
Giri ş  
 
Məskunlaşmanın şəhər formalarının v

yaayımasına bəşəriyyətin ümumi tarixi inki
Kənd təsərrüfatının yayılması oturaq h
ilk dövlətlərin yaranmasına gətirdi (
nisbətən sex məskunlaşmış kənd t
boyunca daha sonra isə Hinda boyunca (Q
yaranmışdır.  
  

 
Şək.1. İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin yayılması

Artıq e.ə. I minillikdə qədim dövl
250 min və daha çox idi.  

Şəhərlər orta əsrlər cəmiyy
nəqliyyatın inkişafına, pul-münasib
səbəb oldu. XV əsrdə Avropada 
Brüqqe (125 min), Praqa (95 min), Novqorod (50 min), London, (45 min), 
min), Pskov (35 min), Moskva (30 min) idi. 

Şəhərlərin gur inkişafı ancaq Avropa s
və onun nəticəsi olaraq başladı. XVIII v
şəhərləri London (365 min), Paris (550 min), Moskva 
(300 min) əhalisi var  idi.  

XXI əsrin başlanğıcında Yer üzünd 6,1 mld. 
şəhərlərdədir. Mütəxəssislərin fikrinc
(şək.3.). 

r formalarının və şəhər həyat tərzinin yaranması v
tin ümumi tarixi inkişaf prosesi konstekstində 

rrüfatının yayılması oturaq həyata, daimi yaşayış yerlərinin meydana g
tirdi (şək. 1).  Ilk iri yaşayış yerləri 5 min ild
nd təsərrüfatı rayonlarında – Mesopotamiyada v

Hinda boyunca (Qərbi Hindistan) və Xuanxed

tinin yayılması                        Şək.2. İlk sivilizasiyaların meydana gə

dim dövlətlərin nisbətən iri şəhərlərində ə

miyyətinin həyatına ciddi təsir göstərdi, istehsalat v
münasibətlərinin yayılmasına, dövlətlərin möhk

Avropada ən böyük şəhərlər – Paris  (275 min n
qa (95 min), Novqorod (50 min), London, (45 min), 

min), Pskov (35 min), Moskva (30 min) idi.  
şafı ancaq Avropa sənayesinin sürətli inki şafı il
şladı. XVIII və XIX əsrlərin sərhəddində

ri London (365 min), Paris (550 min), Moskva – 1812-ci ildə (251 min), Peterburq 

ğıcında Yer üzünd 6,1 mld. əhali var onlarda 3 mld. Çoxu 
rin fikrincə planetin əhalisi  2030-cu illərdə daha 2 mld. Artacaq 

rzinin yaranması və 
 baxmaq lazımdır. 

rinin meydana gəlməsinə, 
ri 5 min ildən çox əvvəl 

Mesopotamiyada və Nilçayı 
Xuanxedə (Şimali Çin) 

 
əlməsi  

əhalinin sayı 100-

rdi, istehsalat və 
rin möhkəmlənməsinə 

Paris  (275 min nəfər), Milan və 
qa (95 min), Novqorod (50 min), London, (45 min), İstanbul (91 

şafı ilə əlaqədar olaraq 
ə dünyanın ən iri 

(251 min), Peterburq – 

hali var onlarda 3 mld. Çoxu 
daha 2 mld. Artacaq 
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                           Şək.3. XX əsrdə planetd

Bəşəriyyətin qlobal tarixi inki
yaranmasının çiçəklənməsi və tə
bir çox dillərdə şəhər, şəhərli, vət

 

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

Bakı haqqında
məlumatlar e. 3500 il ə

misir fironu Menes
dövründə Misirdə “Öl
kitabında” verilmişdir.

Bakının qədimliyin
Abşeronda və Qobustandakı
qədim qayaüstü təsvirlə
sübutdur. Arxeoloqlar Avqust
Qay Oktaviyadan qalmı
yazılarda 12 min il əvvəl Bakı
yaxınlığında dağıdılmı
düşərgələr haqqında məlumat
tapılmışdır. Bu məlumatlar
Bakının yaşının 5,5
olduğunu müəyyənləşdirmə
imkan verir.

Şəhərsalma nəzəriyy əsinin v

 
planetdə əhalinin yayılması 

tin qlobal tarixi inkişaf prosesi mədəni həyatın cəml
ənəzzül  etməsi ilə sıx bağlıdır. Sivilizasiya  termininin özü 
təndaş və s. anlayışı ilə bağlıdır.  

1859-cu
ü ildə
.

ilk
əvvəl
sanın
lülər

ədimliyinə
Qobustandakı

əsvirlər
Avqust
qalmış

Bakı
ğıdılmış
əlumat

əlumatlar
min

əşdirməyə

 
 

MÖVZU 1. 
 

sinin və praktikasının obyekti və predmeti. 

mləndiyi şəhərlərin 
lıdır. Sivilizasiya  termininin özü 

 

predmeti.  
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Şəhər anlayışı. Yaşayış
ümumdünya – tarixi proses kimi

Təyini:  Şəhər – müxt
sahələrində məşğul olan  yüksək sıxlıqlı 

Yaşayış yerlərinin klassifikasiyası: 
əhalisinə görə:  
                                - kiçik  - 50 min q

- orta – 50
- böyük –
- iri – 250
- çox iri –

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

inzibati əhəmiyyətinə görə:  
- paytaxt
- respublika subyektl
- yerli m

Eləcə də, təbii-iqlim amilinə
klassifikasiyalar mövcuddur. 
Təyini:  Urbanizasiya – şəhər h
əhalinin məkan konsentrasiyası (c
Urbanizasiya müşayət olunur:  

- iqtisadi v
- cəmiyy
- cəmiyy
- böyük m
- ekoloji probleml

 
               Şək.4. 

 
Urbanizasiya prosesinin mahiyy

mərkəzlərində cəmlənməsi (şək.4). Urbanizasiya üçün k
kənd ətrafından kiçik yaxın şəh
yerlərinə, mədəni-məişət ehtiyatlarına v
Miqrasiyanın 2 növünü ayırırlar: 

1) rəqsi (gedib-qayıdan) miqrasiya 
yerdəyişməsi (iş yerlərinə 

şayış məntəqələrinin t əsnifatı. Urbanizasiya fenomeni 
tarixi proses kimi 

müxtəlif sosial-iqtisadi funksiyaları, qeyri
k sıxlıqlı əhalisi olan nisbətən iri məskunlaş

rinin klassifikasiyası:  

50 min qədər əhali 
50-100 min  
– 100-250 min 

250-500  
çox iri – 500 mindən çox  

naye  
 

qliyyat 

çox profilli  

paytaxt 
respublika subyektləri mərkəzləri  
yerli mərkəzlər  

ə, yaranma tarixinə inkişaf sürətinə 

r həyat tərzinin yayılması ilə müşayət olunan, 
kan konsentrasiyası (cəmlənməsi)  prosesi  

iqtisadi və elmi potensialın artması ilə;  
miyyətin professional (ixtisas) strukturunun də
miyyətin tələblərinin artması ilə;  

böyük məkanlarının mənimsənilməsi ilə;  
ekoloji problemlərin və b. artması ilə 

ya prosesinin mahiyyəti -- əhalinin yerdəyişməsi və onların m
k.4). Urbanizasiya üçün kənd əhalisinin ş
hərlərdən böyük şəhərlərə əhalinin artan r

t ehtiyatlarına və b. görə) xarakterikdir. 
Miqrasiyanın 2 növünü ayırırlar:  

qayıdan) miqrasiya - əhalinin şəhər kənarından ş
 və təhsilə) 

snifatı. Urbanizasiya fenomeni 

qeyri-aqrar fəaliyyət 
skunlaşmış yeridir. 

 və s. görə də 

t olunan, şəhərlərində 

əyişməsi ilə; 

onların məskunlaşma 
halisinin şəhərə axması və 

halinin artan rəqsi hərəkəti (iş 

narından şəhərə və geri 
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2) geri dönüşsüz miqrasiya 
proses müxtəlif ail ələr üçün f
baş verə bilər.  
 
Dar mənada urbanizasiya prosesi 

əhalinin bir mərkəzə cəmlənm
(dekonsentrasiya).  

Geniş mənada urbanizasiya prosesi 
həyat tərzinə  uyğunlaşdırılmalıdır. 
cəmiyyət həyatının bir çox tə
məşğuliyyət xarakteridir (şəhərli üçün 

Aldadıcı urbanizasiya 
konsentrasiyası. 

Şəhər həyat tərzi şəhərdə
prosesi əlaqəlidir.  

Təyini: Suburbanizasiya
azaldılması prosesi və şəhərlil ərin iri 

 
                 Şək.5. 

Həmçinin, mövsüm suburbanizasıyası
kənarına yay köçü ilə bağlı prosesdir. 
adlanır. 

Suburbanizasiyanın yaranma 
şəraiti, nəqliyyat sistemlərinin inki
səviyyəsinin artması. 

 
1920-30-cu illərdə sovet m

yarandı: “kapitalist şəhərinin” t
verirdi. 

Bu zaman gələcək sos. şəh
1. Urbanizm:  məskunlaşma sistemi 30

bu şəhərlərdən hər biri iri s
2. Dezurbanizm: şəhər anlayı

strukturlardan ibarət olur, 
şəhərlərin konsepsiyası ş

süz miqrasiya -- əhalinin daha iri yaşayış məntəqələrin
r üçün fərqli zaman müddətində ola bilər və

nada urbanizasiya prosesi – şəhərlərin əhalisinin sayının mexaniki art
nməsidir. Urbanizasiyanın əks prosesi dezurbanizasiyadır 

nada urbanizasiya prosesi – həyat tərzinin dəyişmə prosesi, insanın 
şdırılmalıdır. Şəhər həyat tərzi anlayışı özündə insan h

ərəflərini birləşdirir və burada prinsipial v
rli üçün – qeyri-aqrar fəaliyyət sahələridir).
 - əhalinin həyat tərzini dəyişdirm

ən kənarda da yayıla bilər. Bu proseslə

Suburbanizasiya – sıx məskunlaşmış şəhər mərkəzl
rin iri şəhərin şəhərətrafına köçürülməsi (şə

mövsüm suburbanizasıyası anlayışı da vardır – bu ş
ğlı prosesdir. Şəhər kənarında yaşayan şəhərlil

Suburbanizasiyanın yaranma səbəbləri –nəhəng şəhərlərdə yaşayış
rinin inkişafı, avtomobilləşmə səviyyəsinin v

sovet məkanında sovet şəhərsalmaçılarının arasında mübahis
rinin” tənqidi və yeni tipli cəmiyyətin qurulması fonunda ba

hərinin 2 konsepsiyası formalaşırdı: 
skunlaşma sistemi 30-170-min əhalisi olan şəhə

r biri iri sənaye müəssisəsinin əsasında formalaş
r anlayışı yox olur, məskunlaşma sistemi bütöv 
t olur, şəhər və kənd arasındakı sərhəd yox olur (x

rin konsepsiyası şək. 6,7).  

rinə köçməsi. Bu 
ə bir neçə nəsildə 

halisinin sayının mexaniki artması, 
ks prosesi dezurbanizasiyadır 

prosesi, insanın şəhər 
insan həyatının və 

burada prinsipial və əsas olanı 
ridir). 
şdirmədən, bir yerə 

ə suburbanizasiya 

zlərinin sıxlığının 
ək. 5.). 

bu şəhərlil ərin şəhər 
rlil ər isə suburbanist 

yaşayışın diskomfort 
sinin və əhali hərəkəti 

rsalmaçılarının arasında mübahisə 
tin qurulması fonunda baş 

ərlərdən ibarətdir, 
sasında formalaşır.  

ma sistemi bütöv şəbəkəşəkilli 
d yox olur (xətti 
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“Dezurbanist” x

Şək.7. N.Milyutin, paralel strukturlu x

Şəhərsalma fəaliyyəti.  
Şəhərsalma nəzəriyy əsinin predmeti. 
 
Təyini:  Şəhərsalma – yaş

üzrə çoxtərəfli v ə kompleks fəaliyy
Təyini: Şəhərsalma fəaliyy

inkişafı üzrə fəaliyyətdir və ə
emarlıq-tikinti layihələndirilməsi, tikinti, kapital t
rekonstruksiyası şəklində həyata keçirilir.

Daha ümumi desək: Şəhərsalma f
istiqamətlənmiş fəaliyyətdir.  

Şəhərsalma layihələndirilm
mühitinin təşkilinə isitqamətlənm

Şəhərsalma layihələndirilm
sistemi, şəhər, yaşayış və ya sənaye rayonu, m

Təyini: Şəhərsalma sistemi
maddi elemntlərin -- müxtəlif ə
formalaşdıran texniki cəhətdən m
komponentlərlə birgə yolların və

Şəhərsalma layihələndirilm
1. Layihələndirilmə obyektinin böyük miqyası.
2. Şəhərsalma obyektləri h
3. Şəhərsalma obyekti – d

və bitmiş bir inşaat obyekti kimi baxıla bilm

 
Şək.6. Maqnitoqorun layihəsi. 

