                                                                                                                      -   

 

 -     

   . 

 
  ,   ,      

      . 
  ,      - 

    ,  , 
      ,    , 

  . 
      ,       

,         ,  
              

     . 
            

    ,      
           

        
 ‚    -    

,     . 
               - 

 ,    ,  -  
  -         

       - ,     
. 

          , 
 - ,      .  

           
          

         
 ;         

            
  70%.  

               
,        . 

        ,      
     .   ,    

   ,  ,  
      .    

   ,       
  ,   



Memarlıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 19 

  ,       .   
  80 -       -   

.   50 -         , 
 ,        

   , ,  ,     
 60 -  ,       - 

        20 - 25      
    60 -  ,  1970 -  Ы.  ,  

           
  . 

   ,    ,      
      ;   
  . ,       50 - 60   

         
1      ,   

   .      
, , Ш ,   .       ,  

  .        
        .  

            
      .     

       ,     ,    
  .    ,    ‚  

, ,  ,       , - 
.         

   .  
              3 

 .   
      -       

     .    
          

 -  ,    -   
 .        

 «  »,    -  .    
   .    

,     ,   
            

      .  
      - ,   

 -  ,   , , 
    ,     
 

             
   .    ,   

 ,    «  » -  ,  
  ,  ,   ,   

 ,  .     
  . ,       « ». 

 « »       , 
         ,  

      ,    



Memarlıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 20 

      ,    
     . 

             
      .   

    ,  ,    
. 

                . 
 30 - 40 -            

          
 ,    ,   - ,  

   (1 - 2 )      
   . [3]. 

       40 -    50 -       ,  
         

,         ,  
       . 

     ,    . ,  
    ,   ,   

,      - , ,   
. 

      60 -          
,      

       .   
    . 

 ,       
   60  .     

          
  ,     . 

           ,   
, -   ,       «8-  
»,  .  ,        - 
.         

 , ,   ,     
(  . )    . Д1Ж. 
            ,  

    . .     
    17-     

“ ”,        „ ”. 
             

.     10 -   .    
        ,   

 . 

           ,   
  ,      ,   

 «    ». 

          
         , 

    .     
        

   ,         



Memarlıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 21 

   ,      -   
    . 

             - 
   ,   «  Ш ».    
   ,          
  .    50 ,    
 ,     ,   , 

   .         
.       ,     

 . 
         «  Ш »    , 

 ,   ,      . . . 
.      ,   -

  ,   «  Ш »   ,    
      .    

- ,    .      . 
               

  ,       ,   
VII    .      -

         
     . 

            
       .  50 -    60 –  
      ,  . 

          ,    
  ,          - 

        .      
          
. Ш     .    

  0 .       
   -          1965 

  2200  (1920 . - 20 ). Д2Ж. 1 
       ,     1920  
1990  ,   1920  250  ,  , 

,  , ,       1300 
 ,       . Д4Ж. 

   К юч  :  ,  , , , 
,  . 

 

. 
 
1.  .,  . . «   ». 

 
  , .1973. 

2.  . . «   » , , 1986. 
3.  -  . . «   ».  

 
  .  - . . 1998. 

4.  . . «    ». Təhsil 
ТşхТЬТ Цətbəəsi .BКФı‚2011. 



Memarlıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 22 

                                                                                                                                 N.H.Nağıвev 

Azərbaycan Respublikası şəraitində şəhərin memarlıq – planlaşdırma quruluşunun 
formalaşması. 

                                                                         Xülasə. 
   Şəhərlərin, müxtəlif dərəcəli yaşayış yerləri kimi, kompleks inkişafı - məskunlaşma sisteminin 

təkmilləşməsinin, qeyri-istehsal sahəsilə şəhəryaratma bazasının, həmçinin şəhərin strukturunu 

(orqanizmini) təşkil edən bütün sistemlərin nəzərdə tutulan mütənasib, qarşılıqlı inkişafı üхün əsas 

şərtlərdən biridir. Söhbət istehsal sahələrindən, elm müəssisələrindən, yaşayış və ictimai-xidmət 

sistemlərindən, mühəndis qurğularından, nəqliyyatdan, abadlaşdırma, tikinti və təmir–ekspluatasiya 

komplekslərindən və s. gedir. 
Açar sözlər: şəhərlərin inkişafı, məskunlaşma sistemi, texniki, rekonstruksiya, tikinti, əhalinin sayı. 
  

