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КІРІСПЕ
Ландшафтану ғылымы физикалық географияның бір 

бөлігі болғандықтан олардың мақсаты бірдей. Қазіргі
физикалық географияның негізгі мақсаты Жердің сыртқы 
қабаттарын кұрайтын географиялық қабықтың жеке 
компоненттерінің өзара байланыстарын зерттеу болып 
табылады. Тарихи екі бағытта анықталып, бірі географиялық 
қабықты зерттесе, екіншісі табиғи географиялық
кешендердің ерекшеліктерін қарастырады.

Географиялық қабыққа дүние жүзілік деңгейде 
географиялық кешендер бірлігі кіреді, яғни мұнда 
планетарлық масштабтағы табиғи кешендер қарастырылады. 
Ал жеке табиғи аудандарда орналасқан ландшафттарды 
аймақтық деңгейге жатқызамыз. Жергілікті жердегі кішігірім 
ландшафттар локальдық деңгейді қүрайды. Сонымен жер 
бетіндегі ландшафттар: планетарлық, аймақтық жэне 
локальдық болып бөлінеді.

Табиғи компоненттер ландшафттану ғылымында 
келесідей болып бөлінеді: 1) жер қыртысының қатты қабаты 
(литогендік негіз); 2) гидросфера массасы (жер асты жэне 
жер беті сулары); 3) атмосфераиың ауа массалары; 4) 
өсімдіктер, жануарлар мен микроорганизмдер жиынтығы; 5) 
топырақ жамылғысы. Сонымен қатар географиялық 
компоненттерге жер бедері мен климатта кіреді. Негізінде 
бірі жердің сыртқы қатты қабатын, яғни рельефті құраса, 
екіншісі ауа қабатының құбылыстары мен процеетерін 
құрайды. Шынында, климат және рельеф географиялық 
кешендердің пайда болуы мен дамуында негізгі рөлді 
атқарады.

Географиялық кешендердің бір-бірімен тығыз 
байланыстылығын жэне олардың күрделі материалдық 
кешендер немесе геожүйелер құруын олардың кеңістікте бір 
жерден екінші жерге ауысьга отыруынан көреміз. Осындай 
өзгерістерді кез - келген аумақтарда кешенді кескін 
(профиль) жасау арқылы байқаймыз. Мысалы, солтүстіктен 
оңтүстікке қарай климаттың өзгеруіне байланысты бірізді 
түрде су балансының, топырақ, өсімдік жамылғысының,
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жануарлар дүниесінің өзгергендігін кескіннен көреміз. 
Сондай-ақ, жергілікті жерлерде локальдық ландшафттардьщ 
өзгерістерін оның эртүрлі элементтерінің ерекшеліктерінен 
көреміз. Сонымен қатар, өзен суайрығынан, беткейден, өзен 
террасаларынан жер беті шөгінділерінің, микроюіиматтың, 
жер асты сулары деңгейін, топырақ түрлерінің өзгеруі 
байқалады. Табиғи компоненттер бір-бірімен тек кеңістікте 
ғана емес уақыт бойынша да байланысты. Қандай да бір 
климат езгерісі міндетті түрде топырақ, өсімдік жэне 
рельефтің өзгеруіне әсер етеді. Дегенмен жекелеген 
компоненттердің арасындагы өзгеріс бірден, тез бола 
қоймайды, олардың өзгеруі үшін көп уақыт қажет. 
Компоненттердің өзгеруіне бір-бірімен өзара уақыт бойынша 
келісімділік керек емес. Географиялық ортада тектоникалық 
қозгалыстардың өзгеруі басқа компоненттердің, ягни 
климаттың, өсімдік жамылғысының өзгеруіне экеліп согады. 
Сондықтан, табиғи аумақтық кешен (ТАК) -  тек табиғи 
компоненттердің жиынтыгы ғана; емес, жаяпы алғанда 
компоненттердің кеңістІК пен уақыт бойынша үйлескен 
бірлестігі. Егер географиялық кешендердің бірнеше 
компоненттері белгілі болса онда өзара тыгыз байланыста 
болғандықтан, белгісіз компоненттерін болжауға болады. 
Гидрологтар жауын -  шашынның түсу мөлшерін, 
температуралық режимін, тау жыныстарының қасиеттерін 
негізге ала отырып өзен су ағынының мөлшерін және оның 
режимін анықтай алады.

Табиғи аумақтық кешен (ТАК) ұгымының синонимі 
ретінде «географиялық кешен» немесе оның қысқартылған 
«геокешен» деген үғымдары қолданылады. 1963ж. В.Б. 
Сочава физикалық географияның обьектісі ретінде 
«геожүйені» қолдануды ұсынды. «Геожүйе» деген ұғым 
табиғи географиялық бірліктердің географиялық қабықшадан 
бастап ең төменгі бөліктерін қамтиды. Геожүйе ұғымы ТАК 
деген ұғымга қарағанда кең мағынада қолданылады, өйткені 
ТАК географияның жекелеген бөліктеріне ғана қолданбалы. 
Сондықтан, «геожүйе» ұғымы физикалық география мен 
ландшафттану ғылымдарының нысаны болып табылады.
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I ТАРАУ. ЛАНДШ АФТТ АНУДЫҢ ЖАЛПЫ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ
1.1 Ландшафттану жайлы жалиы ұтым. Ландшафттану -  
табиги кешендердің қалыптасуы, динамикасы және 
дамуы жайлы ілім

1.2 Ландшафттану ғылымының даму кезеңдері

XIX ғасырдың аяғында жекелеген аймақтарды, табиғи 
рееурстарды, су жэне орман шаруашылықтарыи зерттеу 
географияның жекелеген салаларының бөлініп шығуына 
әсерін тигізді. Ерте заманнан келе жатқан тұтас география 
бөлшектеніп климатология, геоморфология, биогеография 
сияқты т.б. салаларға бөлінді. Осы уақыттағы географияның 
жагдайы туралы әр түрлі ой-пікірлер, көзқарастар және 
таластар орын алды. Хронологиялық тұжырымдаманы бетке 
ұстаган ғалымдар - география жалпы жер бетіндегі заітардың 
орналасу заңдылықтарына мән бермей, тек жазбаша 
сипаттаумен шектелуі тиіс деп есептеді. Бұл 
тұжырымдаманы көрнекті неміс географы А.Г.Геттнер (1859- 
1941) еді. Ал кейбір ғалымдардың пікірінше, географтар 
географиялық ортаның материалдық мэдениетке, қоғам 
тарихына тіптен саясатқа қалай әсер ететінімен шұгылдану 
керек деп есептеді.

Осындай қиын уақытта Ресейде географиялық мектеп 
пайда болды. Оның негізін қалаушысы -  В.В.Докучаев (1846- 
1903) - Петербург университетінің профессоры, топырақта- 
нудың негізін қалаушы. В.В.Докучаев топыраққа. 
географиялық тұрғыдан қарады: топырақ дегеніміз бүкіл 
географиялық компоненттердің, ягни аналық жыныстың, 
жылудың, ылгалдың рельефтің жэне тірі организмдердің 
қарым - қатынасының негізі. Сонымен, топырақ жамылғысы 
географиялық байланыстардың нәтижесі болып табылды. 
1898 жылы В.В.Докучаев өлі мен тірі табиғи ортаның қарым- 
қатынасы, байланысы жэне олардың даму заңдылықтары 
туралы жаңа гылыми идеяны дамытуга шешімге келді, бірақ 
бұл ойын іске асыра алмады. Дегенмен В.В.Докучаевтың
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шәкірттері оның идеяларында қазіргі жаңа география туралы 
түсінік бар екеніндігін байқады. Л.С.Берг В.В.Докучаевты 
ландшафттану ғылымының негізін қалаушы деп есептеді.

1898-1900 жылдары В.В.Докучаев табиғи зоналар 
туралы ілімнің негізін қалады, зоналық ілім дүниежүзілік заң 
ретінде, оның ықпалы тек қана табиғи процестер гана емее, 
бүкіл жер бетіндегі процестерге, тіпті минералдық заттардың 
орналасуына да әсерін тигізді деп қарады. Оның түсінігі 
бойынша зона -  табиғи кешендердің ең жоғарғы сатысы. 
Өзіне дейіягі ғалымдардың еңбектерін талдау барысында 
В.В.Докучаев олардың ешқайсысының зоналықты 
дүниежүзілік заңдылықтарды қарастырмағанын анықтады. 
А.Гумбольдтың түсінуі бойынша климаттың эсері жердің тек 
қана беткі қабатына емес, сонымен бірге топырақ 
жамылғысына да әсер етпейтіндігін айтты. 1884 жылы 
америкалық ғалым Х.Мерий Америка Құрама Штаттардың 
зоналық бөлінуі туралы еңбегін шығарды, бірақ бүл 
биоклиматтық зоналар болды. Сбнымен, В.В.Докучаев 
бірінші географиялық заңдылықты -  зоналылық заңдылығын 
ашты.

Соидықтан В.В.Докучаевтың қазіргі географияға 
қосқан үлесі шектелмейді. Ол алғашқы болып практика 
жүзінде далалық ізденістерде кешенді принципті қолдануды 
(1882-1886жж.) Нижегород, (1888-1894жж.) ІТолтава 
экспедицияларының негізінде - стационарлық әдістер 
жүйесін пайдаланды. В.В.Докучаев ауыл шаруашылығына 
әсер ететін табиғи факторларды - су, ауа, топырақ пен өсімдік 
жамылғысы бір-бірімен тығыз байланыстылығы сонша, 
оларды жеке - жеке қарастыра алмаймыз, тек біртұтас жүйе 
ретінде қарауымыз қажет дер айтты. Сонымен XX ғасырдың 
басында географияға В.В.Докучаевтьщ табиғи зона теориясы 
енді.

Бұл теорияны 1905 жылы Г.Н.Высоцкий зоналарды 
бір-бірінен бөлуге сандық критерий ауа ылғалдылығы 
көрсеткішін енгізіп, толықтырды (жауын-шашынның 
булануға қатынасы). В.В.Докучаевтың ілімін жалғастырушы 
ғальшдардың еңбегінің нәтижесінде табиғи зоналардың
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шекаралары, картада орналасуы толық анықталып, соның 
нәтижесінде табиғи аудандастырылудың синтезі жасалды. 
Осы уақыттан бастап ғылымға физгеографиялық 
аудандастыру деген термин енді. Аудандастырудың алғашқы 
қадамын 1897 жылы Г.И.Танфильев салалық схемадан 
кешендік схемаға көшу арқылы көрсетті. Ол Ресейдің 
еуропалық бөлігін физгеографиялық облыстарга, зоналарға 
және округтерге жіктеді, бірақ бұл аудандастырудың толық 
емес схемасы еді.

1913 жылы Ресей бойынша алғашқы толық зоналық 
аудандастыру схемасын Л.С.Берг жасады, зоналар алғашқы 
рет ландшафттық зоналар деп аталды. Осы кездері еліміздің 
бірқатар аумақтарында физгеографиялық а)'дандастыру 
жұмыстары жүргізілген болатын. В.В.Докучаев бастаған 
аудандастырудың бір ерекшелігі -  жекелеген аумақтарда 
шаруашылыққа қажетті әр саладағы жүмыстарға мэн беріле 
бастады. Мысалы, Г.Ф.Морозов пен Г.Н.Высоцкий жекелеген 
аудандардың зоналық жүйесін түпкілікті зерттеу нәтижесінде 
қандай жерлерде орман шаруашылығын қалыптастыруға 
жағдай қолайлы екенін зерттеді. Осындай түбегейлі 
аудандастыру меғі географиялық ізденістер физикалық - 
географиялық дифференциация заңдылықтарының себебін 
шешуге бағытталған. Кезінде В.В.Докучаев климаттың ендік 
бойынша өзгеруіне байланысты жер бетінің провинциалдық 
ерекшеліктері бар екенін айтқан еді. Уақыт өте 
провинциалық заңдылықтарға Г.Н.Высоцкий, Л.И.Прасолов 
назар аударды. Бірқатар ғалымдар физикалық - географиялық 
дифференциацияның факторы ретінде геологиялық негізге, 
жер бедеріне, тіпті микрорельефке байланысты локальдық 
топырақ пен өсімдік жамылғысьшың ерекшеліктеріне кеңіл 
бөлді, ал таулы аймақтарда - биіктік белдеу өзгеруіне. 
Осындай әр түрлі жерлерде жүргізілген жұмыстар 
ғалымдарын табиғи компоненттердің аралығында 
заңдылықты байланыстардың бар екені туралы тұжырымға 
келуге себеп болды. 1895 жылы А.Н.Краснов мүндай 
байланысты бірлестіктерді «географиялық кешен» деп 
атаған, ал XX ғасырдың бас кезінде «ландшафт» термині
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Ш

кеңінен тарала бастады. 1904-1914 жылдар аралығындагы 
ландшафтқа генетикалық тұрғыдан қараған көзқарастарды 
Г.Ф. Морозовтың, Л.А. Борзовтың, И.М. Крашенинниковтың, 
Л.Н.Бергтің еңбектерінен табамыз. Дегенмен ғылыми 
еңбектерге «ландшафт» терминін енгізген Л.С.Берг деп 
білеміз, өйткені ол 1913 жылы география ғылымының 
зерттеу объектісі «ландшафт» екендігін айтты. Ол 
ландшафтқа жер бедері, климаты, өсімдіктер мен топырақ 
жамылгысы бір -  біріне сәйкес біртұтас аумақ деп анықтама 
берді. Берг алгашқы болып табиғи зоналар мен 
ландшафттардың арасындағы байланыстың тығыз екендігін 
айтты. Ландшафт туралы ұгыммен қатар басқа физикалық- 
географиялық тұжырымдама - география ғылымының 
зерттейтіи саласы ретінде: литосфера, гидросфера, 
агмосфера, биосфера, ягни «жердің сыртқы қабықшасы» 
деген ұғым қолданылады. Оны 1910 жылы П.И. Броунов 
ұсынды, бірақ бұл ұғым басқа галымдардан ешқандай 
сүйемел таппады.

1914 жылы Р.И.Абрлин жалпы және жергілікті жердің 
географиялық заңдылықтарьшьщ бірлігін түсінуге жақын 
келді. Ол ғылымға «эпигенема» немесе жер шарының 
кешендік ландшафттық қабықшасы деген ұғым енгізді. 
Зоналық ендікке байланысты бұл қабықша «эпизонаға», 
геологиялық даму ерекшеліктеріне байланысты 
«эпиоблыстарға», ал жергілікті жердің өзіндік факторларына 
қарай «эпитиптерге» жіктелетінін дәлелдеді. Сонымен Р.И. 
Аболин жоғарыдан -  ландшафттық қабықшадан төменгі 
географиялық кешенге дейін физикалық-географиялық 
жүйелердің бірліктерін жіктей отырып, регионалдық 
физикалық - географиялық дифференциацияның екі негізгі 
заңдылығын: зоналық және азоналық екенін тұжырымдады.

Жер бетін физикалық-географиялық бөліктерге 
жіктеу проблемалары ХХгасырдың басында шет ел 
географиясында да әсіресе Англия, Америка, Германия 
елдерінде талқыланды. Құрлықты жекелеген аудандарға 
бөлу мәселесін жоғарғы тұрғыда жасаған ағылшын географы 
Э.Дж.Г ербертсон.
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XX гасырдыц 20-30 жылдарындагы ландшафттану. 
20 жылдардың басынан -  ақ экономиканы қайта құру, жаңа 
экономикалық аудандарды ұйымдастыру, еліміздің алыс 
жэне зерттелмеген аймақтарын зерттеу және аудандастыру 
жаңа бастау алды. 'Гек 1921-25 жылдары аралығындағы 
жекелеген аудандар, республикалар, губернияларда 
жүргізілген физикалық-географиялық аудандастыру 
жұмыстары Қазан төңкерісіне дейінгі еңбектерден бірнеше 
есе асып түсті. Бірақ осы уақыттағы жұмыстардың теориялық 
негізі әлі болса таяз еді, зоналық принцип жеткіліксіз болды. 
Осы жылдардағы аудандастыру жұмыстарының 
ландшафттық георияға қосқан үлесі -  провинциальдық 
принцип болды. С.С.Неуструевтың, В.Л.Комаровтың 
еңбектерінде климаттъщ, топырақ пен өсімдіктің өзгеруі тек 
қана ендікке ғана емес, бойлық бойынша да, ал оньщ негізгі 
себебі құрлық пен мұхштың қарым -  қатынасында екемі 
анықталды. Сонымен зоналық -- климаттық факторлар 
жекелеген жерлердің геологиялық құрылымына, жер 
бедеріне, әртүрлі деңгейдегі климаттың континентальдығына 
байланысты түрлі кешендер қалыптастырды.

Осы уақыттағы ландшафггық -  географиялық 
идеялардың екінші бағыты -  бұл түбегейлі ландшафттық 
экспедициялар ұйымдастыру еді. Ландшафттық түсірім 
(сьемка) ірі масштабта жүргізіліп обьектісі табиғи аумақтық 
кешендер болды. Обьективті түрде олар далалық ізденістер 
кезінде бөлінді, картага түсіріледі де шартты белгілері 
белгіленді. Ландшафттық түсірім (сьемка) кезінде табиги 
компоненттер арасындағы тыгыз байланыс дәлелденді, 
индикаторлық өсімдіктер арқылы кешеннің басқа 
компоненттері, тіпті оның ауыл шаруашылық әлеуеті 
анықталды. Осы түсірімдер (сьемка) табиғи аумақтық 
кешендердің әртүрлілігі оларды бірнеше градация (деңгейі) 
бойынша бөлуге әкелді. Осындай жүмыстардың нәтижесінде 
ландшафггардың бөліну баспалдағындағы -  ең қарапайым 
түрі -  «ландшафт» больш есептелінді (Б.Б. Полынов). Ал 
И.В.Ларин оны - микроландшафт деп атады. Түпкілікті 
ландшафттық ізденістердің тағы бір нәтижесі-
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ландшафттардың динамикасы мен эволюциясы туралы 
алғашқы идеялардың пайда болуы. Сонымен, осы кезеңдегі 
география ғылымында ландшафт туралы ілімнің дамуы екі 
тұрғыдан қарастырылды: «жоғарыдан - төменге қарай», яғни 
теориялық түсініктерден қарапайым қолданбалы түсініктерге 
қарай, мысалы «ендік бойынша созылған зона» «меридиан 
бойынша созылған зона», «провинция» және т.б. Ал екіншісі 
«теменнен -  жоғары қарай», яғни мұнда ландшафттық 
түсІрімдер (сьемка) жэне элементарлық физикалық- 
географиялық бірліктер арқылы іргелі физикалық 
географиялық категорияларға қарай.

20 - 30 жж. кеңес географтары арасында ғылымның 
теориялық және методикалық проблемаларын қарастыру 
қызығушылық танытты. Оған дзлел Л.С.Бергтің 
«Ландшафтно -  географические зоны СССР» (1930) - атты 
еңбегі үлкен талас -  пікір туғызды.

Бүл еңбегінде Л.С:Берг ландщафттану ғылымының 
дамуына В.В.ДокучаейЗың көп еңбегі сіңгенін айта келіп, 
өзінің ландшафт туралы берген алғашқы анықтамасын 
толықтырды, әртүрлі мысалдар келтірді, олардың ара - 
қатынасындағы жекелеген компоненттердің ролін 
қарастырды, уақыт бойынша ландшафттардың өзгеруіндегі 
негізгі себептер меи факторларды талдады. Басқа да 
географтар сияқты Л.С.Берг ландшафттардьщ кеңістікте 
алатын аумағын дұрыс ажырата алмады. Оның түсінігі 
бойынша ландшафтқа жер бетіндегі қайталанып отыратын 
кешендер, төбешікті құмдар, қайталанып отырмайтын 
аймақтық бірліктері еиді. Сонымен, ландшафт туралы 
ұғымды талқылауда екі түсінік туды. Біріншіден, Л.С. Берг 
ландшафт анықтамасында оның жер бетіндегі зоналарда 
қайталанып келетіндігін айтса, екіншіден ол ландшафт 
«географиялық индивид» ретінде кеңістік пен уақыт 
бойынша қайталанбайдығын айггы. Л.С.Бергтің еңбегіндегі 
осындай қарама -  қайшылыққа бірінші болып 1932 жылы 
М.А. Первухин иазар аударды. М.А.Первухин 
ландшафггану ғылымының негізгі эдісі аудандастыру мен 
аумаққа типологиялық талдау жасау жэне аудан дегеніміз
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белгілі аумақ типтерінің жинағы деп тұжырымдама жасап, өз 
үлесін қосты. Дегенмен типологиялық здіске ол шешуші рол 
берді, сондықтан ландшафт түсінігін біртекті аумақтар 
бірлестігі емес, бір -  біріне ұқсас аумақ типі деп түсінді. 
Сонымен М.А.Первухиннің түсінігі бойынша ландшафт 
белгілі аумақ емес, керісінше классификациялық түсінік.

Бірқатар географтар М.А.Первухиннің
түсініктемесімен келіспеді, осылай ландшафт туралы екі 
типологиялық және аймақтық ұғым пайда болды. Аймақтық 
ұғымға нақты түсініктеме беріп, ландшафт морфологиясы 
идеясын дамытқан Л.Г. Раменский еді.

Сонымен 30 -  шы жылдары ландшафт туралы ұғым 
жаңа идеялармен толықтырылды, бірақ біркелкі теориялық 
жүйеге айналмады. Далалық ландшафттық түсірім (сьемка) 
жасау жекелеген ғана географтардың қолданбалы әдісі 
болды. Ландшафттану мен жалиы жер тану ғылымының 
арасындағы байланыс әлсіз болды.

Ландшафттану гьілымы екінші дүние жүзлік 
согыстан кейін. Соғыстан кейінгі ландшафттану ғылымының 
дамуы ландшафттық түсірімдерді (сьемкаларды) одан әрі 
дамыта түсті. Бұл жұмыстың қолдаушысы болып 
Н.А.Солнцевтің басқаруы мен Мәскеу университетінің 
ғалымдары, 50 жылдардың бас кезінде Ленинград, Львов, 
Латвия тағы басқа республикалардың ғалымдарының 
ландшафттық түсірімдерді (сьемканы) кеңейту еді. 1947 
жылы Н.А.Солнцев Ленинград қаласында болған 
географтардың II сьезінде Мәскеу университеті 
ғалымдарының жасаған істерін қорытындылап, 
Л.Г.Раменскийдің ландшафттың морфологиясы мен оның 
аймақтық түсініктерін дамытуды айтты. Н.А.Солнцевтың 
анықтамасы бойынша табиғи-аумақтық кешендер -  
ландшафттардың негізгі таксономиялық бірліктері, 
қоныстар мен фациялардың заңдылықты түрде үйлескен 
қүрамалары. Сонымен Л.С.Бергтің ландшафтты табиғи 
компонент ретінде қарастыру идеясы одан әрі дамуын тапты. 
Осы жылдары КСРО -ның мемлекеттік университеттері
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география факультеттерінің, эсіресе Мэскеу мен Ленинград 
университеттерінің оқу жоспарларына «Ландшафт туралы 
ұғым» пэні енгізілді.

1944 -  46 жж. Б.Б. Полынов ландшафттардағы 
химиялық элементтердің миграциясы жайлы зерттеулерді 
жүргізіп, ландшафттанудың осы бағытына жол ашты. 
Ландшафттануға жақын тағы бір бағыт - биогеоценология. 
Ғылымның бұл бағыты В.Н.Сукачевтің атымен байланысты. 
В.Н.Сукачевтің 1940 жылы енгізген «биогеоценоз» ұғымы 
география ғылымындағы «фация» ұғымына сәйкес келеді. 
Бірақ «фация» ұғымында табиғи компоненттердің өзара 
тәуелділіктеріне, географиялық ортамен байланыстарына, 
зат пен энергия айналымдарына көп көңіл бөлінді.

1947 жылы КСРО Ғылым Академиясының география 
Ииститутының зерттеу нәтижесінде «Естественно -  
историческое районирование СССР», С.П.Сусловтың 
«Физическая география СССР» деғен еңбектері жарық көрді. 
Бұл еңбектерде ғылымДа қарастырыяған зоналық жіктеу мен 
қатар, алғаш рет ірі аймақтық бөліктерді жіктеуде азоналық 
принцип қолданылды. Дегенмен ландшафт туралы ілім мен 
физикалық-географиялық аудандастыру туралы ғылыми 
еңбектер бір -  бірінің ерекшеліктерін ескермей, әрқайсысы 
өз алдына бағынышсыз дамыды. Тіпті ландшафтгану 
ғылымы тек локальдық немесе жергілікті табиғи-аумақтық 
кешендерді, ал аудандастыру сызбаларында тек жоғарғы 
бірліктерді, ягни зоналарды, секторларды, аймақтарды 
қарастыру қажет деген ұғымдарда орын алды. Сонымен бұл 
бағыттарды бір -  бірімен байланыстыратын географиялық 
қабықтың аумақтық дифференциация заңдылықтары 
жетіспеді. Аумақтық дифференциацияның алғашқы қадамы - 
зоналық жэне азоналық заңдылықтардың бірлігі болып 
есептелінеді. Сондай -  ақ, ландшафттарды аудандастыру 
схамаларында жоғарғы бірліктер жиынтығы 
қарастырылатыны белгілі.

Ландшафттану ғылымының дамуына 1955 жылы 
Ленинград қаласында болған I- ландшафттану семинары 
(съезді) үлкен үлес қосты. Осы уақыттан бастап жыл сайын
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ландшафттану ғылымының жиындары жиі болып тұрды. Бұл 
жиындарда, мерзімді басылымдарда ландшафттанудың 
теориясы, ізденіс әдістері., ландшафттық карталар жасау 
талқыланды. 1961-65 жылдары 1:4000000 масштабтағы 
КСРО аумағы бойынша ландшафтгық карта жасалынды. 
Осыған байланысты ландшафттарды жүйеяеу мэселесі 
туындады.

Ландшафттық ізденістер екінші дүниежүзлік 
соғыстан кейін шет елдерде де жалғастырылды. Оның ішінде 
К.Троллдың ландшафттардың өз шекарасы бар табиғи бірлік 
екені, ландшафттардың морфологиясы мен экологиясын 
ажырату ілімдерін айтып кету керек. Сол кезде' «фация» 
ұғымын кейбір ғалымдар «экотоп» деп те атады. Ландшафт 
экологиясы ілімІнің дамуына Америка Құрама Штаты, 
Польша, Канада, Австралия және т.б. елдер өз үлестерін 
қостьг.

Ландшафттанудың казіргі кездегі дсшуы. 60 
жылдарда ғылыми -  техниканың дамуы, өндіріске табиғи 
ресурстарды көп пайдалану, атмосфераның, су, топырақ 
жамылғысының ластануы, ауыл шаруашылығы 
мақсатьовдағы жерлер көлемінің азаюы, табиғатгы қорғау, 
ландшафттарды қайта құру сияқты мәселелер кеңінен еріс 
алды. Осыған байланысты ландшафттану ғылымына жаңа 
бағыггар қосылды, яғни ландшафттардың құрылымы жайлы 
жаңа ұғымдар, ландшафттардың дамуы жайлы
тұжырымдамалар мен теориялар, ландшафттардың 
техногендік өзгерістерге ұшырауы жайлы мәселелер жэне 
т.б. күн тэртіптеріне ене бастады. Сонымен қатар, 
ландшафттық геохимия және ландшафттық геофизика, 
Олардың мазмұны мен әдістерін жетілдіру, ландшафттардың 
биологиялық эртүрлілігімен өнімділігін арзтыру міндеттері 
туындады.

Ғ ылымдағы осындай бетбұрыс ландшафттануға 
«жүйелілік тұрғыдан қарастыру әдістерін» енгізумен сэйкес 
келді. Белгілі ғалым В.Б.Сочава (ландшафттық
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тұжырымдамалардың Новосибирск бөлігінің өкілі) ғылымға 
табиғи - аумақтық кешен эквиваленті ретінде «геожүйе» 
деген түсінікті енгізді. Геожүйенің қүрылымы мен 
байланыстарына көңіл бөле отырып, оның кеңістікпен 
уақытқа байланысты өзгерістерін талдады. Ландшафттану 
ғылымы жаңа инновациялық эдістермен толықтырылды. 
Атап айтсақ, математикалық статистика, геожүйенің 
графикалық және математикалық моделін жасау, ғарыштық 
аэрофото -  суреттерін қолдану, ландшафттық -  
рекреациялық ізденістер және т.б. кеңінен таралды. 
Ландшафтарды зерттеулерде (табиғи кешендерді) оларды 
ауыл шаруашылық мақсатында пайдалану тұрғысынан 
қарау жағына үлкеи мән беріле бас гады.

1.4 Ландшафттардьщ аймақтық және локальдық 
дифференциясы.Ендік зоналық. Азоналық. Биіктік 

белдеулік.

Ендік зоналық. Эпигеосфераның әртүрлі қатардағы 
геожүйелерге жіктелуі жер бетінің жекелеген аудандарының 
даму жүйелерінің бар екендігін мойындаймыз. Зоналар 
жүйесі деп біз қүрлықтың бойлық секторына қарама -  
қайшы бөлінетін ландшафттық зоналарды айтамыз. Әртүрлі 
белдеулер қүрамына кіретін мысалы, шөл зонасы, шөлейттер, 
орман, тундра зоналалары және т.б.жатады. Сондай-ақ, 
зоналардың батыс пен шығыс бөліктерінде ылғалдану 
процестерінде біршама айырмашылық болады. Ендік 
зоналық теориясына еәйкес бірқатар физикалық- 
географиялық процестердің ерекшелігі, яғни ландшафттарда 
булану, фитомасса қоры жэне биологиялық өнімділік 
эртүрліліктері байқалады.

Ландшафттъщ дифференциацияга орографиялъщ 
фактор мен биіктік белдеулердің әсері. Ландшафттық 
дифференциацияға зоналық жэне секторлық жылу, 
ьшғалданудың өзгеруінен кейінгі негізгі фактор болып -
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құрлықтьщ теңіз деңгейінен қаншалықты биікте жатқаны 
кіреді. Осы фактордың әсерінен ландшафттық сфера сатылы 
құрылымға ие болады: эртүрлі биіктік белдеулерде өзіне 
сәйкес ландшафттар классы қалыптасады. Жазық аумақтағы 
қалыптасқан ландшафттардан -  ақ абсолюттік биіктіктің 
алғашқы 100 метрге дейінгі ауытқуларынан гипсометрлік 
орынның әсерін байқауға болады. Белгілі бір биіктік шегіне 
дейін жер бедерінің өсуі ландшафттардың сол зонаға сәйкес 
қасиеттерін жоймайды. Осы шектен жоғарылағанда 
ландшафттарда көршілес солтүстікте (солтүстік жарты шар 
үшін) жатқан ландшафттар қасиеті басым болады да, биіктік 
ескен сайын басқа ландшафттық белдеуге ауысады. Бұл 
заңдылықты биіктік белдеулік деп атайды. Биіктік белдеулік 
шарггы түрде зоналық ендіктің ретінде қаралады.

Биіктік белдеудің қалыгітасуының негізгі себебі жылу 
балансының жоғарылаған сайын өзгеруі. Дегенмен биіктік 
пен ендік бойынша температура взгеру қасиеттері әртүрлі. 
Күн радиациясының мөлшері биіктеген сайын кемімей, 
керісінше, эрбір 1000 м биіктікке 10%-ға артып отырады. 
Оның негізгі себебі атмосфера қабатының қалыңдығы мен 
тығыздығының азаюынан, құрамындағы су булары мен шаң -  
тозаңдардың мөлшерінің кемуінен. Дегенмен күн радиациясы 
жыл бойы жогарғы биіктікте тепе -  теңдікте, біркелкі 
болады, ал оның құрамының өзгеруі ультракүлгін 
сәулелерінің көбеюінен. Бірақ жер бетінің сәуле шашу 
қасиеті инсоляцияға қарағанда биіктеген сайын тез өседі. 
Осының нәтижесінде радиациялық баланс азаяды, ауа 
температурасы төмендейді. Биіктік бойынша температуралық 
градиент горизонтальдықтан 100 есе көп сондықтан биіктік 
бойынша бірнеше километр аралығында экватордан мұз 
зонасына дейінгі созылған көптеген физикалық 
географиялық өзгерістерді бақылауға болады.

Жоғары көтерілген сайын ылғалдану процесі де 
өзгереді, бірақ бұл өзгеріс өзінің қарқындылығы мен бағыты 
бойынша зоналық ендік өзгерісімен сәйкес келмейді. Ауаның 
ылғалдылығы биіктеген сайын азаяды, таулардағы жауын -  
шашын мөлшері жер бедерінің тосқауылдық эффектіне
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байланысты болады. Таудағы тосқауылдардың әсерінен ауа 
массалары жоғары көтеріледі, ылғалдану конденсациясы 
артады, жауын -  шашын мөлшері көбейеді, бірақ белгілі бір 
биіктікке дейін, ылғалдану қоры азайған сайын жауын -  
шашын мелшері де азаяды. Максимальды жауын -  шашын 
деңгейі құбылмалы да, ылғалды облыстарға қарағанда құрғақ 
жерлерде жоғары. Мысалы, Альпі тауларында ол 2000 м, 
Кавказда 2400-3000 м, Тянь -  Шаньда 3000-4000 м биіктікте 
орналасқан. Тауларда жел жақ беткейлердегі жауын -  шашын 
мөлшері ық беткейлерге қарағанда бірнеше есе көп. 
Дегенмен орографиялық ерекшеліктеріне қарай таулардағы 
жауын -  шашын мелшері бірдей емес (беткей экспозициясы, 
тілімдену т.б.). Сонымен абсолюттік биіктік жауын -  шашын 
мөлшерінің көбеюіне қосымша роль атқарады.

Бірақ, биіктік белдеулер мен зоналық ендік арасында 
тек сыртқы ұқсастық байқалады. Көбінесе өсімдік 
жамылғысында ғана, онда да әркашан емес. Кептегеи биіктік 
белдеулерғе биіктік -  зоналық аналогтарды табу мүмкін емес 
(Мысалы, Тибет пен Шығыс Памир тауларындағы Альпі 
жайылымдарына). Екіншіден, зоналық болып келетін пассат 
белдеулеріндегі шепдердің аналогын таулардан табуға 
болмайды. Биіктік белдеулер құрылымы, функционалдық 
ерекшеліктері жағынан зоналық ендіктен айырмашылығы 
бар (тау құлауы, тасты -  лайлы тасқындар, қар көшкіндері 
және т.б.).

Сонымен, биіктік белдеулер қатары жазықтықтағы 
ланднғафттық зоналардың тура көшірмесі емес. Егер де дәл 
осындай қатынас болған жағдайда тайга зонасынан 
оңтүстікке орналасқан таулы аймақтарда, мысалы орта 
азиялық шөл зонасьшдағы тауларда белгілі бір биіктікте 
таулы тайгалық белдеулерді кездестірғен болар едік. Мұндай 
құбылыс болуы мүмкін емес, көптеген таулы өңірлерде 
орманды белдеу тіпті кездеспейді. Жер бетіндегі әртүрлі тау 
сілемдерінің биіктік жүйелерінің г_әрқалай.---- екбндігі
анықталды. Биіктік белдеулер 
біршама көп екендігі айқындалды.

саны зоная‘ЫҚшёндМтен
гумшіитарлш^-ваң

уйкверситчггі
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Биіктік белдеулердің әртүрлілігі таулардың қандай 
ландшафттық зонада орналасқанына және олардьщ 
орографиялық ерекшеліктеріне байланысты. Сонымен әрбір 
ландшафттық зонаға өзіне тэн биіктік белдеу типі немесе 
белдеу қатары тән, осыған байланысты белдеулер саны 
орналасу ерекшеліктері, биіктік шекаралары эрқалай. 
Экваторға жақындаған сайын белдеулер саны көбейеді, 
белдеулер қатарының қүрамы өзгереді. Белдеулердің 
вертикалдық бағытта әртүрлі ландшафттық зонаны кееіп 
өтетінін тау қыраттарынан байқауға болады. Мысалы: Орал 
таулы қыраты.

Орографиялық құрылымы жағынан күрделі жэне 
әртүрлі ландшафттық зоналардың қиылысқае орталығында 
орналасқан таулы жүйелердің биіктік белдеулері күрделі, 
дегенмен мүндай жағдайда да бір ландшафттық зонаға 
сәйкес келетін биіктік белдеулер спектрін анықтауға болады. 
Мысалы: Кавказ тауларында 6-7 негізгі биіктік белдеулерді 
бөлуге болады.

Климаттың континентальдығына, ылғалдың режимі 
мен қарқындылығына байланысты эрбір физикалық 
географиялық сектордағы биіктік белдеулердің өзіне тэн 
ерекшеліктері бар. Мысалы, мүхит маңына жақын 
орналасқан секторларға альпі шалгынды белдеуі тэн, ал 
континентальды аймақтарда оның орнына таулы гундра 
белдеуі қалыптасады. Керісінше таулы далалық белдеу тек 
континентальдық секторларда қалыптасады. Әсіресе теменгі 
ендіктерде орналасқан секторларда биіктік белдеулердің 
толық жиынтығы қалыптасып, біртіндеп жоғары ендіктерге 
жылжыған сайын төменгі белдеулер жоғалып, белдеулердің 
шекаралары төмендейді, мысалы: Қиыр Шығыстың жалпақ 
жапырақты зонасында орнапасқан Сихоте -  Алинь тауының 
оңтүстік бөлігінде 500 м дейін жалпақ жапырақты орман, 
аралас орман 800-900 м, таулы қылқан жапырақты тайга 
1300-1500 м, ал ең жоғарғы биіктіктерінде таулы тундра мен 
тас қайыңнан түратын сирек орман белдеулері орын алған. 
Ал, таулы қыраттың орталық бөлігінде (47°с.е. шығыс 
беткей) төменгі белдеу жоғалып, биіктік белдеу қатары
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аралас орман беядеуінен басталады. Сихотэ -  Алиньнің 
солтүстігінде белдеулер -  таулы қылқан жапырақты тайгадан 
басталады. Ал, Камчаткада жоғарыда аталған белдеулердің 
ушеуі де жоғалып биіктік белдеудің «бірінші қабаты» тас 
қайынды белдеуден басталса, оның солтүстік бөлігінде 
биіктік белдеу негізі -  төсеніш бүтадан басталады, жалпақ 
жапырақты орман зонасында бүл белдеу таудың ең жоғарғы 
ярустарына сәйкес.

Егер биіктік белдеулердің қүрамының ауысуын 
белгілі бір зона бойынша қарастыратын болсақ, онда 
белдеулердің зоналық типінің бір-бірінен белдеулердің саны 
емес сапасы жағынан айырмашылығы бар эртүрлі сектОрлар 
вариантынан тұратынын көреміз. Мысалы: тайга типті 
белдеудегі барлық таулы ландшафттардың биіктік 
қатарының схемасы бірдей, бірақ әрбір белдеуге езіне тэн 
секторлық ерекшеліктер бар. Евразия тайгасының төменгі 
таулы тайгалық белдеуі батыс, шығыс бөлігінде бірдей қалың 
қарагайлы ормандардан, ал Іііығыс Сібірде сирек қарағайлы 
ормандардан тұрады. Сонымен зоналық, секторлық 
заңдылыққа багынған биіктік белдеулер қатары 
орографиялық жагдайға байланысты күрделене түседі. Әрине 
жекелеген зоналарга немесе секторларға тэн биіктік белдеу 
«спектрінің» толықтылығы таулардың биіктіктеріне 
байланысты: орта немесе ісіші биіктіктегі тауларда жоғарғы 
биіктік белдеу қатарлы болмайды.