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

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

 
 

MÖVZU 2. 

sinin predmeti. Şəhərsalma ierarxiyası. 

yaşayış yerlərinin və məskunlaşma sisteminin formala
aliyyətidir.  

aliyyəti– şəhərlər və başqa məskənlər daxil olmaqla 
ərazilərin planlaşdırılması, şəhərsalma zonala
si, tikinti, kapital təmir, kapital tikinti obyektl

yata keçirilir. 
rsalma fəaliyyəti - daşınılmaz obyektlərin d

ndirilm əsi - cəmiyyətin həyatfəaliyyətinin maddi
nməsidir.  

ndirilməsinin obyekti – şəhərsalma sistemidir (m
naye rayonu, məhəllə).  

rsalma sistemi - məkanda təşkil olunmuş və qarşılıqlı 
ərazi səviyyələrində cəmiyyətin həyat fə
n mənimsənilmiş ərazilərin, binaların, qur
ə mühəndis qurğularının cəmidir.  

ndirilm əsinin prinsipial f ərql əri:  
obyektinin böyük miqyası. 

ri hər zaman təbiət kompleksi elementlərini daxil edir. 
dəyişən sistemdir (şəhərsalma sistemi daima t

şaat obyekti kimi baxıla bilməz). 

ma sisteminin formalaşması 

r daxil olmaqla ərazilərin 
ma zonalaşdırılması, 

mir, kapital tikinti obyektlərinin 

rin dəyişdirilməsinə 

tinin maddi-məkan 

rsalma sistemidir (məskunlaşma 

şılıqlı əlaqədə olan 
yat fəaliyyəti mühitini 

rin, binaların, qurğuların, təbii 

rini daxil edir.  
rsalma sistemi daima təkamüldədir 
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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 
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.  
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Şək.8. Qərbi avropanın d

Şək.9. Rur vilay

Məskunlaşma sisteminin inki

Rusiyanın avropa hissəsind
Mənb.) yarandı.  

• II-V əsrlərdə məskunlaşma iri 
olunur ki, onların ətrafında kənd t

• VI-IX əsrlərdə əhatəsind
hakimiyyətində olan şəhər-mərk

•

 
rbi avropanın dəmiryollarının və sənaye rayonlarının sxemi, XIX əsrin sonu

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

skunlaşma sisteminin inkişafı (Rusiya misalında)
 

sində II-IX əsrlərdə - ocaq məskunlaşma sistemi (m

şma iri şəhərlər (çəpərə alınmış məskənlər) ş
nd təsərrüfat yerləri olurdu (şək.10). 

 
Şək.10. 

sində olan əraziləri özünə tabe etməy
rkəzlər seçilməyə başlayır (şək.11). 

 
Şək.11. 

srin sonu 

 

afı (Rusiya misalında) 

sistemi (məsk. Sist. 

r) şəklində təqdim 

yə çalışan knyaz 
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• XII-XV əsrlərdə halqavari (müdafi
Feodal parçalanması dövründ

sistemlərin mərkəzləri – Novqorod, Suzdal, Moskva v

• XV-XIX əsrlərdə ulduzvari m
mərkəzdən radial nəqliyyat istiqam
(əvvəl Moskva, XVIII əsrin əvv
Sibirdə məskunlaşma  mərkəzləri Tümen, Tobolsk, Tomsk 

XIX əsrin sonunda məskunlaş
bir-birilə uyğunlaşır: ulduzvari fromadan, k
məskunlaşma sistemin qədər.  

Məskunlaşmanın vacib xarakteristikası onun fromasıdır. M
formasını ayırırlar: 

Muxtar  - qonşu məskənlə
və nəqliyyat əlaqələrinin z
Qrup -  qonşu məskənlə
möhkəm əlaqələrin fromalaş
Məskunlaşmanın iki növ vardır: 

 
Şək.12. 

halqavari (müdafiə-strateji) məskunlaşma sistemi
Feodal parçalanması dövründə sərbəst knyaz dövlətrləri meydana g

Novqorod, Suzdal, Moskva və başqaları (şək. 13).  

 
Şək.13. 

ulduzvari məskunlaşma sistemi formalaşır. T
qliyyat istiqamətlərində məskunlaşma sisteminin karkası yaranır. 

vvəl. – Sankt-Peterburq, eləcə də Kiyev v
ri Tümen, Tobolsk, Tomsk şəhərləri olur (ş

 
Şək.14. 

skunlaşma sistemi mürəkkəb xarakter balır. Müxt
ır: ulduzvari fromadan, kənarlarda hələ də saxlanılmı

manın vacib xarakteristikası onun fromasıdır. Məskunla

ərdən böyük uzaqlıq şəraitində və onlar arasında funksional 
rinin zəif inki şafı şəraitində yaranır; 

ər arasında əhalinin əmək, məişət və istirah
rin fromalaşması şəraitində yaranır.  

manın iki növ vardır: şəhər və kənd. 

ma sistemi formalaşır. 
ri meydana gəlir. Halqavari 

k. 13).   

şır. Tədricən əsas 
ma sisteminin karkası yaranır. 

Kiyev və Kazan). Qərbi 
ri olur (şək.14). 

b xarakter balır. Müxtəlif formalar 
saxlanılmış ocaq 

skunlaşmanın iki 

onlar arasında funksional 

istirahəti sahəsində 
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Ayrılmış və 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. 

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. 
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Təyini:  Ərazi planlaşdırılması
funksional zonaların müəyyənlə
tikinti obyektlərinin planlaşdırılmı
zonalarının xüsusi şərtlərlə planlaş

- Sovet məkanında bütöv rayon planla
yarımadasının baş planını

- 20-30-cu illərdə planlı iqtisadiyyat 
inkişaf yollarının axtarı
meydana gəlirdi. Yeni 
rayonları formalaşırdı.

- 1930-cu illərdə uralın bir sıra rayonlarının, Sibirin, Donetskin v
Krivorojskinin rayon planla

- 1940-50-ci illərdə 
layihələri yerinə yetirilirdi.  (
işlənilmiş “Böyük Londonun” layih
meqapolisin və ətraf 
(şək. 22).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Şək.20.Kopenhagenin 
inkişaf layihəsi, 1947. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şək.21.Stokholmun 
planlaşdırma layih
1950. 

 
- 60-cı illərdə elmi-texniki  inqilabla v

dünyada nəzəri və 
sahəsində layihə fəaliyy

1962-cı ildə   Yaponiyada Tokio 
(şək. 23).  K.Tanqenin rəhbərliyi il
mühitlə təbii mübadiləsini irəli sürür. 

şdırılması - ərazilərin inkişaf planlaşdırılmasıdır, o cüml
əşdirilməsi, dövlət və bələdiyyə ehtiyacları üçün kapital 
şdırılmış yerləşdirilmə zonalarının, ərazi istifad

planlaşdırılmasıdır. 
kanında bütöv rayon planlaşdırılması üzrə 

ş planının həlli idi (1924). 
planlı iqtisadiyyat şəraitində ölkənin məskunla

af yollarının axtarışı aparılırdı. Urbanizm və dezurbanizm ideyaları 
lirdi. Yeni şəhərlər layihələndirilir və tikilirdi, yeni s

şırdı. 
uralın bir sıra rayonlarının, Sibirin, Donetskin v

Krivorojskinin rayon planlaşdırılması layihələri  işlənilmişdi. 
 Avropanın çox iri aqlomerasiyalarının planla

yetirilirdi.  (şək. 20, 21). P.Aberkrombinin r
 “Böyük Londonun” layihəsi geniş tanınmışdır, burada inki

traf ərazilərin və məskənlərin maraqları uyğ

k.21.Stokholmun 
şdırma layihəsi, 

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

texniki  inqilabla və artan şəhərsalma fəallığ
 konseptual axtarışların həmçinin ərazi planla

aliyyətinin qruplaşması müşahidə olunur (ş
Yaponiyada Tokio şəhərinin inkişaf layihəsi üzrə

rliyi il ə memarlar qrupu metabolizm ideyasını 
li sürür.  

şdırılmasıdır, o cümlədən 
ehtiyacları üçün kapital 

razi istifadəsinin 

 ilk i ş Abşeron 

skunlaşma sisteminin 
dezurbanizm ideyaları 
tikilirdi, yeni sənaye 

uralın bir sıra rayonlarının, Sibirin, Donetskin və  
şdi.  

Avropanın çox iri aqlomerasiyalarının planlaşdırılma 
k. 20, 21). P.Aberkrombinin rəhbərliyi il ə 

şdır, burada inkişaf edən, 
rin maraqları uyğunlaşdırılmışdı. 

si, Aberkrombi, 

allığı ilə bağlı olaraq 
razi planlaşdırılması 

olunur (şək. 23, 24, 25). 
 konkurs keçirilir 

memarlar qrupu metabolizm ideyasını – şəhərin ətraf 
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   Şək.23. Tokionun inkişaf layihəsi, 1962  
 

 
 

 
 
 

Şək.25. “Ekumenopolisin layih

1960-cı illərdə gələcək mə
baş verir. Giqant (nəhəng) strukturlar (
və sualtı məskənlər (şək. 31,33), mobil (sür
addımlayan şəhərlər (şək. 34) və 

Şək.26. İ.Fridman, Paris üzərində 
struktur,  1956. Şək.27. J.

 

 

 

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

Ş

Meymon. 

 

Şək.24.Metabolik şəhər, K.Kurokava, 1965 

 
 

layihəsi”, 2100-cü ilin proqnozu, K.Doksiadis, 1968.  
 

əskunlaşma ilə əlaqədar olaraq futuralist ideyaların sıçrayı
ng) strukturlar (şək. 26, 27, 29) və piramidalar  (şə
k. 31,33), mobil (sürətlə hərəkət edən) yaşayış yerl

 s. 

 

k.27. J.-K.Bernar, total şəhər 
Şək.28. “Arkiqrem”, Plug in city” 
şəhəri (şəhərdə tıxac) 

  

Şək.30. Məkan şəhəri variantı, 
Meymon.  

Şək.31. C.Celikom, Su üz
şəhər 

 

dar olaraq futuralist ideyaların sıçrayışı 
ək. 28,30), dənizdə 

ş ş yerləşgələri (şək. 32) 

 
k.28. “Arkiqrem”, Plug in city” 

 

k.31. C.Celikom, Su üzərində 
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Şək.32. Dinamik yaşayış 
strukturunun layihəsi. 
“Himmelblau” qrupu.  

Şək.33.Aqrosean 

 
-1960-70-cı illərdə ABŞ, Fransa, 

məskunlaşma sisteminin inkişafı üzr
 

Ş

Şək.36. “Redrozun” məskunlaşma sistemi, Liverpul

 

k.33.Aqrosean - Siti Şək.34. “Arkiqrem”, “Hərəkət ed

Ş, Fransa, İngiltərə, Almaniya və b. ölk
şafı üzrə bir sıra layihə təklifl əri işlənilmişdir (Ş

Şək.35. Lionun inkişaf sxemi, Fransa. 

 
şma sistemi, Liverpul-Mançester konurbasiyasının fraqmenti, BöyükBritaniya

t edən şəhər”  

b. ölkələrin yaranmış 
şdir (Şək.35-36). 

 

Mançester konurbasiyasının fraqmenti, BöyükBritaniya 
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Şək.37. “Solent” m

Hal-hazırda ərazi planlaşdırılması kompleks layih
planlaşdırılması dövlətin (regionun, 

Regional məskunlaşma (
strateji məsələlərini həll edir o şə
kəsişərək inkişaf edir.  

Şəhərsalma getdikcə  daha f
ekologiya, idarəetmə nəzəriyyəsi, siyas
qarşılıqlı əlaqəyə girir.  

Şəhərsalmanın memarlıq
Şəhərsalma sistemləri. 
düyün elementi kimi t
Şəhərsalma karkası. Ş

 Təyini: Şəhərsalma sistemi
maddi elementlərin  - texniki c
yolların və mühəndis qurğularının,  
cəmiyyətin həyat fəaliyyəti mühitini formala
ibarətdir.  

Ərazi səviyyələri: kontinentin, ölk
aqlomerasiyanın, şəhərin məskunlaş

Şəhərsalma sistemi təbii-texnogen (t
təbii komponentləri daxil edir. 

Istənilən şəhərsalma sistemi
prosesinə həm xarici, həm də daxili amill
şəhərlərinin və bütün məskunlaş
geosiyasi və makroiqtisadi və
kommunikasiyaları sistemi və b. 

Şəhərsalma sistemlərinin inki
göstərir. Şəhərsalma layihələndirilm

 
k.37. “Solent” məskunlaşma sistemi. BöyükBritaniya 

 

şdırılması kompleks layihə-elmi fənn kimi inki
tin (regionun, ərazinin) inkişaf strategiyasının ayrılmaz hiss

şma (ərazi planlaşdırılması) layihə fənni 
əhərsalma elminin  çərçivəsində və başqa bilik sah

daha fəal şəkildə qarışıq sahələrlə: iqtisadiyyat, co
si, siyasət, sosialogiya, mühəndis fənləri v

 
MÖVZU 5 

 
rsalmanın memarlıq-planlaşdırma əsasları.  

ri. Şəhərsalma sistemlərinin m əskunlaş
düyün elementi kimi təkamül prosesi. 

rsalma karkası. Şəhərsalma sistemlərinin növl əri 
rsalma sistemi – məkanda təşkil olunmuş və qarşılıqlı 

texniki cəhətdən mənimsənilmiş ərazilərin,  bina v
rının,  ərazinin müxtəlif səviyyələrind

ti mühitini formalaşdıran təbii komponentlərl

ri: kontinentin, ölkənin, regionun, rayonun (rayon qrupunun), 
skunlaşma sistemləri.  

texnogen (təbii-antropogen) sistem olub özün

rsalma sistemi daim inkişaf (proqres, reqres), vəziyy
daxili amillər təsir göstərir. Məsələn, Qə

skunlaşma sisteminin təkamül prosesinə: t
əziyyət, ümumi məskunlaşma sisteminin v

b. təsir göstərmişdir. 
rinin inkişafına bilavasitə ərazi şəraiti və resurslar (ehtiyat) t

ndirilməsinin vacib tərkib hissəsi ərazinin kompleks 

nn kimi inkişaf edir. ərazi 
af strategiyasının ayrılmaz hissəsidir.  

nni -məskunlaşmanın  
şqa bilik sahələri il ə 

: iqtisadiyyat, coğrafiya, 
ri və başqaları ilə 

skunlaşma sisteminin 

şılıqlı əlaqədə olan 
rin,  bina və qurğuların, 

rində (miqyaslarda) 
rlə birgə cəmindən 

nin, regionun, rayonun (rayon qrupunun), 

antropogen) sistem olub özünə fəal şəkildə 

ziyyətindədir. Inkişaf 
ərbi Sibir regionu 
əbii-iqlim şəraiti, 

ma sisteminin və nəqliyyat 

resurslar (ehtiyat) təsir 
razinin kompleks 
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Su ehtiyatları                                                                                 Bioresurs potensialı 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.) 
 Ərazinin landşaftı və onun təbii resursları çox halda şəhərsalma sisteminin 
planlaşdırılma təşklini müəyyənləşdirir (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. Məskunlaşma sisteminə 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. İ

Təyini: Əsas və ya “doldurulma”
(yaşayış və sənaye rayonları, rekreasiya zonaları v
ərazilər). Karkas bu ərazilərin sərf olunması (doldurulması) hesabına inki

 

 
Şəhərsalma karkası Nəqliyyat

Şək.40. Novosibirskin inki

 
Şəhərsalma sisteminin üç prinsipc

səviyyəsi): 
Təyini:  Aqlomerasiya –

ərazilərin fasiləsiz mənimsənilm
xarakterizə olunur (şək.41).  

