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RAYON LAYIH ƏLƏNDIRILM ƏSI 
 

Proqramın məzmunu  
Giri ş 
Mövzu 1. -  Rayon layihələndirilm əsi nəzəriyy əsinin və praktikasının obyekti və    
                     predmeti.  

Şəhər anlayışı. Yaşayış yerlərinin klassifikasiyası. Urbanizasiya fenomeni 
– ümumdünya tarixi proses kimi. 

Mövzu 2. – Şəhərsalma fəaliyyətinin strukturu.  
Şəhərsalma fəaliyyəti. Şəhərsalma layihələndirilməsinin prinsipial fərqləri. 
Şəhərsalma ierarxiyası. 

Mövzu 3. – Məskunlaşma sistemi.  
Məskunlaşma sisteminin təkamülü (evolyusiya) məskunlaşmanın əsas 
tipləri və formaları 

Mövzu 4  Ərazi planlaşdırılması (rayon planlaşdırılması) ərazi planlaşdırılmasının 
obyekti və predmeti. 
Əsas ideyalar və konsepsiyalar, şəhərsalma futurologiyası. Layihələndirmə 
nümunələri. 

Mövzu 5 – Şəhərsalmanın memarlıq-planlaşdırma əsasları 
Şəhərsalma sistemləri 
Şəhərsalma sistemlərinin təkamül prosesi  
Məskunlaşma sisteminin düyün elementi kimi 
Şəhərsalma karkası. Şəhərsalma sistemlərinin növləri 

Mövzu 6 -  Şəhərin m əkan inki şafı, silsilə proseslər.  
 Şəhərdə struktur-planlaşdırma vahidlərinin ierarxiyası 
Mövzu 7 – Şəhərin planla şdırma təşkili  

Planlaşdırma strukturu. Şəhərin planlaşdırma təşklinin əsas prinsipləri 
Şəhəryaradan və  şəhərformalaşdıram amillər. Şəhər planının inkişafına 
təbii amillərin təsiri. 

Mövzu 8 - Şəhərin zonalaşması, funksional zonalaşma. 
Şəhərin funksional təşklinin əsas prinsipləri  
Şəhərsalma zonalaşması. Şəhər planının əsas struktur elementləri 

Mövzu 9-  Şəhərin yaşayış zonası 
Yaşayış ərazilərinin planlaşdırma təşkili. Ictimai xidmətin ierarxik (pilləli) 
sistemi mikrorayonlaşma prinsipi. Yaşayışın struktur elementləri – 
məhəllə, mikrorayon. Yaşyış tikintisinin planlaşdırma təşkilinə və 
yerləşdirmə xarakterinə təbii-iqlim şəraitinin təsiri 
Yaşyış tikintisinin normativ-hesablama göstəriciləri. Müxtəlif mərtəbəlikl ə 
yaşayış tikintisinin sosial-iqtisadi xarakteristikası. 

Mövzu 10 – Şəhərin m ərk əzi 
Ictimai mərkəzin funksiyaları və yerləşdirilməsi. Şəhər mərkəzlərinin 
planlaşdırma təşkili. Şəhər mərkəzlərinin planlaşdırma təşkili. Kompakt, 
xətti, parçalanmış mərkəz. Ümumşəhər mərkəzinin məkan kompozisiyası. 
Ansambl anlayışı. Yeraltı məkanların mənimsənilməsi. Şaquli zonalaşma. 

Mövzu 11 – Yaşıllaşdırma ərazilər sistemi. 
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Yaşıllaşdırılmış ərazilərin klassifikasiyası. Şəhərdə yaşıllaşdırma 
sistemləri məkanlarının təşklinin prinsipial sxemləri. 

Mövzu 12 – Şəhərin istehsalat zonası 
Ziyanlıq sinfinə görə sənaye müəssisələrinin klassifikasiyası, sanitar-
müdafiə zonalarının ölçüləri. Şəhər strukturunda sənaye müəssisələrinin 
yerləşdirmə prinsipləri. Sənaye rayonlarının planlaşdırma və funksional 
təşkili. 

Mövzu 13 – Şəhərk ənarı zona 
Şəhərkənarı zonanın istifadəsi. Şəhərkənarı zonanın planlaşdırma 
prinsipləri 
Iri və çox iri şəhərlərin ekoloji problemləri. Ətraf mühitin əsas çirklənmə 
mənbələri.  

Mövzu 14 - Şəhər nəqliyyatı  və xarici nəqliyyat sistemləri.  
Xarici nəqliyyat növləri.   

                    Şəhər planı strukturunda xarici nəqliyyat zonası 
Mövzu 15. Şəhər nəqliyyatı və şəhərdə piyada hərəkəti.  
                    Şəhər nəqliyyatı. Şəhərin nəqliyyat infrastrukturu.  

Küçə-yol şəbəkəsi, onun təşkili prinsipləri. Nəqliyyat xidmətinin təşkili. 
Şəhərdə nəqliyyat və piyada hərəkətinin bölünməsinin əsas üsulları. 

Mövzu 16. Şəhər mühitinin ekologiyası. 
 Şəhərin ekoloji problemlərinin memarlıq-planlaşdırma həlli üsulları.  
Şəhər ərazilərinin insolyasiyası və külək rejimi 
Mövzu 17. Şəhərsalmanın estetik əsasları.  

Şəhər məkanlarının vizual qavranılması, şəhərsalma kompozisiyası. 
Tamaşaçı qavranılmasının qanunauyğunluqları. Şəhərsalma obyektlərinin 
kompozisiyası strukturunun təhlili. Şəhər planının kompozisiya quruluşu. 

Mövzu 18. Şəhəri idar əetmə sistemi 
Şəhərsalma (tənzimlənməsi) şəhərsalma hüququ. Şəhərsalma 
tənzimlənməsinin 2 modeli. Şəhərsalma fəaliyyətinin infromasiya təminatı. 
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Giri ş 
 
Məskunlaşmanın şəhər formalarının və şəhər həyat tərzinin yaranması və 

yayımasına bəşəriyyətin ümumi tarixi inkişaf prosesi konstekstində baxmaq lazımdır. 
Kənd  

dövlətlərin yaranmasına gətirdi (şək. 1).  Ilk iri yaşayış yerləri 5 min ildən çox 
əvvəl nisbətən s;x məskunlaşmış kənd təsərrüfatı rayonlarında – Mesopotamiyada və 
Nilçayı boyunca daha sonra isə Hinda boyunca (Qərbi Hindistan) və Xuanxedə (Şimali 
Çin) yaranmışdır.  
 

  

Şək.1. İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin 
yayılması 

Şək.2. İlk sivilizasiyaların meydana gəlməsi  

Artıq e.ə. I minillikdə qədim dövlətlərin nisbətən iri şəhərlərində əhalinin sayı 
100-250 min və daha çox idi.  

Şəhərlər orta əsrlər cəmiyyətinin həyatına ciddi təsir göstərdi, istehsalat və 
nəqliyyatın inkişafına, pul-münasibətlərinin yayılmasına, dövlətlərin möhkəmlənməsinə 
səbəb oldu. XV əsrdə Avropada ən böyük şəhərlər – Paris  (275 min nəfər), Milan və 
Brüqqe (125 min), Praqa (95 min), Novqorod (50 min), London, (45 min), İstanbul (91 
min), Pskov (35 min), Moskva (30 min) idi.  

Şəhərlərin gur inkişafı ancaq Avropa sənayesinin sürətli inki şafı ilə əlaqədar 
olaraq və onun nəticəsi olaraq başladı. XVIII və XIX əsrlərin sərhəddində dünyanın ən 
iri şəhərləri London (365 min), Paris (550 min), Moskva – 1812-ci ildə (251 min), 
Peterburq – (300 min) əhalisi var  idi.  

XXI əsrin başlanğıcında Yer üzünd 6,1 mld. əhali var onlarda 3 mld. Çoxu 
şəhərlərdədir. Mütəxəssislərin fikrincə planetin əhalisi  2030-cu illərdə daha 2 mld. 
Artacaq (şək.3.). 
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                           Şək.3. XX əsrdə planetdə əhalinin yayılması 

Bəşəriyyətin qlobal tarixi inkişaf prosesi mədəni həyatın cəmləndiyi şəhərlərin 
yaranmasının çiçəklənməsi və tənəzzül  etməsi ilə sıx bağlıdır. Sivilizasiya  termininin 
özü bir çox dillərdə şəhər, şəhərli, vətəndaş və s. anlayışı ilə bağlıdır.  

 

Bakı şəhərində 1859-cu
ildə 12 min nəfər 1913-cü ildə
214 min nəfər əhali var idi.

Bakı haqqında ilk
məlumatlar e. 3500 il əvvəl
misir fironu Menesanın
dövründə Misirdə “Ölülər
kitabında” verilmişdir.

Bakının qədimliyinə
Abşeronda və Qobustandakı
qədim qayaüstü təsvirlər
sübutdur. Arxeoloqlar Avqust
Qay Oktaviyadan qalmış
yazılarda 12 min il əvvəl Bakı
yaxınlığında dağıdılmış
düşərgələr haqqında məlumat
tapılmışdır. Bu məlumatlar
Bakının yaşının 5,5 min
olduğunu müəyyənləşdirməyə
imkan verir.

 
 
 
 

www.behruzmelikov.com



6  

 
 
 

MÖVZU 1. 
 

Şəhərsalma nəzəriyy əsinin və praktikasının obyekti və predmeti.  
Şəhər anlayışı. Yaşayış məntəqələrinin t əsnifatı. Urbanizasiya fenomeni 

ümumdünya – tarixi proses kimi 
Təyini:Şəhər – müxtəlif sosial-iqtisadi funksiyaları, qeyri-aqrar fəaliyyət 

sahələrində məşğul olan  yüksək sıxlıqlı əhalisi olan nisbətən iri məskunlaşmış yeridir. 
Yaşayış yerlərinin klassifikasiyası:  

əhalisinə görə:  
- kiçik  - 50 min qədər əhali 

- orta – 50-100 min  
- böyük – 100-250 min 
- iri – 250-500  
- çox iri – 500 mindən çox  

xalq təsərrüfatı profilinə görə:  
- sənaye  
- kurort 
- nəqliyyat 
- elmi 
- çox profilli  

inzibati əhəmiyyətinə görə:  
- paytaxt 
- respublika subyektləri mərkəzləri  
- yerli mərkəzlər  

Eləcə də, təbii-iqlim amilinə, yaranma tarixinə inkişaf sürətinə və s. görə də 
klassifikasiyalar mövcuddur. 
Təyini: Urbanizasiya – şəhər həyat tərzinin yayılması ilə müşayət olunan, şəhərlərində 
əhalinin məkan konsentrasiyası (cəmlənməsi)  prosesi  
Urbanizasiya müşayət olunur:  

- iqtisadi və elmi potensialın artması ilə;  
- cəmiyyətin professional (ixtisas) strukturunun dəyişməsi ilə; 
- cəmiyyətin tələblərinin artması ilə;  
- böyük məkanlarının mənimsənilməsi ilə;  
- ekoloji problemlərin və b. artması ilə 

 
               Şək.4. 
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Urbanizasiya prosesinin mahiyyəti -- əhalinin yerdəyişməsi və onların 
məskunlaşma mərkəzlərində cəmlənməsi (şək.4). Urbanizasiya üçün kənd əhalisinin 
şəhərə axması və kənd ətrafından kiçik yaxın şəhərlərdən böyük şəhərlərə əhalinin artan 
rəqsi hərəkəti (iş yerlərinə, mədəni-məişət ehtiyatlarına və b. görə) xarakterikdir. 
Miqrasiyanın 2 növünü ayırırlar:  

1) rəqsi (gedib-qayıdan) miqrasiya - əhalinin şəhər kənarından şəhərə və geri 
yerdəyişməsi (iş yerlərinə və təhsilə) 

2) geri dönüşsüz miqrasiya -- əhalinin daha iri yaşayış məntəqələrinə köçməsi. Bu 
proses müxtəlif ail ələr üçün fərqli zaman müddətində ola bilər və bir neçə nəsildə 
baş verə bilər.  
 
Dar mənada urbanizasiya prosesi – şəhərlərin əhalisinin sayının mexaniki 

artması, əhalinin bir mərkəzə cəmlənməsidir. Urbanizasiyanın əks prosesi 
dezurbanizasiyadır (dekonsentrasiya).  

Geniş mənada urbanizasiya prosesi – həyat tərzinin dəyişmə prosesi, insanın 
şəhər həyat tərzinə  uyğunlaşdırılmalıdır. Şəhər həyat tərzi anlayışı özündə insan 
həyatının və cəmiyyət həyatının bir çox tərəflərini birləşdirir və burada prinsipial və 
əsas olanı məşğuliyyət xarakteridir (şəhərli üçün – qeyri-aqrar fəaliyyət sahələridir). 

Aldadıcı urbanizasiya - əhalinin həyat tərzini dəyişdirmədən, bir yerə 
konsentrasiyası. 

Şəhər həyat tərzi şəhərdən kənarda da yayıla bilər. Bu proseslə suburbanizasiya 
prosesi əlaqəlidir.  

Təyini: Suburbanizasiya – sıx məskunlaşmış şəhər mərkəzlərinin sıxlığının 
azaldılması prosesi və şəhərlil ərin iri şəhərin şəhərətrafına köçürülməsi (şək. 5.). 

 
                 Şək.5. 

Həmçinin, mövsüm suburbanizasıyası anlayışı da vardır – bu şəhərlil ərin şəhər 
kənarına yay köçü ilə bağlı prosesdir. Şəhər kənarında yaşayan şəhərlil ər isə 
suburbanist adlanır. 

Suburbanizasiyanın yaranma səbəbləri –nəhəng şəhərlərdə yaşayışın diskomfort 
şəraiti, nəqliyyat sistemlərinin inkişafı, avtomobilləşmə səviyyəsinin və əhali hərəkəti 
səviyyəsinin artması. 
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1920-30-cu illərdə sovet məkanında sovet şəhərsalmaçılarının arasında mübahisə 
yarandı: “kapitalist şəhərinin” tənqidi və yeni tipli cəmiyyətin qurulması fonunda baş 
verirdi. 

Bu zaman gələcək sos. şəhərinin 2 konsepsiyası formalaşırdı: 
1. Urbanizm:  məskunlaşma sistemi 30-170-min əhalisi olan şəhərlərdən 

ibarətdir, bu şəhərlərdən hər biri iri sənaye müəssisəsinin əsasında formalaşır.  
2. Dezurbanizm: şəhər anlayışı yox olur, məskunlaşma sistemi bütöv 

şəbəkəşəkilli strukturlardan ibarət olur, şəhər və kənd arasındakı sərhəd yox 
olur (xətti şəhərlərin konsepsiyası şək. 6,7).  

 
Şək.6. Maqnitoqorun layihəsi. 

“Dezurbanist” xətti məskunlaşma nümunəsi. 1929-1930-cu illər 

 
Şək.7. N.Milyutin, paralel strukturlu xətti-kəmər şəhəri. 1930-cu illər 

 
 

MÖVZU 2. 
Şəhərsalma fəaliyyəti.  
Şəhərsalma nəzəriyy əsinin predmeti. Şəhərsalma ierarxiyası. 
 
Təyini:Şəhərsalma – yaşayış yerlərinin və məskunlaşma sisteminin 

formalaşması üzrə çoxtərəfli v ə kompleks fəaliyyətidir.  
Təyini: Şəhərsalma fəaliyyəti– şəhərlər və başqa məskənlər daxil olmaqla 

ərazilərin inkişafı üzrə fəaliyyətdir və ərazilərin planlaşdırılması, şəhərsalma 
zonalaşdırılması, emarlıq-tikinti layihələndirilməsi, tikinti, kapital təmir, kapital tikinti 
obyektlərinin rekonstruksiyası şəklində həyata keçirilir. 

Daha ümumi desək: Şəhərsalma fəaliyyəti - daşınılmaz obyektlərin 
dəyişdirilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyətdir.  

Şəhərsalma layihələndirilməsi - cəmiyyətin həyatfəaliyyətinin maddi-məkan 
mühitinin təşkilinə isitqamətlənməsidir.  
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Şəhərsalma layihələndirilməsinin obyekti – şəhərsalma sistemidir (məskunlaşma 
sistemi, şəhər, yaşayış və ya sənaye rayonu, məhəllə).  

Təyini: Şəhərsalma sistemi - məkanda təşkil olunmuş və qarşılıqlı əlaqədə olan 
maddi elemntlərin -- müxtəlif ərazi səviyyələrində cəmiyyətin həyat fəaliyyəti mühitini 
formalaşdıran texniki cəhətdən mənimsənilmiş ərazilərin, binaların, qurğuların, təbii 
komponentlərlə birgə yolların və mühəndis qurğularının cəmidir.  

Şəhərsalma layihələndirilm əsinin prinsipial f ərql əri:  
1. Layihələndirilmə obyektinin böyük miqyası. 
2. Şəhərsalma obyektləri hər zaman təbiət kompleksi elementlərini daxil edir.  
3. Şəhərsalma obyekti – dəyişən sistemdir (şəhərsalma sistemi daima 

təkamüldədir və bitmiş bir inşaat obyekti kimi baxıla bilməz). 
Layihə - şəhərsalma fəaliyyəti - nəzəri əsasların həcmcə  böyük bölmələrini 

daxil edir bu onu elmi-praktiki fəaliyyətlə yaxınlaşdırır. Şəhərsalma tədqiqatı tətbiqi 
xarakter daşıyır və layihə həllərinin qəbul edilməsinə istiqamətlənmişdir.  

Şəhərsalma tədqiqatının obyektləri -  şəhərlər və qəsəbələr, yaşayış və ictimai 
komplekslər, sənaye rayonları və istirahət zonası, eləcə də geniş ərazi sistemləri və 
rayonlardır. Bütün bu obyektlər elementlərin dəqiq yerləşdirilməsi və onların arasında 
möhkəm ərazi əlaqələrinin formalaşdırılması ilə xarakterizə olunur.  

Şəhərsalma ierarxiyası  
Dövlətin ərazisi – regionun ərazisi – Azərbaycan Respublikasının subyekti 

(vilayət muxtar respublika) – bələdiyyə rayonu (inzibati) – şəhər – şəhərin bir 
hissəsi (planlaşdırma rayonu, məhəllə qrupları) – mikrorayon, m əhəllə -- torpaq 
sahəsi.  

 
 
 

MÖVZU 3.  
 

Məskunlaşma sistemi və ərazi planlaşdırılması.  
Məskunlaşma sistemlərinin t əkamülü.  
Məskunlaşmanın əsas tipləri v ə formaları. 
 
Təyini: Məskunlaşma – insanların məskunlaşma  prosesini və formalaşma 

nəticələrini müəyyən edir və cəmiyyətin təşkilinin maddi-məkan formasını ifadə edir. 
Bu terminin geniş anlamı (mənası) bütün miqyas səviyyələrində şəhərsalma  
fəaliyyətinin bütün aspektlərini (sahələrini) əhatə edir: ölkənin vahid məskunlaşma 
sisteminin, regional və yerli məskunlaşma sistemlərinin, şəhərlərin və qəsəbələrin 
formalaşmasını. 

Ilk məskənlər 12-13 min il əvvəl meydana gəlmişdi və çox vaxt kənd təsərrüfatı 
xarakteri  daşıyırdı.  Onların inkişaf prosesi ekstensiv idi, yəni əhalinin artmasına görə 
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həyata keçirdi, eramızdan 3 min  il əvvəl ilk şəhərlər meydana gəldi. Qədim dünyanın 
tanınmış şəhərləri: Vavilon – 80 min  nəfər, Afina – 300 min nəfər, Roma – 1 mln. 
nəfər. Şəhərin hər biri məskunlaşma arealının mərkəzidir (mərkəz-şəhərin siyasi və 
təsərrüfat təsirinin yayılma zonası). 

Avropada feodal dövründə şəhərlər feodal qəsrini əhatə edən qəsəbələrin 
böyüməsi ilə, sənaye müəssisələrinin yanında və ya ticarət yarmarkasının əsasında 
formalaşırdı. Avropa üçün özününidarəetmə  sistemi ilə “azad şəhərlərin” yaranması 
xarakterikdir. 

Avropada kapitalizmin inkişaf dövrü iri şəhərlərin – sənaye mərkəzlərinin sürətli 
inkişafı ilə əlaqədardır.XIX əsrdə onlardan ən iriləri – London, Paris şəhərləridir. XIX 
əsrin sənaye inqilabı, bir qayda olaraq, çıxarma və emaledici sənayenin bazasında 
yüksək urbanizələşmiş ərazilərin meydana gəlməsinə səbəb oldu (şək. 8.9.).XIX-XX 
əsrlərin sərhəddində Avropada əhalisi 1 mln-dan çox olan 12 şəhər var idi.  

 
Şək.8. Qərbi avropanın dəmiryollarının və sənaye rayonlarının sxemi, XIX əsrin sonu 

 
Şək.9. Rur vilayəti, Almaniya, XIX əsrin sonu 

 

Məskunlaşma sisteminin inkişafı (Rusiya misalında) 
 

Rusiyanın avropa hissəsində II-IX əsrlərdə - ocaq məskunlaşma sistemi (məsk. 
Sist. Mənb.) yarandı.  

• II-V əsrlərdə məskunlaşma iri şəhərlər (çəpərə alınmış məskənlər) şəklində 
təqdim olunur ki, onların ətrafında kənd təsərrüfat yerləri olurdu (şək.10). 
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Şək.10. 

• VI-IX əsrlərdə əhatəsində olan əraziləri özünə tabe etməyə çalışan knyaz 
hakimiyyətində olan şəhər-mərkəzlər seçilməyə başlayır (şək.11). 

 
Şək.11. 

• IX-XII əsrlərdə xətti məskunlaşma sistemi formalaşır. Erkən feodal 
mərhələsində xətti və ya su-kommunikasiya məskulaşma sistemi yaranmağa başladı. 

 
Şək.12. 

• XII-XV əsrlərdə halqavari (müdafiə-strateji) məskunlaşma sistemi formalaşır. 
Feodal parçalanması dövründə sərbəst knyaz dövlətrləri meydana gəlir. Halqavari 

sistemlərin mərkəzləri – Novqorod, Suzdal, Moskva və başqaları (şək. 13). 

 
Şək.13. 

• XV-XIX əsrlərdə ulduzvari məskunlaşma sistemi formalaşır. Tədricən əsas 
mərkəzdən radial nəqliyyat istiqamətlərində məskunlaşma sisteminin karkası yaranır. 
(əvvəl Moskva, XVIII əsrin əvvəl. – Sankt-Peterburq, eləcə də Kiyev və Kazan). Qərbi 
Sibirdə məskunlaşma  mərkəzləri Tümen, Tobolsk, Tomsk şəhərləri olur (şək.14). 
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Şək.14. 

XIX əsrin sonunda məskunlaşma sistemi mürəkkəb xarakter balır. Müxtəlif 
formalar bir-birilə uyğunlaşır: ulduzvari fromadan, kənarlarda hələ də saxlanılmış ocaq 
məskunlaşma sistemin qədər.  

Məskunlaşmanın vacib xarakteristikası onun fromasıdır. Məskunlaşmanın iki 
formasını ayırırlar: 

Muxtar  - qonşu məskənlərdən böyük uzaqlıq şəraitində və onlar arasında 
funksional və nəqliyyat əlaqələrinin zəif inki şafı şəraitində yaranır; 
Qrup -  qonşu məskənlər arasında əhalinin əmək, məişət və istirahəti sahəsində 
möhkəm əlaqələrin fromalaşması şəraitində yaranır.  
Məskunlaşmanın iki növ vardır: şəhər və kənd. 
Şəhər daxilində iki məskunlaşma tipi ayrılır:  
Bir yerə cəmlənmişvə ya konsentrik (əhalinin böyük və iri şəhərlərdə 

cəmlənməsi);  
Ayrılmışvə ya  dispers (əhalinin çox hissəsi çox sayda kiçik və orta şəhərlərdə 

yerləşir); 
Spesifik müxtəliflik – mobil məskunlaşma. 
Kənd məskunlaşmasının iki növünü ayırırlar:  
Iri kənd yaşayış məntəqələri; 
Kiçik məskənlər. 

