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MÖVZU: 7.  Şərti işarələr və onların anlayışı. 
 

 

MƏQSƏD:    
 

- Müdavimlərdə Hərbi topoqrafiya fənninə marağın artırılmasını aşılamaq;  
- Lazımi xüsusi, hərbi və digər biliklərə yiyələnmiş polis zabiti hazırlamaq; 
- Xidməti döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində  topoqrafiya fənni barədə 

müdavimlərə lazımi məlumatlar vermək; 
 
 
 
YЕR:    Tədris sinifi  
 
 
VАХT:   2 Sааt 
 
 
 
 
TƏDRİS SUАLLАRI:    1. Şərti işarələrin növləri. 

2. Xəritədəki rənglər. 
3. Hidroqrafiya qrupu. 

 
    
 
METOD:  Danışmaq, söhbət aparmaq.     
 
 
 
 
ƏDƏBİYYАT:   1. Azərbaycan Respublikası DİN-in DQ-ın Ali Hərbi məktəbi. Bakı-2002.  

2. Azərbaycan Respublikası MN H.Əliyev adına AAHM. Dərs vəsaiti.1980. 
3. Voennaya topoqrafiya. Dərslik 1986.  

 

 

 

1-ci GİRİŞ HİSSƏSİ – 10 dəq.  

- müdavimlərin dərsə hazırlığı barədə TK məruzəsini qəbul edirəm,  
- şəxsi heyətin mövcudluğunu, xarici görünüşünü və hazırlığını yoxlayıram,  
- mövzunu, dərsin məqsədini və tədris suallarını elan edirəm.  

 

 

2-ci ƏSAS HİSSƏ – 60 DƏQ.  

- sualların məzmununu məruzə edirəm. 

 
 
 



1-ci TƏDRİS SUALI: 
Şərti işarələrin növləri 

Topoqrafik  xəritələrin üzərində yer səthindəki obyektlər (çaylar, yaşayış məntəqələri, yollar, relyef, 
zavodlar, fabriklər və s.) şərti işarələrlə təsvir olunur. 

Xəritənin miqyasından asılı olaraq obyektlərin təsviri məhduddur. Böyük ölçülü xəritələrdə 
(1:10000, 1:25000 və 1:50000) xırda obyekt və elementlər çox əks etdirilir. Bu da ərazi haqda tam 
təsəvvür yaratmağa imkan verir. 

Şərti işarələr öz xarakterinə görə üç növə bölünür: miqyaslı, miqyassız və aydınlaşdırıcı şərti 
işarələr. 

- miqyaslı şərti işarələrə aiddir: xətti və sahəni göstərən şərti işarələr. 
- xətti şərti işarələrə yol şəbəkələri, neft, qaz və su kəmərləri, rabitə və elektrik xətləri və s. 

aiddir. 
- Sahəni göstərən şərti işarələrə meşələr, bataqlıqlar, kolluqar, yaşayış məntəqələri və s. aiddir. 

Bu şərti işarələrin miqyasından asılı olaraq sahənin uzununu, enini ölçüb həcmini bilmək olar. 
Miqyassız şərti işarələrə aşağıdakılar aiddir: tək ağaclar, kilometri göstərən dirəklər, tək evlər, 

geodeziya məntəqələri, körpülər, zavod və fabriklər, müxtəlif tipli qüllələr, kömür şaxtaları, yanacaq 
anbarları müxtəlif növ dəyirmanlar, aerodromlar və s. bu şərti işarələr xəritə üzərində böyüdülərək 
təsvir olunur.  

Dəqiq vəziyyətləri xəritədə onların dayanma nöqtəsi ilə müəyyən olunur. Məsədən: geodeziya 
məntəqəsinin mərkəzindəki nöqtə onun xəritədəki dayanma vəziyyətini göstərir. Zavod borusunun 
vəziyyəti onun oturacağının tən ortası borunun dayanma vəziyyətini göstərir. Tək ağacın oturacağı və 
qüllənin aşağı fiqurunun ortası əsas götürülür. 

Aydınlaşdırıcı şərti işarələrə aşağıdakılar aiddir: Meşələrin, körpülərin yanında və çayların 
kənarındakı yazı və rəqəmlər. 

Bu onu göstərir ki, körpü daşdan tikilib, uzunluğu 25m, eni 10m, yük götürmə qabiliyyəti 30 tondur. 

Deməli, körpüdən keçmək məqbuldur, yalnız onu göstərmək lazımdır ki, 30 tondan ağır olan texnika 
keçə bilməz. 