Bir qayda olaraq aqlomerasiyalar iri tarixi 
Moskva, London, Paris).  

 
k.39. İri şəhərin planlaşdırma strukturunun karkası 

 

ya “doldurulma”  – çox da intensiv mənimsənilm
naye rayonları, rekreasiya zonaları və meşə yaşıllıq masivvl

rf olunması (doldurulması) hesabına inkiş

 
qliyyat  karkası Ekoloji karkas 

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

rsalma sisteminin üç prinsipcə fərqli tipini ayırmaq olar (aqlomerasiya 

– şəhər funksiyalarının yüksək dərəc
nilməsi və nəqliyyat-kommunikasiya şəbək

Bir qayda olaraq aqlomerasiyalar iri tarixi şəhər-mərkəzin əsasında formala

nilməyən ərazilərdir 
şıllıq masivvləri, tikilmi ş 

rf olunması (doldurulması) hesabına inkişaf edir.  

 

 

rqli tipini ayırmaq olar (aqlomerasiya 

cəli inteqrasiyası, 
kəsinin sıxlığı ilə 

sasında formalaşır (Bakı, 
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Şəhər mərkəzinə yaxın rayonların 
sentrikdir. (ulduzşəkilli, barmaqş
Bir qayda olaraq aqlomerasiya ayrılır: 

- aqlomerasiyanın nüv
olan ərazilər. 

- Aqlomerasiyanın xarici zonası 
ərazilər (şək.42). 

Aqlomerasiyaların sərhədl
hərəkət intensivliyinin azalmasına gör

Şək.42. Novosibirski aqlomerasiyası, n

 
Aqlomerasiyalar monosentrik v

Monosentrik (bir nüvəsi olan) 
yüklərini daxil edən iri şəhər-mə
formalaşır. Burada mərkəzə canatma tendensiyaları güclüdür v
ierarxikdir.  

Polisentrik  (çox nüvəsi olan)
mərkəzlər (nüvələr) kompleksinin olması il
böyüməsi onların yaxınlaşmasına v

 
Şək.41 

yaxın rayonların əsas struktur karkası formala
killi, barmaqşəkilli, buynuzlu sprut (dəniz heyvanı) ş

Bir qayda olaraq aqlomerasiya ayrılır:  
aqlomerasiyanın nüvəsi (özəyi) – mərkəzdən 1 saat nəqliyyat m

Aqlomerasiyanın xarici zonası – mərkəzdən 2 saat nəqliyyat m

dləri çərçivəsində mərkəzdən uzaqlaşma d
t intensivliyinin azalmasına görə intensiv rəqsi miqrasiya müşahidə

 
k.42. Novosibirski aqlomerasiyası, nəqliyyat mümkünlüyü sərhədləri. 

Aqlomerasiyalar monosentrik və polisentrik olur 
si olan) aqlomerasiyalar  ətrafındakı kiçik m
ərkəzdir. Monosentrik aqlomerasiya vahid orqanizm kimi 

canatma tendensiyaları güclüdür və məskunla

 
si olan) aqlomerasiyalar nisbətən sərbəst inkiş

r) kompleksinin olması ilə xarakterizə olunur ki, bu m
şmasına və ərazi böyüməsinə gətirib çıxarır.  

sas struktur karkası formalaşır. Forması-
niz heyvanı) şəkilli v ə s. olur). 

qliyyat məsafəsində 

qliyyat məsafəsində olan 

n uzaqlaşma dərəcəsinə - 
ə olunur.  

trafındakı kiçik məskunlaşma 
zdir. Monosentrik aqlomerasiya vahid orqanizm kimi 

skunlaşma strukturu 

st inkişaf edən şəhər-
olunur ki, bu mərkəzlərin də 
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Təyini:  Yaşayış yerlərinin (m
məskunlaşma sistemi qrupu) ayrı
olunur. Bu inkişaf etmiş nəqliyyat v
çünki bu halda məskənlər qrupuna bütöv bir 
43). 

Qrup sistemində məkanca ayrılmı
rayonları ilə müqayisə etmək olar, onlar arasında 
məqsədləri il ə intensiv hərəkəti h

Məskənlərarası əlaqələrin intensivl
məskunlaşma mərkəzi sisteminin formala
elementlərin daxil edilməsi, mür
mümkündür. Məs.: Almaniyada Reyn

Təyini:  Şəhərlər assosiasiyası
burada məskənlər arasında əlaqəl
ilə hərəkəti üstünlük təşkil edir). 

Belə assosiasiyalarda (birl
olan şəhər-mərkəz seçilir. Bir qayda olaraq, assosiasiyaların t
arealına) kiçik şəhərlər və qəsəbə

 
 

rinin (məskunlaşma yerlərinin)  qrup sistemi 
) ayrı-ayrı məskənlərin dəqiq məkan ayrılması il
qliyyat və funksional əlaqələrin olduğu halda mümkündür, 

r qrupuna bütöv bir şəhərsalma yaranışı kimi baxmaq olar (

anca ayrılmış yaşayış məntəqələrini (məskə
k olar, onlar arasında əhalinin əmək, iş və 
ti həyata keçirilir.  
rin intensivləşdirilməsi (səmərələşdirilmə

zi sisteminin formalaşması baş verir. Daha sonra bu karkasa yeni 
si, mürəkkəb  lentvari – zolaqlı yaranışların formala

s.: Almaniyada Reyn-Rur Urban Ş.Rayon, Kuzbasın şəhə

 
Şək.43 

 
 

r assosiasiyası – böyük məkanları əhatə edən ərazi yaranı
lər intensiv deyil (əhalinin iş və mədəni-m
 

assosiasiyalarda (birləşmələrdə) həmişə dayaq idarəetmə və 
z seçilir. Bir qayda olaraq, assosiasiyaların tərkibinə (şəh

ələr daxil olur (şək. 44). 
 

rinin)  qrup sistemi (şəhər qrupu, 
kan ayrılması ilə xarakterizə 

ğu halda mümkündür, 
şı kimi baxmaq olar (şək. 

ənləri) iri şəhərin 
 ya mədəni-məişət 

əsi) və çoxnüvəli 
 verir. Daha sonra bu karkasa yeni 

şların formalaşması 
ər qrupları. 

razi yaranışlarıdır, 
məişət məqsədləri 

 xidmət məntəqəsi 
hər-mərkəzin təsir 
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Şəhər-mərkəzin inkişafı (bu çox vaxt rayonun inzibati m
məntəqəsinin rayon üzrə ayrılmış
şəbəkəsinin inkişafı baş verir.  

Məs.: qərbi Sibirin neft
məskunlaşma sistemi. 

Aqlomerasiya  - intensiv istehsalat, n
dinamik sistemdə birləşən, yaş
(yığcam) toplusudur. Aqlomerasiyaları 
formalaşan (Moskva, Bakı aqlomerasiyası) v
(Almaniya, RUR baseyni) formalaş

Iri aqlomerasiyaların bazasında 
üçün yerli sistemlər çərçivəsində
xarakterikdir.  

 

Şəhərin məkan inkişafı. Silsil
Şəhərdə struktur-planlaşdırma vahidl
  
Hər bir şəhərin tarixi inki ş

məkan inkişafını 3 əsas formaya 
- şəhər tikintsinin sıxla

(səmərələşdirilməsi), f

 
- Şəhər sərhədlərinin geni

mənimsənilməsi (şək. 46).
 

 
Şək.44 

 
şafı (bu çox vaxt rayonun inzibati mərkəzidir), m
ayrılmış kiçik məskənlərlə əlaqələri təmin ed

rbi Sibirin neft-qaz yataqlarının mənimsənilmiş rayonlarında mobil 

intensiv istehsalat, nəqliyyat və mədəni əlaqələ
n, yaşayış məntəqələrinin, əsasən şəhər yerl

cam) toplusudur. Aqlomerasiyaları – monosentrik – yəni bir nüv
an (Moskva, Bakı aqlomerasiyası) və polisentrik – bir neçə nüv

(Almaniya, RUR baseyni) formalaşan olur.  
Iri aqlomerasiyaların bazasında yerli məskunlaşma sistemləri  formala

ə “r əqsi” miqrasiyanı təmin edən vahid n

MÖVZU 6 
 

şafı. Silsilə proseslər.  
şdırma vahidlərinin ierarxiyası 

ixi inki şafının müxtəlifliyi v ə fərdiliyinə baxamayaraq onların 
sas formaya aid etmək olar:  

r tikintsinin sıxlaşdırılması, ərazi istifadəsinin intensivl
si), fəal rekonstruksiya (şək. 45).  

 
 

şək. 45 

rinin genişləndirilməsi və yeni şəhər k
k. 46). 

 

zidir), mərkəzi baza 
min edən nəqliyyat 

ş rayonlarında mobil 

əri olan mürəkkəb 
r yerlərinin kompakt 

ni bir nüvə ətrafında 
nüvə şəhəri ətrafında 

formalaşır ki, onlar 
n vahid nəqliyyat sistemi 

baxamayaraq onların 

sinin intensivləşdirilməsi 

r kənarı ərazilərin 
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Şəhərin bir-birindən ayrılmı

“törəmələri” ( şək.47). 
 
 
                                                               
 
Şəhərin təkamül (inkişaf) prosesind

vaxt bir-birini əvəz edir. 
Şəhər-silsilə paradiqması (c

baxılır. Şəhərsalma sisteminin (iri v
inkişafı nəzəriyyəsinə görə özünün t
edir. 

 
Şəhər inkişafında mərkəzd
Bu tendensiya ərazinin böyüm

yeni ərazilərin mənimsənilməsi (
kommunikasiyaların uzanmasına, 
mühəndis-nəqliyyat infrastrukturunun yükl
işinə gətirib çıxarır.  

 
 
                                                             
 
Bu inkişaf sisiləsi şəhərsalma sistemi qeyri effektiv (s

zaman başa çatır. Ərazi böyüm
axtarışı və nəqliyyat sisteminin rekonstruksiyası ba
doğru yönəlir. 

Şəhər inkişafında mərkəzə
 Bu tendensiya tikintinin sıxla

resurslarının, istifadə olunmasə
ərazilərin və yeraltı məkanların m

 
 
                                                             
 
Nəqliyyat karkasının böyüm

yeni ərazi böyüməsinin meydana g
qaçma tendensiyalara keçməyə 
kənarlarına) keçir.  

n ayrılmış, yeni sərbəst rayonlarının (ş

                                                               şək.47 

şaf) prosesində bu sadalanmış məkan inkişafı formaları çox 

paradiqması (cədvəli) çərçivəsində şəhər özünü təşkil ed
rsalma sisteminin (iri və çox iri, nəhəng şəhərlər, aqlomerasiyalar) silsil

özünün təkamül prosesi zamanı inkişaf sisiləl

zdənqaçma tendensiyaları.  
razinin böyüməsi, şəhərin sərhədlərinin genişlənm

si (şək. 48) ilə müşayət olunur. Nətic
kommunikasiyaların uzanmasına, şəhərdə hərəkətə sərf olunan zamanın artmasına, 

qliyyat infrastrukturunun yüklənməsinə və nəqliyyatın bütövlükd

                                                             şək. 48 

rsalma sistemi qeyri effektiv (səmərəsiz) iş
razi böyüməsi yavaşıyır və ya dayanır, daxili mə

qliyyat sisteminin rekonstruksiyası başlayır, şəhərsalma fə

ə canatan tendensiyalar. 
densiya tikintinin sıxlaşması və rekonstruksiyası ilə

ə ilə (mərtəbəliliyin artması, əvvəllər m
kanların mənimsənilməsi) müşayət olunur (şək. 49). 

