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Kartoqrafiya elmi, onun məqsəd və vəzifələri. 

Kartoqrafiya – coğrafiya xəritələri və digər kartoqrafik əsərlər, onların 

xüsusiyyətləri, yaradılma və istifadə edilmə üsulları haqqında elmdir. 

Müasir kartoqrafiya öz inkişaf səviyyəsinə və öyrəndiyi məsələlərin müxtəlifliyinə 

görə aşağıdakı bölmələrə, yaxud fənlərə bölünür. Bu fənlər bir-birilə sıx əlaqədə 

olmaqla bərabər, onların hər biri özünə məxsus məsələləri həll edir. 

1.Xəritəşünaslıq - coğrafiya xəritələrini onların mahiyyətini, növlərini, 

elementlərini xəritənin və kartoqrafiyanın inkişaf tarixini xəritədən istifadə etmə 

üsullarını və ilk kartoqrafik materialları (mənbələri) öyrənir. 

2.Riyazi kartoqrafiya- kartoqrafik proyeksiyaların nəzəriyyəsinin, kartoqrafik 

şəbəkənin hesablanma və qurulma üsullarının, xəritənin geodeziya əsasını təşkil edən 

istinad məntəqələrindən istifadə etmə üsullarını, miqyasın və kordinat şəbəkəsini 

öyrənilməsindən bəhs edir. 

3.Xəritələrin tərtibi və redaktə edilməsi- hazır kartoqrafik materiallara əsasən 

labaratoriya şəraitində müxtəlif ümumcoğrafi və xüsusi xəritələrin tərtibindən və redaktə 

edilməsindən bəhs edir. Bu bölmənin ən mühüm problemlərindən biri kartoqrafik 

generalizasiyanın nəzəriyyəsi və işlənib hazırlanması hesab olunur. 

4. Xəritənin qrafiki düzəldilməsi (bəzənməsi) – qrafikaya, rənglərə və onların 

coğrafiya xəritələrində tətbiqinə əsaslanaraq, xəritənin məzmununun rəng və qrafiki ( 

ştrixlər, şiriftlər üzrə) surətdə təsvir edilməsi üsullarından bəhs edir. 

5. xəritənin nəşri- fiziki-kimyəvi və texniki elmlərə əsaslanaraq, poliqrafiya 

sahəsinə aid olub, xəritənin nəşr edilməsindən bəhs edir. 

6. Kartometriya – xəritə üzrə uzunluğun, sahənin, bucaqların, yüksəkliyin, 

meylliyin, həcmin və s. kəmiyyətlərin ölçülməsi və hesablanması üsullarından bəhs edir. 

Özünün ənənəvi inkişaf xüsusiyyəti və metoduna görə kartometriya əksər halda 

kartoqrafiyanın bir sərbəst bölməsi hesab edilir. Lakin son zamanlar kartometriya və 
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onunla sıx əlaqədar olan morfometriya xəritənin, xüsusən mühəndisi və elmi tədqiqat 

işlərində istifadə edilməsi üsulu kimi nəzərdə tutulur. Bu kitabda kartometriya və 

morfometriya məsələləri “Xəritələrin istiadə edilməsi” bölməsində şərh edilir. 

7. Kartoqrafiya istehsalının təşkili və iqtisadiyyatı- kartoqrafiya müəssələrinin 

istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdırma metodlarını işləyib hazırlayır, onların iş 

təcrübəsini öyrənir və ümumiləşdirir. 

Kartoqrafiyanın riyaziyyat, geodeziya, topoqrafiya, coğrafiya, geologiya, 

torpaqşünaslıq və s. elmlərlə sıx əlaqəsi vardır. 

Riyaziyyatdan, xüsusən riyazi kartoqrafiyada, kartometriya və morfometriya 

işlərində daha çox istifadə olunur. 

Kartoqrdafiya geodeziyadan Yerin forması və ölçüləri haqqında dəqiq məlumat və 

istinad məntəqələrinin koordinatlarını alır. Topoqrafiya və aerotopoqrafiya bütün 

coğrafiya xəritələrinin tərtib edilməsi üçün ilk kartoqrafik materialları-ərazinin böyük 

miqyaslı xəritəsini verir. 

Obyekt və hadisələrin xüsusiyyətlərini və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsini vermək və 

onları xəritələrdə düzgün təsvir etmək üçün kartoqrafiya coğrafiya, geologiya, 

torpaqşünaslıq və s. təbiət elmlərindən məlumat alır. 

Katroqrafiya isə öz növbəsində coğrafi və başqa tədqiqtların aparılması üçün əvəz 

edilməz vasitə olan xəritə verir. Bu xəritələr üzrə təd qiqatçılar (coğrafiyaşünaslar, 

kartoqraflar, geoloqlar, torpaqşünaslar və b.) müxtəlif obyekt və hadisələrin yer üzərində 

yayılma qanunauyğunluqlarını, bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsini, asılılığını, inkişafını və s. 

xüsusiyyətlərini müəyyən edirlər. Heç də təsadüfi deyil ki, məşhur Sovet alimi akademik 

L.S.Berq xəritəni “coğrafiyanı alfa və omeqası” adlandırmışdır. 

 

Melikov Behruz



Kartoqrafiya 

Əhlimanov R.M. 

 

 

Coğrafiya xəritəsi və onun əsas xüsusiyyətləri 

 

Qədim zamanlardan, yer səthini kiçilmiş təsvirini müstəvi üzərində də 

göstərilməsinə coğrafiya xəritəsi deyilir. Lakin bu sadə tərif dəqiq və tam deyil. Əvvala, 

həmin təriflər səthinin hər hansı fotoşəkli və bədii surətdə təsviri olan mənzərə şəkli 

üçün də doğrudur. Ikincisi, həmin tərifə görə xəritə yalnız yer səthini təsvir edir. Əslində 

isə müasir xəritələrin məzmununa müxtəlif təbii və ictimai-iqtisadi obyekt və hadisələr 

(məsələn, havanın temperaturu və təzyiqi, əhalini sıxlığı və milli tərkibi və s) də aiddir. 