Bərə 195 metr məsəfə qət edir, uzunluğu 4m, eni 3m, yük götürmə qabiliyyəti           8 tondur. 
Aydınlaşdırıcı şərti işarələr taktiki baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, hərbi əməliyyatlara 
müsbət və mənfi təsir göstərən faktorlar açıq göstərirlir. 

Çayın eni 170m, dərinliyi 1,7m, dibi isə qumdur. Demək, çayı keçmək çətindir,bunun üçün xüsusi 

hazırlıq lazımdır və çayın üzərində körpü qurmaq ehtiyacı duyulur. 
Meşədə ağacların hündürlüyü 20 m, gövdəsinin diametri 0,25sm, ağacların arası 5m-dir. Demək, 

bu meşəni texniki nəqliyyat vasitəsi keçə bilməz. Əvvala, ağacların arasında olan məsafə maşının 
uzunluğundan azdır. İkincisi, 0,30sm-lik  diametri olan ağac gövdəsini yıxan texniki vasitə mövcud 

deyil. Belə bir hesablama aparılıb ki, maşının ağırlığının yarısı 0,30-
dan çox olmalıdır. Tutaq ki, tankın ağırlığı 40 tondursa, 40:2=20, bu 
30-dan azdır.  
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Aydınlaşdırıcı yazılar  topoqrafik xəritələrdə tam və qısa şəkildə qeyd olunur. 
Məsələn:  

A(q)- yol örtüyünün materialı qırdandır. 
AO(mv)- muxtar vilayət 
Aerd- aerodrom 
Bet- beton 
Bol (bat)- bataqlıq 
D(A)- ağac materialı 
JB(DB)- dəmir beton 
MTM(MTE)- maşın traktor e’malatxanası 
MTF(səf)- süd əmtəə ferması 
Nabl (müş)- müşahidə məntəqəsi 
PTF(qəf)- quş əmtəə ferması 
YB(ÇŞ)- cənub-şərq 
YZ(çq)- cənub-qərb və s. göstərmək olar. 

 
2-ci TƏDRİS SUALI: 

Xəritədəki rənglər 
 

Topoqrafik xəritədə öz əksini tapan şərti işarələr öz mənşəyinə uyğun olaraq rənglərlə təsvir 
olunur: çay və kollar-mavi, meşələr- yaşıl, dəmir və torpaq yollar-qara, relyefin təsviri-qəhvəyi, dağ, 
kənd və şəhər adları-qara, şosse və asfalt yollar-narıncı, su ilə əlaqədar yazı və rəqəmlər-mavi və s. 

Xəritənin çərçivəsindən xaricdə qeyd olunan yazı və rəqəmlərin əhəmiyyəti. 

 Topoqrafik xəritələrin çərçivəsi xaricində qeyd olunan yazı və rəqəmlər xəritədən düzgün 
istifadə edilməsi üçün bizə köməklik edir. 

Məsələn: xəritənin şimalında böyük hərflərlə yazılan yazı xəritənin hansı böyük obyektlər və 

şəhərə aid olduğunu göstərir: şimal hissənin sol küncündə göstərilən rəqəmlər xəritənin 
nomeklaturasıdır; ətraf çərçivənin içində göstərilən nomenklaturalar həmin xəritənin qonşularının 
nömrəsini göstərir; xəritənin cənub sağ tərəfindəki yazı və rəqəmlər xəritədəki sapma bucağının 
nəzərə alınması üçün lazımlı mə’lumatdır; eyni zamanda  direksion bucağından maqnit azimutuna 
keçmək üçün sapma bucağında düzəlişin aparılması haqda arayış verilib. Xəritənin cənubunun 
ortasında qeyd olunan rəqəm və cizgilər ədədi və xətti miqyası göstərir; ondan sağdakı şkala kəsmə 
yüksəkliyinə görə yamacın dikliyini müəyyən edir; xəritənin cənub sol küncündə isə xəritənin 
yaranması və yeniləşmə tarixi haqda mə’lumat verir. 

Topoqrafik xəritədəki şərti işarələr hidroqrafiya, bitki və torpaq örtüyü, tək-tək göstərilən yerli 
obyektlər, yol şəbəkəsi, yaşayış məntəqəsi, relyef və s. qruplara (siniflərə ) bölünür. 

 
3-cü TƏDRİS SUALI: 

 

Hidroqrafiya qrupu: 

Bu qrupa dəniz, göl, çaylar, su kanalları və onların üzərində tikilən qurğular aiddir. Mənşəyinə görə 
göy rənglə təsvir olunur. 
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- Körpü ağacdandır, sudan 8 m hündürdür, körpünün uzunluğu 150 m, eni isə 10 m-dir,  yük 
götürmə   qabiliyyəti 50 tondur.  