Абсолюттік биіктіктен басқа таулардың ландшафттық 
дифференциациясының негізгі факторы болып беткей 
экспозициясы табылады, ол таулардың жалпы көтерілу 
ерекшеліктерімен тығыз байланысты. Экспозицияның 2 типі 
болады: солярлық немесе инсоляциялық, желдік немесе 
циркуляциялық.

Солярлық экспозицияға беткейлердің жылу, сонымен 
қатар су режимі байланысты. Солтүстік беткейлерге 
қарағанда оңтүстік беткейлер тез қызады, булану процесі 
интенсивті болады, яғни біркелкі жағдайдың өзінде 
құрғақтау. Сондықтан оңтустік беткейлердегі биіктік 
белдеулер шекарасы солтүстікке қарағанда біршама жоғары.
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Бір -  біріне қарама -  қарсы орналасқан солярлық 
беткейлердің айырмашылығы әсіресе әртүрлі ландшафттық 
зоналардың қиылысында орналасқан таулы жүйелерде айқын 
байқалады. Мысалы, Оңтүстік Забайкалье тауының солтүстік 
беткейі орманды, ал оңтүстік беткейінде далалы өсімдіктер 
кездеседі. Полярлық жэне тропиктік ендіктерге қарағанда 
қоңыржай ендікте солярлық экспозицияның эсері қатты 
байқалады. Жоғарғы ендікте полярлық күн қалыптасқан 
кезде барлық экспозиция беткейлері бірдей жылумен 
қамтамасыз етіледі, ал төменгі ендікте күн горизонттан 
жоғары тұрғандықтан беткейлердің инсоляция 
айырмашылығы бірдей емес.

Желдік экспозиция 2 түрлі роль атқарады. Біріншіден, 
ол бір -  біріне қарама -  қарсы орналасқан беткейлердің 
термикалық режиміндегі айырмашылықты арттырады, сөйтіп 
солярлық экспозицияның эффектісін күшейтеді. Мұндай 
ерекшелік батыстан шығысқа қарай созылып жатқан тау 
қыраттарына тән (Альпі, Қырым таулары, Үлкен Кавказ). Бұл 
таулы аймақтардың солтүстік беткейлері суық ауа 
массаларыньщ әсерінде болса, оңтүстігінде суық ағыстардың 
әсері аз болады. Сондықтан осындай таулы қыраттар 
көбінесе ландшафттық зоналардың шекарасы ретінде 
қаралады.

Екіншіден, желдік экспозицияның климат пен 
беткейлердің ландшафтына әсері соңғысының ылғал 
орталықтарына қалай бағытталғанына байланысты, яғни 
ылғалды ауа массаларына, бағытына, циклондар 
траекториясына. Батыс ағындар басым аймақтарда жауын -  
шашынның көп мөлшерін батыс беткейлер, ал муссондық 
секторда шығыс беткейлер алады. Алтай таулы жүйесінде 
жауын -  шашынның басым белігі оңтүстік, оңтүстік -  батыс 
беткейлерге жауады, өйткені көктем айларында оңтүстіктен 
солтүстікке қарай ауысқан иран циклонының әсерінде 
болады.

Таулардың ық жақ беткейлері тосқауылда немесе 
жауын -  шашын «көлеңкесінде» орналасып, фендардың 
әсерінде болса, онда жел жақ беткейлерге қарағанда құрғақ
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болады. Құрғақ климатты аумақтарда экспозиция әсері ең 
көп жауын -  шашын түсетін белдеуде жақсы байқалады. 
Солтүстік Тянь -  Шань тауларында бүл белдеу теңіз 
деңгейінен 1500 -  ЗОООм биіктікте орналасқан, осы деңгейде 
солтүстік және батыс беткейлерде қалың қарағайлы орман 
қалыптасқан, ап қарама -  қарсы беткейлерде кездеспейді.

Сонымен, биіктік белдеулердің зоналық типтері мен 
секторлық варианттарының бөлінуі материктердің 
орографиялық қүрылымына бағынышты болады. Биіктік 
белдеулердің дифференциациясының әртүрлілігі мен ала -  
қүласьгаың қосымша факторы -  тау жүйесінің басқа да 
орографиялық элементтері. Бірнеше параллельді қыраттардан 
түратын күрделі таулы жүйелерде шеткі қыраттарда 
ортасындағыларымен салыстырғанда ылғалдану жоғары 
болады. Жан -  жағы таулармен қоршалған жерлер тау 
беткейлеріне қарағанда құрғақ, континентапьдық климатпен 
жэне аридті биіктік белдеу спектрімен сипатталады. 
Континентальдық климат басым, температуралық инверсия 
және атмосфераның антициқлональдық жағдайы оқтын -  
оқтын қайталанып отыратын аймақтардағы тауаралық қазан 
шұңқырларда белдеу инверсиясы болуы мүмкін, ягни биіктік 
бойынша белдеулердің керісінше орналасуы. Сонымен, 
биіктік белдеулердің, яғни таулар ландшафттарының 
дифференциациясының әсері басқа да факторлармен тығыз 
байланыста. Сонымен қатар, биіктік белдеулер өзінің 
табиғаты жағынан азоналық болса да, пішінін зоналық ендік 
пен секторлықтың эсерінен қалыптастырады.

Жазықтықтагы ландшафттардыц биіктік 
дифференциациясы. Таулар мен жазықтардагы 
тосқауылдық пен ярустылық. Биіктіктің жазықтағы 
орналасқан ландшафттар дифференциациясына әсер 
ететіндігі ерте кезден -  ақ белгілі болған. XIX ғасырдың бас 
кезінде Г.Н.Вьісоцкий «Орыс жазығының оңтүстік 
бөлігіндегі жер бедері биіктігінің өзгеруі құрғақ және жылы 
климаттық зонадан, ылғалды да суық зонаға ауысқаны 
сияқты әсер етеді», - деп жазған еді. Қыраттарға ойпатты 
жерлермен салыстырғанда жауын -  шашын мол түсетіндігі,
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сондықтан орманды дала зонасындағы қыраттарда 
ормандардың ойпаттарға қарағанда едәуір жақсы 
қалыптасқандығы белгілі. Жазықты жерлердегі ауа 
температурасы таулардағыдай биіктік артқан сайын 
төмендейді. Вертикаль бағыттағы температуралық градиент 
әртүрлі аудандарда әрқалай, әр жыл мезгілдері сайыи да 
өзгеріп отырады, дегенмен орташа 0,5 -  0,6 °С -  ға жақын. 
Сондықтан, егер биіктік айырмашылығы 200 м болса, онда 
орташа ауа температурасы 1°С-га төмендейді. 
Температураның мұндай бірлікке төмендеуі, әрине, биіктік 
белдеулердің пайда болуы үшін жеткіліксіз, бірақ 
зоналардьщ ендік шекарасының ауытқуына әсерін тигізеді. 
Негізінде ландшафттық зоналардың шекарасы көбінесе 
толқын тэріздес болып келеді: қыраттарда олар оңтүстікке, ал 
ойпаттарда солтүстікке ыгысады. Дегенмен мүндай 
жағдайды белгілі бір тура, өзгермейтін заңдылық деп айта 
алмаймыз, себебі табиғатта шекаралардың керісіише 
ландшафттарында кездестіреміз. Сонымен жазықты 
жерлерде абсолюгғік биіктік шешуші роль атқарады. Төменгі 
деңгейдегі жазықтар аккумулятивтік жас рельеф 
формаларымен сипатталды, үстіңгі жер бедері аз тілімденген, 
борпылдақ шөгінділерден қүралган, жер асты сулары жер 
бетіне жақын орналасқан. Қыратты жазықтардың жасы 
ескілеу, денудациялық процестер басым, біршама жақсы 
тілімденген, жер асты суларьшьщ деңгейі төмен орналасқан.

Аталған, айырмашылықтардың ландшафт қүрушы 
әсері зор. Мысалы, тайга зонасындағы ойпаттар қыраттармен 
салыстырғанда 200-300м жауын -  шашын мөлшерін аз алады, 
бірақ көрші қыраттардың беткейлерінен қосымша ылғал 
келетіндіктен, сонымен қатар су ағыны нашар болгандықтан 
ойпаттарда ылғалдану өте жогары. Осының негізінде 
тайгалық ойпаттарда батпақгану процесі басым, ал 
қыраттарда батпақтар аз. Екінші жағынан тайгалық қыраттар 
жаз айларының температурасының төмендігіне, 
вегетациялық кезеңнің азаюына қарамастан оңтүстік 
ландшафт элементтерін солтүстікке өткізуші роль атқарады. 
Мысалы, Валдай жазыганда еменді ормандар ойпаттармен
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салыстырғанда солтүстікке қарай дамыған. Сонымен 
атмосфералық ылғалдылықтың артықтығына қарамастан 
қыраттар зоналық шекаралардың оңтүстікке емес, 
солтүстікке ығысуын ықпал етеді.

Атмосфералық ылғалдылық түрақты емес, орманды 
дала зонасында жауын -  шашын мөлшерінің көбеюі рельеф 
эсерімен сәйкес келеді, осының нәтижесінде жалпақ 
жапырақты орман зонасының шекарасы бірде оңтүстікке, 
бірде солтүстікке ауысып отырады. Орман өсімдіктері мен 
оған сәйкес келетін топырақ жамылғысының таралуына жер 
бедерінің тілімденуі, жер беті суларымен тез еріп кететін 
тұздардың шайылу әсерін тигізеді.

Сонымен жазық жерлердің ландшафттарының 
дифференциациясының екі деңгейі анық байқалады. 
Олардың екеуінің арасындағы шекарасы белгілі бір дәл 
мағынадағы сандық өлшеммен берілмейді. Орыс жазығында 
ол шамамен алғанда 170-180 м абсолюттік биіктікте 
орналасқан. Ал биіктеу жазықтарда, биіктік белдеу 
қасиеттері байқалған жағдайда, қосымша белдеулерді 
жіктеуге тура келеді. Ярустылықты жазықтарға да, тауларға 
да тэн жалпы географиялық заңдылық деп қарастыруымыз 
керек. Биіктік белдеулер тек таулы табиғи кешендерге тән.

Тауларда вертикальды бағыт бойыиша тек қана 
климаты өзгеріп қоймайды, сонымен қатар жер бетінің 
қүрамы да өзгереді. Негізінен тауларда аласа, орта жэне биік 
таулар деп үш деңгейге бөлу олардың пайда болу 
кезеңдерімен, жекелеген бөліктерінің жасымен, 
тектоникалық қозғалыстарының интенсивтілігімен, 
экзогендік тілімденудің ерекшеліктерімен тығыз 
байланысты. Осы деңгейлер бойынша өзгерістер таулардың 
шеткі бөліктерінен орталығына қарай ауысып отырады.

Биік таулы аймақтардың шеткі бөліктерін тауалды 
жазықтар немесе аласа қыраттар құрады: гумидты климатты 
аймақтарда орналасқан таулармен салыстырғанда аридті 
облыстарда олар мезгілдік су ағындарымен шайылған, 
тауалды пролювиалдық шлейфтермен қоршалған. Орташа 
тауларға терең эрозиялық тілімденулер, ал биік тауларға
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қазіргі мұздықтар, нивальдық белдеулер, мұздықтардың 
әсерінен пайда болған жер бедері формалары тэн.

Деңгейлік немесе «баспалдақтық» көбіне таулардың 
геологиялық, петрографиялық, дислокациялану деңгейі 
әртүрлі қатпарлықтардың ауысуынан байқалады. Мысалы, 
Үлкен Кавказдың төменгі тауалды бөліктерін неоген 
жасындағы конгломерат, құм -  сазды жыныстар құрса, 
биіктеген сайын көне, дислокацияланған палеоген, мезозой, 
палеозой эрасының жыныстары, ал ең биік шыңдарын 
массйвті кристалдық жыныстар түзеді.

Жоғарыда аталған үш деңгейді климаттық деңгей 
ретінде қарастыруға да болады. Аласа таулардың климаты 
жақын орналасқан жазықтардың атмосфералық 
циркуляциясымен байланысты. Оңтүстікте орналасқан 
таулардың осы деңгейіне солтүстіктен келетін суық ауа 
массаларының әсері зор. Ландшафттық деңгей мен биіктік 
белдеулердің аралығында байланыс болғанымен, теңдік 
белгісін қоюға болмайды. Ең төменгі деңгейге негізінде, 
төменгі, бірінші биіктік белдеу сәйкес келеді. Таулардың 
орталық бөлігінде белдеулер жуйесі әрқалай, мұнда белгілі 
бір биіктікте әртүрлі белдеулер кездеседі. Дегенмен, эрбір 
ландшафттық зонаның орташа тауларында өзіне тэн бір 
немесе бірнеше белдеулер жуйесі болады. Мысалы, тайга 
зонасының орташа тауларына сирек қисық ормандар, жалпақ 
жапырақты ормандар зонасына -  таулы тайгалық белдеулер, 
қоңыржай белдеудің шөл зонасына -  орманды дала, ал ық 
жақ беткейлеріне ормандыр тән.

Сонымен, тауларда да, жазықтарда да абсолюттік 
биіктіктің табиғи кешендері жіктеу рөлін басқа да азоналық 
факторлардың әсерінен жеке бөліп қарауға болмайды. 
Абсолюттік биіктіктің ландшафттарға тура әсері биіктеген 
сайын термикалық жағдайдың өзгеруінен көрінеді. Сонымен 
қатар гипсометрлік фактордың қосымша ролі әсіресе 
тосқауылдық әсері туралы да айтуға болады.

Таулардың тосқауылдық әсері тауалды жазықтарға да 
әсерін тигізеді, оларга ауа массаларының жиналуы 
қыраттарға дейін 100 км -  ден байқалады, осының
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нәтижесінде жазықтардың, тауға жақын жатқан жел жақ 
беткейлерінде жауын -  шашын көп жауады. Қыраттардың 
қарсы беткейлерінде, керісінше, бұлттылық азаяды, жауын -  
шашын мөлшері төмендейді, жылы да құрғақ жел басым 
болады. Бірінші жағдайда тау етегінің тосқауылдық 
ландшафттары, екінші жағдайда тосқауылдық көлеңке 
ландшафттары түзіледі (А.Яунпутнин терминологияеы). 
Оның мысалы ретінде Ыстық көл қазан шұңқырын 
қарастыруға болады (батысы мен шығыс бөлігі ара 
қашықтығы 200 км). Шүңқырдың түпкі бөлігінің биіктігі 
шамамен 1700 м, батыс бөлігі тосқауылдық көлеңкеде 
жатқандықтан жауын -  шашын мөлшері 200 мм, жусанды 
шөл зонасының сұр топырағы басым. Батыс бөлігінен 
шығысына жылжыған сайын жауын -  шашын мөлшері 
көбейеді, ландшафттар қатары алдымен шөлейт, сосын 
қүрғақ далалық, далалық және далалық шалғынды болып 
ауысады.

Петрографиялық -  қррылыяідық фактор мен 
морфоетруктуралық дифференциация. Жоғарыда аталған 
факторлардың алуан түрлілігіне қарамастан, олардың 
геожүйелердің дамуы мен дифференциациясына тигізетін 
әсерлері үқсас: зоналық та, секторлық та, белдеулікте жылу 
мен ылғалмен қамтамасыз етілуі солар арқылы ландшафттық 
сфераның басқа компоненттерінен көрінеді. Сонымен қатар, 
ландшафттық сфераның аймақтық қүрылымының алуан 
түрлілігін анықтайтын фактор - литосфераның беткі 
қабатының қүрылымы мен зат қүрамы. Көбінесе бұл 
факторларды азоналық деп те атайды. Жердің беткі қабатын 
құрайтын тау жыныстарының құрамы мен олардың 
физикалық географиялық әсері әр қалай. Тау жыныстары 
ландшафттардың негізін құрайды: топырақ жамылғысының 
минералдық құрамын, оның физикалық, химиялық 
қасиеттерін, геохимиялық айналымға қатысатын 
элементтердің қүрамын, өсімдіктердің өсуін, жер бедері 
пішіндерін айқындайды.

Мысалы, ылғалды орман ландшафттары қалыптасқан 
қышқыл топырақ жамылғысының қалыгітасуына
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карбонаттық тау жыныстарының әсері мол. Карбонатты тау 
жыныстарында дамыған шымды -  күлгін топырақтардың 
табиғи қүнарлығы карбонатсыз жыныстарда дамыған 
топырақ жамылғысына қарағанда артық. Осының 
нәтижесінде бұл топырақтарда өсімдік жамылғысыда бай.

Құмды аллювиальды немесе мүздықтардың әсерінен 
пайда болған жазықтардағы ландшафттарда -  құмды 
топырақтар басым. Кұмдардың су өткізгіш қасиеті жақсы, 
көктем айларында тез кебеді, қызады, сондықтан 
атмосфералық жауын-шашын артық болғанда 
гидротермикапық қасиеттері қолайлы. Бірақ өсімдіктердің 
өсіп-дамуына қажетті минералдық элементтерге кедей. 
Сонымен қатар құмды жыныстар, негізінде, жер бедері ірі 
ойпаттарына тән жэне біршама тереңдікте су өткізбейтін 
жыныстармен төселген, сондықтан жер асты сулары жер 
бетіне жақын, су ағыны қиын. Осының нәтижесінде тайга 
зонасыньің жазықтарында балшықтардың қалыптасуына 
жақсы жағдай жасалған.

Шөл зонасының эолдық массивті құмдары ылғалдың 
жетіспеуіне қарамастан, егер мал жайылуының нәтижесінде 
өсімдік жамьшғысы бұзылмаса, жақсы дамыған өсімдік 
жамылғысымен сипатталады. Мысалы, орта азиялық 
шөлдерде -  сексеуілдер. Себебі құмдарда төменде жатқан 
жер асты суларының булануы нәтижесінде 2-5 м тереңдікте 
тұщы судың конденсациялық горизонты пайда болады.

Таулардағы табиғи кешендердің ала-құлалығы 
геологиялық құрылымның негізін анықтайтын тау 
жыныстарының эртүрлілігіне байланысты. Оның ішінде 
негізгі рөл атқаратыны: жыныстардың орналасу ерекшелігі, 
минералдық құрамы, үгілу процесіне төзгіштігі, 
жарықшақтығы, ерігіштігі.

Ландшафттардың дифференциациясына құрылымдық 
петрографиялық фактордың рөлін басқа да, яғни 
гипсометрлік орыннан, жер бедерінің ірі формаларының 
бағытынан, орографиялық ерекшеліктерінен бөліп, жекелей 
қарастыруға болмайды. Жер беті құрылымының осы 
элементтері мен жердің қатты қабатының формалары бір -
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бірімен тығыз байланысты, табиғаты жағынан азональды 
морфоструктураның бір бөлімі болып табылады.

Морфоструктура - эндогендік процестердің әсерінен 
пайда болған жер бетінің ірі кедір -  бұдырлы құрылымы, 
сондықтан да жер қыртысының құрылысымен тығыз 
байланысты. Морфоструктураны бірнеше бөлікке бөлуге 
болады. Ең ірі, геотектура деп аталатын бөлігі жер 
қыртысының ірі құрылымдық элементіне сәйкес келеді 
(құрлықтар, су асты қазан -  шұңқырлары, мұхиттық 
қыраттар). Төменгі деңгейдегі морфоструктураға 
платформалық жазықтар мен таулы үстіріттер, орогендік 
зонада орналасқан тау жүйелері жатады. Келесі деңгейге 
платформалық жазықгардағы жекелеген қыраттар мен 
ойпаттар қатпарлы жоталар, тауаралық қазан — шұңқырлар 
сэйкес келеді.

Жалпы айтқанда, азоналдық дифференциация жер 
бетінің морфоструктураңың әсерінен пайда болады. 
Зоналықпен салыстырғанда мұнда белгілі бір бағыт бойынша 
өзгерістер байқалмайды, дегенмен ірі морфоструктуралардың 
орналасуында өзіндік заңдылық бар.

Зоналық жэне азоналдық заңдылықтардың қарым 
-  қатынасы жэне олардың физикалық географиялық 
аудандастырудагы теориялық негізі. Ландшафттық сфера 
үшін зоналық және азоналдық заңдылықтар универсалды -  
өйткені әрбір географиялық компонентте, ландшафтта, яғни 
барлық жерде байқалады. Ландшафттық зона жүйесінде 
байқалатын «бұзылулар» зоналықтың жалпы географиялық 
заңдылықтар ретінде әртүрлі болуынан, оның әртүрлі 
жагдайда трансформациялануынан көрінеді. Зоналық 
тауларда да жоғалмайды, бірақ тауларда белгілі биіктік 
белдеу типтері арқылы көрінеді: эрбір ландшафттық зонаға 
өзіндік биіктік белдеу тэн. Мысалы: Үлкен Кавказ тауларын 
Франц Иосиф жері немесе Оңтүстік Орал орнына 
ауыстырсақ, онда оның табиғатының қалай өзгеретіндігін 
ойымызша көз алдымызға келтіруімізге болады. Зоналық ең 
биік тауларға да әсерін тигізеді. Оны таулардағы қар сызығы 
шегінің өзгеруінен көреміз (осы шектен жоғары қатты
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күйінше жауатын жауьга -  шашын мөлшері еру мен булануға 
кеткен шығыннан көп). Ендік бойынша Кордильер 
тауындағы қар сызығы шегінің өзгеруі.

Экваторға жақындаған сайын қар сызығының 
шекарасы 5000 -  6000 м, тіпті одан да жоғары кетеріледі. Қар 
сызығы биіктігінің өзгерісін ендік бойынша көрсететін 
сызықтың ерекшелігі: құрғақ тропиктік белдеуде күрт 
жоғарылау, экватор маңы ендігінде тәмендеу, Сонымен, бүл 
көрсеткіш жер бетіндегі жылу мен ылғалдылықтың ендік 
бойынша өзгерісін тура қайталайды.

В.В.Докучаевтың табиғи -  тарихи зоналар туралы 
ілімімен бірге «интерзоналдық», «азоналдык» деген үғымдар 
пайда болды. Бүл үғымдарды В.В.Докучаевтың әріптесі Н.Н. 
Сибирцев енгізген еді. Осы түсініктер белгілі бір жергілікті 
жағдайда қалыптасқан өсімдік пен гопырақ жамылғысына 
ғана қолданылды (өзен аңғарларындағы, тұзды 
шұңқырлардағы).Кейіннен интерозоналдық деп батпақтарды, 
құмдарда дамыған қарагайлы ормандарды соңынан барлық 
табиғи кешендерді атады. Мұнда жер асты суларының әсері 
аз, механикалық құрамы орташа тау жыныстарынан құралған 
плакорлық табиги кешендер ғана жатпады.

Сонымен «зональіқ» деген терминнің синонимі 
ретінде «плакорлық» ұғымы пайдаланылады.

Бірақ Г.Н.Высоцкийдің, Б.А.Келлердің т.б. 
ғалымдардың еңбектерінде топырақтың да, өсімдік 
жамылғысының да географиялық кешендердің де құмдарда, 
құмды тастарда, ылғалдылығы мол жерлерде дамығандары 
да зоналықтың негізінде қалыптасқандығы дэлелденген. 
Тундралық, тайгалық немесе шөлді жайьглымдарда 
қалыптасқан геожуйелердің бір -  бірінен айырмашылығы 
зор. Осы сияқты құмдар, шұңқырлар, қорымдар тағы 
басқаларды айтуға болады.

Негізінде ландшафттық зоналардың ерекшеліктерін 
салыстыру үшін плакорлық геожүйелер алынады. Бірақ бір -  
бірімен әртүрлі зонадағы плакорлық емес геожүйелерді өзіне 
тэн жергілікті жағдайы арқылы да салыстыруға болады, бұл 
зоналықтың толық сипатгамасын алу ушін өте қажет. Кейде
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эртүрлі деңгейдегі «интрозоналдық» - жергілікті 
геожүйелердің пайда болуы мен орналасуы ландшафт аралық 
дифференциацияға байланысты.

Азоналдық жердің тектоникалық дамуымен 
байланысты аймақтық физикалық - географиялық 
дифференциацияны қамтиды. Осы тұрғыдан қарағанда 
азоналдыққа секторлықты да, биіктік белдеуді де жатқызады, 
өйткені олардың түп негізінде бір-ақ себеп бар - ол жер 
қыртысының жіктелуі - жердің ішкі энергиясына 
байланысты. Бірақ бүл себептің геожүйелердің пайда болуы 
мен дамуындағы ролі әрқалай: секторлыкта құрлық пен 
мұхиттардың атмосфералық циркуляциясы арқылы, биіктік 
белдеулерде-гипсометрлік, тосқауылдық эсер арқылы. 
Сондықтан, осы екі заңдылықты, физикалық-географиялық 
көзқараспен қарасақ, әрқайсысы жеке -  жеке деп түсінеміз.

Айта кететін бір жай азоналдықты үлкен мағыиада да, 
кіші мағынада да қарастырсақ ол зоңалық сияқты жалпы 
географиялық заңдылйқ. Бірде -  бір физикалық - 
географиялық құбылыс азоналық заңдылықтың: климаттың 
континентальдығының, тектоникалық қозғалыстың, жер 
бетінің структуралық формасының әсерінсіз қаралуы мүмкін 
емес. Сонымен зоналық пен азоналдықты диалектикалық 
бірлік ретінде қарастырып, бірі негізгі, екіншісі жанамалы 
болып есептелінеді.

Сонымен, жекелеген табиғи құбылыстардың, геожүйе 
компоненттерінің, жалпы геожүйелердің дифференциациясы 
зоналық және азональдық факторлардың бірге әсер етуі 
негізінде пайда болады. Мысалы: мэңгі тоңцар. Олардың 
дамуы мен сақталуы жекелеген зоналарға тән: қыс айлары 
суық болмайтын төменгі ендіктерде дамуы мүмкін емес. 
Қоңыржай белдеуде көп тараған, бірақ түгелдей жер бетін 
қамтымайды, тек континентальдық секторда ғана. Зоналық 
пен секторлықтың арақатынасы мәңгі мұздықтардың 
оңтүстік шекарасын анықтайды: мұхитқа жақын Батыс 
Еуропалық секгорда жоқ, қоңыржай континенттік Шығыс 
Еуропада тундра зонасында, Батыс Сібірде тайга зонасының
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солтустік бөлігін, ал нағыз континенттік Шығыс Сібірде тек 
тайганы толық қамтып қоймай, дала зонасына да таралады.

Эпигеосфераның аймақтық жіктелуінің заңдылықтары 
мен факторларын ажырата білу физикалық - географиялық 
аудандастырудың негізін қалайды. Физикалық 
географиялық аудандастырудың мақсаты зоналық, азоналдық 
дифференциацияның эсерлеріне талдау жасау. Сонымен, 
аймақтық диффереициациясының себептері эртүрлі, бірақ 
әрбір жекелеген заңдылықта -  зоналықта, секторлықта, 
белдеулікке өзіне тэн аумақтық бөліктер жүйесі 
қалыптасады, осы жекелегеи бөліктердің әрқайсысы тұтас 
бірлік. Мысалы, зоналықтың негізінде ландшафттық зоналар 
мен подзоналар пайда болады, секторлық -  физикалық- 
географиялық секторлар жүйесін құрайды.

Ландшафттық зона -  бұл тек зоналық бірлік, бірақ 
эрбір зона секторлық, ярустық, морфологиялық жағынан 
әртурлі. Екіншідеи, мысалы, Орал біртекті азоналдық жүйе, 
бірақ эртүрлі зоналарды, секторларды қамтиды. Яғни осы 
сияқты ірі аймақтық бірліктер зоналық пен азокалдықтың 
тұтас. бірлігіне жатпайды. Осындай бірлікке жету үшін 
зоналық, азоналдық айырмашылығы білінбейтін аймақтық 
дифференциацияның төменгі деңгейіне түсуіміз керек. 
Басқаша айтқанда, зоналық пен азоналдық қасиеттері 
бойынша ары қарай бөлінбейтін бірлік қана, мұндай бірлік -  
ландшафт. Ландшафт аралық морфологиялық айырмашылық 
жергілікті себептерге байланысты.

Сонымен, ландшафт физикалық - географиялық 
аудандастырудың ең төменгі шегі. Бұдан жоғары сатыдағы 
физикалық - географиялық аудандастырудың бірліктері 
аймақтық заңдылық бойынша топтасқан ландшафттар түрі. 
Жоғарыдан төменге қарай белгілі бір тәртіппен орналасқан 
физикалық - географиялық аудандастырудың негізі болып 
табылады.

Жергілікті дифференциация. Эпигеосфераның 
табиғи аумақтық кешендерге жіктелуін бір жүйе жасай 
отырып, физикалық - географиялық ерекшеліктерде зоналық 
және азоналық факторлардың әсерін ажыратуға болмайтын
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табиғи шекараға келіп тоқталады. Дегенмен бір -  бірімен 
көршілес жатқан ландшафттық зоналар мен секторларға 
қарағанда ұзындығы жүздеген, тіпті ондаған метр 
аралығында орналасқан кешендердің физикалық- 
географиялық айырмашылықтарын да кездестіруге болады. 
Біртүрлі зоналық және азоналдық жағдайда бір -  бірімен 
іргелес қарағайлы орман мен ойпатгы батпақтардың, сусыз 
шөл жазықтар мен қаптаған ну тоғайды, далалық беткейдер 
мен орманды сайларды кездестіруге болады. Мұнда не ендік 
бойынша күн энергиясының таралуымен, не ауа 
массаларының тасымалдануымен, не жер қыртысының 
құрылымының әртүрлілігімен байланысты емес 
географиялық жіктеудің түрін кездестіреміз.

Жергілікті, типологиялық немесе ландшафт аралық 
дифференциация аймақтық әсер ететін аумағының 
квлемімен, жіктеуші факторлардың салыстырмалы 
радиусының шектелуімен ғана емес, ең негізгі соңғысының 
табиғаты мен мэніиің эртүрлілігімен ерекшеленеді. Егер 
аймақтық деңгейдегі геожүйелердің жекеленуі эпигеосфера 
мен оның барлық аумақтық бөлшектеріне қарағанда тыс, 
ягни планетарлық, астрономиялық себептермен айқындалса 
онда жергілікті геожүйелердің ала-қүласының негізгі ішкі 
географиялық себептерге байланысты. Жергілікті 
дифференциация әртүрлі ландшафттарға тән ішкі процестер 
мен олардың пайда болуы, дамуының нәтижесі. Басқаша 
айтқанда, жергілікті дифференциация эрбір ландшафттың 
пайда болуындағы бастапқы нәтиженің ары қарай дамуы.

Ландшафттардьщ әртүрлілігіне ландшафтаралык 
географиялық жіктелудің эртүрлі формалары мен 
факторлары сәйкес келеді.

Жергілікті геожүйелердің ала-қүласын анықтайтын ең 
негізгі активті факторларға экзогеидік геоморфологиялық 
процестер -  механикалық және химиялық мүжілу, ағын 
сулардың эрозиялық жэне аккумулятивтік әсері, карст, 
термокарст, суффозия, опырыулар, дефляция жатады. Бүл 
процестер жер бетінің мүсінін яғни рельефтің әртүрлі 
мезомикроформаларын, соңында бір -  бірімен салыстырмалы
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биіктігі, экспозициясы, беткей формалары сияқты 
айырмашылығы бар аумақтарды кұрайды.

Бір зоналық және азоналдық жағдайда, яғни бір 
ландшафтта күн радиациясының, ылғал мен минералдық 
заттардың таралуы кешендердің орнына байланысты 
әрқалай, осының нәтижесінде әрбір бірлік өзіне тэн 
микроклиматпен, су және түздану режимімен сипатталады. 
Сондықтан әрбір орын өзіне сай эртүрлі экологиялық 
әлеуетімен, яғни организмдерге тэн жагдайлардың 
жиынтығымен ерекшеленеді. Организмдердің ортаны іріктеу 
қасиеттеріне байланыстьі аумақты мекендеу сол қасиеттерге 
үйлесімді болган жағдайда болады және эрбір орынға бір 
биоценоз сай болу керек. Ақыр аяғында биоценоздың 
нақтылы орнының абиотикалық компоненттерімен қарым -  
қатынасы негізінде қарапайым географиялық кешен пайда 
болады. Оны Л.Г. Раменский эпифация, Л.С.Берг -  фация деп 
атауды ұсынды. Сонымен фация біртекті геожүйе және 
аумақты физикалық - географиялық жіктеудің соңғы сатысы 
деп табылады.

Жергілікті дифференцияция белгілі бір зоналық және 
азоналдық жағдайда ортаның жергілікті процестерін өрістете 
алу негізінде қалыптасады. Сондықтан бір түрлі орынның 
ландшафттық ~ географиялық нәтижесі сыртқы зоналық 
жэне азоналдық ортаға байланысты. Экспозициясы бірдей 
беткейлерге, құламалығы бірдей болғанда да, ендікке 
байланысты күн радиациясы бірдей түспейді; біртекті 
орынның ылгалдылығы «қоры» жауын -  шашын мәлшері 
мен «қоры» субстратқа байланысты.

Қазіргі тектоникалық қозғалыстардың қарқындылығы 
мен бағыты жер бедерінің скульптуралық формаларының 
дамуы мен денудация процесінің қарқынына әсерін тигізбей 
қоймайды. Дамудың бастапқы қарқыны «экзогендік» 
себептердің әсерінен болса да, морфомүсін 
морфоқұрылыммен тығыз байланысты, өйткені көбінесе 
оның дамуы ландшафттың «пассивтік» геологиялық 
фундаментіне байланысты -  геологиялық қабаттарының 
бағыты мен қүлауына, петрографиялық қүрамына, тау
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жыныстарының физикалық, химиялық қасиеттеріне, олардың 
жарылу түріне. Сонымен, әртүрлі ландшафттарда бір типтік 
орында әртүрлі фациялар қалыптасады. Фациялардың 
ландшафт аралық ала-құлалығын ландшафттагы зоналық, 
азоналдық энергия ағынының трансформациялануының 
эсерінен деп түсінуге болады. Осы трансформацияланудың 
алгашқы механизмі жекелеген орын бойынша күн энергиясы 
мен атмосфералық жауын -  шашын мөлшерінің таралуы. 
Күннен тік тусетін радиация мөлшері беткейлердің 
экспозициясы мен тіктілігіне байланысты. Әсіресе қыс 
айларында күн горизонттан төмен тұрғандықтан бұл 
айырмашылық айқыи байқалады: сонымен беткейлердің тік 
радиациясының ауытқымалы мөлшері горизонтальды 
жазықтың нормасымен салыстырғанда ендік бойынша өседі.

Бірақ жыл бойынша күннің тІк радиациясының 
абсолюттік мөлшері қарама -  қарсы бағытта өседі, яғни 
солтүстіктен оңтүстікке қарай, өйткені жылы уақыттың 
үзақтылығы, тік радиациясының жалпы қарқындылығы 
артады. Ю.А.ІЦербаковтың мэліметтері бойынша әртүрлі 
зоналарда орналасқан солтүстік пен оңтүстік беткейлерге 
түсетін жылдың тік радиациясының санының 
айырмашылыгы тундрада 3,3 ккал/см2, орманды тундрада 
13,5 -  16,8, тайгада 21,3 орманды далада 45,8суық биік 
таулық шөлдерде 61,4 (осыған сәйкес 138,565 -  703, 892, 
1918, 2570 Мдж/м2).

Жаз айларында (VI -  VII) радиациялық баланс 
мөлшері 10-20°солтүстік беткейлерде горизонтальды 
жазықтармен салыстырғанда 5 -  15% кем, ал оңтүстік 
беткейлерде 1-10% артады. Осының нэтижесінде беткейдің 
құламалыгы мен экспозициялардың инсоляциялық 
ерекшелігіне байланысты эрбір жекелеген орынның жьшумен 
қамтамасыз етілуі әрқалай.

Жергілікті жердің вертикальдық багытының 
температуралық градиенті аймақтық градиентке қараганда 
жүздеген, тіпті мыңцаған есе көп. Ескертетін бір жағдай, 
жергілікті және биіктік температуралық градиенттердің 
белгісі қарама-қарсы: жергілікті беткейлерде ауа
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температурасы төмендейді, керісінше тау етегінен су 
айрығына қарай көтеріледі. Мысалы, оңтүстік тайгаиың 
төменгі Ангара маңы төбешігінде 40-80м биіктікте 
температуралық градиент қаңтар айында эр 100 м-ге 103,3 
күнге дейін көбейеді, активті температура жиынтығы 20- 
50°С.

Әртүрлі орындардың температуралық режимінің 
пайда болуы тек инсоляциялық фактормен гана 
анықталмайды, соиымен қатар суық ауа массаларының 
беткейлерімен агыны, олардың жергілікті қазан шұңқырларда 
жинақталуы да үлкен рөл атқарады. Әсіресе ландшафтаралық 
атмосфералық жауын -  шашын мөлшерінің өзгеру механизмі 
күрделі. Атмосфералық жауын •- шашын мөлшерінің 
беткейлермен ағыны фациялардың ылғалдануы алалығының 
негізгі факгоры болып саналады. Беткейлік ағьга мөлшері 
мен топыраққа сіңген жауын -  шашын мөлшерінің 
арақатынасы әртүрлі себептерге байланысты: беткей 
тіктілігіне, формасына (дөңес, ойыс, тік), беткей 
үзыидығына, жауын -  шашын қарқындылығына, 
механикалық құрамына, топырақтың фильтрациялық және 
ылғал ұстау қасиетіне. Мысал ретінде Е.Н.Романованың 
сазды топырақта анықтаған беткейлік ағынының 
коэффициентін ұсынылады.

Құмды және құмайт топырақтар сазды топырақтарға 
қарағанда фильтрация коэффициенті жоғары болғандықтан 
жауын -  шашын мөлшерін көп сіңіреді, сондықтан осы 
топырақтарда беткейлік ағын коэффициенті 10-30% темен. 
Оңтүстік беткейдегі топырақтар солтүстік беткейге қараганда 
ылғалды көп сіңіреді, беткейдің төменгі бөлігінде жоғарыға 
қарағанда көп; ойыс беткейлерде -  жоғарғы бөлігінде 
төменгіге қарағанда мол, ал дөңес беткейлерді керісінше.

Қоңыржай және жоғарғы ендіктерде ландшафт 
аралық дифференциацияға қар жамылғысының таралуы да 
әсерін тигізеді. Мұнда негізгі фактор жел, өйткені қар 
жамылғысының таралу беткейлердің желдік экспозициясына 
бағынышты. Қар жел жақ беткейден ығысып ық жақ 
беткейлерге жиналады. Сонымен жел жақ беткейде қар
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жамылғысының қалындығы тау етегінен биіктеген сайын 
азаяды, ал ық жақ беткейде керісінше. Қар жамылғысыньщ 
еруі оңтүетік беткейлерде ерте болады жэне беткейдің 
тіктілігі артқан сайын күшейе түседі. Оңтүстік беткейлердің 
еңістігі 10°С болғанда қар 2 -- 8 күн ерте ериді, жазық 
жерлермен, солтүстік беткейлермен салыстырғанда.

Қардың қалындығына тоиырақтың тоңцану тереңдігі 
байланысты, оның ерігіштік қасиетіне әсерін аз тигізеді. 
Сондықтан солтүстік беткейлерде топырақ қабаты қар 
ерігенше еріп кетуі мүмкін, еөйтіп еріген судың көп 
мелшерін сіңіреді, ал оңтүстік беткейлерде қар жамылғысы 
топыраққа қарағанда гез еритіндіктен еріген сулардың 
топыраққа сінуі азаяды. Еріген қар суларының топыраққа 
сінуі эсіресе қүрғақ аудандар үшін маңызы зор, ал ылғалдану 
аргық аумақтарда топырақ жамылғысы күз айында~ақ жауын 
-  шашынға қанығады, сондықтан еріген қар суларыньщ 
керектігі шамалы.