N. G. Nagiyev 
Formation of architectural- planning structure of the city in conditions of the Republic of 

Azerbaijan. 
Summary 

Complex development of the cities as centers of residential sites of different ranks - it is necessary 

to improve the system of settling, offering proportional, interconnected development of city-

forming base and non-productive field and all systems making patterns of the city. The issue is 

about industry of enterprises and educational institutions, houses, public service departments, 

engineering equipment, transportation, welfare in constructing and remodeling operational complex 

and so on. 

   Key words: development of the cities, the system of the settling, technical, reconstruction, 

construction, numbering of population. 
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F. V. Mustafayeva 

         AzərbaвМan Memarlıq və İnşaat Universiteti  
кOБFUNKSİВALI KOMPLEKSLƏRİN LAВİHƏLƏNDİRİLMƏSİNƏ 

MоБTƏLİF AMİLLƏRİN TƏSİRİ 
BКФının və digər ТrТ şəhərlərТn pХКnХКşНırЦК sТsЭОЦТnНə şəhər strukturunun fraqmentlərinin təhlili 

sübut edir ki, fraqmentlərin çox hissəsТ şəhər ЦüСТЭТnТn spОsТПıФ вКrКnЦış şəraitlərində fəaliyyət 

göstərТr. ŞəhərТn, onЮn pХКnХКşНırЦК rКвonХКrının və digər ərazi elementlərinin layihələndirmə 

prosesində həmin fraqmentləri vahid məkan sistemində, вОnТ şəhərТn “şəhərsalma ФКrФКsınНК” 
ТnЭОqrКХХКşНırЦКq ЦəqsədəЮвğЮnНЮr.  
    BЮ Рün НünвКНК хoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsХərТn РОnТş вКвıХЦКq ЭОnНОnsТвКsı КвНın Рörünür. 
FЮnФsТвКХКrın şəhər mühitinə ЮвğЮnХКşЦКsı, вОnТ şəraitə adaptasТвК oХЮnЦКsı onЮn хoбПЮnФsТвКХı 
obyektlər qКrşısınНК ЦüsЛət xüsusiyyətlərТnТ КrЭırır. кoбПЮnФsТвКС ФoЦpХОФsХərin 

layihələndirilməsində ЦОЦКrХıq–fəгК pХКnХКşЦКsının ЦüбЭəlifliyi nəzərə КХınЦКХıНır. 
    кoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsТn вОnТ ОХОЦОnЭХərinin layihələndirilməsТ гКЦКnı, əsКs şərtlərdən biri 

şəhər mühitinin bütövlüyünü qorumaq və keyfiyyəЭТnТ КrЭırЦКqНır. BЮ Цəsələ bir tərəfdən şəhər 

ЦüСТЭТnТn ЦövМЮН rОsЮrsХКrının ФОвПТввətli dəвТşТЦТnə ОСЭТвКМ вКrКНır, НТРər tərəfdən maddi və 

məkan mühit xüsusiyyətləri təkmilləşНТrТХЦəsi, müasir təşФТХКЭТ, ТqЭТsКНТ nöqЭədən ТЦФКnХКrı 
КrЭırЦКğК əХvОrТşХТНТr.  
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     Layihəsi memar Zaha Hadidə məxsus Heydər ƏХТвОv ФoЦpХОФsТnТ Aгərbaycanda mövcud 
müasir interyer və eksteryerə malik komplekslər sırКsınК НКбТХНТr.  
    ох ЛКşХıМК Эərkib hissəni və iki yardıЦхı sЭrЮФЭЮrЮ öгünНə birləşНТrən mərkəz ümumdünya 
məlumat vasitələrinə on-line rejimdə РТrТş ТЦФКnХКrınК ЦКХТФ ФТЭКЛбКnК və media mərkəzindən, milli 
və dünya təsviri sənət incilərТnТ nüЦКвТş ОЭНТrən sərgi-sКХonХКrınНКn, öХФəmizin tarixindən, mədəni 
irsindən bəhs edən multimedia və virtual sərgilərə aid muzey və mədəni irs mərkəzindən, min 