- Çayın axın istiqaməti, sür’əti 0,2 m/s-dır. 

- Çayın eni 150m, dərinliyi 3m, dibi isə qumludur. 

- 250,5 ləpədöyən, dəniz səviyyəsindən 250,5 m yüksəkdir.  

- K-150-8-bənd: daşdandır, uzunluğu 150m, eni isə 8 metrdir suyun bənddən qabaq səviyyəsi 
dəniz səviyyəsindən 110m, bənddən sonra isə suyun səviyyəsi 100m olmasını göstərir. 

Bitki və torpaq örtüyü qrupu 

Xəritə üzərində təsvir olunan bitki örtüyü özlüyündə bir neçə yarım qruplara bölünür: 

Ağac, kol bitkiləri; mamır örtüyü; sün’i yaradılmış yaşıllıq, bağ, park və tarla bitkiləri); 

Meşələr 3 sinfə bölünür: cavan, orta, qocaman meşələr. Meşələr iynə yarpaqlı, enli yarpaqlı və 
qarışıq yarpaqlı olurlar. Meşənin qalınlığı aşağıdakı kimi xarakterizə olunur. 

• sıx meşələr, ağacların bir-birindən arası 4-m-dən azdır. 
• orta sıxlıqda meşələr - ağacların arası 4-6m 
• ada-buda meşə - ağacların arası 6-9m 
• seyrək meşə - ağacların arası 9m-və çox olan meşələr. 

 

Meşələrin şərti işarələri və xarakteristikası. 

 

Qarışıq meşə ağacın hündürlüyü 25m gövdənin diametri 0,30sm, ağaclar 
arası 5m-dir. Kəsik xətlər xərək (sün’i yaradılan yol) eni 4-m-dir. 

 

- tək ağac. 

- meyvə bağı 

- üzüm bağı 

 
 

- dar meşə zolağı, ağacın hündürlüyü 2 metrdir. 
 

YOL ŞƏBƏKƏSİ 

Yol şəbəkəsi dedikdə dəmir yolu, avtostrada, yaxınlaşdırılmış şosse, torpaq, piyada və qış yolları 
nəzərdə tutulur. Avtostrada yolunun gediş sahəsi 15-18m, yaxşılaşdırılmış yolun eni 6m-dən az 
olmamalı, şosse yolların eni 5-6m olmalıdır. 

Xəritədə asfalt “A”, beton “Б”, daş “Г”, sement “C” işarəsi ilə göstərilir. 
Dəmir yolları qara rəngdə  təsvir olunur. Dəmir yolları enli və ensiz yollara bölünür. Stansiyalar, 

yarımstansiyalar şərti işarələrlə dəmir yol xəttinin üstündə göstərilir. 

ÇÖL YOLLARI. 

   Torpaq, kəndarası yol 
 

 

  Tunel: hün. –8m, eni 12m, uzunluğu 1200 m-dir.  

 

Yaxşılaşdırılmış yol: 
Ətrafın sıra ilə əkilmiş ağaclar, tökmə torpağın hündürlüyü 2 m-
dir. 

 

o  o  o  2  o  o  o  o 

 

 



 

a)tək yol, b) qarşı yol c) stansiyalar(bütün siniflər üzrə) d) 
yarımstansiya . 

 Avtostrada: bir tərəfin eni 8m, tərəflər arasındakı məsafə-2m yol 
örtüyünün materialı- sement. 

 

TƏK-TƏK GÖSTƏRİLƏN YERLİ OBYEKTLƏR: 

Bu şərti işarələrə əsasan aşağıdakılar aiddir: tək-tək tikililər, ağaclar, körpülər, qüllələr, dövlət 
geodeziya məntəqələri, zavod və fabriklər, yanacaq anbarları, yanacaq doldurma məntəqələri və s. 

 

 

SƏRHƏD XƏTLƏRİNİ GÖSTƏRƏN İŞARƏLƏR 

 
- dövlət sərhədləri. 
 

       
- muxtar respublika və vilayət sərhədləri 

 
 

- inzibati vilayətlərin sərhədləri 

 
NATO sistemində xəritələrin sağ tərəfində xəritədəki şərti işarələr verilir. Bu da xəritənin 

oxunmasında xəritədən istifadə edənlərə kömək göstərir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zavod boru ilə                  -əsaslı tikilmiş qüllə 

 
-zavod borusuz   -külək mühərriki 

-yanacaq anbarı                         -kilsə 
 
 

-yanacaq doldurma stansiyası              -məscid 

-geodeziya məntəqəsi 
  
            
 
           -meşəbəyi   

X 

 

a   b   c   d 

 

 


