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STUDY OF RELIEF AND FEATURES OF DEVELOPMENT  
IN SYSTEM OF PHYSICAL GEOGRAPHY DISCIPLINES 
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Keywords: physical geography, relief, landscape, genesis, erosion, land-reclamation 
Annotation. Results of undertaken studies showed that, at the study of dynamics of landscape in the nature or 

components of landscape main attention must be spared not to the relief types, but to the relief structure. For the 
study of interrelation of elements of landscape and structure of these objects it is initially necessary to construct the 
maps of the “Plastic relief Arts" and on their basis first of all to study the internal structure of relief of these objects. 
Interest of study of relief in the system of physical geography disciplines with every year increases as well as 
application of new methods in educating of these properties. Among them, the method of the plastic relief arts plays 
an important role, undoubtedly, influences on the study of structure. 

 
 

ƏОЖ 911.2 
 

ФИЗИКАЛЫҚ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ПƏНДЕР ЖҮЙЕСІНДЕГІ  
РЕЛЬЕФ ІЛІМІ ЖƏНЕ ОНЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
А. К. Оразбаев, А. К. Құрбаниязов  

 
Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: физикалық география, рельеф, ландшафт, генезис, сор, мелиорация. 
Аннотация. Жүргізілген зерттеулердің нəтижелері бойынша табиғаттағы ландшафттың немесе ланд-

шафт құрауыштарының динамикасын үйренуде негізгі назарды рельеф түрлері емес, рельеф құрылымына 
назар көбірек аударылу қажет екені анықталды. Олардың нысандар құрылымын, яғни элементтердің өзара 
байланысын зерттеу үшін ең алдымен «Рельеф пластикасының» картасын түзу керек жəне сол карталар 
негізінде осы нысандардағы рельефтің ішкі құрылымы біріншіден зерттеледі. Бұдан физикалық география-
лық пəндер жүйесінде рельефке деген қызығушылық жылдан-жылға артып баратындығы жəне оның бұл 
қасиеттерін үйренуде жаңа əдістер кең қолданылатыны айқын. Бұл əдістердің ішінде рельеф пластикасы 
əдісінің ролі өте жоғары, яғни рельеф құрылымын үйренуге көп септігін тигізетіні сөзсіз. 

 
Рельеф ландшафттың компоненті болғандықтан оған мамандар жəне ғалымдар үнемі үлкен 

мəн беріп келген. Бұған негізгі себеп, рельеф ландшафттың компоненті болуымен бірге ол 
ландшафттың пайда болуында, динамикасы жəне дамуында негізгі факторлардың бірі болып 
есептеледі. 
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Егер біз Ресейде ландшафты туралы ғылыми ілім В.В.Докучаев есімімен байланысты деп 
айтар болсақ, оның ғылыми негіздері бар. В.В.Докучаев өз мамандығы бойынша геолог болуына 
қарамастан, топырақтың генезисін үйренуде топырақтың рельефпен байланыстылығына ерекше 
мəн берді. Ол өзінің геомарфология бағыты бойынша жазған «Жыралар жəне олардың маңызы» 
(1953 ж) деп аталатын атақты еңбегінде былай жазады: «Рельеф өзгермелі жəне уақыт өтуімен оған 
байланысты күйде табиғаттың басқа компоненттері де өзгереді». Ю.А.Ливеровскийдің жазуынша: 
«Рельефтің дамуына болған қызығуы В.В.Докучаевті топыраққа одан əрі назар аударуына түрткі 
болды» (Солнцев,1948). В.В.Докучаевтің ғалымдар арасында топырақпен бірінші рет айналысуына 
негізгі себеп, топырақты тексеру əдісі арқылы кейбір рельеф элементтерінің жасын анықтау жəне 
сонымен бірге төрттік дəуір геологиясының жалпы мəселелерін шешуге бағытталуы еді. (Солнцев, 
1948) В.В.Докучаев топырақ қабатының пайда болуы жəне дамуымен айналысып, сондай 
қорытындыға келді: «Топырақ бұл жеке табиғат қабығы болып, оның пайда болуында жəне 
динамикасында топырақ қорғаушы факторлар негізгі рольді ойнайды. Бұл элементтер уақыт жəне 
кеңістікте өзгермелі болып, топырақтар да уақыт өтуімен өзгереді жəне оның бұл өзгеруінде 
жердің рельефі де ерекше роль ойнайды». Басқаша айтқанда, В.В.Докучаев геолог болуына 
қарамастан топырақтану пəнінің негізін қалады жəне топырақтың рельефпен байланысына ерекше 
мəн берді. Атақты топырақтанушы ғалым М.А.Глазовскаяның жазуы бойынша: «В.В.Докучаев 
топырақтардың аумақ бойынша өзгеруін тексеруде рельефке ерекше мəн берді жəне сол үшін де ол 
шын мəнінде топырақ қабаты туралы ілімнің негізін негізін қалаушысы». Оның бұл ілімін 
В.М.Фридланд, М.А.Глазовская, И.Н.Степанов жəне басқа ғалымдар дамытты. Сонымен бірге 
В.В.Докучаев өзінің топырақ бойынша жаңалықтарында рельефке үлкен мəн берумен бірге 
ландшафттың пайда болуында жəне дамуында да рельеф негізгі элементтердің бірі екендігіне 
үнемі назар аударып келді.  