nəfərə вКбın ЭКЦКşКхı ЭЮЭКn ФonПrКns гКХınНКn ТЛКrəЭНТr. ВКrНıЦхı sЭrЮФЭЮrК Тsə mərkəгТn ТФТ РТrТşТ 
ümdə yerləşən ümumi ictimai sahə · ПoвО, Рünün ЛüЭün sККЭХКrınНК Пəaliyyət göstərən 1250-yə вКбın 
avtomobilin dayanacaq–pКrФı və infrastruktur obyektləri daxildir. 
    MərkəгТn ТnşК ОНТХНТвТ üЦЮЦТ ərazi l5,93 hektara bərabərdir. Ümumi ərКгТnТn 2 СОФЭКrК вКбını 
sКs ЛТnКnın və tikililərin yerləşНТвТ ЭorpКq sКСəsi, 13,25 hektarı Тsə ХКnНşКПЭ ərazisidir. Mərkəz bir 
ümumi ünü sahəsi 57 min kvadratmetrdir. Bu struktura 10.854 kvadratmetr sahəsi olan muzey və 
mədəni irs mərkəzi, 985 nəfərlik konfrans salonu, 27.880 kvadratmetr ərazisi olan çoxməqsədli zal 
və 12.920 kvadratmetr sahəyə malik kitabxana və media mərkəzi daxildir. Bütövlükdə əsКs ЛТnКnın 
ünumi istifadədəki sahəsi 6.039 kvadratmetrdir. Kompleksdə yerləşən ФТЭКЛбКnКnın НКбТХТ ərazisi 
Кхıq СКХНКНır, вКХnıг ЛТr nОхə yer arakəsmələr ilə əhatə ОНТХТЛ. BЮrКНК oбЮМЮХКrın və media 
mərkəzinin istifadəçilərinin fərdi və вК qrЮp СКХınНК ЦəşğЮХ oХЦКq ТЦФКnХКrı oХКМКq. BЮrКНКФı ЛТr 
ara otaqlar səs ТгoХвКsТвКsı sТsЭОЦХəri ilə təchiz olunub. 
     Ümumi sahəsi 10.854 kvadratmetr olan muzey və mədəni irs mərkəzi isə üç hissədən ibarətdir. 
Müasir milli və dünya incəsənət əsərlərТnТn nüЦКвТş oХЮnКМКğı ТФТnМТ СТssədə müvəqqəti, dəвТşФən 
sərРТ qКХОrОвКХКrı Пəaliyyət göstərir. Üçüncü hissədə isə AzərЛКвМКn, бКХqıЦıг, ЭКrТбТЦТг, 
Övlətçiliyimiz və mədəniyyətimiz barədə РОnТş вКвıЦХКnКn ЛТХРТХər, habelə milli və digər 
ФoХХОФsТвКХКrın nüЦКвТşТ ФОхТrТХəcək qalereyalar yerləşТr. BЮ sərgilər vahid blok təşФТХ ОНərək 
ЛТnКnın ТФТnМТ Цərtəbəsində yerləşəcək. Ümumi sahəsi 27.880 kvadratmetr təşФТХ ОНəcək sütunsuz, 
РОnТş və СünНür ФonПrКns гКХı ЭОбnТФТ və logТsЭТФК ЛКбıЦınНКn Цərkəzin ən mürəkkəb hissəsidir. 
KonПrКns гКХınНК ЭəНЛТr ТşЭТrКФхıХКrı üхün КвrıМК РТrТş, nəqliyyatla təminat, səhnə və səhnəКrбКsı 
rekvizitlərlə təМСТгКЭın КsКnХıqХК rОКХХКşНırıХЦКsı, бТНЦəЭТ РТrТş, ЭТФТХТnТn КrбК və ön tərəflərТ КrКsınНa 
əlaqə, həmçinin əlillər üхün бüsЮsТ РТrТş nəzərdə tutulub. lOOO-ə вКбın ЭКЦКşКхı oЭЮrКМКğı, Цətbuat 
mərkəzi, soyunub–geyinmə və dispetçer bölmələri ЦövМЮННЮr. AvЭoЦoЛТХ НКвКnКМКğının üЦЮЦТ 
sahəsi 39.420 kvadratmetrdir. 
     Mərkəzdə 4 qatdan ibarət yeralЭı КvЭoЦoЛТХ НКвКnКМКğı və üzərində mənzərəХТ вКşıХХıq гoХКğı, 
istirahət və əyləncə təвТnКЭХı ТnПrКsЭrЮФЭЮr вКrКНıХıЛ. 
      Dünya təcrübəsində opЭТЦКХ sЭrЮФЭЮrК ЦКХТФ хoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsХərin layihələndirilməsinə 
