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Abstract. The study of the interaction of the environment and society - one of the greatest challenges of the 
modern science. Modern science is coming to realize that it is a common subject of holistic interaction of society and 
nature and objects of the individual sciences - various aspects of this interaction. This process gradually involves in 
its scope and geomorphology, that most of his stories set itself the main task - to study the terrain for understanding 
the Earth's interior. The relief is a form of environmental factors relationships. Within the framework of ecological 
geomorphology relief is studied from the point of origin, age and evolution in order to determine its role in the 
"nature - population - economy" system. The main theoretical premise is to consider environmental geomorphology 
relief - geomorphological system - as a human ecosystem foundations, and as a factor in the life of the resource envi-
ronment. Ecological geomorphology - one of the areas of applied geomorphological research. With the development 
of geomorphology in environmental science use it included a number of concepts. The basic concepts of ecological 
geomorphology are ecological and geomorphological state of ecological and geomorphological environment, ecolo-
gical and geomorphological situation, the environmental properties of relief, ecological and geomorphological area, 
geomorphological risk, the risk of geomorphological, geomorphological system. 

 
 

ƏОЖ 37.016:911.2  
  

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ-ГЕОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ  
ҰҒЫМДАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ  

 
Д. М. Боранқұлова, Р. Т. Искакова, А. Ж. Жасаралова  

 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан  

 
Түйін сөздер: жер бедері, экологиялық геоморфология, экологиялық-геоморфологиялық жағдайы, 

экологиялық-геоморфологиялық ахуалы, экологиялық-геоморфологиялық жағдаят, жер бедерінің экология-
лық қасиеті, экологиялық-геоморфологиялық ауданы, геоморфологиялық тəуекел, геоморфологиялық қауіп-
қатер, экологиялық-геоморфологиялық жүйе, экологиялық кернеулік.  

Аннотация. Табиғи орта мен қоғамның өзара əрекетін зерттеу – қазіргі ғылымның бірден бір күрделі 
міндеттерінің бірі. Қазіргі ғылым қоғам мен табиғатты біртұтас өзара əрекеттесуін, ал жекелеген ғылымдар 
осы əрекеттесудің əр түрлі аспектілерін зерттеу пəні болып табылады. Бұл үдеріс біртіндеп өзінің сферасын 
жəне геоморфология ғылымын тартты. Геоморфология өзінің даму тарихындағы басты міндет – жердің ішкі 
қойнауын тануда жер бедерін зерттеу. Жер бедері экологиялық факторлардың өзара əрекеттесу формасы 
болып табылады. Экологиялық геоморфология аясында жер бедері жаралымы, жасы мен эволюциясы 
тұрғысынан оның «табиғат-халық-шаруашылық» жүйесіндегі рөлін анықтау мақсатында зерттеу. Эколо-
гиялық геоморфологияның басты теориялық шарттарының бірі жер бедерін – геоморфологиялық жүйені – 
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тіршілік ету ортасының ресурсі, факторы, адам экожүйесінің негізі ретінде қарастырады. Экологиялық 
геоморфология – қолданбалы геоморфологиялық зерттеулердің бір бағыты. Геоморфология ғылымының қол-
данбалы жаңа ғылыми бағыты салыстырмалы қысқа мерзімде өзінің нақты даму бағытының белгіленген 
кезеңінен өтті жəне ғылыми қолданылатын экологиялық-геоморфологиялық ұғымдарды қалыптастырды, 
олар: экологиялық-геоморфологиялық жағдайы, экологиялық-геоморфологиялық ахуалы, экологиялық-
геоморфологиялық жағдаят, жер бедерінің экологиялық қасиеті, экологиялық-геоморфологиялық ауданы, 
геоморфологиялық тəуекел, геоморфологиялық қауіп-қатер, геоморфологиялық жүйе.  

 
Қазіргі таңда жаратылыстану ғылымында зерттеулердің экологиялық бағыты көрініс тапқан. 