Buradan aydın olur ki, yer səthini təsvir edən digər şəkillərdən fərqli olaraq coğrafiya 

xəritələtinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Bu xüsusiyyətlər aşağıdakılardır: 

1) xəritələrin riyazi qanun üzrə tərtib edilməsi: 2)_xəritə tərtibində kartoqrafik şərti 

işarələrdən istifadə edilməsi;3) xəritədə təsvir edilən obyekt və hadisələrin kartoqrafik 

generalizasiyası. 

1. Xəritələrin riyazi qanun üzrə tərtib edilməsi. Yerin fiziki səthindən onun müstəvi 

üzərindəki təsvirinə keçmək üçün 2 əməliyyat tərtib olunur; 

a) Əvvəlcə, Yerin fiziki səthini səviyyə səthi üzərində proyeksiyası alınır. Həmin 

proyeksiya səviyyə səthinə perpendikulyar olan şaquli xətlərlə alındığından, coğrafi 

obyektlərin vəziyyəti plan üzrə düzgün təyin edilir. Səviyyə səthinin əmələ gətirdiyi 

fiqur- Yerin nəzəri forması olan geoid mürəkkəb olduğundan o, kartoqrafiya işlərində 

fırlanma ellipsoidi, yaxud da kürə ilə ( az dəqiqlik tələb olunan işlərdə) əvəz edilir. 

b) Sonrakı əməliyyat ellipsoid (yaxud kürə) səthindən müstəvi səthə keçməkdən 

ibarətdir. 

Demək Yer, kürə çəkilli olduğundan, onun düzgün forması əyani surətdə və heç bir 

təhrif olmadan yalnız qlobusda təsvir edilə bilər. Qlobus səthini isə dartılma və sıxılma 

olmadan müstəviyə çevirmək mümkün deyil. Ona görə də qlobus səthinin arası 
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kəsilmədən müstəvi üzərində təsvir etmək üçün kağızda müəyyən qanunlarla katroqrafik 

şəbəkə qurulur. 

Meridian və paralellərin şərti olaraq kağız üzərində göstərilmiş təsvirinə kartoqrafik 

şəbəkə deyilir. 

Qlobus üzərində qurulmuş meridian və paralellər şəbəkəsi coğrafi şəbəkə adlanır. 

Coğrafi şəbəkənin müstəvi üzərində müəyyən riyazi qanunlarla təsvir edimə üsullarına 

kartoqrafik proyeksiya deyilir. 

Kartoqrafik şəbəkənin əmələ gətirdiyi trapeslərin birindən digərinə keçdikdə 

miqyas dəyişir. Lakin meridian və paralellər elə qurulmalıdır ki, miqyasın dəyişməsi 

arası kəsilmədən və sıçrayışsız olsun, yəni yer üzərindəki hər hansı bir Asıfır nöqtəsinə 

xəritədə yalnız bir A nöqtəsi uyğun gəlsin və ya əksinə. Başqa sözlə desək, müstəvi 

üzərindəki təsvir fasiləsiz, aralıqsız və qarışıqsız olmalıdır. Belə halda yer üzərindəki hər 

bir trapes kartoqrafik şəbəkədə yalnız öz damasına uyğun gələcəkdir. Deməli Yer 

səthinin təsvirini verən bir sıra digər üsullardan (məs, fotoqrafiya, mənzərə şəkli v. s) 

fərqli olaraq, xəritədə yer səthinin təsviri müəyyən riyazi qanunlar vasitəsilə 

göstərilir.Ona görə də xəritə üzrə hər hansı bir obyektin vəziyyəti, forması və ölçüləri 

haqqında məlumat almaq olar. 

2) Xəritə tərtibində kartoqrafik şərti işarələrdən istifadə edilməsi. Xəritə 

məzmununun elementləti (müxtəlif konturlar, relyef və. s obyekt və hadisələr) 

xəritələrdə xüsusi şərti işarələrlə təsvir edilir. Məsələn, eyni bir ərazinin müxtəlif 

miqyaslı aerofotoşəklinə diqqət etsək, görərik ki, miqyasın kiçilməsi ilə əlaqədar olaraq 

orada bəzi xırda obyektlər seçilmir. Xəritənin miqyasında göstərilə bilməyən, lakin 

xəritədə təsvir ediməsi lazım gələn obyektlər isə kartoqrafik şətri işarələr vasitəsilə 

təsvir olunur. Bundan başqa, xəritədə şərti işarələr vasitəsilə yalnız fotoqrafiyada əks 

oluna bilən obyektlər deyil, həm də bir çox başqa hadisə və proseslər (məs, havanın 

tempraturu, küləyin istiqaməti, maqnit əqrəbinin inhirafı v. s.) də təsvir olunur. 
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1-ci şəkildə eyni bir ərazinin aerofotoşəklini və xəritəsini müqayisə etdikdə 

kartoqrafik şərti işarələrin xüsusiyyətlərini aydın görmək olar. Burada müəyyən 

hündürlükdə təyyarədən görülən yer səthinin əsl şəkli xəritədə həndəsi xarakterli təsvirlə 

əvəz edilmişdir. Göründüyü kimi, kartoqrafik şərti işarələr Yer səthi obyektlərinin bir 

çox fərdi xüsusiyyətlərini elə bil pozur, bununla da təsvivi sadələşdirir və xəritənin 

yükünü azaldır. 

Kartoqrafik şərti işarələrin istifadə edilməsi böyük ərazi sahələrini, hətta bütün yer 

səthini bir baxışla əhatə etmək üçün təsviri çox kiçiltməyə imkan verir. 

3. Xəritədə təsvir ediləb obyekt və hadisələrin kartoqrafik generalizasiyası. 

Miqyasın kiçilməsi ilə əlaqədar olaraq daha xırda təfsilatın xəritədə təsvir edilməsi 

mümkün olmadığı üçün bunlardan bəziləri atılır, konturların, xətlərin kiçik əyriləri isə 

ümumiləşdirilir (düzləşdirilir). Xəritənin təsvirində olan həmin proses kartoqrafik 

generalizasiya adlanır. 

Beləliklə, göstərilən xüsusiyyətləri nəzərə alaraq coğrafiya xəritəsinə belə tərif 

vermək olar. 