                                      şək. 49 

qliyyat karkasının böyüməsi (uzanması) və mövcud ərazi resurslarının tük
sinin meydana gəlməsinə, mərkəzə canatma tendensiyalardan m

 gətirib çıxarır. Şəhərsalma fəallığı periferiyaya (

st rayonlarının (şəhər-peyklərin) 

kan inkişafı formaları çox 

kil edən sistem kimi 
r, aqlomerasiyalar) silsilə 

ləri  bir-birini əvəz 

nməsi,  tikinti üçün 
ticə etibarilə bu, 

rf olunan zamanın artmasına, 
qliyyatın bütövlükdə səmərəsiz 

siz) işləməyə başladığı 
əkan resurslarının 

rsalma fəaliyyəti mərkəzə 

ə, bütün məkan 
r mənimsənilməmiş 

k. 49).  

razi resurslarının tükənməsi 
canatma tendensiyalardan mərkəzdən 

ğı periferiyaya (şəhər 
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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 hiss

Şəhərin planla şdırılma t ə
Planlaşdırılma qurulu şu, ş
Şəhəryaradan və şəhərformala
Şəhər planının inki şafına t
 
Təyini:  Planlaşdırılma strukturu

elementlərinin qarşılıqlı əlaqəli v
Əyani olaraq planlaşdırılma sturukturu

və ayrı-ayrı funksional zonalar arasında n
olunur. Şəhər magistralları ona yana
elementidir (karkas).  

Şəhərsalma sistemlərinin planla
istifadə olunur: 

Planlaşdırılma strukturunun 
və energetika kompleksləri, əsas n
mərkəzləri (düyünlər, fokuslar). 

Mərkəz (düyün) – hər hansı 
Şəhərdə bu – ictimai xidmət mərk

 
k.50. misal: Novosibirskin struktur hissələrinin sxem-xərutəsi 

 
 

MÖVZU 7 
əşkili. 

şu, şəhərin planla şdırılma t əşkilinin əsas prinsipl
rformala şdıran amill ər.  

şafına təbii amill ərin t əsiri.  

dırılma strukturu – şəhər orqanizmini onun hiss
li vəhdətini xarakterizə edir.  

ma sturukturu əsas funksional düyünlərin yerl
ayrı funksional zonalar arasında nəqliyyat əlaqələrinin konfiqurasiyası il

r magistralları ona yanaşı (bitişik) ərazilərlə birgə şəhər planının daha sabit 

rinin planlaşdırılma təşkilinin təsviri zamanı aşağ

dırılma strukturunun nöqtə elementi: şəhərlər, iri ayrıca yerl
sas nəqliyyat düyünləri, funksional  və
 

r hansı əlamətin konsentrasiya (bir yerə cəml
rkəzləri, nəqliyyat meydanları, kompozisiya fokusları v

sas prinsipləri.  

r orqanizmini onun hissələri və 

rin yerləşdirilməsi ilə 
rinin konfiqurasiyası ilə ifadə 

r planının daha sabit 

sviri zamanı aşağıdakı anlayışlar 

r, iri ayrıca yerləşdirilmiş sənaye 
ə ya kompozisiya 

mlənmə) nöqtəsidir. 
qliyyat meydanları, kompozisiya fokusları və s.  
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Xətti elementlər (planlaşdırılma oxları) 
nəqliyyat magistralları, mühəndis qur

Planlaşdırılma oxları h
konsentrasiyasıdır(kompozisiya v
s.). 

Zona elementləri  – təbiə
olunan geniş ərazilər, meşə massivl
ya funksiya xarakteri ilə ərazil
müdafiə zonası və s.  

Eləcə də  şəhərsalma sisteml
(mühəndis-nəqliyyat, xidmət və 
s.) 

Şəbəkələr planlaşdırılma strukturunun 
Onun ən vacib xassələrindən biri onun sıxlı

Sadalanan anlayışlarda ə
müxtəlif miqyas səviyyələrində 
təsvir olunur.  

Şəhər planının konstruksiyasından asılı olaraq üç planla
müəyyənləşdirilir:   

Kompakt və ya yığcam (sentrik) qurulu
polyarlaşma ilə və əlaqələrin bir q
dövrünə qədər daha çox yayılmış ş

Şək.51. a, b – Kostroma və Soliqaliçin planları. 1781
             v – yeni şəhərin nəzəri modeli, L.Kibl, 1961

 

Şək.52. Moskvanın planlaşdırma strukturunun sentrik inki

Kompakt (yığcam) strukturun üstün c
- planın yığcamlığı; 

şdırılma oxları) – çay vadiləri, dağ dərələ
ndis qurğuları, kompozisiya oxları. 

dırılma oxları hər hansı əlamətin x
konsentrasiyasıdır(kompozisiya və ya nəqliyyat oxları, funksional və ya vizual 

ət, təsərrüfat və şəhərsalma xüsusiyyətl
massivləri, su hövzələri, müxtəlif urbanizələşm
razilər, tarixi qorunan tikinti zonası, yataq zonası, sanitar

rsalma sistemlərinin  təsviri zamanı şəbəkə anlayı
 ticarət şəbəkələri, məktəb və məktəbəq

şdırılma strukturunun nöqtəvi, xətti və zona xass
n biri onun sıxlığıdır.  

ərazinin həm təbii, həm də antropogen elementl
 - məskunlaşma sistemindən başlayaraq mikrorayonad

konstruksiyasından asılı olaraq üç planlaşdırılma qurulu

cam (sentrik) quruluş – məkanların mənimsənilm
rin bir qədər yığcamlığı ilə xarakterizə olunur. Bu s

r daha çox yayılmış şəhər tipidir (şək. 51,52). 

 
Soliqaliçin planları. 1781-ci il,  

ri modeli, L.Kibl, 1961-ci il 

 
dırma strukturunun sentrik inkişafı 

cam) strukturun üstün cəhətləri:  

əri, dəniz sahilləri, 

tin xətt boyunca 
a vizual əlaqələr və 

tləri parlaq ifadə 
şmə dərəcəsi ilə və 

r, tarixi qorunan tikinti zonası, yataq zonası, sanitar-

anlayışı da işlədilir 
qədər şəbəkələr və 

xassələrinə malikdir. 

antropogen elementləri və 
şlayaraq mikrorayonadək 

şdırılma quruluşu tipi 

nilməsində bir qədər 
olunur. Bu sənaye 
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- ətraf mühitə neqativ t
Lakin bu sxemin üstünlükl

həyata keçirilə bilər. Ölçülər böyüy
Kompakt (yığcam) strukturun çatı

- mərkəzi rayonların ə
- periferiya(ətraf) rayonlarının  m
- şəhər mərkəzinin nə

Sentrik strukturların həddind
qaldırılması üçün şəhər-peyklərin tikintisi (
parçalanmış) inkişafı təklif edilir (ş

Şək.53.R.Envin, peykl

Şək.54. E.Saarinen, ş

Şək.55. E.Saarinen, desentralizasiya üzr

Xətti planlaşdırılması strukturu
spesifik təbii şəraitlə (relyef şəraiti, hidroqrafiya) dikt
yığcamdır və onları formalaşdıran n

Xətti strukturun elementar prototipi yol v
ibarət kiçik yaşayış məntəqəsidir.

 
 

neqativ təsirin az olması. 
Lakin bu sxemin üstünlükləri tam şəkildə yalnız şəhərin məhdud ölçül

r böyüyən zaman isə bu üstünlüklər öz əksinə 
cam) strukturun çatışmamazlıqları 

ətraf mühitdən uzaqlığı;  
traf) rayonlarının  mərkəzdən uzaqlığı; 

əqliyyat yüklənməsi. 
ddindən çox ərazxi inkişafının neqativ nə
rin tikintisi (şəh.53) və şəhərin dispers (d

klif edilir (şək. 54, 55). 

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

k.54. E.Saarinen, şəhərin “orqanik desentralizasiya” sxemi, 1943-cü il 

 
k.55. E.Saarinen, desentralizasiya üzrə tıklifl ər: 

a – Helsinki; b-Tallin; v-Stokholm 

dırılması strukturu əsas nəqliyyat magistralı boyunca yaranır v
raiti, hidroqrafiya) diktə olunur. Xətti strukturlar daha az 

şdıran nəqliyyat magistralına əsasən sıxlaşır (ş
tti strukturun elementar prototipi yol və ya sahil boyunca tikilmiş

sidir. 

hdud ölçüləri şəraitində 
 işləyə bilər.  

əticələrinin aradan 
rin dispers (diskret) (ayrılmış, 

 

qliyyat magistralı boyunca yaranır və 
tti strukturlar daha az 
şır (şək. 56,60).  

ya sahil boyunca tikilmiş evlər qrupundan 
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     Şək.56. A.İ.Kuznetsov “yeni Çarcuy”, 1930                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Şək.58. N.A.Milyutin, Maqnitaqorsk, 1930.        

                                 Şək.60. Le Korbyüzye və

 

- nəqliyyat arteriyasının yaxınlı
az vaxt sərf olunması;

 

                                                                                                    

- istənilən ölçülü strukturda saxlanılan 
 

.Kuznetsov “yeni Çarcuy”, 1930                Şək.57. Volqaqradın baş planının sxemi, 1945.

k.58. N.A.Milyutin, Maqnitaqorsk, 1930.        Şək.59. Volqaqradın baş planının sxemi, 1984. 

ə Jannere, Zlin şəhərinin layihəsi, Çexoslovakiya, 1935. 

Xətti strukturun üstünlükləri: 
qliyyat arteriyasının yaxınlığı (şək. 61), dayanacaqlara qəd

rf olunması; 

 
 
 

                                                                                                    Şək. 61 
 
 

n ölçülü strukturda saxlanılan ətraf təbii mühitə nisbi yaxınlıq (

 

planının sxemi, 1945. 

 

dər piyada yoluna 

nisbi yaxınlıq (şək.62); 
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X

- təbii landşaftın hissə
 
 
                                                                                                          

 
- mərkəzdən həddind

böyüməsinə görə gücl
 
 
 
 
                                                                                                             

 
- ərazi böyüməsi nəqliyyat sistemininqeyri

(şək. 65), şəhərin böyüm
uzanması baş verir v

 
 
 
                                                                                                                

Xətti strukturun çatışmamaz
oxlarına eninə oxlar  əlavə etm
strukturuna transformasiyası baş verir.

Çərçivə (şəbəkə) strukturu
mərkəzlərin və oxların kombinasiyasını t
nəticəsində yaranır (şək. 66).  

 

Şək.66. Londonun inki

Şəhərsalma sisteminin uzunmüdd
planlaşdırma strukturunun hər üç forması bir

 

                                                                                                            Şək. 62 

Xətti strukturun çatışmamazlıqları 
ələrə bölünməsi, ekoloji əlaqələrin kəsilm

                                                                                                          Şək. 63 

ddindən çox qeyri-bərabər uzaqlıq (şək. 64), (
güclənir) 

                                                                                                             Şək. 64 

qliyyat sistemininqeyri-effektiv işləməsin
rin böyüməsinə uyğun olaraq nəqliyyat kommunikasiyalarının 

ş verir və hərəkətə sərf olunan vaxt kəskin artıq. 

                                                                                                                Şək. 65 
şmamazlıqlarının aradan qaldırılması üçün şə

etmək mümkündür. Bu halda xətti sturkturunun 
strukturuna transformasiyası baş verir. 

) strukturu ərazinin nisbətən bərabər paylanılmasını 
oxların kombinasiyasını təqdim edir, sentrik və xətti strukturların sintezi 

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

rsalma sisteminin uzunmüddətli evoyusiya (təkamül) pros
r üç forması bir-birini tamamlaya bilər. 

silməsi (şək. 63); 

k. 64), (Şəhərin ərazi 

sinə getirib çıxarır  
qliyyat kommunikasiyalarının 

 

əhərin əsas inkişaf 
tti sturkturunun şəbəkə 

r paylanılmasını əks etdirir, əsas 
tti strukturların sintezi 

kamül) prosesi zamanı 
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Şək. 67. Paris şəhərinin ərazi inkişafı variantları, konkurs materialları.
1 – konsentrik inkişaf; 2 – şəhər

formalaşması; 5 – “dinapolis” sistemi; 6 – xətti inki

Şəhərin inkişaf prosesin
nəzəriyyəsinin və təcrübəsinin mühüm m
layihələndirilmə zamanı maksimum n
şəhərformala şdıran amillərin ayrılması q

Şəhəryaradan amillər (funksiya)
yerləşmə vəziyyəti, nəqliyyat yolları k
yollarının müəyyən edilməsi, iri s
kurortların yerləşdirilməsi. 

Şəhəryaradan amillər (funksiyalar) kompleksi  
Məsələn, Novosibirsk su arteriyası v
kimi yaranmışdı, nəticədə  o iri çoxprofilli 
elmi-təhsil, iri regionun təyinedici ticar

Şəhəryaratma prosesind
(iqtisadiyyat sahələrində əhalinin m

 
 
 

 
şafı variantları, konkurs materialları. 

r-peyklərin formalaşması; 3 – istiqamətlənmi inkişaf; 4 
tti inkişaf 

af prosesinə çoxlu sayda amillər təsir göst
sinin mühüm məsələlərindən biri onların öyr

zamanı maksimum nəzərə alınmasıdır. Şə
rin ayrılması qəbul olunmuşdur. 
r (funksiya) kimi çıxış edə bilər: məskunlaşma sistemind

qliyyat yolları kəsişməsində yerləşdirilmə, faydalı qazıntıların 
si, iri sənaye müəssisələrinin, tədqiqat kompleksl

r (funksiyalar) kompleksi  şəhərin evolusiyası zamanı d
n, Novosibirsk su arteriyası və dəmiryolu kəsişməsində mühüm n

o iri çoxprofilli şəhərə transformasiya olundu (s
yinedici ticarət mərkəzi).  

ryaratma prosesində şəhərin unikal funksional strukturu formala
halinin məşğulluq strukturu, şək. 68).  