 
MÖVZU 4 

 
Ərazi planlaşdırılması (rayon planlaşdırılması). 
Ərazi  planlaşdırılmasının obyekti  və predmeti. 
Əsas ideyalar və konsepsiyalar, şəhərsalma futurologiyası. Layihələndirilm ə 
nümunələri v ə reallaşmalar. 
 
Artıq XIX əsrdə sürətli şəhərsalma fəallığı fonunda iri ərazilərinə və 

məskunlaşma sistemlərinin planlaşdırılmasına ehtiyac yarandı. Iri əraziləri əhatə edən 
və xaraktercə ərazi planlaşdırılmasına (rayon planlaşdırılmasına) yaxın ilk layihələr – 
Çikaqonun şəhərətrafı zonasının inkişaf layihəsi və Vena və Budapeştin meşəpark 
zonasının planlaşdırılması layihəsi oldu. 
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Bir çox müəllifl ər cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin mühitinin formalaşması üzrə 
təklifl ərində və konsepsiyalarında məskunlaşma yerlərinin qarşlıqlı əlaqəli sistemlər 
şəklində formalaşdırmağı təklif edirdilər. 

XIX əsrin sonunda ispan Soria-i-Mata iki şəhəri birləşdirən xətti strukturlu sxem 
təklif etdi. (şək.18).  E.Hovard “şəhər-bağ” konsepsiyasında nəqliyyat 
kommunikasiyaları ilə əlaqələndirilən şəhər-bağlardan bir assosiasiya formalaşdırmaq 
təklif edirdi (şək. 17). R.Unvik 1907-ci ildə şəhər-bağ ideyasını Hempsted şəhərinin 
(London ətrafı) tikintisində tətbiq etməyə qərara gəlir.  

XX əsrin başlanğıcında iri şəhərlərdə əhalisi sıxlığının çox olması probleminin 
həlli məqsədilə onun ətrafında şəhər-peyklərin tikintisi ideyası meydana gəlir (şək. 19). 

 

 

 

Şək.17. E.Hovard, şəhər-bağ 
qrupu, 1898-ci il. 

Şək.18. A.Soria-i-Mata, Madridin xətti strukturu, 
1884-cü il. 

Şək.19.R.Uitten, Şəhər-
Peyklər sistemi, 1923-cü il 

 
XX əsrin I rübündə tədricən məskunlaşma ilə məşğul olan yeni sərbəst layihə 

fənni -- ərazi planlaşdırılması (sov. Məkanında rayon planlaşdırılması) formalaşır. 
Təyini:Ərazi planlaşdırılması - ərazilərin inkişaf planlaşdırılmasıdır, o 

cümlədən funksional zonaların müəyyənləşdirilməsi, dövlət və bələdiyyə ehtiyacları 
üçün kapital tikinti obyektlərinin planlaşdırılmış yerləşdirilmə zonalarının, ərazi 
istifadəsinin zonalarının xüsusi şərtlərlə planlaşdırılmasıdır. 

- Sovet məkanında bütöv rayon planlaşdırılması üzrə ilk iş Abşeron 
yarımadasının baş planının həlli idi (1924). 

- 20-30-cu illərdə planlı iqtisadiyyat şəraitində ölkənin məskunlaşma 
sisteminin inkişaf yollarının axtarışı aparılırdı. Urbanizm və dezurbanizm 
ideyaları meydana gəlirdi. Yeni şəhərlər layihələndirilir və tikilirdi, yeni 
sənaye rayonları formalaşırdı. 

- 1930-cu illərdə uralın bir sıra rayonlarının, Sibirin, Donetskin və  
Krivorojskinin rayon planlaşdırılması layihələri  işlənilmişdi.  

- 1940-50-ci illərdə Avropanın çox iri aqlomerasiyalarının planlaşdırılma 
layihələri yerinə yetirilirdi.  (şək. 20,21). P.Aberkrombinin rəhbərliyi il ə 
işlənilmiş “Böyük Londonun” layihəsi geniş tanınmışdır, burada inkişaf 
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edən, meqapolisin və ətraf ərazilərin və məskənlərin maraqları 
uyğunlaşdırılmışdı. (şək. 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şək.20.Kopenhagenin 
inkişaf layihəsi, 1947. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şək.21.Stokholmun 
planlaşdırma layihəsi, 
1950. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şək.22. “Böyük Londonun” inkişaf layihəsi, 
Aberkrombi, 1950-ci illər. 

 
- 60-cı illərdə elmi-texniki  inqilabla və artan şəhərsalma fəallığı ilə bağlı 

olaraq dünyada nəzəri və konseptual axtarışların həmçinin ərazi 
planlaşdırılması sahəsində layihə fəaliyyətinin qruplaşması müşahidə 
olunur (şək. 23, 24, 25). 

1962-cı ildə   Yaponiyada Tokio şəhərinin inkişaf layihəsi üzrə konkurs keçirilir 
(şək. 23).  K.Tanqenin rəhbərliyi il ə memarlar qrupu metabolizm ideyasını – şəhərin 
ətraf mühitlə təbii mübadiləsini irəli sürür.  

 

   Şək.23. Tokionun inkişaf layihəsi, 1962  

 

 

Şək.24.Metabolik şəhər, K.Kurokava, 1965 
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Şək.25. “Ekumenopolisin layihəsi”, 2100-cü ilin proqnozu, K.Doksiadis, 1968. 
 

1960-cı illərdə gələcək məskunlaşma ilə əlaqədar olaraq futuralist ideyaların 
sıçrayışı baş verir. Giqant (nəhəng) strukturlar (şək. 26,27,29) və piramidalar  (şək. 
28,30), dənizdə və sualtı məskənlər (şək. 31,33), mobil (sürətlə hərəkət edən) yaşayış 
yerləşgələri (şək. 32) addımlayan şəhərlər (şək. 34) və s. 

  

Şək.26. İ.Fridman, Paris üzərində 
struktur, 1956. 

Şək.27. J.-K.Bernar, total şəhər 

Şək.28. “Arkiqrem”, Plug in 
city” şəhəri (şəhərdə tıxac) 

 

 

  

Şək.29. A.İsozaki, “Klaster” (salxım) 
layihəsi, 1960-cı illər 

Şək.30. Məkan şəhəri variantı, 
Meymon.  

Şək.31. C.Celikom, Su üzərində 
şəhər 

 

 

  

Şək.32. Dinamik yaşayış 
strukturunun layihəsi. 

Şək.33.Aqrosean - Siti Şək.34. “Arkiqrem”, “Hərəkət edən şəhər”  
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“Himmelblau” qrupu.  

 
-1960-70-cı illərdə ABŞ, Fransa, İngiltərə, Almaniya və b. ölkələrin yaranmış 

məskunlaşma sisteminin inkişafı üzrə bir sıra layihə təklifl əri işlənilmişdir(Şək.35-36). 
 

 
Şək.35. Lionun inkişaf sxemi, Fransa. 

 
Şək.36. “Redrozun” məskunlaşma sistemi, Liverpul-Mançester konurbasiyasının fraqmenti, BöyükBritaniya 

 
Şək.37. “Solent” məskunlaşma sistemi. BöyükBritaniya 

 

Hal-hazırda ərazi planlaşdırılması kompleks layihə-elmi fənn kimi inkişaf edir. 
ərazi planlaşdırılması dövlətin (regionun, ərazinin) inkişaf strategiyasının ayrılmaz 
hissəsidir.  
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Regional məskunlaşma (ərazi planlaşdırılması)layihə fənni -məskunlaşmanın  
strateji məsələlərini həll edir o şəhərsalma elminin  çərçivəsində və başqa bilik sahələri 
ilə kəsişərək inkişaf edir.  

Şəhərsalma getdikcə  daha fəal şəkildə qarışıq sahələrlə: iqtisadiyyat, coğrafiya, 
ekologiya, idarəetmə nəzəriyyəsi, siyasət, sosialogiya, mühəndis fənləri və başqaları ilə 
qarşılıqlı əlaqəyə girir.  

 
MÖVZU 5 

 
Şəhərsalmanın memarlıq-planlaşdırma əsasları.  
Şəhərsalma sistemləri. Şəhərsalma sistemlərinin m əskunlaşma sisteminin 
düyün elementi kimi təkamül prosesi. 
Şəhərsalma karkası. Şəhərsalma sistemlərinin növl əri 

 Təyini: Şəhərsalma sistemi – məkanda təşkil olunmuş və qarşılıqlı əlaqədə olan 
maddi elementlərin  - texniki cəhətdən mənimsənilmiş ərazilərin,  bina və qurğuların, 
yolların və mühəndis qurğularının,  ərazinin müxtəlif səviyyələrində (miqyaslarda) 
cəmiyyətin həyat fəaliyyəti mühitini formalaşdıran təbii komponentlərlə birgə 
cəmindən ibarətdir.  

Ərazi səviyyələri: kontinentin, ölkənin, regionun, rayonun (rayon qrupunun), 
aqlomerasiyanın, şəhərin məskunlaşma sistemləri.  

Şəhərsalma sistemi təbii-texnogen (təbii-antropogen) sistem olub özünə fəal 
şəkildə təbii komponentləri daxil edir. 

Istənilən şəhərsalma sistemi daim inkişaf (proqres, reqres), vəziyyətindədir. 
Inkişaf prosesinə həm xarici, həm də daxili amillər təsir göstərir. Məsələn, Qərbi Sibir 
regionu şəhərlərinin və bütün məskunlaşma sisteminin təkamül prosesinə: təbii-iqlim 
şəraiti, geosiyasi və makroiqtisadi vəziyyət, ümumi məskunlaşma sisteminin və 
nəqliyyat kommunikasiyaları sistemi və b. təsir göstərmişdir. 

Şəhərsalma sistemlərinin inkişafına bilavasitə ərazi şəraiti və resurslar (ehtiyat) 
təsir göstərir. Şəhərsalma layihələndirilməsinin vacib tərkib hissəsi ərazinin kompleks 
dəyərləndirilməsidir. (şək.38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su ehtiyatları    Bioresurs potensialı 
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Landşaft xərit əsi            Mühəndis – geoloji şərait  
 
 

Şək.38. Novosibirski vilayətinin ərazi planlaşdırılması sxemi. Ərazinin kompleks dəyərl əndirilm əsi. 

 
 
Resurslar iki yerə bölünür: təbii resurslar (faydalı qazəntılar, su mənbəyi, meşə 

və s.) və antropogen (kadr potensialı, əhalinin təhsil səviyyəsi, mühəndis-nəqliyyat 
infrastrukturu, sənaye-tikinti bazası və s.) 
 Ərazininlandşaftıvəonuntəbiiresurslarıçoxhaldaşəhərsalmasistemininplanlaşdırıl
matəşklinimüəyyənləşdirir (faydalı qazıntıların yataqlarının çoğrafiyası sənaye 
müəssisələrinin vəziyyətini təyin edir, çayların və relyefin konfiqurasiyası yaşayış 
yerlərinin yerləşdirilməsinə təsir göstərir və s.). Demək  olar ki, formalaşan şəhərsalma 
sisteminin şəkli təbii landşaftın şəklini izl əyir.  

 
Şəhərsalma sistemlərində baş verən prosesləri təsvir etmək üçün karkas, əsas 

(özül) anlayışlarından istifadə olunur.  
Təyini: Karkas - şəhərin nisbətən dəyişməyən zaman içində dayanıqlı qalan 

məkan-planlaşdırma təşklinin əsasıdır (şəhərsalma, ekoloji karkaslar bax. Şək. 39,40).  
Şəhərsalma karkası.Məskunlaşmasisteminə tətbiqində bu (şəh. Kark.)  əsas 

sistemyaradan nəqliyyat-kommunikasiya koridorları və iri yaşayış məntəqələridir. Belə 
koridorların təsir zonası nisbətən mənimsənilmiş və məskunlaşmışdır.  

Şəhərə tətbiqində bu (şəh. Kark.) nəqliyyat infrastrukturunun əsas oxları və 
düyünləri və onlara daxil olan şəhərin mühüm obyektlərivə kapital tikintinin yerləşdiyi 
ərazilərdir.  

Şəhərsalma karkası şəhər planının həndəsi formasını müəyyənləşdirir və şəhərin 
ərazi inkişafı tendensiyalarını təyin edir. 
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Şək.39. İri şəhərin planlaşdırma strukturunun karkası 

 

Təyini:Əsas və ya “doldurulma” – çox da intensiv mənimsənilməyən ərazilərdir 
(yaşayış və sənaye rayonları, rekreasiya zonaları və meşə yaşıllıq masivvləri, tikilmi ş 
ərazilər). Karkas bu ərazilərin sərf olunması (doldurulması) hesabına inkişaf edir.  

 

   

Şəhərsalma karkası Nəqliyyat karkası Ekoloji karkas 

Şək.40. Novosibirskin inkişafı üzrə təklifl ər, Q.N.Tumanik, 2007 

 
Şəhərsalma sisteminin üç prinsipcə fərqli tipini ayırmaq olar (aqlomerasiya 

səviyyəsi): 
Təyini:Aqlomerasiya – şəhər funksiyalarının yüksək dərəcəli inteqrasiyası, 

ərazilərin fasiləsizmənimsənilməsi və nəqliyyat-kommunikasiya şəbəkəsinin sıxlığı ilə 
xarakterizə olunur (şək.41).  

Bir qayda olaraq aqlomerasiyalar iri tarixi şəhər-mərkəzin əsasında formalaşır 
(Bakı, Moskva, London, Paris).  
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Şək.41 

Şəhər mərkəzinə yaxın rayonların əsas struktur karkası formalaşır. Forması-
sentrikdir. (ulduzşəkilli, barmaqşəkilli, buynuzlu sprut (dəniz heyvanı) şəkilli v ə s. 
olur). Bir qayda olaraq aqlomerasiya ayrılır:  

- aqlomerasiyanın nüvəsi (özəyi) – mərkəzdən 1 saat nəqliyyat məsafəsində 
olan ərazilər. 

- Aqlomerasiyanın xarici zonası – mərkəzdən 2 saat nəqliyyat məsafəsində 
olan ərazilər (şək.42). 

Aqlomerasiyaların sərhədləri çərçivəsində mərkəzdən uzaqlaşma dərəcəsinə - 
hərəkət intensivliyinin azalmasına görə intensiv rəqsi miqrasiya müşahidə olunur.  

 
Şək.42. Novosibirski aqlomerasiyası, nəqliyyat mümkünlüyü sərhədləri. 

 
Aqlomerasiyalar monosentrik və polisentrik olur 

Monosentrik (bir nüvəsi olan) aqlomerasiyalar  ətrafındakı kiçik məskunlaşma 
yüklərini daxil edən iri şəhər-mərkəzdir. Monosentrik aqlomerasiya vahid orqanizm 
kimi formalaşır. Burada mərkəzə canatma tendensiyaları güclüdür və məskunlaşma 
strukturu ierarxikdir.  

 
Polisentrik  (çox nüvəsi olan) aqlomerasiyalar nisbətən sərbəst inkişaf edən 

şəhər-mərkəzlər (nüvələr) kompleksinin olması ilə xarakterizə olunur ki, bu 
mərkəzlərin də böyüməsi onların yaxınlaşmasına və ərazi böyüməsinə gətirib çıxarır.  

www.behruzmelikov.com



21  

 
 

Təyini: Yaşayış yerlərinin (məskunlaşma yerlərinin)  qrup sistemi (şəhər qrupu, 
məskunlaşma sistemi qrupu) ayrı-ayrı məskənlərin dəqiq məkan ayrılması ilə 
xarakterizə olunur. Bu inkişaf etmiş nəqliyyat və funksional əlaqələrin olduğu halda 
mümkündür, çünki bu halda məskənlər qrupuna bütöv bir şəhərsalma yaranışı kimi 
baxmaq olar (şək. 43). 

Qrup sistemində məkanca ayrılmış yaşayış məntəqələrini (məskənləri) iri şəhərin 
rayonları ilə müqayisə etmək olar, onlar arasında əhalinin əmək, iş və ya mədəni-məişət 
məqsədləri il ə intensiv hərəkəti həyata keçirilir.  

Məskənlərarası əlaqələrin intensivləşdirilməsi (səmərələşdirilməsi) və çoxnüvəli 
məskunlaşma mərkəzi sisteminin formalaşması baş verir. Daha sonra bu karkasa yeni 
elementlərin daxil edilməsi, mürəkkəb  lentvari – zolaqlı yaranışların formalaşması 
mümkündür. Məs.: Almaniyada Reyn-Rur Urban Ş.Rayon, Kuzbasın şəhər qrupları. 

 
Şək.43 

 
 

Təyini:Şəhərlər assosiasiyası – böyük məkanları əhatə edən ərazi yaranışlarıdır, 
burada məskənlər arasında əlaqələr intensiv deyil (əhalinin iş və mədəni-məişət 
məqsədləri il ə hərəkəti üstünlük təşkil edir). 

Belə assosiasiyalarda (birləşmələrdə) həmişə dayaq idarəetmə və xidmət 
məntəqəsi olan şəhər-mərkəz seçilir. Bir qayda olaraq, assosiasiyaların tərkibinə (şəhər-
mərkəzin təsir arealına) kiçik şəhərlər və qəsəbələr daxil olur (şək. 44). 
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Şək.44 

 
Şəhər-mərkəzin inkişafı (bu çox vaxt rayonun inzibati mərkəzidir), mərkəzi baza 

məntəqəsinin rayon üzrə ayrılmış kiçik məskənlərlə əlaqələri təmin edən nəqliyyat 
şəbəkəsinin inkişafı baş verir.  

Məs.: qərbi Sibirin neft-qaz yataqlarının mənimsənilmiş rayonlarında mobil 
məskunlaşma sistemi. 

Aqlomerasiya  - intensiv istehsalat, nəqliyyat və mədəni əlaqələri olan mürəkkəb 
dinamik sistemdə birləşən, yaşayış məntəqələrinin, əsasən şəhər yerlərinin kompakt 
(yığcam) toplusudur. Aqlomerasiyaları – monosentrik – yəni bir nüvə ətrafında 
formalaşan (Moskva, Bakı aqlomerasiyası) və polisentrik – bir neçə nüvə şəhəri 
ətrafında (Almaniya, RUR baseyni) formalaşan olur.  

Iri aqlomerasiyaların bazasında yerli məskunlaşma sistemləri formalaşır ki, 
onlar üçün yerli sistemlər çərçivəsində “r əqsi” miqrasiyanı təmin edən vahid nəqliyyat 
sistemi xarakterikdir.  

 
MÖVZU 6 

 
Şəhərin məkan inkişafı. Silsilə proseslər.  
Şəhərdə struktur-planlaşdırma vahidlərinin ierarxiyası 
 
Hər bir şəhərin tarixi inkişafının müxtəlifliyi v ə fərdiliyinə baxamayaraqonların 

məkan inkişafını 3 əsas formaya aid etmək olar:  
- şəhər tikintsinin sıxlaşdırılması, ərazi istifadəsinin intensivləşdirilməsi 

(səmərələşdirilməsi), fəal rekonstruksiya (şək. 45).  
 
 

şək. 45 
 

- Şəhər sərhədlərinin genişləndirilməsi və yeni şəhər kənarı ərazilərin 
mənimsənilməsi (şək. 46). 
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                                                             şək. 46 
 
Şəhərin bir-birindən ayrılmış, yeni sərbəst rayonlarının (şəhər-peyklərin) 

“törəmələri” ( şək.47). 
 
 
                                                               şək.47 
 
Şəhərin təkamül (inkişaf) prosesində bu sadalanmış məkan inkişafı formaları çox 

vaxt bir-birini əvəz edir. 
Şəhər-silsilə paradiqması (cədvəli) çərçivəsində şəhər özünü təşkil edən sistem 

kimi baxılır. Şəhərsalma sisteminin (iri və çox iri, nəhəng şəhərlər, aqlomerasiyalar) 
silsilə inkişafı nəzəriyyəsinə görə özünün təkamül prosesi zamanı inkişaf sisilələri  bir-
birini əvəz edir. 

 
Şəhər inkişafında mərkəzdənqaçma tendensiyaları.  
Bu tendensiya ərazinin böyüməsi, şəhərin sərhədlərinin genişlənməsi,  tikinti 

üçün yeni ərazilərin mənimsənilməsi (şək. 48) ilə müşayət olunur. Nəticə etibarilə bu, 
kommunikasiyaların uzanmasına, şəhərdə hərəkətə sərf olunan zamanın artmasına, 
mühəndis-nəqliyyat infrastrukturunun yüklənməsinə və nəqliyyatın bütövlükdə 
səmərəsiz işinə gətirib çıxarır.  

 
 
                                                             şək. 48 
 
Bu inkişaf sisiləsi şəhərsalma sistemi qeyri effektiv (səmərəsiz) işləməyə 

başladığı zaman başa çatır. Ərazi böyüməsi yavaşıyır və ya dayanır, daxili məkan 
resurslarının axtarışı və nəqliyyat sisteminin rekonstruksiyası başlayır, şəhərsalma 
fəaliyyəti mərkəzə doğru yönəlir. 

Şəhər inkişafında mərkəzə canatan tendensiyalar. 
 Bu tendensiya tikintinin sıxlaşması və rekonstruksiyası ilə, bütün məkan 

resurslarının, istifadə olunmasə ilə (mərtəbəliliyin artması, əvvəllər mənimsənilməmiş 
ərazilərin və yeraltı məkanların mənimsənilməsi) müşayət olunur (şək. 49).  

 
 
                                                             şək. 49 
 
Nəqliyyat karkasının böyüməsi (uzanması) və mövcud ərazi resurslarının 

tükənməsi yeni ərazi böyüməsinin meydana gəlməsinə, mərkəzə canatma 
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tendensiyalardan mərkəzdən qaçma tendensiyalara keçməyə gətirib çıxarır. Şəhərsalma 
fəallığı periferiyaya (şəhər kənarlarına) keçir.  

Şəhərsalma sisteminin inkişaf mərhələlərinin bir-biri ilə əvəz olunmasına 
dünyanın bir sıra çox iri (nəhəng) şəhərlərinin misalında izləmək olar (o cümlədən XX 
əsrin ortalarından başlayaraq Novosibirskin). 

Şəhər əraziləri (əsası) struktur-planlaşdırılma vahidlərinə bölünür, bölgü ierarxik 
xarakter daşıyır və tərkibində bir neçə miqyas səviyyələri var. Belə bölgü şəhərsalma 
tənzimlənməsi (idarəetmə, layihələndirilmə və s.) prosesləri optimallaşdırılması 
məqsədi ilə yerinə yetirilir.  

 
Şəhərdə struktur-planla şdırma vahidlərinin ierarxiyası 

 
Planlaşdırma zonaları 
Nəhəng (çox iri) şəhərlərin əraziləri əhalisi 1 mln.-dan çox ola bilən 

planlaşdırılma zonalarına bölünür.  
Planlaşdırılma rayonları 
Iri və çox iri şəhərlərdə əhalisinin say 100 mindən 500 minə qədər olan 

planlaşdırılma rayonları ayrılır.  
Böyük, orta və kiçik şəhərlərdə planlaşdırılma rayonları şəhərin əsas funksiyanal 

zonaları ilə (yaş. zonası, sənaye zonası) üst-üstə düşə bilər.  
Mikrorayonlar (m əhəllələr) 
əhalisi 20 minə qədər, sahəsi 40 ha olan magistrallararası ərazi. 
Planlaşdırılma rayonlarının (zonalarının) sərhədləri təbii və ya süni səddlər ola 

bilər (çay, relyefin səviyyə fərqləri, avtomagistral, dəmiryol və s.). 
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Şək.50. misal: Novosibirskin struktur hissələrinin sxem-xərutəsi 

 
 

MÖVZU 7 
Şəhərin planla şdırılma t əşkili. 
Planlaşdırılma qurulu şu, şəhərin planla şdırılma t əşkilinin əsasprinsipləri.  
Şəhəryaradan və şəhərformala şdıran amill ər.  
Şəhər planının inki şafına təbii amill ərin t əsiri.  
 