Yer səthinin kiçildilmiş, ümumiləşdirilmiş və müəyyən bir kartoqrafik 

proyeksiyada şərti işarələrlə təsvirinə coğrafiya xəritəsi deyilir. 

Lakin həmin tərif yer səthini (su obyektlərini, relyefi, bitki örtüyünü, yollar 

şəbəkəsini, sərhədləri və s. obyektləri ) xarakterizə edən xəritələr üçün düzgün sayıla 

bilər. Belə xəritələr ümumcoğrafi xəritələr adlanır. Yer səthinin mükəmməl təsvirini 

göstərən topoqrafik xəritələr ümumcoğrafi xəritələrə aiddir. 

Xəritədə yerin fiziki səthindən əlavə bir sıra müxtəlif təbii və ictimai-iqtisadi 

obyekt və hadisələrdə təsvir olunur. Bu qrup xəritələrdə müxtəlif xüsusi ( geoloji, iqlim, 

sənaye, etnoqrafik və s.) xəritələr aiddir. 

Beləliklə, coğrafiya xəritəsi yer səthinin kiçildilmiş, ümumiləşdirilmiş və müəyyən 

bir kartoqrafik proyeksiyada şətri işarələrlə təsviri olub, müxtəlif təbii, ictimai-iqtisadi 

obyekt və hadisələrin bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə yerləşməsini göstərir. 
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Hər hansı bir ərazinin xəritəsini tərtib etmək üçün əvvəlcə çöl işləri aparmaq 

lazımdır. Bu çöl işləri isə müxtəlifr geodeziya, topoqrafiya, aerofototopoqrafiya, 

planalma və nivelirləmə işlərindən ibarətdir. Hazırda topoqrafik xəritələr demək olar ki, 

tamamilə aerofotoplanalma üsulu ilə tərtib olunur. 

Kiçik miqyaslı coğrafiya xəritələrinin tərtibi üçün bilavasitə çöl işləri aparılmır; bu 

məqsədlə nisbətən böyük miqyaslı kartoqrafik materiallardan istifadə olunur. 

Yer səthini göstərən digər kartoqrafik təsvirlər: qlobuslar, müxtəlif relyef 

modelləri, blok-diaqramlar coğrafiya xəritəsinin iki xüsusiyyətini – kartoqrafik 

generalizasiyanı və kartoqrafik şərti işarələri özlərində saxlayır, lakin riayzi qurulma 

üsullarına görə xəritədən fərqlənirlər. Belə kii, yerin modeli olan qlobusun qurulmasında 

kartoqrafik proyeksiya istifadə edilmir. Relyef modelləri ( relyef xəritələri) üçölçülü 

təsvir olub, yer səthinin nahamarlığı haqda təsəvvür yaradır. Blok – diaqramlar ( yer 

qabığının kəsilişi ilə birlikdə) yer səthini perspektiv təsvirdə göstərən müstəvi 

şəkillərdir. 

Ay və başqa planetlərin xəritələri öz xüsusiyyətlərinə görə coğrafi xəritələrə 

oxşardır, lakin onlarda təsvir olunan obyektlər başqadır. Bu xəritələr başqa məqsəd 

güdürlər və onların tərtibində xüsusi kartoqrafik şərti işarələr sistemindən istifadə 

olunur. 

 

Coğrafiya xəritələrinin əhəmiyyəti. 

 

Coğrafiya xəritələri bir çox təcrübi və elmi işlərdə mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Xəritə, coğrafiyanın ikinci dilidir. Kitablardakı coğrafi təsvirlər nə qədər mükəmməl 

olsalar da, onlar ərazi haqqında xəritəsiz tam təsəvvür yarada bilməz. 

Məşhur okeanoqraf və kartoqraf akademik Y.M.Şokalski 1933-cü ildə Birinci 

Ümumittifaq coğrafiya qurultayında demişdir ki, xəritə hamıya: alimə, kalxozçuya, 

dövlət xadiminə və evdar qadına da lazımdır. 
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Xəritə yer səthində olan qurunun, suyun, ayri-ayri ölkələrin və s. obyektlərin 

sahəsi, yerləşməsi və forması haqqında əyani təsəvvür yaradır. Bundan başqa xəritə yer 

səthində olan müxtəlif hadisələrin dəyişməsini. Bir-biri ilə əlaqəsini və s. 

xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün mühüm bir vasitədir. 

Kartoqrafiyanın tarixindən məlumdur ki, xəritələrin düzəldilməsi təcrübi işin tələbi 

ilə meydana gəlmişdir. 

Ölkəmizdə təsərrüfatın planlı sürətdə inkişafı ilə əlaqədar olaraq xəritənin 

əhəmiyyəti daha böyükdür. Təbi sərvətlərin axtarılması və istifadəsi, məhsuldar 

qüvvələrin səmərəli surətdə coğrafi yerləşdirilməsi, yeni torpaqların mənimsənilməsi və 

xalq təsərrüfatının bir çox başqa sahələri vətənimizin dəqiq və hərtərəfli öyrənilməsini 

tələb edir ki, bu da yüksək keyfiyyətli xəritə olmadan mümkün deyildir. 

Böyük və orta miqyaslı ümumcoğrafi xəritələr bir çox layihə (inşaat, yol, 

hidrotexnika, meliorasiya, kənd təsərrüfatı və s), hərbi və elmi tədfqiqat işlərində geniş 

surətdə istifadə olunur. 

Bir çox xəritələrdən (xüsusən, kiçik miqyaslı fiziki, siyasi, inzibati vəs. xəritələr) 

mədəni quruculuq və kütlələrin ümumi təhsilinin artırılması işlərində geniş istifadə 

edilir. Xəritələrin məktəblərdə tədris prosesində əhəmiyyəti xüsusilə böyükdür. 

Geomorfolojoi, geoloji, hidroloji, torpaq və s. elm sahələrində aparılan xüsusi tədqiqtlar 

nəticəsində çoxlu faktiki material toplanılır. Bu materialların coğrafi xəritələr üzərində 

təsvirini, ayrı-ayrı obyekt və hadisələrin (yer səthinin relyefi geoloji quruluşu, çayların 

axımı və s.) yerləşməsinin qanunauyğunluğunu, əlaqəsini və s. xüsusiyyətlərini 

öyrənmək və dərk etmək üçün xəritə böyük əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də ayrı-ayrı 

fiziki-coğrafi xəritələr müəyyən tədqiqat işlərini nəticəsi olub, gələcək tədqiqat işlərinin 

aparılması üçün də istifadə edilə bilər məs, təbi rayonlaşma xəritələri fiziki-coğrafi 

xəritələrin əsasında tərtib edilir. 