Ғылымды экологияландыру үдерісі ғаламдық маңызға ие жəне барлық ғылымдар жүйесімен бірге 
əлемдік қоғамдық сананы қамтиды [1, 2]. Жер туралы ғылымдар ретінде геоморфология ғылымы 
жер бедерін зерттеумен байланысты жалпы жəне нақты міндеттерді шешуде жəне антропогендік 
əрекет əсерінен өзгеру жағдайын болжам жасауда өзінің əлеуеті мен тəжірибесін экологияландыру 
қажет. Нəтижесінде геоморфология саласының жаңа ғылыми – қолданбалы бағыты мен экология 
ғылымның бір саласы ретінде экологиялық геоморфология қалыптасты.  

Жер бедері – бұл геоморфологиялық жүйе, биосфераның, антропосфераның жəне ноосфе-
раның негізгі құрамбөлігі. Жер бедері – эндогендік жəне экзогендік əрекеттер жиынтығынан қа-
лыптасатын динамикалық жүйе. Сондықтан да экологиялық геоморфологияның теориялық ал-
ғышарты жер бедерді немесе геоморфологиялық жүйені өмір сүру ортасының ресурсы мен 
факторы, адамзат экожүйесінің негізі ретінде қарастыру болып табылады.  

Экологиялық геоморфология ұғымын алғаш рет ағылшын геоморфологы Дональд Коатс          
XX ғасырдың 70-ші жылдары ұсынды. Мұнымен ғалым ғылымның бұл бағытының жаңа міндет-
терін қалыптастырды: 1) адамның қызметіне геоморфологиялық үдерістер мен құбылыстардың 
əсері; 2) адамның жер бедеріне əсері нəтижесінде экожүйенің бұзылуы; 3) адамдардың геомор-
фологиялық негіздерді пайдалану мүмкіндіктерін немесе жер беті түзілімдерін ресурс ретінде 
бағалау, сонымен қатар оларды пайдалану салдары; 4) жерді тиімді пайдалануды жоспарлауда 
геоморфологиялық үдерістерді қолдану [1]. 

Экологиялық геоморфология – адам экожүйесінің қалыптасуын анықтайтын жəне оның тұ-
рақты болуы мен дамуына əсер ететін геоморфологиялық жағдай (жер бедері, жер бедерін құрушы 
үдерістер) туралы жаңа бағыт. Осы түсінік бойынша геоморфология адам экожүйе зерттеулерінің 
негізгі болып табылады. Сондай-ақ жер бедерін ғаламдық, аймақтық экзогендік жəне эндогендік 
факторлардың өзара əрекеттесу нəтижесі ретінде қарастырады. Жер бедері экологиялық геомор-
фологияда биосфера, гидросфера, литосфера, техносфера, сондай-ақ ноосфераның басты элементі 
болып табылады. Жер туралы ғылымдар жүйесінде экологиялық геоморфология география жəне 
геология ғылымдарымен тығыз байланысты [3].  

Экологиялық геоморфология – адам экологиясы мен геоморфологиялық жүйенің кез келген 
дəрежесінің өзара байланысы жəне өзара əрекеттесуінің нəтижесін зерттейтін жалпы жəне қол-
данбалы геоморфологияның ғылыми бағыты. Табиғи ортаның үдерістері мен құбылыстарының 
өзара əрекеті жəне бедердің қалыптасуы, сонымен қатар олардың экологиялығын анықтайды. 
Сондықтан геоморфология саласының жаңа ғылыми-қолданбалы бағыты мен экология ғылымның 
бір бөлімі ретінде экологиялық геоморфология жер беті бедері мен қазіргі бедер құрушы үдерістің 
рөлін, қазіргі морфогенезге шаруашылық əрекеттіліктің артуынан табиғи орта құрамбөліктерінің 
өзгеруін зерттейтін ғылым [4]. Экологиялық геоморфология жер бедерінің басқа да аумақтық жүйе 
құрамбөліктерімен тура жəне кері байланысын жəне «табиғат-шаруашылық-халық» күрделі 
жүйенің жаралуын зерттейді.  