Әртүрлі фациялардаіді су балансы мен ылғалдануды 
анықтау үшін булануга кеткен жылу мөлшерін білу қажет. 
Ііулану айырмашылыгы, яғни оның оңтүстік пен солтүстік 
Гкчкейлердеіі артуы қү.рғақ климатты аумақтарда айқын 
байқалады, ылғалды жермен салыстырғанда, мысалы 
беткейдің тіктілігі 5°С болғанда бүл айырма ылғалды 
климатта 45 мм болса, қүрғақ климатта 163 мм; 10°— 144 -  
236мм; 20°- 350 -  460 мм. Шын мәнісіндегі булану да орынға 
байланысты өзгеріп отырады, жэне де жазық жерлермен 
салыстырғанда оңтүстік беткейдің жоғарғы, ортаңғы 
бөлігінде аз, солтүстік беткейдің осы бөліктерінде де аз. 
Әртүрлі экспозициядагы беткейлердің төменгі бөліктерінде 
булану жазық жерлерге қарағанда көп.

Сонымен ылғалданудың жергілікті факторларының 
үйлесімдігі топырақ жамылғысының ылғалдануының ала- 
қүлалығы мен қарама -  қарсылығын анықтайды. Егер ылғалы 
мол зонаның жазық жеріндегі өсімдіктің тамыры өмір 
сүретін ортасындағы ылғалдың қорын бірге тең десек, онда 
Е.Н.Романованың мәліметі бойынша оңтүстік беткейдің 
жоғарғы бөліктерінде ол 0,5 -  0,7 (минимум жазда, максимум
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күзде), оңтүстік беткей етегінде 1,3 -  1,4, ал солтүстікке -  2,0 
жуық. Қүрғақ және қуаншылық зоналарда 0;4 -0;5; 1,1 -  1,2 -  
2,0 сәйкес.

Жергілікті геотермикалық айырмашылықтардың 
нэтижесін өсімдік жамылғысының дамуынан айқын көруге 
болады. Оңтүстік беткейлерде өсімдіктердің бүкіл даму 
кезеңі солтүстік беткеймен салыстырғанда ерте басталады, 
жылдың даму циклы аз уақыттың ішінде өтеді. Солтүстік 
тайганың тіктігін 10° -  тық оңтүстік беткейінде вегетация 
уақыты жазық жерлерге қарағанда 5 күн ертерек болады, дэл 
осындай солтүстік беткейде 6-8 күн кешірек. Беткейлердің 
еңістігінің өсуі қарама -  қарсы беткейлердің 
айырмашылықтарын арттырады.

Оңтүстік беткейлердің термикалық жағдайьшың 
қолайлылығы оңтустік ландшафттық зонаға тән топтардың, 
сол зонаның шекарасын өтпей -  ақ пайда болуына әсерін 
тигізеді («алдын алу заңы»), Оңтүстік беткейлерде ылғалдану 
жеткілікті болған жағдайда бір зоналық типті өсімдіктердің 
өнімділігі көп, орман өсімдіктерінің өсуі қарқынды, ағаш 
қоры жоғары. Өсімдік жамылғысының жергілікті қарама -  
қарсылыгының артуы ылғалданудың айырмасына 
байланысты.

Жергілікті деңгейдегі геожүйелерде өсімдік 
жамылғысы ортаны қүрушы рөл атқарады, өйткені олар 
сыртқы әсерлерді өзгерте отырып, алғашқы абиогендік 
ортадан ерекше өзіне тән ішкі ортаны құра алады. Ең күшгі 
ортаны құрушы рөл орман өсімдіктеріне тэн, биомассаны 
жинақтау қасиеті жоғары, I гектардан 200 т. дейін тайгада, 
500 т. дейін жалпақ жапырақты орманда. Қылқан жапырақты 
ормандарда күн радиациясының 5%-ы ғана жер бетіне 
жетеді. Орманда температуралық режим бір қалыпта болады, 
температураның экстремальдық жағдайы азаяды, жел 
жылдамдығы 0-ге тән, қар жамылғысы біркелкі таралады, 
жер бетіндегі су ағыны тоқталады, өйткені ағаштардың 
тамыры 150-180 мм жауын -  шашын мм.
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Осындай радиациялық, жылулық жэне су режимдері 
өзгеруінің нэтижесінде ормандағы әртүрлі орынды алып 
жатқан фациялардың айырмашылығы бәсеңдейді.

Өсімдік жамылғысының жүйе құрушы маңызы 
әсіресе жергілікті өсімдіктердің өзгермелілігімен 
байланысты. Өсімдік топтары арасында қарым -  қатынас 
уақыт бойынша өзгермелі. Ортаны өзгерте отырып, олар 
ортаға сәйкес өзгеруіне немесе кеңістікте өз орны өзгертуіне 
тура келеді, осының нәтижесінде басқа топтармен бәсекеге 
таласқа түседі. Мысалы, тайгалық ормандағы батпақтар, 
негізгі факторы -  ылғал сорғыш мүк қабаты. Мұндай 
жағдайда уақыт өте, орын ауыстырмай -  ақ фациялар 
ауысады.

Ландшафтаралық дифференциацияның негізгі 
факторы болып жануарлар дүниесі де есептеледі. Оның 
ерекше мысалы -- кеміргіштер қызметі. Далалы аймақтарда 
суырлардың інінен шыққан топырақтар биіктігі 0,5 м, 
диаметрі 5-10 м дейін тебешіктер жасайды, ал иесіз қалған 
індердің отыруының нәтижесінде шұңқырлар пайда болады. 
Осының нәтижесінде топырақ пен өсімдік жамылғысының 
ала-құлалыгы пайда болады.

1.5 Ландшафг компоиеиттері жәие ландшафт тузуші 
факторлар

Ландшафт географиялық қабыққа кіретін 
компоненттерден тұрады жэне олардың әрқайсысы 
геосфераның жекелеген бөліктерінің өкілі болып саналады. 
Әрбір компонент эпигеосфераның зат құрьшымының ерекше 
бір деңгейі болып табылады, сондықтан оны географиялық 
деңгейдің алғашқысы. Геожүйенің эрбір компоненті күрделі 
дене. Мысалы, біз сұйық немесе су компоненті десек, онда 
әңгіме таза, тазартылған су емес, керісінше нақты табиғи 
жагдайда, басқа компоненттермен тығыз байланыста пайда 
болған күрделі ерітінділерді еске түсіреміз. Ауа компоненті- 
атмосфера дегеніміз газдардың таза қосындысы емес, 
құрамында су булары мен қатты түйіншектері бар (оның 
ішінде биогендік) күрделі субстанция. Литосфераның қатты
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заттары — алғашқы тау жыныстары ландшафт шегінде 
механикалық және химиялық мүжілулерге үшырайды, суға, 
атмосфералық газдарға қанығады. Географиялық 
компоненттердің негізгі ерекшелігі: әрбір компонентінде 
басқа да компоненттердің заттары қатысатындықтан жаңа 
қасиетке ие болады, ал мұндай қасиет таза жэне физикалық, 
химиялық қасиеті бойынша құрғақ ауадан, ал табиғи 
ерітінділерден химиялық таза судың айырмашылығы бар.

Жер заттарьіның ұйымдасу жүйесінде географиялық 
компоненттер қарапайым дискретті денелер (минералдар мен 
тау жыныстары, газдар мен газ қоспалары, жекелеген 
организмдер) мен геожүйелердің арасын байланыстырушы 
рөл атқарады. Әртүрлі денелердің бір-бірімен эрекегтесуі 
мен сіңуі арқылы пайда болған геожүйенің компоненттерін 
біз географиялық интеграциясы деп қарастыруға болады, 
екінші жер бетіндегі табиги денелерді ұйымдастырудың 
күрделі формасы ретінде -  геожүйе болады. Геожүйеге 
қарағанда географиялық компоненттер бірінші қатардағы 
құрылымдық бөліктер болып саналады, яғни оның вертикаль 
құрылымының бөліктері қызметін атқарады, өйткені 
геожүйенің ішінде оларга белгілі бір тәртіппен орналасқан 
қабаттар тэн.

Белгілі жер заттары күрделі де, жүйелі 
ұйымдасуымен сипатталады. Табиғи денелердің өмір 
сүруінің әр түрлі сапалық формаларына ұйымдасудың өзіндік 
құрьшымдық деңгейіне сәйкес. Мысалы, тірІ жүйелерді 
зерттегенде, біз олардың жүйелі түрде бірін екіншісі 
ауыстырып отыратын күрделенген деңгейлерден: жасуша 
арқылы молекулалық организмдерден бастап популяциялық 
жэне ценотикалық деңгейден тұратынын білеміз. Соңғысы 
географиялық талдаудың компоненттік деңгейіне сәйкес 
келеді. Басқаша айтқанда геожүйедегі материяның өмір 
сүруінің биологиялық формасының «өкілі» болып, оның 
биологиялық компоненті -  биоценоз есептеледі.

Геожүйелердің аумақтық категориялары немесе 
деңгейлері мен жекелеген компоненттер арасында белгілі бір 
таксономиялық шамаластық болу керек. Өзіміз
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анықтағандай, фацияның құрылымдық бөліктері больш 
компоненттердің ең ұсақ, аумақтық бөлшектері (жер бедері 
элементі, микроклимат, топырақ айырмасы, фитоценоз) 
қызмет етеді. Эпигеосфераның қүрамына оның компоненті 
ретінде глобальды деңгейге бағынатьш жеке геосфералар 
кіреді.

Ландшафтқа берілген анықтамаларда оның біркелкі 
геологиялық фундаменті бар деп есептеледі. Біркелқілік 
дегеніміз саяыстырмалы түсінік. Ландшафттың 
фундаментінің біркелкілігі қатпарлы негіздің құрылымымен 
және әртүрлі типтегі құрылымымен байланыста болуы керек. 
Бірақ бұл байланыс көбіне жанама болады, әсіресе көне 
платформаларда, себебі мұнда қатпарлы негіз қалың шөгіиді 
жыныстардың астында қалған. Ландшафттың қатты 
фундаментінің негізгі көрсеткіші болып жер беті тау 
жыныстарының петрографиялық құрамы, орналасу 
ерекшеліктері, соньімен қатар жаңа тектоникалық 
қозғалыстардың режимі есептеледі. Тау жыныстарының 
петрографиялық құрамы туралы сөз болганда біз төрттік 
дэуірге дейінгі жэне төрттік дәуір жыныстары екенін, эсіресе 
соңғысының қалыңцыгына байланысты. Платформалық 
жазықтық ландшафттарда, шын мәнісінде, төрттік дэуірге 
дейінгі тау жыныстарының геологиялық қараты бір 
формациялық жыныстармен аяқталады да, макроформа 
құрып, жер бедері пішінін анықтайды. Тек терең эрозиялық 
ойылымдарда ғана әртүрлі петрографиялық құрамдағы көне 
жыныстар байқалады, бірақ бұл ландшафттың геологиялық 
фундаментінің бірдей, себебі әртүрлі геологиялық 
формациялардың бір-бірімен ауысуы геологиялық 
фактордың емес, ландшафттьщ өзінде болатын ішкі 
процестердің әсерінен, ал жыныстардың алуан түрлілігі 
ландшафттың морфологиялық құрылымынан көрінеді.

Қабатталган негізі жер бетіне шығып жататын таулы 
аймақтарда бір ландшафттың фундаменті, жасы мен құрамы 
эртүрлі жыныстар кешенінен тұрады, бірақ жер қыртысының 
жекелеген құрылымдық элементтерімеи (антиклинальдық 
немесе синклинальдық і<ұрылымымен, ұсақ қабаттардың
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ауысуымен, интрузивті және эффузивті жамылғысымен) 
байланыста болады.

Ландшафттың қатты фундаменті түсінігін кеңінен 
қарастыратын болсақ, онда бұл түсінікке геологиялық 
құрылыммен тыгыз байланысты жер бетінің жер бедері де 
кіреді. Жер бедеріне де эртүрлі қатардағы аумақтық 
жіктеулер тэн. Мега жер бедері, макро жер бедері, мезо жер 
бедері, микро жер бедері деген түсініктері бар. Бірақ бұл 
категориялар арасындағы айырмашылықты айыру оңай емес 
және бұлар мен геожүйесінің иерархиялық деңгейі 
арасындағы байланысты табу үнемі оңайға түспейді. Қайта 
аймақтық және жергілікті жер (локальдық) геожүйелермен 
салыстыруға келетін морфомүсін анықтағанның маңызы зор. 
Ландшафт тэуелсіз морфоқұрылым сэйкес, сонымен қатар 
жекёлеген морфомүсінмен де сипатталады (көбінесе әртүрлі 
морфомүсіндер жиынтығы), яғни оған біртекті геологиялық 
фундамент пен бІртипті экзогендік геоморфологиялық 
процесстермен үйлесетін геоморфологиялық кешен тән. 
¥қсас, қайталанып отыратын геоморфологиялық кешендер 
бір жер бедері типін құрайды.

Сонымен, ландшафттың қатты фундаменті дегеніміз 
бір формация жыныстарынан құрылған заңдылықты 
скульптуралык формалармен сипатталатын жекелеген 
морфоқұрылым немесе оның бөлігі (орогендік аймақтарда -  
эртүрлі формациядағы жыныстар -  бір геологиялық 
құрылымға сәйкес). Мысалы, кембрий дэуіріне дейінгі 
кристалдық қалқандардағы экзарация формалары, біртекті 
морфомүсінге сәйкес келетін, беткі қабаты төрттік дэуірдің 
аллговийлі, пролювийлі жыныстарымен толтырылған 
тауаралық тетоникалық шұңқырлар.

Ландшафттарды біртекті геологиялық,
геоморфологиялық фундаменті бар аумақтармен тепе -  
теңдік деп есептеуге болмайды. Біртекті фундаменті бар 
аумактарда, егер осы аумақтар аймагында ендік -  зоналық 
немесе биіктік -  секторлық климаттық айырмашылықтары 
байқалған жағдайда эр түрлі ландшафттар қалыптасуы 
мүмкін. Ландшафттарға затық компоненттердің бөлігі
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ретінде тропосфераның бірталай аумағын да жатқызуға 
болады, бірақ ауа қабатында ландшафттық шекаралар 
өзгермелі келеді. Көбінесе ландшафттың компонеттері деп 
климат деп аталатын атмосфераның жекелеген қасиетгері 
мен процесстеріиің аумақтық ааып жатқан масштабына 
қарай микроклимат, мезоклимат, макроклимат деп бөлінеді.

С.П.Хромовтың көрсетуі бойынша климаттың эртүрлі 
аумақтық масштабтағы категорияларға бөлінуі географиялық 
кешендердің эртүрлі қатардағы таксономиялық бірліктерге 
жітелуінен шығады, өйткені климат геокешеннің компоненті 
болып табылады. Негізгі климатологиялық бірлік ретінде 
С.П.Хромов ландшафт климатын ұсынды. Макроклимат - 
белгілі географиялық облыс немесе зонаның, яғни жоғарғы 
аймақтық кешендердің климаттық ерекшеліктерінің 
жиынтыгын айтамыз. Ландшафттардың климаты туралы 
жалпы түсінік, негізінде, екі бөліктен түрады: 1) аймақтық 
дифференциацияда ландшафттың географиялық алып жатқан 
орнымен анықталатын, жалпы аймақтық климаттың 
ерекшеліктерін сипаттайтын фондық климатпен; яғни алатын 
инсоляция мөлшерімен, атмосфералық циркуляциямен, 
гипсометрлік және тосқауылдық жағдайымен, басқа да 
компоненттердің әсерімен; 2) әртүрлі фациялар мен 
мекендерге тән жергілікті (мезо-микро) климаттың 
жиынтығы немесе содан бөлініп шықпайтын интегралдық 
тусінік. Фондық климат бірқатар жағдайларда шартты сипат 
алатын, бірақ ландшафттың климаттық жағдайларын 
салыстыруға мүмкіншілік туғызатын метеобақылаулардьщ 
жергілікті, яғни өзі орналасқан фация немесе мекендердің 
климатын сипаттайды. Ал ландшафттың климаты туралы 
түсінікті біртектес мекендерде орналасқан бірнеше 
метеостанциялардың мәліметтері арқылы алуға болады, бірақ 
бұлай істеу көбіне іске аспайды, өйткені 
метеостанциялардың орналасуы ете сирек.

Климаттың элементтерінен эпигеосфераның 
континуальдығы айқын байқалады. Бүкіл климаттық 
көрсеткіштер біртіндеп өзгеріп жэне жекелеген ландшафггар 
аумағында біршама көлемі құбылып отырады. Сондықтан,
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олар бір ғана санмен берілмейді де, белгілі интервалдық 
мағынаны белгілеуді талап етеді. Осының нэтижесінде бір 
ландшафттың шекарасында ауа гемпературасының, жауын- 
шашын мөлшерінің жэне басқа юіимаггық көрсеткіштердің 
аумақтық диапазонының өзгеріп, жаңа ландшафт пайда 
болды деп айтуға мүмкіншілік бар белгілі бір географиялық 
табалдырықты (шекті) белгілеу іске аспады. (Жоғарғы 
зоналық бірліктер) үшін бұл табалдырық анықталған). Міне, 
осындай себептердің негізінде климаттық көрсеткіштер 
ландшафттардың шекараларын айқындау мәселесінде 
қолданбайды.

Гидросфера қабаты ландшафтта әр алуан формада 
болып, бір күйден екінші күйге ауысып, үздіксіз айналымда 
болады. В.И.Вернадский табиғи суларды өзіндік минерал 
ретінде қарап, физикалық күйін еске ала отырып олардың 
классификациясын жасады (газ тәрізді, сүйық, қатты су), 
тұздардың шоғырлануына қарай (тұщы сулар, ащы сулар, 
тұздықтар), су мөлшерінің сыйымдылығына қарай өзен 
сулары, көл батпақтар т.б. ) жэне еріген заттардың химиялық 
құрамына қарай. В.И.Вернадскийдің классификациясы 
бойынша мұндай «минералдар» саны жер бетінде 500-ге 
жуық, бірақ түпкілікті ізденістердің нәтижесінде бұл сан 
1000-1500-ге жетуі мүмкін. Табиғи сулар ландшафттармен 
тығыз байланысты, әйткені эрбір ландшафт құрамында су 
жиынтығыньщ заңдылықты қоспасы байқалады (ағьга сулар, 
көлдер, батпақтар, жер асты сулары) және олардың негізгі 
қасиеттері, режимі, қарқындылығы, айналымы, 
минералдығы, химиялық құрамы зоналық және азоналдық 
жагдайлардың қарым-қатынасына, ландшафттың ішкі 
құрылымына, оның компоненттері мен мифологиялық 
құрамына байланысты.

Ландшафттардағы органикалық өмір биоценоздардың 
кешеидердің күрделілігімен сипатталады. Фацияларға 
қарағанда ландшафттарды тек бір ғана өсімдікпен немесе 
өсімдіктер тобымен сипаттау мүмкін емес. Бір ғана ландшафт 
аумағында әртүрлі өсімдіктер типіне жататын көптеген 
топтар кездесуі мүмкін. Мысалы, тайга зонасының әрбір
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жекелеген ландшафт құрамында орманның кейде тіпті 
тундралық өсімдіктер де кездесі мүмкін. Екінші бір жағынан 
бір ғана өсімдіктер формациясы немесе ассоциациясы 
эртүрлі ландшафттарда кездесіп, негізінде, оның біреуіне де 
тән болмауы мүмкін. Сонымен, эрбір жекелеген ландшафт өз 
аумағында белгілі бір топо-экологиялық қатар құрып әр 
алуан өсімдіктер топтарының ерекшеліктерін анықтайды да, 
геоботаникшіық аудан сәйкес келеді.

Ландшафттардың компоненттері ретінде жануарлар 
дүниесінің әсері элі де болса толық қарастырылмаған. Бірақ 
зооценоздардың ландшафтпен оның морфологиялық 
бөліктерімен тығыз байланысты екені даусыз. Кейбір 
жануарлар түрлері белгілі бір мекен жайларға түрақты 
қоныстанған, ал көпшілігі қозғалмалы, орнын ауыстырып 
отырады, бірақ бұндай орныи ауыстырулар белгілі 
ландшафттың шекараларымен (немесе антропогендік- 
аумақтық кешендердің) сэйкес келеді.

Топырақ жамылғысы мен ландшафттар арасында, 
ландшафтгар мен биоценоздар арасындағыдай байланыс бар. 
Табиғи орталықтан біз ландшафттың бір ғана топырақ 
жамылғысымен немесе топырақ түрлері, тіпті топырақ 
типтері күрделі аумақтық бірлік құрайды. Әрбір ландшафт 
белгілі бір топырақ ауданына сәйкес келетін, заңдылықты 
түрде белгілі бір топырақ ауданына сәйкес келетін, 
заңдылықты түрде қалыптасқан эр алуан топырақ типтерінен, 
түрлерінен тұрады.

Көптеген географтар ландшафт компоненттерін 
«күшті» жэне «әлсіз» деп бөлуге тырысты. Мысалы, 
Н.А.Солнцевтің компоненттерді «күштісінен», «әлсізіне» 
қарай орналастырған қатары белгілі: геологиялық құрылым -  
литология -  жер бедері -  климат -  су -  топырақ -  өсімдік 
жамылғылары -  жануарлар дүниесі. Н.А.Солнцевтің түсінігі 
бойынша литогендік компоненттер (яғни қатты 
фундаментпен байланыстылар) «күшті» компоненттерге 
жатады, екінші орында климат пен су компоненті, ал ең әлсіз 
компоненттерге жата,цы, екінші орында климат пен су 
компоненті, ал ең әлсіз компоненттерге биогендік
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компоненттерге биогендік компоненттер екені жатады. Бұл 
көзқарас, эрине даусыз. Ландшафттың жекедеген 
компоненттерінің осы бірліктегі ролі туралы басқа да 
көзқарастар кездеседі. В.Б.Сочава тұжырымы бойынша 
жылу, ылғал және биота геожүйенің «сыншыл» 
компоненттері, өйткені бұлар оның тұрақтылығы мен 
энергиясын анықтайды. А.А.Крауклис геожүйелердің 
компоненттерін қызмет ерекшелігіне қарай үш топқа жіктеді: 
1) Инертті (минералдық субстрат пен жер бедері) геожүйенің 
негізін құраушы; 2) ұтқырлы (ауа және массалары -  
молекулалық қосылу күші әлсіз) -  геожүйе алмасу, транзит 
функциясын құрайды; 3) активті компоненттер биота 
геожүйенің тұрақты, өздігінен орнына келетін компоненті.

А.А.Крауклистің түсінігі бойынша геожүйелердің өзінің 
өмір сүруі мен дамуына құрамындағы компоненттерге 
міндетті, сол үшін компоненттердің қайсысы бірінші орында, 
қайсысы екінші орында деп бөлу мақсат емес, керісінше 
геожүйенің бүтін бірлік ретінде сақталуында әрқайсысының 
ролі қандай екендігін анықтау. Абиогендік компоненттер 
биотага қарағанда жүйеде белгілі мағынада, алғашқы болып 
есептеледі, жер дамуьшда бірінші пайда болғандығы үшін 
емес, олар геожүйенің алғашқы материалдық субстратты 
болып табылады да организмдердің арқасында тірі заттар 
түзіледі. Осымен қатар тек қана абиотикалық 
компоненттерден түзілетін геожүйелерде кездеседі, мысалы, 
мұздар. Мұндай не топырақ жамылғысы, не тірі организмдері 
жоқ, геожүйелерді толық дамымаған немесе 
«гіротоландшафттар» деп атайды.

Бірақ, тіршіліктің пайда болуы иәтижесінде 
абиотикалық ортаның құрамы мен құрылымы біршама 
өзгерістерге ұшырады. Тірі организмдер ең маңызды 
ландшафт жаратушы фактор болып есептелді. Биологиялық 
айналым атмосфера, гидросфера жэне литосфераны 
түпкілікті өзгерістерге ұшыратты. В.И.Вернадскийдің 
тұжырымы бойынша атмосфераның оттегі, азот және 
көмірқышқыл газдарының шығу тегі биогендік, себебі қазіргі 
ауа қабатты организмдерден пайда болады. Бүкіл шөгінді
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қабат жыныстары организмдердің тура немесе жанама әсері 
нэтижесінде, ал табиғатгағы сулардың да, газдың иондық 
құрамы да осы организмдердің нэтижесінде пайда болған.

Сонымен қатар ландшафттарда да биота ең белсенді 
компонент болып саналады. Олар биологиялық айналымға 
органикалық емес затгарды қатыстырады, сөйтіп биомасса 
тузеді, кун энергиясын ауыстырып оны органикалық заттарға 
жинақтайды: өсімдіктердің жер асты бөліктері арқылы 
атмосфераға булану арқылы су қорлары «түседі» т.б.

Керісінше, литосфера заттары «орамсыздығымен» 
айқындалады, тек құрамындағы сулардың тынымсыз 
циркуляциясы арқасында оттегінің, көмірқышқыл газдың 
енуі, әсіресе тірі организмдердің. Олар зат айналымына 
қатысады, өзгереді және толықтырылады. Сондықтан да 
осындай пассивті немесе консервативті қатты компонентті 
ландшафттың негізгі факторы ден есептеу дұрыс емес.

«Фактор» деген уғым ландшафттану ғылымында 
кеңінен қолданьшады, қөбінесе қандай да болсын 
компонентпен тепе-тең деп есептеледі, бірақ фактор жэне 
компонент екеуі екі түрлі ұғым, тендік белгісіні қойған дұрыс 
емес. Фактор дегеніміз процесстердің негізгі қасиеттері мен 
белгілерін айқындайтын негізгі бастама. Ландшафттарда бір 
ғана «бастаушы» фактор болуы мүмкін емес, өйткені ол ол 
кептеген факторлардың әсерінде болады да оньщ эрқайсысы 
ландшафттардың эр алуан сапасы мен қасиеттерінің 
дамуында эртүрлі рөл атқарады. Сондықтан «бастаушы» 
фактор болмайды. Ландшафттардың интеграциялық, 
дифференциациялық факторлары, олардың даму, орналасу 
факторлары туралы айтуға болады. Әрбір жекелеген 
жағдайда факторлар әр түрлі болады. Мысалы, 
ландшафттардың қатты фундаментінің құрылымымен 
байланысты, өздерінің тұрақтылығымен,
консервативтілігімен айқындалатын факторлармен 
анықталады. Бірақ ландшафттардың дамуында өзінің 
табиғаты жағынан консервативті, басқасымен салыстырғанда 
баяу өзгеретін фактор бастапқы бола алмайды. 
Ландшафттардың даму факторлары сыртқы және ішкі болып
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жіктеледі. Барлық компоненттер бір-бірімен тығыз 
байланыстығы сонша, олардың әрқайсысы ішкі қарым- 
қатынастың, сыртқы факторлардың эсерінен дамып отырады. 
Сондықтан климатты да, қатты фундаментті де ландшафт 
дифференциациясының бастаушы факторы бола алмайды. 
Мұндай факторларға күн радиациясы ағынының біркелкі 
еместігін, жер айналымын, тектоникалық қозғалыстарды, 
атмосфералық циркуляцияны жатқызуға болады. Климат пен 
қатты фундамент арқылы осы факторлардың әсері басқа 
компоненттерге ықпал етеді, бірақ климатта қатты 
фундамент сияқты геожүйе компоненттері мен сыртқы 
факторлардың әсерінен пайда болған «азық» болып 
табылады. Мысалы, климаттың пайда болуы жер бедерінің 
тау жыныстарының, өсімдік, топырақ жамылғысының 
әсерімен байланысты.

Ландшафт қүрушы факторларды сыртқы жэне ішкі 
энергетикалық күштермен, зат ағындарымен 
байланыстырған. Кейде ландшафттардың заттык, 
компоненттерімен қатар энергетикалық компоненттерін де 
ажыратады, соның ішінде күннің шашырау энергиясы, тарту 
күші. Дегенмен, энергетикалық факторлар туралы айтқан 
дұрыс. Сондай-ақ ландшафттар дифференциациясыиың 
зоналық жэне азоналдық факторлары да табиғаты жағынан 
энергетикалық.

Ландіиафт шекараларм. Ландшафттану ғылымының 
дамыған кезеңінде-ақ Л.С.Берг ландшафттар бір-бірімен 
табиғи шекаралармен шектеседі деген еді. Бұл сөзімен ол 
ландшафттардың шекарасының объективті түрде табиғатта 
болатынын және өз бетінше қалай болса солай 
белгіленбейтін немесе субъективті болмайтынын айтқан еді. 
Іс жүзінде ландшафтты зерттеуші ғалымдар олардың 
шекараларын анықтауда көптеген қиындықтар тудырған 
болатын. Бұл жайында пікір-талас 50 жылдардың бас кезінде 
өріс алды, осы кезде көптеген ғалымдар бүкіл ландшафттар 
шекарасының тік сызықты екенін дәлелдеуге тырысты. Бірақ 
көпшілігі мұндай пікірмен келіспеді, өйткені практикалық
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өмірде әртүрлі ландшафттардың бір-бірімен ауысатыны, 
өтпелі шекара екендігі бұрыннаи белгілі еді.

Сызықты шекаралар геожүйенің дискретті 
концепциясына сэйкес, бірақ ландшафттық сферада 
дискреттік диалектикалық мағынада континуальдікпен сай 
келеді, сол үшін де шекаралар мәселесі тік сызықтарды 
жүргізумен шешілуі мүмкін емес. Дұрысында, кеңістіктегі 
ландшафттар шекарасы эртүрлі ені бар ауыспалы алқаптар 
болуы керек. Ландшафттар шекарасының шығу тегі эртүрлі 
жэне бір ғана бастаушы фактордың әсерімен айқындалуы 
дұрыс емес. Өйткені ландшафттар дифференциациясы 
зоналық жэне азоналық факторлармен айқындалады, яғни 
соңында кеңістікте осы факторлар ландшафт шекараларын 
анықтайды. Нақтылы жағдайда кеңістікте ландшафттардың 
ауысуының себебі зоналар немесе секторлар бойынша 
климаттың өзгеруі, беткей экспозициясы, морфоқұрылымдар 
ауысуы, осыған байланысты байырғы жэне төрттік 
жыныстардың өзгеруі.

Жоғарыда көрсетілгён себептер ландшафтгың барлық 
компоненттерін өзгеріске ұшыратады, сондықтан ландшафт 
шекараларын кешендік ден атауға болады, өйткені олар 
көптеген жеке шекаралар жиынтығынан тұрады. Бірақ эрбір 
жеке компоненттің кеңістіктегі ауысуы бірдей емес. Мысалы, 
климатты шекаралардың табиғатының тиянақсыз екендігі 
белгілі, топырақ жэне геоботаникалық шекаралар тиянақсыз 
да, анық та, ал геологиялық, геоморфологиялық шекаралар 
көбінесе анық болады. Сонымен қатар кеңістіктегі шекаралар 
уақыт бойынша өзгереді, оның үстіне әрбір компоненттің 
өзгеру деңгейі бірдей емес.

Қатар орналасқан ландшафттардың шекаралары өз 
маңызын морфологиялық құрылымның өзгеруінен табады, 
яғни морфологиялық бірліктерінің жиынтығынан. 
Ландшафттың шекарасын жекелеген «көршілес» жатқан 
мекендердің шекарасының қоспасынан тұрады да, оны не 
бірінші, не екінші ландшафтқа жатқызуымыз керек. 
Дегенмен, біз мекендер шекаралары сызықты деп айтсақ та, 
одан ландшафт шекаралары да сызықты деген түсінік
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туындамауы керек. Көптеген мекендер ауыспалы 
болғандықтан екі ландшафтқа да жатқызуымызға болады 
(мысалы, тайгадағы суайрықтық батпақтар).

Көбінесе белгілі бір ландшафтқа тән мекендер 
кенеттен осы ландшафт шегінде жоғалып кетпейді, біргіндеп 
өтпелі аумақта сиреп бастайды. Мысалы, Балтық 
қалқанындағы жартасты қырат мекендерінің шекаралары 
оңтүстікке қарай біртіндеп көлемі азайып, биіктігі төмендеп 
кетеді. Сонымен, ландшафттардың морфологиялық 
қүрылымының езгеруіне негізделе отырып, сызықтық 
шекаралар емес, керісінше етпелі аумақтар туралы түсінік 
алынады. Олай болса, ландшафт шекараларыиың белгілі ені 
болады және карта масштабына сәйкес шартты түрде сызық 
деп қаралу керек. Ландшафт шекараларының ені үлкен шекте 
түрленіп отырады. Әсіресе айқын керінетін шекаралар 
азоналық геологиялық, геоморфологиялық факторлармен 
байланысты. Мысалы, петрографиялық қүрамы әртүрлі 
жыныстар жер бедеріие айқын кемерлер қүрганда. Айқын 
білінетін ландшафттық шекаралар бір-біріне қарама-қайшы 
тау жыныстарымен де байланысты болады, тіпті бұл ауысу 
жер бедерінде айқын байқалмаған жағдайда да. Жер 
бедерінде айқын байқалмайтын шекаралар біртіндеп ауысып 
отыратын, тіпті бір-біріие кірісіп жататын төрттік дәуірдің 
жыныстарына тэн.

Зоналықпен салыстырғанда азоналық факторлар 
кеңістікте тез өзгеріп отыратын болғандықтан, көптеген 
ландшафт шекаралары азоналық болып келеді. Ірі және жер 
бедері бойынша біртекті болып келетін жазықтарда олар 
тиянақсыз ландшафттық өткелдер құрайды. Кейбір жағдайда 
зоналық шекаралар азоналықпен сәйкес келеді, мүндай 
жағдайда айқын ландшафттық шекаралардың өзі күрделі 
болып келеді, өйткені жоғарыда айтылғандай жекелеген 
компоненттердің шекаралары бір-біріне сәйкес келмейді. 
Мысалы, Онега-Валдай қыратының батыс бөлігінің 
ландшафттары көршілес жазықтардан айқын орографиялық 
шекара арқылы бөлінеді. Бірақ геологиялық шекара 
«карбонаттық глинт» моренаның қальщ қабатының астында

4 8



жатқандықтан біршама шығысқа қарай орналасқан, ал 
климаттық шекараны жауын-шашын мөлшері бойынша 
жүргізілетін болсақ, онда ол орографиялық шекарадан да 
батыста болады. Өйткені ауа массаларының көтерілуі 
орографиялық тосқауылдан біршама батыста айқын 
байқалады. Ландшафттық шекара есебінде соңғысы 
есептеледі, өйткені бэрінен оңай белгіленеді, сонымен қатар 
басқа компоненттер үшін де маңызы зор.

Ландшафт -  үш өлшемді зат, сондықтан оның 
литосферада сыртқы жэне тропосферада шекарасы болуы 
керек. Геожүйенің әрбір таксоиомиялық бірлігіне 
географиялық қабықшаның белгілі қабаты сәйкес келеді, 
яғни геожүйенің деңгейі жоғары болған сайын оның 
вертикальдік қабаты да үлкен деген ұғым бар. В.Б.Сочава 
бойынша фацияның вертикальдік қалыңдығы 0,02-0,05 км, 
ландшафттыкі 1,5-2,0 ландшафттық провинцияныкі 3,0-5,0 ал 
ендік белдеудікі 8-! 7 км. Бірақ мұндай таза теориялық пікірді 
дэлелдеу қиын.

Атмосфера қабатындағы ландшафт шегін осы 
ландшафттың атмосфералық процеске тигізетін әсері 
білінбейтін орталық деп есептеу керек. К.Н.Дьяконовтың 
зерттеуі бойынша тундра зонасындағы фациялардың 
темгіературалық айырмашылығы антициклональдік ауа райы 
кезінде 2 м биіктікте, қисық қайыңды ормандарда 4-5 м 
биіктікте теңеледі де ландшафттар шекарасы 7-9 м биіктікте 
болады екен. Бірақ мұндай қорытынды бір жыл мезгілінің 
біртекті климаттық жағдайында жасалған еді.

Ауа қабаты қозғалмалы болғандықтан біз 
геосистеманың әсер ету шегін бір мезгілде анықтағанмен 
келесі уақытта өзгеріп кетуі мүмкін. Сонымен қатар 
ландшафттардың жоғарғы шекарасын анықтаудың 
қиындығы ландшафттың үстінде қалыптасқан ауаиың 
қасиеті, оның эсерімен емес, сыртқы эсерлердің негізінде 
болатындығы. Көптеген атмосфералық құбылыстар қандай 
биіктікте пайда болса да тек қана ландшафттарды емес, 
ландшафттық зоналардың, провинциялардың, тіпті 
ландшафттың морфологиялық бөліктерінің ерекшеліктерін
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сипаггайды. Сондықтан геожүйенің таксономиялық 
бірліктері артқан сайын оның атмосферадағы жоғарғы шегі 
артады деген теориялық жорамалдың практика жүзінде 
керектігі шамалы. Сол үшін ландшафттардың жоғарғы 
шекарасын анықтауды өзекті мәселелердің бірі деп айтуға 
болмайды. Геожүйелердің деңгейі мен оның төменгі 
шекарасы арасыңда эрқашан да тура байланыс болмайды.

Геожүйелердің деңгйі мен оның төменгі шекарасы 
арасында әрқашан тура байланыс болмайды. Мынандай 
қарай бағаласақ, онда жер бедерінің мезоформасындағы 
дөңес жэне ойыс мекендердің аудандық көлемі бірдей болса 
да біріншісін доминантты, екіншісін тәуелді мекендер деп 
есептейміз. Өйткені біріншісі екіншісімен салыстырғанда 
дербес жэне екіншісінен бағыныштылығы шамалы.

Мекендер өзінің ішкі қүрылымы бойынша әртүрлі 
болғандықтан оларды күрделілігі қарай бірнеше топқа бөлуге 
тура келеді. Мезорельефтің айқын байқалатын формасымен 
немесе суайрықтық жазықтардың бөліктерімен сәйкестеніп 
біртекті субстрактта қалыптасқан қарапайым мекендермен 
қатар күрделі мекендер де кездеседі. Күрделі мекендер 
мынандай жағдайдарда қалыптасады:

1) Жер бедерінің ірі мезоформасына екінші 
қатардағы мезоформа кіріккенде;

2) Литологиялық қүрамы жағынан әртүрлі мезо 
жер бедері бір формасы;

3) «бөтен» фациялардың -  батпақтар, карсты 
формалар, ойпаңцар үзіндісіиен тұратын доминантты 
суайрықтық мекендер;

4) «екі есе», «үш есе» мекендер.
Мекендер классификациясы ірі жэне орта 

масштабтағы карталар жасау кезінде нақтылы материалға 
негізделе жасалады. Мұндай ізденістердің алғашқы 
бастамасы болып, пайда болуы, морфологиялық типі мен 
жергілікті ағын системасында алатын орнына қарай 
жіктелген мезо жер бедерінің түрлері табылады. Жіктеудің 
келесі бір негізгі белгісі болыгі -  топырақ түзуші 
жыныстардың қүрамының, ылғалдану режимінің сай келуі
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ооімдік тогітары мен топырақ жамылғысьшың таралу 
ерекшеліктерін анықтайды. Мекендерді жіктеуде топырақ 
пеп өсімдік жамылғысы айқындаушы рөл атқармаса да 
неіічгі индикациялық белгі болып саналады. Әртұрлі 
лшідшафттық зоналарда, подзоналар мен облыстарда ұқсас 
жер Оодері формалары мен біртекті жыныстарда әртүрлі 
ме ке11дер қалы птасады.