Bundan başqa xəritələr üzrə (xüsusən böyük miqyaslı xəritələr üzrə) aparılan ölçmə 

işlərinə əsasən bir sıra morfometrik göstəricilər (yer səthinin orta yüksəkliyi, meyl 
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bucağı və s) hesablanır və yeni morfometrik xəritələr (yer səthinin üfüqi və şaquli 

parçalanması, meyl bucaqları xəritələri və s.) tərtib edilir. Belə morfometrik xəritələr yer 

səthini öyrənməkdə və bir sıra təcrübi məsələlərdə (axımın, torpaq erroziyasının 

öyrənilməsində, layihə işlərində və s.) xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Profesor P.A.Salişev kartoqrafik materiallara əsaslanaraq aparılan tədqiqat işlərini 

“kartoqrafik üsul ilə tədqiqat aparmaq” aparılır. Son vaxtlarda kartoqrafik eüsul ilə 

tədqiqat aparmaq, yəni coğrafi və s. tədqiqat işlərində xəritədən istifadə etmək 

məsələləri daha geniş miqyasda tətbiq edilməkdədir. 

Bu deyilənlərdən aydın olur ki, xəritənin istifadə edilmə sahəsi nə qədər genişdir. 

Lakin xəritədən müxtəlif iş sahələrində daha səmərəli istifadə etmək üçün onun tərtib 

edilmə qaydalarını, müxtəlif şərti işarələrini və s. xüsusiyyətlərini bilmək lazımdır. 

Buradan da kartoqrafiya kursunun gələcək coğrafiya müəllimləri üçün, elmi-tədqiqat 

işlərində və başqa sahələrdə çalışan digər mütəxəsislər üçün mühüm əhəmiyyətə malik 

olması aydın olur. 
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Mühazirə 3 

Coğrafiya xəritələrinin riyazi əsasları 

          

Müasir xəritələrin riyazi əsasını aşağıdakı elementlər təşkil edir. 

1.Miqyas – uzunluq və sahələrin kiçilmə dərəcəsini göstərir. 

2.Geodeziya əsası – Yerin fiziki səthindən şərti ellipsoid səthinə keçməyi müəyyən 

edir və xəritədə təsvir olunan coğrafi elementlərin vəziyyətini en və uzunluq dairələrinə 

və yüksəkliyə görə düzgün təyin edir. 

3.Kartoqrafik proyeksiya – ellepsoid səthindən müstəvi səthə keçmə üsulunu təyin 

edir və bu zaman xəritə üzərində alınmış təhriflərin paylanma qanunlarını öyrədir. 

4.Koordinat şəbəkələri – kartoqrafik şəbəkədən, kilometr (yaxud, düzbucaqlı 

koordinatlar) şəbəkəsindən və s. şəbəkədən ibarətdir. 

5.Komponovka elementləri – xəritənin çərçivəsi, cəhətlənməsi və s. riyazi 

elementlərdən ibarətdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün riyazi elementlər bir-biri ilə və xəritə məzmununun 

lementləri ilə sıx elaqədardır. Xəritənin hansı məqsəd üçün tərtib edildiyindən asılı 

olaraq miqyas, kartoqrafik proyeksiya, məzmununun elementləri, onların xüsusiyyətləri 

və s. müəyyən edilir. Xəritənin hər bir elementinin seçilməsi onun digər elementlərinin 

seçilməsi ilə müəyyənləşir, çünki bunlardan birinin dəyişməsi başqalarının dəyişməsinə 

səbəb olur. 

Xəritələrin (eləcə də geodeziya planalma işlərinin) geodezik əsasını istinad 

məntəqələri təşkil edir. Istinad məntəqələri isə üfüqi və şaquli olur. Üfüqi istinad 

məntəqələrinin koordinatları geodeziya və astronomiya üsulları lə təyin edilir 

Xəritə tərtib etdikdə astronomiya məntəqələrinin koordinatlarından istifadə etmək 

üçün onların coğrafi koordinatlarına müəyyən təshihlər etmək lazımdır. Belə 

təhsislərdən sonra astronomiya koordinatları ilə geodeziya koordinatları arasındakı fərq 

45-60 m, bəzən isə bir neçə yüz metrə qədər olur. Ona görə də 1:100000-dən böyük 
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miqyasla planalma işlərində və xəritə tərtib etdikdə astronomiya məntəqələrindən 

istifadə etmək işi çətinləşir. 

Trianqulyasiya üsulunun yüksək dəqiqliyini nəzərə alaraq CCRİ-də böyük miqyaslı 

xəritələrin əksəriyyəti trianqulyasiya məntəqələri əsasında tərtib edilir. Trianqulyasiya 

çatmayan bəzi rayonlarda isə istinad məntəqəsi kimi astronomiya məntəqələrindən də 

istifadə olunur. 

Şaquli istinad məntəqələri nöqtələrin mütləq yüksəkliyini göstərir. Bu məntəqələr 

yalnız böyük miqyaslı xəritələrdə təsvir edilir. 

SSRİ Nazirlər Sovetinin 7 aprel 1946-cı il tarixli qərarına görə Sovet İttifaqı 

ərazisində bütün yüksəkliklər Kronştadt futştokunun sıfrından hesablanmalıdır. 

Başlanöıc sıfırlarının yüksəkliyində olan fərq xəritədə nöqtələrin mütləq yüksəkliklərinə 

təsir edir. Lakin SSRİ dənizlərinin səviyyəsinin fərqi (Xəzər və Aral dənizlərini nəzərə 

almasaq) heç yerdə 2m-ə çatmır. Ona görə də başlanğıc sıfırlarındakı fərqi 1:100000 və 

ondan kiçik miqyaslı xəritələrdə nəzərə almamaq olar. 
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Mühazirə 4 

Yerin forması və böyüklüyü 

  

Coğrafiya xəritələrini tərtib etmək üçün yerin forması ölçülərini bilmək lazımdır. 