Экологиялық геоморфология мектебінің негізін қалаушы белгілі орыс ғалымы, академик              
И. П. Герасимов (1985) XX ғасырдың 70-шы жылдарының соңында геоморфологтарды экология-
лық ойлау тұрғысына назар аударуға шақырды. И. П. Герасимовтың идеясын дамыту жəне эко-
логиялық геоморфологияның ғылым болып қалыптасуы Д. А. Тимофев [4], Ю. Г. Симонов [5],                 
В. И. Кружалин [6-7], Э. А. Лихачева [4] жəне т.б. байланысты. Экологиялық геоморфология 
ұғымын 1981 жылы Д. А. Тимофев ұсынып, экологиялық геоморфология адамзат экология жүйе-
сімен кез-келген рангтағы геоморфологиялық жүйе өзара əрекетін жəне өзара байланысын зерт-
тейтін ғылым бағытын анықтады.  
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Экологиялық геоморфология ғылымының дамуымен бірнеше ұғымдарды қолдану енгізілді, 
олар: экологиялық-геоморфологиялық жағдайы (ЭГЖ); экологиялық-геоморфологиялық ахуалы 
(ЭГА); экологиялық-геоморфологиялық жағдаят (ЭГЖ); жер бедерінің экологиялық қасиеті (ЖЭҚ); 
экологиялық-геоморфологиялық ауданы (ЭГА); геоморфологиялық тəуекел (ГТ); геоморфология-
лық қауіп-қатер (ГҚҚ); геоморфологиялық жүйе (ГМЖ) [3, 5, 8, 9].  

Экологиялық-геоморфологиялық ахуалы (ЭГА): 
– қауіпті экологиялық құбылыстар қалталануының тұрақтылық жиынтығын құру қабілеті жəне 

жер бедері элементтері мен пішіндерінің кешені [6, 7];  
– қауіпті экологиялық құбылыстардың қалталануының тұрақтылық жиынтығын құру қабілеті 

жəне жер бедері элементтері мен пішіндерінің кешені; жер беті бедерінің нақты экологиялық рөлін 
анықтайтын аумақ бөлігі [6, 7];  

– жер бедері пішіндер кешенінің «табиғат-шаруашылық-халық» жүйе элементіне əрекет етудің 
нақты типімен сипатталатын аумақтың біршама тұрақты жағдайы [6];  

– өмір сүру жəне шаруашылықты жүргізу мақсатында аумақты пайдалану көрсеткішін анық-
тайтын геоморфологиялық жағдай жиынтығы. Экологиялық-геоморфологиялық жағдайлары – 
əртүрлі жағдайда (тұрақты, тұрақсыз) болатын өмір сүру жағдайы болып табылады [9];  

– «табиғат-шаруашылық-халық» жүйе элементіне жер бедерінің əрекет ету типін анықтайтын 
аумақ жер бедері пішіндерінің біршама тұрақты комбинациясы [10].  

Экологиялық-геоморфологиялық жағдаят (ЭГЖ): 
– нақты экологиялық геоморфологиялық ахуалда қайталанатын экологиялық қауіпті үдеріс мен 

құбылыстардың өзара байланысты тұрақты спектрі [7];  
– жер бедерінің қалыптасуы, жасы, морфологиясы жəне литогендік қасиетімен реттелетін 

табиғи жəне техногендік үдерістердің өзара əрекет ету салдары [6, 10];  
– осы жағдайды бұзатын мəн-жайлар жиынтығы. Жағдаят – табиғи жəне антропогендік фак-

торлардың өзара əрекеттесу салдарынан қалыптасатын жағдай (төтенше, апатты, қауіпті, сондай-ақ 
қолайлы) [9];  

– сапалы тұрақты құрылымы мен қызметін белгі уақыт аралығында «жер бедері – адамның 
шаруашылық əрекеті» жүйесімен қарым қатынасы нəтижесіндегі аумақ жүйесінің қасиеті [10].  