Лапдшафттардың морфологиялық құрылымының ең 
жоғарғы бірлігі -  осы ландшафтқа тиісті мекендердің 
уйлссімді жиынтығы болып табылатын қоныс саналады. 
Олардың ішкі құрылымы мен жекелену себептері әрқалай. 
Г.нді осылардың ең негізгісіне тоқталайық:

1) Бір ландшафттың шеңберінде геологиялық 
(|іуіідамспггің ортүрлілігі байқалғанда: жоғаргы қабаттың 
қшіыңдыіы әртүрлі болғанда немесе ойпаттарда төрттік 
доуірге дейінгі ескі жыныстармен қатар жас тау жыныстары 
кездескеиде;

2) ІІІығу теп бір рельеф типтерінде 
мезоформаммң морфографйялық жэне морфометриялық 
(и*пі і.исрі озгермелі болғанда;

() Бір ландшафт негізінде мекендердің саны 
пемесе аудаиы жагыпап ерекшеліктері болганда;

4) Мозо жер бедері әртүрлі қатардағы 
формалармен кездескенде: ірі жер бедері формалары 
шеңберінде екінші қатардағы формалар қалыптасқанда. 
Тілімденуі жогары көтеріңкі орналасқан ландшафттарда 
жекелеген қоныс ретінде өзен аралық аймақтарда, 
жайылымнан жоғарғы террасаларды, жайылымдарды 
қарастыруға болады;

5) Даму барысында бір-бірімен қосылып кеткен 
біртипті мекендердің курделі системасы, мысалы, 
суайрықтық батпақтар, карсты ойыстар, қүм төбелер, т.б.

6) Белгілі ландшафттар шеңберінде ала-құла 
кездесетін қоныстар. Бүл жағдай әсіресе күрделі 
морфоскулыттуралық жэне пайда болуы эртүрлі жер 
бедерінің формаларының басым кездесетін соңгы қүрлықтық 
мүздық болған аумақтарда көп кездеседі. Мысалы, төбелі-

51



мореналы ландшафттар аумақтарында доминантты 
мореналық төбешіктермен қатар құм тасты алаңдар және 
әртүрлі көлемдегі көлді-мұздықты жазықтар да кездеседі, ал 
мореналық жазық ландшафттарда - мореналық және 
камалық төбешіктер, мүз жыныстармен толтырылған 
ойпаңдар.

Таулы аймақтардың ландшафттарының
морфологиясы біршама күрделі. Жазықтық жерлердегі 
жіктелетін морфологиялық бірліктер фациялар да, мекендер 
де өз күшін тау ландшафттарында да сақтайды. Дегенмен 
биіктіктің мөлшері, экспозиция қарама-қайшылығы тау 
ландшафттарының өзіндік ерекшеліктері ерекше бір 
морфологиялық бірліктер жүйесін енгізуді талап етеді, яғни 
биіктік пен морфологиялық құрылымның үйлесімді тобы. Өз 
кезегімен соңғысы мезо жер бедері типологиялық фациялар 
мен мекендер қатарын ғана емес, сонымен қатар биіктік 
белдеулерді де қамтиды. Күрделі де заңдылықты түрде 
кездесетін геосистемалар жиынтығына үнемі қайталанып 
отыратын гравитациялық процестер әсерін тигізеді. Бұган өте 
қозғалмалы -  селдер, көшкіндер, опырылмалар, т.б 
құбылыстар жатады. Бұлардың әрқайсысы бірнеше 
бөліктерден тұрады да ландшафттардың ерекше 
морфологиялық бөлігі ретінде қарастырылады. Мысалы, 
көшкіндер системасы көшкін жиналатын шұңқырдан, көшкін 
науасынан жәие аккумуляциялық бөліктен -  көшкіи 
конусынан тұрады. Осы системаның әрбір элементін 
мекендер деңгейімен теңестіруге болады. Бірақ, бұл жүйе 
жалпы қабылданған морфологиялық бірліктер шеңберіне 
фация -  мекен-қоныс сыйыспайды, сондықтан да элі де болса 
атауы жоқ геожүйесінің ерекше түрі деп қарастырылу керек.

1.6 Ландшафт морфологиясы. Локальдық деңгейдегі 
геожүйелер (фация, қоныс, жергілікті жер)

Ландшафттар морфологиясындагы типологиялық 
проблемалар. Әртүрлі қатардағы морфологиялық бірліктер 
күрделі аумақтық үйлесімдер құрып, ландшафттардың ішкі
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орнегін айқындайды да, картада әр алуан кескіндер арқылы 
белгіленеді. Көптеген ландшафттарға белгілі бағытқа 
бағытталған морфологиялық элементтердің ауысып отыруы 
тән. Ландшафттардың морфологиялық бірліктерінің бір- 
бірін белгілі бір жүйелілікпен, эсіресе, жалпы жер бетіңің 
еңкіштігіне байланысты ауысып отыратыны белгілі. 
Ылғалдылығы жеткілікті жазықтық ландшафттарға мекендер 
табиғи дренаж жүйесінен өзен аралық аймақтың орталығына 
қарай ауысады. Дәл осыған ұқсас заңдылықтар, негізінде 
басқа фактор жатса да, эрозиялық үстірттердегі 
ландшафттарда да байқалады. Көптеген жағдайдарда 
жергілікті геожүйелердің орналасуында көзге корінерліктей 
заңдылықтар байқалмайды да морфологиялық «өрнектер» 
рпсі і ала-құлалығымен немесе доминантты мекендерде дақ 
і урінде кездесетін тәуелсіз мекендермен бейнеленеді.

Ландшафттардың морфологиялық «өрнектерін» 
бслгілі бір жүйеге, яғни сандық типке жүйелеу туралы 
эрекеттер де жасалды. Сандық типтің алуантүрлілігі 
мапдшафтгардың ішкі кұрылымының геомегриялық моделін 
саиа жап.шаи айқындау арқылы іске асады. Мысалы, 
мі.ішиідай гиигер жіктеледі: белдеулік, диффуздік, 
дсіідригоіиідтік, гілімдік. Орине геометриялық терминдерді 
қолдапу морфологиялық бірліктердің формасы мен қарым- 
қатынасы туралы шамалаган, жуық мағына береді.

Сонымен қатар ландшафттардың ішкі 
морфологиялық құрылымы көп өлшемді болып келеді: 
бірінші қатардағы морфологиялық бірліктер кеңістіктегі 
қарым-қатынасымен, өзіндік кескін ерекшеліктерімен өздері 
екінші қатардағы бірліктерден құралады: әр мекен өз 
кезегімен фациялық құрылым жиынтығынан түрады. 
Морфологиялық өрнектердің бір-біріне сыртқы 
геометриялық үқсастығын тапқан күннің өзінде де осы 
ұқсастықтан пайда болуы мен структуралық функциональдік 
айырмашылықтарын табуға болады. Ландшафттардың 
геометриялық «суреті» дегеніміз -  геожүйелердің ішкі даму 
ерекшеліктерінің сыртқы көрінісі. Сондықтан 
ландшафттардың морфологиялық типтерін жүйелегенде
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оларға геометриялық термин аттарын іздеп әуре болмай-ақ 
оларды пайда болу ерекшеліктеріне қарай жіктеген дұрыс. 
Мысалы, біз эрозиялық, криогендік, тебешікті мореналық, 
пролювиальдік морфологиялық типтері туралы сөз 
қозғағанда ландшафттардың ішкі морфологиялық 
ерекшеліктерінің пайда болу факторы мен себебі туралы 
мағлұмат аламыз. Сонымен қатар, оның сыртқы құрылымы 
айқын болады, мысалы, эрозиондық тілімдену 
дендритовидтік өрнекпен, суффозиялық-диффузды өрнекпен 
ерекшеленеді.

Ландшафттардың морфологиялық құрылымының 
сапалық тэжірибесімен қатар олардьщ морфологиялық 
ерекшеліктерін сандық жағынан бағалау жұмыстары да 
жүргізіледі. Осы уақытқа дейін морфологиялық бірліктердің 
формасы, көлемі, орналасуы жэне олардың күрделену 
дәрежесі туралы сандық көрсеткіштердің ондаған түрлері 
ұсынылды.

Қарапайым сандық көрсеткіштерді -  ландшафт
шеңберіндегі типологиялық бірліктердің санын, жекелеген 
контурлардың санын, эр контур мен типтің ауданын, 
олардың сызықтық мөлшерін, шекаралардың ұзындығын -  
ландшафттық картшіарды пайдалана отырып есептеп 
шығаруға болады. Осындай алғашқы мәліметгердің негізінде 
контурдың орташа ауданы, әр бірліктердің ауданының 
қарым-қатынасы, олардың ландшафттағы контур саны
сияқты көрсеткіштерін анықтау оңайға түседі.

Сонымен қатар, картометриялық өлшемдердің
нэтижесінде апынған алгашқы материалдар ландшафттар 
морфологиясының әртүрлі жақтары туралы математикалық 
сипаттама алатын негіз болып саналады - кескіннің 
өрнегінің күрделілігі, ландшафттың морфологиялық 
құрылымының біртекті емес деңгейі, сонымен қатар 
көршілес кесіндердің орналасу ерекшеліктері. Осы 
ұсынылып отырған салыстырмалы қарапайым көрсеткіштер 
мен күрделі коэффициенттерді есепке алу арнайы
формулалар мен ЭВМ машинапарын қолдануды талап етеді.
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Контурлардың бөлшектену дәрежесіне қарапайым 
баға беру ушін контурлар шекарасының ұзындығы ауданы 
бойынша осы контурға тең шеңбер ұзындығымен салыстыру 
қажет.

Л.И. Ивашутина мен ВА.Николаев математикалық 
көрсеткіштер сериясын: бөлшектену, біртекті емес, қарама- 
қайшылықтық, көршілестік коэффициенттерін ұсынды. Бірақ 
бұл көрсеткіштер ландшафттан жоғары деңгейде тұрған 
регионалдық системаларға пайымдалған.

К.И. Геренчук өз әріптестерімен ландшафттардың 
морфологиялық құрылымына талдау жасау үшін 
морфологиялық бірліктердің саны мен ауданын есенке 
алатын графаларды, матрицаларды, қоныстардың аудан 
бойынша орналасуы, күрделену коэффициенті сияқты 
сгруктуралық системаларды қолданды. Олар морфологиялық 
бірліктердің саны мен түрің, көлемдерінің қарым-қатынасын 
және морфологиялық құрылымының жиынтық мөлшерін 
табуға тырысты. ^

Ландшафттардың морфологиялық құрылымының 
толық математикалық бейнелеуін беру мүмкін емес. Әрине, 
осы қолданып жүрген формулаларға жаңалары қосылар, 
олардың жақсы жақтары, кемшіліктері туралы пікір 
тачастыруға болады, бірақ осы ұсынылып отырғаи әдістердің 
теориялық және практикалық маңызына баға беру қиын. 
Әрбір математикалық есептеулердің қорытындысы 
ландшафттық картаның сапасымен тығыз байланысты -  
оның дұрыстығына, картадағы геожүйелердің жіктеу 
ерекшеліктеріне. Әртүрлі ландшафттагы жүргізілген 
математикалық талдаулардың қорытындысын бір-бірімен 
егер оларды картаға түсіру біртекті картографиялық 
материалдардарға негізделгенде гана салыстыруға болады. 
Жергілікті деңгейдегі геожүйелерге морфологиялық және 
математикалық талдау жасауға тиімді ірі жэне орта 
масштабтағы карталар өте аз және бір-біріне аліиақ 
орналасқан территорияларға жасалған. Сонымен қатар 
әртүрлі масштабтағы ландшафттық сьемкалардың біртекті 
нормативті, әртурлі деңгейдегі геожүйелерді бірыңғай жіктеу
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сияқты көрсеткіштер жасалынған жоқ. Ландшафттьщ 
карталарға математикалық тұргыдан баға беру тәжірибесі тек 
жекелеген аумақтарда ғана жүргізіліп келеді, яғни біртекті 
ландшафттық картамен қамтылған аймақтарда.

Ландшафттардың морфологиялық құрылымы 
өзгермейтін, бір орнында тұрып қалатын зат емес, керісінше 
даму барысында біршама өзгеріске ұшырайды. Жер бедерінің 
бір элементінде қалыптасқан біртекті фация бірталай уақыт 
аралығында мекендерге ауысуы мүмкін.

Ландшафттану -  эпигеосфераның (географиялық 
қабықтың) аймақтық және локальдық (жергіліктік) 
геожүйелерін зертгейтін физикалық география ғылымының 
бір бөлігі. Ландшафттанудың зерттеу нысаны аймақтық жэне 
жергіліктік геожүйелер.

Геожүйелердің даму құрылымында негізінен 3 
деңгейді ажыратады: планетарлық, аймақтық және локалдық 
(жергіліктік).

Жер шарында географиялық қабық планетарлық 
деңгейді анықтайды. Географиялық қабықтың қысқа 
мағынасы ретінде «эпигеосфера» термині ұсынылған 
болатын, ол «жердің сыртқы қабықшасы» деген ұғымды 
білдіреді.

Аймақтық деңгейдегі геожүйелер эпигеосфераның ең 
ірі және құрылымы жагынан күрделі бөліктерін -  
ландшафттық зоналарды, секторларды, аймақтарды т.б. 
қамтиды.

Жергілікті жер деңгейіндегі геожүйелерге құрамы 
күрделі емес табиги-аумақтық кешендерді (ТАК), яғни 
қоныстар (урочище) мен фацияларды жатқызады. Аймақгық 
және локалдық деңгейдегі геожүйелер ландшафттық 
ізденістердің негізгі нысаны болып табылады. Сонымен 
ландшафттану ғылымы физикалық географияның бір тарауы 
болып табылады да эгшгеосфераның локалдық және 
аймақтық деңгейлердегі бөліктерін зерттейді. Эпигеосфераға 
континуальдық және дискреттік қасиеттер тэн. 
Континуальдық қасиет -  табиғи компоненттердің өзара 
сіңісуін, энергия мен заттардың алмасып кіріктірілуін
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сипаттайды. Дискреттік қасиет -  табиғи кешендергі зат пен 
энергияның үзік-үзік (дифференциация) алмасуьш білдіреді. 
Эпигеосфераның кеңістік дифференциясы негізінен екі 
бағытта қаралады: тік жэне көлбеу (горизонталдағы). Оның 
тік бағыттағы қүрылымы ярус тәріздес болып, жекелеген 
бөліктерінің тығыздығына байланысты орналасады. Көлбеу 
(горизонталдағы) бағытындағы өзгерістер горизонтальдық 
сипатта болады.

Сонымен, ландшафттану ғылымының негізі 
қүрылықтың регионалдық жэне локалдық геосистемаларын, 
олардың дифференциациясы, дамуы, орналасу 
заңдылықтары, эволюциясы болып табылады.

Ландшафгганудың дамуы жаңа аумақтарды зерттеуге 
негіз болады. Қандай да болсын ғылыми теория белгілі 
тарихи жағдайда дамиды. Егер де жер бетіндегі жекелеген 
компоненттерді қарастыратыи география салалары 
дамымаған болса, онда лаңдціафттану ғылымының шығуы 
екі талай еді. Сонымен бірге талдаудан синтезге ету 
барысында табиғи географйялық кешен жаратылыстану 
заңдылықтарына сүйенеді. Бірақ, бүған жағдай өткен 
ғасырдың аяғыида ғана жасалынды. Жекелеген жағдайда 
ландшафттанудың дамуына биологиядағы эволюциялық ілім- 
дарвинизм және биогеография мен топырақтану 
ғылымдарындағы өлі мен тірі табиғи ортаның қарым -  
қатынасын географиялық есептеу түрғысынан қарау үлкен 
жаңалық болып енді.

Қандай да болсын ғылымньщ тарихын оқып үйренуде 
злеуметтік -  экономикалық жағдайдың ерекшеліктерін 
ескереді. Ғылымның дамуы мен әлеуметтік экономиканың 
дамуы арасында күрделі қатынас бар. Практикалық 
қажеттілік ғылымның алдында шешуге тиіс мәселелерді 
қояды, екінші жағынан алдыңгы қатардағы ғалымдардың 
шығармашылық ойлары қолданбалы мүмкіншіліктерді іске 
асыруға жағдай жасайды. Ландшафттану ғылымының бүкіл 
тарихы қоғамның тығыз дамуымен байланысты. XIX 
ғасырдың соңғы он жылдығында орыс ғалымдары мен қоғам 
қайраткерлері ауыл және орман шаруашылығындағы
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көптеген проблемаларды шешу табиғи компоненттер 
арасындағы байланысты түсіну арқылы екендігін 
мойындайды.

Сонымен, XIX ғасырдың аяғында ландшафт туралы 
ұғым қалыптаса бастады. Әрине, ландшафт туралы ілім 
бірден пайда болған. Сонау ерте уақыттан -  ақ күнделікті 
практикалық қажеттілік, өмір сүру ерекшеліктері мен жерді 
ауыл шаруашылығына пайдалану жолында әртүрлі 
аумақтарды бөлуді талап етгі. Ғылыми ландшафттық 
идеялардың пайда болғанына дейін кейбір кэсіп иелерінің, 
яғни аңшылар мен орманшылардың жергілікті жердің табиғи 
кешендері туралы өз тэжірибесінен алған түсініктері болды. 
Мысалы: Еуропаның солтүстік түрғындарында орман мен 
батпақтың әртүрлі ландшафтық типтерін көрсететін, ал Орта 
Азия халықтарында далаларды, шөлдерді, сортаң жерлердің 
ерекшеліктерін айқындайтын жергілікті терминдері бар. 
Батпақты жерлерді, өзен аңғарларын, сортаң жерлерді 
аумақтық категория ретінде қоныс (урочище) дейді.

Локальды географиялық кешендер бірігіп аймақтық 
деңгейдегі бірліктерді құрайды. Сонымен қатар ежелден 
халық арасында қолданылып жүрген түсініктер: жон, жал, 
сай, ойыс, төбе т.б. ландшафттануға түсінік ретінде енді. 
Сондықтан ландшафттанудың қайнар көзі халықтық 
терминдерді қолданған жөн. Бұл мәселені зерттеген В.В. 
Докучаев және т.б. ғалымдардың еңбектерінен аса көңіл 
бөлгендігін аңғаруға болады.

Қазіргі кездегі кейбір географиялық идеялардың 
түбірін біз сонау ерте замандағы ғалымдардың еңбектерінен 
табамыз. Біздің эрамызға дейінгі 500-ші жыл бұрынғы 
Грекияда жердің шар тэрізді екендігі және 5 б жылу 
белдеулерінің бар екенді анықталды. Бірақ бұл идеялар іс 
жүзінде дэлелденген жоқ. Жердің шар тәрізді екендігі тек 
қана біздің эрамызға дейінгі IV ғасырдың екінші жартысында 
Аристотель айдың тұтылуындағы жердің домалақ формадағы 
көлеңкесін жэне солтүстіктен оңтүстікке қарай 
қозғалысындағы жұлдызды аспанның өзгеруі арқылы 
дәлелдеді. Осы уақытқа жердің көлемін есептеп шығару
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жолындағы ізденістер де тән. Аристотельдің «Метерологика» 
деген еңбегін жалпы жертанудың басталуы десек те болады, 
өйткені мұнда жер қабықшасы, ауа айналымы, теңіз 
трангрессиясы мен регрессиясы, өзендердің аккумулятивтік 
әрекеті турапы мәселелер қаралды.

Осы уақытқа жер бетін аудандастыру туралы істелген 
алғашқы қадамдарды да жатқызуға болады. Мысалы: ежелгі 
гректердің түсінігі бойынша жер бетін үш бөлікке Еуропа, 
Азия және Африкаға бөлген. Мұндай аудандастыру жер 
бетінің сыртқы көрінісіне қарай (өзен, тау) бөлінді. Осындай 
жай бөлуді Геродоттың (485-425 б.ғ.д) еңбектерінен де таба 
аламыз.

Біздің эрамызға дейінгі І-ІІ ғасырдағы құл 
иеленушілік дэуірдегі дүниеге келген көзқарастың тоқырауы 
географияға да әсерін тигізді. Физгеографиялық идеялардың 
одан әрі дамуы бәсеңдеді, осы саладағы гректердің 
жетістіктері ұмыт бол.іы. Орта ғасырдағы дінге көзқарас 
табиғатты зерттеуге қарсы болды. Географияның ғылым 
ретінде қарқындап дамуы XV ғасырдың аяғы мен XVI 
ғасырдың басындағы атақты географиялық ашылулар 
адамзаттың геоғрафия жөніндегі дұрыс бетбұрыстарына 
экеліп соқты. XV ғасырдың 2-ші жартысынан бастап қазіргі 
жаратылыстану ғылымының экспериментальды саласы дами 
бастады. Бұл кезеңдегі жетістік Н.Коперниктің (1473-1543) 
гелиоцентрлік ілімі және техникалық жетістіктер, яғни 
термометр, барометр, көрсеткіш трубаларының пайда 
болуымен сипатталды.

¥лы географиялық жетістіктердің нэтижесінде 
жердің шар тэрізді екендігі талассыз, мұхиттар мен 
құрлықтардың мөлшерлері, мұхит ағыстары тағы басқалар 
анықталды. Бірақ мұның бәрі физикалық географияның 
өркендеуіне аз болды. Өйткені, біріншіден іс жүзінде 
кұрлықтардың табиғаты зерттелмеді, екіншіден 
жаратылыстану ғылымы кейбір географиялық 
құбылыстарды, олардың арасындағы байланыстарды 
түсіндіре алмады.
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Г еографиялық жетістіктердің қорытындысы 
нидерланды ғалымының (Бернгард Варения -  1622-50) 
«Жалпы география» деген еңбегінде география -  
жаратылыстану ғылымы ретінде анықталды. XVII ғасырдың 
екінші жартысынан бастап жекелеген мемлекеттердің 
табиғатын зерттеу жұмыстары өріс алды.

Физгеографиялық синтез жолындағы алғашқы 
қадамдар. XVIII ғасырдың екінші жартысынан бастап 
бірқатар еуропалық мемлекеттерде капитализмнің өркендеуі 
география ғылымының дамуына жол ашты. Осы кезден 
бастап ғылыми түрде географиялық ізденістер басталды. 
Географиялық ізденістердің жаңа бағыты ретінде Ресей 
ғылым Академиясы үйымдастырған экспедициялар 
жүргізілді (1768 -  1784 жылдар).

Жердің табиғатын жэне дүние жүзілік мұхит элемін 
зерттеулерден құрылған материалдар эртүрлі 
мамандандырылган салаларға бөліне бастады. XIX ғасырдың 
басында география ғылымынан геология гылымы бөлініп 
шықты. Сонымен қатар, осы уақытта географиядан 
климатология, мүхшггану-фито-зоогеография ғылымдары 
құрыла бастады. Кәдімгі география ғылымынан 
экономикалық география ғылымы бөлініп шықты. Бүл тек 
қана география ғылымына ғана емес басқа да ғылымдарға 
тән нәрее еді. Осы уақытқа дейін ғалымдар бэріне жалпы 
кезқараспен қараған еді, енді бұдан бұлай олар ғылымның әр 
саласымен шұғылдана бастады.

Солардың ішінде ғалым, саяхатшы А.Гумбольдт 
географиялық байланыстардың себептерін түсіну үшін 
органикалық өмірдің өлі табиғатқа бағынышты екендігін 
атқан. А.Гумбольдтың ғылыми ізденістері кең көлемде 
болмады, өйткені барлық табиғи компоненттер туралы 
мэліметтер жеткіліксіз болды. Ол тірі және өлі табиғаттың 
арасындағы қарым -  қатынасты түсіндіре алмады. 
Гумбольдт географиялық құбылыстарды физикалық деп 
санады және де физика заңдары өсімдік және хайуанаттарға, 
соның ішінде адамдарға да әсер етеді деп түсінді. Бұл 
көзқарас XIX ғасырдың бірінші жартысындағы географтарға
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тән еді. Оларда физикалық географияны физиканың бір 
бөлігі деп түсінді. Бұл идея Ресей университеттерінде 1835 
жылы физика жэне физикалық география кафедраларының 
қосылуының нэтижесікде жүзеге асырылды. Физика ғылымы 
мен физикалық географияның қатынасы біртіндеп дамыды.

XVIII ғасырдың 60-70 ж. П.С.Паллас, А.И. 
Гильденштедт, И.И.Лепехин өздерінің еңбектерінде 
географиялық құбылыстардың пайда болу заңдылықтарын 
ажырата білді. Әсіресе Қазан университетінің профессоры 
Э.А.Эверсман 1840 жылы өзінің «Естественная история 
Оренбургского края» атты еңбегінде органикалық дүние мен 
табиғи ортаның арасындағы қарым-қатынасты зерттеді. Шын 
мэнісінде автор бұл еңбегінде әртүрлі деңгейдегі табиғи - 
аумақтық кешендер (ТАК) ұғымына жақын келді, бірақ ол 
терминді қолданбады.

Сонымен өткен ғасырдың 40-60 ж. орыс ғалымдары 
географиялық компоненітёф)Іің қарым -  қатынасын, сонымен 
қатар табиғи аумақтық кёшендерді, ландшафттардың типін, 
түрін ашты.

Ландшафттық -  географиялық синтездің тағы да бір 
жаңалығы -  аудандастыру болып табьшады. Оның 
нрактикалық мақсатта мэні зор екендігін В.Н. Татищев, А.Н. 
Радищев т.б. мойындады. Осы кезеңдегі аудандастыру 
жұмыстары схема түрде ғылыми негізге сүйенбесе де, 
дегенмен жалпы физикалық географиялық аудандастырудың 
негіздерін салуға септігін тигізді.

У. ЖЕР БЕТІНДЕГІ ЛАНДШАФТТАРДЫҢ 
ТИПТЕРІ.

ЛАНДШАФТТАРДЫ ЖҮЙЕЛЕУДІҢ
ПРИНЦИПТЕРІ

Әр бір жекелеген ландшафт Л.С. Бергтің 
тұжырымы бойынша уақыт пен кеңістікте 
қайталанбайды.Бір-біріне ұқсас екі ландшафты табу мүмкін 
емес.Бұдан ландшафттар аралығында сапалық ұқсастықтар
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жоқ деген ұғым тумау керек. Салыстыру нэтижесінде бір- 
біріне шығу тегі жағынан, динамикасы тағы да басқа 
белгілері бойынша ұқсас ландшафттарды табуға болады, 
сондықтан да жуйелеуге мүмкіндік бар.

Жүйелендіру \ немесе классификация \- онсыз эрбір 
жекелеген ізденістер толық аяқталмаған деп есептелетін 
универсальды жалпы ғылыми процедура.Жүйелендіру белгілІ 
бір обектінің әр алуан фактылерін теория жүзінде бір 
системаға келтіру болып табылады.Жүйелікте даму 
заңцылықтарынң синтезі, құрылымы, күрделі системалардың 
орналасуы өз маңызын табады.Ландшафттық жүйелендірулер 
жер бетіндегі ландшафттарды танып білуде өте үлкен 
үйымдастырушылық рөль атқарады.Оның практикалық 
маңызы да зор. Дүние жүзілік қүрлықтардағы 
ландшафттардың нақтылы саны 5-6 мэнді цифрмен 
есепгелінеді. Практикалық мақсатта жүргізілген 
ландшафттъіқ ізденістерде\ мысалы, ауыл шаруашылығына 
тиімділігін анықтағанда, табиғатты қорғау немесе 
меллиоративті жүмыстар жүргізілгенде \ оладың құрылымы 
күрделі болып, әрбір жекелеген ландшафттарға баға беру, 
оган талдау жасау қиын.Сондықтан да көптеген жағдайларда 
типтік табиғи ерекшеліктерге байланысты типтік нормалар 
мен шараларды қолдануға тиіс болады. \ Қала құрылысы, 
агролесомелиоративті табиғаттьт қорғау т.б\. Яғни 
мүмкіндігінше өте үлкен емес ландшафттық топтарға жіктеу, 
соньімен көптеген ландшафттарды белгілі- бір типтерге , 
кластарға жэне түрлерге топтастыру типологиялық жағынан 
бір-біріне жақын ресурстарының үқсастығымен сипатталады 
да милиоративтік, шаруашылық әсеріне біртекті жауап 
қайтарады.Ландшафттардың классификациясы-
салыстырмалы түрде жаңа өте күрделі және толығымен 
зерггелмегеи проблема.Ландшафттарды топтастырудың 
негізіне қандай критерий алынғанына байлансты жіктеу 
принниптерінң бір-біріне айырмашылығы болу керек. Қандай 
да болсын табиғи жіктеу обектьлердің инварианттык 
қасиеттеріне негізделеді- пайда болуына, қүрылымына, 
өзгермелігіне. Осы критерийлер ландшафттану
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жұмыстарында негізгі рөль атқаруы тиіс. Бірақ олардың 
ұқсастық денгейі әр түрлі сондықтан да ол өз маңызын 
жіктеудің сатылығынан табады, ягни таксономиялық 
бірліктер системасын қолданыдан.Ең жоғарғы 
таксономиялық біріктерде гөменгісіне ауысқан сайын 
жіктеуге жаңа критерийлер енгізіліп отырадды. Осының 
салдарынан ландшафттар қамтитын шеңбер кішірейген 
сайын олардың ортақ қасиеттері көбеие бастайды. Олай 
болса, ландшафттардың ұқсастығы жіктеудің барлық 
сатыларында сақталады- тип, класс, түр, бірақ төменгі 
деңгейде ортақ қасиеттер көп, ал жоғарғысында керісінше.

Классификация жасау индуктивтік жэне дедуктивтік 
әдістердің қатар жүруін талап етеді. Индуктивті әдісті 
қолдануда ең алғашқы материал болып нақтылы 
ландшафттар алынады. Олар ортақ белгілерін айқындау 
нәтижесінде төмегі сатысындағы классификациялық 
катигорияларға топталады. түрге олар өз кезегімен кластарға 
тағы сол сияқты. Ал дедуктивті әдісті қолданғанда ең 
алдымен жоғары деңгейдегі кяассификациялық катигориялар 
мысалы, типтер , кейіннен осының шеберінде тқменгі 
сатыдағы классификациялық бірліктер жіктеледі.

Индуктивтік эдіс иақтылы ландшафттардың 
эртүрлілігін толық еске алуды және де алуан 
территориялардың ландшафтарының жекелеген
ерекшеліктерін ескеруді қамтамасыз етеді.Егер де жаппыға 
белгілі пікірлерді басшылыққы алмасық, жергілікті жете 
жүйелендіруді біртекті жоғарғы таксономиялық сатылармен 
байланстырмасақ, онда біз көптеген алуан түрлі 
жіктеулермен кездесер едік те, оларды бір-бірімен 
салыстыру, қай аймаққа болса да қолдану күрделі болар еді. 
Сондықтан жер бетіндегі ландшафттар өте көп 
болғандықтан, бэрімізге белгілі ландшафттық географиялық 
заңдылықтарға сүйене отырып, оларды дедуктивті әдісті 
қолданып ең жоғарғы таксономиялық бірліктен төменгісіне 
қарай жіктеген дұрыс. Мұндай жағдайда эрбір 
административтік, табиғи бірліктер шекарасында жасалған 
жеке ландшафттық жүйелерді бір ретке келтіруге мүмкіндік
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туады. Сонымен қатар әдісті қолдану жалпы дедуктивтік 
схеманы талдап тексеру үшін, соның нзэтижесінде жер 
бетіндегі бүкіл ландшафттарды толық мінездемесін беру 
үшін қажет.

Жіктеудің негізгі жүмыс құралы болып ландшафттық 
карта табылады. Жалпьшама картографиялық жүмыс 
негізінде ландшафттық сьемканың материалдары өңделеді, 
ландшафттарды бір-бірімен салыстырады, индуктивтік және 
дедуктивтік әдістер үйяесімді қолданылады. Оның
алдыңғысы ландшафттық картаның мінездемесінде
жоғарыдан-төмен бүкіл таксономиялық қатардың бірліктерін 
қамту үшін жэне үйлесімді байланысын анықтау үшін қажет. 
Картаның әр бір жекелеген контуры картада да оның 
мінездемесінде де қатал түрде өзіне тән қайталанбайтын 
орнына ие болады, оның басқа тип құрамында қайталануы 
мүмкін емес.Екінші жағынан картада ешбір контур бос 
болмау керек, оған мІндетті түрде классификация бірлігінеи 
орын табу керек. Сонымен салыстырмалы-картографиялық 
эдіс ландшафттар жүйеленуінің толықтылығын қамтамасыз 
етеді.

Ландшафттардың ұқсастыгы мен айырмашылығы 
көптеген себептерге байлансты, сондықтан да 
таксономиялық қатарда осы себептер қандай тәртіп бойынша 
есепке алынатыны анықтаған жөи. Ландшафттардың 
дамуындағы мынадай негізгі процестер:ылғал айналымы, 
биологиялық зат айналымы, топырақ түзіліуі, 
биомасеасының өнімділігі, олардың жылумен, ылғалмен 
қалай қамтамасыз етілгенімен, яғни күн мөлшері, олардың 
қарым-қатынасы зоналық ендікке, секторлыққа, биіктік 
белдеулерге байлансыты. Ландшафттардың дамуындағы осы 
негізгі зақдылықтар олады жіктеудегі негізгі «координант» 
болып есептелінеді.

Жоғарыда айтылған ой пікірлерді еске ала отырып 
жіктетдің ең жоғарғы таксономияльғқ бірлігі болып 
ландшафттар типі табылады. Ландшафттар типтерін 
айырудың негізгі критерийі жылу мен ылғалмен қамтамасыз 
етілу айырмашылықтары, олардың гидрогермикалық режим
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ерекшеліктері . Нақтылы классификациялық белгі болып 
мыналар табылады: радиациялық баланс, активті
температура жиынтығы « орташа тэулік және Н.И.Ивановтың 
континентальдық коэфицентті. Сонымен қатар ауа 
температурасының орташа және экстримальды 
көрсеткіштерін, жауын-шашын мөлшерін, булану шамасында 
есепке алған дұрыс.Бір типте жататын ландшафттардың 
ортақ қасиеттері су баланссынан, қазіргі геоморфологиялық 
және геохимиялық процестерден, органикалық заттардың 
өмір сүру қабілеттерінен, онық құрамынан, өнімділігінен, 
биомасса қорьінан биологиялық зат айналымынан, топырақ 
түзу ерекшеліктерінен көрінеді. Әрбір ландшафттардың 
типінің маңызды мінездемесі- табиғи процестердің негізгі 
ритмі. Соңында эрбір ландшафт типіне өзіндік биіктік 
белдеулер тән.

Ландшафттар типінің бөліну негізіне -  жалпы жылу 
мен ылгалмен қамтамасыз етілу көрсеткіштері алынған соң 
ландшафттық зоналармең секторлармен байланысты. 
Ландшафт типтері- құрылымында, дамуымен динамикасында 
жалпы зоналық -секторлық ұқсастығы басым ландшафттар 
тобы десе де болады. Зоналық белгілері бойынша барлық 
типтерді топтарга немесе серияларға- жылу мен қамтамасыз 
етілуі бірдей- бірліктерді,ал секторлар бойынша карталарға 
ылғалдануы бірдей топтастырады. Сонымен ландшафттар 
типі негізінде 2 элемент қоспасынан құраладькБіреуі 
жылумен қамтамасыз етілу қатары\ арктикалық, 
антрактикалық, субарктикалық т.б\ екінші ылғалмен 
қамтамасыз етілу қатарын көрсетеді.

Сонымен бірге биобатаникалық белгіге негізделген 
«зоналық» ландшафттық номенклатура да бар, мысалы, « 
мэнгі жасыл орман ландшафттары», « жалпақ жапырақты 
ландшафттар», «тайгалық ландшафттар» , бірақ бұлай 
айту әрқашан ірі, глобальды схемалада қолданбайды. 
Мысалы, оңтүстік жарты шарда тайгалық ормандар жоқ, ал 
мэңгі жасыл ормандар гидротермикалық жағдайы біздің 
жалпақ жапырақты, тіпті тайгалық ормандарға жақын 
болганда ған өседі. Ал зоналық геоботаникалық атаулар тек
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жазықтық ландшафтарына ғана қолданылады., Таулы 
аймақтар да қолданылмайды, өйткені тауларда зоналық 
өсімдіктермен ешбір ұксастығы жоқ белдеулер қалыптасады. 
Гидротермикалық белгілерге негізделгеи номенклатура 
универсальды. Мысалы, «суббореаялды ылғалды 
ландшафттар» деген ұғым жазықтық жалпақ жапырақты 
ландшафтарында, біршама салқын климаттық жагдайда 
қалыптасқан Оңтүстік Америкалық мәңгі жасыл ормандарды 
да суббореалды ылғалды зоналық- секторлық жағдайда 
дамыған биіктік белдеулерді де қамтиды.

Көптеген ландшафт типтері екі жарты шарда да, 
әртүрлі құрлықтарда да, тіпті бір қүрлықтың эр 
секторларында да бірнеше варианттарымен көрсетіледі. 
Мұндай жағдайларында типтерінің атауьша оның 
регионалдық қалыптасуына байлансты қосымша атаулар 
беріледі, егер варианттар климаттың континентальдығымен 
байланысты болса, онда бүл белгіге де атау тағылады. 
Атаулардың толық мінездемесін мысалдары: қоңыржай 
континенттік шығыс еврапалық бориалды ландшафттар, 
қоңыржай континеттік солтүстік америкалык бореалды, күрт 
континеталды орта азиялық шөлді суббореалды.

Әрбір ландшафт типінің негізгі ерекшеліктері 
олардың ареалының орталық бөлігіне айқын байқалады, ал 
шеткі бөліктернде кершілес типтердің белгілері пайда бола 
бастайды. Бұл жағдай зоналық айырмашылықтарын біртіндеп 
пайда болуын көрсетіп оларды подтипке бөлуге негіз болады. 
Көптеген ландшафт типтері 3 подтипке жіктеледі: солтүстік, 
орталы, оңтүстік. Бірақ,бүл эсересе өздері өтпелі ландшафтгар 
үшін \ тайга маңы, орманды тундра, орманды дала, т.б\ негізі 
ереже емес. Мүндай жағдайларда типтер екі подтипке жіктелу 
керек немесе тіпті подтиптерді бөлудің қажеті шамалы.

Жіктеудің келесі таксономиялық саты 
бірлігіне ландшафттардың белдеулік заңдылықтарын 
айқындайтын гипсометрлік фактор алынады. Ол 
ландшафттады класстарға және подкласстарға бөлудің негізгі 
критерийі болып табылады. Ең негізгі биіктік ландшафттық 
деңгейге 2 ландшафттар классы сәйкес келеді: жазықтықты
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жопе таулы.Таулы ландшафттардың негізгі айырмашылыгы 
биіктік белдеулігі. Жазықтық ландшафттар классына екі 
гюдкласс бөлінеді: ойпатты жэне қыратты ландшафттар\ 
олардың екеуіне де ерекше тосқауылды -  тау алды варианттар 
боладыА Ал таулы ландшафттарда аласа -  орта және биік 
таулы касстарды подкласстарда жіктегенде эр бір жекелеген 
типтерінің теңіз деңгейінің биіктігі жоғарылағандығы 
зоналық- секторлық белгілерінің өзгермселігі айқын 
байқалады.

Биікгік белдеулер таулы ландшафттардың 
ярустық бөліктері арқылы есептелінеді. Яғни подкласстар 
лрқылы. Әрбір жекелеген типке\ сонымен қатар подтипке \ 
бпіктік белдеулердің үйлесімді толық қатары немесе спекторы 
іліі Л н жекелеген подкласстарға осы спектордың белгілі 
косіндісі сойкес келеді.

Ландшафггар жіктеуінің төменгі сатысындағы 
бірлікгерді айқындаушы негізгі критерий оның фундаменті,- 
ііогрографиялық құрамы, структураЛық ерекшеліктері рельев 
формалары. Осы критерййлерді негіз етіп алу нәтижесінде 
іаксоііомиялық деңгсйлердің ең томенгі классификациялық 
оірліктсріп ландіііа(|іт түріп жіктеуге болады. Бір түрге 
жатагын ландшафтгар жалпы ортақ белгілерімен , пайда 
болу, морфологиялық жэие қүрылымдық ұқсаастықтармен 
сипатталады. Морфологиялық құрылым нақтьшы 
ландшафттарда гүрге біріктірудегі бастапқы белгілердің бірі 
болып саналады. Ландшафттардың түрлік әр алуандыгы 
ерекше, тек Қазақстан территориясында жүздеген 
ландшафттық түрлерді ажыратуға болады.