Geodeziya kursundan məlumdur ki, yerin nəzəri forması geoiddir. Gedid 

formasının təyin edilməsi isə ali geodeziyanın ən mühüm vəzifələrindən biri hesab 

olunur. Bu məsələnin həlli üçün dərəcə ölçmələri aparılır və yer səthinin müxtəlif 

nöqtələrindən ağırlıq qüvvəsi təyin edilir. Geoid düzgün riyazi fiqur olmadığına görə 

geodeziya və kartoqrafiya işlərində o, köməkçi və şərti səth olan ellepsoidlə (bəzi 

hallarda isə kürə ilə) əvəz olunur. Çünki məlum olan bütün riyazi səthlərdən geoidə ən 

yaxın olanı ellepsoiddir. 

Ellipsin öz kiçik oxu PP1 ətarfında fırlanmasından alınan fiqur fırlanma ellepsoidi, 

yaxud sferoid adlanır. 

Yer ellepsoidinin elementləri aşağıdakı hərflərlə işarə edilir: 

a- böyük (ekvatorial)yarımox 

b- kiçik (qütbi) yarımox 

α = a-b/a – yer ellepsoidinin basıqlığı, 

e
2 
= a

2 
–b

2
/a

2
 

Müxtəlif vaxtlarda bir çox alimlər yer ellepsoidinin ölçülərini təyin etmişlər. 

Rusiyada keçən əsrin 80-cı illərindən başlayaraq alman astronomu Besselin (1784-

1846) ellopsoidinin ölçüləri işlədilirdi. Çünki digər ellepsoidlərə nisbətən Rusiya ərazisi 

üçün onun daha əlveroişli olduğu tədqiq edilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Bessel yer ellepsoidinin ölçülərini hesablayarkən, onun 

dərəcə ölçmələrinə aid materialı az idi. 

Böyük Oktyabr Sosialist inqilabından sonra Sİ-da dərəcə ölçmələrinə aid çox 

böyük işlər görülmüş və astronomiya-geodeziya işlərinə aid çoxlu material toplanmışdır. 
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Sovet alimlərini tədqiqatı göstərdi ki, Besselin ellepsoidi SSRİ ərazisi üçün az 

yararlıdır, çünki o, SSRİ ərazisi daxilində geoid səthindən çox fərqlənir. 

Mərkəzi Elmi-Tədqiqat geodeziya Aerofotoplanalma və Kartoqrafiya İnstitutunda 

SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvi profesor F.N.Krasovski A.A.İzotovun 

rəhbərliyi ilə 1940-cı ildə yer ellepsodinin yeni ölçüləri hesablanıb qurtardı. SSRİ 

Nazirlər Sovetinin 7 aprel 1946-cı il tarixli qərarına görə bu ellepsoid “Krasovskinin 

ellepsoidi” adlandı və SSRİ-də bütün geodeziya- kartoqrafiya işləri üçün referens-

ellipsoid qəbul edildi. Həmin ellipsoidin ölçüləri bunlardır: 

a = 6378245 m 

b = 6356863 m 

a – b = 21382m 

ekvatorun uzunluğu – 40075704 m 

meridianın uzunluğu – 40008548m 

Krasovskinin ellipsoidi şimal yarımkürəsində geoidə daha çox yaxındır. Burada 

onun geoddən meyl etməsi (enib-qalxması) 40m-dən çox deyildir. Bu ellipsoid Besselin 

(1841-ci il) ellipsoidindən bir qədər böyükdür. Ona görə də Krasovskinin ellipsoidi 

üzərində 1 dərəcəlik meridian qövsünün uzunluğu Besselin ellipsoidinə nisbətən 12-16m 

artıqdır. 

Ekvatordan yerin qütblərinə doğru paralel qövsləri kiçilir və meridianların əyriliyi 

tədriclə azalır, buna görə də bir derecelik meridian qövsünün uzunluğu ekvator yanında 

110576m olduğu halda, qütblərə getdikcə artır və qütb yanında 111695m- ə bərabər olur. 

Beləliklə, ekvatordan qütbə qədər məsafədə bir dərəcəlik meridian qövsünün qiyməti 

1119 m artır. 

Yerin basıqlığı cuzi olduğundan, kiçik miqyaslı xəritələrin tərtibində onu kürə 

qəbul etmək olar.belə kürənin səthi yer ellipsoidinin səthinə bərabər omalıdır. 
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Mühazirə 5 

Coğrafi koordinatlar. Başlanğıc meridian 

 

Yer ellipsoidi öz kiçik oxu PP1 oxu ətrafında fırlanır. Həmin oxun ucları qütb 

adlanır. P – şimal, P1 – isə cənub qütbüdür. Ellips qütb oxu ətrafında fırlanarkən, onun 

hər bir nöqtəsi bir çevrə cızır ki, buna da paralel deyilir. Ən böyük paralelə ekvator 

deyilir. Demək, paralellər və ekvator yer ellepsoidi səthinin yerin fırlanma oxuna 

perpendikulyar olan müstəvilərlə kəsişmə xətləridir. Ekvator müstəvisi yer ellisoidinin 

mərkəzindən keçir. PP1 fırlanma oxundan keçən hər hansı bir müstəvi ellesoidlə 

kəsişdikdə ellips əmələ gətirir ki, bu da meridian adlanır. Meridianlardan biri başlanğıc 

(sıfırıncı) meridian qəbul olunmuşdur. 

Yer səthi nöqtələrinin ekvator və başlanğıc meridiana nisbətən vəziyyətini təyin 

etmək üçün coğrafi koordinatlar sistemindən: en və uzunluq dairələrindən istifadə edilir. 

Coğrafi koordinatlar astranomik və geodezik olur. Astronomik koordinatlar həmin 

nöqtələrdə səma cisimlərini müşahidə etməklə təyin edilir. Geodezik koordinatlar isə 

geodeziya ölçmələri və onların yer ellepsoidi üzərində hesablanması ilə təyin edilir. 

Eyni bir nöqtənin astranomik və geodezik koordinatları həmin nöqtələrdə şaquli 

xəttin ellepsoid səthinə olan normadan meyl etməsinə görə bir-birindən fərqlənir. 