Təyini: Planlaşdırılma strukturu –şəhər orqanizmini onun hissələri və 

elementlərinin qarşılıqlı əlaqəli vəhdətini xarakterizə edir.  
Əyani olaraq planlaşdırılma sturukturu əsas funksional düyünlərin 

yerləşdirilməsi ilə və ayrı-ayrı funksional zonalar arasında nəqliyyat əlaqələrinin 
konfiqurasiyası ilə ifadə olunur. Şəhər magistralları ona yanaşı (bitişik) ərazilərlə birgə 
şəhər planının daha sabit elementidir (karkas).  

Şəhərsalma sistemlərinin planlaşdırılma təşkilinin təsviri zamanı aşağıdakı 
anlayışlar istifadə olunur: 

Planlaşdırılma strukturunun nöqtə elementi:şəhərlər,iri ayrıca yerləşdirilmiş 
sənaye və energetika kompleksləri, əsas nəqliyyat düyünləri, funksional  və ya 
kompozisiya mərkəzləri (düyünlər, fokuslar). 
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Mərkəz (düyün) – hər hansı əlamətin konsentrasiya (bir yerə 
cəmlənmə)nöqtəsidir. Şəhərdə bu – ictimai xidmət mərkəzləri, nəqliyyat meydanları, 
kompozisiya fokusları və s.  

Xətti elementlər(planlaşdırılma oxları) – çay vadiləri, dağ dərələri, dəniz 
sahilləri, nəqliyyat magistralları, mühəndis qurğuları, kompozisiya oxları. 

Planlaşdırılma oxları hər hansı əlamətin xətt boyunca 
konsentrasiyasıdır(kompozisiya və ya nəqliyyat oxları, funksional və ya vizual əlaqələr 
və s.). 

Zona elementləri–təbiət, təsərrüfat və şəhərsalma xüsusiyyətləri parlaq ifadə 
olunan geniş ərazilər, meşə massivləri, su hövzələri, müxtəlif urbanizələşmə dərəcəsi 
ilə vəya funksiya xarakteri ilə ərazilər, tarixi qorunan tikinti zonası, yataq zonası, 
sanitar-müdafiə zonası vəs.  

Eləcə də  şəhərsalma sistemlərinin  təsviri zamanı şəbəkə anlayışı da işlədilir 
(mühəndis-nəqliyyat, xidmət və ticarət şəbəkələri, məktəb və məktəbəqədər şəbəkələr 
və s.) 

Şəbəkələr planlaşdırılma strukturunun nöqtəvi, xəttivə zona xassələrinə malikdir. 
Onun ən vacib xassələrindən biri onun sıxlığıdır.  

Sadalanan anlayışlarda ərazinin həm təbii, həm də antropogen elementləri və 
müxtəlif miqyas səviyyələrində - məskunlaşma sistemindən başlayaraq mikrorayonadək 
təsvir olunur.  

Şəhər planının konstruksiyasından asılı olaraq üç planlaşdırılma quruluşu tipi 
müəyyənləşdirilir:  

Kompakt və ya yığcam (sentrik) quruluş – məkanların mənimsənilməsində bir 
qədər polyarlaşma ilə və əlaqələrin bir qədər yığcamlığı ilə xarakterizə olunur. Bu 
sənaye dövrünə qədər daha çox yayılmış şəhər tipidir (şək. 51,52). 

 
Şək.51. a, b – Kostroma və Soliqaliçin planları. 1781-ci il,  
             v – yeni şəhərin nəzəri modeli, L.Kibl, 1961-ci il 
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Şək.52. Moskvanın planlaşdırma strukturunun sentrik inkişafı 

Kompakt (yığcam) strukturun üstün cəhətləri:  
- planın yığcamlığı; 
- mərkəzə rahat, tez çata bilmə; 
- ətraf mühitə neqativ təsirin az olması. 

Lakin bu sxemin üstünlükləri tam şəkildə yalnız şəhərin məhdud ölçüləri 
şəraitində həyata keçirilə bilər. Ölçülər böyüyən zaman isə bu üstünlüklər öz əksinə 
işləyə bilər.  

Kompakt (yığcam) strukturun çatışmamazlıqları 
- mərkəzi rayonların ətraf mühitdən uzaqlığı;  
- periferiya(ətraf)rayonlarının  mərkəzdən uzaqlığı; 
- şəhər mərkəzinin nəqliyyat yüklənməsi. 

Sentrik strukturların həddindən çox ərazxi inkişafının neqativ nəticələrinin 
aradan qaldırılması üçün şəhər-peyklərin tikintisi (şəh.53) və şəhərin dispers (diskret) 
(ayrılmış, parçalanmış) inkişafı təklif edilir (şək. 54, 55). 

 
Şək.53.R.Envin, peyklərlə şəhər, 1922-ci il  

 
Şək.54. E.Saarinen, şəhərin “orqanik desentralizasiya” sxemi, 1943-cü il 
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Şək.55. E.Saarinen, desentralizasiya üzrə tıklifl ər: 

a – Helsinki; b-Tallin; v-Stokholm 

Xətti planlaşdırılması strukturu əsas nəqliyyat magistralı boyunca yaranır və 
spesifik təbii şəraitlə (relyef şəraiti, hidroqrafiya) diktə olunur. Xətti strukturlar daha az 
yığcamdır və onları formalaşdıran nəqliyyat magistralına əsasən sıxlaşır (şək. 56,60).  

Xətti strukturun elementar prototipi yol və ya sahil boyunca tikilmiş evlər 
qrupundan ibarət kiçik yaşayış məntəqəsidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Şək.56. A.İ.Kuznetsov “yeni Çarcuy”, 1930                Şək.57. Volqaqradın baş planının sxemi, 1945. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Şək.58. N.A.Milyutin, Maqnitaqorsk, 1930.        Şək.59. Volqaqradın baş planının sxemi, 1984. 
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                                 Şək.60. Le Korbyüzye və Jannere, Zlin şəhərinin layihəsi, Çexoslovakiya, 1935. 

 
Xətti strukturun üstünlükləri: 

- nəqliyyat arteriyasının yaxınlığı (şək. 61), dayanacaqlara qədər piyada 
yoluna az vaxt sərf olunması; 

 
 
 
 

                                                                                                    Şək. 61 
 
 

- istənilən ölçülü strukturda saxlanılan ətraf təbii mühitə nisbi yaxınlıq 
(şək.62); 

 
 

 
                                                                                                            Şək. 62 

 
Xətti strukturun çatışmamazlıqları 

- təbii landşaftın hissələrə bölünməsi, ekoloji əlaqələrin kəsilməsi (şək. 63); 
 
 
                                                                                                          Şək. 63 
 

- mərkəzdən həddindən çox qeyri-bərabər uzaqlıq (şək. 64), (Şəhərin ərazi 
böyüməsinə görə güclənir) 

 
 
 
 
                                                                                                             Şək. 64 
 

- ərazi böyüməsi nəqliyyat sistemininqeyri-effektiv işləməsinə getirib çıxarır  
(şək. 65), şəhərin böyüməsinə uyğun olaraq nəqliyyat 
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kommunikasiyalarının uzanması baş verir və hərəkətə sərf olunan vaxt 
kəskin artıq. 

 
 
 
                                                                                                                Şək. 65 

Xətti strukturun çatışmamazlıqlarının aradan qaldırılması üçün şəhərin əsas 
inkişaf oxlarına eninə oxlar  əlavə etmək mümkündür. Bu halda xətti sturkturunun 
şəbəkə strukturuna transformasiyası baş verir. 

Çərçivə (şəbəkə) strukturu ərazinin nisbətən bərabər paylanılmasını əks etdirir, 
əsas mərkəzlərin və oxların kombinasiyasını təqdim edir, sentrik və xətti strukturların 
sintezi nəticəsində yaranır (şək. 66).  

 

 
Şək.66. Londonun inkişafı üzrə təklifl ər, 1947, M.A.R.S. qrupu 

Şəhərsalma sisteminin uzunmüddətli evoyusiya (təkamül) prosesi zamanı 
planlaşdırma strukturunun hər üç forması bir-birini tamamlaya bilər. 

 

 
Şək. 67. Paris şəhərinin ərazi inkişafı variantları, konkurs materialları. 
1 – konsentrik inkişaf; 2 – şəhər-peyklərin formalaşması; 3 – istiqamətlənmi inkişaf; 4 – “paralel” Parisin 

formalaşması; 5 – “dinapolis” sistemi; 6 – xətti inkişaf 
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Şəhərin inkişaf prosesinə çoxlu sayda amillər təsir göstərir. Şəhərsalma 
nəzəriyyəsinin və təcrübəsinin mühüm məsələlərindən biri onların öyrənilməsi və 
layihələndirilmə zamanı maksimum nəzərə alınmasıdır. Şəhəryaadan və 
şəhərformala şdıran amillərin ayrılması qəbul olunmuşdur. 

Şəhəryaradan amillər (funksiya) kimi çıxış edə bilər: məskunlaşma sistemində 
rahat yerləşmə vəziyyəti, nəqliyyat yolları kəsişməsində yerləşdirilmə, faydalı 
qazıntıların yollarının müəyyən edilməsi, iri sənaye müəssisələrinin, tədqiqat 
komplekslərinin, kurortların yerləşdirilməsi. 

Şəhəryaradan amillər (funksiyalar) kompleksi  şəhərin evolusiyası zamanı 
dəyişir. Məsələn, Novosibirsk su arteriyası və dəmiryolu kəsişməsində mühüm 
nəzliyyat düyünü kimi yaranmışdı, nəticədə  o iri çoxprofilli şəhərə transformasiya 
olundu (sənaye, inzibati, elmi-təhsil, iri regionun təyinedici ticarət mərkəzi).  

Şəhəryaratmaprosesində şəhərin unikal funksional strukturu formalaşır 
(iqtisadiyyat sahələrində əhalinin məşğulluq strukturu, şək. 68).  

 
Şək.68. Şəhər əhalisinin məşğulluq strukturu 

 
 
 
Təyini : şəhəryaradan müəssisələr (sahələr)  - şəhər iqtisadiyyatında aparıcı rol 

oynayan (dominantolan) müəssisələr, müəssisələr qrupu, sahələr və ya fəaliyyət 
növləri, məsələn: kurort şəhərində rekreasiya obyektləri və otellər kompleksi, elmi 
şəhərcikdə ETİ-ri sistemi, sənaye şəhərində iki zavod (müəssisə), paytaxt mərkəzdə 
inzibati idarələr sistemi və s.  

Şəhəryaradan əhali – şəhərin şəhəryaradan müəssisələrində (şəhəryaradan 
sahələrində) məşğul olan əhalidir.  

Layihəöncəsi tədqiqatlar mərhələsində (texniki iqtisadi əsaslanma) şəhəryaradan 
amillərin təhlili aparılır və bunun əsasında şəhərin perspektiv inkişafı haqqında – 
ümumi iqtisadi potensalı, funksional strukturun dəyişilmə dinamikası, məşğulluq 
strukturu, demoqrafik struktur vəəhalinin pespektiv sayı və s. barədə nəticə çıxarmaq 
mümkündür. Bu şəhərsalma sənədlərinin işlənilməsinin əsası olan məskunlaşma 
məntəqəsinin ümumi inkişaf strategiyasını  düzgün formalaşdırmağa imkan verib.  

Daha sonra şəhər planının inkişafına təsir edən şəhəryaradan amillərin bütöv 
kompleksi təhlil edilir (şək.69) 
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Şəhərin planlaşdırılma strukturunun inkişafı bütöv şəhərformalaşdıran amillər 
kompleksinə tabedir: relyef, hidroqrafiya, iqlim, planlaşdırma məhdudiyyətinin 
mövcudluğu (su saxlanılan və sanitar-müdafiə zonaları), dəmiryolların və 
avtomagistralların trassirovkası, sənaye obyektlərinin və mühəndis qurğularının 
yerləşdirilməsi. 

Şəhərformalaşdırma prosesində şəhər planının (planlaşdırılma strukturunun) 
unikal forması yaranır.  

 
Şək.69. Yaşayış və rekreasiya funksiyalarının yerləşdirilməsi üçün ərazinin kompleks şəhərsalma təhlili: 
A-mühəndis geoloji şərait və sanitar-gigiyenikşərait, B-ərazinin mikroiqlim dəyəri, C-ərazinin memarlıq-landşaft dəyəri, 
D-ərazinin tikinti üçün yararlılıq dərəcəsi üzrə son dəyərləndirmə. 

Bütün şəhərformalaşdıran amillər kompleksinin aşkara çıxarılması üzrə aparılan 
təhlil  baş planın aşağıdakı çertyojlarında qeyd olunur (göstərilir): 

• Ərazinin istifadə olunması haqqında məlumat əks etdirən ərazininmüasir 
istifadə sxemi (istinad planı) (mövcud yaşayış və ictimai tikinti, 
kapitallığına və mərtəbəliliyin ə görə yerləşdirilmə sənaye-kommunal 
byektlər, nəqliyyat və mühəndis kommunikasiyalar yaşıllıq əkinləri və s. 
şək. 70). 

• Mədəni irsi əraziləri (tarixi, memarlıq, arxeologiya abidələri, qoruqlar və 
s.), xüsusi istifadə şərtləri olan zonaları (faydalı qazıntı yataqları zonaları, 
sanitar-müdafiə, su anbarları, səsdənqoruyan zonalar və s.), fövqaladə 
halların baş vermə riski olan əraziləri (sürüşmə, uçma, subasma, kimyəvi 
və radiasiya yoluxması, partlayış və s. təhlükəsi olan ərazilər,  şək. 71) əks 
etdirən məhdudiyyətlər sxemi (planlaşdırma məhdudiyyəti sxemi).  

• Ərazi inkişafının kompleks təhlilinin nəticələrini (müxtəlif şəhərsalma 
dəyəri  zonaları, yaşayış, sənaye və rekreasiya funksiyalarının 

www.behruzmelikov.com



33  

yerləşdirilməsi üçün ərazilərin yararlılıq dərəcəsi, şək 72) əks etdirən 
ərazinin kompleks dəyərləndirmə sxemi. 

   

Şək.70. Q.Kaltan. Ərazinin müasir 
istifadə sxemi 

 

Şək.71. Q.Kaltan. Planlaşdırma 
məhdudiyyəti sxemi 

Şək.72. 
Q.Kaltan.Ərazinin kompleks 
dəyərləndirmə sxemi 

 

 

Şəhərformalaşdıran amillərin şəhər planı inkişafına təsirini unikal və parlaq ifadə  
olunmuş təbii-iqlim və landşaft şəraitindəinkişaf edən şəhərlərin misalında dəqiq 
izləmək olar. Bir çox Sibir şəhərlərinin planlaşdırılma strukturuna hidroqrafiya və yerin 
relyefi böyük təsir göstərmişdir (şək. 73.74).  

 
                        Şək.73. Şəhər planının formalaşmasına təbii-landşaft şəraitinin təsiri 
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Şək.74. Şəhərsalma layihələndirməsində hidroqrafik və landşaft şəraitinin nəzərə alınması 

Şəhərsalma layihələndirilməsində təbiət kontekstinə iki prinsipial yanaşma.  
 
Tabe edilmə Nəzərə almama 

 

       Avstriya 

 

  Paris, rekonstruksiya layihəsi, 1925, le Korbüzye  

 

 

    Ekoloniya qəsəbəsi, Niderland 

 

Moskva. Rekonstruksiya layihəsi, 1932. 

 

www.behruzmelikov.com



35  

Amma, təbii şəraitə tamamilə tabe edilmə və ya tamamilənəzərə almama  çətin 
ki, mümkündür, çox ehtimal ki, bu və ya başqa yanaşmaya sadəcə can atılır.  

 
 
 

MÖVZU 8 
 

Şəhərin zonalaşması. Funksional zonalaşma. 
 Şəhərin funksional t əşkilinin əsas prinsipləri.  
Zolaq (kəmər)  zonalaşması, şəhərsalma zonalaşması. 
 
Təyini: Funksional zonalaşma – şəhər ərazilərinin istifadə xarakterinə görə 

ayrılmasıdır.  
Şəhər ərazisinin dəqiq funksional  zonalara ayrılması şəhərlər üçün hər zaman 
xarakterik olmamışdı, sənayeyə qədərki şəhərlərdə funksiyaların məkanda qarışması 
hiss olunur. Şəhər təşkilnini yeni prinsipinin yaranması (funksional zonalaşması) 
Avropada sənaye inqilabı ilə bağlıdır.  

İlkdəfəfunksional zonalaşma prinsipi 1903-cü ildə T. Qarnye tərəfindən 
formalaşdırılmışdı. Yenilik onda idi ki, şəhərdəki funksiya və proseslər aydın şəkildə 
sərhədlə ayrılırdı, bunun da nəticəsi olaraq yaşayış məkanlarının təşkilində və 
nəqliyyat-piyada hərəkətində yeni üsullar tətbiq olunurdu.  

T. Qarnye şəhəri məkanca ayırmaq təkilif etdi: yaşayış, əmək, istirahət, təhsil, 
hərəkət (şək. 75). 

 
Şək. 75. T.Qarnye, industrial şəhər layihəsi, “Roma mükafatı”, 1903 

Tədricən funksional zonalaşma prinsipi professional memar düşüncəsini fəth edi 
və şəhərsalma nəzəriyyəsi və praktikası tərəfindən diqqətə cəlb olunur (şək. 76).  
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Məişət 

 
Şək. 75. Xətti inkişafın funksional-axın sxemi, N.Milyutin 

 
Funksional zonalaşma ideyalarının nəzəri tətbiqində və populyarlaşmasında 

CİAM-ın böyük rolu olmuşdur. (Beynəlxalq Müasir Memarlıq Konqresi):  
1928-ci il, konqress CİAM deklorasiyadan: “şəhərsalma-kollektiv həyat 

funksiyalarının təşkili....”  
1933-cü il konqres CİAM-Afina xartiyasının qəbul olunması deklorasiyada: 

“Funksional zonalaşma-şəhərsalmanın əsas prinsipidir”. 
Funksional zonalaşma prinsipi şəhərdə baş verən bütün rəngarəng prosesləri bir  

 
 

                                                  şək. 77 
 
ümumi sxemə gətirməyi guman edirdi (şək. 77). 

 Hal-hazırda funksional zonalaşma prinsipi şəhərsalma qanunvericiliyində 
möhkəmləndirilmişdirvə şəhərsalma təcrübəsində tətbiq edilir. 

Təyini: funksiyalar zonalar - ərazi planlaşdırılması sənədləri il ə sərhədləri və 
funksional təyinatı müəyyənləşdirilən zonalardır (şək. 78). 

Əsas funksional zonalar 
- yaşayış zonası (şəhərin 50%-dən çoxunu tutur, yaşayış zonasında yaşayış və ictimai-
işgüzar zonaları ayırmaq olar); 
- sənaye; 
- anbar; 
- kommunal;  
- mühəndis və nəqliyyat infrastrukturu zonası; 
- rekreasiya zonası  
 

əmək 

 
 Istirah ət 
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Şək. 78. əsas funksional zonaların ərazi-məkan inkişafı: A – sektor; B – paralel; C – iki 

yaşayış-istehsalat kompleksləri il ə; D – məskunlaşma yerlərinin qrup sistemində; 1 – istehsalat zonası; 
2 – yaşayış zonası  

 
XX əsrin sonunda funksional zonalaşma prinsipi şəhər daxilində qarşlıqlı 

münasibətlərin mürəkkəbliyini əks etdirmək bacarığının olmamasından bəzi 
mütəxəssislər tərəfindən tənqid edilir. Bu tənqid “əmək-məişət-istirahət” düstuunun 
elementar (bəsit) olmasına və eyni zamanda şəhərdə baş verən proseslərə: əmək 
balansının yerini dəyişməsi ilə, funksiyaların inteqrasiyası və yeni funksiyaların 
yaranması ilə, şəhərin şaquli istiqamətdə inkişafına (şaquli planlaşdırılma) və s. 
əsaslanırdı. 

Şəhərin funksional modeli şəhər mərkəzindən məsafəni və ərazidə baş verən 
proseslərin intensivliyini nəzərə almır. Bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün kəmər 
zonalaşması prinsipi (modeli) təklif edilir. Bu model şəhər inkişafına funksional baxışı 
tamamlayacaq.  

Kəmər zonalaşma  
Təyini: kəmər (zolaq) zonalaşma -- ərazi istifadəsinin intensivliyinə, onun 

müxtəlif funksiyalarla dolğunluğuna görə zonalaşmadır (şək. 79). 
Mərk əzi zona– ən çoxfunksiyalı element, müxtəlif funksiyaların yüksək 

konsentrasiyası, şəhərin ictimai həyatının fokusu, yüksək şəhərsalma dəyəri olan daha 
intensiv mənimsənilmiş ərazilərdir.  

Periferiya (ətraf, k ənar)-  şəhərin aşağı sıxlıq və az funksiyalar, mərkəzdə 
əlaqənin çətin olması (məsafə, təbii və ya süni maneələr) xarakterik olan aşağı 
şəhərsalma dəyəri olan, ən az intensiv dərəcəsi ilə mənimsənilmiş ərazilərdir. 

Orta zona – funksiyaların sıxlığı və mənimsənilmə intensivliyi mərkəzi zonaya 
nisbətən az, periferiyaya nisbətən çoxdur. 

Uzaq periferiya–funksiyanın ən minimum olduğu ərazilər (şəhərətrafı). 
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Şək. 79 

 
Şəhərin inkişafına görə (ərazi genişlənməsi və ya rekonstruksiya) kəmər 

zonaların sərhədləri transdformasiya olunur. Kəmər zonalarının sərhədlərinin 
konfiqurasiyasının dəyişməsinə bilavasitə şəhərin planlaşdırılma strukturunun 
(karkasın) inkişafı təsir göstərir. Kəmər zonaları bir-birin udaraq (tutaraq) genişlənir 
(mərkəz orta zonanın hesabına, orta zona periferiyanın hesabına genişlənir). 

Müasir şəhərsalma qanunvericiliyində ərazinin şəhərsalma zonalaşması anlayışı 
mövcuddur (şək. 80). Zonalaşmanın bu növü bütöv şəhərsalma sisteminin optimal 
funksiyalaşma məqsədi ilə şəhərin müxtəlif ərazilərinin perspektiv inkişaf xarakterini 
müəyyənləşdirməyi nəzərdə tutur. 

Bu zonalaşma növü ərazilərin inkişafına təsir edən amillərin maksimum sayını 
əks etdirməli və nəzərdə tutmalıdır (şək. 81).  

