
 

 

అక్షాంఱహలు – మేఖ ాంఱహలు  

 “భూగోళ ఱహష్రాం” అనే పదాతున మొదటగహ ఉపయోగ ాంచాంది & భూమి చుటృూ  కొలతను మొదటగహ లెక్కాంచన 

ఱహష్రరేత్ : ఎరటోషథతుస్. 

 భూగోళ ఱహష్ర తామసృడు : ఴేకహటియ స్ 

 అక్షాంఱహలు మేఖ ాంఱహలు మొదటగహ గుమ ్ాంచన ఱహష్రరేత్ : ఴిప్హరకస్. 

 అక్షాంఱహలను గుమ ్ాంచడాతుక్ ఴిప్హరకస్ రౄప్ ాందిాంచన పమ కరాం : ఆష్రలోబ్. 

అక్షాంఱహలు (Latitudes):  

 భూమిక్ అడడ ాంగహ భూమి చుటృూ  గీయబడిన ఉహామేఖలు “అక్షాంఱహలు”  

 అక్షాంఱహలు అనేవి ఴృతా్ కహర మ క్షలు , వీటితు “షమ ాంతర మేఖలు “ అతు లుఴఴచుు. కహరణాం ఉత్ర,దక్ిణ 

దృరహలలో భూమధ్య మేఖను షమ ాంతరాంగహ గుమ ్ాంచబడిన ఉనానభ. 

 భూమి ెై అక్షాంఱహల అతునాంటిలో అతి ెద్డది “భూమధ్య మేఖ”. అాందుఴలన దితున “great circle” అతు 

లుస్హ్ రు. ఇది భూమితు అడడాంగహ మ ాండు షమ న అరధ ఫాగహలుగహ విభజిషు్ ాంది. దీతుక్ ఉత్రాంగహ ఉనన అరధ 

ఫాగహతున “ఉత్మహరధ గోళాం” అతు, దక్ిణాంగహ ఉనన అరధ ఫాగహతున” దక్ిణారధ గోళాం” అతు లుస్హ్ రు. 

 భూమధ్య మేఖతో కలి మొత్ాం అక్షాంఱహల షాంఖ య 181 (90 + 90 + 1) . 

 భూమధ్య మేఖ నుాండి దుు రహల ర ైపు రేలెె కోలది అక్షాంఱహల పమ మ ణాం కరమాంగహ తగుు త ాంది. వీటి విలుఴలు 

కరమాంగహ ెరుగుతాభ. 

 ఎ మ ాండు అక్షాంఱహల మధ్య దూరబ ైనా దాదాపు ళథరాంగహ ఉాంట ాంది.అది 111 km. అభతే భూమధ్య మేఖ  

ప్హు ాంతాంతో పో్ లిళత్  దుు రహల ఴదద  మ ాండు అక్షాంఱహల మధ్య దూరాం కొదిదగహ ఎకుకఴగహ ఉాంట ాంది. కహరణాం దుు రహల 

ఴదద  భూమి అణచబడి ఉాంట ాంది. 

 శీతోశణళథతి ప్హు ముఖయతను అనుషమ ాంచ కొతున అక్షాంఱహలను పుతేయక తరెతో లుస్హ్ రు. అవీ; 

 00                  -  భూమధ్య మేఖ 

 23 1/20  N    - కరకట మేఖ/ ఉత్మహయణ మేఖ (Tropic cancer) 

 23 1/20  S     - మకర మేఖ / దక్ినాయన మేఖ  

 661/20  N      - ఆమ కటిక్ ఴలయాం 



 

 

 661/20   S         - అాంటామ కటిక్ ఴలయాం 

 900  N                - ఉత్ర దృఴాం 

 900    S               - దక్ిణ దృఴాం 

 అక్షాంఱహలను బటిూ  ఒక ప్హు ాంత శీతోశణళథత లను తెలుషుకోఴచుు. 

 మ ాండు అక్షాంఱహల మధ్య దూరాం 111 km.      