Жер бедердің, геоморфологиялық жүйенің қасиеті оның басқа да табиғи элементтермен жəне 
факторлармен, басқа да табиғи геожүйелермен өзара əрекеттесу қабілеттілігін анықтайды. Жер бе-
дер қасиеті оның мəнімен анықталады. Геоморфологиялық жүйенің (бедердің) мəні – жүйелердің 
даму тенденциясы мен негізгі ерекшеліктерін анықтайтын байланыстар жиынтығы. «Ерекшелік» 
немесе жүйенің белгілері: жер бедері пішіндерінің əртүрлілігі, элементтер мен пішіндерінің мөл-
шерлестігі, олардың динамикалығы мен тұрақтылығы, денудациялық-аккумуляциялық үдерістер-
дің жиынтығы.  

Егер геожүйе инженерлік құрылыстармен өзара əрекеттестікке түссе, онда оның қасиетін 
инженерлік деп атауға болады. Геоморфологиялық жүйені адам экожүйесінің құрамбөлігі ретінде 
қарастырса, онда өмір сүру ортасының басқа да құрам бөліктерімен өзара əрекеттесуінен оның 
экологиялық қасиеті көрініс береді. Инженерлік жəне экологиялық қасиеттеріне анықтама бермес 
бұрын, біз жалпы геоморфологиялық жүйенің қасиеті ұғымына тоқталуымыз қажет. Кез келген 
жүйенің қасиеті – бұл тұрақтылық пен динамикалық.  

Геоморфологиялық əдебиеттерде «жер бедердің инженерлік қасиеті», «жер бедердің эколо-
гиялық қасиеті» терминдері жиі кездеседі, бірақ олардың нақты анықтамалары берілмеген. Ғылыми 
əдебиеттерде қолданылатын терминдер мен ұғымдарға нақты түсіндірме талап етіледі, бірақ бұл 
талаптар барлық уақытта орындала бермейді [11, 12]. 

Геоморфологиялық жүйенің қасиеті: 
– Жүйе қасиеті – бұл тұрақтылығы мен динамикалығы (өзіндік ұйымдасу, өзіндік даму, өзіндік 

реттелу), басқа да табиғи жүйелер мен факторлармен өзара əрекеттесу қабілеттілігі. 
– Геоморфологиялық жүйе ұйымдасуының нəтижесі (салдары) немесе айғақтығы.  
– Жер бедердің, геоморфологиялық жүйенің қасиеті оның басқа да табиғи элементтермен жəне 

факторлармен, басқа да табиғи геожүйелермен өзара əрекеттесу қабілеттілігін анықтайды. Жер 
бедері қасиеті оның мəнімен анықталады. 

– Геоморфологиялық жүйенің (бедердің) мəні – жүйелердің даму тенденциясы мен негізгі 
ерекшеліктерін анықтайтын байланыстар жиынтығы.  
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Жер бедерінің экологиялық қасиеті: 
– эндогендік жəне экзогендік, антропогендік бедер құрылуының өзара əрекеті жəне үйлесуі 

барысында қалыптасқан, сондай-ақ табиғи жəне табиғи – техногендік геожүйенің тұрақты жағ-
дайын қамтамасыз ететін, адамзаттың өмір сүру қауіпсіздігін қамтамасы етуінен əсер ететін сапа 
мен қасиет [13]. 

– экологиялық қауіпті құбылыстар əсеріне ешқандай күмəнсіз геоморфологиялық сипат-
тамалары [7]. 

Экологиялық-геоморфологиялық аудан (ЭГА) – морфологиялық, морфоқұрылымдық жəне 
морфоклиматтық жағдайлармен сипатталынаты, «табиғат-шаруашылық-халық» жүйесіндегі тура 
жəне қайтымды байланыстарды реттейтін экологиялық-геоморфологиялық ахуалдың аумақтық 
кешені [7]. 

Сонымен қатар, қауіпті геоморфологиялық үдерістер мен жер бедерін талдауда геомор-
фологиялық тəуекел (ГТ) жəне геоморфологиялық қауіп-қатер (ГҚҚ) ұғымдары маңызды 
болып табылады. Қауіп-қатер – нысан немесе үдеріске жағымсыз əрекет ету мүмкіншілігі, яғни 
нəтижесінде жағдайын төмендететін, қажетсіз динамиканың дамуына себепші болады. Геомор-
фологиялық қауіп – кез келген геоморфологиялық нысанға мүмкіншілік, апатты қауіп, зілзаланың 
əрекеті.  