Yer səthinin hər hansı bir nöqtəsində şaquli xəttin istiqaməti ilə ekvator müstəvisi 

arasında qalan bucağa astronomik en dairəsi deyilir və qamma ilə işarə edilir. 

M' nöqtəsində ellipsoidə toxunan NN' xəttinə olan perpendikulyara həmin nöqtədə 

ellepsoid səthinə normal (M'O') deyilir. Normal ilə ekvator mstəvisi arasında qalan 

bucağa nöqtənin geodezik en dairəsi deyilir. 

Coğrafi en dairələrin ekvatordan şimala və cənuba 0°-dən 90°-ə qədər dəyişir: 

şimala müsbət, cənuba isə mənfi işarə qəbul edir. 

Başlanğıc meridian müstəvisi iə verilmiş nöqtədən keçən meridian müstəvisi 

arasında qalan ikiüzlü bucağa həmin nöqtənin coğrafi uzunluq dairəsi deyilir və λ ilə 
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işarə edilir. Hal-hazırda başlanğıc-meridian Qrinviçdən keçən meridian hesab olunur. 

Uzunluq dairələri başlanğıc meridiandan hər iki tərəfə 0°-dən 180°-dək hesablanır; şərqə 

müsbət, qərbə isə mənfi işarə ilə göstərilir. 

Coğrafi koordinatlar nöqtənin vəziyyətini yer səthində deyil, ellipsoid səthində 

təyin edir. Yer səthində nöqtənin vəziyyətini tamamilə bilmək üçün 3-cü bir koordinatı-

nöqtənin okean səthindən olan yüksəkliyini də bilmək lazımdır. 

XIX əsrin əvvəlinə yaxın əksər ölkələrdə başlanğıc meridian Ferro adasının 

meridian qəbul olunmuşdur (Ferro adası Kanar adalarından ən qərbdə yerləşənidir). Bu 

ada Paris meridianından şərti olaraq 20° qərbə götürülürdü. Lakin artıq XIX əsrın 1-ci 

yarısında hər bir ölkə “öz” yerli meridianlarını – adətən baş astranomiya 

rəsədxanalarının mərkəzindən keçən meridianını – başlanğıc meridian qəbul etdi. 

XIX əsrin əvvəlinə qədər Rusiyada əksər halda uzunluq dairələrini Ferro adasından 

hesablayırdılar. XIX əsrın əvvəllərində, Rusiyanın ayrı-ayrı yerlərində trianqulyasiya və 

planalma işlərinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq uzunluq dairələrini hesablamaq üçün bir 

sıra yerli başlanğıc meridianlar götürülürdü. 1845-ci ildən etibarən başlanğıc meridian 

Pulkovo rəsədxanasının (1839-cu ildə açılmışdır) meridianı qəbul olundu (Pulkovo 

meridianı Qrinviç meridianına nisbətən 30°19'42'', 09 şərqdədir). 1884-cü ildə 

Vaşinqtonda çağırılmış beynəlxalq coğrafiya konqresində bütün ölkələr üçün Qrinviç 

meridianının başlanğıc meridian götürülməsi qərarı alındı. Bu vaxtdan etibarən Rusiyada 

xəritə tərtib etdikdə Pulkovo meridianı ilə Qrinviç meridianından da istifadə olunurdu. 

SSRİ-də bütün astronomiya-geodeziya işləri və coğrafiya xəritələri üçün Qrinviç 

meridianı başlanğıc meridian qəbul olunmuşdur. 

 

Hər hansı A və C nöqtələri arasında paralel qövsün uzunluğu aşağıdakı düsturla 

hesablanır. 

l = r ∆λ 

Burada r-AC paralelinin radiusu; 
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∆λ- AC qövsünə uyğun mərkəzi bucaq olub, C və A nöqtələrinin uzunluq 

dairələrini fərqidir. 

∆ OCL – də CL = N olduğunu qəbul edərək, r = N cosϕ alırıq. 

Burada N-C nöqtəsində ellipsoid səthinə normal; ϕ - həmin nöqtənin en dairəsidir. 

r – in qiymətini yuxarıdakı düsturda yerinə yazaraq, paralel qövsünün uzunluğunu 

hesablamaq üçün 

l = N cosϕ∆λ 

düsturunu alırıq. 

Ekvatordan istənilən paralelə kimi, meridian qövsünün uzunluğunu hesablamaq 

üçün lazım olan düsturlar ali geodeziya kursunda verilir. Bu uzunluqlar xüsusi 

kartoqrafik cədvəllərdə verildiyindən, hesablama işlərində həmin cədvəllərdən istifadə 

edilir 

Yer ellepsoidini, radiusu R olan kürə ilə əvəz etsək, paralel (l) və  meridian (x) 

qövslərinin uzunluğu aşağıdakı sadə düsturlarla hesablana bilər. 

l = R cosϕ∆λ 

x = R∆ϕ 

Bu düsturlarda hesablama aparıldıqda ∆ϕ və ∆λ bucaqlarının qiymətlərini 

dərəcədən radiana çevirmək lazımdır. 

Misal. Ekvatordan 30° en dairəsinə kimi meridian qövsünün uzunluğunu 

hesablamaq. Burada yer kürəsinin orta radiusu yuvarlaq olaraq R = 6371 km qəbul 

ediləcəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox təcrübi işlərdə (məs, kiçik miqyaslı 

xəritələrin tərtibində, coğrafiyaya aid bir çox məsələlərin həllində və s) göstərilən 

dəqiqliklə aparılan hesabat kifayətləndirici sayılır. 
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Mühazirə 6-7 

Yer kürəsinin qlobus üzərində təsviri 

 

Qlobus – latın sözü olub, kürə deməkdir. Yer öz formasına görə kürədən az 

fərqləndiyi üçün kiçik miqyaslı xəritələri tərtib edəndə və qlobuslar düzəldəndə yeri 

kürə qəbul edirlər. Mərkəzi eyni bir O nöqtəsində olan iki kürə təsəvvür edək. Bunlardan 

böyük kürə (radiusu R) yer, kiçik kürə (radiusu r) isə qlobus olsun. Mərkəzdən çıxan 

şüalar vasitəsilə yer üzərində olan nöqtələrin qlobus üzərində proyeksiyasını alaq. Fərz 

edək ki, yer səthində olan A,B,C, nöqtələri qlobus üzərində a,b,c, nöqtələri kimi (yaxud 

da MNDE trapesi mnde trapesi kimi) təsvir olunmuşdur. Həndəsədən məlumdur ki, bu 

halda qlobus üzərində alınmış bütün konturlar yer səthində olan konturlara oxşar 

olacaqdır. Çünki, onların bucaqları uyğun olaraq bərabər yaxud da oxşardır. Bizim 

şəkildə oxşarlıq mərkəzləri iki kürə səthinin mərkəzi olan O nöqtəsidir. Qlobus yerin 

müəyyən miqyasda kiçildilmiş modeli olub, bir çox əhəmiyyətli xüsusiyyətlərə malikdir. 