Təyini: şəhərsalma zonalaşması- ərazi zonalarının müəyyənləşdirilməsi və 
şəhərsalma re qlamanetinin təyini məqsədilə bələdiyyə yaranışları ərazilərinin 
zonalaşmasıdır;  

Təyini: ərazi zonalaşması- bu zonalar üçün torpaq istifadəsi və tikintisi 
qaydalarında sərhədlər müəyyənləşdirilir və şəhərsalma reqlamentləri təyin edilir; 

Təyini: şəhərsalma reqlamenti– uyğun ərazi zonalarının sərhədləri daxilində 
təyin edilən torpaq sahələrinin icazə verilən istifadə növləri, sahələri mümkün olan 
maksimum ölçüləri və icazə verilən tikinti, rekonstruksiyasını, parametrləri (ölçüləri) 
həmçinin kapital tikinti sahələrinin və obyektlərinin istifadə məhdudiyyətləri; 

Təyini: topraq istifadəsi və tikintisi qaydaları - ərazi zonaları, şəhərsalma 
reqlamenti, bu sənədin tətbiqi qaydaları və ona dəyişiklikl ər edilməsi qaydaları 
göstərilən şəhərsalma zonalaşması sənədi. 
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Şək.80. Novosibirskin ərazi zonalaşması sxemi, 2006 

 
Şək.81. Sərt şəhərsalma reqlamenti olan ərazidə şəhər mühiti formala şması nümunəsi, Berlin, 1990-cı illər 

 

 
MÖVZU 9 

ŞƏHƏR PLANININ ƏSAS STRUKTUR ELEMENTL ƏRI 

Şəhərin yaşayış zonası  
Yaşayış ərazisinin planlaşdırılma t əşkili.Ierarxik (pill əli)  ictimai xidm ət 

sistemi.Mikrorayonlaşmanın prinsipləri. yaşayış zonasının struktur elementləri – 
məhəllə, mikrorayon. Yaşayış tikintisinin yerl əşdirilm ə xarakterin ə və 
planlaşdırılma təşkilin ə təbii iqlim şəratinin t əsiri. Yaşayış tikintisinin normativ-
hesablama göstəricil əri. Müxt əlif  mərt əbəlikli  ya şayış tikintisinin sosial-iqtisadi 
göstəricil əri. 
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Təyini: yaşayış ərazisi– yaşayış tikintisinin, ictimai mərkəzlərin və əhalinin 

istirahət zonasının yerləşdiyi zona, əhalinin qeyri-istehsalat fəaliyyəti mühiti. 
Kiçik və orta şəhərlərdə yaşayış zonası adətən bütün şəhər ərazisinin yarısını 

tutur, bununla yanaşı yaşayış zonasının özünün təxminən yarısını yaşayış təşkil edir, 
qalan ərazilər isə şəhər əhəmiyyətli ictimai idarələrin, şəhər magistrallarının və yaşıllıq 
məkanlarının sahələri üçün istifadə olunur. Iri şəhərlərdə bu nisbət nəqliyyat 
şəbəkəsinin daha çox inkişafı və yaşayış əraziləri payının azalması hesabına dəyişir.  

Yaşayış mühiti aşağıdakı mərhələlərdə təşkil olunur: rayon planlaşdırılmasında 
yaşayış tikintisi üçün meydançaların seçimi həyata keçirilir, baş planda şəhərin və ya 
kənd yaşayış yerinin yaşayış zonasının kompleks təşkil olunması məsələləri həll edilir, 
müfəssəl planlaşdırılma və tikinti layihələrində yaşayış komplekslərinin formalaşması 
üzrəmemarlıq-planlaşdırılma təklifl əri işlənir, tikinti üsulları, yaşayış və ictimai bina 
tipləri müəyyənləşdirilir.  

Yaşayış ərazisinə olan tələbatı qabaqcadan  müəyyən etmək üçün mərtəbəlilikd ən 
asılı olaraq iriləşmiş (böyüdülmüş) göstəricilər qəbul olunur. Bunlar min nəfərə 10-7 ha 
arasında olur.  

Şəhərlərdə yaşayış ərazilərini sahəsi 250 ha-dan çox olmayan hissələrə 
magistrallarla və yaşıllıq zolaqları ilə bölmək lazımdır. Yaşayış zonasının 
planlaşdırılma strukturu onun bütün elementlərinin rasional (səmərəli) təşkilini v ə 
qarşılıqlı yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. Yaşayış ərazisinin planlaşdırılma təşkili 
şəhərin böyüklüyündən, təbii iqlim şəraitindən, şəhərin böyümə sürətindən və s. asılıdır 
(şək. 82).  

 
Şək.82. Müxtəlif böyüklükd ə yeni şəhərl ərin yaşayış zonasının planlaşdırılma strukturu:  

a-30min əhalisi olan kiçik şəhər; b-100min əhalisi olan orta şəhər; c-350-min əhalisi olan iri şəhər. 
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Yaşayış ərazisinin formalaşmasının ümumi prinsipi əhalinin sosial-mədəni və 
məişət tələblərinin reallaşması zamanı rahatlığının maksimum təmin olunması 
resursların və şəhər torpaqlarının səmərəli istifadə olunmasıdır.  

Yaşayış ərazilərinin təşkili zamanı aşağıdakı məsələlər həll olunur: 
1. Əsas funksional proseslərin (məişət, istirahət, xidmət) təşkili; 
2. Nəqliyyat və piyada mümükünlüyünə nail olma; 
3. Sanitar-gigyenik şərtlərə görə əlverişli mühitin yaradılması; 
4. Estetik cəhətdən tam yaşayış mühitinin yaradılması 
Yaşayış ərazisinin  strukturundav əsas bənd – 

yaşayış evləri qruplarının  funksional və məkan 
birləşməsi əsasında, birgə xidmət sistemi 
(mikrorayonlar, məhəllələr) əsasında formalşaman 
yaşayış yaranışları. 

Xidmət idar ələri ierarxiyası 
(əhaliyə xidmətin t əşkilinin pill əli prinsipi) 

1. Epizodik istifadə obyektləri(teatrlar, zoopark, 
ippodrom, sirk, şəhərin inzibati idarələri və s.). 
mərkəzdə və ya şəhər kənarında yerləşir. (şək. 83) 

2. Vaxtaşırı (dövri) istifadə obyektləri (ticarət mərkəzləri, idman kompleksləri, 
kinoteatrlar və s.) planlaşdırılma rayonlarının ictimai mərkəzlərində yerləşdirilir 
(şək. 83).  

3. Gündəlik istifadə obyektləri (uşaq bağçaları, məktəblər, ictimai iaşə müəssisələri 
mağazalar, apteklər və s.) yaşayış yaşayış yerindən bilavasitə yaxınlıqda yerləşir 
(şək 83).Şək.83. 

 
Təyini: mikrorayonlaşma prinsipigündəlik xidmət idarələrinin (ətrafında) 

yaşayış binalarının birləşməsinə, sakinlərin möhkəm birliyinin formalaşmasına, 
təhlükəsiz, komfortlu yaşayış mühitinin yaradılmasına əsaslanır.  

Mikrorayonlaşma prinsipi XX əsrin ortalarından etibarən şəhərsalma 
təcrübəsində geniş tətbiq edilir, hal-hazırda iri şəhərlərin yaşayış ərazilərinin xeyli 
hissəsi mikrorayonlarla təqdim edilir (şək. 84-87). 
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 Şək.84. Krasnoobsk qəsəbəsinin layihəsi. 
Yaşayış zonası ictimai mərkəzin ətrafında  
Cəmlənmiş üç mikrorayondan ibarətdir.          Şək.85. Krasnoobsk qəsəbəsində  
                                                                                        mikrorayonlar qrupu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şək.87. Kropotkinskiy yaşayış rayonunun  
                                                                                                planlaşdırılması, 1973-cü il  
Şək.86. 5-saylı mikrorayon, Novosibirski, 
              kosmosdan görünüş.  

 
Mikrorayonlarda nəqliyyatın tranzit hərəkəti məhdudlaşdırılır (aradan çıxarılır), 

əksərən piyada mühiti formalaşır.  
“Mikrorayon”  terminin qısa tarixi. 
XIX əsrin sonunda sənaye  cəhətdən inkişaf  etmiş ölkələrin şəhərlərində pis 

sanitar-gigyenik (ekoloji) vəziyyət yaranmışdı. əhalinin çox hissəsi yüksək sıxlıqlı 
tikinti şəraitində yaşayış məhəllələrində yaşayırdı, mənzillər küləklənmir və insolyasiya 
olunmurdu. Əhali sayının artmasına vətikintinin sıxlaşmasına görə yaşayışın şərtləri 
get-gedə pisləşirdi (şək.  88-90). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Şək.89. Nyu-Yorkda yaşayış məhəlləsi üzrə layihə təklifi,  
                                                                                             XX əsrin əvvəli                                                                            
 

     Şək.88. Berlinin tikintisi, XIX əsrin sonu 
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             Şək. 90. Yaşayış rayonlarının “başdan-başa” tikilməsinin müasir nümunələri. 

 
XX əsrin əvvəllərində şəhər inkişafının yeni yollarının və formalarının fəal 

axtarışı gedirdi (“şəhər-bağ”), cümlədən müxtəlif səviyyələrdə yaşayış evindən 
başlayaraq (“yaşayış üçün ev-maşın”) yaşayış rayonu, şəhər, məskunlaşma 
sisteminədək yaşayış məkanlarının təşkilinin yeni üsulları və prinsiplərinin axtarişi baş 
verirdi. 

Qapalı quyu-həyətləri olan məhəllələrinperimetr boyunca tikintisinin alternativi 
olaraq memarlar tərəfindən cərgəli (sətri) tikinti (şək. 91) üsulu sonra isə  sərbəst 
planlaşdırılma prinsipi təklif edildi (şək. 92-94). 

 
Şək.91. Cərgəli (sətri) tikinti, Frankfurt, mem. E.May, Q.Bem,  

V.Şvagenşaydt. Mautner, 1929-cu il   

 
Şək.92. Barselonada yaşayış rayonunun tikintisi, mem.L.X.Sert  1933-35. 
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Şək. 93. Yaşayış rayonu, mem. F.L.Rayt  

 
 
 
 
 
 
 

 
Şək.94. Yaşayış rayonu, Mo şəhəri, mem Le Korbüzye 

 
SSRİ-də “mikrorayonlaşma” prinsipinin tətbiqi 1960-cı illərdə başladı. Bu 

mərhələ (kütləvi) miqyaslı tikintinin başlanması  və industrial evtikmə üsullarının 
tətbiqi ilə bağlı idi. Tipləşdirilmiş evlərin ilk seriyaları şəhər məkanlarının 
formalaşmasında yaradıcılıq axtarışı üçün heç bir imkan yaratmırdılar və uzun üçün bir 
çox sovet şəhərlərinin və dünya şəhərlərinin yaşayış rayonlarının obrazını 
müəyyənləşdirdilər (şək. 96,97). 
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Şək.96. Barselona, İspaniya                                     Sək.97. SSRİ şəhərl əri üçün xarakterik tikinti 
 

Daha  sonra tip seksiyaların mərtəbəliliyi artırıldı, künc və dönən seksiyalar 
işlənildi, bu isə bir qədər memarın professional yaradıcılığını genişləndirdi və  
zənginləşdirdi. SSRİ və xarici memarlar məhdud imkanlara baxmayaraq yaradıcılıq 
axtarışını davam edirdilər, ifadəlilik vasitəsi kimi  çıxış edirdi, müxtəlif mərtəbəli 
tikintinin tətbiqi, tikinti mərtəbələrinin plastikliyi, yerin plastikası və relyefdən istifadə, 
superqrafika və s (şək. 98, 102). 

  

 

Şək. 98. Yaşayış rayonu Kurtiliyer”, 
Fransa, mem. Aylaud 

Şək.99.Erebro şəh. (İsveç) 
mikrorayon, mem. Ekholt.  

Şək.100. Erebro şəh. (İsveç) 
mikrorayon, mem.Bakstrem, 
Reynius, 1950. 

 

 

 

Şək. 101. Mikrorayon “Lazdinay”, 
Vilnyus, 1970-ci illər, mem 
V.Çekanauskas, V.Bredikis, V. Balçunas, 
Q.Valyuşkis.  

 

Şək. 102. Nanterr yaşayış rayonu, mem. E.Ayo, Paris.  

 
Mikrorayonun planla şdırma təşkili  

Mikrorayonun planlaşdırma həlli bütöv amillər kompleksindən asılıdır: şəhərdə 
vəziyyət, təbii iqlim şəraiti, relyef və onun səmtlərə görə vəziyyəti, sosial-iqtisadi və 
demoqrafik vəziyyət və s.  
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Mikrorayon funksional-planlaşdırma və kompozisiya həllinə görə yaşayış rayonu 
və ya bütöv şəhərin ümumi məkan təşkili ideyasının tərkib hissəsi kimi baxılır. 
Mikrorayonda həmiçinin tikinti təşkilinin bir neçə pilləsi və ya səviyyəsini ayırmaq 
lazımdır. (şək.103.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şək. 103.Yaşayış tikintisi təşkilinin pill əli prinsipi:    
а– evlər qrupu;б – yaşayış məhəlləsi;в– mikrorayon 

 

Mikrorayonun planlaşdırma təşkilinin əsas məqsədi yaşayış üçün komfortlu və 
təhlükəsiz mühitin yaradılmasıdır. Buradan bir neçə məsələ çıxır: obraz ifadəliliyinin 
formalaşması, tam təmin olunmuş xidmət sistemlərinin yaradılması, piyada və 
nəqliyyat hərəkətinin təyini, həyət məkanlarının səs-küydən qorunması, ərazinin 
yaşıllaşdırılması və s. (şək. 104). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şək.104. Mikrorayonun planlaşdırılma təşkilinin nəzəri sxemi  

 

Mikrorayonlarda əsas piyada yollarından və binalara yanaşma yollarından ibarət 
piyada yolları sistemi nəzərdə tutulur. Bu sistem çox qısa məsafələrlə yaşayış qruplarını 
ictimai nəqliyyat dayanacağı ilə, ictimai mərkəzlərlə, avtomobillər saxlanılan yerlərlə 
və digər kütləvi cəlb edilmə obyektləri il ə əlaqə yaratmalıdır.  

Əsas piyada yollarını küçə və keçidlərdən ayırmağa çalışırlar (şək. 105). 
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   Şək. 105. Mikrorayonda piyada və avtomobil axınlarının ayrılması nümunələri 
 

Nəqıiyyat xidməti sistemi mikrorayonun əsas funksional zonalarının orqanik 
birləşməsində mühüm rol oynayır  və budaqlanmış keçidlər şəbəkəsindən və evlərə, 
məktəblərə, uşaq bağçalarına, ictimai mərkəzlərə nəqliyyat yanaşmalarından ibarətdir. 
Mikrorayonda küçə-yol şəbəkəsi elementləri kateqoriyalara bölünür: yaşayış küçələri 
(qırmızı xəttin xarici konturu üzrə), keçidlər, piyada yolları, gəzinti və velosiped 
cığırları. 

Keçidlər sistemini elə layihələndirirlər ki, tranzit hərəkəti çıxarılsın. Yük 
hərəkətinin məhdudlaşdırılması məqsədilə qarajlar və mağazalar mikrorayonun 
kənarında, ümumşəhər küçəsinin yaxınlığında yerləşdirilir.  

Daxili keçidlər sistemi dalanlı, halqavari, ilgəkli və qarışıq sxemlərə görə 
layihələndirilir (şək. 106).  

 
Şək. 106. Mikrorayonda nəqliyyat keçidlərinin təşkilolunma variantları.  

 

Texniki-iqtisadi göstəricil ər 
Əhalinin sıxlığı - yaşayış ərazisinin mənimsənilmə intensivliyinin əsas 

göstəricisidir. TN və Q-na görə, əhalinin sıxlığı bir qayda olaraq 450 nəf/ha-dan çox 
olmamalıdır.  

Iqlim rayonlarının müxtəlif şəhərsalma dəyəri olan ərazilər üçün əhali sıxlığı 
aşağıdakı cədvəldə olduğu kimi tövsiyə olunur. 
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Ərazinin şəhərsalma dəyəri Tövsiyyə olunan sxılıq (brutto) 

Yüksək  420 nəf/ha 

Orta  350 nəf/ha 

Aşağı  200 nəf/ha 

 
Mikrorayonun hesablama ərazisi sərhədlərini magistral və yaşayış küçələrinin 

qırmızı xətlərinə görə təyin etmək lazımdır. 
Həmçinin istifadə olunan göstəricilər:  
Tikintinin sıxlığı (%)– tikilmiş ərazi sahəsi 
Yaşayış fondu sıxlığı (brutto) (m2/ha) – qırmızı xətlər daxilində mikrorayonun 1 

ha ərazisinə düşən yaşayış fondunun sayı (yəni yaşayış evlərində ümumi sahənin cəmi) 
YFS (brutto)= yaşayış fondu, m.kv 

S. mikrorayon, ha 
 

Yaşayış fondu sıxlığı (netto) (m2/ha)  - yaşayış fondunun mikrorayonun yaşayış 
ərazisinə olan nisbəti 

 
YFS (netto)= yaşayış fondu, m.kv 
S. mikrorayon, ha 

Müxt əlif mərt əbəlilikli tikintinin sosial-iqtisadi xarakteristikala rı 
Azmərtəbəli tikinti 

Bu tip tikinti əsasən kənd yaşayış məntəqələrində, kiçik şəhərlərdə və iri 
şəhərlərin kənarlarında və ya şəhərətrafı zonalarındadaha çox yayılmışdı (ABŞ-da 
əhalinin 80%-i, xüsusi evlərdə yaşayır, şək. 107). 

 
Şək. 107. ABŞ-da kütləvi azmərtəbəli tikinti, 1950-ci illər.  

Üstünlükləri:  torpaqla əlaqə, fərdi memarlıq və planlaşdırılma, dəyişiklik edə 
bilmə imkanı, şəxsi dayanacaq  yeri və s.  

Nöqsanları: əhalinin aşağı sıxlığı, nəqliyyat və mühəndis kommunikasiyalarının 
uzunluğu, tikinti və xidmətin yüksək dəyəri, piyada yoluna sərf olunan vaxtın çox 
olması. 
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Əhalinin sıxlığını artırmaq üçün bloklaşdırılmış və ya xalça şəkilli tikinti t ətbiq 
edilir, belə tikinti nöqsanları aradan qaldırır və azmərtəbəli tikintinin bütün 
üstünlüklərini saxlayır (şək. 108). Azmərtəbəli yüksəksıxlıqlı tikinti şəhər ərazilərinin 
mənimsənilməsində getdikcə daha fəal tətbiq edilir, belə ki, o sıxlığına görə 
çoxmərtəbəli tikinti il ə qarşı-qarşıya qoyula bilər.  

 
Şək. 108. Bloklaşdırılmış tikinti  

 

Orta mərtəbəli yaşayış tikintisi (3-5 mərtəbə) 
Şəhər tikintisinin çox geniş yayılmış tipidir. 
Üstünlükləri: torpaqla əlaqə saxlanılmaqla yüksək sıxlığa nail olmaq 

mümkündür (şək. 109-111). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 109. Жилой комплексв Анапе Рис. 110. Жилой комплекс 
«СветиВлас» вг.  Несебр 

Рис.111. Жилой 5-
ти 

этажный комплексв  
Əgər 50-60-cı illərdəki 5-mərtəbəli tipl əşdirilmiş tikintidən bəhs etsək, onun əsas 

nöqsanı – bu monotonluq və yaşayış mühitinin estetik cəhətdən natamamlığıdır. XX 
əsrin sonundan başlayaraq keçmiş sovet məkanının bir çox yerlərində tip binalar 
tikilmi ş rayonlar  sökülməyə başlayıb  (şək. 112).  

 
Şək. 112. “Xruşovkaların” sökülməsi   

 

www.behruzmelikov.com



50  

Çoxmərtəbəli tikinti (6 mərtəbə və daha çox) 
Bu tip tikinti hal-hazırda iri və çox iri şəhərlərdə üstünlük təşkil edir. 
Üstünlükləri:  ərazi istifadəsinin yüksək intensivliyi, nəqliyyat, mühəndis 

kommunikasiyaları və abadlaşdıramaya sərf  olunan xərclər minimallaşdırılır, nisbətən 
aşağı dəyərli mənzil (torpağın dəyəri və kommunikasiya xərcləri nəzərə alınmaqla). 

Nöqsanları: xarici yaşayış mühitlə əlaqənin kifayət qədər olmaması; yaşayış 
ərazilərinin məhdud insolyasiyası;  tikinti və istismar dəyərinin liftl ərin quraşdırılması 
hesabına (10 mərtəbədən yuxarı tüstülənməyən pilləkən)  artması. 

Yüksək mərtəbəli tikinti (75 m-dən yuxarı) 
Üstünlükləri: tikintinin ümumi kompozisiyasında şaquli dominant yaratmaq 

imkanı, bir qayda olaraq pəncərədən cəlbedici görünüş olur. 
Nöqsanları:mənzilin ekoloji natamamlığı.  
Yüksək mərtəbəli binaların əhəmiyyətli xüsusiyyətləri vardır: aparıcı 

konstruksiyalara düşən yükün yüksək səviyyəsi, büyök üfüqi (külək) yükləri, əlavə 
mühəndis düyünlərinin yaradılmasına ehtiyac (texniki mərtəbə), yanğın təhlükəsizliyinə 
və s. tələbatın artması.  

Belə hesab edilir ki, yaşayış tikintisini 100m hündürlüklə məhdudlaşdırmaq 
iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğundur. Şəhərin ifadəli (şək. 113) siluetinin (imicinin) 
yaradılmasına ethiyac olduqda yüksək dəyərə əhəmiyyət verilmir, lakin 
yüksəkmərtəbəli binalar olaraq yaşayış deyil ofis binaları tikilir. 

 
Müxtəlif mərtəbəli tikinti 

Üstünlükləri: yüksək sıxlıq, qənaət, müxtəlif tipli yaşayış binaları  
 

MÖVZU 10 
ŞƏHƏRIN MƏRKƏZI 

Ictimai mərk əzin funksiyaları və yerləşdirilm əsi.  
Şəhər mərk əzlərinin planla şdırma təşkili 
Kompakt, xətti, parçalanmış mərk əz. Ümumşəhər mərk əzinin məkan 
kompozisiyası. Ansambl anlayışı. Yeraltı məkanların mənimsənilməsi.  
Şaquli zonalaşma. 

Təyini: Şəhərin ictimai m ərk əzi – şəhər, aqlomerasiyaəhalisinin ictimai 
həyatının cəmləndiyi yerdir.  

Şəhərin ictimai həyatı inzibati-işgüzar idarələr, mədəni-məişət xidməti 
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obyektləri sisteminin formalaşması ilə bağlıdır. Mərkəzin ərazisi küçə-yol şəbəkəsinin 
yüksək sıxlığı ilə daha intensiv mənimsənilmişdir, burada funksiyaların ən rəngarəng 
və yüksək konsentrasiya dərəcəsi vardır (şək.114). 

 
 

 

 
 

Şək. 114. O. Manhetten, Nyu-Yorkun ictimai və işgüzar mərkəzi. 
 

İctimai mərkəzlərin strukturu şəhərin böyüklüyündən , onun məskunlaşma 
sistemində rolundan və onun funksional-planlaşdırılma təşkilindən asılıdır (şək. 115). 
İri və cox iri şəhərlərdə, eləcə də parçalanmış strukturlu ümumşəhər mərkəzi olan 
şəhərlərdə, bir qayda olaraq, şəhər əhəmiyyətli yarımmərkəzlər əlavə olunur. Kiçik 
şəhərlərdə və kənd yaşayış yerlərində, bir qayda olaraq, gündəlik istifadə obyektləri 
yerləşdirilmiş vahid kompakt ictimai mərkəz formalaşır.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şək.115.170 min əhalisi olan şəhərin mərkəzi. 

 
Çox iri şəhərin mərkəzinin əsas xüsusiyyəti ondadır ki, o təkcə şəhərə deyil, 

bütöv aqlomerasiyaya xidmət göstərir, məskənlərarası xidmət funksiyasını yerinə 
yetirir və şəhər mərkəziona bitişik ərazilərin əhalisi də nəzərə alınmaqla təşkil edilir. 

Şəhərlərdə ümumşəhər mərkəzini, planlaşdırılma rayonlarının (zonalarının), 
yaşayış və sənaye rayonlarının, istirahət zonasının mərkəzlərini, gündəlik istifadə 
ticarət-məişət mərkəzlərini, həmçinin ixtisaslaşmış mərkəzləri (tibb, təhsil, idman və 
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s.) daxil edən sistemlər formalaşır (şək.116).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şək. 116. Moskva şəhərinin ictimai mərkəzlər sistemi. 

 
Funksional məzmununa görə ictimai mərkəzlər monofunksional və 
polifunksional olurlar:  

• Monofunksional (ixtisaslaşmış) – rekreasiya, idman, təhsil, müalicə- 
sağlamlıq, işgüzar və s.  