Геоморфологиялық тəуекел жəне зиян. Қазіргі кезге дейін «қауіп-қатер» мен «тəуекел» 
терминдерін түсіндіруде ешқандай айырмашылық жоқ. Аумақтық геоморфологиялық, инженерлік-
геологиялық, экологиялық жағдайларын картографиялауда осы екі терминді синоним ретінде 
қолданады, яғни: геоморфологиялық тəуекел картасы, қауіпті үдерістер картасы жəне т.б. Сонымен 
қатар, əрбір маман интуитивті түсінеді, яғни қауіп жəне тəуекел өте бірдей емес жəне бірдей. 
Мысалы, опырылым құрылыс, инженерлік нысандарды қолдануда жəне адам өміріне қауіпті болып 
табылады. Егер адамзат баласы қандай да бір себептермен опырылым дамыған аумақтарда өмір 
сүріп жəне құрылыс салса, онда олар саналы немесе санасыз түрде қауіп-қатерге немесе тəуекелге 
барады. Демек, геоморфологиялық тəуекел – белгілі бір геоморфологиялық жағдайлармен бай-
ланысты қауіпті геоморфологиялық үдерістер мен кез-келген шаруашылық нысандар мен халыққа 
тигізілетін залалдар.  

Экологиялық геоморфологияның негізгі міндеттері геоморфологиялық жүйенің жағдайын 
жəне оның антропогендік үдерістер əсерінен өзгеруін талдауға, геоморфологиялық жүйедегі өзге-
рістердің нəтижесінде экологиялық жүйеде болған немесе болатын өзгерістерді анықтау, оларға 
болжам жасау. Экологиялық геоморфологияның зерттеу нысаны болып əр түрлі деңгейдегі күрделі 
динамикалық бірлестіктегі экологиялық-геоморфологиялық жүйе болып табылады.  

Экологиялық-геоморфологиялық жүйелер бір-бірімен əр түрлі қасиеттері бойынша өлшемі, 
күрделілігі (жер бедерінің элементі – жер бедерінің пішіні – жер бедері пішіндерінің кешені), 
дамуы (нақты нəтижеге əкелетін жер бедер түзуші механизм), динамикасы (эволюция жылдам-
дығы) бойынша ерекшеленеді [1, 14]. 

Геологиялық-геоморфологиялық факторларға, геоморфологиялық факторлардың əсері, яғни – 
аймақтық өзгеріс туғызатын жəне жер бедер құрушы үдерістердің жиынтығы литологиялық 
негізінің жалаңаштануы мен төзімділік деңгейі жатады.  

Экологиялық-геоморфологиялық жүйелердің аймақтық бірліктерін бөлу əдістерімен қатар, 
зерттелу аймағындағы табиғи-климаттық көріністер жер бедерінің литогендік негізінің дамуы мен 
құрылысының айқын ерекшеліктерін еске сақтау қажет. 

ГМЖ əлеуметтік-экономикалық жүйемен өзара əрекеттеседі. Нəтижесінде ГМЖ пен əлеу-
меттік-экономикалық жүйенің (ƏЭЖ) морфологиялық жəне динамикалық параметрлері өзгереді. 
Сондықтан əрбір жүйе өздігінен қалыптасу мен сақтауға ұмтылады. 

Адамзат қоғамы даму барысындағы қарқынды өндірістік-шаруашылық əрекеттер табиғи 
ортаға айтарлықтай ықпал етті. Осы адамзат пен табиғат арасындағы өзара ықпалдасу қазіргі 
замандық экологиялық-геоморфологиялық жағдайды анықтайды. Экологиялық-геоморфологиялық 
жағдай табиғи жəне антропогендік факторлардың өзара əрекеттілік нəтижесінде қалыптасады.  