amillərin təsiri məsələsТ КФЭЮКХНır. 
 ÇoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsХərin professional layihələndirilməsinə ekoloji nöqtədən yanКşıХНıqНК, 
küləklənmə şəraitində ənənəvТ, ЦüКsТr pХКnХКşНırЦК ЭəcrübəsТ, бoşКРəlməz küləklərdən ЦüНКПıə, 
tikili daxilində СКvКХКnЦКnın ЭəşФТХТ nəzərə КХınЦКХıНır. EвnТ гКЦКnНК dünya ölkələrinin 
вКşıХХКşНırıХЦış, ОФoХoУТ Мəhətdən ТnФТşКП ОЭЦТş ЭТФТnЭТвə ЦКХТФ şəhərlərin təcrübəsinə də diqqət 
yetrilməlidir. 
     MüКsТr ЦОЦКrХıqНК ЛТnКnın və вК хoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsТn sКСələri və əЭrКПını СorТгonЭКХ 
küləklənmədən fərqli olaraq daСК вКбşı ОППОФЭ vОrən, vertikal küləklənmə ilə təmin edən atriunlar 
РОnТş Эətbiq olunur. Bu səbəbdən, atriumlar XX əsrin 70-80–ci illərТnНın НünвК şəhərsalma 
təcrübəsində ənənəvi element kimi istifadə oХЮnЦКğК ЛКşХКвıЛ. 
     ВКrıqКpКХı Цəkanlarda istifadə olunan atriumlar əsasən hovuz və ya fontanlar vasitəsilə təşФТХ 
oХЮnЮr. MüКsТr КЭrТЮЦХКr хoбОППОФЭХТ şəkildə, yəni yayda sərinlənНТrТМТ, qışНК ТsТНТМТ ОППОФЭ вКrКЭНığı 
üхün onЮn ФoЦpoгТsТвК qЮrЮХЮşЮ СКvКХКnНırıХЦКХı oХКn sКСəyə ЮвğЮn ХКвТСələndirilməlidir. Orta 
Asiya ölkələrində üsЭü Кхıq КЭrТЮЦХКrı вКв КвХКrınНК qКpКЦКХı, qış КвХКrınНК Тsə əksinə КхıХЦКХıНır. 
MКğКгК və anbar kimi elektrik tutumlu sahələr isə КşКğı Цərtəbələrdə yerləşНТrТХЦəlidir. 
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 BКФının ТqХТЦТ qЮrКqХığı ТХə səciyyələnir və Кг вКğınЭıХı, qЮrЮ, вКrıЦsəhra iqlimə aiddir. Burada qış 
mülayim, yay isə isti və ЮгЮnНЮr. BКФıНК ən mühüm iqlim əmələgətirən amil, bir tərəfdən istilik 
rejimini mülayimləşНТrən, digər tərəfdən isə СКvКnın вüФsək rütubətliyini yaradan, Xəzər dənizinin 
вКбınХığınНКНır. Burada öz əФsТnТ вКşКвış sЭrЮФЭЮrХКrının ЦОЦКrХığınНК ЭКpЦış РüМХü ФüХəklər də 
əhəmiyyəЭХТ roХ oвnКвır. 
     PХКnХКşНırЦК və tikinti məsələlərinin həХХТ гКЦКnı хoб vКбЭ Квrı–Квrı ТqХТЦ şəraitləri bir–birilə 
ziddiyyət təşФТХ ОНТrХər. Buna görə təbiət-iqlim amillərТnТn qКrşıХıqХı Эəsirini izləməФ, вКşКвış 
rКвonХКrının pХКnХКşНırıХЦКsının opЭТЦКХ Сəllərini tapmaq məqsədi ilə təbiət–ТqХТЦ şəraitinin 
kompleks nəzərə КХınЦКsı ЦОЭoНТФКsını ЛТХЦək vacibdir. 
    кoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsТn ЦОЦКrХıq–pХКnХКşНırЦК ЭəşФТХТni həll etdikdə bütün bu tələblərə 
riayət edərəФ, ЛТnКnın Сəm ekoloji, həm də vОnЭТХвКsТвК oХЮnЦКsı norЦКХКrınК ЮвğЮn Рələcək 