• Polifunksional (çoxfunksiyalı) – şəhərin ərazi vahidlərinə kompleks 
xidməti təmin edir. Ümumşəhər mərkəzləri, planlaşdırılma  rayonları 
mərkəzləri, yaşayış rayonları mərkəzləri polifunksionaldır.  

 

Mərk əzin planlaşdırılma t əşkilinin əsas tələbləri 
1) Mərkəzin nəqliyyat əlaqəsi (şəhərin yaşayış ərazisi ilə rahat əlaqə). 
2) Mərkəz obyektlərinin ictimai nəqliyyat dayanacaqlarından rahat piyada 

əlaqəsində yetrləşdirilməsi (200m). 
3) Tpanzit nəqliyyatının, ən əvvəl yük nəqliyyatı hərəkətinin mərkəzdən 

istisnası edilməsi. 
4) Bütün funksional zonaları və mərkəz elementlərini əlaqələndirən və piyada 

hərəkətinin fasiləsizliyini nəzərə alan piyada əlaqələri sisteminin təşkili 
(ikisəviyyəli keçidlər, piyada küçələri, meydanları və s.).  

5) Tikintinin ansambllığı, memarlıq-planlaşdırma inkişafının kompleksliyi və 
varisliyi. 
Mərkəzin ərazisini ictimai binaların sahələri, piyada yolları, magistrallar, 

yaşıllıq əraziləri, meydanlar və dayanacaqlar formalaşdırır. Mərkəz ərazisinin 50%-ni 
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açıq məkanların təşkil etməsi optimal sayılır. Bütövlükdə ictimai mərkəzin ərazisi 
idman qurğuları nəzərəalınmadıqda bir sakinə 3-5m2  təşkil edir. 

Mərkəzi rayonların rekonstruksiyası zamanı piyada hərəkətinin təşkili v ə 
qarşılıqlı əlaqəli piyada məkanları sistemlərinin və yaşıllıqların formalaşması əsas 
(prioritet) məsələlərdəndir. Piyada küçələrinin və ya hətta piyada zonalarının 
formalaşması bir çox tarixi şəhərlər üçün xarakterikdir (şək. 117-120).  
 

 
 

 

Şək.117 Berlin                                 Şək.118.Yekatrinburq                        Şək.119. Moskva  

 
 

                         Şək.120. Novosibirskidə Lenin küç. Boyunca piyada məkanlarının təşkili,  
                                            konkurs layihəsi materialları, rəh. M.R.Kolpakova  

 

 

Şəhər mərkəzləri kompakt, xətti və parçalanmış plan quruluşuna malik ola 
bilər.  

 

 

 

 

 

 

 

Şək.121. Saliqaliç, 1781                                              

 

 

 

 

 

 

 

Şək.122. Park-Forest, ABŞ 
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Kompakt mərk əz. Kiçik və orta 
şəhərlər üçün xarakterikdir. Kompakt 
mərkəzin ən sadə tipi – perimetr 
boyunca tikinti olan piyada 
meydanıdır.Kompakt meydanların 
ümumi xassəsi onların həcmi-məkan 
birliyi v ə mürəkkəb olmayan 
planlaşdırma təşkili ( şək. 121, 122).  

Xətti m ərk əz. Bir qayda olaraq baş 
küçə və ya sahil (kurort şəhərlərində) 
boyunca formalaşir. Xətti mərkəz üçün 
ictimai funksiyaların ada şəklində 
yerləşdirilməsi xarakterikdir (şək.123, 
124).  

 

 

Şək.123. Kambernold, 

Böyükbritaniya 

 

 

 

 

 

 

 

Şək.124.Eruvil, Fransa 
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 Parçalanmış mərk əz. İri və çox iri şəhərlər üçün xarakterikdir və qarşılıqlı 
əlaqəli mürəkkəb mərkəzlər sistemini təqdim edir.Mərkəzi, daha intensiv 
mənimsənilmiş sahələr demək olar ki, tamamilə inzibati-ictimai funksiyalarla 
məşğuldur. Periferiyaya doğru bu funksiyalar ayrı-ayrı yaşayış sahələrini saxlamaq şərti 
ilə nəqliyyat magistralları boyunca cəmlənir (şək.125, 126). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şək.125. Mə
inkişafı, İrkutsk 
(B.İ.Oqlı).  

 

 

 
 

Bir çox iri şəhərlərin mərkəzləri özünün inkişaf prosesində kompakt sistemdən 
(baş meydan) xətti mərkəzə (baş küçə) və daha sonra məkanda inkişaf etmiş sistemə 
transformasiya olunmuşdur. Belə təkamül yolunu bir çox iri şəhərlərin  ictimai 
mərkəzi keçmişdir.    

Şəhər mərkəzinin planlaşdırma təşkili regionun təbii-iqlim şəraitindən asılıdır. 
Bir çox şəhərlər bilavasitə su hövzələrinin yaxınlığında yerləşdirilir. Soyuq iqlim şəraiti 
üçün qışda su hövzələrindən gələn küləklərdən qorunmaq məqsədilə meydan 
sistemlərui ilə baş küçəni şəhər tikintisinin nisbətən dərinliyində formalaşdırmaq 
məqsədəuyğundur, eləcə də yay mövsümü üçün sahilboyunda yay mərkəzi 
formalaşdırılmalıdır ( şək.127, 128).  
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Şəkil 127. Nijnevartovsk şəhərinin funksional-planla şdırılma strukturunun v ə kompozisiyasının 
inki şafı üzrə təklifl ər, r əhbər Q.Tumannik, 1981.  

Şəkil 128. Novosibirskin 
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Tarixi şəhərlərin mərkəzi rayonlarında daha çox sayda tarixi-mədəni irsə aid və 
memarlıq abidələri obyektləri cəmləşmiş olur. Bununla əlaqədar olaraq bir çox tarixi 
şəhərlərin mərkəzlərinin   ərazisində məhdud şəhərsalma fəaliyyəti aparılır, tarixi 
mərkəz tikintisinin rakonstruksiyası isə kompleks qoruma tədbirlərinin aparılmasının 
zəruriliyi il ə bağlıdır (şək. 129). 

 

 
 

                   Şəkil 129. Novosibirskin mədəni irsi ərazilərinin xəritə sxemi.  

 
Şəhərsalmada tarixi tikintilərə iki bir-birinə əks münasibət yaranmışdır:  
- Dəyərli tarixi-mədəni mühit kimi tikintinin tam saxlanılması.Bu halda aşağıdakı 

tədbirlər tətbiq  olunur: konservasiya, muzeyfikasiya, istənilən şəhərsalma 
fəaliyyətinin ciddi məhdudlaşdırılması. Belə yanaşma Avropanın bir çox tarixi 
şəhərlərində daha parlaq şəkildə reallaşdırırlır.  

- Mövcud tikintinin mədəni dəyərlərinə etinasız yanaşma. Belə yanaşma zamanı 
mövcud tikintinin sökülməsi və yeni inşaatın aparılması ya iqtisadi 
məqsədəyönlülük baxımından (ABŞ çox iri şəhərlərinin mərkəzləri) ya da 
ideoloji məqsədlərlə (keçmiş sovet şəhərlərində tarixi tikintilərin sökülməsi) 
müəyyənləşir.                                                                                                                                                                                 
Dünya şəhərsalma təcrübəsində işgüzar funksiyaların tarixi mərkəz 

hüdudlarından kənara çıxarılması, nisbətən boş ərazilərdə yeni işgüzar mərkəz–“city”-
nin yaradılması planlaşdırma üsulu mövcuddur. Buna  nümunə olaraq Parisdə “Defans” 
işgüzar rayonunu göstərmək olar. XXI əsrin əvvəllərində isə belə bir mərkəz Moskva 
“city”nin tikintisin ə başlanıldı (şək. 130-133).  
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Şəkil 130. Paris “Defans” işgüzar 
mərk əzinin maketi. Şəkil 131. Moskva, yeni işgüzar mərk əzin  
maketi, foto 2006.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 132. Paris “Defans” işgüzar mərk əz. Şəkil 133. “Moskva-siti”, foto, 2009.  
 

Çox iri şəhərlərdə mərkəzlərin məkan sisteminin baş elementi ümumşəhər 
mərkəzidir – onun hüdudlarında inzibati-işgüzar və ictimai funksiyaların üstünlük 
təşkil etdiyi mərkəzin nüvəsi seçilir. Şəhərin unikal obyektlərinin çox hissəsi də bu 
nüvədə cəmlənir.  

Bir qayda olaraq, şəhər mərkəzinin nüvəsi şəhərinbaş meydanının memarlıq-
şəhərsalma ansamblını təqdim edir (şək. 134-137).Adətən, istənilən məskəndə baş 
meydan, baş küçə seçilir. Bu daha əlamətdar və tanınan yerlərdir, burada daha mühüm 
hadisələr baş verir, əhalinin ictimai həyatı cəmlənir.  
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Şəkil 134. Sankt-Peterburq, 
 Senat meydanı.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şəkil 135. Moskva,               Şəkil 136. Kiyev, meydanı            şəkil 137. Novosibirsk, meydan 
Qırmızı meydan. 

 
 

Təyini:  memarlıq-şəhərsalma ansamblı – binaları, mühəndis qurğularını və 
yaşıllıqları daxil edən məkan kompozisiyasının harmonik birliyidir (şək. 138, 139). 
Ansambla tez-tez təsviri incəsənətin müxtəlif növlərinə aid (monumental və ya 
heykəltəraşlıq kompozisiyaları) əsərlər daxil edilir.  
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Şəkil 138. Şəhər ansambllarının formalaşdırılması üzrə təklifl ər.   

 

 

 
 

Şəkil 139. Karl Marks meydanı, Novosibirsk layihə təklifi, 1986.  
 

Ifadəli memarlıq-şəhərsalma ansamblının formalaşdırılması üçün mövcud 
landşaft şərtlərindən fəal şəkildə istifadə olunur: relyef, hidroqrafiya və b. Su hövzələri 
şəhərin mərkəzi ansamblının memarlıq-bədii ifadəliliyin ə təsir göstərən daha mühüm 
amildir (şək. 140-142). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 140. Sidneyin mərk əzi, Avstraliya.  
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şəkil 
141. 

Stokholmun mərkəzi, İsveç.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Şıkil 142. Vasilyevskid
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Əhalinin davamlı konsentrasiyası şəraitində ərazi istifadəsinin intensivləşməsi 
baş verir, bu proses xüsusislə də iri şəhərlərin mərkəzi rayonları üçün xarakterikdir. 
Şəhər məkanları şaquli istiqamətdə yuxarı - yüksəkliyə və aşağı – yeraltı məkanlara 
doğru inkişaf edir (şək. 143). Şəhərsalmanın inkişafında perspektiv istiqamətlərdən 
biri – yeraltı məkanların istifadə olunmasıdır.  
 

 
 

Рис. 143 

Başlanğıcda şəhərlərin yeraltı məkanlarından, başlıca olaraq, mühəndis 
kommunikasiyalarının (su kəməri, kanalizasiya və s.) çəkilməsi üçün istifadə edirdilər. 
Yeraltı urbanistikanın inkişafında mühüm təkan dünyanın çox iri şəhərlərində 
metropolitenin tikintisi oldu. Yeni nəqliyyat xətlərinin yeraltında yerləşdirilməsi çox 
iri şəhərlərdə nəqliyyat problemlərinin kəskinləşməsinə birinci cavab oldu. 

XX əsrin başlanğıcında şəhərsalmada şəhərlərin gələcək inkişafı yollarının fəal 
axtarışı başlayır, yeraltı məkanların mənimsənilməsinə mühüm yer verilən çoxlu sayda 
konseptual təklifl ər meydana gəlir (şək. 144-147). 1936-cı ildə”Yeraltı dünya” 
jurnalının əsası qoyulur, 1937-ci ildə “yeraltı urbanistika” mövzusunda birinci konkurs 
keçirilir. Yeraltı tikintinin miqyasları daim artır. Ilk növbədə, yeraltında mühəndis-
nəqliyyat infrastrukru qurğularını - nəqliyyat xətləri və avtomagistralları, maşın 
parkları, nəqliyyat-keçid düyünləri və b. yerləşdirilir. 

 

Yeraltı məkanların mənimsənilməsi səbəblərini a şağıdakıları  
hesab etmək olar: 

- Şəhər mərkəzlərinin sıxlığının azaldılmasına, yerüstü məkanların piyadalar üçün 
azad edilməsinə cəhd;  

- Yeni tikintilər üçün boş şəhər torpaq larının çatışmaması;  
- Nəqliyyat sisteminin inkişafının (rekonstruksiyasının) zəruriliyi, müxtəlif 

səviyyələrdə nəqliyyat və piyada hərəkətinin təşkil olunması; 
- Xidmət sisteminin inkişafı; 
- Nəqliyyat vasitələrinin sayının artması və onların saxlanılması üçün sahələrə 

ehtiyac; 
- Şəhərin mühəndis avadanlığının inkişafı; 
- Tikinti texnologiyalarının inkişafı. 

 
Təyinatına və istifadə xarakterin ə görə yeraltı məkanların və 

 qurğuların təsnifatı 
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- mühəndis-nəqliyyat qurğuları (metro, nəqliyyat-keçidi düyünləri, dayanacaqlar, 
tunellər, piyada keçidləri və s.); 

- ticarət və ictimai-iaşə müəssisələri; 
- tamaşa, inzibati, idman qurğuları (sərgi zalları, konfrans zalları, kinoteatrlar, 

trenajor və idman zalları, bilyard zalı və s.); 
- kommunal-məişət xidməti obyektləri (atelye, camaşırxana, kimyəvi təmizləmə, 

bərbərxana, təmir emalatxanaları); 
- anbar təsərrüfatı obyektləri (yükboşaltma, debarkaderlər, anbar yerləşgələri, 

soyuducu kameralar və s.); 
- sənaye təyinatlı və energetika obyektləri (laboratoriyalar, sexlər, qazanxanalar 

və s);  
- mühəndis avadanlığı (borukəmərləri, kabellər, kollektorlar və s). 

bundan başqa insanların yeraltı məkanlarda olma müddətinə görə, obyektin 
planlaşdırılma sxeminə görə, şəhərdə yerləşdirilmə şəraitinə görə, yer yatımı şəraitinə 
görə də təsnifat mövcuddur. 

Şəhərin yeraltı məaknlardan istifadəsi ərazinin daha intensiv və effektiv istifadə 
olunmasına, nəqliyyat-kommunikasiya şəbəkəsinin optimallaşdırılmasına və bununla 
əlaqədar olaraq əhalinin hərəkətə sərf etdiyin vaxtın ixtisar olmasına gətirib çıxarır.  

Yeraltı məkanlardan istifadə edilməsinin əsas ekoloji effekti yer səthinin 
insanlar və yaşıllıqlar üçün azad edilməsidir.  

 
Şaquli zonalaşma 

Şəhər mərkəzlərnidə funksiya və proseslərin konsentrasiyası - onların 
qarışmasına və şaquli istiqamətdə məkan bölüşdürülməsinə gətirib çıxarır. Çox hallarda 
şəhər məkanları müxtəlif funksiyalardan ibarət “qat-qat piroqu” xatırladır. Bu şəraitdə 
artıq funksiyaların dəqiq ərazi ixtisaslaşması və “ənənəvi” (müstəvi) funksional 
zonalaşma haqqında danışmaq mümkün deyil. 

Təyini: şaqulizonalaşma – funksiyaların şaquli istiqamətdə bölüşdürlüməsi 
(axınların ayrılması) sayılır, bunun nəticəsində çoxqatlı (çoxsəviyyəli) şəhər məkanları 
formalaşır (şək. 148, 149).  

Şaquli zonalaşma yeni dövrün kəşfi deyil. Avropada orta əsrlərdə sənətkarların 
çoxmərtəbəli evində funksiyalar şaquli bölünürdü: birinci mərtəbə - ticarət, ikincidə -
istehsalat (sənətkar emalatxanası), üçüncüdə və dördüncüdə - yaşayış, beşincidə - 
saxlama anbarı. Leonardo da vinçi XVI əsrdə piyada və ekipajlar üçün müxtəlif 
səviyyələr quraşdırmağı təklif edirdi. Le Korbüzye “Şəfəqsaçan şəhər” layihəsində 
mərkəzdə hərəkətin beş səviyyəsini nəzərdə tuturdu. 
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Şəkil 148. Yaşayış kompleksinin şaquli zonalaşma prinsipləri.  Şəkil 149. Funksiyaların 

nümun
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MÖVZU 11. YAŞILLIQ ƏRAZIL ƏR SISTEMI 
Yaşıllıq ərazilərin t əsnifatı 
Şəhərdə yaşıllıq məkanları sistemlərinin t əşkilinin prinsipial sxeml əri. 
Şəhərin yaşıllıq əraziləri sistemi şəhərsalma sisteminin ayrılmaz komponentidir 

və şəhərsalma layihəlnədirilməsinin ən mühüm obyektlərindəndir. Yaşıllıq əraziləri 
sistemi aşağıdakı funksiyaların yerinə yetirilməsinə istiqamətlənir:  

- əhalinin istirahət və idmanının təşkili; 
- şəhər mühitinin sanitar-gigiyenik vəziyyətinin yaxşılaşdırılması; 
- şəhərin məkan mühitinin estetik cəhətdən təkminləşdirilməsi. 

Yaşıllıq ərazilərinin planlaşdırılma təşkili şəhərin ölçülərindən və 
planlaşdırılmasından, yerli təbii-iqlim şəraitindən asılıdır. Müxtəlif t əyinatlı yaşıllıq 
ərazilərinin şəhər tikintisi hüdudlarında (tikinti ərazisinin yaşıllaşma səviyyəsi) tutduğu 
yer 40%, o cümlədən,  yaşayış rayonu ərazisində 25%-dən (yaşayış rayonunun yaşıllıq 
əraziləri daxil olmaqla) az olmamalıdır.  

 
Yaşayış ərazisində yerləşdiril ən ümumi istifadə yaşıllıq ərazilərinin sahəsi  

Ümumi 
istifadə üçün 

yaşıllıq 
ərazilər 

Yaşıllıq ərazilərinin sahəsi, m2/nəfər 

Çox iri, iri v ə 
böyük 

şəhərl ərdə 

Orta 
şəhərl ərdə 

Kiçik 
şəhərl ərdə 

Kənd 
məskənlərind ə 

Ümumşəhər 
yaşayış 

rayonunda 

10 

6 

7 

6 

8 

-- 

12 

-- 

 
 

Şəhərdə yaşıllıq əkinlərinin olması və miqdarı bilavasitə şəhər mühitinin 
vəziyyətinə və şəhərlil ərin həyat keyfiyyətinə təsir göstəriri (şək. 150).  
 

 
Şəkil 150. Şəhər məkanlarının yaşıllıq əkinl əri v ə aerasiyası 
 

 
 
 

www.behruzmelikov.com



66  

Yaşıllıq ərazilərin t əsnifatı 
Park  - ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulan yaşıllaşdırılmış ərazidir. Şəhər 

parklarını polifunksional (mərkəzi mədəniyyət və istirahət parkı şək. 151) və 
ixtisaslaşmış (idman, memorial, sərgi, zoologiya, uşaq və s. şək. 152, 153) növlərini  
ayrılırlar. Şəhər parklarının təxmini sahəsi: ümumşəhər parkları – 15ha, rayon parkları 
– 10ha, ixtisaslaşmış parklar – 3ha. Şəhər parklarına düşən antropogen yük 160-
170nəf/ha-dan çox olmamalıdır. Şəhərkənarı parkları - məşəparklarına (300ha-dan az 
olmayaraq, 10-15nəf/ha), çəmənparklara (70nəf/ha) və  hidroparlara (ərazinin 50%-ni 
su hövzəsi təşkil edir) ayırırlar.  

Şəhə r  parkı  – yaşayış rayonunda yerləşən yaşıllaşdırılmış məkandır (yaşıl 
massiv), sahəsi 10ha-a qədərdir, əsas təyinatı – ona bitişik rayonların əhalisinin 
istirahəti. Yaşayış rayonunda bağ – 3ha-a qədər, məhəllə arası bağ – 1ha-a qədər. 
Şəhər bağlarında müxtəlif oyunlar və idman üçün qurğular və meydanlar yerləşdirilə 
bilər.  

Bağ  – qısamüddətli istirahət və memarlıq məqsədləri üçün istifadə olunan 
meydan və ya küçədə yerləşən çox böyük olmayan yaşıllaşdırılmış sahə. Bağın sahəsi 
0,5ha-a qədər ola bilər.  

Bulvar - şəhər küçəsi və ya sahil boyunca yerləşdirilən, böyük uzunluqlu və eni 
18m-dən az olmayan yaşıllaşdırılmış ərazi. Təyinatı – piyada tranzit hərəkəti və 
qısamüddətli istirahət (şək. 154).  

Ic t imai  binalar  yanında ya ş ı l l ıq lar – ictimai bina və qurğuların 
yaxınlığında qısamüddətli istirahət və gözləmə üçün nəzərdə tutulmuş yaşıllaşdırılmış 
sahələr.  

M əhdud ist i fad ə  üçün yaş ı l la şdı ır lmı ş  ə razi l ə r  – yaşayış həyətləri, 
məktəb, uşaq bağçası, xəstəxana əraziləri və s. (şək. 155). 

Xüsusi  təy inat l ı  ya ş ı l la şdı r ı lmı ş  ə razi l ə r  – sanitar-müdafiə zonaları, 
səs-küydən və küləkdən qorunma əkinləri, avto və dəmiryollarnda qoruyucu zonalar, 
məşəpitomniklər və .s. küçələrin və avtoyolların yaşıllaşdırılması (şək. 156).  

 
Şək.151. Mərk əzi park, Nyu-York.  

Şə
 

Şə
ərazisi.

 

 

Ş
yaş
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Şəhərsalma layihələndirilməsi və landşaft memarlığının əsas vəzifələrindən biri 
yuxarıda sadaladığımız elementləri daxil edən fasiləsiz və bütöv yaşıllıq əraizləri 
sisteminin formalaşdırılmasıdır (şək. 157-159). 
 

 
Şəkil 157. İri şəhərin yaşıllıq sistemi.  

 

Yaşıllıq ərazilər sisteminin təşkilinin prinsipial sxeml əri: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

     Dispers      Klinşəkilli      Halqavari  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nüvəli Su-xətti Prinsipial sxemlərin sintezi və 
ya transformasiyası əsasında 
variantlar 
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Şəkil 158. Moskva. Su-yaşıllıq diametrinin ba ğ halqası və klin şəkilli ya şıllıqlarla uy ğunlaşması.  
Şə
kiçik çaylar boyunca yerl
yaş

 

Bağ-park sənətində məkan-planlaşdırılma kompozisiyasının iki əsas qurulma 
üsulunu ayırmaq qəbul olunmuşdur – requlyar (müntəzəm) və peyzaj. 

Təyini: requlyar (“fransız”)  parklarda  -planın kompozisiyası ciddi həndəsi 
qaydalara tabedir, xiyabanlar, paralel, ulduzvari, diaqonallarla kəsilmiş duzgün 
çoxbucaqlı şəklində planlaşdırılır, fəal şəkildə ox simmetriyası tətbiq edilir. Yaşıl 
əkinlər də həndəsi düzgün yerləşdirilir ( şək. 160).  

Avropanın bağ-park sənətində requlyar istiqamət XVII əsrdə Fransada meydana 
gəlmişdir.  

 
 

Şəkil 160. Requlyar (müntəzəm) parklar. 
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Təyini:  peyzaj (“ingilis”) parklarında – planın kompozisiyası təbii landşafta 
(təbiətə) bənzətməyə əsaslanır, piyada xiyabanlar sistemi mənzərə şəklində olur, su 
hövzələri özlərinin təbii yatağındadırlar, əkin qrupları və açıq məkanlar azad cizgilərə 
malikdir. Peyzaj parklarına sinonim – landşaftdır (şək. 161).  