Жоғарыда айтылған тұжырымдарды 
қортындылай келе классификациялық қатарды екі мысалмен 
көрсетейік:

1\ Тип: қоңыржай континенттік шыгыс 
еуропалық ландшафттар.

Подтип: Оңтүстік тайгалық;
Класс: жазықты;
Подкласс: Қыратты;
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Түр: Карбонатты палеозой жыныстарындағы 
төбелі- мореналы

2\ Тип: Шөлді өте континентальды орталық 
азиялық суббореалды ландшафттар:

Подтип: солтустік шөлді;
Класс: таулы;

Подкласс: биік таулы;
Түр: кембрий дәуірінде дейінгі тақыр жер мен 

ұсақ тау жынысстары басым қатпарлы- тас кескекті үйінді.
Енді дүние жүзілік жер бетіндегі ландшафт 

типтеріне қысқаша сипаттама берейік.
НОЛЯРЛЫ ЖӘНЕ ПОЛЯР МАҢЫ 

ЛАНДШАФТТАРЫ
Жоғаргы ендікте қалыптасқан ландшафттардың 

жылумен қамтамасыз егілуі нашар, ылғалдану дәрежесі 
бойынща олар гумитті типке тән.Бірнеше зоналық топтарга 
бөлінеді:

ПОЛЯРЛЫ \ АРКТИКАЛЫҚ 
ЖӘНЕ АНТРАКТИКАЛЫҚ \ М¥ЗДЫ 
ЛАНДШАФТТАР

Қазіргі мүз жамылғысы орасан хор ацуданды 
оңтүстік жарты шарда алып жатыр\ 14 млн.км2 антрактикалық 
мүз жамылғысы \. Солтүстік жарты шардың құрлықтарында 
қар сызығы еш жерде мұхит деңгейіне дейін түспейді, 
мұздықтар бірнеше жүздеген метрлік бейіктіктерде гіайда 
болады. Антрактикалық мұз жамылгысының орташа 
қалыңдығы 1600 м, теңіз деңгейінен орташа биіктігі 3040 м\ 
мах-4000м \ Гренландия мұз қалқанының қалыңдыгы 2300м 
биіктігі 3231м. Жаңа жер аралы және басқа да арктикалық 
аралдағы мұз күмбездерінің қалыңцығы 300-400 м , абсалюттік 
биіктігі 1000 м.

Мұзды шөлдердің жылдық радиациялық балансы теріс: 
К= -\ 200:400\ МДж\ м2. Бүкіл жыл бойындагы 

айлардың орташа температуроасы 0°С-тан төмен. Бұл 
мұздықтарда тұрақты өмір белгісі жоқ. Тек мұздықтары жоқ 
тас кесектерде бірен-сараң қына мен мүктер кездеседі. 
Дегенмен антрактикалық мұз жамылгысы белгілі ярустар
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тән:1\ жағалаудағы алқап ; 2 жазық мұздық беткей;3 \ биік 
таулы мұздық үстірт.

ПОЛЯРЛЫ | АРТИК А Л ЫҚ ЖӘНЕ
АНТРАКТИКАЛЫҚІ М¥ЗДАН ТЫС
ЛАНДШАФТТАР
Солтүстік мүзды мүхит аралдарында сол сияқты 

Антрактида түбегінде орналасқанД мүнда оң \250-400 
МДж\м2\, бірақ қазан айынан, көкек айына дейін ол теріс 
мәнге ие болады. Артиканың Атлант маңы секторында 
климат жүмсақ, \іі=20т25\°С \ Кк=4-ғ5\ ылғал жоғары \ 
т= 150-^200 ммүконтинентті секторда климат ылғал \35°С- тан 
төмен \ қар жамылғысы жылына 300 кунге жуық жатады, көп 
жылдық қалың тоң мұздар орналасқан, жазда оның 20-3 Осм 
гана ериді. Өсімдік жамылгысы элсіз дамыған және
гамырлы өсімдіктердің бірнеше ондаған түрі ғана белгілі. 
Олар аласа бойлы \5-10\см\,криофитті шөптер\ поляр көкнэрі, 
т.б\, олар әдетте поитонның жарылған жерлеріне
шоғырланган, бірақ олардың тамырлары тығыз тұтаспайды. 
ІІолиогонның беті жіңішке қабыршықты қынамен және 
микроскопиялық балдырлармен жабылған. Мүнда
бауырымец жорғалаушылар жоқ, бірақ сүтқорктілердің бірлі- 
жарым түрлері, сол сияқты күстар да кездеседі.
Фитомассаның жылдық оиімі 0,2-0,3 т\га -дан аспайды, ал 
оның қоры 1,5 т\га болады.

Маусымдық ырғакта 9-10 ай бойы аяз, ал поляр түні 
120-130 тэулікке созылады, ең суық уақыт поляр түні 
аяқталғаннан кейін ақпан -  наурызда басталады. Көкекте 
поляр күні басталады, бірақ маусымның аяғында ауаның 
орташа температурасы оң болады. Активті фаза-поляр жазы 
қарсыз кезеңмен және поляр күнінің П- жартысына сай келеді 
\ шілдр және тамыз \.. Микроорганизмдер мен өсімдіктердің 
тіршілік әрекеті бірқалыпсыз, ауаға қарағанда топырақтың 
беті қатты қызады, вегетация өте жылдам өтңп кетеді, ал 
тамызда өсімдіктер солып қалады.

СУБАРКТИКАЛЫҚ \ТУНДРАЛЫҚ\
ЛАНДШАФТТАР.
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Субарктикада жылу мен ылғалдылық Артикамен 
салыстырганда артады. К=МДж\м2 солтүстікте , ал 
оңтүстікте 10ООМДж\м2 дейін артады. Т2.3-4-тен 10-12°С-қа 
артады. Арктотундралық, типті тундралық жэне оңтүсгік 
тундралық ландшафттар £  110 500-600°С-тан аспайды. Кк- 
Атлантика маңы секторында тен 7-8-ге дейін Шығыс сібір 
Секторында өзгереді. Көп жылдық мүздар барлық 
континентальдық секторындағы даму прцестерімен 
байланысты. Өсімдік жамылғысында аласа бойлы бұталар, 
поляр қайындары мен талдар, бұтақшалар, кейбір дэнді 
дақылдар, шалғындар \ қияқтар \, сонымен қатар мүктер мен 
қыналар өседі. Фитомасса қоры арктикалық тундрада 5 т\га -  
дан оның оңтүстік бөлігінде 20-30 т дейін ; ал өнімділігі 0,5 
тен 3-7 т-га артады. Биологиялық айналым нашар жыл бойы 
химиялық элементтермен қоректенуі 100 кг-1 га . Өмір сүру 
жағдайлары бойынша субарктикалық жануарлар арктикалық 
жануарларға үқсас. Көптеген жануарлар қыс айларында 
тундрадан кетіп қалады. Сондықтан да жыл мен екінші жыл 
аралығындағы олардың саны күрт өзгеріп отырады.Топырақ 
жамылғысында тундралық торфты-сазды , батпақтану 
процесі басым.

Типтік қоңыржай континентальды туидрада ауа 
температурасы 5°С -- тан төмен тұрақты қар жамылғысы 8 
айга дейін жатады. Жылдық циклдың басқа бөлігінде 
мынадай фазаларды ажыратуға болады. 1\ көктем алды \ қар 
жамылғысының бұзылуы; 2\ ерте көктем алғашқы 
өсімдіктердің гүлдеуі; 3\ көктем соңы , 4\ жаз; 5\ жаз соңы; 6\ 
күз; 7\қыс алды. Жаздық фазалар 50-60 күнге ғана созылады.

Арктикалық тундрада жазықтық ландшафттары 
біртіндеп таулы ландшафттарға ауысады-арктикалық 
тундраның тасты варианты. 200-300 м биіктікте таула 
арктикалық шөл белдеуі пайда болады- зоналық полярлық 
шөлдердің анологы, шың құздар мен кесек тастар, өсімдік 
жамылғысы жоқ.оңтүстік тундрада арктотундрада белдеу 
250-400 м, ал полярлық Оралда 500-600м, Гренландия 
аралында 700 м дейін. Одан жоғары таулы полярлық шөл 
белдеуі орналасқан. Мұхит маңы тундрада мұздықты белдеу
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қапыптасады. Шпицберген тауының батыс бөлігінде қар 
исызығы 200-300 м, ал Исландияның орталық бөлігінде 1400- 
1600 м биіктікке көтеріледі.

КОНТИНЕТ АЛЬДЫ БОРЕАЛДЫ-
СУ Б АРКТИКА ЛЫҚ ЮРМАНДЫ ТУНДРАЛЫ \
ЛАНДШАФТТАР.Континетальдық климат жағдайында 
тундрадан тайгаға өтпелі аймақта орманды тундра 
қалыптасады.Жылу қоры біртіндеп көбейеді, жауын-шашын 
да кеп түседі, бірақ мұхиттардан алыс орналасқандықтан 
қысы қатал.Климаттың континентальдығы иартқанымен 
эрбір жекелеген секторларда бірдей емес. Мәңгі тоңдар көп 
таралған, батпақтану, термоқарст процестері басы. Типтік 
тундралық топтарда алдымен аласа бойлы карликті 
қайыңдар, сосын қарағай , шырша сирек тоғайлар кездеседі. 
Фитомасса қоры орташа мөлшермен 40-75 т\га жылдық 
өнімділік 4-6 т\га. Көптеген тайгалық жануарлар өкілдерінің 
араласуы нэтижесінде \ бүгы, қоңыр аю\ жануарлар дүниесі 
түрлене түседі. Тундралық торфты сазды топырақ басым, 
кейбір жерлерде күлгін топырақты, сонымен қатар торф 
дамуы ұлғаяды.

Тундрамен салыстырғанда қыс айларының ұзақтығы 
азаяды \ 180-120 күн\, жыл мезгілдерінің структуралық 
ерекшеліктері бойынша ормашнды тундраға жақын. 
Фитосинтездің алғашқы басталуы мен жасыл өсімдіктеордің 
пайда болуы орташа ауа температурасы 5°С-тан асқанда 
басталады, ал карликті және ұзын діңгекті қайыңдардың 
жапырақтауы орташа температура 7-8°С аксқаңда; 
жидектердің пісуі шілде айының аяғында тамыздың басыңда. 
Путорана тауларында сирек бал қарағайлы ормандар теңіз 
деңгейінен 200-500м биіктікте, оны ені тар бұталы 
белдеу,содан кейін таулы мүкті және қыналы тундра 
ауыстырып отырады. 500-700 м биіктікте кесек тасты 
жалаңаш шынды белдеу қалыптасады.

М¥ХИТ МАҢЫНЫҢ БОРЕАДДЫ
СУБАРКТИКАЛЫҚ ЛАНДШАФТТАРЫ | ШАЛҒЫНДЫ 
ЖӘНЕ ОРМАНДЫ ШАЛҒЫНДЫ\. Бұл толпты орманды 
тундраның мұхит маңы анологы деп қарастыруғы болады.

71



Батыс европалық шалғынды ландшафттар жылы, ылғалды 
климатпен айқындалады, бүкіл жыл айларының орташва 
температурасы оң, бірақ жазы салқын. Шымтезекті жэне 
шымтезекті торфты топырақта шөптесінді -  дэнді шалғындар 
басым.Оңтүстік жарты шардағы анологтары Мальвина, 
Оңтүстік Георгия жэне Отты жер аралдарында. Алеут жэне 
оңтүстік Гренландия ландшафттары кантинентальдығының 
өсуімен \Кк-3+5\, ал Курил мен Камчаткаландшафттарының 
континентальдығы \ Кк-5=7\. Соңғысына ұзақ \150-200\ күн, 
қатал қыс \11=,6-М6°С\ қалың қар жамылғысы тән; өсімдік 
жамылғысының өкілдері сирек тас қарағайлар, бірақ 
шөптесінді өсімдіктер басым.Фитомасса қорының мөлшері 
бойынша \-85т\га \ камчаткалық орманды шалғынды 
ландшафттар орманды тундраға жақын, бірақ өнімділігі 
артық \ жылына 7 т\га\ . Топырақ түзілу процесі өсімдік 
жамылғысы қалыңцығының қалыңдығының қалыңдығымен 
сипатталады, қашқылдылығы шамалы шым топырақтар 
дамиды.Ландшафттардың дамуына вулкандық процестердің 
әсері зор.Камчатка түбегінде биіктік ландшафттық белдеулер 
айқын білінеді. Беткейлердің ішкі аймақтарында аласа 
таулық белдеу 500-800 м биіктікке көтеріледі, бірақ мүхиттар 
жағындағы беткейлерде теңізгейіне дейін түсуі мүмкін. Биік 
тауларда таулы тундра \1100-1300 м солтүстікте, 1500-1600 м 
оңтүстікте\, жалаңаш шыңдар мен таулы мұздықтар \ қар 
сызығының биіктігі солтүстікте 1200-1300 м, оңтүстікте 
2100-2200 м .

БОРЕАЛДЫ ЖӘНЕ БОРЕАЛДЫ 
СУББОРЕАЛДЫ ЛАНДШАФТТАР. Бореалды 
ландшафттар Евразия мен Солтүстік Америка 
құрлықтарында жақсы дамыған, шамамен 50 жэне 70° 
ендіктерде. Олардың оңтүстігінде өтпелі кескін болып 
бореалды-суббореалды ландшафттар орналасқан.

БОРЕАЛДЫ \ ТАЙГАЛЫ\ ЛАНДШАФТТАР- 
қоңыржай салқын климат басым, К.=1000-Н600МДж\см2, 
Еіш̂ ЗОО^ЫОО^С ылғалдылығы жеткілікті, жылдық жауын- 
шашын мөлшері 500-700 мм. Ылғалдылық пен 
континентальдық шамасы ауытқымалы. Біртекті ылғалды
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климат Солтүстік Американың тосқауылды жауынды 
бореаолды мүхит маңы ландшафттарына тән. \г>2000мм 
Кк=3=4\ олардан тосқауылды скандинавия ландшафттары 
артта қапады. \Кк=4-^5\, г-2000 дейін\ Шығыс европалық және 
шығыс канадалық тайга қоңыржай континентальды топқа \ 
Кк.-:6=7\; батыс сібірлік, орталық шығыс канадалық, қиыр 
шығыстың типтік континенталдық \ Кк=8\, орта сібірлік, 
орталық батыс канадалық айқын континентальдық \Кк=9\, 
шыҒыс сібірлік өте континентальдық \Кк= 10\ топтарға 
жатады.

Жьшумен қамтамасыз етілу ерекшеліктеріне, 
олардың айырмашылықтарына байланысты бореалдық 
бөліктің солтүстік тайга аймақтарында қалыптасқан. 
Батпақтану дамыған, су ағыны қарқындылығы жоғары, 
денудациялық процестердің дамуын орман өсімдіктері 
тежейді. Қүрамында шамалы эдификаторлар бар қылқанды 
ормандар басым: айқың жэне өте континентальды климатта 
сирек бал қарғайлар \ бұтаСында ярустар\, басқа секторларда- 
қалың қылқанды ормандар; шыршалардың шөптесінді 
бұталы ярусы, мүктер, оңтүстік тайганың шеткі 
секторларында жалпақ жапырақты ормандар. ¥сақ тасты тау 
жыныстарында қарағайлы ормандар әсересе солтүстік 
америкалық мұхит маңы тайга өсімдік жамылғысының эр 
алуандығымен ерекшеленеді: ситхин шыршасы, батыс 
хемлок т.б.

Өсімдік жамылғысьгаың алуандығы мен Оның 
өнімділігінің жоғарылығы нәтижесінде жануарлар дүниесі 
де бай. Тундрамен салыстырғанда отырықшы жануарлар, 
омыртқасыздар басым, бауырымен жорғалаушылар , қос 
мекенділер пайда бола бастайды. Тайганың көптеген сүт 
қоректілері басқа да зоналарда таралған.

Биомассаның қоры мен өнімділігі солтүстіктен 
оңтүстікке жэне құрлық орталығының мұхит маңы 
ландшафттарына қарай көбейеді. Шығыс европалық 
плакорлы шыршаларға келесідей биомасса қорының шамасы 
тән: солтүстік тайга -  150, орталық -250, оңтүстік-300 т\га; 
осыған сэйкес жылдық өнімі 4-6, 5-7, 8-10т\га. Ал шығыс
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сібірлік бал қарағайларда осы керсеткіштер 2 немесе одан да 
көп есе аз. Тайгалық типтік ормандар жылына 100-200 кг\га 
химиялық элементтермен қоректенеді.оның 80-150 кг 
қалдықты өсімдіктермен қайтадан топырақ жамылгысына 
оралады. Осьі қалдықтардың нәтижесінде фульво 
қышқылдары пайда болып химиялық элементтердің 
миграциясын қарқындатады. Карбонабанатта, сульфаттар, 
хлоридтер топырақ жамылғысынан шайылады.

Г еосистемалардың дамунда секторлық
айырмашылықтар басым, батыс европалық атлантика маңы 
тайгасында қыс 90 күн, ал шығыс сібірлік тайгада 200-ден 
астам, вегетациялық кезеңнің ұзақтығының айырмашылығы 
70-80 күн.

Тайгадағы таулардың төменгі бөлігі таулы тайгалы 
белдеу \солтүстік тайгада -300-600, орталық 600-1000, 
оңтүстік тайгада 1000-1300м\. Орта тауларда оны сирек 
орманды, бүталы белдеулер ауыстырады.\600-800 м 
солтүстігінде, 1300-1500 оңтүстігінде V Одан жоғары таулы 
тундра жалаңаш шыңдар.

БОРЕАЛДЫ -  СУББОРЕАЛДЫ\ ТАЙГА АСТЫ \ 
ЛАНДШАФТТАР. Олар тайгалық ландшафттардан жылу 
мөлшерінің көптігімен, ылғалдануыньщ азаюымен, бірақ 
жауын-шашын мөлшерінің буланудан басымдылығымен 
сипатталады. Бұл ландшафттар әсересе Шығыс Еврогіада 
жақсы көрсетілген. \Кк=6=7\; г=500=700 мм\. Табиғи өсімдік 
жамьшғысы жоғары белдеулерде аралас ормаеъндар мен 
шыршалар;одан төмен жалпақ жапырақты ормандар\ жөке, 
емен, шігіршін\. Жануарлар дүниесінде тайгалық түрлермен 
қатар жалпақ жапырақты орман өкілдері де кездесед, 
омыртқасыздар түрі көбейеді.Фитомасса. қоры. 300 т\га, 
өнімділігі 12 т\га, кей жерлерінде одан көгі.Қалдық 
өсімдіктермен жылына 200-400 кг\га химиялық элементтер 
қайтып оралады. Тайгамен салыстырғанда қалдықты 
өсімдіктер тез ыдырайды, қара шірінді құрамында фульво 
қышқылдарымен қатар ульмин қышқылдарыньщ болуы оның 
химиялық негіздерімен байланыста болын қара шірікті
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горизонтта қалуына ықпалын тигізеді. Зоналық топырақ шым 
күлгін.

Шығыс европалық тайга ландшафттарының жақын 
анологі солтүстік америкалық лаврентийлік тайга асты 
ландшафттары, бірақ ормандар мұнда ормандар өте бай, 
топырагы қоңыр , орманды.батыс сібірлік тайга асты типті 
континентальды, сүр орман топырағында қайың көк терек. 
Оның анологы- орталық канадалық тайга асты ландшафттар, 
ылғалдануы тұрақсыз.Қиыр шығыстың осы 
ландшафттарында айқын континентальдық климат -  гмелин 
бал қарағайлы мен манғол емені- қоңыржай континентті 
муссонды типке аусады, қоңыр орман топырағындағы өте 
бай жылдық жапырақты ормандар.

Аласа таулардың төменгі бөлІгін Ү700-800 м\ қалың 
қылқанды ормандар, орталық белдеуін бұталы тоғай, ал одан 
жоғары тас кесектер қалыптасқан.

СУББОРЕАЛДЫ ЛАНДШАФТТАР
\СУБТРОПИКТІК ЛАНДШАФТТАРҒА ӨТПЕЛІ\

Суббореалды ландшафттарға жылы қоңыржай 
белдеудің системалары жатады. \К= 1500=-2000МДж\м\ 
ылғалдану өте кең диопозонда өзгеретіндіктен 
ландшафттардың типтері ылғалдыдан өте шөлге дейін 
ауысады. Радиациялық баланс пен жылудың мөлшері артқан 
сайын біртіндеп субтропиктік ландшафттардың белгілері 
пайда бола бастайды.

СУББОРЕАЛДЫ ЫЛҒАЛДЫ
ЛАНДШАФТТАР.Бұл ландшафттар мұхит маңы 
секторларына жақын. Европалық бөлікте олардың үш типі 
кездеседі. 1\ батыс европалық ландшафттар жұмсақ және 
ылғалды климатпен сипатталады. |Кк=3=5; С.О- ден 5- 
7°С\онда екі подтип болып солтүстік, оңтүстік.

Суббореалды ылғалды ландшафттар қаншама алуан 
түрлі болса да ортақ қасиеттері көп. Бореальдық 
ландшафттарымен салыстырғанда геосистемалардың активті 
даму кезеңі 50-60 күнге көп, химиялық үгілу, биологиялық 
айнааым, ылғалдану үдейді. Өсімдік жамылғысында
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мезофильді жалпақ жапырықты ормандар бапсымД емен, 
жөке , шегіршін, шетен, қызыл қайың\ бірақ шығыс азиялық 
және солтүстік америекалық ормандар европалыққа 
қарағанда қүрамы жағынан бай. Солтүстік Американың 
«жауынды» тынық мұхиттық бөлігінде қылқанды ормандар 
басым, әсересе биіктігі 125 м дейінгі дугласия ерекшеленеді. 
Оңтүсті к жарты шардың жалпақ жапырақты ормандарына 
мәңгі жасыл оңтүстік шамшаттар жэне де басқа ағаштар 
түқымы тән. Жалпақ жапырақты ормандардың биомасса 
қоры 300-600т\га, жылдық өнімділігі 10-16 т\га . Химиялық 
элементтерімен жылдық қоректену мөлшері 300-500кг\га, 
өсімдік қалдығымен 250-300т\га қайта оралады.

Солтүстік жарты шардың жалпақ зжапырақты 
ормандарының жануарлары бір типті. Сүт қоректілердің 
ішінде ірі өсімдікпен қоректенетіндер бар;мұ.хит маңы 
ландшафттарында қар жамылғысы өте қалың 
болмағандықтан тұяқты жануарларға жағдай жақсы 
жасалынған \ бұғы, қабан , елікҮ Топырақ жамьшғысы 
омыртқасыздарға бай, оның 90% жуығы жауын құрттары. 
Өзіндік ерекшеліктерімен, алуан түрлілігімен, көптеген 
эндемик түрлерімен суббориеалды оңтүстік америкалық 
ормандар сипатталады; эсересе Жаңа Зеландия аралы 
энтемиктері.

Биологиялық элементтердің қарқынды 
айналымы мен микробиологиялық эрекеттер топырақ 
қабатында гумустың жинақтаалуына әсерін тигізеді, 
негіздерімен қанығады, топырақ ерітінділерінің нейтралды 
рекциясын айқындайды. Негізгі топырағы қоңыр орман 
топырақтары, ал коытинентальды шығыс европалық 
ландшафттарда сұр орман топырагы.

Жалпақ жапырақты орман ландшафттарының 
айырмашылығы мен ортақ қасиеттері олардың мезгілдік даму 
ритмінен көрінеді. Батыс европалық ландшафттарда қыс 
айларында қар жамылғысы аз уаұыт жатады, ал шығыс 
европалық жалпақ жапырақты ландшафттарда қыста тұрақты 
қар жамылғысы пайда болады: батыста 60-80 күнге, ал 
шығыста 130-140 күнге дейін. Ерте көктемнің қандыаға,
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қайың тектес бұта ерте гүлдейтін өсімдіктер фазасы атлант 
маңы аудандарында ақпанның ортасында, ал шығыс 
европалық ауданда -  көкек айында ғана басталады. Көптеген 
жалпақ жапырақты ормандардың жасыл желекке бөленуі ауа 
температурасы 10°С-тан асканда басталады.Қүрлықтық 
ландшафттарда көктемде және жаз айының басында 
атмосфералық жауын -шашын мөлшерінің жетіспеушілігі 
байқалады. Ағаштардың жапырақтардың жаппай түсуі 
температура 5°С болғанда басталады. Солтүстік америкалық 
жалпақ жапырақты атлантика маңь! ландшафттары мезгілдік 
ритмі бойынша орталық европалыққа, ал континентальдығы 
басым аймағы -  шыгыс европалыққа жақын.Биіктік 
белдеулер схемасы Альпі, Карпат және үлкен Кавказдың 
солтүстік батыс беткейінде толық дамыған. Такулардың 
төмені ярусьш \600-800 м\ емен ағаіптары басым таулы 
жалпақ жапырақты ормандар құрайды. Орта таулардың 
төменгі белдеуінде\ 1000-1500м\ шамшатты орман, 1600- 
2200м биіктікте қалың қьілқанды брмандар дамиды. Биік 
тауларда келесі белдеулер ауысып отырадьі. 1\2000-2400 м 
биіктікте субальлілік қисық ағаштар,бүталар \радодендрон\;2\ 
2500-3000м биіктікте шамалы алып
шалғындары;3\субнивальды шындар мен тас кесектер;4\ тау 
мұздықтары.

СУББОРЕАЛДЫ СЕМИГУМИДТІ ЮРМАНДЫ 
ДАЛАЛЫ \ ЛАНДШАФТТАР.Орманды далалы 
ландшафттар қүрлықтың континентальды секторына сэйкес. 
Жылу мөлшері бойынша жалпақ жапырақты ормандардың 
айырмашылығы аз, бірақ ылғалмен қамтасмасыз етілуі төмен 
\Кк-0,6е-1,0\ сондықтанда ормандар біртіндеп азайып 
шалғынды далалар қалыптасады.Батыс Сібірлік орманды 
далада климат айқын конинентальдыққа жуық, қысы үзақ , 
қатал. Жаппақ жапырақты ормандар қалыңтаспайды, 
шалғынды дала өсімдіктерімен қатар терек пен қараған 
өседі.Суббореалды орманда дала ландшафттары айқын 
континетальды муссонды климатты. Қиыр Шығыста ауданды 
альш жатыр.Солтүстік Америкада орманды дала
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суббореалдық типіне «прерий » деп аталатын а.ймақтың 
солтүстік бөлігін жатқызуға болады.

Биіктік белдеулер Батыс Сібірдің таулы 
аймағында айқын көрінеді. Аласа таулардың батыс ық жақ 
беткейлерінде 700-800м биіктікте көк теректі самырсынды 
ормандар мен биік шөптер:1200-1400м орта таулы 
белдеулерде оны шыршалы май қарағайлы таулы тайга 
ауыстырады, биік тауларға тундралы жалаңаш шыңдар тэн. 
Аласа таулардың жел жақ беткейлерінің төменгі белдеуінде 
қүрғақ шөптесінді қарағайлар, қайыңдар қалыптасады.

СУББОРЕАЛДЫ СЕМИАРИДТЫ \ДАЛАЛФЫ\ 
ЛАНДШАФТТАР

Қүрғақшылықтың одани эрі артуы орманды 
дала ландшафттарының дала ландшафттарымен ауысуынам 
әсер етеді. Евразия қүрлығьгнда олар айқын, мұхит 
жағалауларына шықпайтын, құрлықтық зоналар құрады да 
төрт ландшафттар типінен тұрады: континентальдық шығыс 
европалық \Кк=8, г=400=500 мм \, айқын континентадьдық 
қазақстандық \Кк=9, г=300=400мм\ өте континетальдық 
орталық азиялық \Кк=10, г=250-^-350мм\, муссонды
континетальды шығыс азиялық \ К,=10/ г=400:500 мм\.

Дала өсімдіктерінің негізгі эдификңаторы -  
көп жылдық дәнді есімдіктер \ жусаи, бетеге, бидай 
тұқымдастар\Евразиялық суббореалды далаларда үш 
подзона: солтүстік, орталық және оңтүстік жіктеледі. 
Ормандардың азды, жыл бойы өсімдіктердің жануарлар 
қоректенуіне қолайлылыгы олардың ерекшеліктерінің бірі 
болып табылады, әсересе фитофагтар үшін \кеміргіштер\ . 
Кептегеи жануарлар індерінде омір сүреді, орман мен 
орманды далаға қарағанда омыртқасыздар саны аз,

Фитомасса қоры солтүстік далада 10-14т\га , 
ал оңтүстікте -5-10 т\га. Қалдықты өсімдіктермен топырақ 
жамылғысына жылына 400-500кг\га азот элементтері қайта 
оралады. Биіктік белдеулердің далалық типі Алтай- Саян

78



таулы системасьгаың орталық беткейлерінде айқын 
байқалады. Аласа таулық далалық белдеу 1000-1200 м дейін, 
кей жерлерде -1500-1800м. Орта таулы ярустың бал 
қарағайлы орман белдеулері 1800-2200м биіктікке көтеріледі, 
биік тауларда ашық тасты алаңдар таулы тундраға ауысады, 
ал ең биік жоталарда субнивальды белдеу, тау муздықтары.

СУББОРЕАЛДЫ АРИДТТІ \ШӨЛЕЙТТІ\ 
ЛАНДШАФТТАР.Евразия материгінде шөлейттік 
ландшафттардың 2 типі кездеседі: айқын континентальдық 
қазақстандық \Кк=9, г=200ғ-300 мм\ және өте континентальды 
орталық азиялық немесе моңғолиялық \Кк=10, г= 
100-ғ200мм\. Өзен ағындарыныңи дамуы н.ашар, 
механикалық үгілу дефляциялық, шұңқырларда тұздар 
шоғырлану басым. Қазақстанның шөлейтті 
ландшафттарындағы сирек өсімдік жамылғысы микрорельеф 
тэлементтерінде алмасып отыратын жусанды -дәнді, 
ксерофитті бқталар, ал ррталық азиялық та -ақ селеу мен 
талшіліктер.Қазақстандық шөлейттерде қар жамылғысы 
батысында 95, ал шығыеында 135 күнге дейін сақталады. 
Ерте гүлдейтін өсімдіктердің дамуы ауа температурасының 
орташа мөлшері 5°С-тан асқанда басталада. Қар жамылғысы 
ерігеннен кейінгі уақытта топьірақ жамылғысында ылғалдану 
жетіспейді. Бұталы өсімдіктердің вегетациялық кезеңі 6-12 
қазаига дейін созылады.

Шөлейтті Қазақстанның аласа таулы 
белдеуінде \1200-1500мм\ таулы дала , орта таулы белдеуде 
\2300-2600мм\ дала, шалғын және бұталардың қоспасы, биік 
тауларда субальпілік және альпілік шалғындар; ал 3000- 
3500м жоғары жалаңаш шыңдар. Орта азиялық типтің биіктік 
белдеулерінде аридттік айқьш. 1600-2000м таулы шөлейттер, 
2700-2900м таулы далаларға ауысады.

СУББОРЕАЛДЫ ЭКСТРААРИДТТІ\
ШӨЛДІ\ ЛАНДШАФТТАР Олар Евразияньщ орталық 
бөлігінде кең тараған. Суббореалды ландшафттарға 
құрғақтық \г<200 мм \ , ыстық жаз жэне жылу қоры \К=1800- 
200МДж\м2\ тән, бірақ қысы өте суық. Зоомасса мөлшеріде 
аз, негізгі жануарлары мен омыртқасыздар, ал
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омыртқалылардан кеміргештер. Көптеген авдар қыста 
ұйқыға кетеді, ал жазда өсімдік жамылғысы күйіп 
кететіндіктен активтілігі кемиді. Суббореалды шөлдерде қыс 
ұзақ \75-125 күн\, тұрақты қар жамылғысының қалывдағы 
кеп емес. Наурыз айының басында батыс бөліктерде, ал 
көкек мамыр айларында барлық территорияда вегетациялық 
кезең басталады.

Қазақстандық шөлдерн типінде биіктік 
белдеулер қатары аласа таулы \800м дейін\ жусанды 
шөлдермен басталады. Орта таулы белдеудің сыртқы 
беткейлерінде 1200-2000 м таулы ақ селеулі дала басым, одан 
кейін шөптесінді -дэнді шалғындар, ақ селеулі шөпті дала 
бұтапар кейде Тянь-Шань шыршасынан тұратын ормандар 
\2700-3000м дейін\; ал таулардың ішкі беткейлерінде 1800 м 
дейін таулы шөлейттер, 2700 м дейін бетегелі дала. Биік 
таулар субальпілік шалғындардан басталады.\300-3400м\ 
биіктікте дейін арша мен жалаңаш тастар,3400-3500м альпі 
шалғындары, сувнивальді белдеу мен мұздықтар Солтүстік 
Америкада суббореалды ландшафттар Каскад жэне Сьерра- 
Невада тауларының тосқауылды көлеңкесінде дамыған, 
оларға өте сирек бұталар үш тісгі жусандар тэн.

СУББОРЕАЛДЫ ОҢТҮСТІК ГУМИТІ | 
ЖАРТЫЛАЙ СУБТРОПИКТІК | ЛАНДШАФГТАР. 
Евразияның батыс бөлігінде бұл ландшафттар жалпақ 
жапырақты орман мен жерорта теңіздік зоналардың 
аралыңында кішкене кескін сияқты орналасқан. Жылу қоры 
жоғары, қысы жылы, бірақ абсолютті мимимальды 
температура -20°Сдейін тұсетіндіктен мэңгі жасыл ормандар 
жоқ.

Климаттъің континентальдық деңгейінің 
ылғалдылығының өзгеруі мұнда ландшафттардың бірнеше 
типін қалыптастырады:1\ батыс европалық атлант маңы, 
бірыңғай климат \Кк=5, г= 1000мм\;2\ орталық европалық 
қоңыржай континентті \ Кк=6:8, г=500:700мм\, кейбір 
жерлерінде даланың белгілері кездеседі. 3\ экспозициялық 
колхида мен гиркан ландшафттары, ормандарының
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флоралық құрамы алуан турлі, күлгін сары топырақ- 
жазықтарда , тау етектерінде сары, қызыл топырақтар.

Евразияның шығысында Янцзы өзенінің 
томенгі және орта бөлітерінде осы қарастырылып отырған 
ландшафттардың ерекше шығыс қьітайлық типі қалыптасқан. 
Климат муссонды континетальды \К=8\, жауын-шашын көп. 
ІООО-ІЗООмм. Зоналық топырақтар сары-қоңыр. Таулардың 
төменгі белдеулерін \1000 м дейін\ емен романдары: 2500 м 
дейін орта таулы белдеуде шыршалы ормандар, одан 
жоғаргы таулы тайга, 3500 м жоғары бұталы тайгалар, қиялы 
шалғындар.

суббориялды оңтүстік семигумидті \орманды 
далалы\ландшафттаР.Бұл топтағы ландшафттар орман 
ландшафттарымени жақын ерекшелігі, жылу қоры, 
ылгалдылыгы көбейеді, бірақ булану мөлшері көп 
болғандықтан ылгалдану коэффициентті 1 ден төмен. Оған 
солтүстік америкалық «црерияны» жат0ызу5а болады. 
Ертеректе мұндай биік шалғындар, өзен аңғарларында басым 
болған. Жыл мезгілдерінің температурасы 10°С жогарғы 
активті кезеңі 200 күнге созылады, қыс айларында 
температура төмендесе де тұрақты қар жамылгысы 
қалыптаспайды.

СУББОРЕАЛДЫ ОҢТҮСТІК
СЕМИАРИДЫ \ДАЛАЛЫ\ ЛАНДШАФТТАР Бұл өтпелі 
орталықта орналасқан территория Евразия мен Солтүстік 
Американың дала зонасының оңтүстігін қамтиды да 
жогарыда мінездеме алған суббореалды далаларға 
ұқсас.Жылумен қамтамасыз етілу жоғары болғандықтан 
далалы шағындар құрамында дәнді өсімдіктердің оңтұстік 
түрлері кездеседі. \темада, бородач\. Хуанхэ бассейндегі 
шығы европалық муссонды далалардың ерекшеліктері 
салғырт топырақтарға жақын «хэйлуту» топырағының 
дамуы, бірақ сұр және қоңыр топырақтардьщ белгісі басым.

Ылғалдану ерекшеліктеріне қарай бұл 
топқа орталық кавказдың тау ландшафттарын да жатқызуға 
болады. Тау алды беткейлеріне тікенді бұталар, қисық шөл 
ағаштары тән, ал таулардың теменгі белдеулерінде 1000-1100
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м грузия емені ормандары, орта таулы белдеуде 1800-2300 м 
шамшатты ОРМАНДАР.

Суббореалды оңтүстік экстрааридтті /шөл/ 
ландшафттары. орталық суббореалдық ландшафттардан 
субтропиктікке өтпелі типтер айқын байқалады. Турандық \ 
Кк =9, г-100-150 мм \ жэне таримдік \ Кк=10, г<100 мм\. 
Туран шөлдерінде жауын-шашын қыс пен көктемде көп 
жауадьқөсімдік жамылғысында жусан, солянкаларымен қатар 
көктемгі эфимерлер, эфимериодтар негізгі роль атқарады. 
Құм массивтерінде ақ сексеуіл\ фитомасса 27\ т\га жуық, 
өнімділігі 7,5 т\га \, өзен аңғарларында тоғай өсімдіктері \ 
бәйтерек, жиде\. Топырығы -ашық сұр топырақтар, 
карбонатты, гумус мөлшері Қыс айлары қысқа, қар 
жамылғысы аз уақыт аралығында қалыптасады, суықтығы 
30°С дейін. Маусым айының қазанға дейін құрғақ , кузде 
жауын-шашын көбейеді, сондықтанда жылы температураның 
негізінде өсімдік вегетациялық қараша, желтоқсанның 
басына дейін созылады. Туран тауларының төменгі 
белдеуінде \800-1000 м дейін\ эфемирлі жусандар 
қалыптасыды.Орта таулы белдеулерінде \1500-2000м\ ірі 
шөпті эфимериоттар, қисық пісте ағашы. Жоғары ылғалды 
беткейлерде «саванна» ірі зонтик тәрізділер, бұталы қоғалар, 
2500-2800 м қылқанды ормандар. Орта таулардың ішкі 
бетейлерінде 3500 м биіктікке дейін төсғемелі аршасы басым 
бетегелі дала, тікенді өсімдіктер тобы. Батыс таулы 
белдеулер суббореалды шөлдермен ұқсас. Қар сызығы 4400 м 
дейін көтеріледі.

Тарим шөлдері өте құрғақ, ауданды 
қозғалмалы құмдар; тас кесектер алып жатыр. Тау шөлдері 
2400-2800 м биіктікке дейін көтеріледі. Одан жоғары таулы 
шөлейт белдеуі сирек бетеге, шөл бұталары. Қар сызығы 
4000-42000-м.

Субтропиктік ландшафттар. «субтропик» деген 
ұгымның өзі жылу мөлшерінің жеткілікті көп екенін айтады, 
қысы жылы, сондықтан вегетациялық процесс жыл бойы 
сақталады, суық мезгілде де ағаштардың жасьш жапырағы
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түспейді. Ылгалдану дәрежесі гу'мидті диапозон мен 
экстрааидті дипозон аралығында ауытқып отырады.