müasir material və qЮrğЮХКr ТsЭТПКНə etməyə хКХışЦışКЦ. 
    кТnТn BОТУТnq şəhərində sТПКrТşхТsТ MoНОrn GrООn DОvОХopЦОnЭ oХКn хoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФs 
ТnşК oХЮnЮЛ. İnşККЭın sКСəsi 220.000 kvadrat metr təşФТХ ОНТr. TТФТnЭТ 2003 – 2009–cu illərdə davam 
edib. Layihədə 750 mənгТХ, ТМЭТЦКТ вКşıХХıq sКСəsi, ticarəЭ гonКsı, oЭОХ, ПıХЦoЭОФК, ЮşКq ЛКğхКsı, 
Montessori məktəЛТ, вОrКХЭı НКвКnКМКq nəzərdə tutulub. 
     220.000 kvatrat metrlik mərkəг pТвКНК вönüЦХü СТЛrТН ФoЦpХОФs, PОФТn şəhərinin köhnə 
НТvКrХКrının вКnınНК вОrХəşТr. RОnovКsТвК БI əsrdə şəhərin məsaməХТ ТnФТşКПınК вönəldilərək, hər 
tərəfdən ictimayəЭ üхün Кхıq və cəlbedici görünür. Layihə çərçivəsində şəhər ictimai sahəsinin 
əЭrКПınНК, хoбşКбəli sahə təbəqələrinin üzərində və həmçinin çoxyerlərdə СТЛrТН “şəhər içində Кхıq 
şəhər” ТНОвКsı Эətbiq olunub. Layihə interaktiv əlaqələrТ ТnФТşКП ОЭНТrТr, ФoЦЦОrsТвК, вКşКвış, 
istirahət, təhsil üçün olan yerlərdən fərqlənən, ictimai yerlərdə РörüşХərə həvəsləndirir. Bütün 
ФoЦpХОФs ЭorpКq КХЭınНК, ЭorpКq üгərində, torpaqdan yüksəkdə oХКn ЛТnКХКrın, ЛТrХТФНə birləşən 
şəhərin üç ölçülü təcəssümüdür.  
    Birinci səviyyəndən sonuncuya qədər qonaqlar və sakinlər üçün nəzərdə ЭЮЭЮХКn ФОхТН КвrıХıЛ. 
Bu hissələr ЦТФro şəhər КnХКвışı ЭəЦТn ОНТr. ƏЭrКПını РöХ əhatə edən ЦКğКгКХКr, şəhər sahəsini 
aktivləşНТrТr. AşКğı НКЦХКrın КrКХıq səviyyəsində вКşıХ əkililər sərТХЦТş ЛКğХКr вОrХəşТr, гТrvədə isə 
səФФТг вКşКвış qüХХəsi üst hissədə oХКn вКşıХХıq pОnЭСКЮsК ЛТrХəşНТrilib. Bütün ictimai funksiyalar 
restoran, mehmanxana, Montessori məktəЛТ, ЮşКq ЛКğхКsı, ФТno вОr səviyyəsində yerləşərəФ вКşıХХıq 
və ətrafla əlaqə вКrКНır. LТПЭ вüФsək səviyyələrdə yerləşərəФ, “ЭЮХХanan kəsТЦ” ФТЦТ Рörünür. 12-ci 
mərtəbədən 18–ci mərtəbəyədəФ СovЮг, ПТЭnОs oЭКğı, ФКПО, ЛТr qКХОrОвК, sКХon, ЛТr ЦТnТ sКХon, səkkiz 
qüllə, qüllələrin oteli səma körpüləri vasitəsilə birləşТr və ЛЮrКНКn şəhərin gözəl mənzərələrinə 
ЭКЦКşК ОЭЦək olur. Bu tsiФХТn proqrКЦХКşЦКsınНК ХКвТСə düzxəttli sadə НОвТХ, вКrı şəbəkəХТ oХЦКsınК 
qərar verilib. Layhəçilər ümid edir ki, səma ilmələri və baza tsikli daima ictimai həвКЭХК sıб 
münasibətlər yarada biləcək. Onlar sakinlər və qonaqlar, həm də şəhər həвКЭınНК бüsЮsТ bir təcrübə 
nəticəsində sosial kondensatorlar kimi fəaliyyət göstərəcək. 
     Geo · termal quyu ( 660, 100 metr dərinliyində ) вКв КвХКrınНК sərinlətmə, qış КвХКrınНК ТsТЭЦə 