Avropanın bağ-park sənətində peyzaj istiqaməti XVIII əsrdə  İngiltərədə 
meydana gəlmişdir.  

 
 

 
Şəkil 161. Peyzaj parkları.  

Bir çox parkların planlaşdırılma təşkili, o cümlədən müasir parklar requlyar 
(müntəzəm) və peyzaj (mənzərə) kompozisiyalarının uyğunlaşması üzərində 
qurulmuşdur. Requlyar quruluş - parkın giriş zonası və parter hissəsi üçün, peyzaj 
quruluş isə - gəzinti və sakit zonalar üçün xarakterikdir (şək. 162). 

 
Şəkil 162. Puşkin şəhərind ə kənd, requlyar və peyzal kompozisiyalarının 

uyğunlaşması.  
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Şəkil 163. Novosibirskidə Akademik şəhərciyin yaşıllaşdirilması.  

 
Şəhərlərdə ərazi qıtlığı səbəbindən hal-hazırda fəal şəkildə ənənəvi 

yaşıllaşdırmaya alternativ üsullar tətbiq edilir: şaquli və çoxsəviyyəli yaşıllaşdırılma, 
damların yaşıllaşdırılması və b. (şək. 164-166). 

 
Şəkil 164. Damın yaşıllaşdırılması, mem.Y.Ambaz.Şəkil 165. Şaquli yaşıllaşdırılma.  

 

 
Şəkil 166. Hidroponikanın şaquli yaşıllaşdırılmaya tətbiq olunması.  
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MÖVZU 12. ŞƏHƏRIN ISTEHSALAT (S ƏNAYE) ZONASI 
 

Ziyanlılıq d ərəcəsinə görə sənaye müəssisələrinin t əsnifatı, sanitar-mühafizə 
zonalarının ölçüləri.  

Sənaye müəssisələrinin şəhər strukturunda yerl əşdirilm ə prinsipl əri.  
Sənaye rayonunun planlaşdırılma və funksional təşkili.  
Təyini: şəhərin istehsalat zonasının tərkibi sənaye müəssisələrinin, yardımçı və 

xidmət obyektlərinin, mühəndis qurğularının birləşdirilməsi əsasında formalaşan 
şəhərin səanye rayonlarından ibarətdir.  

 

 
Şəkil 167. Mançesterdə sənaye rayonu.  

Böyük inkişaf yolu keçmiş bir çox iri sənaye şəhərləri üçün səanyenin gur 
inkişafı şəraitində yaranmış olan sənaye zolaqlarının formalaşması xarakterikdir (şək. 
167). Şəhərdə səanye müəssisələrinin yerləşdirilməsi çox vaxt mövcud dəniz yolu 
sistemi tərəfindən diktə olunurdu (şək. 168).  
 

 
Şəkil 168. Sibir şəhərl ərind ə sənaye müəssisələrinin yerl əşdirilm əsinə dəmiryolunun t əsiri. 
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Bir çox sənaye müəssisələri ziyanlı tullantıların mənbəyidir və ətraf mühitin 
vəziyyətinə neqativ təsir göstərir. Sənaye müəssisələrinin şəhər strukturunda 
yerləşdirilməsi onların ekoloji təhlükəsizlik dərəcəsindən asılıdır.  

 
Sənaye müəssisələrinin sanitar zərərliliyin ə görə təsnifatı 

 
Zərərlilik sinfi (d ərəcəsi) Sanitar-mühafizə zonasının normativ 

ölçüsü 

1 1000m 

2 500m 

3 300m 

4 100m 

5 50m 

 

Sanitar-mühafizə zonasının (SMZ) ölçüsü müəssisənin zərərlilik d ərəcəsinə görə 
təyin edilir, lakin əgər çirklənmə hesabatı və atmosferə zərərli maddələrin real 
tullantılarının aşkar edilməsi üzrə tədbirlər aparılarsa SMZ-nın sərhədləri azaldıla bilər 
(şək. 169).  

 
Şəkil 169. Sanitar –mühafizə zonasının layihəsi.  

Sanitar-müdafiə zonasının ölçüləri və konfiqurasiyasına hakim küləklərin 
istiqaməti, tullantıları çıxaran boruların yerləşmə vəziyyəti (hündürlüyü), müəssisələrin 
yerləşdiyi yer, zərərli tullantıların azaldılması üzrə görülən tədbirlərin xarakterik təsir 
göstərir (şək. 170). 
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Şəkil 170. Qeyri-sabit  hava şəraitind ə toz zərr əciklərinin yayılma sxemi.  

Zərərlilik d ərəcəsi sənaye müəssisənin yerləşdirilməsinə təsir göstərir. I dərəcə 
sənaye müəssisələrini yaşayış zonası hüdudlarından kənarda yerləşdirmək 
məqsədəuyğundur (kimya sənayesi, neft emalı zavodu, metallurgiya zavodu və b.). 
Yaşayış zonasında sanitar-mühafizə 
zonası 50m-ə qədər olan müəssisələr 
yerləşdirilə bilər (şək. 171).  
 
 
 
 
 

Şək. 171. Sənaye rayonlarının şəhərdə 
yerləşdirilm əsi. 1- yaşayış ərazisindən 
uzaqlaşdırılmı ş; 2 – yaşayış ərazisinin 

sərhəddində; ; ; ; 3 – yaşayış ərazisi 
hüdudlarında 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sənaye rayonlarında müəssisələrin birləşdirilməsi və kooperasiyası əsasında 
formalaşan sənaye qovşaqları seçilir. Bir qayda olaraq, sənaye rayonları dəqiq 
müntəzəm (requlyar) planlaşdırılma strukturuna malik olur, çox hallarda məhəllə 
sistemi şəklində olur (şək. 172-174). 
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Şək. 172. Istehsalat zonasının funksional zonalaşaması: 1 – sənaye müəssisələri; 2 – elmi 
idarələr; 3 – inzibati-texniki m ərk əzlər; 4 – şəhər nəqliyyatı müəssisəsi; 5 – kommunal 

müəssisələr; 6 – anbarlar; 7 – yaşıllıqlar. 

 
Şək. 173. Sənaye müəssisəsi ərazisinin zonalaşmasının prinsipial sxemi: 1 – ümumi zavod 

binaları və nəqliyyat dayanacağı zonası; 2 - əsas istehsalat zonası; 3 – anbar və energetik 
təsərrüfat zonası; 4 – nəqliyyat zonası. 

 
 

 
Şək. 174. Tolyatti şəhərind ə sənaye rayonunun planlaşdırılması: 1 – Volqa avtomobil 

zavodu; 2 – sənaye-kommunal zona; 3 – tikinti-istehsalat bazası; 4 – İEM; 5 – asfalt-beton 
zavodu;  

6 – durultma hovuzu; 7 – zibilemaledici zavod; 8 – təmizləmə qurğuları; 9 –yükləmə 
həyəti. 

 

MÖVZU 13. ŞƏHƏRƏTRAFI ZONA 

Şəhərətrafı zonanın istifadə olunması.  
Şəhərətrafı zonanın planlaşdırılma təşkili prinsipl əri.  
Təyini: şəhərətrafı zona – şəhəri əhatə edən, formalaşması və inkişafı onun 

maraqlarına tabe olan ərazilərdir.  
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Şəhərətrafı zonanın orta eni 1mln. əhalisi olan şəhərlər üçün 35-50km; 0,5-1mln. 
əhalisi olan  şəhərələr üçün 25-35 km;   əhalisi 0,5 mln-dan az olan şəhərlər üçün 20-
25km. götürülə bilər.  

Şəhərətrafı zonanın əsas funksiyaları aşağıdakılardır:  
• əhalinin istirahətinin təşkil olunması; 

• ekoloji tarazlığın saxlanılması (məskunlaşma rayonu miqyasında);  
• şəhərin təbii resurslarla təmin olunması (su, ərzaq məhsulları, inşaat 

materialları və s.);  
• sənaye, kommunal, mühəndis və nəqliyyat  obyektlərinin (çeşitləşdirici 

stansiyalar, portlar, qəbiristanlıq, İEM, anbarlar, aeroportlar və s.) 
yerləşdirilməsi; 

• şəhərin perspektiv inkişafı üçün rezerv ərazilərin nəzərdə tutulması. 
Şəhərətrafı zonanın planlaşdırılması və zonalaşdırılması təbii şərait nəzərə 

alınmaqla yuxarıda sadalanan bütün funksiyaların tarazlaşdırılmış uyğunlaşmasıdır 
(şək. 175). 

 
Şək. 175. Novosibirskin müdafiə-yaşıllıq zolağının formalaşması üzrə layihə təklifi, 2007 
 
Çox iri şəhərlərin şəhərətrafı zonalarını adətən üç kəmər zonaya bölürlər. birinci 

kəmər zona şəhərə  daha yaxın yerləşən, eni 10km-ə qədər olan ərazidir, o müdafiə və 
sanitar funksiyasını yerinə yetirir.  
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Ikinci kəmər zona bağ tikintisi üçün, rekreasiya və idman obyektlərinin 
(məşəpark, idman parkları və s.) kənd təsərrüfatı yerlərinin yerləşdirilməsi üçün istifadə 
olunur.  

Üçüncü (xarici) kəmər uzunmüddətli istirahət obyektlərinin (istirahət bazası, 
profilaktoriya, uşaq düşərgələri və s.)kənd təsərrüfatı müəssisələrinin yerləşdirilməsi 
üçün istifadə olunur (şək. 176, 177). 
 

 
 

Solda  -  şək. 176. Moskva və Moskva vilayətinin şəhərsalma inkişafının əsas istiqamətləri (2010-
cu ilə qədər). 
Sağda - Şək. 177. Novosibirsk, şəhərətrafı zonanın planlaşdırılma t əşkili, baş planın materialları, 
1984. 
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BÖLM Ə 3. ŞƏHƏRIN XARICI V Ə DAXILI N ƏQLIYYATI 
 

MÖVZU 14. XARICI N ƏQLIYYAT 
Xarici n əqliyyat növləri. 
Şəhər planı strukturunda xarici n əqliyyat zonası 
Təyini: xarici nəqliyyat - sərnişin və yüklərin şəhərətrafı, yerli və uzaq şəhərlərə 

daşınmasına xidmət göstərir, yaşayış məntəqələrini vahid məskunlaşma sistemnidə bir-
birilə əlaqələndirir.  

Xarici n əqliyyatın növləri:  
- dəmiryol; 
- avtomobil; 
- hava; 
- su (çay, dəniz) 

İstənilən nəqliyyat sistemi verilmə kanallarının (kommunikasiya xətləri, 
avtomagistrallar, dəniz yolları, aviakoridorların) və qəbul və göndərilmə məntəqələrinin 
və ya nəqliyyat vasitələrinin girişi və çıxışı üçün yerlərin olması ilə xarakterizə olunur 
(vağzal, aeroport, çay və ya dəniz portu). 

Xarici nəqliyyat qurğuları sahə etibari ilə böyük ərazilər tuta bilər (şəhər 
ərazisinin 15%-ə qədəri) və şəhər strukturunda spesifik yerləşdirilmə xüsusiyyətlərinə 
malikdirlər (şək. 178). 

 
           Şəkil 178. Solda- Münhen dəmiryol vağzalı, sağda – Frankfurt d əmityol vağzalı..  

 
Dəmiryol nəqliyyatı 

Dəmiryolu yatağı şəhər ərazisini hissələrə ayırır (xüsusilə də d/y çala yerdə 
(oyuqda) və ya tökülərək düzəldilmiş təpədədirsə), avtonəqliyyat və piyada hərəkətinə 
mane olur, şəhər ərqazilərinin istifadəsinə məhdudiyyət qoyur (sanitar-müdafiə zonası - 
100m).  
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Dəmiryollarını şəhərdən ayıran zolaqlar nəqliyyat kommunikasiyalarının (yerüstü 
metro, avtomagistral və .b) rekonstruksiyası, genişləndiirlməsi və ya yenilərinin 
çəkilməsi üçn ərazi rezervi (ehtiyatı) kimi baxıla bilər. 

Hava nəqliyyatı 
Aeroportların səs-küy təsirinə görə onları, bir qayda olaraq, yaşayışdan uzaqda 

yerləşdirirlər (aeroportun sinfindən asılı olaraq 5-10 km məsafədə). aerovağzallar 
(sərnişinlərin yerüstü xidməti, reyslərə qeydə alınma və s.) şəhər strukturunda 
vəziyyətinə görə mərkəzi, ekssentrik və periferiya tipli ola bilər. 

Su nəqliyyatı 
Çay və dəniz nəqliyyatının funksiyası çayların konfiqurasiyasına və mövsümə 

görə məhduddur, yük portları böyük əraziləri tutur, iri tarixi şəhərlərdə çox vaxt 
mərkəzin çaya çıxışına mane olur. 

Avtomobil nəqliyyatı 
Avtomobil nəqliyyatı hal-hazırda daha dinamik inkişaf edən nəqliyyat növüdür, 

variantlılığı, mövsümsüzlüyü, manevrliyi, sürəti il ə xarakterizə olunur. Gələcəkdə sürət 
avtomagistralların vahid sistemi formalaşır.  

Şəhər strukturunda sürət avtomagistralları və çoxsəviyyəli nəqliyyat düyünləri 
(açılışları) böyük əraziləri tuta bilər (şək. 179). 

 
Şəkil 179. Çox iri şəhərl ərdə nəqliyyat düyünl əri (açılışları) və magistralları  

 
Sürət avtomagistrallarını - nəqliyyat tranzitiniuzaqlaşdırmaq və şəhərin 

bütövlüyünün magistrallarla bölünməsinin qarşısını almaq məqsədilə şəhər ərazisinə 
nisbətən dolayı və ya ona toxunan şəkildə yerləşdirməyə çalışırlar (şək. 180). 
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Şəkil 180. Dolayı avtomagistrallar, İspaniya 

Xarici nəqliyyatın perspektiv növləri, boru kəməri nəqliyyatı, asma (monorels, 
millərlə), maqnit, hava yastığı üzərində nəqliyyat və s. sayılır (şək. 181). 
 

 

Şəkil 181 Yerüstü, lakin yerdən (küçədən) aralanmış nəqliyyat (monorels, millər üzərind ə, asma).   

 
 

MÖVZU 15.  ŞƏHƏR NƏQLIYYATI V Ə ŞƏHƏRDƏ PIYADA HƏRƏKƏTI 
 

Şəhər nəqliyyatı. Şəhərin n əqliyyat infrastrukturu.  
Küçə-yol şəbəkəsi, onun təşkili.  
Nəqliyyat xidmətinin t əşkili.  
Şəhərdə nəqliyyat və piyada hərəkətinin əsas bölünmə üsulları.  
mühitinin piyada hərəkətinin mümkünlüyü prinsipin ə görə tərtibatı.  
Təyini: şəhər nəqliyyatı - sərnişin və yüklərin şəhərdaxili daşınmalarına xidmət 

göstərir, şəhərin bütün funksional elementlərini vahid şəhərsalma sistemində birləşdirir.  
Şəhər sərni şin nəqliyyatının inki şaf tarixind ə beş mərhələni ayırırlar: 
1. Atla daşınma mərhələsi(XVII əsrin son rübü – XIX əsrin ortaları). 
 XVII əsrin sonunda şəhərlərdə 10-20 yerlik dilijanslar, omnibuslar, xətkeşlər 

(lineyki) yarandı. XIX əsrin ortalarından etibarən at dəmir yolları – xizəkləri (Nyu-
York, Peterburq, Moskva) meydana gəldi. Bu xizəklərin meydana gəlməsinə şəhərlərin 
böyüməsinin nəticəsi olaraq tarixdə ilk nəqliyyat böhranı kimi baxıla bilər.  

2. Buxar vasitəsilə nəqliyyat mərhələsi (XIX əsrin ikinci yarısı) 
Buxarla işləyən şəhər dəmiryolları 1863-cü ildə Londonda yeraltı tunellərdə 

çəkilmi şdir və Metropoliten Rail-Way adını almışdı. Metro Berlində 1872-ci ildə, Nyu-
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Yorkda 1878-ci ildə meydana gəldi və daha sonra başqa şəhərlərdə yarandı. Berlində 
metro tökmə yerdə, Nyu-Yorkda isə estakadaların üzərində, yəni küçədən kənarda 
salınmışdı. (Bakıda ilk metrostansiyası 1967-ci ildə acılmışdı).  

Təxminən eyni vaxtlarda  Londonda ilk dəfə buxarla işləyən küçə dəmiryolları 
tikilir, onlar Tram-Way adını alır. Sonralar bütün qeyri-küçə şəhər dəmiryolları 
metropoliten, küçə dəmiryolları isə tramvay adlandırıldı. 

3. Elektrikdən istifadə ilə nəqliyyat mərhələsi. (XIX əsrin sonları) 
Rusiyada ilk elektrik tramvatı 1892-ci ildə Kiyevdə, 1894-cü ildə Kazanda, 1896-

cı ildə Nijniy Novqorodda, 1899-cu uldə Moskvada. Bakıda (?) 
1882-ci ildə Almaniyada kontakt məftill əri il ə işləyən relssiz ekipaj nümunəsi sınaqdan 
keçirildi (trolleybus). Moskvada ilk trolleybus 1933-cü ildə meydana gəldi.  
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4. Avtomobilləşmə mərhələsi (1920-ci illərdən başlayaraq).  
Bu gün şəhər küçələrində sərnişin daşınması üçün müxtəlif tutumlu avtobus və 

yüngül avtomobillərdən geniş istifadə olunur. Kütləvi avtomobilləşmə bir sıra əlverişsiz 
nəticələrə gətirib çıxardı: küçələrin həddindən artıq yüklənməsi, ətraf mühitin 
çirklənməsi.  

5. Şəhər daşımalarının idarə olunmasında informasiya sistemlərindən istifadə 
mərhələsi.  Bu müasir şəhərlərin gur inkişafı və hərəkət vasitələrinin sayının artması ilə 
əlaqədardır. Şəhər sərnişin nəqiyyatı işinin təşkil olunması və tənzimlənməsi üçün 
rabitə və kompüter idarəolunması vasitələrindən istifadə olunur.    

Iri şəhərsalma sistemlərinin təkamülündə şəhər nəqliyyatının inkişaf səviyyəsi ilə 
(daşınma növü) şəhərin ərazi inkişafı arasında asılılığı izləmək olar (şək. 182). 
 
Şək. 182. Şəhər mərk əzindən 1 saat ərzində müxtəlif 
nəqliyyatın növlərinin gedəbiləcəyi məsafə  
1 – piyada hərəkəti (Vs=4km/s); 
2 – xizək (Vs=8km/saat); 
3 – adi küçə nəqliyyatı (Vs=16km/saat); 
4 – küçə nəqliyyatı ekspress xətti (Vs=25km/saat); 
5 – metropoliten (Vs=40km/saat). 

 
 

Şəhər nəqliyyatının müasir növləri: 
Küçə nəqliyyatı növləri (yerüstü): 
• avtonəqliyyat (fərdi avtomobil, avtobus, troleybus); 
• rels üzərində küçə nəqliyyatı (tramvay). 
Qeyri-küçə nəqliyyat növləri : 
• yeraltı nəqliyyat (metropoliten); 
• yerüstü nəqliyyat (asma, monorels, millərlə və s.).  
Çox iri şəhərlərdə şəhərdaxili daşımalar üçün xarici nəqliyyat bəzi növlərnidən 

istifadə oluna bilər (dəmiryol, çay). 
Bəzi hallarda yerüstü nəqliyyat xəttləri yeratlından keçir və ya ksinə. Məsələn, 

tramvay yollarının və avtonəqliyyatın buraxılması üçün estakadalar, tunellər və 
yolkeçidləri, metropolitenin yer səthinə çıxması və s. (şək. 183). 
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Şəkil 183.  

Şəhər nəqliyyat infrastrukturu 
 

Təyini: şəhər nəqliyyat infrastrukturu – bütün nəqliyyat kommunikasiyalarının 
(yeraltı və yerüstü nəqliyyat xəttlərinin magistralları və küçələri) və dəmir yol 
vasitələrinin (hərəkət edən sistem) cəmidir. 

Nəqliyyat infrastrukturunun əsas vəzifələri şəhərin funksional elementlərinin 
(yaşayış rayonu, əməyin qoyulduğu yerlər, müxtəlif kateqoriya mərkəzləri, istirahət 
yerləri və b.) səmərəli f əaliyyətinin və onların məkan imkanlarının təmin edilməsi 
məqsədilə qarşılıqlı əlaqəsidir.  

Nəqliyyat infrastrukturunun səmərəliliyinin əsas dəyərləndirmə meyarları sürət, 
hərəkətin mümkünlüyü vı sırf olunan vaxt. 

Nəqliyyat infrastrukturuna qoyulan əsas tələblər:  
• hərəkət həcminin səmərəli bölüşdürülməsi; 
• hərəkətin komfortluluğu ilə sürətin uyğunluğu; 
• inkişaf qabiliyyəti; 
• nəqliyyat növü seçiminin olması; 
• təhlükəsizlik. 
Şəhərin bütün elementləri nəqliyyat infrastrukturuna münasibət baxımından üç 

tipə bölünə bilər: 
1) nəqliyyat sistemi ilə fəal və daimi kontaktda olan və nəqliyyat 

kommunikasiyalarına cəlb olunan (iki yükdövriyəsi olan sənaye, kommunal-
anbar və loqistik müəssisələr, işgüzar və ticarət mərkəzləri və s.); 

2) daxilində nəqliyyat izolyasiyası tələb edən (istirahət zonaları, uşaq müəssisələri 
və s.); 

3) eyni zamanda nəqliyyatın izolyasiyasını və onun yaxınlaşa bilməsini tələb edən 
(yaşayış rayonları) 
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Küçə-yol şəbəkəsi 
 

Təyini: şəhərin küçə-yol şəbəkəsi - məskunlaşma rayonunun nəqliyyat 
magistralları şəbəkəsi ilə qarşılıqlı əlaqədə olan bütöv sistem kimi formalşır. Bu 
şəbəkənin strukturu şəhərin ümumi planlaşdırılma strukturu və ölçüləri, onun 
hissələrinin qarşılıqlı yerləşməsinə görə təyin edilir (184).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 184. Küçə-yol şəbəkəsi, Madrid, İspaniya.  
 

Şəhərin küçə-yol şəbəkəsinin təşkilinin a şağıdakı prinsipial sxemləri qəbul olunur: 
 

 
radial Radial-

halqavari 
Düzbucaqlı 
(məhəllə şəkilli) 

Düzbucaqlı 
diaqonal 

Orqanik 
(ağacşəkilli) 
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Radial-halqavari sxem hərəkətin təşkil olunması üzrə daha kompakt (yığcam) və 
səmərəlidir, lakin şəhər böyüdükcə onun mərkəzi həddindən artıq böyük nəqliyyat 
yüklənməsinə məruz qalır. Düzbucaqlı sxemlər şəhərin inkişafı (rekonstruksiyası) 
prosesi zamanı çox vaxt diaqonal küçələrlə tamamlanır, bu hərəkətin daha səmərəli 
istifadə olunmasına və nəqliyyatın hərəkətini ixtisar etməyə imkan verir.  

Real şəhərsalma təcrübəsində çox vaxt küçə-yol şəbəkəsi təşkilinin qarışıq və ya 
kombinələşdirilmiş sxemlərinə rastgəlinir, bu xüsusilədə şəhər planının böyük təkamül 
yolu keçmiş çox iri şəhərlər üçün xarakterikdir (şək. 185). 
 

 
 

Şəkil 185. Moskva şəhərinin planı, 1937, küçə-yol şəbəkəsi təşkilinin kombin ə olunmuş sxemi.  
 

Şəhərdə müxtəlif küçə və yol kateqoriyalarını ayırmaq qəbul olunmuşdur (şək. 
188).  