Субтропиктік семиіумидты жэне семиаридты 
ландшафттар \ жерортатеңіздік\. Қүрлықтардың субтропик 
ендігінің батыс бөлігі жазда құрғақ континенталдық 
пассаттардың эсерінде болады, сондықтан осы кезенде 
жауын-шашын мөлшері өте аз. Жауын --шашын негізінде 
полярлық фронттық циклондармен бавйланыста болады да 
жыл мезгілінің суық кезеңінде түседі, булану азаяды , ал 
температура өсімдіктердің вегетациялық процессіне 
қолайлы.Сондықтан да жылдық ылғалдану коэфициентті 
төмен болса да орман өсімдіктерінің дамуына мүмкіндік 
бар.Қысқы циклондардың әсері орография ерекшеліктеріне 
байланысты, сондықтан таулардың жел жақ беткейлері мен 
теңіз маңы алқаптарыида жауын көп түседі.Оның мысалы 
ретінде Жерорта теңіз маңындағы алқапты айтуға болады. 
Өсімдік жамылғысы мәңгГ қаттьі жапырақты ағаштар мен 
қатты қуаңшылыққа төзімді бұталар. Негізгі өкілдері тас 
емен, жабайы зәйтүн. Қазіргі кезде ормандар толығымен 
жойылып, олардың орнында мәңгі жасыл бұталар тараған 
\маквис\. Өсімдік қалдықтары тез ыдырайды, қыста топырақ 
жамылғысында химиялық үгілу басым, төменгі горизонтында 
карбонаттар жинақталады да жазда оларкапиллярлармен 
жоғарғы қабатгарға көтеріледі. Қоңыр топырақтағы гумус 
мөлшері 4-7 %.

Құрғақ мезгілі солтүстікте маусымнан тамызға дейін, 
оңтүстігінде көкектен құркүйекке дейін созылады, бұл кезде 
топырақтың беткі қабаты кебеді, геосистемалардың дамуы 
бәсендейді. Жауын-шащын қазанда түседі, қар жылда 
жаумайды, оқтын-оқтын қайталанып отыратын аяздар 
өсімдіктердің дамуын тежейді, дегенмен олар бүкіл қыс бойы 
жасыл желекке бөлініп тұрады.

Жерортатеңіздік ландшафтар өз ерекшеліктерін аласа 
таулы белдеулерде 200-300 м солтүстікте, 1200-1300 м 
оңтүстігінде сақтайды. /Атлас таулары /; Орта таулы 
Субжерортатеңізді белдеу жапырақты ормандар мен аласа 
мэңгі жасыл ормандар /600-800 м солтүстікте, 1300-1500 м
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оңтүстікте /; одан жоғары шамшатты ормандары басым 
суббореалды ландшафттар аналогы /1500-2100 м/, одан
жоғары бал қарағайлы бореалды ландшафттар аналогы. Биік 
тауларда ксерофитті бүталар, тікенді жастық тәрізділер, 
сирек аршалар кейде таулы шалғындар. Солтүстік Америкада 
бұл типке Береговой жотасыньщ етегі, Оңтүстік Америкада 
Анд тауларының батыс бөлігі, Оңтүстік Африканың көп 
ландшафттары, Астралияда қүрлықтың шеткі оңтүстік батыс 
бөлігі жатады.

СУБТРОПИКТІК СЕМИГУМИДТІ /ОРМАНДЫ 
ДАЛА/ ЛАНДШАФТТАР. Қүрлықтың шыгыс секторындагы 
субтропиктік ьшғалды орман ландшафттары қүрылықтың 
орталыгына жақындаған сайын ылгалдық азаюына 
байланысты семигумидті ландшафттарга ауысады, /г=600 : 
1000 мм/. Жауын-шашын көбінесе жаз айларында түседі, 
Өсімдік жамылғысы алуан түрлі: сирек ормандар, 
саванналар, биік шөпті прериялар -  субтропиктік орманды 
даланың аналогы ретінде қарастыруга болады. Субтропиктік 
Азияда бұл ландшафт типтері Тибет тауларында, оңтүстік 
Америкада Ла-Плата аймағының солтүстігінде, сонымен 
қатар Солтүстік Америкада, Оңтүстік шығыс Австралияда 
семигумидті субтропиктер эвкалиптті ормандармен, 
ксерофильді бұталармен ерекшеленеді, топырақ жамылғысы 
қызыл-қоңыр, қызыл-сұр, гумус мөлшері аз.

Субтропикті семиаридті /дала/ ландшафттар. 
Ылғалданудың орташа көрсеткіші бойынша олар жерорта 
теңіздік ландшафттарға үқсас, бірақ мұнда жауын жаз 
айларында түседі. Ормандар жоқ, дала мен шөлдік қисық 
ағаштар басым.

Солтүстік Америкалық семиаридті субтропиктер ¥лы 
жазықтың оңтүстік бөлігінде айқын байқалады. Климат 
континентальдық климатқа жақын, жауын-шашынның көп 
мөдшері жаз айларында түссе де оның шамасыбуланудан 
едәуір аз, сондықтан өсімдіктердің активті кезеңі көктем 
айларымен шектеледі. Өсімдік жамылғысының күрамында 
аласа бойлы дәнді өсімдіктер басым грама шөп түрі, 
аристида, мескит шөбі, олармен аралас мескит ағашы, аласа
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бойлы акация кездеседі. Топырағы қызғылт сұр, гумус, 
мөлшері 1,5-3,0%. Оңтүстік америкада семиаридті
субтропиктерге Ла-Плата; Парана қазықтары -  өсімдігі 
жусандар, қүрғақшылық артқан сайын ксерофильді ағаштар 
мен бұталар. Топырақ жамылғысы қара топырақ тәріздес, 
гумусы аз.

Оңтүстік Африкада субтропиктік далалар "велдтер". 
Биік Велд үстіртінде, Австралияның шығыс секторларының 
орталық аудандарында кездеседі.

Субтропиктік аридті /шөлейтті/ ландшафттар. 
Субтропиктік белдеудің батыс секторында дамыған, жауын- 
шашынның жерортатеңіздік режимі сақталғандықтан ол 
көбінесе қыс айларында түседі, бірақ жылдық мөлшері 200- 
300 мм азаяды. Бүл топтың жерортатеңіз маңы типі кескінді 
түрінде Пиреней түбегінің тосқауылды оңтүстік-шығысында 
, солтүстік Африкада дамыған. Қүрғақ кезең наурыздан 
қыркүйекке дейін созылады, сирек алжир бетегесі мен жусан 
өсімдіктері басым, сүр қоңыр топырақ.

Азия апды шөлді субгропиктер жерортатеңіздік 
зонаның шығысында жалғасы болып табылады.
Ландшафііарыпыц ала-қүлалығы таулы рельефтің 
басымдылыгы айқындалады. Тау аралық қазан 
шүңқырлардың климаты айқын континентальды, 
жусандардың біриеше түрі, солянкалар, эфемерлер мен 
эфемероидтар басым. Негізгі вегетациялық кезең наурыз бен 
мамыр аралығында, маусымнан қазанға дейін құрғақ, қазанда 
вегетация қайл'адан дамиды, ал төменгі ауа
температурасының салдарынан қарашада вегетация 
тоқтайды. Топырағы сұрғылт немесе сүр-қоңыр
топырақтарға жақын, сорлар мен ағынсыз тұзды көлдер 
кездеседі. Биіктік белдеу спекгрі таулы даланы /1100-1500 м 
дейін/, шыршалы орман белдеуін, биік шалғындарды 
қамтиды.

Бұл топқа Солтүстік Америкада субтропиктік шөлді 
ландшафттарының калифорниялық типі, Оңтүстік Америкада 
Анд тауларының батыс бөлігі, Австралияда қүрлықтың 
оңтүстік батыс бөлігі жатады.
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Субтропикті экстрааридті /шөл/ ландшафттар. 
Субтропиктік белдеудің орталық белігінде орналасқан, кейде 
құрлықтың батыс бөлігіне дейін таралады. Климат өте 
континентальды /Кк=<Н7, жылы, қары мол, қыста үсіктер 
болып тұрады. Дефляция, кесек тау жыныстарының, 
тұздардың шоғырлануы, уақытша ағын сулардың әрекеті тән. 
Суббореалды шөлдермен салыстырғанда өсімдік құрамы бай 
болганмен өте сирек. Жануарлар дүниесінде кеміргіштер, 
тұяқтылар, бауырмен жорғалаушылар, құстар басым.

Евразия материгінде бұл топқа азия алды ландшафттар 
типі жатады, ең көп ауданы иран таулы қыратында 
орналасқан. Сирек псаммофиттер, галофиттер, солянкалар 
мен жусандар басым. Ірі шұңқырларда сорлар дамыган. 
Вегетация эдетте ақпанда басталады, ал мамырдың аяғында 
эфемерлер, кейбір шөптесінді өсімдіктер күйіп кетеді. 
Маусым мен қыркүйек аралығында жауын-шашын 
болмайды. Таулардың төменгі белдеуін /1800-2400 м/ 
жусанды эфемерлі тау ксерофиттері, одан жоғары аршалы 
сирек ормандар, ал биік тауларда далалы шалғын үзінділері 
кездеседі.

Солтүстік Африкада Сахара алды субтропиктік шөлдер 
біртіндеп Сахараның тропиктік шөлдерімен қосылып кетеді. 
Солтүстік Америкада да субтропиктік жэне тропиктік 
шөлдер аралығында айқын шекара жоқ. Оңтүстік 
Америкалық субтропиктік шөлдер тау аралық шұңқырлар 
мен Анд тау етегінің біршама бөлігін алып тікенді бұталар, 
сорлар мен тұзды көлдерден тұрады. Оңтүстік Африкалық 
экстрааридті субтропиктер Атлант мұхиты жағалауларына 
дейін созылады. Мұхит маңы шөлдегі салқын жаз бен ауаның 
ылғалдылығының салыстырмалы түрде көптігімен, жиі-жиі 
тұмандармен сипатталады. Өсімдіктер негізін суккуленттер 
тобы құрайды. Австарлияның субтропиктік шөлдері Үлкен 
Австралия шығанағына жақын келеді, мұнда галофитті 
бұталар басым. Топырақ жамылғысы сұр-қоңыр карбонатты, 
төменгі горизонттарында тұзды, гипсті.

Тропиктік жэне субэкваторлық ландшафттар. 
Тропиктік белдеулерге пассатты циркуляция мен шөлді
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ландшафтар тән. Тек шығыс секторларында мұхиттық 
пассаттар мен муссондардың нәтижесінде ылғалды 
ландшафтар пайда бола бастайды, ландшафттар пайда бола 
бастайды, ландшафттардың бойлық бойынша ауыспалығы 
айқын байқалады. Субэкваторлық белдеулерде атмосфера 
циркуляциясының жыл мезгілдері бойынша өзгермелігі 
қыста құрғақ тропиктік ауа массаларының, ал жазда ылғалды 
экваторлық ауа массаларның қалыптасуына ықпалын 
тигізеді. Осыннан бүкіл табиғи процестердің мезгілдік 
ылғалдануы айқын байқалады. Аридті, семигумидті, 
семиаридты және гумидті ландшафт типтері ендік бойынша 
экваторға қарай бір-бірін ауыстырып отырады. Жылу қоры 
бойынша тропиктік және субэкваторлық ландшафттары бір- 
біріне жақыи, зйтсе де жылдық радиациялық баланс мөлшері 
біріншісінде 2500-3000 МДж/м2, ал екіншісінде 3000-3300, 
субэкваторлық белдеуде булануға кететін жылу мөлшері 
артады, атмосфераға жьілу түсуі азаяды. Сондықтан активті 
температура жиынтығы бірдей /8000-10500°С/ жазы ыстық, 
бірақ қыстағы температура айырмашьшығы еуеулі 
/субэкваторлық ландшафттарда 0=20:26°С/, тропикте 15- 
12°С/. Тропиктік жэне субэкваторлық ландшафттарының 
табиғи шекаралары айқын емес.

Тропиктік экстрааридті /шөлді/ ландшафттар.
Ландшафтгың б.ұл зоналық тобының нақтылы мысалы- 
сахара-аравия шөлдер типі. Тропиктік климаттың
континентальдығы мен құрғақтылығы өзінің ең шеткі 
белгілерімен көрсетіледі. Сахараның орталық бөлігінде 
жауын-шашын бірнеше жыл бойы түспеуі мүмкін, орташа 
көп жылдық мөлшері шамамен Імм, ал жылдық булануы 
5000 мм. Эолды құмдардың ірі массивтері, тасты, қиыр тасты 
хамадалар, сор шұңқырлар тән. Өсімдік жамьшғысы көп 
жылдық ксерофитті бұталардың алшақ орналасқан 
топтарынан құралады. Фитомасса қоры 1 т-дан аз, өнімділігі 
0,5-1,0 т/га. Жануарлар дүниесі өте кедей: кеміргіштер, 
жыртқыштар. Тұз ерітінділерінің миграциясы ізбесті -  гипсті 
үгілуге әкеліп соғады, топырақ жамылғысы дамымаған.
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Сахара-аравия шөлдерікде ландшафттардың үш 
подтипі кездеседі: 1/ солтүстік-субтропиктерге өтпелі, 
жерортатеңіздік өсімдіктер өкілдері кездеседі; 2/ орталық- 
дәнді өсімдіктер басым, аласа сексеуіл, сирек акациялар; 3/ 
оңтүстік-сирек ксерофитті өсімдіктер, бірен-саран тікенді 
бүталар. Сахара-аравия шөлдерінің аласа тауларында таулы 
хамада, сирек тікенді бұталар, 1000 м жоғары жусандар, 
жабайы зәйтүн дамиды.

Солтүстік және оңтүстік Африка шөлдерінің атлант 
маңы типтеріне төменгі континентальдық /Кк=5-Н>/, өте аз 
жауын+шашын 2-15 мм, бірақ жоғарғы ылғалдылық тэн. 
Суккуленттер басым. Бұл шөлдердің аналогы -  калифорния 
түбегінің Тынық мұхитқа жақын аймағы. Сонымен қатар 
тропиктік экстрааридті ландшафттар оңтүстік Американың 
Тынық мұхит жағалауында, Австарлия-материгінің орталық 
болігінде дамыған.

Субэкваторлы -  тропикті аридті /шөлді-саванналы/ 
ландшафітар. Тропикті шөлдердің шығыс бөлігі және 
экваторға жақын аймағы шөлді саваннаға ауысады. Климаты 
ыстық және құрғақ. Физикалық үгілу, дефляция, ылғалды 
мезгілдерді жазықтық шаю процестері басым.

Шөлді-саванналы ландіиафзгардың бірнеше типі 
белгілі: солтүстік Африкалық /сахельдік/, оңтүстік 
Африкалық /калахарлық/, үндістандық, орталық 
Америкалық, Бразиялық, австралиялық. Өсімдіктері: қатты 
ксерофильді дәнділер, сирек тікенді бұталар. Фитомасса 
қоры 15 т-ға жуық, жылдық өнімділік 4 т шамасында. 
Жануарлары эр алуан. Африка саванналары жануарлар 
дүниесінің алуан түрлілігімен ерекшеленеді: бөкендер, 
қарақұйықтар, құстар да алуан түрлі. Топырағы - қызғылт -  
сұр топырақтар, органикалық өсімдік қалдықтары аз, 
химиялық үгілу нашар.

Құрғақ мезгіл 8-10 айга созылады. Биіктік белдеулер 
схемасы Эфиопия таулы қыратында айқын көрінеді 1/ ыстық 
аласа таулы /1700-1860 м/ - биік шөпті саванна мен шөлді 
сирек ормандар; 2/ жылы, салыстырмалы ылғалды-дәнді 
саванна мен мэңгі жасыл бұталар /2400 м дейін/; 3/
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субальпілік аршалар, ірі шай шөптер: /3000 м/; 4/ альпілік 
/3700 м дейін/ ксерофитті дәндә өсімдіктер ірі лобелиялар, 5/ 
тас кесектер.

Субэкваторлы -  тропикті семиаридті /саванналы/ 
ландшафттар. Бұл топта бірнеше типтерге бөлінеді: солтүстік 
африкалық, үндістан-үндіқытайлық, орталық америкалық, 
оңтустік африкалық, австриялық. Жылумен қамтамасыз 
етілуі шөлді саваннамен бірдей, бірақ ылғалдылығы жоғары. 
Ағың сулар тұрақты болғандықтан эрозия мен химиялық 
үгілу процестері қарқынды дамиды. Дәнді өсімдІктер басы: 
судан саваннасында баобаб, оңтүстік америкада сирек 
ормандар, Бразилия таулы устіртінде -ксеропитті бүталар, 
биік шөптер. Фитомасса қоры 40 т шамасында, өнімділігі 5 т 
Жануарлар дүниесінің әр алуандығы африка саваннасында 
байқалады: түяқтылар көп \бөкендер , қарақүйрықтьшар, 
зебралар\, жапырақпен қоректенетіндер \ піл , жираф, мүйіз 
тұмсық\, соньімен қаТар кеміргіштер\ жарғанат, миаймыл\, 
жыртқыштар \ арыстан, геііард, деопард\ қүстары алуан 
түрлі,құрт-құмырсқадан: термит, шегіртке. Зоналық топырақ 
қызғылт-сұр. Жауынды мезгілдерде топырақтьщ беткі 
қабатынан тез еритін түздар, карбонаттар шайылып 
жойылады да алюминийге, марганецке қанығады. 
Органикалық қалдықтар тез ыдырайды, минералданады 
гумус мөлшері 0,5-1,0%

Судангдық саваннада құрғақ мезгіл қарашадан 
наурызға дейін созылады., бұл уақытта жауын жаумайды, 
шөпті өсімдіктер күйін кетеді, өрт жиі болып тұрады.и 
Мамыр мен қыркүйек аралығында жауын мөлшері артады, 
жазықтық шаю мен эрозия ұлғаяды.

Субэкваторлық -  тропикті семигумидті \ылғалды 
саванналы, орманды саванналар\ ландшафттар. Алдыңғы 
ландшафт типтері дамыған территорияларда қалыптасады, 
бірақ экваторға жақын, қүрғақ мезгіл 5-6 айға азаяды. 
Муссоыды жауындар мезгілінде өзен аңғарларында жиі-жиі 
су тасқындары болып түрады.Оларға ағаш аралас биік 
саванналар \ Солтүстік Африкада -Гвиней типі\ нем есе 
қүрғақ сирек ормандар тип \Үндістанда\, миомбо \ оңтүстік
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Америкада \, аралас мәңгі жасыл ормандар \Бразилияда \ 
тэн.Ал осы ландшафттардың солтүстік австралиялық типінде 
мәңгі жасыл эвкалиптеғр кездеседі. Қүрғақ саванналы 
ормандардың фитомасса қоры 250 т жуық, жылдық өнімділігі 
17 г жуық. Жануарлар дүниесі алдыңғы саванналық 
ландшафттармен бірдей.

Ландшафттардың мезгілдік даму қүрылымы, 
саванналық ландшафттардың ырғағын қайталап 
отырады.Миомбо ландшафттарында қүрғақ кезең мамыр мен 
қыркүйекке дейін , шілде , тамыз айларында жауын 
жаумайды. Қыркүйекте ағаштар мен бұталар гүлдейді. Жаз 
айларында \ желтоқсан- ақпан \жауын көп түседі, көптеген: 
уақытша ағаштар пайда болады.

Биіктік белдеу спектрі жел экспозициясы эсеріне 
байланысты гумидті, аридті, типтерге ауысып 
отырады.Үндістандық жел жақ беткейлеріне келесі қатарлар 
тән:2\ субтропиктік теменгі орта таулы белдеуі біртіндеп 
еменді -шыршаларға алмасады\ 2500-3 ОООм; 3\ жоғарғы орта 
таулық қылқанды орман белдеуі 4000 м дейін. 4\ Биік таула 
қисық ормандар , мәңгі жасыл бұталар, альпі шалғындары.5\ 
Нивальды белдеу \5000 м жоғары.

Тропикті гумитті\ « жауынды» орманды 
ландшафттар. Мынадай типтерден тұрады; Шығыс азиялық 
Оңтүстік Қытай теңізінің солтүстік жағалауы, Іііығыс 
мадагаскарлы карбиттік, шығыс Бразилиялық, Австраялық 
мұхиттық негізгі көрсеткіштері бойынша\Кк, Кы\ бір біріне 
ұқсас. Жауын-шашын мәлшері мол болғандықтан химиялық 
угілу, эрозия жэне шайылу прцесстері жақсы дамыған. 
Өсімдік жамылғысы мәңгі жасыл ылғалды ормаендар- 
экваторлық ормандарга ұқсас, бірақ олаоға қарағанда онща 
бай емес. Көне үғілу қабватында зоналық, қызыл-сары 
топырақ пайда болады, марганец , титан, алюмениймен 
жақсы қаныққан.
Субэкваторлы гумиттік | ауспалы ылғалды орманды\ 
ландшафттар. Оңтүстік және орталық американьщ ,орталық 
африканың, оңтүстік шығыс азияның экваторлық 
зоналарының шеткі аймақтарында орналасқан .Климат ыстық
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жауын-шашын мол, бірақ жыл мезгілдері бойынша таралуы 
біркелкі емес. Химиялық үгілу м ен денудация 
қарқьшдылығы белсенді, көне ферралитті үгілу қабығы кең 
тараған. Өзінің мезгілдік даму ерекшеліктері бойынша 
ландшафттар субэкваторлық семигумидті, семиридті 
ландшафттарға жақын, тек ылғалды мезгіл 6-8 айға 
созылады, құрғақ мезгіл 2-4 ай.

Экваторлық ландшафттар. Экваторлық зона 
ландшафттарының радиациялық балансы жоғары /К-3500 
Мдж/м2/, бүкіл жыл бойы ылғалды экваторлық ауа массалары 
басым, қүрғақ кезең болмайды. Радияциялық баланстың 
негізгі бөлігі булануға жұмсалады, орташа айлық 
темепература 26-28°, жауын -  шашын мөлшерінің жартысына 
жуығы өзен суларына қосылады, бірақ экваторлық ормандар 
тығвз болғандықтан денудация мен жер беті ағындарының 
дамуы нашар.Химиялық ұгілудің қарғандылығы мен 
гидротермикалық жагдайдыц қолайлылығы өте қалың үгілу 
қабьіғы түзілуіне жағдай жасайды.

Олардың ішінде Ьң көп ауданды экваторлық 
ландшафттардың амазондық тйпі алып жатыр, ал басқа 
типтерге-орталық африкалық, малайлық, меланезиялық 
ландшафттары тәне. Мәңгі жасыл ормандардың флоралық 
ісұрамы өте бай, /орман ағаштары 5 ярусқа дейін көтеріледі/, 
1 га жерде 250-300 үзындығы 60, кейде 80-90 м жетеді. 
Түрлік қүрамы жағынан Амазония ормандары ерекшеленеді 
/40000 мыңға жуық өсімдіктердің 3000 ағаштар/ лианалар, 
папортниктер, паразит өнімділік 30-50 т/га, жылдық 
химиялық элементтермен қоректенуі 2000 кг дейін; оның 
басым бөлігі өсімдік қалдықтарымен қайтадан топырақ 
қабатына оралады.

Органикалық қалдықтардың ыдырауы нәтижесінде 
фульво қышқьшдары, кемір қышқылы пайда болады, олар 
карбонаттар мен тез еритін түздарды сілтсіздендіреді. 
Топырағы қызғылт түсті және қызыл сары ферралитті, гумус, 
1,6-2,5 % .

Экваторлық ормандардың жануарлары алуан түрлі, 
әсіресе өсімдікпен қоректенетін жануарлар көп бөлігі
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ағаштардың бастарында өмір сүреді /адам тәрізді маймылдар 
-  орангутан, гиббон, шимпанзе, горилла/; құстар көп; жерде 
мекендейтін омыртқалылар аз; үнді пілі, тигрғ леопард, 
малай аюы, орман шошқасы, орман пілі, қүмырсқа жегіштер, 
бекендер, ягуар, пума, броненосец т.б.

Экваторлық ландшафттардың дамуында мезгілдік 
ыргақ байқамайды, өйткені олардың жыл бойғы даму 
процестері біртекті.

IV адам мен табиғи ортаныц байланысы.
Қогам мен табиғи ортаның аралыгындағы қарым-қатынас 
ертеден -  ақ географттардың назарын аударды. Көп уақытқа 
дейін бұндай назар аударушылық бір жақты болды 
философтар, тарихшылар мен социологтар сияқты 
географтарды де негізінде табиги ортаның адам өміріне әсер 
ету проблемасы қызықтырды. Бүл проблема тұрпайы 
географиялық детерминизм рухында шешіліп келді. 
Дегенмен бірталай уақыт өткеннен соң негізгі ой -  анықтау 
мәселесіне кошті. Мұндай жаңа теорияларды қарастыру 
өткен ғасырдың екінше жартысында өмір сүрген Дж. П. 
Марш, В.В. Докучаев және А.И. Воейковтың еңбектерінен 
табуға болады. Бұл проблеманың маңыздылығы әсіресе 
қазіргі ғылыми техникалық революцияның даму кезеңінде 
қарқында өріс алды, яғни XX ғасырдың ортасыиан бастап.

Адам баласының өмір сүруі мен ресурстары өндіріске 
пайдалануы үшін табиғи ортаның сақтаудың қажет екендігі 
адам баласының алдында тұрған проблемалардың ең 
маңыздыеы болды. Қоғамдағы ғылыми -  техникалық күштің 
өсуі «табиғи ортаны өзіне бағындыра отырып» адам баласы 
оның әсерінен құтылады деген теріс түсініктер туды. Ертеде 
Ф.Энгельс былай деп жазды: «біз табиғи ортаға бақа бөтен 
елдерге жүргізгендей билік жүргізбейміз...біздің бар 
билігіміз, басқа тірі организмдермен салыстырғанда біз 
табиғи ортаның заңдылықтарын дұрыс түсініп оны қолдана 
білеміз». Табиғаттың әрбір жеке заңдылықтарын 
менсінбегеніміз үшін деп жазды
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Ф.Энгельс ол адамнан күтпеген зардаптары арқылы кек 
алады. Ауыл шаруашылығына қолдану үшін Грецияда, Кіші 
Азияда, Месопотамияда түп тамырымен ағаштарды 
қүртқанда адамдар, осы арқала жерлердің бос қалатынын, 
шөлдерге айналатынын білген жоқ.

Адамзат - табигаттың бір бөлігі, сондықтан оның 
өмір сүруі үшін адам баласы мен табиғи ортаның аралығында 
үздіксіз зат алмасу болып отыру керек /метаболизм/. Адам 
баласының жануарлардаи бір айырмашылығы өндіріс 
қүралдарын пайдалану нәтижесінде өмір сүруге қажетті 
заттарды жасайды. Тікелей биологиялық метаболизм -  
адамзаторганизмінің физиологиялық функцияларьш іске 
асыру нәтижесі /дем алу, суды пайдалану, тамақтану/, күннен 
күнге өсіп отырған су мөлшерін, өсімдікті ағаштарды, 
минералды ресурстарды қажет ететін өндірістік немесе 
техногендік метаболизмге қарағанда аз. Мысалы, өндіріс 
қажеттілігіне жүмсалатын атмосфералықоттегінің 
мөлшерімен, ондаған милйард адам баласы демалар 
едіөндіріске қолданылатын судың мөлшері адам баласы 
қажеттігіне жүмсалатын судың мөлшерінен 1000 есе коп.

Адамның табиғатқа бағыныштылығы азаймайды, 
керісінше күннеи-күнгеи күрделі бола бастайды. Өткен 
кезеңдермен салыстырғанда дүние жүзілік шаруашылықта 
мүнайдың ролінің артуын еске түсірейік.Физгеограффиялық 
процесттердің өзгергіштігіне техникалық қүралдардың 
сеғзімдігі жолғары. Мысалы , ауаның төменгі температурасы 
метал бұйымдарының ,транспорттың , ауыл шаруашылық 
машиналардың, көпірлердің, теміржолдардың бұзылуына 
әсерін тигізетіні белгілі. Төменгі температуралық радио 
техникалық бұйымдардың пластмассалардың беріктілігін 
азайтады. Майлағыш материалдар өте жабысқақ болады.

Техникалық прогресс адам баласының алдында 
шексіз мүмкіндіктерді аша отырыгі, оны табиғи ортамен 
тығыз байланыстырады. Мысалы, навигациялық гехникамен 
авиацияның жұмысында табиғи ортаның өте нәзік 
ерекшеліктерін есепке алуға тура келеді.
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Әрдайым жекелеген елдердің, облысттардың тіпті 
жергілікті жерлердің аралығында тіршілік жағдайлары 
бойынша айырмашылық бар. Әрқашанда физикалық 
география табиғит жагдайлардың территориялық 
айырмашылықтарын ажыратумен айналысады жэне де оның 
қызыметі болып қалады. Қазіргі кезде физикалық 
географияның оның ішінде ландшафттанудың, социялдық 
маңызы-региональдық және жергілікті деңгейдегі табиғи 
элементтердің өзара қарым-қатынасының ерекшеліктерін 
анықтау.

Сондықтанда практика жүзінде геосистемалардың 
жекелеген параметрлеріне баға берудің маңызы зор 
\транспорттық , ауылшаруашылықтық ,рекреадиялық \ . 
Сонымен табиғи ортаға баға беру жұмыстары геосистеманың 
жекелеген бөліктерін ғана емес бүкіл геосистеманфы 
толығымен қамтамасыз етуді талап етеді, Геосистемаға жан- 
жақты, толық баға беру- қолданбалы ландшафттанудың 
негізгі жұмысы болып табылады. Кез -келген деңгейдегі 
геосистемалардың қазіргі шаруашылық жағдайына , оньщ 
игерілуіне тығыздығына әсерін мысалдар арқылы 
қарастыруымызға болады. Мысалы, ауыл мен қала халқыньщ 
тығыздығы ландшафттардың типтері мен подтиптерімен 
тығыз байланысты. ТМД териториясында ауыл хақының ең 
жоғарғы тыгыздығы \60-70 адам Ікм2.\ орталық европалық 
типтің суббореалды гумиді ландшафттарында 30-50 адам 
Ікм2 , осынан солтүстікке қарай \ тайга маңы- 20, оңтүстік 
тайга 5-7, солтүстік тайгада 1-ден аз, тундрада 0,1, соныемн 
қатар оңтүстікке \ орманды дала мен солтүстік далада 20-30, 
шөлейтте 1,5-2,5, шөлде 1 адамнан аз.Тек субтропикті 
ландшафтарда ауыл адамдарының тығыздыгы 30-40адамға 
көбейеді.

Сонымен ауыл халқының таралуында зоналық 
заңдылық пен секторлық ерекшелік айқын байқалады. Егер 
Шығыс Европалық оңтүстік тайгада тығыздыгы бес шеті 
болса онда Батыс Сібірлік тайгада бірге жуық, ал ІІІығыс 
Сібірлік тайгада бір адамнан кем. Батыс Сібір орманды
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даласында халық тығыздығы Шығыс Европалық пен 
салыстырғанда 3- 4 есе кем.

ТМД территориясы бойынша орташа жер жыртылу 
10,2 % бірақ орталық және Шығыс Европалық жалпақ 
жапырақты ормандарда, ормандыа далада жэне дала 
ландщафттарының солтүстік бөлігінде ол 70% жетсе, дала 
ландшафттарында 50-60 азаяды, оңтүстік тайгада 10-нан аз, 
солтүстік тайгада 1, ал тундрада жыртылған жер жоқ. 
Ландшафттардың әсерін тұргылықты мекендердің орналасу 
ерекшеліктерінен олардың көлемдеріне, транспроггық, 
индустриялық қүрымдарынан, ауьш шаруашылық дәнді 
дақылдарының қүрамының, агротехника әдістернен және 
әртүрлі аурулардың шоғырлану ошақтарының байқауға 
болады. Әрине табиғи орта адам өміріндегі бір ғана шешуші 
фактор емес. Ол қоғамның даму ерекшеліктерін айқындай 
алмайды. Марксизм -  ленинизм классиктері қоғамның дамуы 
өзіндік ішкі заңдьшықтардың әсерінен болатын процесс 
екенін дэлелдеген еді. Бірақ әрбір жекелеген процесс сияқты 
- қоғамның дамуы белгілі сыртқы жағдайлардың болуын 
талап етеді. Осы жоғарыда келтірілген мысалдар. Ф. 
Энгельстің территориялық айырмашылықтарды толығымен 
жоюға мүмкін емес деген түжырым дэлелдейді.

Табиғи орта мен адамзат аралығындағы зат алмасу 
процесі сөзсіз қоршаған ортаны өзгертеді де сол өз өзгерткен 
табиғи ортаның техногендік ерекшеліктеріне амалсыз 
бейімделуіне тура келеді. Ертедегі аңшылар мен 
жинақшыларда өзін қоршаған ортаны өзгертіп отырды. Отты 
пайдалана білу, егін шаруашылығы мен мал 
шаруашылығының пайда болуы, металлургияны ойлап табу, 
машина индустирясының дамуы, суармалы каналдарды 
жасау адам баласының географиялық ортаға «қысым» 
көрсетуінің негізгі кезеңдері осылай артып отырды.

Бірақ, тарихи даму сатыларында адам баласының 
табиғи ортаға әсерінің күрт өсуі қазіргі ғылыми техникалық 
революциямен тығыз байланысты. Ол жер шарындағы халық 
санының өсуімен «демографиялық қопарылумен» қатар 
жүріп отырады. Екінші дүние жүзлік соғыстан соң жер шары
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халқы 2 есе өсті, 1987 жылы 5 млрд. жетті. Дегенмен, дүние 
жүзілік өндіріс одан күшті қарқынмен дамыды. Минералдық 
ресурстарды және су көздерін пайдалану жылына 5 % өссе, 
энергияны өндіру -  8 % өсіп отырды. Қазіргі өндіріс 
салаларына су мен энергияны көп қажет ететін өнеркэсіптер 
мен алуан түрлі шикізат қорын пайдалану тән.

Адам баласының табиғи ортаға әсерінің екі түрлі 
ерекшелігі бар, біріншіден, ол өнеркәсіп дамуына қажетті 
табиғи ресурстардың таусылуымен сипатгалса, екіншіден 
адам өмір сүретін ортаның нашарлауынан керінеді. Қазіргі 
кезеңде өнеркэсіп салаларының өсу қарқындылыгы артқан 
уақытта, егер табиғи ресурстарды пайдалану технологиясы 
түпкілікті өзгермесе, онда олардың көпшілігінің толығымен 
жойылып кететін қауіпсіздігі бар / соның ішінде мұнай, 
көптеген металдар, су, энергоресурстары/. Ластануға 
байланысты су ресурстарының сапалы таусылуы 2000 ж. 
таман. Көптеген қүнарлығы мол жерлер ауыл 
шаруашылығында пайдаланылып келеді осыған қарамастан, 
азық -  түлікпен қамтамасыз ету үшін қалалар, бөгендер салу 
үшін, кен шығарылатын таулы аймақтарды өңдеу үшін 
қбсымша территориялар қажет. Сонымен қатар, 
шаруашылықта қолданылатын территориялардың бір бөлігін 
бөліп алып, оларды геосистемалардың қолданылынбайтын 
кол эталоны ретінде сақтау қажет. Жер қорларын тиімді 
пайдалану проблемасы, әрине ландшафт ғалымдарының алда 
тұ_рған мәселелерінің бірі.

Адам өмір сүретін табиғи ортаның қасиеттерінің 
нашарлауы өндірістік метаболизмнің қосымша әрекетінің 
нәтижесі болып табылады. Өнеркәсіп пен энергетика 
салалары географиялық ортаға көп мөлшерде жылу мен 
өнеркэсіп қалдықтарын шығарады, соның ішінде улы заттар. 
Оған жыл бойында қалалар миллиондаған тонна тұрмыс 
қалдықтарын ауыл шаруашылық жерлер миллиондаған тонна 
улы химикаттар мен тыңайтқыштар қосады, оның бәрі 
геохимиялық айналымға қатысады.

Орман ағаштарын жою біртіндеп атмосфера 
қабатында оттегінің азаюына соқтырады, өйткені ормандар
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олардың отын жагуға кеткен шығынын толықтырып 
отыратын отгеғінің негізгі көзі болып табылады. Әрине, жиі 
қоныстанған жэне жыртылған жерлердегі табиғи ортаның 
рекреациялық және эстетикалық жағдайларының 
нашарлауын дәлелдеп отырудың қажеті шамалы шығар.

Соидықтан да қазіргі уақытта адам баласының 
алдыида өзінің табиғи ортамен қарым -  қатынасын жақсарту 
мәселесі тұр. Бұл мәселе көптеген ғылыми салалар үшін 
ортақ, сондықтан оны жете зерттеу үшін оған 
экономистердің, биологтардың тағы басқа салалар 
өкілдерінің қатысуы қажет, әрине мұнда ең негізгі түйінді 
мәселені географтар шешуі керек. Географ мамандары табиғи 
ортаның әртүрлі құбылыстар мен ресурстардың механикалық 
жиынтығы емес әртүрлі деңгейдегі геосистемалардың 
ұйымдастырьшған иерархиялық бірлік екенін дәлелдейді. 
Аморфты «табиғат» немесе «табиғи орта» емес нақтылы 
геосистемалар ғылымй ұйымдастьірудың дәлелді обьектісі 
болып табылады. Адамзат қоғаМының табиғи ортаға 
жағымсыз әсерін геосистемалардьщ құрлымының, даму 
ерекшеліктерінің, горизонтальдық және вертикальдық 
байланыстарының өзғеруінен байқауға болады. 
Геосистемалық байланыстарды білмеу немесе оны менсінбеу 
жанамалы, кезге көрінбейтін, өзгерістерге әкеліп соғады. 
Сондықтан да табиғи ортаны жақсартудың жобасын 
жасағанда геосистемалардың әртүрлі деңгейдегі 
ұйымдастыруьін және иерархиялық ерекшеліктерін естен 
шығармау керек. Регионалдық системалармен салыстырғанда 
жергілікті деңгейдегі беліктерінің бір бірімен зат пен 
энергияның әртүрлі ағындарымен байланыста болатын ашық 
системалар екендігін білеміз. Сондықтан геосистемалардағы 
ең кіші өзгерістердің өзін тоқтату мүмкін емес. Жергілікті 
деңгейдегі геосистемалардагы өзгерістер ауа массаларының 
циркуляциясы, су ағындарының әсері немесе каналдар 
арқылы пайда болған орталығынан алысқа жиналады. Ең 
соңында осындай дербес әсерлер ұлғая келе бүкіл 
эпигеосферага әсерін тигізуі мүмкін.
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Сондықтан өте ірі масштабтағы табиғи ортаны 
жақсарту проблемаларының шешіміне географиялық 
қабықшада қауіпті шараларды, яғни ауа массаларының 
циркуляциясын, теңіз ағындарын, құрлықтағы мұздықтарды 
еріту, қолдану арқылы емес, керісінше регионалдық жэне 
жергілікті деңгейдегі жағымды өзгерістерді жинақтау 
арқьшы жетуге болады. Ландшафттану тұрғысында алганда 
бұл -  шаруашылық әсерлерінің иәтижесінде болған әртүрлі 
деңгейдегі өзгерістеріді мәдени ландшафттарға ауыстыру 
мүмкіншілігі деген сөз. Мәдени ландшафттарды құрудың 
ғылыми негізін жобалау -  ландшафттанудың ең соңғы 
мақсаты болып саналады.

Табиғи ортаны жақсартудағы ландшафттық ізденістер 
2 бөлімнен тұрады:

1/Географиялық ізденістердің ең маңызды бөлігі -  
геосистеманың даму ерекшеліктері мен құрылымына адам 
әсерін жан -  жақты талдау, осы әсердің «механизмін», оған 
әртүрлі қатар мен типтегі геосситемалардың тұрақтылығын 
анықтау, өзгеру қарқындылығын ажырата білу.