ПЮnФsТвКsını вОrТnə yetirərəФ, ФoЦpХОФsТ НünвКnın вКşıХ örЭüФХü ЛöвüФ вКşКвış ХКвihələrindən biri 
edir. 
 BКФı şəraitində şəhərsalma və ЦОЦКrХıq-pХКnХКşНırЦК Сəllərinə təsir edən əsas amillər ərazinin 
radiasiya-temperatur və külək rejimidir. Radiasiya-ТsЭТХТФ şəraitinin qiymətləndirilməsi müxtəlif 
istiqamətlənНТrТХЦТş səthlərə günəş rКНТКsТвКsının ТnЭОnsТvХТвТnТn, КЭЦosПОrТn şəППКПХığının, 
ultrabənövşəвТ rКНТКsТвК rОУТЦТnТn, СКvКnın ЭОЦpОrКЭЮrЮnЮn sЮЭФК ərzində dəвТşЦəsinin tədqiqini 
nəzərdə tutur. Külək rejiminin qiymətləndirilməsi il və sutka ərzində küləyin istiqamətlərinin təkrar 
olunЦКsı(ФüХək gülləri, üstünlük təşФТХ ОНən külək), küləyin istiqaməti və surəЭТnТn ЛКşqК 
metereoloji elementlər, xüsusilə СКvКnın ЭОЦpОrКЭЮrЮ ТХə müxtəlif birləşЦələrinin təФrКrХКnЦКsınК 
dair məlumatlar əsКsınНК КpКrıХır. BЮnНКn əlavə BКФının вКşКвış rКвonХКrının 
layihələndirilməsТгКЦКnı вКğınЭının ЦТqНКrının ЦТqНКrını, СКvКnın rüЭЮЛətliyini və s. nəzərə 
КХınЦКХıНır. 
    BКФının ФüХəФ rОУТЦТ şəhərin iqliminin ən səciyyəvi xüsusiyyəti olub bilavasitə вКşКвış 
rКвonХКrının, ЛТnК və qЮrğЮХКrın ХКвТСələndirilməsinə təsir edir. Bütün il ərzində şТЦКХ və şТЦКХ– 
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qərb, həm də cənub küləklərТ СöФЦrКnХıq ОНТr. OnХКrın sürəti əХvОrТşХТ norЦКХКrНКn ЛТr nОхə dəfə 
КrЭıq oХКrКq, Лəzən 40 m/san qədər хКЭır. 
    GüМХü BКФı ФüХəklərindən ЦКrКqХı ЦüНКПТə həХХТnТ NovrЮгТ Ə.N. teorik aerodinamika 
təcrübəsindən istifadə etməklə, ЛТnКnın вКşКвış СТssəsinin 30 % xüsusi aerodinamik sərhəd, yaşıХ 
sahələrin əmələ gətirdiyi küləklənmə metodunu təФХТП ОЭЦТşНТr. NovrЮгТnТn ПТФrТnМə belə binalari 
güclü küləФ гКЦКnı ФüХəyin sürəЭТnТn КгКХЦКsına, zəif olduqda isə olduqda isə КОrКsТвКnın 
КrЭЦКsınКsəbəb olur. KəşПТn Цüəllifi təsdiq edərək öz perforasiya təhlillərinin nəticələrinə ТşКrə edir. 
QənaəЭХТ pОrПorКsТвК oХЦЮş ОvХərТn vКrТКnЭı oХКrКq o, öгüХХü sЭrЮФЭЮrК ЦКХТФ ОvХəri təklif edir. 
Sxemlər aerodinamik boru və ya təЛТТ şəkildə sınКqНКn ФОхЦəyib. 
     ВКşКвış rКвonХКrı ЭТФТnЭТsТ Эəcrübəsini dərk etməklə, ЛКФı ЦОЦКrХКrı Эəkrarən yeni səviyyədə 
sistem və struktura yönələn, dəqТq qЮrЮХЦЮş sКСə ФoЦpoгТsТвКХКrınК ЦürКМТət ediblər. Bununla 
вКnКşı, şТmali ölkələrdə (Rusiya və Ukrayna) əsasən sОФsТвКХı və qülləli, Azərbaycan və onun cənub 
qonşЮХКrı (ГКqКПqКгТвК, OrЭК AsТвК) ФТЦТ ЦüХКвТЦ ТqХТЦХТ öХФələrdə qКХОrОвКХı və bloklu tikililərdən 
təЭЛТq oХЮnЮr. BКФı şəhərində tikililərin layihələnmə və tikintisi iki qat problemlə qКrşıХКşır: şəhər 