 
Şəhərin küçə və yollarının təsnifatı (SniP 2.07.01-89) 

 
Küçə və yolların kateqoriyası Küçə və yolların əsas təsnifatı 

Magistral yollar: 
Sürətli h ərəkətli  
3,75/4-8/120 

Çox iri və iri şəhərl ərdə uzaq sənaye və planlaşdırılma 
rayonları arasında sürətli n əqliyyat əlaqəsi: xarici 
avtomobil yollarına çıxış. Müxtəlif səviyyələrdə 
magistral yollarla və küçələrl ə kəsişmələr (şək. 186) 

Tənzimlənən hərəkətli  Şəhərin rayonları arasında nəqliyyat əlaqələri, xarici 
avtomobil yollarına çıxış, küçə və yollarla kəsişmələr, 
bir qayda olaraq bir səviyyəli 

Ümumşəhər əhəmiyyətli 
magistral küçələr: 

Çox iri, iri v ə böyük şəhərl ərdə yaşayış, sənaye 
rayonları və ictimai mərk əzlər arasında nəqliyyat 
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Fasiləsiz hərəkətli 3.75/4-8/100 əlaqəsi, eləcə də başqa magistral yollarla, şəhər və 
xarici avtomobil yolları il ə əlaqə. Nəqliyyat 
hərəkətinin müxt əlif səviyyələrdə əsas istiqamətlər 
üzrə təmin olunması 

Tənzimlənən hərəkətli 3,5/4-
8/80 

Yaşayış, sənaye rayonları və şəhər mərk əzi, 
planlaşdırılma rayonlarının m ərk əzləri arasında 
nəqliyyat əlaqəsi, magistral yollara və küçələrə çıxış. 
Bir qayda olaraq bir səviyyəli magistral küçə və 
yolların kəsişməsi 
Rayon əhəmiyyətli: 

Nəqliyyat-piyada 3,5/2-4/70 Yaşayış rayonları arasında, eləcə də yaşayış və sənaye 
rayonları, ictimai mərk əzlər arasıdna nəqliyyat və 
piyada əlaqəsi, başqa magistral küçələrə çıxış.  

Piyada-nəqliyyat 4/2/50 Planlaşdırılma rayonu hüdudlarında piyada və 
nəqliyyat əlaqələri ( əsasən ictimai sərni şin nəqliyyatı) 

Yerli əhəmiyyətli küç ə və yollar 
Yaşayış tikintisind ə küçələr 
3/2-3/40 

Yaşayış rayonlarının (mikrorayonlar) ərazisində 
nəqliyyat (yük və ictimai nəqliyyat buraxılmır) v ə 
piyada əlaqəsi, magistral yollara çıxış 

Elmi-istehsalat zonalarında 
küçə və yollar  
3.5/2-4/50 

Zpnaların (rayonların) hüdudlarında əsasən yüngül 
və yük nəqliyyatından ibar ət nəqliyyat əlaqəsi, 
magistral şəhər yollarına çıxış küçə və yolların 
kəsişməsi bir səviyyəli həll olunur 

Piyada küçələri və yolları  əməyin qoyulduğu yerlərə, xidmət idar ələri və 
müəssisələri il ə, o cümlədən ictimai mərk əzlər, 
istirahət yerləri hüdudlarında piyada əlaqəsi 

Maşın parkı yolları  Parkların v ə meşəparklarının əraziləri hüdudlarında, 
əsasən yüngül qvtomobillərin hərəkəti üçün nəqliyyat 
əlaqəsi  

Keçidlər 
əsas, 2,75/2/20  
ikinci d ərəcəli 3,5/1/20 

Rayon, mikrorayon, məhəllə daxilində yaşayış və 
ictimai binalara, idar ələrə, müəssisələrə və başqa 
obyektlərə nəqliyyat vasitələrinin yanaşması 

Velosiped yolları (cığırları) Planla şdırılma rayonları hüdudlarında velosipedlə 
keçid  

*H ərəkət zolağının eni (m) zolağın sayı (ədəd) sürət (km/saat)  (şək. 187) 
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Şək. 186. Müxtəlif səviyyələrdə nəqliyyat magistrallarının k əsişmə həlləri nümunələri 

 

Şək. 187. Dünyanın iri şəhərl ərind ə baş küçələrin eninə profill ərinin h əlli nümunələri 
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Şək. 188.Novosibirskin küçə-yol şəbəkəsinin layihə təsnifatı sxemi. 
 

 

Küçə-yol şəbəkəsinin ümumi inkişaf göstəricisi – sıxlıq, magistralın ümumi 
uzunluğunun xidmət göstərilən şəhərin sahəsinə nisbəti (km/km kv).  Şəhərdə magistral 
şəbəkəsinin orta sıxlığı 2,2-2,4 km/km. Kv., mərkəzdə bu artaraq 3,5-4,5 km/km.kv. 
təşkil edir. 

Nəqliyyat xidmətinin t əşkili 
 

Nəqliyyatın əsas vəzifəsi xalq təsərrüfatının və əhalinin daşınma, sərnişnilərin və 
yüklərin çatdırılma tələbatının ödənilməsi, nəqliyyat xidmətin keyfiyyətinin 
artırılmasıdır.  

Hal-hazrıda Azərbaycanda avtomobilləşnmənin səviyyəsinin böyüməsi müşahidə 
olunur, bu isə küçə-yol şəbəkəsinin həddindən çox yüklənməsinə, tıxanmalara və şəhər 
nəqliyyatının durması təhlükəsinə gətirə bilər. Hesab edilir ki, çox iri şəhərlərin 
nəqliyyat böhranından  yeganə çıxışyolu şəhərin bütün nəqliyyat sisteminin işinin 
optimallaşdırılmasıdır, o cümlədən marşurutlaşdırılmış sərnişin nəqliyyatının inkişafı 
hesabına.  

Şəhərin nəqliyyat sistminin təşkil edilməsi sahəsində nəzəri və tətbiqi 
araşdırmalar hərəkətin (istiqamətlər və sayı) öyrənilməsinə, küçə-yol şəbəkəsinin 
konfiqurasiyasının təhlilinə, mövcud və layihələndirilən çarşrut şəbəkəsinin işinin 
öyrənilməsinə, əhalinin nəqliyyat hərəkətliliyinin proqnozklaşdırılmasına və 
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modelləşdirilməsinə, şəhər nəqliyyatının bütövlükdə işinin effektivliyinin artırılmasına 
yönəldilmişdir.  

Təyini: əhalinin hərəkətliliyi  – hesabı zaman aralığında (bir qayda olaraq il) 
hərəkət iştirakçılarının ümumi sayından bir nəfərə düşən hərəkətin (nəqliyyat) sayı. 
əhalinin nəqliyyat və piyada hərəkətini ayırırlar. Əhalinin aşağıdakı hərəkət 
yerdəyişmələri növlərini ayırırlar:  

Əmək yerdəyişmələri  - işçi və qulluqçuların yaşayış yerlərindən əməyin 
qoyulduğu yerə və geri getməsidir, eələcə də təhsil yerlərinə və geri hərəkət 
etmə.nəqliyyatın işinin qızğın vaxtında (pik), araşdırmalar göstərir ki, gedişlərin 70%-
ini əmək yerdəyişmələri təşkil edir.  

Işgüzar yerdəyişmələri  – işçi və qulluqçuların gün ərzində xidməti vəzifələrinin 
həlli il ə bağlı (müxtəlif idarələrə getmə, iş görüşmələri və s.) hərəkətlərdir. Onlar 
ümumi yerdəyişmələrin kiçik hissəsini təşkil edir.  

Mədəni-məişət yerdəyişmələri  əhalinin əmək və tədris vəzifələrinin yerinə 
yetirilməsi ilə bağlı olmayan bütün hərəkətlər sayılır: mağazaya, kinoya, parka, qonaq 
getmələr və s. bunların nəqliyyat işinin ümumi həcmində böyük payı var. 
Əhalinin yaşayış məntəqəsi hüdudlarında nəqliyyat hərəkətləri sərnişin axınlarının 
formalaşmasına gətirir.  

Təyini: sərnişin axını – bu nəqliyyat şəbəkəsinin müəyyən hissəsi üzrə 
sərnişnilərin hərəkətidir. Sərnişin axınlarının iki əsas xarateristikaları var: gücü (zaman 
vahidində sərnişinlər) və istiqaməti (düz, geri).  

Nəqliyyat marşrutları sisteminin təkminləşdirilməsi və küçə şəbəkəsinin 
rekonstruksiyası zamanı daha prioritet (birinci) istiqamətlərin təyini üçün bu və ya 
başqa sahələrdə nəqliyyat sisteminin yüklənmə dərəcəsi araşdırılır. Bu yüklənmə 
sərnişin axınlarının kartoqrammalarının qurulmasının köməyi il ə təyin edilir: illik-
sərnişin/il; sutkalıq –sərn/sut.; maksimal saatlıq – sərn./pik saatı (şək. 189,190). 

Əhali və təşkilatların kompleks nəqliyyat xidmətinin təşkili üçün yaşayış 
məntəqəsinin bütün ərazisi nəqliyyat rayonlarına bölünür.  

Təyini:  nəqliyyat rayonları – yaşayış məntəqəsinin yüklərin və sərnişinlərin 
kütləvi cəlb olunduğu mərkəzlərin yaratdığı ərazi elementləridir: şəhərin inzibati, 
ticarət, mədəni mərkəzləri, sənaye və yaşayış rayonları,vağzallar, parklar, stadionlar və 
s.  

Yaşayış məntəqəsinin nəqliyyat rayonları öz aralarında magistral küçələrlə 
əlaqələndirilir (şək. 191). 
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Şək. 191. Sərni şin axınlarının hesabı kartoqramının qurulması nümunəsi Roltan ş. 2008. 
Belə kartoqrammalar mövcud nəqliyyat növünün seçilməsi, nəqliyyat 

vasitələrinin tutumu, hərəkətin tezliyi və qrafikləri, nəqliyyat marşrutları sisteminin 
qurulması, nəqliyyat axınlarının və hərəkətin intensivliyinin hesablanmasının 
əsaslandırılması üçün istifadə olunur (192, 193,194) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Şək. 192. Sərni şinaxınlarının kartoqrammasının qurulması əsasında ictimai nəqliyyatın 

marşrut sisteminin düzəlişi nümunəsi (“yarımmar şrutların daxil edilm əsi”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şək. 193. Müxtəlif ölçülü şəhərl ərdə nəqliyyat axınlarının müqayisəli intensivliyi: A – 

kiçik şəhər; B – böyük şəhər; C – düzbucaqlı tor şəkilli magistralları olan iri şəhər; D – radial-
halqavari tor şəkilli magistralları olan çox iri şəhər. 
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Şək. 194. Novosibirskin magistral 
şəbəkəsinin mövcud hərəkət 

intensivliyinin kartoqramı. 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
Şəhər ərazilərinin kompleks şəhərsalma təhlili zamanı, şəhər planının mövcud 

nəqliyyat şəbəkəsinin effektivliyi və inkişaf tələblərinin müəyyən edilməsi baxımından 
araşdırma aparılır. Şəhər planının mövcud təhlili üsulları həm yaranmış olan vəziyyəti, 
həm də nəqliyyata tələbat baxımından layihə planlaşdırlma həllini obyektiv 
dəyərləndirməyə imkan verir. 

V1 – (nəqliyyatın ümumi işi, hərəkət vasitələri, orta gediş müddəti və b.). 
Müasir şəhərsalma təcrübəsində nəqliyyat sisteminin planlaşdırılma və nəqliyyat  

xidməti sistemini nəzərə alan təhlil üsulu geniş tətbiq edilir. Bu üsulun əsası – 
izoxronun qurulmasıdır (mərkəzdən zaman etibarilə bərabər uzaqlaşdırılan nəqliyyat 
xətləri).  

Izoxronoqramma nöqtəvi məskunlaşma planoqramması ilə birləşdirilir. Bu vaxt 
etibarilə cəzbolunma yerlərindən (mərkəz) müxtəlif uzaqlıqda olan əhali sayını 
hesablamağaimkan verir, məsələn, 20% əhali 10 dəqiqəlik uzaqlıqda, 34% əhali – 20 
dəq. uzaqlıqda və s. yerləşir (şək. 195,196).  

 

 
Şəkil 195. İzoxronun qurulma üsulu.      Şəkil 196. Əhalinin planoqramı il ə birl əşdiril ən 

izoxronoqramma.  
 

Piyada hərəkəti 
Piyada əlaqələri sistemi nəqliyyat infrastrukturu ilə birgə şəhərin vahid 

kommunikasiya , nəqliyyat-piyada sistemini təşkil edir (şək. 197).  
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                             Şəkil Şəhərdə piyada hərəkəri sisteminin təşkili.  

Piyada hərəkətinin təşkilinə xüsusilə diqqət yetirilən yerlər aşağıdakılardır: 
• hərəkətin çox hissəsi piyada həyata keçirilən kiçik şəhərlərdə; 
• iri və çox iri şəhərlərdə, ictimai həyatın cəmləndiyi və ölçüsünə görə iri 

piyada axınlarının kosentrasiya yeri olan mərkəzdə;  
• hüdudları daxilində mədəni-məişət məqsədilə piyada yerdəyişmələrinin əsas  

hissəsinin həyata keçdiyi, eləcə də əhalinin fəaliyyətsiz qrupunun 
(təqaüdçülər və uşaqlar) hərəkətinin çox hissəsi olan yaşayış rayonlarında. 

Təhlükəsizlik tələbləri şəhərdə piyada və nəqliyyat hərəkətinin bir-birindən 
izolyasiya olunmasını, yəni piyada və nəqliyyat axınlarının ayrılmasını tələb edir.    

Piyada və nəqliyyat axınlarının ayrılmasının üç usulu mövcuddur:  
1. zamana  çərçivəsində 

ayrılma: i şıqfor, 
tənzimləyici. 

  

 

 
2. şaquli istiqamət 

boyunca ayrılma 
(yeraltı, yerüstü 
keçidlər, nəqliyyat 
yolkəmərl əri, piyada 
platformaları v ə s); 

 

 

 
 3. planlaşdırılma və ya 

şəhərsalma (planda 
minimum kəsişmə ilə 
axınların ayrılması). 
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Piyada hərəkətinin mümkünlüyü prinsipinə görə şəhər mühitinin 
tərtibatımarşrutlu ictimai nəqliyyat olan magistral küçələr şəbəkəsinin elə 
formalaşmasını nəzərdə tutur ki, bütün yaşayış əraziləri və bütün əhali marşrut 
şəbəkəsinin dayanacaqlarına piyada hərəkətinin mümkünlüyündə yerləşsin (şək. 198). 

Mərkəzi və orta zonalarda (çoxmərtəbəli tikinti zonası) yaşayış tikintisinin ən 
uzaq nöqtəsinin magistral küçədən məsafəsi 500 m-dən çox olmamalıdır və periferiya 
zonalarında və azmərtəbəli tikinti rayonlarında 750m-dən çox olmamalıdır.  

 
Şək. 198. Piyada hərəkətin mümkünlüyü prinsipin ə görə şəhərin küç ə-yol 

şəbəkəsinin qurulması 
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BÖLM Ə 6. ŞƏHƏR MÜHITININ EKOLOGIYASI 

Mövzu 16. Iri və çox iri şəhərl ərin ekoloji probleml əri. 
 

Şəhərin ekoloji problemi h əllinin memarlıq-planla şdırılma üsulları. 
Şəhər ərazilərinin kül ək rejimi v ə insolyasiyası.  
Təyini:  ekologiya – təbiətdə qarşılıqlı bağlılıq, canlı orqanizmlərin yaşadıqları 

mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi  haqqında elmdir.    
“Ekologiya” termini 1866-ci ildə E.Hekkel tərəfindən elmə daxil edilmişdir, 

tədricən bu termin özünün yeganə bioloji mənasını itirmişdir.  Hal -hazı rda 
ekolog iya  təkcə  b io lo j i  e lm deyi l ,  hə  də  sosia l -s iyasi ,  iq t isadi ,  
coğ raf i ,  pedaqoj i  və  b.  e lmlə r  sayı l ı r .  S.Şvarsın (1974-cü il) fikrincə, 
ekologiya – industrial cəmiyyət adamının təbiətdə davranmasının nəzəri əsasına 
çevrilir.  

Cəmiyyətin şəhər mühitinin vəziyyəti il ə ilk narahatçılıq dalğası XIX əsrdə 
sənayenin gur inkişaffı ilə, çox iri şəhərlərdə fabrik və zavodların sayının artması ilə, 
atmosferin, suyun, torpağın sürətlə çirkənməsi ilə bağlı olmuşdur.Əhalinin və yaşayış 
yerlərinin sayının və sıxlığının artması epidemioloji təhlükənin artmasına, 
genişməkanlarda təbiətin deqradasiyasına aparır. Industrial şəhərlərin bir çox 
rayonlarında XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində əlverişsiz sanitar-gigiyena 
vəziyyəti yaranmışdı (şək. 199,200). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tədricən XX əsr ərazində insanın yaşayış mühitinin  sanitar-gigiyenik (ekoloji)  
standartları norma və qaydalar şəklində şəhərsalma praktikasına daxil olur. XX əsrin 
ikinci yarısında “şəhərin ekologiyası”, “şəhərsalma ekologiyası” terminləri meydana 
gəlir və professional dillərdə yerini möhkəmləndirir.  

Hal-hazırda “şəhərsalma ekologiyası” (urboekologiya) geniş anlaşılan şəhərsalma 
elminin sərbəst bölməsidir.  

 
 

 
 

Şəkil 199. Qravüra, F.Mazerel 1920-ci 
ill ər. 

Şəkil 200. Berlin, XIX əsrin ortaları.  
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Təyini: urboekologiya – tədqiqat obyekti – urbanizasiya mühitində insan, təbiət 
əhatəsində insan məskənləri və insanın həm bioloji, həm də sosial varlıq kimi ətraf 
mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi olan bilik sahəsidir.   

Şək. 201. Keçmiş SSRİ ərazisinin 
urboekoloji şərtl ər kompleksinə görə 
dəyərl əndirilm əsi. 

Urboekoloji zonalar: 1 -- ən 
əlverişli; 2 -- əlverişli; 3 – məhdud 
əlverişli; 4 -- əlverişsiz; 5 – çox 
əlverişsiz; 6 – həddindən çox əlverişsiz; 
7 – ekstremal; 8 – yaşayış yerlərinin 
qrup sistemlərinin m ərk əzləri.  
 

 

Şəhərin praktiki ekologiyasında iki istiqamətini ayırmaq olar:  
• təbiət əhatəsinə antropogen (texnogen) mühitin zərərli təsirinin azaldılması, 

başqa sözlə -- təbiətin qorunması. Pozulmuş ekoloji tarazlığın bərpası; 
• insanın ətraf mühitin zərərli təsirlərindən (təbii və texnogen) qorunması. 

Həyat fəlaiyyətinin əlverişli şərtlərinin təmin olunması.  
Şəhərsalma layihələndirilməsi prosesində layihə qabağı təhlil mərhələsində ətraf 

mühitin vəziyyəti mütləq şəkildə araşdırılır. Bununla yanaşı,   faktiki vəziyyətin və 
normativ sənədlərin göstəricilərindən istifadə olunur. Bu şəkildə araşdırmalar zamanı 
ətraf mühitin vəziyyətinə mənfi təsir göstərən bütün amillər aşkara çıxarılır, ekoloji 
çirklənmə mənbələri müəyyənləşdirilir, yaşayış üçün əlverişliv və əlverşsiz olan 
ərazilər dəqiqləşdirilir v ə b. Hərtərəfli t əhlilin əsasında yaşayış mühitinin 
sağlamlaşdırılması üzrə tədbirlərdaxil edən layihə həlli qəbul edilir. Bundan başqa, 
qəbul olunan layihə həllinin dəyərləndirilməsi və alternativin seçilməsi mərhələsində 
layihənin reallaşdırılmasının ekosistemə təsiri araşdırırlır və proqnoqlaşdırılır.  

Ekoloji çirkl ənmənin növləri 
 

Təbii 
• yüksək radiasiya sahələri 

(radonun səthə çıxması); 
• torpaqda mikroelementlərin 

əlverişsiz nisbəti; 
• infeksion xəstəlikl ərin və s. 

ocağı 

Texnogen 
• istehsalat müəssisələrinin və 

avtonəqliyyatın tullantıları ilə 
havanın, torpağım, suyun 
çirklənməsi; 

• vibrasiya (avtonəqliyyat, 
metropoliten); 

• radiasiya çirklənməsi; 
• səs-küy çirklənməsi; 
• elektromaqnit çirklənmə 
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Ərazinin ekoloji dəyərləndirilməsi zamanı ekoloji tarazlığın bərpasının 
mümükünlüyü – küləklənmə, suyun təmizlənməsi (axının istiqaməti), meşə 
massivlərinin olması və s. nəzərə alınır.  

Ekoloji problemlərin həllinin şəhərsalma üsulları: 
• ərazinin səmərəli zonalaşdırılması (yaşayış, rekreasiya və istehsalat zonaları); 
• avtonəqliyyat ətraf mühitə zərərli təsirinin minimallaşdırılması (tənzinlənən 

kəsişmələrin araşdırılması və s.); 
• tikintinin planlaşdırılma təşkili (insolyasiyanın təmin olumnası, külək 

rejiminin, səs-küydən müdafiənin, relyefdən istifadənin və s. nəzərə 
alınması); 

• ərazilərin yaşıllaşdırılması və abadlaşdırılması (rekreasiya, fitomeliorasiya və 
s.). 

Şəhərlərin  böyüməsi hava və su hovuzlarının çirklənməsi miqyaslarının, 
böyüməsinə bərk tullantıların və zərərli axınların çaxalmasına səbəb olur. Sənayedə 
yeni texnologiyaların tətbiqi kütləvi şəkildə kimyəvi və radioaktiv tullantıların atılması 
təhlükəsini yaradır.  

Bu problemlərin həlli tullantısız texnologiyaların hesabına mümkündür, yəni 
istehsalat və məişət tullantılarının emal edilməsinin tətbiqi onların bərpası və yenidən 
istehsalat prosesinə daxil edilməsi, xammal və tullantı axınlarının qapalı strukturu olan 
ərazi-istehsalat komplekslərinin formalaşması ilə həyata keçirilir.  

 

BÖLM Ə. 7 ŞƏHƏRSALMANIN ESTETIK ƏSASLARI 
Mövzu 17. Şəhər məkanlarının vizual qavranılması. Şəhərsalma 

kompozisiyası. 
Tamaşaçı qavrayışının qanunauyğunluqları.  
Şəhərsalma kompozisiyası.  
Şəhərsalma obyektlərinin kompozisiya strukturunun t əhlili.  
Şəhər planının kompozisiya quruluşu.  
Şəhərsalma nəzəriyyəsinə estetika qanunlarının tətbiqi xüsusi rakursdan 

açıqlanır. Bunun səbəbi – şəhərsalma sənətinin bir sıra xüsusiyyətləridir:  
• utilitar və bədii məsələlərinin uyğunlaşması;  
• tədqiqat və layihələndirmə obyektinin miqyaslılığı;  

• şəhərsalma obyektlərinin qavranılmasının xüsusi xarakteri; 
• şəhərsalma obyektlərinin dinamikliyi, dəyişkənliyi; 
• şəhərsalma sistemində süni və təbii komponentlərinin uyğunlaşması. 
Şəhərsalma sənəti insanın həyat fəaliyyətinin estetik-informasiya mühitini 

yaradır və insanın (cımiyyətin) mənəvi təlabatının ödənilməsinə yönəldilmişdir. 
Utilitar, maddi-praktiki funksiyalardan prinsipial şəkildə fərqlənən şəhər məkanlarının 
xüsusi “funksiyaları” – insanın. Onu əhatə edən mühitə münasibətilə bağlı olan mənəvi 
fəaliyyətdir.  
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Şəhər  mühitinin mənəvi tələbatı üç komponentdən ibarətdir:  
1. Biopsixoloji komfort.  Mühitin fiziki xüsusisyyətləri, funksional yararlılıq. “Şəhər 

məkanının erqonomikası”;  
2. Emosional komport. Mühitin estetikxüsusiyyətləri; 
3. Mədəni- informasiya  şəraiti.   Məkanda parktiki səmtləşmə, yönləndirilmə  

Şəhərsalmada estetik məsələlərə kifayət qədər diqqət yetirilməməsi, şəhərsalma 
fəaliyyətində proqmatik (utilitar) yanaşmanın dominant təşkil etməksi şəhər 
məkanlarının estetik baxımdan deqradasiyasına gətirə bilər.  