మేఖ ాంఱహలు (Longitudes) : 

 భూ మధ్య మేఖను ఖాండిషూ్  ఉత్ర దక్ిణ దుు రహల గుాండా భూమిక్ తులుఴుగహ భూమి చుటృూ  గీయబడిన 

ఉహామేఖలె “మేఖ ాంఱహలు “ ఇవి అరధఴృతా్ లు. 

 మొత్ాం మేఖ ాంఱహల షాంఖ య 360.  

 లాండన్ లోతు థేమ్స్ నది తీమహన గల గ రతుచ్ ప్హు ాంతాం గుాండా ర యళే మేఖ ాంఱహతున “0 O మేఖ ాంవాం” (లేదా) “గ రతుచ్ 

మేఖ ాంవాం “ (లేదా) అాంతమహా తీయ ప్హు మ ణిక మేఖ ాంవాం” అతు లుస్హ్ రు.  

 గ రతుచ్ మేఖ ాంవాం భూమితు తులుఴుగహ మ ాండు షమ న భుబాగహలుగహ విభజిషు్ ాంది. దీతుక్ తూరుగహ అరధ ఫాగాం 

“పూమహైరధ గోళాం” పశ్చుమాంగహ అరధ ఫాగాం “పశ్చుమ రధ గోళాం” అతు లుస్హ్ రు. 

 పూమహైరధ గోళాంలో 179 తూరు మేఖ ాంఱహలు, పశ్చమ రధ గోళాంలో 179 పశ్చుమ మేఖ ాంఱహలు ఉాంటాభ. 

 180O తూరు, పశ్చుమ మేఖ ాంఱహలు మ ాండు ఒకకటే. దీతునే “ఇాంటమేనశనల్ డేట్ లెైన్” అతు లుస్హ్ రు. 

 భూమధ్య మేఖ నుాంచ దుు రహల ర ైపు రేలెె కొలది మ ాండు మేఖ ాంఱహల మధ్య దూరాం కరమాంగహ తగుు తూ దుు రహల ఴదద  

0 గహ ఉాంట ాంది. 

 భూమధ్య మేఖ ఴదద  మ ాండు మేఖ ాంఱహల మధ్య దూరాం 111.4 km. గ రతుచ్ మేఖ ాంవాం నుాంచ తూరు, పశ్చుమ 

దివలలో 180O మేఖ ాంవాం ర ైపు రేలెె కొలది మేఖ ాంఱహల పమ మ ణాం ళథరాంగహ ఉాంది రహటి విలుఴలు ెరుగుతాభ. 

అాంతమహా తీయ దిన మేఖ: 

 180O మేఖ ాంవబే “అాంతమహా తీయ దిన మేఖ” గహ లుఴబడును. కహతు ఖచుతాంగహ చెప్హలాంటే 180O మేఖ ాంఱహతున 

అనుషమ షూ్  గీచన ఴకరమేఖను “అాంతమహా తీయ దిన మేఖ” అాంటారు. 

 ఇది పళపక్ షముదుాం లోతు బేమ ాంగ్ జల షాంధి, ఎలులయ న్, పజి, క్మ బితి & టోాంగహ దీఴుల గుాండా 

ప్ో ఴుచుననది. 



 

 

 దితున అాంతమహా తీయ దిన మేఖ అతు లుఴడాతుక్ కహరణాం దీతుక్ ఓక ర ైపున ఒక మోజు ఉాంటె మమోర ైపున ఇాంకొక 

మోజు ఉాంట ాంది. 

 స్హథ తుక్ షమయాం : ఏదెైనా ఒక మేఖ ాంవాం ెై షూరయ క్రణాలు తుటూ  తులుఴుగహ పడే షమయ తున మధాయననాం 12  

గాం లుగహ తీషుకొతు లెక్కాంచుకునే కహల తున “స్హథ తుక షమయాం” అాంటారు. అభతే ఒక దేవ భూఫాగాం గుాండా 

ఒకటి కాంటే ఎకుకఴ మేఖ ాంఱహలు పో్ ఴుచుననాందున ఎకుకఴ స్హథ తుక్ షమయ లు నమోదు అఴుతాభ. 