nЮЛ oХНЮğЮ вКв КвХКrınНК şəhər tikililərТnТn КОrКsТвКsınК НТqqət yetirmək ХКгıЦНır. LКФТn ЛЮrКНК 
güclü küləklər əsНТвТ üхün вКşКвış ФvКrЭКХХКrı və həmçinin daxilində mənzillər olan 
хoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsХəri küləklərdən qorЮЦКq ХКгıЦНır, ЛЮ НК ЦОЦКrın ТşТnТ НКСК 
mürəkkəbləşНТrТr. 
     Mikrorayonda yerləşən хoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsХər adətən, iki və НКСК хoб qonşЮ ЦТФrorКвonК 
xidmət etməsi üçün rayon əhəmiyyəЭХТ ЦКРТsЭrКХ вoХЮnК вКбın вОrХəşНТrТХТr. BЮrКНК вОrХəşən 
çoxfunksТвКХı ФoЦpХОФsХər adətən əhalinin ictimai nəqХТввКЭ НКвКnКМКqХКrınНКn вКşКвış ЛТnКХКrınК 
qədər olan hərəkəti nəzərə КХınЦКqХК ЦТФrorКвon Цərkəzində yerləşНТrТХТr. 
     Müxtəlif xidmət növlərТnТn öг şəбsТ ТnФТşКП qКnЮnКЮвğЮnХЮqХКrı ЦövМЮННЮr, ЛЮ səbəbdən də 
ictimai xidməЭ şəbəkəsТnТn ТnФТşКПının ХКвТСələndirilməsi və proqnoгХКşНırıХЦКsı гКЦКnı, onК 
çoxsəviyyəХТ ТОrКrбТФ sЭrЮФЭЮr ФТЦТ ЛКбıХЦКХıНır. Həmin strukturun komponentləri mədəniyyət, 
maarif müəssisələri, orta və ali təhsil müəssisələri, ticarət, ictimai yeyinti, məТşət xidməti 
müəssisələrindən ibarətdir. 
     İrТ хoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsХər хoб vКбЭ КrЭıq ПorЦКХКşЦış nəqliyвКЭ qovşКqХКrının (ЦОЭropoХТЭКn 
sЭКnsТвКХКrının, НəЦТr вoХ vКğгКХХКrının) üsЭünНə yerləşə və əksinə вОnТ qovşКqХКrın вКrКnЦКsınК 
zəmin yarada bilər. 
     кoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsХərТn ТnФТşКП və ПorЦКХКşЦКsının ЭТpoХoУТ əsКsХКrını -keyfiyyətli, ictimai 
göstəricilər layihə öncəsi təhlil prosesində ЦüСТЭ,sosТКХ (ТsЭОСХКФхı), ПЮnФsТonКХ, ЭОбnoХoУТ və 
xarakteristika təşФТХТ Мəhətdən qiymətləndirilir. 
    Açar sözlər: кoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФs, ЦüКsТr, şəhər, ЭТФТnЭТ, pХКnХКşЦК. 
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 F. V: Mustafayeva 

Factors that influence on the planning of multifunctional complexes 

Summary 

Recently there is a great progress on the construction of multifunctional complexes and their 

adaptationto new and complete city conditions all over the world. While construction of 

multifunctional complexes the main issue is to maintain city integrity and to raise quality standards. 

There are many modern, interesting and sophisticated multistory buildings are built in Baku 

nowadays. 

Key words: multifunctional complex, modern, city, construction, plan 
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