Şəhər mühitinin simasızlaşmasına misal olaraq, şəhərlərin tipləşdirilmiş yaşayış, 
ictimai və istehsalat binaları ilə kütləvi tikintisini, eynitipli planlaşdırılma üsullarının 
tətbiq olunmasını göstərmək olar. Bu halda insanlara emosional aclıq, yorğunluq, 
aqressiya yaradan monoton (aqressiv) mühit formalaşır.  

Memarlıq və şəhərsalmanın   estetik baxımından mükəmməl şəhər mühitinin 
formalaşması üzrə zəngin təcrübəsi vardır: açıq və qapalı məkanların növbələşməsi, plan 
quruluşunun müntəzəm və mənzərə üsullarının uyğunlaşması, koloristikadan, relyefdən 
və ritmlərdən istifadə olunması (şək. 202). 
 

 
Şək. 202. Nevskiy prospekti, qapalı və açıq məkanların növbələşməsi hesabına “dolğun” 

şəhər mühitinin formala şma nümunəsi. 
 

Şəhər mühitinin qurulmasının belə üsullarından istifadə olunması intuitiv əsaslarla 
mümkündür, lakin tikintinin harmonizasiya vasitələri, ancaq tamaşaçı qavrayışı 
qanunauyğunluqları  rakursların və perspektiv təhriflərin təsiri nəzərə alındığı halda 
maksimal effekt verə bilər.  

Memarlıq təsvirinin qavrayışında məsafədən (müşahidəçidən obyektə qədər olan 
məsafə) və memarlıq obyektinin hündürlüyündən asılı olan görmə bucağı böyük rol 
oynayır (şək. 203).  
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Şək. 203. Məkanları qapayan sərhəd müstəvisinə müxtəlif görmə bucaqlarından 

baxıldıqda məkanın qapalılığının qavranılması sxemi.  
Bucaq=45º, bu zaman məsafə hündürlüy ə bərabərdir. Tam qapalılıq t əəsüraı.  Fasad 

detallarını görə bilmək üçün optimal (əlverişli) bucaqdır. Fasad tam şəkild ə görünmür (misal – 
Avropanın orta əsrlər şəhərl ərind ə meydanalr).  

Bucaq=30º, məsafə 2 hündürlüyə bərabərdir.  Qapalılı ğın astanası. Həm fasad detallarını, 
həm də bütövlükdə fasadı görə bilmək üçün əlverişli bucaqdır.  

Bucaq=18º, məsafə 3 hündürlüyə bərabərdir. Minimal qapalılıq.  Plandan uzaqda ayrı 
obyekt təəssüratı yaratmaq üçün başlanğıc görmə bucağı. Buca=14º, məsafə 4 hündürlüyə 
bərabərdir. Qapalılıq t əəssüratının olmaması. Fasad,uzaq planın sərhədi kimi siluet şəklind ə 
görünür.  

 

Memarlıq obyektləri layihələndirilən zaman tamaşaçı qavrayışı şərtlərinin nəzərə 
alınması vacibdir.  

1 nöqtə. Evdən bilavasitə yaxınlıqda olan 
tratuardan evin qavranılması – birinci 2 
mərtəbənin detalları görünür.  
2 nöqtə.2 yol arasında olan bulvardan evin 
qavranılması – fasadın detalları görünür.  
3 nöqtə.Küçənin əks tərəfində  olan 
tratuardan (səkidən) qörüntü – siluet 
şəklində.  

 

www.behruzmelikov.com



98  

Qapalılıq anlayışı ilə həm də “xarici” və “daxili” məkan anlayışları da bağlıdır. 
“Daxili” m əkanların formalaşması üçün perimetr boyunca tikilmiş məkan təşkil etmək 
kifayət deyil. Belə ki, mikrorayon daxilində tikintinin aralarla olması və aşağı sıxlıq 
insanda qeyri-qapalılıq təəssüratı yaradır, bu da onun “xarici” məkan kimi 
qavranılmasına səbəb olur, halbuki daha sıx tikilmiş küçələr “daxili” məkanlara çevrilir. 
 
Statik qapalı məkanlar                           Dinamik qapalı  məkanlar     
 

 
 

Şəhər məkanlarının qavranılmasının miqyas səviyyələri və şərtləri: 
- Panoram (çoxplanlı) qavranışı (şək. 204). 
- Siluet (birplanlı) qavrayışı (şək. 205). 

Nəqliyyatda gedərkən (hərəkət edərkən) tikintinin qavranılması (görünüş trassı, 
hərəkətli məkanlar).  

Piyada hərəkəti zamanı tikintinin qavranılması (görünüş trası, hərəkətli məkanlar). 
Stasionar görmə nöqtələri (görünüş nöqtələri, gedib çatılan məkan). 

 

Tikintinin estetik dəyərləri təhliledilərkən bina və qurğuların təkcə memarlıq-bədii 
keyfiyyətləri deyil, həm də onların qavranılma şərtləri də nəzərə alınır. Qrafiki olaraq 
memarlıq ansamblı elementlərinin daha xoş qavranılma nöqtələri və bucaqları (görünüş 
nöqtələri), görünüş trassında hərəkət edərkən görünən kadrların (memarlıq 
mənzərələrinin) ardıcıllığı qeyd olunur (şək. 206). Belə təhlilin nəticələri layihə həlli 
qəbul olunarkən istifadə olunur.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Şəkil 204. Praqanın panoramı.  Şəkil 205. Londonun silueti  
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Şək. 206. Müşahidəçi qədim şəhərin küç ələri il ə hərəkət edərk ən qavranılma dinamikası. 

 

Şəhərsalma kompozisiyası  
Şəhərsalmanın ən vacib məsələlərindən biri – estetik baxımından tam yaşayış 

mühitinin formalaşmasıdır. Şəhərin planlaşdırılma təşkili səviyyəsində bu məsələlərin 
həlli zamanı ən güclü vasitə -- şəhərsalma kompozisiyasıdır.  

Təyini:  şəhərsalma kompozisiyasının qurulması məsələsi – memarlıq 
obyektlərinin məkanda təşkil olunmuş bədii-ifadəli sisteminin yaradılmasıdır.  

Şəhərsalma kompozisiyasının utilitar məsələsi – şəhər məkanlarında praktiki 
yönəldirilməlidir (şək. 207,208). 
 

 
 

Şəkil 207. Şanxay, XXI əsrin əvvəli                                       Şəkil 208. Moskva, 1940-cı illərin sonları. 
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Kompozisiya həlli çox hallarda yerin təbii-landşaft şəraiti və səhər planının 
funksional quruluşu ilə şərtləndirilir. Belə ki, ümumi funksional zonalaşma və nəqliyyat 
əlaqələrinin istiqaməti, hidroqrafiya və relyef əsas planlaşdırılma oxlarının strukturunu 
(konfiqurasiyasını) müəyyən edir. 

Məkanın funksional təyinatı onun əsas parametrlərini, qapalılıqdərəcəsini, 
mərtəbəliliyini v ə tikinti tipini, abadlaşdırılma xüsusiyyətini təyin edir. Beləlikl ə, 
şəhərsalma obyektinin kompozisiyası onun mürəkkəb tərkibini əks etdirir. Təbii landşaft 
kompozisiya həllinin qəbul olunması üçün estetik əsas yaradır. Memarlar mümkün qədər 
təbii landşaftın daha dəyərli keyfiyyətlərini gücləndirməyə, şəhərsalma kompozisiyasını 
qurarkən təbii landşaft elementlərindən fəal şəkildə istifadə etməyə çalışırlar.  

Şəhərsalma obyetklərinin kompozisiya strukturunun t əhlili 
Məkan kompozisiyasının inkişafı üzrə layihə həlləri qəbul olunarkən o yerin 

yaranmış planlaşdırılma strukturunun və landşaft şəraitinin ciddi, hərtərəfli t əhlilə 
əsaslanılır. 

Şəhərsalma kompozisiyası təsvir edilərkən aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur: 
Kompozisiya düyünü (qovşağı), kompozisiyanın dominantı, kompozisiya oxu, 

şaqulu dominant və s. (şək. 209-211). 
 

 
Şək. 209. Suzdalın tarixən yaranmış tikintisinin t əhlili. 1 – tarixi-memarlıq dominantlar; 2 

– fon tikintisi; 3 – kompozisiyanın təbii oxları; 4 – panoram görüntü nöqtələri. 
Şək. 210. Məkanda şaquli dominatlara əsaslana yönləndirilm ə sistemi 
 

 
Şək. 211. Parisin baş kompozisiya oxu  
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Şəhərsalma obyektinin kompozisiyası onun mürəkkəb tərkibini əks etdirir. Təbii 
landşaft kompozisiya həllinin qəbul olunması üçün estetik əsas yaradır. Memarlar 
mümkün qədər təbii landşaftın daha dəyərli keyfiyyətlərini gücləndirməyə, şəhərsalma 
kompozisiyasını qurarkən təbii landşaft elementlərindən fəal şəkildə istifadə etməyə 
çalışırlar.  

Şəhərsalmada şəhər planının qurulmasının 2 əsas kompozisiya tipinin ayrılması 
qəbul olunmuşdur:  

Requlyar (nizamlı) kompozisiya – plan dəqiq həndəsi şəklə malikdir;  
Qeyri-requlyar (qeyri-münt əzəm) kompozisiya (landşaft, mənzərə, orqanik, 

xaotik) – planın şəkli həndəsəyə tabe deyil. 
 I Pyotra qədər Rusiyada qeyri-requlyar şəhərsalma kompozisiyası üstünlük təşkil 

edirdi (istisna – müdafiə qurğuları, qalalar və s.).  
XVIII əsrin başlanğıcından etibarən Rusiyada nəinki requlyar (nizamlı) əsaslarla 

yeni tikintilər aparılır, həm də mövcud şəhərlərin, onların planlarına nizamlı forma 
verilməsi məqsədilə rekonstruksiyası prosesinə başlanılır.  

Qədim zamanlardan requlyar şəhər planının iki prinsipial tipi məlumdur – dairə 
və düzbucaqlı (kvadrat)  

Dairə - qədim məskənlərin müdafiə istehkamları üçün ideal formadır. Maksimal 
yığcamlıq və qala divarlarının minimum perimetri (şək. 212, 213) 

 
Şək. 212. Şəhəri göstərən qədim misir ieroqlifi (dair əvi 

perimetr qala divarları v ə baş küçələrin k əsişməsi).  
 
 
 
 
 
 

Şək. 213. Qala-yaşayış yeri, Qədim Horezm.  
 
 
 
 
 
 

Əgər şəhər planının quruluşnun əsası olaraq dairə, götürülürdüsə, o zaman 
kompozisiya sxemi, əksər hallarda, qabaqcadın həll olunurdu. Həndəsi mərkəzdə baş 
meydan, saray və ya ratuşa və məbəd, mərkəzdən radial ayrılan və qala divarları 
perimetrinin arxasında vilayətə gedən yollara çevrilən baş küçələr ayrılırdı (şək. 214, 
215).  
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Şəkil 214. Arl, Fransa.                         Şəkil 215. Palmanova, İtaliya, mem. Savornian, XVI əsr. 

построенвXVI в. 
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Şək. 216. Hindistan şəhərind ə küçələrin şahmatvari toru. 
Şək. 217. Aosta, roma legionerləri t ərəfindən e. I əsrində tikilmi şdi. 
Şək. 218. Boqorodskin (indiki Noginski) planı, 1784. 

 

Avropanın bir çox tarixi şəhərləri roma hərbi düşərgələrinin əsasında yaranmışdı. 
Tədricən bu, düzbucaqlı – nizamlı əsas uyğun qurulan istehkamlardan şəhəlrə böyüyərək 
çıxırdı. Bu şəhərlər çox vaxt orta əsrlər dövründə başlanğıc planın müntəzəmliyini 
itirirdi ( şək. 219). 

 

 
Şək. 219. Köln, XII əsrin sonu (roma düşərgə-istehkamının əsasında). 

 
Küçələrin düzbucaqlı bölünməsi əsasında şəhər planının kompozisiya quruluşunun 

klassik nümunəsi yunan şəhəri Miletin planıdır. Müəllifin  adına uyğun olaraq 
(Hippodam) belə requlyar-düzbucaqlı küçələr sisteminin Hippodan sistemi adlandırırlar 
(şək. 220). 

 
 

Şəkil 220. Antik Milet. Şəhərin planı.
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Küçələrin düzbucaqlı toru çox vaxt həm utilitar (kommunikativ əlaqələrin təmin 
olunması, məkan orientasiyası), həm də estetik (vizual oxların formalaşması, 
kompozisiya bağlılığının təmin olunması)  məqsədlərlə diaqonallar sistemi ilə 
tamamlanır. (şək.221) 

Planlaşdırılma kompozisiyasının aşağıdakı sxemlərinin ayrılması qəbul 
olunmuşdur: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azad-mənzərəli düzbucaqlı-
şahmatvari 

requlyar-mənzərəli 
(hibrid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azad-şüavari radial-halqavari    fokuslu-şüavari 
 

 
BÖLM Ə 8. ŞƏHƏRIN IDAR ƏETMƏ SISTMEI 

Mövzu 18. Şəhərsalma tənzimlənməsi. 
Şəhərsalma tənzimlənməsinin iki modeli. 
Şəhərsalma hüququ, Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma kodeksi. 

Şəhərsalma fəaliyyətinin informasiya t əchizatı  
Təyini:  Şəhərsalma tənzimlənməsi (şəhərtənzimləmə)– şəhərsalma fəaliyyətini 

stimullaşdıran və ya məhdudlaşdıran şərtlərin yaradılması. 
Hal-hazırda şəhrəsalma tənzimlənməsinin bir-birindən fərqli iki prinsipial modeli 

yaranmışdır:  
“ İnzibati”  – inzibati qərarlarda və tənzimləmə layihələrində əsası qoyulur, 

resursların idarəolunma və konsentrasiyasını  (bir yerə cəmlənməsini) 
mərkəzləşdirilməsini nəzərdə tutur.  
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“Hüquqi”  – şəhərsalma tənzimlənməsinin iqtisadi və hüquqi üsullarına söykənir, 
fəaliyyətdə olan bazar mexanizminin və demokratik idarəetmə formasının olmasını 
nəzərdə tutur.  

Bu və ya  başqa ölkənin tarixi inkişaf prosesində idarəetmə konsentrasiya 
mərhələlərinin dekonsentrasiya mərhələləri il ə əvəz olunduğunu izləmək olar. 
Hakimiyyətin yüksəlişi və enməsi, güclənməsi və zəifl əməsi, idarəetmənin “nüfuzlu-
imperiya” formasının “bazar demokratiya” froması ilə əvəz olunması haqqında danışmaq 
olar (şək. 220). 

 
Şək. 220. İdarəetmə formalarının dəyişməsi prosesi (silsilə paradiqması çərçivəsində) V.P. 

Blinkova görə. 
 

Cəmiyyətdə hökm sürən idarəetmə forması şəhərin idarəolunmasına da keçir və 
çox halda  şəhərsalma fəaliyyətinin xarakterini müəyyən edir. Böyük miqyaslı 
şəhərsalma layihələri hakimiyyətin mərkəzləşdirilməsi və maddi resursların 
konsentrasiyası (cəmlənməsi) şəraitində reallaşa bilər. buna misal olaraq çox möhtəşəm 
memarlıq-şəhərsalma ansambllarını göstərmək olarq: Qize piramidaları, Versalda kral 
sarayı və s.  

 
Şəhər t ənzimlənməsinin inzibati forması 

Sovet İttifaqında 1920-ci illərin sonunda idarəetmənin, o cümlədən şəhərsalma 
fəaliyyətinin idarəolunmasının mərkəzləşdirilməsi başlayır. Dövlət Planlaşdırma 
Komitəsi və yerlərdə planlaşdırma orqanları sistemi formalaşır, iqtisadiyyat sahələrinə 
xalq komissariatı rəhbərlik edir, dövlət tədricən əsas resursları öz əlinə cəmləyir 
(konsetrasiya). 

1930-cu illərin sonunda xalq təsərrüfatı idarə edilməsinin inzibati-komanda 
forması meydana gəlir, xüsusisyyətçiliyin müxtəlif formaları və iqtisadiyyatda mal-pul 
münasibətləri ləğv edilir. Maddi resursların dövlətin əlində cəmlənməsi prosesi başa 
çatır. ərazilərin inkişafında əsas məqsəd sənayenin inkişafında görülür.  

1960-cı illərdə şəhərsalma praktikasında torpaq rentası çıxarılır beləlikl ə, 
şəhərlərdə torpaq resurslarından istifadənin optimallaşdırlması mexanizmi ləğv edilir. Bu 
şəhər ərazilərinin kütləvi yaşayış tikintisi üçün miqyaslı industrial mənimsənilməsinin 
başlanması ilə bağlıdır.  
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SSRİ-də şəhərsalma fəaliyyətinin əsas subyekti dövlətdir, şəhərsalma 
tənzimlənməsi mərkəzləşdirilmi ş planlaşdırılmaya əsaslanır (təsdiq olunmuş şəhərsalma 
sənədləşməsinin bütün səviyyələri şəklində). 

Inzibati forma: 
Üstünlükləri: planlılıq, qaydaya salınma, komplekslilik. 
Çatışmamazlıqları: zəif f əaliyyətli, torpaq resurslarından qeyri-effektiv istifadəsi.  

 

Şəhər t ənzimlənməsinin iqtisadi-hüquqi forması 
Burada şəhərsalma fəaliyyətinin subyekti kimi \əsas resursların (torpaq, daşınmaz 

əmlak, maliyyə resursları) sahibkarlarının geniş spektri çıxış edir. Şəhərsalma fəaliyyəti 
sahibkarlar tərəfindən səxşi və ya kollektiv maraqlarla aparılır.  

Şəhərsalma fəaliyyətinin subyektləri: fiziki v ə hüquqi şəxslər, ictimai təşkilatlar, 
dövlət (bələdiyyə). Hakimiyyətin əsas funksiyası – xüsusi və ictimai maraqların təsdiq 
olunması, memarlıq-planlaşdırılma ideyası ilə xüsusiyyətçilərin maraqları və şəhərin 
infrastruktur problemlərinin həlləri arasında tarazlığın saxlanılması. Bələdiyyə 
hökümətinin orqanları bütün bələdiyyə ictimaiyyətinin marağında olan şəhərsalma 
siyasətini işləyir və reallaşdırır. Şəhərsalma sənədləşməsi şəhərin ümumi inkişaf 
strategiyası rolunu yerinə yetiri və şəhərsalma fəaliyyətinin bütün subyetləri üçün 
“oyunun qaydalarını” təyin edir.    

Iqtisadi-hüquqi forma: 
Üstünlükləri: çeviklik, özünü təşkiletmə, torpaq resurslarından effektiv istifadə 
Çatışmamazlıqları:  şəhər inkişafının planlı və kompleks şəkildə aparılması, 

maraqlar toqquşan zaman (xüsusi ictimai) konfliktlərin yaranması.  
Şəhərsalma hüququ 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində şəhərsalmafəaliyyətini müəyyən edən 
(reqlament qoyan) əsas hüquqi sənəd AR-nın şəhərsalma kodeksidir. 

Şəhərsalma fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyin əsas prinsipləri: 
- ərazilərin davamlı inkişafının təmin olunması; 
- şəhərsalma fəaliyyətinin həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakı; 
- dövlət hakimiyyəti orqanlarının insanlar üçün ə\lverişli həyat fəaliyyəti şəraitinin 

təmin olunmasına görə məsuliyyət daşıması;  
- texniki reqlamentlər və təhlükəsizlik tələblərinin riayyət olunması; 
- ətraf mühitin qorunması və mədəni irs obyektlərinin və qorunan təbii ərazilərin 

saxlanılması tələblərinin riayyət olunması;  
- şəhərsalma fəaliyyəti haqqında qanunvericilik tələblərininpozulması nəticəsində  

vurulan zərərin ödənilməsi. 
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Şəhərsalma kodeksinə uyğun olaraq bələdiyyə qurumlarının  sənədləşməsi 
aşağıdakılara bölünür: 

ərazi-planlaşdırılması 
sənədləri 

ərazilərin 
planlaşdırılması üzrə 
sənədləşmə  

şəhərsalma zonalaşması 
sənədləri 

- bələdiyyə 
rayonlarının ərazi 
planlaşdrılma 
sxemləri; 

- məskənlərin baş 
planları 

- şəhər mahallarının 
baş planları 

- ərazilərin 
planlaşdırılma 
layihələri; 

- ərazi sərhədlərinin 
çəkilm əsi 
layihələri;  

- torpaq sahələrinin 
şəhərsalma 
planları 

- tikilm əli olan 
bələdiyyə 
rayonlarının 
torpaqdan istifadə 
və məskənlərarası 
ərazilərin tikilm ə 
qaydaları; 

- məskənlərin 
torpaqdan istifadə 
və tikilm ə qaydaları  

- şəhər mahallarının 
torpaqdan istifadə 
və tikilm ə qaydaları  

 
Şəhərsalma fəaliyyətinin informasiya t əchizatı 

Təyini: şəhərsalma fəaliyyətinin informasiya təchizatı sistemləri (ŞFİTS) – 
şəhərsalma fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün ərazilərin inkişafı, onların tikintisi, 
torpaq sahələri, kapital tikinti obyektlərivə başqa zəruri məlumatlar haqqında 
əsaslandırılmış sənədlərin sistemləşdirilmiş külliyatı (toplusu) (əvvəllər şəhərsalma 
kadastrı termini işlənirdi). 

ŞFİTS-nin məqsədi hakimiyyət və yerli özünü idarəetmə orqanlarının, fiziki və 
hüquqi şəxslərin şəhərsalma, investisiya və başqa təsərrüfat fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsi torpaq quruculuğunun aparılması üçün zəruri məlumatlarla təmin 
edilməsidir. 

ŞFİTS daxil edir: 
- şəhərsalma sənədləşməsi, geodeziya və kartoqrafiyamaterialları, təbii və texnogen 

şərait (mühəndis araşdırmaları) haqqında məlumatlar; 
- torpaq sahələrinin dövlət və ya bələdiyyə ehtiyacları üçün ayrılması və ehtiyatda  

saxlanılması haqqında məlumatlar (servitut); 
- tikilmi və tikilməli olan torpaq sahələri üzrə işlər və b. 

Tikilmi ş və ya tikilməli olan torpaq sahələri haqqında “iş” hır bir torpaq sahəsinə 
açılır. Tikilmiş və ya tikilməli olan torpaq sahələri haqqında “işə” aşağıdakılar daxil 
edilir: 

- torpaq sahəsinin şəhərsalma planı; 
- mühəndis araşdırmalarının nəticələri; 
- layihə sənədləşməsi; 
- dövlət ekspertizasının yekun rəyi; 
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- tikinti icazəsi; 
- kapital tikinti obyektinin qəbulolunma aktı; 
- obyektin istismara verilməsinin icazəsi  
- başqa sənədlər və materiallar. 

ŞFİTS  məlumatları hamı üçün əlverişli və açıqdır (məhdud məlumatlar istisna 
olmaq şərtilə). ŞFİTS-nin aparılması yerli özünü idarəetmə orqanları tərəfindən 
materialların yığılması, sənədləşməsi, aktuallaşdırılması, hazır şəklə salınması, 
sistemləşdirilməsi, nəzərə  alınması və saxlanılması yolu ilə aparılır. ŞFİTS-nin 
sənədləşməsi kağız üzərində və elektron daşıyıcılarla həyata keçirilir.  
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