2/Оның қолданбалы бөлігі -  теория жүзінде алған 
білімдерді практика жүзінде табиғатты қорғау жұмыстарына, 
мелиорацияға және рекультивациялық ерекшеліктеріне 
байланысты ұтымды пайдалана білу. Барлық осы жүргізілген 
жұмыстардың синтезі -  мәдени ландшафттардың жобасын 
тиімді жасау.

Адам баласының ландшафттарға әсерін талдаудағы 
кейбір келіспеушіліктер

География ғылымдары геосистемадағы техногендік 
өзгерістердің механизмі мен оның географиялық 
заңдылықтарын белгілеуде бірталай жұмыс істеуде. Бірақ 
осы проблема төңірегінде көптеген шешілмеген талас 
пікірлер де бар.

Дегенмен осы уақытқа дейін «табиғатты қайтадан 
құру» жэне обьективті дамитын табиғи заңдылықтарды 
менсінбеу сияқты ықыластар әлі де жойылған жоқ. /ғылыми
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оқулықтарда «географиялық нигилизм» деген атпен белгілі/. 
Ангропогендік әрекеттер өзінің масштабы жагынан табиғи 
нроцестермен бірдей, тіпті одан да асып кетті деген 
сшқандай дәлелсіз гұжырымдарда кездесуде. Бұдан 
географиялық қабықша енді «табиғи -  қоғамдық мінездеме» 
алды жоне габиғи системалар әлеуметтік заңдылықтары 
ооііыпша дамиды деген түсініктер де туды.

Орине, мұндай гұжырымдар қате. Табиғи процестерге 
гсхпогспдік «үлестің» роль асыра көрсетілген. Мысалы, 
габиги глобальды ылғал айналымының шамамен 1% ғана 
гехпогендік болімдердің үлесіне тиеді, ал енді басқа 
ироңестерді алсақ олардың үлесі бұдан да аз. Географиялық 
қаііықшага келіп жететін техногендік жылудың мөлшері күн 
г.іулсеімен келіп жететін жылу мөлшерінің мыңнан бір 
нроцеиті гана.

Орине бүл келтіріліп отырган цифрлар көңілімізді 
жүоатуга негіз болмайды, өйткені болашақта олардың 
піамасы осуі мүмкін, тіпті қазіргі уақыттьің өзінде кейбір 
жскслсгеи территорияларда оның мөлшері өте тез 
жылдамдықпсн өсуде.

Қогам заңдылықтары әлеуметтік қозғалыс 
(|»ормаларыпа тон; қогам заңдылықтарына байланысты тап 
күрестері, әлсумсітік революциялар болып тұрады, сонымен 
қатар қоғам формалары бір -  бірімен ауысып отырады. 
Адамзат эсерінен озгерген немесе өзгермеген системалар 
болса да мұндай процестерді табиғи системаларға жатқызуға 
болмайды. Қогамдық ортаның заңдылықтары геосистеманың 
емес, адам баласының журіс -  тұрысына басшылық етеді. 
Букіл техногендік процестер, материалдар және за-пар 
олардың табиги аналогтары сияқты табиғат заңдылықтарына 
багынышты /физикалық, химиялық, биологиялық/. 
Өнеркәсіптердің қалдық элементтері жалпы зат айналымына 
қатысады, миграцияланады, шоғырланады, басқа 
элементтермен химиялық реакцияларға түседі, антропогендік 
эрозия механика заңдылығына бағынады; үй -  жануарлары 
мен мәдени өсімдІктер де қоғам заңдылықтарымен өмір 
сүрмейді.
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Табиғат комплестерінің антропогендік жэне
техногендік өзгерістерін конструктивтік тәсілдер арқылы 
танып білу табиғатқа оның ішінде геосистемаға
антропоорталық көзқараспен қарауға мүмкіндік тутызуы екі 
талай. Осы көзқарас бойынша «табиғат -  қоғам» деген 
суперсистема қолданылады, ал табиғат -  тэуелді блок -  яғни 
обьективті ақиқатқа жататын емес, қоғамның мүқтажьга 
қанағаттандыратын зат сияқты қарастырылады. Кейбір 
авторлардың түжырымы бойынша ландшафт қазір еңбек 
қүралына немесе адамның экосистемасына айналыпты, 
мұнда тек адам баласы ғана қожайын, ал қалғандары оның 
мүддесін қанағаттандыратын зат қана.

Адамзаттың табиғатқа деген үстемділігі -  оның 
заңдылықтарын дұрыс түсіне де қолдана да білуінде. 
Қоғамның тарихи кезеңдері -  өндірістік дамуы неғүрлым 
жогары болса, соғүрлым табиғи комплекстерге басып енуі 
терең, сондықтан да оның табиғи «механизмін», адамзат 
баласына бағынышсыз табиғи заңдылықтарында білу 
керектігін дәлелдеп отыр. Соңғы жылдары адамзат 
баласының табиғи ортаға тигізерлік эсерлерін зерггеу 
жоғарғы қарқынмен дамуда. Тіпті, қазіргі ландшафттардың 
көпшілігі анторпогендік ландшафттар -  адамның қолынан 
жаратылған деген түсініктер де кездесуде. Ф.Н. Мильков 
бойынша қандай да бір компонентті мысалы, топырақ 
жамылғысын немесе жануарлар дүниесін өзгерту «автоматты 
түрде, ешбір «кедергісіз» ландшафтты анторпогендік 
өзгертеді. Мүнда олардың таксономиялық деңгейі, оның 
күрделілігі ешқандай роль атқармайды, өйткені фадиялар 
немесе мекендер тіпті бүкіл зоналар да анторпогенді болуы 
мүмкін. Ф.Н. Мильков анторпогендік ландшафттардың 
бірнеше кластарын ажыратады: ауыл шаруашылықтық 
селитебтік, өндірістік, сулы, жолдық т.б. Ол антропогендік 
ландшафттарға қорғандарды, көне топырақ қорғаидарын, жер 
жырту жұмыстарында үйілген тастарды да енгізеді. Сонымен 
қатар ғылыми оқулықтарда антропогендік ландшафттар 
ретінде роза гүлдері плантациялары, «күріш ландшафттары», 
«шай ландшафттары» деген түсініктер де кездеседі. Әрбір
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жеке обьектің өзінің айқын кеңістігі болуы керек, бірақ 
анторпогендік ландшафттарда ондай жоқ, минимальды 
мөлшері шексіз сияқты. Антропогендік ландшафттардеп 
мысалы; телеграф бағаналарын да есептейді.

«Ландшафт» деген түсінік оны жалпы немесе қатал 
таксономиялық мағынада түсінсе де комплекстік идеяны 
болжайды. Ол өзінің құрамында міндетті түрде климаттың, 
қатты фундаменттің кездейсоқ жиынтығы емес  ̂ бір бірімен 
байланысты копоненттерді топтастырады. Ландшафтты бір 
гана компонент бойынша атауға болмайды. Мысалы, 
«эрозиялы» / бұлай айту тек рельеф туралы түсінік береді, / 
«шыршалы» немесе «қара топырақты» дегеннің өзі тек 
гопырақ гіен өсімдік жамылғысынан да көп мағынаны 
білдіреді. Ал ландшафттық -  географиялық көзқарастан «аз 
қабатты» немес-е «күрішті» деген ұғымдар қандай түсінік 
бсреді? Осындай мағынада берілген антропогендік 
ландшафттар олардың табиғи непзшен еш оаиланыспаиды. 
керісінше оның табиги негізінің маңызың жоғалтқанмен тең.

ІИын мәнісінде антроітогендік ландшафттар дегеніміз 
ландшафттардағы адам әсерінің көріну нәтижесі де, олар 

екі топқа бөлінеді: 1) жерді қолдану ерекшеліктері 
/жыртылган жерлер мен плантациялар, жайылымдар, бау -  
бақшалар/
2) инженерлік құрылыстар мен олардың комплекстері /аз 
жэне көп қабатты үйлер, қалалар, жолдар т.б./ Олардың 
әрқайсысына «ландшафт» деген сезді қосу, яғни елді 
мекендерді селитебті ландшафттар деп немесе бұршақтарды 
«бұршақты ландшафттар» деп атаудан не ғылым, не практика 
ештене ұтпайды.

Антропогеидік ландшафттану көбінесе
геосистемалардагы адам әрекетінің сыртқы эсерлерін фактілі 
анықтаудан асып кетпейді. Мұндай бағыт көптеген негізгі 
сұрақтарға жауап бере алмайды: мысалы, адам өз қолымен 
ерекше жаңа ландшафт жасай ала ма жэне де оны жасау үшін 
бір ғана компонентті өзгерту жеткілікті ме? Қандай 
мөлшерде геосистеманың техногендік өзгерістері оның 
типіне немесе алатын орнына байланысты? Антропогендік
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жэне техногендік жаңа құрлымдардың ландшафтта алатын 
орны қандай? Ландшафт -  үшін олар сыртқы бөтен ба, элде 
оның компоненті немесе элементі бола ма? Олар өзіндік 
жекелеген системалар ма, әлде табигат негізімен бірге жаңа 
системалар тобын құрай ма? Адам баласы қалай 
ландшафттардың құрлымын немесе даму процестерін өзгерте 
алады; бұл өзгерістер қаншалықты қайтымды немесе 
қайтымсыз? Адам әсерінен ландшафт қандай динамикалық 
өзгерістерге ұшырайды? Антропогендік немесе техногендік 
өзгерістердің эсеріне ұшыраған ландшафттарды қалай 
жіктеуге болады.

Геошстемалардың дамуы мен ішкі құрлымына 
техногендік әсер

Ландшафттарға тигізетін техногендік әсердің 
ерекшеліктеріне функционалдық жолмен танып білу ең 
алдымен оның вертикальдық жэне горизонтальдық 
байланыстарына талдау жасаудан басталу керек. Әрбір 
жекелеген /компонентке немесе элементке/ кіріс әсерлері 
вертикалдық әсер тізбектері бойынша басқа компоненттерге , 
ал горизонтальдық байланыстар арқылы көршілес 
геосистемаларға таралады. Осының нәтижесінде тікелей 
әсерге ұшыраған геосистемалардың құрлымы мен дамуы 
ғана өзгертіп қоймайды, одан біршама қашық орналасқан 
геосистемалар да езгеріске түседі.

Гравитациялық тепе -  теңдіктің бұзылуы және оның 
жанама нәтижесі

Гравитациялық тепе -  теңдіктің бұзылуы 
геосистемада заттардың механикалық ауысуына әкеп соғады. 
Олар адамның тура және жанама әсерлерінің нэтижесінде 
болады. Тікелей техногендік процестердің әсерінен 
литосфера қабатындағы заттардың қарқынды ауысуы қазба 
байлықтарды өңдеу арқылы іске асады. Жыл бойы дүние 
жүзінде шыгарылатын қатты заттардың мөлшері 10!1 тоннаға
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жетеді. Осы жұмыстардың алғашқы географиялық нәтижесі -  
гехногендік мезорельеф формаларының пайда болуы: 
террикондар /биіктігі 300 м, ауданы ондаған гектарға жетеді/, 
топырақ үйінділері /биіктігі 100 -  150 м, ұзындыгы 1,5 -  2,0 
км/, карьерлер /тереңдігі 500 -  800 м, ауданы бірнеше км2/ 
Әрбір осылай пайда болған құрлымдарды өзінің ауданы, 
көлемі жағынан мекендермен салыстыруға болады, бірақ тау 
кен өнеркәсібі аудандарында бұл комплекстердің ауданы 
жүздеген тіпті мыңдаған км2жетіп ландшафттардың өзгеше 
техноғендік морфологиясын құрайды. Қалалық 
территориялар қалыптасқан аймақтарда рельефті түзету 
жұмыстары басым /кішірек сайлар, жыралар немесе өзен 
аңгарларын жасанды толтыру/, бірақ өзгеше үйінді 
формаларда пайда болды /жол үйінділері, богеттер/, сонымен 
қатар жасанды шайылып әкелінген қабатты құру іске асуда.

Техногендік рельеф формаларын жасау 
гравитациялық процестерді қайтадан жандандырады. 
1'еррикондар мен карьерлер оиырлып құлау мен 
шөгінділердің, жылжымалардьщ пайда болуының бастамасы, 
сонымен қатар үйінділер мен террекондар шпйылуға, үгілуге 
ұшырайды. Жср асты жұмыстары жүргізілгенде пайда болған 
курстар тереңдігі ондаған метрге жететін шұңқырлардың 
пайда болуына ықпал жасайды, дэл осындай облыстар жер 
асты суларын жогарыға ағызып шығарған да байқалады. Ірі 
қалаларда жер бетінің отыруынан пайда болған 
шөгінділердің ауданы жүздеген кейде мыңдаған км тең. 
Мехйко қаласының жер бетінің отыруы 9 м, ал Токионыкі 7 
м жуық. Жер бетінің отыруы мен оның тыгыздалуы әртүрлі 
бөгендерді, құрлыстарды салганда пайда болады,

Тау жыныстарының техногендік ауысуларының 
жанамалы әсері ландшафттардың басқа да әрекеттеріне 
ықпал жасай отырып радиуысы үлкен территорияларды 
қамтиды. Алдымен су ең ылгал баланысыньщ бұзылуын айта 
кету керек. Жер асты суларын пайдалану нәтижесінде 
олардың қорлары үлкен территорияны аумағында азаяды; 
үйінділер мен бөгендерді салу жер беті суларының ағынын
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төмендетеді, батпақтану процестерінің дамуына әкеліп 
соғады.

Дүние жүзінде 6 - 7  млн км2жер эрозия әсерінен 
үшыраған. Жылына эрозия мен дефляция құрлық бетінен 
миллиарттаған тонна топырақ бөлшектерін алып кетеді, ал 
эрозия қарқындылығы күшті аудандарда жылына 30 тоннаға 
жетеді. Топырақ жамылғысының жер бетінен шығарылуы 
эрозиялық және эолдық рельеф формаларының пайда 
болуына, олардың қазан -  шұңқырларда шоғырлануына 
соқтырады. Топырақ материалдарының механикалық 
ауысуының қосымша факторы жэне ар алуан рельеф 
формалары түзілуінің факторы -  интенсивті мал бағу, әсіресе 
шөлді және механикалық құрамы жеңіл территорияларда. 
Көптеген ландшафттардьщ гравитациялық тепе -  теңдігін 
бұзу үшін табиғи өсімдік жамылғысын жоюда жеткілікті. 
Геосистемалардың даму процесінде талдау жасауда негізіг 
бір көңіл аударатын мәселе техногендік процестердің 
әсерінен пайда болған гравитациялық процестердің қайтып 
орнына келмеуі.

ЫЛҒАЛ МЕН СУ БАЛАНСЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ

Ылғал айналымының тармақтарының ішінде ең көп 
өзгеріске ұшырайтын бөлімі -  ағын сулар, сонымен қатар 
булану мен транспирация да өзгерістерге ұщырайды, ал 
болашақтағы атмосфералық жауын -  шашынның ірі 
масштабтағы өзгеруін анықтау негізғі проблемалардың бірі. 
Су жинау бассейндеріндегі ағын сулардың пайда болуына 
әсерін тигізетін процестер мен су ағындарын бір -  бірінен 
ажырата білуі керек. Оның алғашқысы міндетті түрде 
геосистемалардың дамуына эсерін тигізеді.

Ирригациялық жұмыстардың нэтижесінде биомасса 
өндіру геосистеманың басқа да функционалдық бөліктеріне 
әсерін тигізеді. Тропиктік зоналарда табиғи жағдаймен 
салыстырғанда булануға кететін жылу мөлшері 20 есе көп, 
оның турбуленттік атмосфера қабатына келіп жететін 
мөлшері азаяды.
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Еінші жағынан жер бетін көгалдандыру жер 
альбедосын азайтады, тиімді сәулеленуді бәсендетеді, 
сондықтан да радиациялық бшіанс көбейеді. Ауаның орташа 
және топырақ жамылғысының температурасы жоғарылайды, 
бірақ тэуліктік амплитуда 10 -  12° С төмендейді. Жоғары 
минералданған жер асты суларының деңгейінің жер бетіне 
көтерілуі нәтижесінде батпақтану процесі, зрозияның ұлғаюы 
мүмкін.

Ылғалдану жоғары зоналарда су балансына әсер 
етуші негізіг фактор -  құрғату мелиорциясы. Құрғатылатын 
батпақтарда алдымен су ағыны көп болды, біртіндеп бұл 
процесс әртүрлі өтуі мүмкін. Осы батпақтардың 
территориясында отырғызылған жоғары өнімді ауыл 
шаруашылық дақылдар көбінесе мезгілді жасанды суларды 
талап етеді. Қазіргі гидротехникалық құрлыстың даму 
деңгейінде су аңғарларының өзгеруі күнделікті жиі 
кездесетін іс. Олардың ішінде жасанды бөгендердің 
географиялық роль ерекше.

Жасанды бөгендердің қоршаған ортаға тигізетін 
алуан түрлі әсерлеріне көп жұмыс арналған. Тек соның 
әсерінен қайтадан пайда болғаи процестерге тоқталсақ 
жеткілікті.

ГЕОСИСТЕМАДАҒЫ ХИМИЯЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРДЩ 
ТЕХНОГЕНДІК МИГРАЦИЯСЫ

Техногендік геохимия айналымы -  геосистеманың 
даму процесіне адам эсерінің өзгеше жэне бақылау күрделі 
процестердің бірі болып табылады. Өндірістік процестердің 
эсерінен табиғи жағдайда пайда болмайтын мыңдаған 
қоспалар пайда болады. Олардың бір бөлігі табиғи ортаны 
жақсартуға мақсатты түрде бағытталады. /тыңайтқыштар, 
пестициттер/, ал олардың көпшілігі геохимиялық айналымға 
қатысатын элементтердің ішінде бірінші орында көмір 
қышқылы, содан кейін Са, Ғе, А1, С1, № , 8, Ы, Р, К, Си, 7п 
болады.
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Көптеген техногендік элементтер ауа қабатында -  ақ 
миграцияға қатысады, оған түсетін қалдықтардың негізгі 
массасын көміртек диоксиді Со2/Ю-15 млрд тонна жыл 
сайын/ құрайды, отын жаққандағы енім: онымен басқа да 
газдар қатар жүреді -  көміртек оксиды -  СО /негізіг шығу 
көзі мұнай өңдейтін енеркәсіптер/, күкіртті ангидрид 8 0 2, 
мұнай мен көмірді жағу мен өңдеуде; түрлі -  түсті металдар 
қортқанда, цемеитті өндіргенде пайда болады.

Атмосфераның ауа қабатының қозғалмалылығына 
байланысты ластану мыңдаған киллометр қашықтықта 
таралады. Европаның өндіірстерінің орталық бөлігінен 
ұшқан ыс пен қара күйе тау мұздықтарына дейін келіп 
шоғырланады. Ауа қабатындағы кейбір элементтер 
топыраққа түседі, жер беті, жер асты суларына ериді сөйтіп 
азық -  түлік тізбегіне араласады, кейбіреулері дүние жүзлік 
мұхит суларымен сіңіріледі, қайсыбір ағын сулар мен 
мұхиттарға қосылады.

Көміртек оксиді жеңіл болғандықтан бүкіл 
тропосфера қабатына таралады, оньщ орташа шоғырлануы 
шамалы, бірақ ірі. қалаларда 200 -  300 есе өсуі мүмкін.

Күкірт ангидриді өсімдіктер мен орман ағаштарының 
өсуіне зияи тигізеді /мысалы, Батыс Европадағы самырсын 
ағаштарының жаппай қырылуы/. Қына өсімдіктері 8 0 2 -  ның 
0,01 -  0,02 мөлшері /1 мың гектарға шыққанда/
шоғырланағанда -  ақ өледі, оның зиянды әсері сонымен 
қатар топырақ микроорганизмдеріне де тиеді. Түтік 
бөлшектеріндегі күкірт ангриді суға еріп күкірт қышқылына 
айналады да атмосфералық жауан -  шашынмен жерге түседі. 
Ірі қалалардың үстіңгң ауа қабатындағы түтік құрамында 
адам денсаулығына қатерлі қоспалар пайда болды. 
Техногендік қалдықтар канализация турбшіар арқылы 
көлдер мен өзен суларына қосылады. Олар көбінесе 
салыстырмалы түрде есептеуге болатын өнеркәсіп пен 
түрмыс қажетін өтейтін сулар. Сонымен қатар сулардың 
ластануын есепке алуға күрделі де, қиын эртүрлі 
шаруашылық қалдықтар. Оның негізгі көзі -  ауыл 
шаруашылық жерлері, мал шаруашылық фермалары,
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рекреациялық егістіктер, террикондар, өндіріс пен тұрмыс 
қалдықтары шоғырланған аймақтар.

Суларды ластайтын заттардың кейбіреулері 
езендердің түпкі бөлігіне шоғырланады, бірақ өзендер 
ағынды су бассейіндеріне жататындықтан бүл процесс 
қайтымды.

Техногендік қалдықтардың су миграциясьшың ең 
соңғы звеносы дүние жүзлік мүхиттар. Оның ластануының 
артуы тек қана өзен суларымен келіп түеетін заттармен 
байланысты емес сонымен қатар тікелей өндіріс 
қалдықтарының түсуінен және де атмосфера қабатынан 
жауын -  шашынмен келіп түсетін қалдықтар. Дүние жүзлік 
мұхиттардың ластануы негізінен қайтымсыз процес.

Техногендік миграцияға қатысатын элементтердің 
геосистемада шоғырлануы, одан шығуы геосистеманың 
ерекшеліктеріне байланысты. Мысалы, тұйық, тау аралық 
қазан -  шұңқырлар тұрақты атмосфералық ластанудың 
орталыгы болады, температуралық инверсия, тұмандар да 
атмосфераға техногендік қаядықтар жинақталуына себеп 
болады.

Тоиырақ жамылғысының да роль ерекше. Мысалы, 
қышқыл топырақ қабаты нейтралды топырақ жамылғысымен 
салыстырғанда әртүрлі зиянды қосгіалардың жинақталуына 
әсерін тигізеді, ал топырақ жамылгысында кальцийдің көп 
болуы көптеген химиялық элементтердің шығынын 
азайтады.

ЖЫЛУ БАЛАНСЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ

Жер беті мен атмосфера қабатының жылу балансына 
техногендік әсер етуі эдейі жасалынбайды, адам баласының 
күнделікті өміріндегі жанама процестер болып табылады.

1. Жер бетінің жоғарғы қабатының өзгеруі. Мұнда 
орман ағаштарын жоспарсыз кесу, оазистер 
жасау, батпақтарды құрғату, бөгендерді салу, мұз 
бен қар қабатының шамдануы, мұхиттарда мұнай 
қабатының пайда болуы. Бөгендерді жасау
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радиациялық баланс мөлшерінің көбеюіне әсерін 
тигізеді, ылғалды аудандарда оньщ көп бөлігі 
атмосферамен турбулленттік айырбасқа кетсе, 
шелдерде булануға жұмсалады.

2. Энергия өндірудегі атмосфера қабатына жылудьщ 
шоғырлануы. Ең соңында барлық өндірілген 
энергия жылуға айналады да кеңістікке таралады. 
Жылудың тағы бір көзі -  жылу және атомдық 
электр санциялары.

3. Атмосферадағы кемір қышқылы газының көбеюі. 
Осы күнге дейін атмосфера қабатындағы С 02 
мөлшерінің нақтылы шамасын есептейтін әдіс 
жоқ.

4. Атмосферадағы аэрозоль мөлшерінің есуі. Ауаның 
шаңдануы бұлттардьщ пайда болуына әсерін тигізеді жэне 
күн радиациясын шағылу мөлшерін арттырады. Осы 
жоғарыда аталып өткен техногендік факторлар бірдей 
кездесетін территорияларда, әсіресе ірі қалаларда орташа 
жылдық температура 1 -  2° С жоғары. Әрине, ірі қалаларда 
атмосфера қабатына түрақты техногендік жылу түсіп отыруы 
қалалардағы ауа температурасын ондаған градусқа көтеріп 
отырар еді, егер ауа массаларының циркуляциялық әсері 
болмаса.

ГЕОСИСТЕМАЛАРДЫҢ ТЕХНОГЕНДІК ӘСЕРГЕ 
ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

Геосистемалардың дамуына техногендік процестердің 
тигізетін эсері қандай, осының нәтижесінде қандай өзгерістер 
байқалады, олар қайтьшды ма элде қайтымсыз ба 
осылардыанықтау үшін геосистеманың түрақтылығын білген 
жөн. Әрбір жекелеген геосистеманың белгілі бір табиғи 
ортада дамитыны бэрімізге белгілі. Көптеген техногендік 
факторлар: ластану немесе жасанды «геохимиялық салмақ» 
деген түсініктердің табиғатта еш аналогы жоқ, сондықтанда 
геосистемалардың тұрақтылығы әрбір жекелеген 
факторларға қатынастарында қарастыру керек, сондықтан
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әрбір нақтылы фактордың тұрақтылығы, оның шегі әр алуан 
болуы мүмкін.

Геосистемалардың «техногендік салмаққа» жекелеген 
компоненттердің, процестерінің және қасиеттерінің 
тұрақтылық механизмі біртекті емес, кейде тіпті бір -  біріне 
қарама -  қайшы. Сонымен қатар бұл факторлар эрозия мен 
дефляцияның өркендеуіне эсерін тигізеді, яғни 
геосистеманың механикалық әсерлерег тұрақсыздығын 
анықтайды.

Бұл проблеманың негізгі бір бөлігі -  геосистеманың 
биохимиялық активті техногендік заттарға тұрақтылығы. 
Осы жағдайда геосистеманың тұрақтылығы оның ісұрамына 
келіп қосылған заттардың ыдырау, таралу және олардың 
геосистеманың құрамына шығу ерекшеліктерімен 
анықталады.

Геосистеманың басқа структуралық ерекшеліктері 
мен қасиеттерінің жиынтығы оның механикалық салмаққа 
тұрақтылығын анықтайДы: Мысалы, эрозияға тұрақтылығы 
рельефтің тілімденуіне, жауын мен қар еруінің 
қарқындылығына, топырақтың физикалық қасиеттеріне 
байланысты.

Геосистеманың техногендік әсерге тұрақтылығын 
анықтайтын бір ғана көрсеткішті табу мүмкін емес. 
Дегенмен, көптеген жағдайларға тиімді жалпы критерийлерді 
атап кетуге болады. Бұл ең алдымен, геосистеманың даму 
қарқындылығы, өнімділігі және өсімдік жамылғысының 
қайтадан даму ерекшелігі. Бұл қасиеттер өз кезегімен жылу 
мен ылғалдың жетіспеушілігі, қатты фундаменттің 
гравитациялық тұрақсыздығы.

Тундралық ландшафттармен салыстырғанда тайгалық 
ландшафттардың жылу мөлшері жоғары, өсімдік жамылғысы 
жақсы дамығандықтан жалпы тұрақтылығы артық. Ағын 
судың молшылығы суда еріген техногеидік заттардың 
шығын мөлшерін ұлғайтуға қолайлы жағдай туғызады.

Шөлді ландшафттарда күн радиациясының 
жоғарылығы олардың органикалық ластанушы заттардың 
өздігіиен тазаруына ықпал жасайды, бірақ ылғал мөлшерінің
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аздығынан техногенез қалдықтарының шығыны баяу, 
сондықтан да бұл заттар эртүрлі геохимиялық тосқауылдарда 
шоғырланып отырады -  ойыстар, шүңқырлар.

Ландшафттар құрылымында қайтадан орнына 
келмейтін өзгерістер мынандай жағдайларда байқалады.

1. Өзінің табиғи даму тенденциясына байланысты 
ландшафттарда «дайын» тұрған процестердің ары 
қарай ұлғаюына адамның араласуы түрткі болады. 
Мұндай жағдайда тепе -  теңдігі тұрақсыз 
ландшафттарда байқалады: өтпелі территорияда 
орналасқан ландшафттарда, өте жылдам 
эволюциялық дамуды басынан өткізіп отырған 
ландшафттарда. Сонымен қатар кері қайшы күштер 
әсер етеді де прогрессивті элементтердің дамуын 
тежейді. Система өзінің жойылған тепе -  теңдігін 
орнына келтіруге тырысады, бірақ бұл бастапқыдай 
тепе -  теңдік емес, өйткені кейбір өзгерістер қайта 
орнынына келмейді, мысалы, эрозиялық рельеф 
формаларының пайда болуы, жаңа батпақтар, ең 
шеткі аймақтардағы орман ағаштарын жою.

2. Ландшафттардың экологиялық баламалы бір 
элементін екіншісімен ауыстыру. Мұндай жағдай 
өсімдік жамылғысы мен зооценоздарды қайта құрып, 
геосистеманың экологиялық потенциалын саналы 
түрде пайдалануға байқалады. Тарихи себептерге 
байланысты бұрын ландшафт құрамында жоқ болса 
немесе территория бойынша оқшау дамыса /арал 
өсімдіктері/. немесе жергілікті өсімдік топтармен 
салыстырғанда бэсеке талас қасиеттері жақсы 
дамыса, биотаның жаңа элементтері дамуына 
қолайлы ортаға тап болса ландшафттқа тез уақытта 
«сіңісіп» кетеді. Табиғи орта орман ағаштарының 
дамуына қолайлы болган жағдайда адам әсері тимесе 
қолдан отырғызылған ағаштар тұрақты дамиды. 
Геосистемаға тигізетін адам әсерінің нәтижесіне

талдау жасау, жіктелу деңгейіне есепке алу оның тек қазіргі 
кезеңдегі шаруашылықта қолдануы ғана емес, сонымен қатар
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тарихи бірін -  бірі ауыстырып отыратын шаруашылыкта 
пайдалану ерекшеліктеріне де байланысты. Көптеген 
жағдайларда территория бір уақытта бір ғана әсерге емес 
бірнеше техногендік -  антропогендік факторлардың әсеріне 
ұшырауы мүмкін. /'Мысалы, орман шаруашылығының, 
өнеркәсіптік, рекреациялық пайдалануға/. Табиғи ортаға 
шаруашылық әсерінің еркешеліктерін сипаттауға интегралды 
көрсеткіштерді табу жолындағы ізденістер белгілі. Дегенмен 
бір ғана көрсеткішті табу мүмкін емес. Ландшафттарға 
шаруашылық әсерінің жылдамдығын, қарқындылығын 
салыстырмалы бағалауға себеп болатын мына көрсеткіштер: 
ауыл халқының тығыздығы мен жерді пайдалануы, қала 
халқьшың тығыздығы мен урбанизациялау деңгейі.

Жоғарыда көрсетілгендей яандшафттың
модификациялық деңгейі табиғи ландшафттардың ғылыми 
жіктеуі мен тығыз байланыста болып, оған сәйкес келуі 
керек. Әрине, табиғи ландшафттардың барлық техногендік 
варианттарын қамтитын толық динамикалық системаны 
жасау үшін көп жылдық ізденістер мен күрделі жүмыстар 
жасалуы керек. Жекелеген ландшафттардың түрлері мен 
типтерінде эртүрлі модификациялауды жіктеуде пікір 
аралығы болмауы үшін барлық табиғи ландшафттың жіктеу 
категорияларына қолдануға болатын, өзгерген 
ландшафттардың ең ірі сапалық ерекшеліктерін көрсететін 
бір -  текті схемаға сүйену керек.

1. Шартты түрде өзгермеген ландшафттар /жабайы/ - 
тікелей халық шаруашылығында қолданьшмаған, 
адам әсері тимеген, тек жанамалы әсердің әлсіз іздері 
байқалуы мүмкін /мысалы, Антарктида, Арктикада 
және биік таулы аймақтардағы атмосфера қабатында 
техногендік қалдықтардың жиналуы/.

2. Аз өзгерген ландшафттар көбінесе экстенсивті 
шаруашылық әсері басым, /ан мен балық аулау, 
орман ағаштарын талдан кесу/ әсері жекелеген 
компоненттерге тигенімен табиғи байланыстары 
бұзылмаған, өзгерістері кері қайтымды. Әлі халық 
шаруашылығында қарқынды қолданылмаған кейбір
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тундралық, тайгалық, экваторлық, шөл 
ландшафттарын жатқызуға болады.

3. Қатты езгерген /бұзылған/ ландшафттар -  әдейі 
болған әрекеттердің иәтижесінде кептеген 
компоненттердің, ландшафттың құрлымының өзгеруі. 
Мұндай ландшафттар барлық зоналарда да кездеседі; 
оларға мына процестер тән: эрозия, дефляция, 
топырақ шайылуы, судың ластануы, тұздануы.

4. Мәдени ландшафттар -  қоғамның мүддесі үшін 
ландшафттың құрлымының рационалды өзгеруі мен 
ғылыми негізде жақсартылуы.

МӘДЕНИ ЛАНДШАФТТАР

Мэдени ландшафттардың критерийі қоғам 
мұқтажымен анықталады да, оған негізінен екі қасиет тэн 
болуы керек. 1/жоғары өнімділік пен экономикалық 
тиімділік; 2/ адамның физикалық және рухани дамуына, 
оның денсаулығын сақтауға, өмірін жақсаргуға тиімді табиғи 
ортаны дамыту. Осы уақытқа дейін бұл екі қасиет бірге сирек 
қолданылып келді; уақытша экономикалық тиімділікті жасау 
адам өмір сүретін ортаның табиғи ерекшеліктерінің 
нашарлауына әкеліп соқты. Дегенмен, белгілі бір нақтылы, 
дұрыс ғылыми әдісті қолданғанда экономикалық, 
экологиялық, мәдени -  эстетикалық тілектер бір біріне 
қарама -  қайшы келуі мүмкін.

Мәдени ландшафтгардың пайда болуына қойылатын 
негізгі шарт -  табиғи ресурстардың, эсіресе биологиялық 
ресурстардың жоғарғы енімділігіне жету. Сонымен қатар 
табиғи ортаның эстетикалық сапасы мен санитарлы -  
гигиеналық жағдайын жақсарту. Қайтып орнына келетін, 
таусылмайтын, «таза» табиғи ортаны ластандырмайтын 
энергия көздерін тиімді пайдалану қайта орнына келмейтін 
ресурстарды ысырап етуді азайтады. Мәдени ландшафттарда 
ыңғайына қарай табиғи және техногендік қажетсіз 
процестерді болдырмауға тырысу керек. /топырақ 
шайылуын, эрозияны, батпақтануды, өзен, көл суларының
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тартылуын, селдерді, ауа топырақ, су қабатының ластануын 
т.б./ Бұл табиғи ресурстарды сақтауға және адам өмір сүретін 
ортаның сапасын жақсартуга мүмкіншілік туғызады. Осы 
қолданылатын шаралардың барлығы табиғи ресурстардың 
түрлерін тиімді пайдаланумен тығыз байланысты жэне 
өндіріс технологиясын жоғары сатыда дамытуға ықпал етеді. 
Әрине, соңғы жүмысты жақсарту география ғылымдарының 
тікелей ісі емес, бірақ олардың жауапты жұмысы -  мәдеыи 
ландшафттарды құрудағы жалпы ғылыми стратегияны 
нақтылы өңдей білу. Тек ландшафттану мамандары ғана 
қазіргі ландшафттардың құрылымына, даму ерекшеліктеріне 
сүйене ортырып эрбір жекелеген комплекстерге сәйкес 
жақсарту шараларын қолдана біледі.

В.Б. Сочава табиғи ортамен творчестволық бірлікте 
болу принципін ұсынып, оны былай түсінді «табиғаттың 
потенциалдық күштеріңщ. дамуы, геосистемалардың 
өнімділігінің артуы». Табиғи ортамен бірге отырып іе -  
әрекет етуде жақсы көрсетқіштерге жетуге болады. Әрине 
әрқашан да ландшафттардың габиғи дамуы тенденциялары 
қоғам мүддесіне сәйкес келмкейді /мысалы, батпақтану мен 
тұзданудың қарқынды дамуы/, сондықтан кейбір 
жағдайларда тұрақты тепе -  теңдікті бұзып жасанды жаңа 
модификацияларды қолдануға тиіс келеді. Ескерте кететін 
бір жағдай -  біз барлық ландшафттарды мәдени 
ландшафттарға ауытыруға тырыспаймыз, мысалы, қазіргі 
кезде көптеген тайга ландшафттары оттегіні толықтыру, су 
режимін тұрақтандыру және болашақ ұрпақтарға қажетті 
«ағаш» қоры ролін атқаратыны анық. Сондықтан да оларды 
ешбір өзгеріссіз осы қалпында қалдыруға тырысу керек.

Ландшафттардың жақсартудың үш негізгі бағытын 
ажыратады: 1/әртүрлі мелиоративті эдістерді пайдалана 
отырып жақсарту;
2/ландшафттарды «күту, бағу» /мысалы, санитарлық кесулер, 
өртке қарсы шаралар қолдану/, сонымен бірге 
шаруашылықта пайдалану нормаларын қатал сақтау; 
3/консервация яғни спонтандық /ішкі күштерден пайда 
болған /күйін сақтау. Ландшафттардың соңғы жақсарту әдісі

113



ғылыми ізденістер үшін, сонымен қатар су, топырақ 
жамылғысын қорғау мақсаттары үшін қолданылады. Егер 
мәдени ландшафтты бұзылған немесе шаруашылықта дүрыс 
қолданылмаған территорияларда құруға жоспарласа онда 
осыған сәйкес «емдеу» шараларын қолдану керек. Мысалы, 
карьерлерде рекультивация жасау, ормандарда ағаштарды 
қайта отырғызу, қайтадан пайда болған сорларға 
мелиорациялық жұмыстар жүргізу. Ал өзі өзгерген 
ландшафттарды мәдени ландшафттарға айналдыру жұмысы 
көзделсе онда оны пайдаяануда жағымсыз қасиеттердің 
пайда болу мүмкіншілігі жоғары процестерге қарсы 
«профилактикалық» шаралар қолданған жергілікті.

Қазіргі күнде мәдени ландшафттар өте сирек және 
жекелеген үзінділер ретінде кездеседі. Ғылыми географиялық 
тұрғыдан қарастырғанда мәдени ландшафттарды құру 
шаралары оны горизонтальдық жэне вертикальдық 
құрлымын реттеуге бағытталады. Бұлай дегеніміз біріншіден, 
ландшафттың морфологиялық бөлімін, оның территориясын 
құруға пайдалану, яғни әртүрлі функционалдық мақсатқа 
белгіленген территорияларды үйлесімді орналастыру; 
екіншіден компонент аралық байланыстарды бір процестерді 
ұлғайтуға, екіншісін әлсіретуге пайдалана білу.

Неміс ғалымдары А.Бауэр мен Х.Вейничкенің 
тұжырымдары бойынша «мәдени ландшафттардың баланс 
тұрақтьшығын сақтау қасиеті, табиғи өздігінен қайта орнына 
келуі, халық шаруашылығы әсеріне беріктігі «оның эр 
алуандылығымен жэне дефференциациясымен анықталады. 
Сонымен бірге оның ішкі әртурлілігі оның территориясын 
көп функциялық мақсатта қолдануына мүмкіндік туғызады, 
экологиялық, рекреациялық жэне эстетикалық сапалығын 
арттырады. Осының нәтижесінде табиғи ортада тек 
ландшафт қана ортаның табиғи ерекшеліктерін жақсартудың 
обьектісі, болып табылады: фациялар мен мекендер 
шеңберінде көп функциялы ортаны құру мүмкін емес.