1) Qlobus radiusunun (r) yer radiusuna (R) olan nisbəti qlobusun 

miqyası adlanır və bu miqyas qlobusda olan bütün xətlətin yer səthində olan bütün 

xətlərin üfüqi proyeksiyasına nisbətən kiçilmə dərəcəsini göstərir, yəni: 

ab/AB =ac/AC = bc/BC= r/R= const (sabit ədəd). 

Buradan belə nəticə çıxır ki, qlobusun hər yerində və bütün istiqamətləri üzrə 

məsafənin miqyası eynidir. Ona görə də, onun üzərində ölçü işarələrinin eyni bir baş 

miqyasda aparmaq olar. 

2) Qlobusun üzərində sahələrin də miqyası hər yerdə eyni olub, r2/R2  ilə 

təyin edilir. Çünki kürə səthlərinin bir-birinə olan nisbəti bərabərdir. Buradan 

aydın olur ki, qlobus səthindəki konturların sahəsinin yer səthindəki uyğun 

konturların sahəsinə olan nisbəti həmişə sabit olacaqdır, yəni Sabc/SABC=r2/R2= 

Const 
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3) Qlobus səthində təsvir konformdur, yəni qlobus üzərində götürülmüş 

fiqurların bucaqları yer səthindəki uyğun bucaqlara bərabər, tərəfləri isə 

mütənasibdir. 

Qlobuslarda meridianlar 10°-dən yaxud 15°-dən, paralellər isə bir qayda olaraq 

10°-dən bir cızılır. Qlobus ekvatorunda bölgülər 1°-dən qeyd edilir, 10°-dən isə onların 

qiymətləri yazılır. Paralellərin en dairələri Qrinviç meridianı və onun davamı 180°-lik 

meridian üzərində yazılır. 

Qlobusları hazırlamaq üçün əvvəlcə karton yaxud kağız kütləsindən (papye-maşe) 

kürələr düzəldilir. Sonra bütün yer səthinin coğrafi xəritəsi uzunluq dairəsi 30° olan 12 

meridian zolağı üzərində cızılır (qütb hissələri iki dairə şəklindəayrıca cızılır). Meridian 

zolaqları və qütb hissələri kleysterdə ısladılaraq qlobus kürəsinin səthinə yapışdırılır. Bu 

zaman  həmin səthlər (zolaqlar və dairələr) sadəcə olaraq əyilməyir, deformasiya 

edilərək kürə üzərinə yapışır. Qlobuslar adətən mail oxlu hazırlanır; oxun mailliyi isə 

bütün qlobuslarda 66,5° olur 

Tarixi məlumat. Ilk qlobusun düzəldilməsi e.ə.II əsrə aiddir. Yunan alimi Klavdiy 

Ptolomey “Coğrafiya” kitabında qlobusun qurulma qaydasını vermişdir. XI əsrdə 

yaşamış özbək alimi Əl Bruni diametri 5 m olan böyük bir yer qlobusu düzəltmişdir. Ən 

qədim q1obuslardan bu vaxta qədər XIII əsrdə ərəb kartoqrafları tərəfindən düzəldilmiş 

iki qlobus qalmışdır. 

XV əsrdə bir çox coğrafi kəşflər və dünya səyahətləri ilə əlaqədar olaraq yerin kürə 

şəkilli olması tamamilə isbat edildikdən sonra qlobusların düzəldilməsi geniş surətdə 

yayıldı. Bu zaman yer qlobusları ilə yanaşı səma qlobusları da hazırlanırdı. Rusiyada 

coğrafiya qlobusları XVIII əsrdə Peterburqda Elmlər Akademiyasında hazırlanmağa 

başlandı. Burada M.V.Lomonosovun rəhbərliyi altında diametri 3,4m olan böyük bir 

qlobus hazırlandı. Bu qlobusun üzərində dünyanın coğrafiya xəritəsi, içərisində isə 

ulduzlu səmanın xəritəsi cızıldı. Həmin qlobusun daxilində 10 nəfər adam oturaraq 

ulduzlu səmanı və səma cisimlərinin sutkalıq hərəkətini müşahidə edə bilər. Həmin 
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qlobus hazırda Leninqradda M.V.Lomonosov adına muzeydə saxlanılır. 1889-cu ildə 

Parisdə ümumdünya sərgisində diametri 12,75m, ağırlığı isə 10ton olan qlobus müşahidə 

edilmişdir. Belə böyük qlobuslar çox nadir hallarda düzəldilir, çünki bunların istər 

hazırlanması, istərsə də istifadəsi çox çətinlik törədir. XIX əsrdən başlayaraq kiçik 

ölçülü tədris qlobusları hazırlanır. 

SSRİ-də qlobuslar Baş Geodeziya və Kartoqrafiya İdarəsinin fabriklərində 

düzəldilir. 

Öz növlərinə görə qlobuslar çox müxtəlif olur. Bunlardan ən çox yayılanı fiziki və 

siyasi qlobuslardır. Fiziki qlobuslarda əsasən relyef və hidroqrafiya, siyasi qlobuslarda 

isə dünyanın siyasi bölgüsü, ayrı-ayrı dövlətlər və s. təsvir edilir. Tək-tək hallarda 

geoloji, iqlim, relyef və s. qlobuslar da hazırlanır. Tədris işlərində miqyası 1:30 000 000, 

1:50 000 000 və 1:80 000 000 olan qlobuslar daha çox işlədilir. 