 
Şək.68. Şəhər əhalisinin məşğulluq strukturu 

şaf; 4 – “paralel” Parisin 

sir göstərir. Şəhərsalma 
n biri onların öyrənilməsi və 

əhəryaadan və 

şma sistemində rahat 
, faydalı qazıntıların 

dqiqat komplekslərinin, 

rin evolusiyası zamanı dəyişir. 
mühüm nəzliyyat düyünü 

transformasiya olundu (sənaye, inzibati, 

rin unikal funksional strukturu formalaşır 
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Təyini : şəhəryaradan mü
oynayan (dominant olan) müəssis
məsələn: kurort şəhərində rekreasiya obyektl
ri sistemi, sənaye şəhərində iki zavod (mü
və s.  

Şəhəryaradan əhali – 
sahələrində) məşğul olan əhalidir. 

Layihəöncəsi tədqiqatlar m
amillərin təhlili aparılır və bunun 
iqtisadi potensalı, funksional strukturun d
demoqrafik struktur vəəhalinin pespektiv sayı v
Bu şəhərsalma sənədlərinin işlə
inkişaf strategiyasını  düzgün formala

Daha sonra şəhər planının 
kompleksi təhlil edilir (şək.69) 

Şəhərin planlaşdırılma strukturunun inki
kompleksinə tabedir: relyef, hidroqrafiya, iqlim, planla
mövcudluğu (su saxlanılan v
avtomagistralların trassirovkası, s
yerləşdirilməsi. 

Şəhərformalaşdırma prosesind
forması yaranır.  

Şək.69. Yaşayış və rekreasiya funksiyalarının yerl
A-mühəndis geoloji şərait və sanitar-gigiyenikş
ərazinin tikinti üçün yararlılıq dərəcəsi üzrə son d

Bütün şəhərformalaşdıran amill

ryaradan müəssisələr (sahələr)  - şəhər iqtisadiyyatında aparıcı rol 
ssisələr, müəssisələr qrupu, sahələr və ya f

rekreasiya obyektləri və otellər kompleksi, elmi ş
iki zavod (müəssisə), paytaxt mərkəzdə inzibati idar

 şəhərin şəhəryaradan müəssisələrind
halidir.  

dqiqatlar mərhələsində (texniki iqtisadi əsaslanma) 
bunun əsasında şəhərin perspektiv inkişafı haqqında 

iqtisadi potensalı, funksional strukturun dəyişilmə dinamikası, məşğ
halinin pespektiv sayı və s. barədə nəticə çıxarmaq mümkündür. 

ənilməsinin əsası olan məskunlaşma mənt
af strategiyasını  düzgün formalaşdırmağa imkan verib.  

r planının inkişafına təsir edən şəhəryaradan amill

dırılma strukturunun inkişafı bütöv şəhərformalaş
tabedir: relyef, hidroqrafiya, iqlim, planlaşdırma m

saxlanılan və sanitar-müdafiə zonaları), d
avtomagistralların trassirovkası, sənaye obyektlərinin və mühəndis qur

dırma prosesində şəhər planının (planlaşdırılma strukturunun) unikal 

 
rekreasiya funksiyalarının yerləşdirilməsi üçün ərazinin kompleks şəhərsalma təhlili:

gigiyenikşərait, B-ərazinin mikroiqlim dəyəri, C-ərazinin memarlıq
son dəyərləndirmə. 

şdıran amillər kompleksinin aşkara çıxarılması üzr

r iqtisadiyyatında aparıcı rol 
ya fəaliyyət növləri, 

r kompleksi, elmi şəhərcikdə ETİ-
inzibati idarələr sistemi 

rində (şəhəryaradan 

saslanma) şəhəryaradan 
şafı haqqında – ümumi 

şğulluq strukturu, 
çıxarmaq mümkündür. 

ntəqəsinin ümumi 

ryaradan amillərin bütöv 

rformalaşdıran amillər 
şdırma məhdudiyyətinin 

zonaları), dəmiryolların və 
ndis qurğularının 

dırılma strukturunun) unikal 

hlili:  
razinin memarlıq-landşaft dəyəri, D-

kara çıxarılması üzrə aparılan 
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• Ərazinin istifadə olunması haqqında m
istifadə sxemi (istinad planı)
və mərtəbəliliyin ə gör
mühəndis kommunikasiyalar ya

• Mədəni irsi əraziləri (tarixi, mem
xüsusi istifadə şərtlə
müdafiə, su anbarları, s
vermə riski olan ərazil
yoluxması, partlayış
məhdudiyyətlər sxemi (planla

• Ərazi inkişafının kompleks t
zonaları, yaşayış, sə
ərazilərin yararlılıq d
dəyərləndirmə sxemi.

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

Şək.71. Q.Kaltan
məhdudiyy

 

Şəhərformalaşdıran amillə
olunmuş təbii-iqlim və landşaft ş
olar. Bir çox Sibir şəhərlərinin planla
böyük təsir göstərmişdir (şək. 73.74). 

olunması haqqında məlumat əks etdirən 
sxemi (istinad planı) (mövcud yaşayış və ictimai tikinti, kapitallı

görə yerləşdirilmə sənaye-kommunal byektl
ndis kommunikasiyalar yaşıllıq əkinləri və s. şək. 70). 

ri (tarixi, memarlıq, arxeologiya abidələri, qoruqlar v
əri olan zonaları (faydalı qazıntı yataqları zonaları, sanitar

, su anbarları, səsdənqoruyan zonalar və s.), fövqalad
raziləri (sürüşmə, uçma, subasma, kimy

yoluxması, partlayış və s. təhlükəsi olan ərazilər,  şək. 71) 
r sxemi (planlaşdırma məhdudiyyəti sxemi).  

şafının kompleks təhlilinin nəticələrini (müxtəlif ş
ənaye və rekreasiya funksiyalarının yerl

rin yararlılıq dərəcəsi, şək 72) əks etdirən ərazinin kompleks 
sxemi. 

 
k.71. Q.Kaltan. Planlaşdırma 
hdudiyyəti sxemi 

Şək.72. Q.Kaltan
kompleks dəyərləndirm
 

ərin şəhər planı inkişafına təsirini unikal v
şaft şəraitində inkişaf edən şəhərlərin misalında d
rinin planlaşdırılma strukturuna hidroqrafiya v
k. 73.74).  

n ərazinin müasir 
ictimai tikinti, kapitallığına 

kommunal byektlər, nəqliyyat və 

ri, qoruqlar və s.), 
ri olan zonaları (faydalı qazıntı yataqları zonaları, sanitar-

s.), fövqaladə halların baş 
a, kimyəvi və radiasiya 

k. 71) əks etdirən 
 

lif şəhərsalma dəyəri  
rekreasiya funksiyalarının yerləşdirilməsi üçün 

razinin kompleks 

 
k.72. Q.Kaltan. Ərazinin 

ndirmə sxemi 

sirini unikal və parlaq ifadə  
rin misalında dəqiq izləmək 

dırılma strukturuna hidroqrafiya və yerin relyefi 
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                        Şək.73. Şəhər planının formala
 
 

 
Şək.74. Şəhərsalma layihələndirməsind

Şəhərsalma layihələndirilm
 
Tabe edilmə 

 
       Avstriya 

    Ekoloniya qəsəbəsi, Niderland 

 
Amma, təbii şəraitə tamamil

mümkündür, çox ehtimal ki, bu v

r planının formalaşmasına təbii-landşaft şəraitinin təsiri 

sində hidroqrafik və landşaft şəraitinin nəzərə alınması 

ndirilməsində təbiət kontekstinə iki prinsipial yana

Nəzərə almama 

   Paris, rekonstruksiya layihəsi, 1925, le Korbüzye 
 

 
 

Moskva. Rekonstruksiya layihəsi, 1932.

tamamilə tabe edilmə və ya tamamilə nəzərə 
mümkündür, çox ehtimal ki, bu və ya başqa yanaşmaya sadəcə can atılır.  

 
 

 

iki prinsipial yanaşma.  

 
si, 1925, le Korbüzye  

si, 1932. 

 almama  çətin ki, 
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Şəhərin zonalaşması. Funksional 
 Şəhərin funksional t əşkilinin 
Zolaq (kəmər)  zonalaşması, 
 
Təyini:  Funksional zonala

ayrılmasıdır.  
Şəhər ərazisinin dəqiq funksional  zonalara ayrılması 
olmamışdı, sənayeyə qədərki ş
Şəhər təşkilnini yeni prinsipinin 
inqilabı ilə bağlıdır.  

İlk dəfə funksional zonala
formalaşdırılmışdı. Yenilik onda idi ki, 
sərhədlə ayrılırdı, bunun da nətic
piyada hərəkətində yeni üsullar tə

T. Qarnye şəhəri məkanca ayırmaq t
hərəkət (şək. 75). 

Şək. 75. T.Qarnye, industrial şə

Tədricən funksional zonalaş
şəhərsalma nəzəriyyəsi və praktikası t

Şək. 75. X

Funksional zonalaşma ideyalarını

MÖVZU 8 
 

ması. Funksional zonalaşma. 
şkilinin əsas prinsipləri.  
şması, şəhərsalma zonalaşması. 

Funksional zonalaşma – şəhər ərazilərinin istifadə 

qiq funksional  zonalara ayrılması şəhərlər üçün hər zaman xarakterik 
rki şəhərlərdə funksiyaların məkanda qarışması hiss olunur. 

kilnini yeni prinsipinin yaranması (funksional zonalaşması) Avropada s

funksional zonalaşma prinsipi 1903-cü ildə T. Qarnye t
dı. Yenilik onda idi ki, şəhərdəki funksiya və prosesl

ticəsi olaraq yaşayış məkanlarının təşkilind
ətbiq olunurdu.  

kanca ayırmaq təkilif etdi: yaşayış, əmək, istirah

 
əhər layihəsi, “Roma mükafatı”, 1903 

n funksional zonalaşma prinsipi professional memar düşünc
praktikası tərəfindən diqqətə cəlb olunur (şək. 76). 

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

 
şma ideyalarının nəzəri tətbiqində və populyarlaş

 xarakterinə görə 

r zaman xarakterik 
kanda qarışması hiss olunur. 

şması) Avropada sənaye 

T. Qarnye tərəfindən 
proseslər aydın şəkildə 

ilində və nəqliyyat-

k, istirahət, təhsil, 

şüncəsini fəth edi və 
k. 76).  

axın sxemi, N.Milyutin 

populyarlaşmasında CİAM-
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    Məişət 

1928-ci il, konqress Cİ
funksiyalarının təşkili....”  

1933-cü il konqres CİAM
“Funksional zonalaşma-şəhərsalmanın 

Funksional zonalaşma prinsipi 

ümumi sxemə gətirməyi guman edirdi (
  
                                                  şə

 
Hal-hazırda funksional zonala

möhkəmləndirilmişdirvə şəhərsalma t
Təyini: funksiyalar zonalar

funksional təyinatı müəyyənləşdiril

- yaşayış zonası (şəhərin 50%-d
işgüzar zonaları ayırmaq olar); 
- sənaye; 
- anbar; 
- kommunal;  
- mühəndis və nəqliyyat infrastrukturu zonası;
- rekreasiya zonası  
 

 
  Istirah
 

ci il, konqress CİAM deklorasiyadan: “şəhərsalma

İAM-Afina xartiyasının qəbul olunması deklorasiyada: 
rsalmanın əsas prinsipidir”. 

şma prinsipi şəhərdə baş verən bütün rəngarə

yi guman edirdi (şək. 77). 

ək. 77 

hazırda funksional zonalaşma prinsipi şəhərsalma qanunvericiliyind
rsalma təcrübəsində tətbiq edilir. 

funksiyalar zonalar - ərazi planlaşdırılması sənədləri il
şdirilən zonalardır (şək. 78). 

Əsas funksional zonalar 
dən çoxunu tutur, yaşayış zonasında yaş

qliyyat infrastrukturu zonası; 

 

    əmək 

Istirah ət 

rsalma-kollektiv həyat 

bul olunması deklorasiyada: 

əng prosesləri bir 

rsalma qanunvericiliyində 

ri il ə sərhədləri və 

 zonasında yaşayış və ictimai-
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Şək. 78. əsas funksional zonaların 
istehsalat kompleksləri il ə; D – məskunla
zonası  

 
XX əsrin sonunda funksional zonala

münasibətlərin mürəkkəbliyini ə
tərəfindən tənqid edilir. Bu tənqid
olmasına və eyni zamanda şəhərd
ilə, funksiyaların inteqrasiyası v
istiqamətdə inkişafına (şaquli planla

Şəhərin funksional modeli 
proseslərin intensivliyini nəzərə
zonalaşması prinsipi (modeli) tə
tamamlayacaq.  

Təyini: kəmər (zolaq) zonala
funksiyalarla dolğunluğuna görə 

Mərk əzi zona – ən çoxfunksiyalı element, müxt
konsentrasiyası, şəhərin ictimai h
intensiv mənimsənilmiş ərazilərdir. 

Periferiya (ətraf, k ənar) -
çətin olması (məsafə, təbii və ya süni mane
olan, ən az intensiv dərəcəsi ilə m

Orta zona – funksiyaların sıxlı
nisbətən az, periferiyaya nisbətən çoxdur.