Мәдени ландшафттар территориясын
ұйымдастырудағы негізгі географиялық принциптер 
мыналар:
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I/ мәдени ландшафттар біртекті болмау керек. Ландшафттьщ 
морфологиялық күрделілігі әрқашан экономикалық 
мақсатпен сәйкес келуі мүмкін емес. Мысалы, ормандардың, 
батпақтардың, суаттардың, шалғындардың кезекпе -  кезек 
алмасып отыруы тайгалық ландшафттарды ауыл 
шаруашылық егістігіне қолдануды қиындатады. Мұндай 
жағдайларда ауыл шаруашылық техникасын ландшафтқа 
лайықты құру керек, ал егер егістік ауданын үлкейтсе онда 
эрозиялық процестердің дамуына жағдай жасалынады.
2/ мәдени ландшафттарда антропогендік бос жерлер, істен 
шыққан карьерлер, қоқыс тастайтын жерлер болмау керек, 
өйткені олар ластану орталығына айналады. Мұндай 
жерлерде рекультивациялық жұмыстар жүргізу керек.
3/ жерді пайдаланудың ең тиімді жолы жасыл өсімдік 
жамылғысы. Ең жақсы егістік ясерлер ауыл шаруашылығына 
берілу керек, бірақ ағаш өсімдіктерін өсіруге мүмкіндігінше 
өнімділіп аз ауыл шаруашылық егістіктерін, бос жерлерді 
пайдаланьга орман алқаптарының ауданын өсіруге тырысу 
керек.
4/ кейбір жағдайларда ландшафттардың табиғи тепе -  
теңдігін сақтау үшін жерді экстенсивті «лайықты» 
пайдаланған жөн. Мәдени өсімдіктермен салыстырғанда 
табиғи ценоздар күн энершясы мен суды толығымен 
пайдаланады, бұл кейбір жағдайларда экономикалық тиімді. 
Ландшафттарды емдеуді саналы жүргізгенде, ормандардың, 
батпақтардың, табиги шалғындардьщ өзіндік дамуын 
сақтағанда олардан жоғары экономикалық пайда алуға 
болады және табиғатты қорғау жұмыстарына сай келеді. 
Мысалы, батпақты территориялардың бір гектарынан 0,5 
тонна жидек жинауға, жабайы кұстарды ұстауға болады, 
сондықтанда кейбір мақсаттарда оларды құрғатқанша сол 
күйінде сақтаған дұрыс.
5/ құрылыс жоспары жасалатын территорияларда қорғалуға 
тиісті жерлерді бөліп қойған жөн. Осы категориядағы 
жерлердің ең жоғарғы типі -  қорықтар. Олар шаруашылық 
жұмыстарына ғана емес сонымен бірге көпшілік жұрттың 
келіп кетуіне де жабық, тек ғьшыми ізденістерге ғана
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қолданылады. Қорықтар өсімдіктер мен жануарлардың 
генофонын сақтайды, көптеген бағалы аңдардың таралу 
орталығы болып табылады, өзін қоршаған территорияда 
табиғи процестерді реттеуге қатысады.

Өзінің міндетін тиімді атқару үшін, тұрақтылығын 
сақтау үшін, геосистеманың эталоны болу үшін қорықтар 
ауданы жағынан үлкен территорияны қамту керек. 
Ландшафттық географиялық принциптің негізгі талабы -  
қорықтар көршілес орналасқан бірнеше ландшафттардың 
немесе түтас бір ландшафттың үйлесімді қатарын қамту 
керек. Жан -  жағы игерілген территориялармен қоршалган 
қорықтар техногеидік ластану эсеріне ұшырайды: жануарлар 
мен арам шөптердің енуі т.б. Сондықтан да қорықтардың 
ауданы мыңдаған квадрат километрден кем болмау керек.

Әрине қорықтар эрбір жекелеген 
ландшафттарда пайда болуы мүмкін емес.нақтылы 
жағдайларда геосистематиканың табиғи құрылымының 
сақталу деңгейіне байланысты эртүрлі типтегі табиғи 
резерваттар мен заказниктер қүрылуға тиіс.
Табиғи ескерткіштер ретінде сирек кездесетін жэне қызықты 
табиғи обьектілерді сақтау керек. (рельеф формалары, қүлама 
сулар, сақталған байыргы өсімдіктер),

Геосистемалардың рекреациялық, мәдени тәрбиелік, 
табиғатты қорғау және экономикалық функцияларының 
үйлесімді жиынтығы табиғи жэне ұлттық парктерді қүру. 
Парктердің территориясына аз өзгерген геосистесалармен 
қатар халық шаруашылығында қолданылатын жеолер де 
енеді. Әсіресе табиғи көрікті орындармен қатармәдени 
тарихи ескерткіштердің болуы бағады. Қорықтармен 
салыстырғанда табиғи және ұлттық парктер көпшілік қауым 
үшін ашық, дем алу мен туризмнің орталығы болуы тиіс. 
Сонымен қатар бұл территоря көлемінде ғьшыми ізденістер 
үшін резерваттар, көмеші шаруашылықтар және де 
демалушыларға қызмет көрсететін орталықтар орналасады. 
Мысалы, Эстониядағы Лахемаас үлттық паркі.

6/ Мәдени ландшафттардың жоспарлаған ішкі 
құрылымы оның сыртқы әдемілігімен сәйкес келу керек. Бүл
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мақсатқа рекультивация, көгалдандыру жұмыстары арқылы 
жетуге болады. Сонымен қатар ландшафтқа әр алуан 
құрылыстардың орынды сәйкес келуінің де маңызы зор. 
Құрылыстың орналасу, оның көлемі архитектуралық 
көркемдігі ландшафттың эстетикалық сапасын арттыруы 
тиіс.

7/ Ландшафттың территориясын ғылыми 
ұйымдастырудың негізгі шарты оның морфологиялық 
бөліктерінің арасындағы горизантальдық байланысты есепке 
алу. Мысалы, өнеркәсіп объектілерінің, тұрғын үйлердің, 
жасыл территориялардың, суаттардың ортақ орналасуьшда 
басым жел бағыттарын жэне жер асты жэне жер беті 
суларының ерекшеліктерін есепке алу керек. Гравитациялық 
процестерді, топырақ бөлшектерінің жоғалуын болдырмау 
үшін орман ағаштарының көп болуын қамтамасыз ету керёк.

8/ Егістіктерде., ұйлесімді орналастыру, оны дұрыс 
пайдалану мен қоргау жұмыстары эртүрлі мелиорациялық 
жұмыстар арқылы оңьщ потенциялын жоғарылату 
шараларымен қатар жүруі тиіс,

Табиғи процестерді тілекке сәйкес бағытта үздіксіз 
сүйемелдеп жэне реттеп отыру мэдени ландшафттарды 
апатты күштердің әсерінен бұзылған ландшафттардан 
ерекшелендіреді. Адам баласыньщ табиғи процестерді өзіне 
багындыру мүмкіншілігі шамалы. Кейбір ғалымдар 
бағындыру принципінің мақсаты аз мөлшерде энергия мен 
затты пайдаланып табиғи системада «тізбекті реакцияны» 
тудыру / индукция принципі. Мысалы, жасандыспутниктерді 
пайдаланып жауын жаудыру.

Дегенмен, табиғи процестерді белгілі бір бағытта 
бағындыруда индукциялық принципті пайдалануды 
универсалды эдіс деп қарастыруға болмайды. Біріншіден, бұл 
принципті қолдаудың негізгі шарты -  әсер ететін системаның 
тепе-теңдігі тұрақсыз болуға тиіс. Екіншіден, прцестің 
дамуына тек түрткі болып қана қоймай оны бақылайда білу 
керек: оның барысын белгілі бағытқа икемдеп, керекті кезде 
тоқтата да білу керек, ал мұны индукция принципі 
қамтамасыз ете алмайды. Сонымен қатар бұл әдісті тек
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жергілікті жерлерде, аз масштабты территорияларда ғана 
қолдануға болады.

Мэдени ландшафттарды жасауда аз уақыттық 
нәтижені емес, керісінше көп уақыттын, нэтижесін алуға жэне 
ландшафттардың функциясының тұрақты өзгрістерінің 
мейлінше ірі территорияны қамтуына әрекет жасау керек. 
Осы нәтижелерге олардың функциясьш ретке келтіру арқьшы 
жетуге болады. Кезінде А.И. Воейков шаруашылық 
тиімділігін арттыру мақсатында табиғатқа әсер етудің екі 
негізгі табиғи «тетігін» көрсеткен еді. Бұлар өсімдік 
жамылғысы мен ағын. Географиялық процестерді реттеуде 
қолданылатын осы екі негізгі табиғи «тетікке» 
химияландыруды да жатқызуга болады. Яғни белгілі 
максатта геохимиялық айналымға, химиялық элементтердің 
миграциясына эсер ету. Агротехникалық әдістерді де дұрыс 
пайдалана білу мелиорацияға жатады. Қолданылатын 
агротехникалық шараларды үш бағытта бөлуге болады: а/ 
биологиялық әдістерді пайдалану; б/ механикалық эдістерді 
пайдалана отырып жер беті суларының ағынын реттеу; в/ 
химиялық заттарды пайдалану;
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Ландшафтты зерттеу әдіетері
Ландшафт туралы ғылым жаңа қарқынмен 

дамыды. Ландшафттану ғылымының теориялық 
мэселелері нақтылы территориялық зерттеулердің 
практикасынан кең орын ала бастады.

Географиялық ландшафт туралы бұл ғылымның 
басты міндеті — ландшафт түрлеріиің жаралуын, 
құрылымы мен динамикасын, даму заңдылықтарын, 
орналасуын жэне адамның шаруашылық әрекетгерінен 
оның өзгеруін зерттеу. Сонымен бірге ландшафттану 
төменгі сатыдағы геожұйелер (жеке қоныс, фаЦия, т.б.) 
жэне жоғары сатылық геожүйелер (табиги өлке, 
нровинщ-ія, т.б.) мэселелерімен де айналысады. 
Табиғаттың осындай жеке жақтарын зерттей келе 
ландшафттану географиялық қабықтың аймақтық 
белдеуінің жалпы заңдылықтарын анықтайды, яғни 
физикалық географияның аудандау негізін қалайды. 
Лаидаіафттану деректері нысанның ландшафтылық 
картасын жасаудан басталатын экспедиция жэне 
стационарлық жұмыстар нэтижесінде жиналады

Қандай территориялық табиғат кешені 
болсын зоеалық жэне азоналық факторлардың 
эрекетіне байланысты үздіксіз өзгіріп 
дамиды.Бірақ ландшафтының дамуын зерттеп 
білу өте қиын іс. Өйткені адам эрекетімен 
табиғат арасындағы қарама-қайшылық жиі 
болып түрады.Ландшафтының зерттеу әдістемесіне 
табиғи территориялық кешеннің (ТТК) қазіргі жай- 
күйлерін, табигат құбылыстары мен процестерін көз 
мөлшер бойынша жэне техникалық құралдар арқылы 
бақылау, ландшафт картасын жасау, нрофилдерін 
кескіндеу жатады. ТТК қазіргі жай- күйлері мен табиғат 
құбылыстарын, процестерін бақылау барысында
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ландшафтының құрамды жэне құрылымдық бөліктері 
арасындағы заттардың, энергия көздерінің алмасуы 
және олардың негізінде дамитын ттк 
трансформациялану, түлеп, туындап, қайта түзілу 
жолдары жатады. Ал ландшафт картасын жасау мен 
профилдерін кескіндеуде олардың географиялық 
орналасу заңдылықтары анықталып, сипатталады. 
Алайда бұл эдістемені бір- бірінен бөліп қарастыруга 
болмайды. Бұларды өзара сабақтастырып пайдаланғанда 
ғана ландшафтыны жан- жақты зерттеп білуге болады. 
Ландшафтты зерттеу жүргізу кезінде қолданылатын 
эдістер төмендегідей:

Тарихи әдіс - қогамдык кұбылыстарды зерттеуде 
кең тараган жалпығылыми сипаттаушы эдісі. Бұл эдіс 
маңызды, тұрақты, қайталанбалы заңды байланыстарды 
анықтау мақсатында саяси өмірдің қандай да бір 
құбылыстарының пайда болуының, дамуының, қызмет 
етуінің шынайы бейнесін қайта жасау үшін тарихи 
ғылымдардың түсінікгері мен үғымдарының көмегіне 
жүгінеді. Тарихи әдіс сипаттаушылыгымен, фактілерді 
жүйелеуге ұмтылуымен жэне осының негізінде 
құбылыстардың дамуының ішкі қисымын (логикасын) 
табуымен құнды. Тарихи эдіс —  саяси катынас 
субъектілерінің барлық іс-эрекеттері өткен және саяси 
идеялары жүзеге асқан кеңістік пен уақыттағы 
өркениеттің саяси тарихын зерттеудің негізгі әдісі.

Математикалық әдіс -  физикалық географияда 
бұрынан қолдалынып келе жатқан әдістің бірі. 
Географиялық қабықша құрамындағы компоненттер 
мен кешен элементтерінің сандық жэне сапалық 
қасиеттері эр алуан: физикалық, химиялық,
биологиялық жэне бір гана өлшем бірлігімен берілмейді 
(метр, сантиметр, процент, градус т.с.с.). Сондықтан 
географиялық қабықшаның кейбір көрсеткігтері
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математикалық статистика арқылы іске асады. Мысалы, 
кешендердің заггық құрамының көрсеткіштері көбінесе 
сандық әдістер арқылы анықталады. Мәліметтер 
алғашқы өңдеуден өткеннен кейін орташа шамасы, 
вариация коэффициенті есептеледі. Әртүрлі 
таксономиялық деңгейдегі кешендер қүрамындағы 
компоненттердің байланысын,бағытын,олардың
тығыздыгын корреляция коэффициентінің шамасын 
есептеп табуға болады. Географиядағы математикалық 
эдістер - географиялық процестер мен құбылыстарды 
зерггеген кезде математикалық аспаптар мен есептеу 
техникасын пайдалану. Негізгі материалды жинағанда 
жэне алғашқы өндегенде, оларды жіктегенде жэне 
жүйелегенде, географиялық зерттелген нысандардың 
статистикалық жэне динамикалық жайын талдау мен 
болжауда, геожүиедерді аудандау мен үлплеуде, 
аумақтық байланыстар мен пропорцияларды реттеуде 
жэне оңтайлауда жэне тағы да басқалары жүмыстарда 
қолданылады.

Математикалық аппараттардың нәтижесіде бір 
компонеттің екіншісіне эсерін жэне кешендердің пайда 
болуы мен жіктелуіндегі негізгі факторларға бага беруге 
мүмкіншіліктің болуы. Бүл мәселені шешуде 
информациялық талдау қолданылады, яғни кешеннің 
дамуындағы кез-келген компоненттің немесе фактордың 
рөліне баға беру. Энтропия деңгейіне (информатцияның 
бір компоненттен екіншісіне ауысуы) байланысты әрбір 
компоненттің салыстырмалы түрде маңызын' оның 
кеңістікте таралуын екі үш немесе бірнеше фактордың 
эсер ету күшіне баға беруге, олардың маңыздысын 
анықтауға мүмкіндік туады. Осы мәселелерді далалық 
және лабороториялық ізденістердің мәліметтеріне 
немесе бір масштаптағы комгюненттік карталарға 
сүйене шешу.
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Геохимиилық әдіс — бұл эдісті енгізуге 
физикалық географияда ландшафттар геохимиясы 
бағытының пайда болуы себеп болды. Физгеографиялық 
ізденістерде тау жыныстарының су, топырақ жэне 
өсімдік жамылғысының химиялық құрамы есепке 
алынатыны белгілі. Бұл бағытты дамытып, оның өзіндік 
ерекшеліктерін алғаш анықтаған Б.Б.Полынов (1956). 
Полынов химиялық элеменпердің көтеріңкі рельеф 
формаларынан ойыстарға орын ауыстыру ерекшелігіне 
назар аударды.Осы мақсагга ол қарапайым 
ландшафттардың уш типін ажыратты: Элювиальды, 
супераквальды жэне субаквальды.
Кез-келген физгеографиялық кешен химиялық 

элементтерден турады жэне бір элемент өлі жэне тірі 
денелерде бірдей кездесуі мүмкін. Химияльтқ 
элементтердің қарым-қатынасы мен сандық мөлшері тек 
компонентердің өлі және тірі бөлігінде ғана емес, 
әртүрлі кешендерде де біршама шекте түрленіп 
отырадьқбірінен екіишісіне ауысып миграцияға 
қатысады. Химиялық элементердің миграциялық 
қабілеті алдымен олардың ішкі қасиетіне яғни 
отомдардың электрондық қабығының құрылымына 
бағынышты. Сондықтан мысалы хлор кальцийге 
кальций темірге қарағанда қозғалмалы. Бірақ эрбір 
элементтің миграциялық қабілеті эртүрлі 
физгеографиялық жағдайға байланысты кең шекте 
өзгеріп отырады.

Химиялық элементтердің миграциялық 
қабілетіне жэне активті мигранттардың қүрамына әсер 
етуші факторлар - географиялық қабықшаның 
жекелеген компоненттері.Геохимиялық эдіс эртүрлі 
таксономиялық деңгейдегі кешендер шеңберіндегі 
процестердің даму заңдылықтарын, олардың заттық 
қүрамын, түрақтылығын анықтауға мүмкіндік береді.
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Осы әдіс арқылы өнеркәсіп қалдықтарының жағымсыз 
әсерінің радиусын да анықтайды.

Геофизикалық әдіс - ертеректен келе жатқан 
әдістердің бірі, бірақ физикалық географияда соңғы 
уақытта жаңа бағыт -  ландшафттар геофизикасы 
дамығаннан кейін ғана пайдаланыла бастады. Табиғи 
кешендердегі энергия мен масса айырбасына, жер 
бетініңмжылу мен су режимінің сандық шамасына, 
оның биомассасыиың өнімділігіне эсерін анықтауға 
болады. Геофизикалық әдіс арқылы кешендердің 
заттық құрамын, энергия ауысуын, энергия салдарынан 
заттардың миграцияға қатысу қарқындылығын 
анықтауга болады. Сонымен қатар, бақылау аспаптарын 
пайдалана отырып, радиациялық, жылу жэне су 
балансы, атмосфера қабатындағы газ айырбасы, өсімдік 
топтарының өнімділігі, өсу жылдамдығы, желдің 
турбуленттік ағыны, жылдамдығы туралы сандық 
көрсеткіштер жинауға мүмкіншілігі жеткілікті.

Модельдеу эдісі - ландшафттық кешеннің 
немесе оның жекелеген бөліктерінің күрылымы мен 
динамикалық байланыстарын блок -  диаграммалар, 
графиктік бейне, математикалық формула жэне 
картографиялық сурет түрінде түсіру. Физгеографиялық 
ізденістерде математикалық модельдеу ерте кезден 
қолданылып келеді -  габиғи кешендерде осы әдісті 
алғаш қолданған А.А.Григорьев. Математикалық 
модельдеу әдісіне сүйене отырып, мысалы, әртүрлі 
елдің ғалымдары бір уақытта ядролық жарылыстың 
себебінен атмосфера қабатының ластану деңгейін 
анықтаған. Кейіннен ядролық түн немесе ядролық қыс 
деген атқа ие болған ие идеяны үсынған ғалымдар 
ГІ.Крутцен жэне Д.Ж.Беркс модель бойынша атмосфера 
қабатының мөлдірлігінің нашарлауы жарылудан соң 
қосылған түтін мен шаңның мөлшеріне тәуелді.
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қалыпты жағдайда жер бетіне келіп түсетін күн 
энергиясының 30% қайтадан космос кеңістігіне 
шагылады. Төсеніш бетке тусетін радиацияның 
мөлшері аз болгандықтан жер бетінің температурасы 
төмендейді., тіпті бүкіл атмосфера циркуляциясы 
өзгеріске үшырайды. Алғаш рет атмосфера мен 
мүхиттагы циркуляциялық гіроцесстерді модельдеу 60 
жылдардан бастап дами бастады. Бірақ ландшафттарга 
компоненттік емес кешендік модель жасау әлі де жақсы 
дамымаган.

Палеогеографиялық әдіс - физгеографиялық 
кешендердің қүрылымына өзгеру ерекшеліктеріне 
талдау жасай отырып, болашақтағы дамуына бага 
беруде өте қажет. Әсіресе өсімдік тозаңдарына талдау 
жасау кеңінен тараган борпылдақтау жүмыстарындағы 
өсімдік тозаңдары арқылы есімдік түрлерін климаттық 
жағдайды рельефтің гіайда болуын, өткен кездің шөгінді 
жыныстарыньщ қалыптасу ерекшеліктеріи анықтау 
эбден мүмкін.

Радиоактивті көміртек эдісі арқылы топырақ 
түрлері мен борпылдақ жұмыстардың абсалюттік жасын 
алып жыныстардың жасына қарап бүкіл кешеннің пайда 
болган уақытын анықтайды.

Әсіресе топырақ жамылғысының абсолюттік 
жасын анықтаудың маңызы зор. Өйткені кешендердің 
даму кезеңінің уақыты мен табиғи процесстердің 
багыты туралы мағлұмат алуға болады. Ал топырақ 
түрінің пайда болуы тірі организмдердің өсімдік пен 
жануарлардың пайда болған кезінен басталады.

Палеогеографиялық эдістің табиғи ортаның 
уақыты арасында өзгеруін көрсетуде маңызы зор. Бірақ 
физгеографиялық ізденістерде әлі де болса қолданылуы 
шектбулі. Өйткені палеогеографиялық мағлұматтар
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шектеулі территориялық үшін анықталған ол жазықтар 
таулы аймақ үшін жоқпен тең.

Картографиялық әдістер - нақтылы
территорияларда ізденістер өткізгенде әртүрлі 
масштабтағы компоненттің карталарға талдау жасау 
топографиялық, геологиялық, тектоникалық, 
ландшафттық карта т.б. карталарды табиғи 
қүбылыстармен процесстердің жасанды емес, 
кеңістіктне табиғи таралу заңдылықтары көрініс табады.

Қоғамның даму сатысы мен адамзаттың өзінің 
қажетгілігін қанағаттандыру деңгейіне сэйкес карталар 
күнделікті түрмыс қажетінде алуан түрлі мақсатта 
пайдаланыладыелді мекендердің орналаеуың бағдарлау 
оларды бір-бірімен байланыстыратын көлік немесе жаяу 
жолдардың егістік немесе жайылым жерлердің көлемін 
өзен көлдердің орналасуын анықтау т.б. яғни ауданы 
кішірек территориялардан кейіннен ірі аймақты бүкіл 
жер шарын толығымен қамтитын карталар пайда болды.

Қазір физгеографиялық кешендермен олардың 
шеңберінде өтетін табиғи антропогендік процестерді 
зерттеуде аэрофотосуреттер мен космостық суреттердің 
рөлі ерекше. Суреттерде ең алдымен жекелеген 
кешендер мен ландшафттардың планы олардың 
шаруашылықгың қай бағытында қолданылатынын тіпті 
антропогендік өзгерістердің динамикалық дамуын 
болжауға мүмкіншілік зор. Аэрофотосуреттер арқылы 
кешендердің сапалық жэне сандық ерекшеліктерін 
тектоникалық қүфылымды рельеф пішінін су 
объектілерінің шекараларын қар көшкіндерінің 
гравитациялық жэне сел процестерінің даму бағытында 
анықтай аламыз. География ғылымының соңғы 
жаңалығы компьютерлік картографиялық дамуы яғни 
картографиямен геоинформатика мәліметтерінің 
біртұтас көрінісі.
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Салыстырмалы әдіс- география ғылымдар 
жүйесіндегі өте көне әдістердің бірі кешендердің 
кеңістік пен уақыт арасында өзгеруін Інемесе эртүрлді 
деңгейдегі кешендердің үқсастығы мен 
айырмашылығын көрсетудегі негізгі эдіс.кешендер 
арасындағы ортақ белгілер мен айырмашылықтарды 
көре білсек, онда неліктен біреуі екіншісінен өзгеше. 
Олардың ортақ қасиеттері қайсы оның себебі неде деген 
сүрақ тууы мүмкін. Ал салыстырмалы әдіс кешендердің 
дамуы мен пайда болуы заңдылықтарын бөліну 
ерекшеліктерін жэне кешендерге шаруашылықтық 
түрғыдан баға берудегі бірден -  бір әдіс.

Баланс әдісі - табиғи кешендердегі затпен 
энергия ағынының ауысуына яғни кіріс пен шығын 
мөлшеріне талдау жасау табиғи кешендердің эсіресе 
биотаның дамуында жетекші рөл атқаратын жылу мен 
ылғал балансы. Биотаның дамуы мен оның өнімділігіне 
баға беру үшін бүл көрсеткіштер бірдей өлшем 
бірлігімен берілуі тиіс. Сондықтан ылғалдану балансы, 
көрсеткіші қолданылады. Ол белгілі уақыт шегіндегі 
жауын -  шаідын мен ылгалданудың айырмасы. Мүнда 
жауын -  шашын да ылғалдануда бір өлшем бірлігімен 
миллиметрмен беріледі. Ылғалдану балансы 
термикалық жағдайға тәуелді орман зонасында оң 
көрсеткішке ие жауын-шашын буланудан көп шөп және 
шөлейт зонасында теріс жауын -  шашын буланудан аз.

Салыстырмалы -  бейнелеу әдісі 
физгеографияда көне заманнан бері қолданылып келген 
эдіс регионалдық деңгейдегі бірліктерден бастап, кіші 
табиғи кешендерге дейін комплексті салыстыру арқылы 
физгеографиялық қүбылыстар мен процесстер олардың 
сандық және сапалық ерекшелігі туралы мәлімет жинау. 
Салыстырмалы -  бейнелеу әдісінің мысалы, солтүстікте 
тараған қара топырақ қабатында қара шіріндінің
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мөлшері 8-9%, ал қара шірінді мөлшері аз топырақтар 
карбонатты жэне сортаң болып келеді. Механикалық 
құрамы эртүрлі қоңыр каштан топырақтың қара шірінді 
мөлшері 3-4% сортаң топырақ теңіз Қорғалжын 
ойысында кеңінен тараған езен көл аңғарларында 
шалғынды аллювиалды топырақ жамылғысы рельеф 
пішініне қарай подзона батыс жэне шығыс бөліктеп 
жіктеледі.

Экспедициялық әдіс - жіктелген кешендердің 
шекарасының нақтылығын далалық кезеңде анықтау. 
Далалық ізденісте жекелеген компоненттердің ерекше 
белгілері мен қасиеттері олардың қарама -қайшылық 
байланысы мен ара-қатынасы анықталады. Бүл эдіс 
б.з.д. 5 ғасырдан бері қолданылып келе жатқан әдістің 
бірі. Экспедициялық эдісті өткізудің маңызды жэна 
нақтылы мәліметтерді жинаудың түрі физгеографиялық 
стадионарларды үйымдастыру. Алғашқы
физигеографиялық стационар 1945 жылы ашылған. 
Тянь-Шань биік таулы экспедициясы. Экспедициялық 
ізденістердің мәліметтері халық шаруашылығының 
қолданбалы мақсатында кеңінен қолданылады.Далалық 
ізденістер реконгносцировка, барлау жэне ландшафттық 
картаға түсіру деп жіктеледі. Бүл ізденістер бір түрлі 
жұмысты қамтыса мақсаттары арқалай. Маршрутты, 
бақылау, ландшафттық қима түсіру, кілтті участоктарда 
сьемка жүргізу, жүмыстың барлық түрі алдын ала 
топографиялық негізбен аэрофотосуреттерде 
белгіленген нүктелерде бақылау жүргізу жазбаша 
сипаттама беру.

Ландшафтыны зерттеудің бақылау эдістемесі 
маршруттық зерттеуде де, стационарлық зерттеуде де 
пайдаланылады. Ландшафттану пәнінен далалық оқу 
практикасын ұйымдастыру төмендегі кестеде берілген:
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№ Тақырыптар
1 Дайындъщ бөлімі
2 Далалық кезең:
3 Рекогносцировты бақылау. Маршруттық 

ландшафттық тусірілім.
4 Кешенді ландшафттық профиль сызу
5 Геожүйелерге кешенді сипаттама беру
6 Ландшафттық карта сызу
7 Камералъды кун. Есеп беру.

Ландшафттануда табиғат жағдайларын ескере 
келіп, бақылау күнделігінің үлгісін былай кестелеуге 
болады:

1 .Ландшафтының аталуы, мекен- жайы.
2. Географиялық орны.
3. Көлемі (км2), шекарасы.
4. Күнделік толтырушының аты- жөні.
6. Күнделіктің толтырылған күні, айы, жылы. 
бЛандшафтының тектоникалық қүрылымы мен 
геологиялық қүрылысы (іргетасын түзетін 
жыныстар, қазіргі тектоникалық жағдайы және 
пайдалы қазбалар).
7. Жер бедері.
A) геотектурасы және морфоқұрылымы 
Ә) морфомүсіні
Б)абсолют жэне салыстырмалы биіктігі
B) жер бедерінің негізгі пішіні, оның өлшемі 
(биіктігі, тереңдігі, үызндығы, ені, беткейлерінің 
еңгіш бүрышы)
Г)осы кездегі геоморфологиялық процес стер (су, 
жел эрозиялары, үгілу т.б.)
8 Еспе жэне жер асты суы.
А) сулық қабатының жер бетінен тереңдігі 
Ә)суьшың түзыдылығы 
Б)суының химиялық қүрамы
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В) суының температурасы
9. Ауа райының жай- күйі.
A) ауаның орташа тэуліктік температурасы 
Ә)ауаның тәулік ішіндегі ең жоғары температура 
Б)ең теменгі температура
B) ауаның орташа тэуліктік абсолют ылғалдылығы 
Г) ауаның орташа тэуліктік салыстырмалы 
ылғалдылығы
Д)ауаның бұлітылығы 
Е) жел бағыты мен екпіні 
Ж)жауын-шашындылығы
10. Өзендер: аты, ұзындығы, алабының ауданы, өзен 
торының жиіліғі, су режимі және өзен суын 
шаруашылықта пайдалану.
11. Көлдергаты, аумағы, тереңдңгң, гидрологиялық
режимі, физикалық жэне химиялық қасиеті, 
биологиялық байлықтары, шаруашылықтағы 
маңызы. .Г
12. Топырақ: типі, механикалық құрамьқ ыЯғал 
қоры, құнарлығымен құнарсыздығы.
13. Өсімдіктер мен жануарлары: типтері,
түрлері,өсімд.ік жамылғысның негізі і жэңе қосалқы 
түрлері, дәрі-дэрмек, қорғауға алынған өсімдіктер, 
қорғауға алынған жануарлар.

2.Ландшафт картасы жасалынатын
терригорияның картографиялық, географиялық 
ақпараттары толық жинақталған соң, карта бетіне 
түсетін территориялық табиғат кешендері түгенделіп, 
физиономиялық белгілері анықталады, әрқайсысының 
ландшафт картасындағы кескіні межеленеді.

Ландшафт каргасы зоналық жэне азоналық 
факторлардың эрекет етуі негізінде түзілетін ттк қағаз 
бетіндегі көрініс болғандықтан, ғылыми мәселелермен



бірге сан алуан қолданбалы мәселелерді де шешуде 
үлкен рөл атқарады.

Ғылыми зерттеулердің негізгі
бағыттары:

« Қазақстан ландшафттарын классификациялау 
және жүйелеу.

• Әртүрлі масштабтағы ландшафттық және 
ландшафттық- экологиялық картографиялаудың 
әдістері мен ұстанымдары.

• Қазақстанның аридтік аймақтарындағы
ландшафттық- ирригациялық жүйелердің
орнықтылығын картографиялау және бағалау 
әдістері мен үстанымдары.

® Табиғаггы орнықты пайдалану үшін 
трансшекаралық аумақтардың ландшафттық
жэне ландшафттық-экологиялық жағдайын 
картографиялау жэне бағалау әдістері.

• Орнықты табиғи- шаруашылық жүйелерін
ұйымдастыруға бағытталған кешенді
экологиялық- демографиялық және
ландшафттық- экологиялық зерттеулер.

• Әртүрдегі антропогендік әсерлердегі ҚР 
аумақтарын ландшафттық- экологиялық багалау 
критерийлерін сэйкестендіру.

• ҚР-ның жерді пайдалану жэне жерге
орналастыруға, табиғи- ауылшаруашылық
жүйелерінің орнықты дамуына, Жер 
кадастрының, аумақтық-жоспарлау
жұмыстарына арналған ландшафттық 
қолданбалы және мақсаттық зерттеулер.
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Даму гіерспективалары.
Соңғы жылдары зертханада Қазақстанның 

жаңа экономика салаларын дамыту үшін үлкен 
мэні бар жаңа перспективалы бағыттар дамуда:

® Жерді тиімді пайдалану жэне жерге
ориаластыру үшін республика аймақтарының 
ландшафттық әрекеттілігін бағалау

® Қазақстандағы демалыс және туризм
аймақтарын дамыту үшін ландшафттардф
рекреациялық бағалау

« Сәулегшілік-жоспарлы жэне жобалық
зерттеулер үшін ҚР-ның қалалық агломерациялардағы 
қала маңы аймақтары ландшафттарын картографиялау 
жэне зерттеу

* ҚР-ның Жер кадастрын түзу бойынша
ландшафттық қамтамасыз ету жұмыстарын жасау.
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ГЛОСАРИЙ
Абиотикалық орта (грек тілінде «а» жэне «Ьіоіісоз»- тірі) -  
бойдың жайлауының органикалық емес шартының құрамы. 
Антропогендік лаидшафт (гректің апігороз -  адам, оепоз -  
тегі деген сөздерінен шыққан) -  адамньщ іс-әрекетінің 
нәтижесінде өзгеріске ұшыраған табиги ландшафт.
Ареал- (грек тілінде «агеа» - аудан) -  табиғатта белгілі бір 
түрдің таралу облысы.
Аридті климат -  қуаңшылық климат - шөл мен шөлейтке 
тэн климат. Мұнда ауа райы үнемі ашық, температура өте 
жоғары, ылғалдылық аз, жоғары температураның тэуліктік 
ауытқуы өте жоғары.
Аридті ландшафт -  қуаңшылық ландшафт -  құрғақ, жылы 
немесе ыстық континенттік климат жағдайында 
қалыптасатын климат.
Абиотикалық факторлар -  тірі организмге ықпал етуші 
температура, ылғал, жарық, жер бедері, топырақ пен су 
қасиеті сияқты бейоргаиикалық эсерлер кіреді.
Биогеоценоз- геологиялық жағдайда әртүрлі түрлердің 
одақтарын топтастыратын, экологиялық жүйе.
Биологиялық түрлілік- тірі бойдың, түрлердің және 
экожүйелердің саны.
Биосалмақ- аудан немесе тіршілік ету ортасының көлеміне 
жатқызылатын, тобтың түрлерінің, ерекше тобтың 
салмағының жиынтығы.
Биоаймақ- (грек тілінде «Ьіоз» - өмірлер, «ьрһіге»- шар) -  
жердің тысы, тірі денелер өлі денелермен әрекеттесетін 
Биотоп- биобірлестік орналасқан кеңістік.
Биотикалық айиалым- жердегі тіршіліктің пайда болуынан 
туындайтын заттың кіші айналымы және оның негізі 
жинақтау жэне органикалық заттардың іруіне жататын, тірі 
бойлардың тіршілік қызметінің үдеріс арқылы аркылы іске 
асырылады.
Бойдың шегі- ортаның сыйымдылыгын анықтайтын, 
популяцияның есуінің жоғары шекарасы.
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Геожүйенің тәртібі-(француз тілінде «ге§іше» ,латын тілінде 
«ге§ітеп»-баскарма)~ табиғи- техникалық кешенінің 
«өмірІнің жөн-жосығы», оның даму жэне қызметтік 
үдерісінің өзгеру айналымындағы өзін-өзі реттеу қасиеті. 
Жаңартылмалы қамбалар-табиғи қамбалар, толық немесе 
жарым-жартылай қалпына келетін немесе адамның 
көмегімен орнына келетін.
Заттың тасымалдануы-экожүйелерде химиялық 
құрамының айналымдары
Құрыл ым-(стру ктура) жүйенің бөлімдерінің арасында 
байланыстың құрамы.
Лаидшафтың болшектері-геожүйенің дамуын, қызметін 
және өзгеруінің мінезін анықтайтын, табиғи- техникалық 
кешетадердің қүрылымдық-қызметтік бөлігі.
Ластаушы заттар-тіршілік ортасына түскен заттардың 
экожүйенің қызметінің бүзушылығына алып келеді. 
Лаидшафт-географиялық тыстың аумақтық бөлінуінің 
негізгі санаты.
Мониторинг-биоаймақтың және оның жеке бөлшектерінің 
күйін бағалауға арналған қадағалаудың жүйесі.
Ноосфера- ақыл аймағы, нәтиежесінде Жер бетінде 
адамзаттың пайда болуын жэне оның қоршаған ортамен 
әректтестігі.
Өміршендік- сақта бойлардың, қоршаған ортаның өзгеру 
жағдайындағы, өзінің тіршіліғін сақтау мүмкіншілігі.
Өмірдің шарттары-бойдың өмірі үшін қажетті экологиялық 
фактордың қүрамы.
Түр- барлық мүшелері қатысуын ортақ генофондта 
байланыстыратын, жаратылыстағы биологиялық бірлік. 
Шектеуші фактор- фактор, бойдьщ тіршілігін шектейтін. 
Табиғи қордың әулеті- табиғи қамбаның бөлігі, тіршілік 
ортасының сақталу шарттарының қоғамның белгілі 
техникалық және әлеуметтік-экономикалық мүмкіншілігіне 
байланысты шаруашылық қызметке нақты пайдалану 
мүмкіншілігі.
Тіршілік ортасы- айтылмыш дарақ жэне популяция өмір 
сүретін шарттың қүрамы.
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Толеранттылық- (сабырлық)-бойдың зейінінің ортаның 
факторының ықпалдарын көтеру мүмкіншілігі.
Эволюция- (даму)-ұйымның аласа сатыларынан 
ұйымдасуынан қазіргі жоғары ұйымдастырылған түріне 
дейін дамуы.
Экожүйенің буферлік сыйымдыльнгы- экожүйенің 
ластануға қарсы түратын мүмкіншілігі.
Экологиялық мөлшерлеу- ккез-келген экожүйеге әсер 
ететін антропогендік іс-эрекеті, өзін-өзі реттеу механизмін 
бұзуға алып келмейтін экологиялық сыйымдылықтьщ 
шегінде мөлшерлеу.
Экологиялық пирамида- трофика деңгейдің 
арақатынасының сызбалық бейнесі.
Экологиялық фактор- ортаның кез-елген бөлімінің тірі 
бойларға деген түзу ықпал көрсету мүмкіншілігі бар.

134



Пайдаланылған әдебиеттер

1. А.Г.Исаченко «Ландшафттоведение и физико 
географический районирование»

2. А.Г.Исаченко «Ландшафттану негіздері» аударған 
Ж.Н.Мұқашева оқу құралы, А. 1996

3. Н.Молдагұлов «Ландшафт» А.1983
4. И.И.Мамай «Динамика ландшафтоведение» М.МГУ.

1992.
5. Г.В.Гельдыева, Т.А.Басова, И.Б.Скоринцева и др.

«Ландшафтно- экологические проблемы
природопользования приграничных территорий РК». 
А.2011.

6. Институт география. А.2013
7. Ж.Мұқашева «Жалпы жертану». А.2003ж.
8. И.И.Мамай «Динамика ландшафтоведение» М.МГУ.

1992.
9. Г.В.Гельдыева, Т.А.Басова, И.Б.Скоринцева и др.

«Ландшафтно- экологические проблемы
природопользования приграничных территорий РК». 
А.2011.

10. Институт география. А.2013
11. Рябинина, Н.О. Руководство по проведению

полевой пракгики по ландшафтоведению и ландшафтному 
планированию / Н.О.Рябинина. -  Волгоград, 2004.

12. т\цү.§оо§1е.ш.

135