Қазіргі таңда көптеген экологиялық-геоморфологиялық зерттеулер тəсілдері ғылыми жəне 
практикалық маңызға ие. Бедердің экологиялық тұрғыдан зерттелуі Д. А. Тимофеев, Э. А. Лихачева 
[9], С. К. Горелов [15], Ю. Г. Симонов [16], Ю. П. Селиверстов [17, 18], Д. П. Позднышева [19],             
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А. Р. Медеу, Э. И. Нурмамбетов, Ф. Ж. Акиянова [20] жəне т.б. ғылыми еңбектерінде кеңінен 
қарастырылған.  

Жер бедерін экологиялық тұрғыдан бағалауда геоморфологиялық əдістер қолданылады, олар: 
морфологиялық, морфометриялық, морфогенетикалық жəне морфоқұрылымдық əдістер, сонымен 
қатар геоморфологиялық картографиялау. Бұл əдістерді қолдану барысында жағымсыз экологиялық 
жағдайдың дамуына əсер ететін басты бедер пішіндерінің сипаттамалары арқылы айқындалады.  

Зерттеулер тəсілдерінің көптігіне қарамастан əр түрлі табиғи жəне əлеуметтік-экономикалық 
жағдайларындағы геоэкожүйенің элементі ретінде бедер мен бедер құрушы процестерді эколо-
гиялық тұрғыдан бағалау əдістері толықтыруды қажет етеді. Зерттелу аймағының қазіргі жағ-
дайының негізгі факторы экологиялық-геоморфологиялық жағдайымен сипатталатын ауданның 
экологиялық ахуалы. Экологиялық ахуалы дегеніміз зерттелу аймағы шегінде қоршаған орта 
жағдайын анықтайтын геоэкологиялық факторлар жиынтығы.  

Табиғи ортаның өзгеруін ғылыми тұрғыдан болжау үшін кешенді экологиялық-геоморфо-
логиялық аудандау əдісі қолданылады, яғни техногендік əрекеттілік нəтижесінде геоморфоло-
гиялық жүйе тұрғысынан экологиялық жағдайын бағалау. Картографиялау арқылы геоморфоло-
гиялық жүйе аудандарын белгілеу. Мұндай аудандар техногендік жүктеме сипатымен жəне қауіпті 
қазіргі бедер құрушы процестердің қоздырылуы мен техногендік жүктемелерге қарсы қойылатын 
тұрақтылық көрсеткіштерімен сипатталады.  

Табиғи ортаның, оның ішінде бедерге түсетін антропогендік жүктеменің дəрежесін эколо-
гиялық кернеулік дейміз [21]. Экологиялық кернеулікті тудыратын антропогендік жəне əр түрлі 
табиғи факторлар болғандықтан оның салыстырмалы шамасын факторлар қатынасы ретінде 
анықтауға болады. Ол антропогендік факторлардың жалпы факторлар санына қатынасымен бей-
неленеді. Бұл салыстырмалы шаманы экологиялық кернеулік коэффициенті (Кэ) деп белгілесек, 
онда ол былай анықталады. Бұл салыстырмалы коэффициент 0 ден 1 дейін өзгеріп отыратын шама. 

Кэ = Рант.факт. / Р жалпы факт. = Рант.факт. / (Рант.факт. + Ртаб.факт.),                             (1) 

мұндағы Кэ – экологиялық кернеулік коэффициенті; Р ант.фак – антропогендік факторлар; Ртаб.фак. – 
табиғи факторлар.  

Зерттелу аумағын экологиялық бағалаудың зерттеу жұмыстары жүйелі тəсілдерге негізделген, 
сонымен қатар табиғи жəне техногендік факторларды кешенді талдауда зерттелу аймағының 
экологиялық-геоморфологиялық жағдайын анықтайды. Сондықтан да бұл зерттеу жұмысында 
табиғи ортаның кернеулік деңгейлеріне байланысты зерттелу аймағы шамалы əрекетті, əрекетті 
жəне тым əрекетті экологиялық-геоморфологиялық аудандарға жіктеледі.  