 ఒక దేవ భూఫాగాంలో ఒకటి కాంటే ఎకుకఴ స్హథ తుక షమయ లు ఉననపుడు ఆ దేవాంలో జమ గ న అాంతమహా తీయ 

భూగోళ షదషు్లో ఒక నూతన ఫారహతున రౄప్ ాందిాంచనారు. దీతునే “ప్హు మ ణిక షమయాం “ అతు అాంటారు. 

 ప్హు మ ణిక షమయాం అనగహ “ఏదెైనా ఒక దేవ భూఫాగాం గుాండా ర లె మేఖ ాంఱహల మధ్య మేఖ ాంఱహతున తీషుకొతు 

దాతు ెై గల స్హథ తుక షమయ తున ఆ దేవాంలోతు అతున ప్హు ాంతాలకు అనుఴమ ్ాంచే విధ్ాంగహ గడియ రాంలో 

షఴమ ాంచుకొనే కహలాం. 

 ఫారత దేవ ప్హు మ ణిక షమయ తున “82 ½ తూరు మేఖ ాంవాం “ ఆధారాంగహ తుమహధ మ స్హ్ రు. ఇది దేవాంలోతు 5 

మహష్టహూ ా లు, ఒక క ాందుప్హలిత పమ ప్హలన విఫాగాం గుాండా పో్ ఴుచుననది. 

 అవి : 1. ఆాందు పుదేశ్  - కహక్నాడ  

           2. ఒమ స్హ్   - కోమహపుట్ 

            3. ఛత్ీస్ ఘడ్ – మహయ్ పూర్. 

   4. మధ్యపుదేశ్  - జబల్ పూర్  

              5. ఉత్ర్ పుదేశ్   - అలహాబాద్, రహరణాళ, మిమహా పూర్ 

              6. ప్హాండిచేుమ     - య నాం 

 “82 1/2 0 తూరు మేఖ ాంవాం” ను భరత్ తో ప్హట  నేప్హల్,శీరలాంక కుడా ప్హు మ ణిక మేఖాంఱహలుగహ తీషుకోఴడాం 

జమ గ ాంది. 

 ఫారత దేవ ప్హు మ ణిక షమయాం గ రతుచ్ స్హథ తుక్ షమయ తుక్ 51/2 గాం. ముాందు ఉాంట ాంది. 

 అాంతమహా తీయ ప్హు మ ణిక షమయ తున గ రతుచ్ స్హథ తుక షమయమాం ఆధారాంగహ షఴమ ాంచడాం జరుగుచుననది. 

 పుపాంచాంలో ఎకుకఴ ప్హు మ ణిక షమయ లు గల దేవాం : రష్టహయ (11)  

 ఇటిఴల దితున 9 కు తగ ుాంచారు.  

 భూమి తన చుటృూ  తాను ఒకస్హమ  తిరగడాతుక్ అనగహ 360 మేఖ ాంఱహల దూరాం తిరగడాతుక్ 24 గాం షమయ తున 

తీషుకుాంటే ఓకే మేకాంఱహాం దుమహతున తిరగడాతుక్ 4తుమిష్టహలను తీషుకుాంట ాంది. దితు పుకహరాం భూగోయాతున 15 



 

 

మేఖ ాంఱహల అాంతరాంతో మొత్ాం 24 కహలమాండల లుగహ విభజిాంచడబ ైనది. ఎ మ ాండు కహల మాండల ల మధ్య న ైనా 

కహల ఴయతాయషాం ఒక గాంట ఉాంట ాంది. 

 ఏదెైనా ఒక స్హథ తుక షమయాం నుాండి తూరునాకు ర యళే కొలది ఒక మేఖ ాంవాం కదలడాతుక్ పటేూ  4తుమిఱహల 

షమయ తున ఆ స్హథ తుక షమయ తున కలుపుకోరహలి. అదే విధ్ాంగహ పశ్చుమ తుక్ ర యళేకొలది పుతి మేఖ ాంవాం 

కదలడాతుక్ పతీ 4 తుమిష్టహల షమయ తున ఆ స్హథ తుక షమయాం నుాండి తిళతరేయ లి. 
 