Uzaq periferiya – funksiyanın 
 

 
 Şəhərin inkişafına görə (ə

sərhədləri transdformasiya olunur. K

sas funksional zonaların ərazi-məkan inkişafı: A – sektor; B – paralel; C 
skunlaşma yerlərinin qrup sistemində; 1 – istehsalat zonası; 2 

srin sonunda funksional zonalaşma prinsipi şəhər daxilind
əks etdirmək bacarığının olmamasından b
nqid “əmək-məişət-istirahət” düstuunun elementar (b
rdə baş verən proseslərə: əmək balansının yerini d

, funksiyaların inteqrasiyası və yeni funksiyaların yaranması ilə
planlaşdırılma) və s. əsaslanırdı. 

rin funksional modeli şəhər mərkəzindən məsafəni və ərazid
ə almır. Bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün k
əklif edilir. Bu model şəhər inkişafına funksional baxı

Kəmər zonalaşma  
r (zolaq) zonalaşma  -- ərazi istifadəsinin intensivliyin

 zonalaşmadır (şək. 79). 
n çoxfunksiyalı element, müxtəlif funksiyaların yüks

rin ictimai həyatının fokusu, yüksək şəhərsalma d
rdir.  

-  şəhərin aşağı sıxlıq və az funksiyalar, m
ya süni maneələr) xarakterik olan aşağı ş
mənimsənilmiş ərazilərdir. 

funksiyaların sıxlığı və mənimsənilmə intensivliyi m
n çoxdur. 

funksiyanın ən minimum olduğu ərazilər (şəhərə

 
Şək. 79 

ərazi genişlənməsi və ya rekonstruksiya) k
ri transdformasiya olunur. Kəmər zonalarının sərhədlərinin konfiqurasiyasının 

paralel; C – iki yaşayış-
istehsalat zonası; 2 – yaşayış 

r daxilində qarşlıqlı 
ının olmamasından bəzi mütəxəssislər 

t” düstuunun elementar (bəsit) 
k balansının yerini dəyişməsi 

ə, şəhərin şaquli 

razidə baş verən 
almır. Bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün kəmər 

şafına funksional baxışı 

sinin intensivliyinə, onun müxtəlif 

lif funksiyaların yüksək 
rsalma dəyəri olan daha 

az funksiyalar, mərkəzdə əlaqənin 
ş ğı şəhərsalma dəyəri 

intensivliyi mərkəzi zonaya 

ətrafı). 

ya rekonstruksiya) kəmər zonaların 
rinin konfiqurasiyasının 
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Kəmər zonaları bir-birin udaraq (tutaraq) geni
zona periferiyanın hesabına geniş

Müasir şəhərsalma qanunvericiliyind
mövcuddur (şək. 80). Zonalaşmanın bu növü bütöv 
funksiyalaşma məqsədi ilə şəh
müəyyənləşdirməyi nəzərdə tutur.

Bu zonalaşma növü ərazil
etdirməli və nəzərdə tutmalıdır (ş

Təyini: şəhərsalma zonala
şəhərsalma re qlamanetinin t
zonalaşmasıdır;  

Təyini:  ərazi zonalaşması
qaydalarında sərhədlər müəyyənl

Təyini:  şəhərsalma reqlamenti
edilən torpaq sahələrinin icazə veril
ölçüləri və icazə verilən tikinti, rekonstruksiyasını, parametrl
tikinti sahələrinin və obyektlərinin istifad

Təyini:  topraq istifadəsi v
reqlamenti, bu sənədin tətbiqi qaydaları v
şəhərsalma zonalaşması sənədi. 

Şək.80. Novosibirskin 

birin udaraq (tutaraq) genişlənir (mərkəz orta zonanın hesabına, orta 
zona periferiyanın hesabına genişlənir). 

rsalma qanunvericiliyində ərazinin şəhərsalma zonala
k. 80). Zonalaşmanın bu növü bütöv şəhərsalma sisteminin optimal 

hərin müxtəlif ərazilərinin perspektiv inki
tutur. 
razilərin inkişafına təsir edən amillərin maksimum sayını 

tutmalıdır (şək. 81).  
rsalma zonalaşması- ərazi zonalarının müəyyə

qlamanetinin təyini məqsədilə bələdiyyə yaranış

şması - bu zonalar üçün torpaq istifad
nləşdirilir v ə şəhərsalma reqlamentləri təyin edilir;

rsalma reqlamenti – uyğun ərazi zonalarının sərhədlə
verilən istifadə növləri, sahələri mümkün olan maksimum 

n tikinti, rekonstruksiyasını, parametrləri (ölçüləri) h
rinin istifadə məhdudiyyətləri; 

si və tikintisi qaydaları - ərazi zonaları, 
tbiqi qaydaları və ona dəyişiklikl ər edilməsi qaydaları göst

 
Novosibirskin ərazi zonalaşması sxemi, 2006 

z orta zonanın hesabına, orta 

rsalma zonalaşması anlayışı 
rsalma sisteminin optimal 

rinin perspektiv inkişaf xarakterini 

rin maksimum sayını əks 

ənləşdirilməsi və 
yaranışları ərazilərinin 

bu zonalar üçün torpaq istifadəsi və tikintisi 
yin edilir; 
əri daxilində təyin 

ri mümkün olan maksimum 
ri) həmçinin kapital 

razi zonaları, şəhərsalma 
si qaydaları göstərilən 
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Şək.81. Sərt şəhərsalma reqlamenti olan 

ŞƏHƏR PLANININ 

Şəhərin yaşayış zonası  
Yaşayış ərazisinin planlaş

sistemi.Mikrorayonlaşmanın prinsipl
məhəllə, mikrorayon. Yaşayış tikintisinin yerl
təşkilin ə təbii iqlim şəratinin t ə
göstəricil əri. Müxt əlif  mərt əbə

 
Təyini:  yaşayış ərazisi – yaş

zonasının yerləşdiyi zona, əhalinin qeyri
Kiçik və orta şəhərlərdə yaş

bununla yanaşı yaşayış zonasının özünün t
ərazilər isə şəhər əhəmiyyətli ictimai 
məkanlarının sahələri üçün istifad
daha çox inkişafı və yaşayış ərazil

Yaşayış mühiti aşağıdakı m
yaşayış tikintisi üçün meydançaların seçimi h
yaşayış yerinin yaşayış zonasının kompleks t
planlaşdırılma və tikinti layih
üzrəmemarlıq-planlaşdırılma təklifl
müəyyənləşdirilir.  

Yaşayış ərazisinə olan təl
asılı olaraq iriləşmiş (böyüdülmüş
arasında olur.  

Şəhərlərdə yaşayış ərazilərini sah
və yaşıllıq zolaqları ilə bölmək lazımdır. Ya
bütün elementlərinin rasional (s
tutur. Yaşayış ərazisinin planlaş

 
rsalma reqlamenti olan ərazidə şəhər mühiti formala şması nümunəsi, Berlin, 1990

 

 
MÖVZU 9 

R PLANININ ƏSAS STRUKTUR ELEMENTL ƏRI 

planlaşdırılma təşkili.Ierarxik (pill əli)  ictimai xidm
şmanın prinsipləri. yaşayış zonasının struktur elementl
ş ş tikintisinin yerl əşdirilm ə xarakterin ə və

əsiri. Yaşayış tikintisinin normativ- hesablama 
əlikli  ya şayış tikintisinin sosial-iqtisadi göst

yaşayış tikintisinin, ictimai mərkəzlərin və
halinin qeyri-istehsalat fəaliyyəti mühiti. 

yaşayış zonası adətən bütün şəhər ərazsinin yarısını tutur, 
ş zonasının özünün təxminən yarısını yaşayış t

tli ictimai idarələrin, şəhər magistrallarının v
ri üçün istifadə olunur. Iri şəhərlərdə bu nisbət nəqliyyat 

raziləri payının azalması hesabına dəyişir.  
ş ğıdakı mərhələlərdə təşkil olunur: rayon planla

 tikintisi üçün meydançaların seçimi həyata keçirilir, baş planda ş
 zonasının kompleks təşkil olunması məsələləri hə
tikinti layihələrində yaşayış komplekslərinin formala

klifl əri işlənir, tikinti üsulları, yaşayış və ictimai bina tipl

ləbatı qabaqcadan  müəyyən etmək üçün m
 (böyüdülmüş) göstəricilər qəbul olunur. Bunlar min n

rini sahəsi 250 ha-dan çox olmayan hissə
k lazımdır. Yaşayış zonasının planlaşdırılma struktu

rinin rasional (səmərəli) təşkilini v ə qarşılıqlı yerləşdirilm
razisinin planlaşdırılma təşkili şəhərin böyüklüyünd

si, Berlin, 1990-cı illər 

 

li)  ictimai xidm ət 
 zonasının struktur elementləri – 

ə planlaşdırılma 
hesablama 

iqtisadi göstəricil əri. 

ə əhalinin istirahət 

razsinin yarısını tutur, 
ş ş təşkil edir, qalan 

r magistrallarının və yaşıllıq 
qliyyat şəbəkəsinin 

l olunur: rayon planlaşdırılmasında 
ş planda şəhərin və ya kənd 

əll edilir, müfəssəl 
rinin formalaşması 

ictimai bina tipləri 

k üçün mərtəbəlilikd ən 
bul olunur. Bunlar min nəfərə 10-7 ha 

lərə magistrallarla 
şdırılma strukturu onun 
şdirilməsini nəzərdə 

rin böyüklüyündən, təbii iqlim 
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Şək.82. Müxtəlif böyüklükd ə yeni şəhə
planlaşdırılma strukturu: 

a-30min əhalisi olan kiçik şəhər; b-100min 
min əhalisi olan iri ş

 
Yaşayış ərazisinin formalaş

tələblərinin reallaşması zamanı rahatlı
torpaqlarının səmərəli istifadə olunmasıdır. 

Yaşayış ərazilərinin təşkili zamanı a
1. Əsas funksional prosesl
2. Nəqliyyat və piyada mümükünlüyün
3. Sanitar-gigyenik şərtlər
4. Estetik cəhətdən tam yaş
Yaşayış ərazisinin  strukturundav 

və məkan birləşməsi əsasında, birg
formalşaman yaşayış yaranışları.

(əhaliy
1. Epizodik istifadə obyektləri (teatrlar, zoopark, ippodrom, sirk, 

və s.). mərkəzdə və ya şəhər k
2. Vaxtaşırı (dövri) istifadə 

kinoteatrlar və s.) planlaşdırılma rayonlarının ictimai m
83).  

3. Gündəlik istifadə obyektləri
mağazalar, apteklər və s.) yaş
83).                                                        

 
Təyini:  mikrorayonlaşma prinsipi

binalarının birləşməsinə, sakinl

 
ərl ərin yaşayış zonasının 

dırılma strukturu:  
100min əhalisi olan orta şəhər; c-

halisi olan iri şəhər. 

razisinin formalaşmasının ümumi prinsipi əhalinin sosial-
ması zamanı rahatlığının maksimum təmin olunması resursların v

olunmasıdır.  
şkili zamanı aşağıdakı məsələlər həll olunur: 

sas funksional proseslərin (məişət, istirahət, xidmət) təşkili; 
piyada mümükünlüyünə nail olma; 

rə görə əlverişli mühitin yaradılması; 
n tam yaşayış mühitinin yaradılması 

razisinin  strukturundav əsas bənd – yaşayış evləri qruplarının  funksional 
sasında, birgə xidmət sistemi (mikrorayonlar, mə

şları. 
Xidmət idar ələri ierarxiyası 

haliyə xidmətin t əşkilinin pill əli prinsipi) 
(teatrlar, zoopark, ippodrom, sirk, şəhərin inzibati idar

r kənarında yerləşir. (şək. 83) 
 obyektləri  (ticarət mərkəzləri, idman kompleksl

şdırılma rayonlarının ictimai mərkəzlərində 

ri (uşaq bağçaları, məktəblər, ictimai iaş
s.) yaşayış yaşayış yerindən bilavasitə yaxınlıqda yerl

83).                                                        Şək.83.                                          

şma prinsipi gündəlik xidmət idarələrinin (
, sakinlərin möhkəm birliyinin formalaşmasına, t

350-

-mədəni və məişət 
min olunması resursların və şəhər 

 

larının  funksional 
əhəllələr) əsasında 

rin inzibati idarələri 

ri, idman kompleksləri, 
 yerləşdirilir ( şək. 

r, ictimai iaşə müəssisələri 
yaxınlıqda yerləşir (şək 

 

rinin (ətrafında) yaşayış 
şmasına, təhlükəsiz, 
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Mikrorayonlaşma prinsipi XX 
geniş tətbiq edilir, hal-hazırda iri 
mikrorayonlarla təqdim edilir (şə

              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Şək.84. Krasnoobsk qəsəbəsinin layih
Yaşayış zonası ictimai mərkəzin ətrafında 
Cəmlənmiş üç mikrorayondan ibarətdir.           
                                                                                        

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
                                                                                                
Şək.86. 5-saylı mikrorayon, Novosibirski,
              kosmosdan görünüş.  

 
Mikrorayonlarda nəqliyyatın tranzit h

əksərən piyada mühiti formalaşır. 
“Mikrorayon”  terminin qısa tarixi.
XIX əsrin sonunda sənaye  c

gigyenik (ekoloji) vəziyyət yaranmı
şəraitində yaşayış məhəllələrind
olunmurdu. Əhali sayının artmasına v
gedə pisləşirdi (şək.  88-90). 
     

ma prinsipi XX əsrin ortalarından etibarən şəhərsalma t
hazırda iri şəhərlərin yaşayış ərazilərinin xeyli hiss

ək. 84-87). 

sinin layihəsi. 
trafında  

tdir.           Şək.85. Krasnoobsk qəsəbəsində  
                                                                                        mikrorayonlar qrupu 

                                                          Şək.87. Kropotkinskiy yaşayış rayonunun  
                                                                                                planlaşdırılması, 1973-cü il      

saylı mikrorayon, Novosibirski, 

qliyyatın tranzit hərəkəti məhdudlaşdırılır (aradan çıxarılır), 
şır.  