Qlobus coğrafiya dərslərində çox əhəmiyyətli bir vəsait olub, yerin kürə şəklində 

olmasını əyani olaraq nümayiş etdirir, yer oxunun, qütblərin, ekvatorun, paralellərin, 

meridianların, həmçinin yer səthinin ayrı-ayrı hissələrinin (dənizlərin, qitələrin və s ) 

yerləşməsi və böyüklüyü haqqında düzgün təsəvvür yaradır. Qlobusun miqyasını bilərək 

onda ayrı-ayrı coğrafi obyektlərin uzunluğu və sahəsini ölçmək və bir çox başqa 

məsələlər həll etmək olar. 

Qlobus üzrə nöqtələrinin coğrafi koordinatlarının təyin edilməsi. Qlobus 

üzərində nöqtələrin coğrafi koordinatlarını tez təyin etmək üçün koordinat xətkeşindən 

istifadə edilə bilər. 

Adətən qlobusun başlağıc meridianı üzərində dərəcə bölgüləri olur. Koordinat 

xətkeşini həmin meridianın yanında qoyaraq bu bölgüləri onun üzərinə köçürürlər. Əgər 

heç bir meridian üzrə dərəcə bölgüsü yoxdursa, onda xətkeş üzərinə bölgülər ekvatordan 

götürülür 

Nöqtənin coğrafi koordinatlarını təyin etmək üçün xətkəşin bölgülü yanı həmin 

nöqtədə keçən meridian istiqamətində qlobus üzərinə qoyulur. Bu halda koordinat 
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xətkeşi üzrə nöqtəyə uyğun götürülmüş hesab en dairəsi, həmin xətkəşin ekvator ilə 

kəsişmə nöqtəsində götürülmüş hesab isə uzunluq dairəsi olacaqdır. Hesablama zamanı 

xətkeş ekvatoru 90° bucaq altında kəsməlidir. Bunun üçün koordinat xətkəşi üzərində 

ekvator xətti cızılır, həmin xətt qlobus ekvatoru ilə bir-birinin üzərinə düşməlidir. Bu 

halda xətkeş meridian istiqaməti alacaqdır. Nöqtənin coğrafi koordinatlarının həmin üsul 

ilə təyin edilməsi 30'-15'-ə qədər dəqiqliklə ola bilər. 

Koordinat xətkeşi ilə təxmini olaraq lakin tez vaxtda qlobus üzrə ayrı-ayrı qitələrin, 

yaxud başqa bir ərazinin coğrafi vəziyyəti, dərəcə ilə uzunluğunun təyin etmək olar. 

Qlobus üzrə nöqtələrin coğrafi koordinatlarının daha dəqiq təyin edilməsi 

xəritələrdə olduğu kimi aparıla bilər. 

Qlobus miqyasının təyin edilməsi. Qlobuslarda əksər hallarda miqyas göstərilir. 

Əgər qlobusda miqyas yazılmazsa, onu təyin etmək olar. Bunun üçün əvvəlcə möhkəm 

sap vasitəsilə qlobus üzrə ekvatorun uzunluğu ölçülür, sonra həmin uzunluq yer 

ellipsoidi üzərindəki uyğun uzunluğa bölünərək, qlobusun ədədi miqyası hesablanır. 

Adətən qlobusların miqyası hər hansı bir yuvarlaq ədədə bərabər olur. Bunu 

nəzərdə tutaraq, hesablanmış ədədi miqyası yaxın yuvarlaq ədədə tamamlamaq lazımdır. 

Qlobus üzrə uzunluğun ölçülməsi. Bir çox təcrübi işlərdə, xüsusən aviasiyanın 

surətlə inkişafı ilə əlaqədar olaraq yer kürəsinin müxtəlif nöqtələri arasında ən qısa 

məsafələri bilmək lazım gəlir. Həmin məsafələr yeri kürə qəbul etdikdə böyük dairələrin 

qövsləri üzrə ölçülür. 

Qlobusda uzunluğu ölçmək üçün möhkəm sapdan (yaxud da millimetr bölgüləri 

olan metrlik polad ruletkadan) istifadə etmək olar. Bunu üçün ölçülən xətin başlanğıc və 

son nöqtələrinə qlobusun radius istiqamətində iki iynə sancılır. Sonra iynələrin yuxarı 

uclarına çəkilmiş sap qlobusun səthinə düşənə qədər aşağı ebdirilir. Qlobusun səthi ilə 

sapı dartdıqda o, böyük dairə qövsü boyunca uzanır. 

Nöqtələr arasındakı məsafəni L bilmək üçün qlobus üzrə ölçülmüş xəttin 

uzunluğunu L' qlobus miqyasının məxrəcinə M vurmaq lazımdır, yəni; L = L'M 
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Misal. Miqyası 1:50 000 000 olan qlobus üzərində iki nöqtə arasındakı məsafə L' = 

65,5mm ölçülmüşdür. Həmin miqyasda qlobus səthindən 1sm məsafə yer üzərində 

500km-ə (1mm isə 50km-ə) uyğun olduğundan L = 65,5x50km = 3275km. 

Qlobus üzrə sahələrin hesablanması. Qlobus üzrə sahələri hesablamaq üçün 

paletkadan istifadə edirlər. Ərazi kiçik olub, uzunsov deyilsə qlobus səthinin əyriliyi 

həmin kontur sahəsinin paletk ilə ölçülməəsinə təsir göstərmir. ərazi böyük olarsa (məs, 

Afrika) onun sahəsi hissə-hissə ölçülür. 

Materik və başqa ərazinin sahəsini təxmini surətdə də təyin etmək olar. Bunun üçün 

meridian və paralellərin qlobus üzərində əmələ gətirdiyi trapeslərdən istifadə edilir. 

Bu trapeslərin sahəsi xüsusi kartoqrafik cədvəllərdən götürülür. 

Ərazinin sahəsini təyin etmək üçün kontur daxilinə düşən tam və natamam trapeslər 

sayılır (natamam trapeslər gözəyarı təyin edilir) və onların qiymətlərinə görə bütün 

ərazinin sahəsi hesablanır. 
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