Келтірілген (1) өрнекті пайдалана отырып қарастырылып отырған аймағындағы жеке аудан-
дардағы экологиялық кернеулік мөлшерлері анықталды. Нəтижесінде қарастырылып отырған 
аумақ антропогендік жүктемені анықтайтын факторлар бойынша келесі аудандар тармақтарына 
бөлінеді. Жүргізілген есептеулер нəтижесінде Оңтүстік Маңғыстау аумағында табиғи ортаның 
кернеулік деңгейлері тым əрекетті болып Жетібай-Жаңаөзен мұнай-газ кəсіпшілік ауданы есепте-
лінеді, мұнда экологиялық кернеулік коэффициенті Кэ  0,7 тең, ал Форт-Шевченко құрылыстық-
индустриалды ауданында экологиялық кернеулік коэффициенті Кэ  0,4 тең болып, табиғи орта-
ның кернеулік деңгейі əрекетті болып есептелінеді. Шартты табиғи жайылымдықтар ауданы үшін 
кернеулік коэффициенті шамамен Кэ  0,09, ал табиғи ортаның кернеулік деңгейі шамалы əрекетті.  

Қорыта келе, салыстырмалы есептеу түрінде енгізілген экологиялық кернеулік коэффициенті 
ауданның кернеулік деңгейлерін толық сипаттай алады, сонымен қатар ол аудандардың жалпы 
экологиялық-геоморфологиялық жағдайымен сəйкес келеді [22].  

Табиғи ортаның өзгеруін ғылыми тұрғыдан болжау үшін табиғи ресурстарды ұтымды пай-
далану барысында қорғау шараларының нəтижелілігі жоспарлануы қажет. Осы мəселеге байл-
анысты жергілікті əкімшілік тарапынан табиғи ортаны қорғауға бағытталған жалпы шаралар іске 
асырылуда: тұрғындарға экологиялық тəрбие мен білім беру; атмосфералық ауаны қорғау; жер үсті 
суларын қорғау; жер асты суларын тиімді пайдалану жəне қорғау; топырақ-жер ресурстарын тиімді 
пайдалану жəне қорғау; өсімдіктер дүниесін қорғау; жануарлар дүниесін қорғау; радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын жүргізу; медициналық-санитарлық шаралар ұйымдастыру; 
ғылыми-техникалық бағдарламамен қамтамасыз ету.  
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Kлючевые слова: рельеф, экологическая геоморфология, эколого-геоморфологическое состояние, эко-
лого-геоморфологическая обстановка, эколого-геоморфологическая ситуация, экологические свойства релье-
фа, эколого-геоморфологический район, риск геоморфологический, опасность геоморфологическая, система 
эколого-геоморфологическая, экологическая напряженность.  

Аннотация. Изучение взаимодействия природной среды и общества – одна из сложнейших задач со-
временной науки. Современная наука приближается к осознанию того, что ее общим предметом является 
целостное взаимодействие общества и природы, а предметами отдельных наук – различные аспекты этого 
взаимодействия. Этот процесс постепенно вовлекает в свою сферу и геоморфологию, которая большую часть 
своей истории ставила перед собой главную задачу – изучение рельефа для познания земных недр. Рельеф 
является формой взаимосвязей экологических факторов. В рамках экологической геоморфологии рельеф изу-
чается с позиций происхождения, возраста и эволюции с целью определения его роли в системе «природа – 
население – хозяйство». Главной теоретической посылкой экологической геоморфологии является рассмот-
рение рельефа – геоморфологической системы – как основы экосистемы человека, как фактора и ресурса 
среды жизни. Экологическая геоморфология – одно из направлений прикладных геоморфологических иссле-
дований. С развитием экологической геоморфологии в научное употребление вошел ряд понятий. Основ-
ными понятиями экологической геоморфологии являются: эколого-геоморфологическое состояние, эколого-
геоморфологическая обстановка, эколого-геоморфологическая ситуация, экологические свойства рельефа, 
эколого-геоморфологический район, риск геоморфологический, опасность геоморфологическая, система 
геоморфологическая.  
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