“Mikrorayon”  terminin qısa tarixi.  
naye  cəhətdən inkişaf  etmiş ölkələrin şəhərl
t yaranmışdı. əhalinin çox hissəsi yüksə

rində yaşayırdı, mənzillər küləklənmir v
ının artmasına və tikintinin sıxlaşmasına görə yaşayış

rsalma təcrübəsində 
rinin xeyli hissəsi 

 

şdırılır (aradan çıxarılır), 

rlərində pis sanitar-
ək sıxlıqlı tikinti 

nmir və insolyasiya 
şayışın şərtləri get-
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     Şək.88. Berlinin tikintisi, XIX əsrin sonu 

    
             Şək. 90. Yaşayış rayonlarının “başdan

 
XX əsrin əvvəllərində şəh

gedirdi (“şəhər-bağ”), cümlədə
(“yaşayış üçün ev-maşın”) yaşayı
məkanlarının təşkilinin yeni üsulları v

Qapalı quyu-həyətləri olan m
olaraq memarlar tərəfindən cə
planlaşdırılma prinsipi təklif edildi (

Şək.91. Cərgə
V.Ş

                                                    Şək.89. Nyu-Yorkda yaşayış məhəlləsi üzrə layih
                                                                                             XX əsrin əvvəli                                                                            

    
şdan-başa” tikilməsinin müasir nümunələri. 

hər inkişafının yeni yollarının və formalarının f
ən müxtəlif səviyyələrdə yaşayış evind

şın”) yaşayış rayonu, şəhər, məskunlaşma sistemin
kilinin yeni üsulları və prinsiplərinin axtarişi baş verirdi. 

ri olan məhəllələrin perimetr boyunca tikintisinin alternativi 
ərgəli (sətri) tikinti (şək. 91) üsulu sonra is

klif edildi (şək. 92-94). 

 
əli (sətri) tikinti, Frankfurt, mem. E.May, Q.Bem,  
V.Şvagenşaydt. Mautner, 1929-cu il   

layihə təklifi,  
li                                                                                    

 

formalarının fəal axtarışı 
ş ş evindən başlayaraq 
şma sisteminədək yaşayış 

 
rin perimetr boyunca tikintisinin alternativi 

k. 91) üsulu sonra isə  sərbəst 
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Şək.92. Barselonada ya

Şə

Şək.94. Yaş

SSRİ-də “mikrorayonlaşma” prinsipinin t
(kütləvi) miqyaslı tikintinin başlanması  v
idi. Tipləşdirilmiş evlərin ilk seriyaları 
axtarışı üçün heç bir imkan yaratmırdılar v
şəhərlərinin yaşayış rayonlarının obrazını mü

 
k.92. Barselonada yaşayış rayonunun tikintisi, mem.L.X.Sert  1933-35.

  
ək. 93. Yaşayış rayonu, mem. F.L.Rayt  

 
 
 
 
 
 
 

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

 
şma” prinsipinin tətbiqi 1960-cı illərdə baş

tikintinin başlanması  və industrial evtikmə üsullarının t
rin ilk seriyaları şəhər məkanlarının formalaşmasında yaradıcılıq 

ı üçün heç bir imkan yaratmırdılar və uzun üçün bir çox sovet şəhə
 rayonlarının obrazını müəyyənləşdirdilər (şək. 96,97).

35. 

başladı. Bu mərhələ 
üsullarının tətbiqi ilə bağlı 

şmasında yaradıcılıq 
ərlərinin və dünya 

k. 96,97). 
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         Şək.96. Barselona, İspaniya                                     S
      

Daha  sonra tip seksiyaların m
bu isə bir qədər memarın professional yaradıcılı
və xarici memarlar məhdud imkanlara baxmayaraq yaradıcılıq axtarı
ifadəlilik vasitəsi kimi  çıxış
mərtəbələrinin plastikliyi, yerin plastikası v
102). 

 
Şək. 98. Yaşayış rayonu 

Kurtiliyer”, Fransa, mem. Aylaud 
Şə

mikrorayon, mem. Ekholt. 

 

 

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

 
Mikrorayonun planla

    
spaniya                                     Sək.97. SSRİ şəhərl əri üçün xarakterik tikinti

Daha  sonra tip seksiyaların mərtəbəliliyi artırıldı, künc və dönən seksiyalar i
r memarın professional yaradıcılığını genişləndirdi və  zənginl

hdud imkanlara baxmayaraq yaradıcılıq axtarışını davam edirdil
ş edirdi, müxtəlif mərtəbəli tikintinin t

rinin plastikliyi, yerin plastikası və relyefdən istifadə, superqrafika v

 

 

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

Şək.100. Erebro 
mikrorayon, mem.Bakstrem, 
Reynius, 1950. 

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

Mikrorayonun planla şdırma təşkili  

 
ri üçün xarakterik tikinti  

n seksiyalar işlənildi, 
nginləşdirdi. SSRİ 

şını davam edirdilər, 
li tikintinin tətbiqi, tikinti 
, superqrafika və s (şək. 98, 

Erebro şəh. (İsveç) 
mikrorayon, mem.Bakstrem, 

 

 rayonu, mem. E.Ayo, Paris.  
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Mikrorayonun planlaşdırma h
vəziyyət, təbii iqlim şəraiti, relyef v
demoqrafik vəziyyət və s.  

Mikrorayon funksional-planla
ya bütöv şəhərin ümumi məkan t
həmiçinin tikinti təşkilinin bir neç

Şək. 103.Ya
а – evlə

Mikrorayonun planlaşdırma t
təhlükəsiz mühitin yaradılmasıdır. Buradan bir neç
formalaşması, tam təmin olunmuş
hərəkətinin təyini, həyət məkanlarının s
s. (şək. 104). 

Şək. 104. Mikrorayonun planla
 

Mikrorayonlarda əsas piyada yollarından v
piyada yolları sistemi nəzərdə tutulur. Bu sistem çox qısa m
ictimai nəqliyyat dayanacağı ilə
digər kütləvi cəlb edilmə obyektl

Əsas piyada yollarını küçə

şdırma həlli bütöv amillər kompleksindən asılıdır: 
raiti, relyef və onun səmtlərə görə vəziyyəti, sosial

planlaşdırma və kompozisiya həllinə görə yaş
kan təşkili ideyasının tərkib hissəsi kimi baxılır. Mikrorayonda 

kilinin bir neçə pilləsi və ya səviyyəsini ayırmaq lazımdır. (

k. 103.Yaşayış tikintisi təşkilinin pill əli prinsipi:    
ər qrupu; б – yaşayış məhəlləsi; в – mikrorayon 

 

şdırma təşkilinin əsas məqsədi yaşayış üçün komfortlu v
yaradılmasıdır. Buradan bir neçə məsələ çıxır: obraz ifad
min olunmuş xidmət sistemlərinin yaradılması, piyada v

kanlarının səs-küydən qorunması, ərazinin yaş

104. Mikrorayonun planlaşdırılma təşkilinin nəzəri sxemi  

sas piyada yollarından və binalara yanaşma yollarından ibar
tutulur. Bu sistem çox qısa məsafələrlə yaş
ə, ictimai mərkəzlərlə, avtomobillər saxlanılan yerl

obyektləri il ə əlaqə yaratmalıdır.  
ə və keçidlərdən ayırmağa çalışırlar (şək. 105).

n asılıdır: şəhərdə 
ti, sosial-iqtisadi və 

yaşayış rayonu və 
si kimi baxılır. Mikrorayonda 

sini ayırmaq lazımdır. (şək.103.) 

 

ş ş üçün komfortlu və 
çıxır: obraz ifadəliliyinin 

rinin yaradılması, piyada və nəqliyyat 
razinin yaşıllaşdırılması və 

 

şma yollarından ibarət 
 yaşayış qruplarını 

r saxlanılan yerlərlə və 

k. 105). 
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   Şək. 105. Mikrorayonda piyada və avtomobil axınlarının ayrılması nümun
 

Nəqıiyyat xidməto sistemi 
birləşməsində mühüm rol oynayır  v
məktəblərə, uşaq bağçalarına, ictimai m
Mikrorayonda küçə-yol şəbəkə
(qırmızı xəttin xarici konturu üzr

Keçidlər sistemini elə layih
məhdudlaşdırılması məqsədilə qarajlar v
küçəsinin yaxınlığında yerləşdirilir. 

Daxili keçidlər sistemi dalanlı, halqavari, ilg
layihələndirilir (şək. 106).  

  
    Şək. 106. Mikrorayonda n

 

Əhalinin sıxlığı  - yaş
göstəricisidir. TN və Q-na görə
olmamalıdır.  

Iqlim rayonlarının müxtə
aşağıdakı cədvəldə olduğu kimi tövsiy

 
ərazinin şəhərsalma dəyəri 

  
avtomobil axınlarının ayrılması nümunələri 

to sistemi mikrorayonun əsas funksional zonalarının orqanik 
mühüm rol oynayır  və budaqlanmış keçidlər şəbəkəsind

çalarına, ictimai mərkəzlərə nəqliyyat yanaşmalarından ibar
əsi elementləri kateqoriyalara bölünür: ya

ttin xarici konturu üzrə), keçidlər, piyada yolları, gəzinti və velosiped cı
layihələndirirlər ki, tranzit hərəkəti çıxarılsın. Yük h

qarajlar və mağazalar mikrorayonun kənarında, ümum
şdirilir.  

r sistemi dalanlı, halqavari, ilgəkli və qarışıq sxeml

  
k. 106. Mikrorayonda nəqliyyat keçidlərinin təşkilolunma variantları. 

Texniki-iqtisadi göstəricil ər 
yaşayış ərazisinin mənimsənilmə intensivliyinin 
ə, əhalinin sıxlığı bir qayda olaraq 450 n

əlif şəhərsalma dəyəri olan ərazilər üçün 
ğu kimi tövsiyə olunur. 

Tövsiyyə olunan sxılıq (brutto)

 

sas funksional zonalarının orqanik 
sindən və evlərə, 

şmalarından ibarətdir. 
ri kateqoriyalara bölünür: yaşayış küçələri 

velosiped cığırları. 
ti çıxarılsın. Yük hərəkətinin 

narında, ümumşəhər 

şıq sxemlərə görə 

 
kilolunma variantları.  

intensivliyinin əsas 
ı bir qayda olaraq 450 nəf/ha-dan çox 

r üçün əhali sıxlığı 

olunan sxılıq (brutto) 
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Orta  
Aşağı  

 
Mikrorayonun hesablama 

qırmızı xətlərinə görə təyin etmək lazımdır.
Həmçinin istifadə olunan göst
Tikintinin sıxlığı (%) – tikilmi
Yaşayış fondu sıxlığı (brutto) (m2/ha)

ərazisinə düşən yaşayış fondunun sayı (y
YFS (brutto)= 
                         

Yaşayış fondu sıxlığı (netto) (m2/ha) 
ərazisinə olan nisbəti 

 
                       YFS (netto)= 
                                                 

Müxt əlif m ərt əbə

Bu tip tikinti əsasən kənd ya
kənarlarında və ya şəhərətrafı zonalarındadaha çox yayılmı
xüsusi evlərdə yaşayır, şək. 107).

Şək. 107. ABŞ

Üstünlükləri:  torpaqla əlaq
imkanı, şəxsi dayanacaq  yeri və 

Nöqsanları: əhalinin aşağ
uzunluğu, tikinti və xidmətin yüks

Əhalinin sıxlığını artırmaq üçün blokla
edilir, belə tikinti nöqsanları aradan qaldırır v
saxlayır (şək. 108). Azm
mənimsənilməsində getdikcə daha f
tikinti il ə qarşı-qarşıya qoyula bil

350 nəf/ha 
200 nəf/ha 

Mikrorayonun hesablama ərazisi sərhədlərini magistral və yaş
k lazımdır. 

olunan göstəricilər:  
tikilmi ş ərazi sahəsi 

ğı (brutto) (m2/ha) – qırmızı xətlər daxilində mikr
ş fondunun sayı (yəni yaşayış evlərində ümumi sahə

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

 
ğı (netto) (m2/ha)  - yaşayış fondunun mikrorayonun ya

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

əlilikli tikintinin sosial-iqtisadi xarakteristikaları
Azmərtəbəli tikinti 

nd yaşayış məntəqələrində, kiçik şəhərlərd
trafı zonalarındadaha çox yayılmışdı (ABŞ-da 

k. 107). 

 
07. ABŞ-da kütləvi azmərtəbəli tikinti, 1950-ci illər.  

laqə, fərdi memarlıq və planlaşdırılma, də
 s.  
şağı sıxlığı, nəqliyyat və mühəndis kommunikasiyalarının 

tin yüksək dəyəri, piyada yoluna sərf olunan vaxtın çox olması.
ını artırmaq üçün bloklaşdırılmış və ya xalça şəkilli tikinti t

ikinti nöqsanları aradan qaldırır və azmərtəbəli tikintinin bütün üstünlükl
k. 108). Azmərtəbəli yüksəksıxlıqlı tikinti şə

daha fəal tətbiq edilir, belə ki, o sıxlığına gör
ıya qoyula bilər.  

yaşayış küçələrinin 

mikrorayonun 1 ha 
ənin cəmi) 

 fondunun mikrorayonun yaşayış 

xarakteristikaları  

rdə və iri şəhərlərin 
da əhalinin 80%-i, 

 

əyişiklik edə bilmə 

ndis kommunikasiyalarının 
rf olunan vaxtın çox olması. 

killi tikinti t ətbiq 
li tikintinin bütün üstünlüklərini 

əhər ərazilərinin 
ğına görə çoxmərtəbəli 
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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 комплекс в Анапе Рис. 110. Жилой комплекс 
«Свети Влас» в г.  Несебр 

Рис. 111. 
Жилой 5-ти 

этажный комплекс в  
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 tikilmiş 
rayonlar  sökülməyə başlayıb  (şək. 112).  

 
Şək. 112. “Xruşovkaların” sökülməsi   

 

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). 
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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 mərk əzi 
Ictimai mərkəzin funksiyaları və yerləşdirilməsi.  
Şəhər mərkəzlərinin planlaşdırma təşkili   
Kompakt, xətti, parçalanmış mərkəz. Ümumşəhər mərkəzinin məkan kompozisiyası. 
Ansambl anlayışı. Yeraltı məkanların mənimsənilməsi.  
Şaquli zonalaşma. 

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

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

İctimai mərkəzlərin strukturu ş
sistemində rolundan və onun funksional
İri və cox iri şəhərlərdə, eləcə də
şəhərlərdə, bir qayda olaraq, şəh
şəhərlərdə və kənd yaşayış yerlə
doldurulmuş vahid kompakt ictimai m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şək.115.

 

Çox iri şəhərin mərkəzinin 
aqlomerasiyaya xidmət edir, mə
şəhərə bitişik ərazilərin də əhalisi n

Şəhərlərdə ümumşəhər m
yaşayış və sənaye rayonlarının, istirah
ticarət-məişət mərkəzlərini, həmçinin ixtisasla
daxil edən sistemlər formalaşır (ş

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

rin strukturu şəhərin böyüklüyündən , onun məskunlaş
onun funksional-planlaşdırılma təşkilindən asılıdır (

ə parçalanmış strukturlu ümumşəhər mərk
hər əhəmiyyətli yarımmərkəzlər əlavə olunur. Kiçik 
ərində, bir qayda olaraq, gündəlik istifadə

 vahid kompakt ictimai mərkəz formalaşır.      

115.170 min əhalisi olan şəhərin mərkəzi.  

zinin əsas xüsusiyyəti ondadır ki, o təkcə şə
əskənlərarası xidmət funksiyasını yerinə 

halisi nəzərə alınmaqla təşkil edilir. 
r mərkəzini, planlaşdırılma rayonlarının (zonalarının), 

naye rayonlarının, istirahət zonasının mərkəzlərini , günd
mçinin ixtisaslaşmış mərkəzləri (tibb, təhsil, idman v

şır (şək.116).  

skunlaşma 
n asılıdır (şək. 115). 

rkəzi olan 
olunur. Kiçik 
ə obyektləri il ə 

əhərə deyil, bütöv 
 yetirir və mərkəz 

dırılma rayonlarının (zonalarının), 
rini , gündəlik istifadə 

hsil, idman və s.) 
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Şək. 116. 

 
Funksional məzmununa gör
olurlar:  

• Monofunksional (ixtisasla
sağlamlıq, işgüzar v

• Polifunksional (çoxfunksiyalı) 
təmin edir. Ümumş
yaşayış rayonları m

 
Mərkəzin planla

1) Mərkəzin nəqliyyat əlaq
2) Mərkəz obyektlərinin ictimai n

yetrləşdirilməsi (200m).
3) Tpanzit nəqliyyatının, 

istisnası. 
4)  Bütün funksional zonaları v

hərəkətinin fasiləsizliyini n
(ikisəviyyəli keçidlər, piyada küç

5) Tikintinin ansambllığı, memarlıq
varisliyi. 
Mərkəzin ərazisini ictimai binaların sah

əraziləri, meydanlar və dayanacaqlar formala
məkanların təşkil etməsi optimal sayılır. Bütövlükd
qurğuları nəzərə alınmadıqda bir sakin

Mərkəzi rayonların rekonstruksiyası zamanı piyada h
qarşılıqlı əlaqəli piyada məkanları sisteml
məsələlərdir (prioritet). Piyada küç
çox tarixi şəhərlər üçün xarakterikdir (
 

. 116. Moskva şəhərinin ictimai mərkəzlər sistemi. 

zmununa görə ictimai mərkəzlər monofunksional və

Monofunksional (ixtisaslaşmış) – rekreasiya, idman, təhsil, müalic
şgüzar və s.  

Polifunksional (çoxfunksiyalı) – şəhərin ərazi vahidlərinə kompleks xidm
şəhər mərkəzləri, planlaşdırılma  rayonları m

ları mərkəzləri polifunksionaldır.  

zin planlaşdırılma təşkilinin əsas tələbləri 
laqəsi (şəhərin yaşayış ərazisi ilə rahat əlaq

rinin ictimai nəqliyyat dayanacaqlarından piyada 
si (200m). 

qliyyatının, ən əvvəl yük nəqliyyatının mərkə

Bütün funksional zonaları və mərkəz elementlərini əlaqələ
sizliyini nəzərə alan piyada əlaqələri sisteminin t

, piyada küçələri, meydanları və s.).  
Tikintinin ansambllığı, memarlıq-planlaşdırma inkişafının kompleksliyi v

razisini ictimai binaların sahələri, piyada yolları, magistrallar, ya
dayanacaqlar formalaşdırır. Mərkəz ərazisinin 50%

si optimal sayılır. Bütövlükdə ictimai mərkəzin 
alınmadıqda bir sakinə 3-5m2  təşkil edir. 

zi rayonların rekonstruksiyası zamanı piyada hərək
kanları sistemlərinin və yaşıllıqların formala

rdir (prioritet). Piyada küçələrinin və ya hətta piyada zonalarının formala
r üçün xarakterikdir (şək. 117-120).  

ə polifunksional 

hsil, müalicə- 

kompleks xidməti 
dırılma  rayonları mərkəzləri, 

laqə). 
qliyyat dayanacaqlarından piyada əlaqədə 

əzdən hərəkətinin 

əndirən və piyada 
ri sisteminin təşkili 

şafının kompleksliyi və 

ri, piyada yolları, magistrallar, yaşıllıq 
razisinin 50%-ni açıq 

zin ərazisi idman 

kətinin təşkili v ə 
ıllıqların formalaşması əsas 

tta piyada zonalarının formalaşması bir 
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Şək.117 Berlin                                 

 
                         Şək.120. Novosibirskid
                                            konkurs lay

 

 

Kompakt, xətti və parçalanmı
 

Kompakt mərk əz. Kiçik v
şəhərlər üçün xarakterikdir. Kompakt 
mərkəzin ən sadə tipi – perimetr boyunca 
tikinti olan piyada meydanıdır.Kompakt 
meydanların ümumi xassəsi onların 
həcmi-məkan birliyi və 
olmayan planlaşdırma təşkili ( ş
122).           

Xətti mərk əz. Bir qayda olaraq
boyunca formalaşir. Xətti m
yerləşdirilməsi xarakterikdir (şək.123, 124). 

 
 

 
 
Şək.123. Kambernold, 
Böyükbritaniya 

 
 
 
 
 
 
 
    

                                                                              

 

Berlin                                 Şək.118.Yekatrinburq                        Şək.119. Moskva

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

parçalanmış (məkanda inkişaf etmiş) mərkəzlə

Kiçik və orta 
r üçün xarakterikdir. Kompakt 

perimetr boyunca 
tikinti olan piyada meydanıdır.Kompakt 

si onların 
mürəkkəb 

şkili ( şək. 121, 

Bir qayda olaraq baş küçə və ya sahil (kurort şə
tti mərkəz üçün ictimai funksiyaların ada ş

k.123, 124).    

 
 
 
 
 
 
 
Şək.121. Saliqaliç, 1781                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
Şək.122. Park

 
 
 
 
 
 
 
    Şək.124.Eruvil, Fransa 

                                                                               

k.119. Moskva  

 

şkili,  

əri ayırırlar.  

hərlərində) 
z üçün ictimai funksiyaların ada şəklində 

k.122. Park-Forest, ABŞ 
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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 il ə nəqliyyat magistralları 
boyunca cəmlənir (şək.125, 126). 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şək.126. 
Novosibirskin 

mərkəz sistemi.  
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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. Novosisbirskin ictimai 
mərkəzi yolu keçmişdir.    

Şəhər mərkəzinin planlaşdırma təşkili regionun təbii-iqlim şəraitindən 

asılıdır. Bir çox şəhərlər bilavasitə çay  yaxınlığında formalaşır.  

Sərt iqlim şəraiti olan şəhərlərdə qış mövsümündə çay tərəfdən gələn soyuq 

küləklərdən qorunmaq üçün baş küçənin meydançalar sistemi ilə şəhər tikintisinin 

dərinliyində yerləşdirmək məqsədəuyğundur, həmçinin sahilboyunca yay 

mərkəzinin formalaşması da məqsədəuyğundur (şək. 127, 128) 

Tarixi şəhərlərin mərkəzi rayonlarında tarixi-mədəni irs obyektləri, 

memarlıq abidələrinin böyük qismi cəmlənir. Bununla bağlı olaraq bir çox 

şəhərlərin mərkəz ərazisində şəhərsalma fəaliyyəti məhduddur, tarixi tikinti 

şəraitində rekonstruksiya isə kompleks-mühafizə tədbirlərinin aparılmasının 

zəruriliyi nəzərə alınaraq həyata keçirilir (şək. 129). 

Şəhərsalmada tarixi tikintiyə iki fərqli münasibət yaranır:  

- Tikintinin qiymətli tarixi – mədəni mühit kimi tam qorunması. Bu 

halda konservasiya və muzeyfikasiya tətbiq olunur, istənilən 

şəhərsalma fəaliyyəti sərt şəkildə məhdudlaşdırılır. Belə yanaşma 

Avropanın bir çox tarixi şəhərlərində daha parlaq reallaşdırılır.  

- Mövcud tikintinin mədəni dəyərlərini nəzərə almamaq. Belə yanaşma 

zamanı mövcud tikintinin sökülməsi və yeni tikinti ya iqtisadi 

məqsədəuyğunluq (ABŞ-ın iri şəhər mərkzələri), ya da ideoloji   

məqsədlər (SSRİ şəhərlərində tarixi tikilil ərin sökülməsi) baxımından 

müəyyənləşir 

Dünya və yerli təcrübədə işgüzar funksiyaların tarixi mərkəzdən kənara 

çıxarmaq, yeni işgüzar mərkəzin – “city” – nisbətən sərbəst ərazilərin  yaradılması 
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kimi planlaşdırılma üsulu mövcuddur. Parisdə “Defaus” iş rayonunu parlaq 

nümunə hesab etmək olar. XXI əsrin əvvəlində Moskva “city”-nin tiknitisi 

başlandı (şək. 130-133). 

Çox iri şəhərdə mərkəzin məkan sisteminin əsas elementi şəhərin ərazicə 

geniş zonası – ümumşəhər mərkəzidir. Burada inzibati-işgüzar funksiyaların 

üstünlük təşkil etdiyi mərkəzin nüvəsi (özəyi) seçilir. Şəhərin əsas unikal 

obyektləri mərkəzdə cəmlənir.  

Bir qayda olaraq şəhər mərkəzinin nüvəsi şəhərin baş meydanında 

memarlıq – şəhərsalma ansamblı təqdim edir (şək. 134-137).  

Adətən istənilən məskunlaşma  yerində baş meydan, baş küçə, daha 

əlamətdar və tanınmış yerlər seçilir, burada daha mühüm hadisələr baş verir, 

əhalinin ictimai həyatı cəmlənir.  

Memarlıq-şəhəsalma ansamblı (təyini): binalar, mühəndis qurğuları və 

yaşıllıqlar daxil olmalqa harmonik məkan kompozisiyası birliyi. Ansambl   çox 

hallarda müxtəlif t ətbiqi incəsənət növlərini daxil edir (monumental və ya 

heykəltaraşlıq kompozisiyaları). 

Ifadəli memarlıq-şəhərsalma ansamblının formalaşması üçün fəal şəkildə 

landşaft şəraiti: relyef, hidroqrafiya və s. istifadə olunur. 

əhalinin davam edən konsentrasiyası şəraitində ərazi istifadəsinin 

intensivləşməsi baş verir, bu xüsusilə nəhəng şəhərlərin mərkəzi rayonları üçün 

xarakterikdir. 

Şəhər məkanları şaquli inkişaf edir: yuxarı -- yüksəkliyə və aşağı -- yerin  

altına (şək. 143).  

Şəhərsalmanın inkiaşfında perspektiv istiqamətlərdən biri – yeraltı 

məkanlardan istifadə etməkdir.  

Ilk olaraq şəhərlərin yeraltı məaknları əsasən mühəndis 

kommunikasiyalarının çəkilməsi (su kəməri, kanalizasiya və s.) üçün istifadə 
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olunurdu. Yeraltı urbanistikanın inkişafında mühüm təkan çox iri şəhərlərdə 

metropoliten tikintisi oldu. Yeraltında yeni nəqliyyat xətlərinin yerləşdirilməsi 

nəgəng şəhərlərdə nəqliyyat problemlərinin kəskinləşməsinə birinci cavab oldu.  

XX əsrin başlanğıcında şəhərin gələcək inkişafı yollarının fəal axtarışı 

başladı, çoxlu sayda konseptual təklifl ər                                                                                  

meydana gəlir. Bu təklifl ərdə yeraltı məkanların mənimsənilməsinə mühüm yer 

verilir (şək. 144-147). 1936-cı ildə “Podzemnıy mir” (“Yeraltı dünya”) adı altında 

jurnal yaradılır, 1937-ci ildə yeraltı urbanistikaya həsr olunmuş ilk  keçirilir.  
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