С.Д.Муравейский (1948) өзінің «Географиялық комплекстердің пайда болуында географиялық 
факторлардың рөлі» атты теориялық мақаласында ландшафттардың пайда болуында, динами-
касында жəне дамуында үш элементті көрсетті, яғни климат рельеф жəне беткі сулар ағыны. Өз 
пікірін жалғастыра отырып, ғалым ландшафттардың пайда болуындағы екі элемент, яғни климат 
жəне рельеф В.В.Докучаев тарапынан теориялық тұрғыдан дəлелденген деп айтады. Сондықтан да 
В.В.Докучаев ландшафттың пайда болуында климаттың роліне үлкен мəн беріп, жер шары 
бойынша «Ландшафт зоналары» жөніндегі ілімін жасап шықты. Ландшафт жəне ландшафт компо-
ненттерінің кіші аумақ бойынша өзгеруінде рельеф үлкен роль ойнайды жəне бұл компоненттер 
рельефпен тығыз байланысқан. Мысал үшін, геоботаниктер белгілі бір аумақтың өсімдік жамыл-
ғысын тексеруде рельефке ерекше мəн берсе, топырақтанушы ғалымдар болса белгілі бір аумақтың 
топырақ жамылғысы структурасын тексеруде топырақтың рельефпен байланысына үлкен мəн 
береді. Сондықтан да топырақ географиясында «Топырақ жамылғысының структурасы» ілімі 
жүзеге келді жəне ілімнің негізін қалаушы жоғарыда М.А.Глазовская айтқандай В.В.Докучаев 
болып есептеледі 

С.Д.Муравейский өзінің еңбегінде В.В.Докучаевтың ролін атап айтқан күйде ландшафттың 
пайда болуында жəне динамикасындағы үшінші факторды, яғни жер үсті су ағынының ролін 
негіздеп береді. Басқаша айтқанда, жер бетінде жер үсті су ағынының пайда болуы тікелей рельеф-
пен байланысты. Сондықтан да С.Д.Муравейский «Жер үсті су ағынының структурасы рельефтің 
структурасымен байланысты» деген жалпы қорытындыға келеді. 

Ландшафттың компоненті болған рельефке топырақтанушы жəне мелиоратор ғалымдарымыз 
үнемі үлкен мəн беріп келген. ХХ ғасырдың топырақтанушы жəне мелиоратор ғалымы В.А.Ковда 
өзінің Еділ бойы, Амудария дельтасы, Мырзашөл жəне басқа аумақтарда жүргізген экспедиция-
ларында сорланудың пайда болуы жəне динамикасы, шөл аумақтарының геохимиясы, суармалы 
жерлердегі сорлану процесі жəне басқа табиғи құбылыстар рельефпен байланыстылығын атап 
өтеді. Сонымен бірге В.А.Ковда өзінің шəкірті И.Н.Степанов тарапынан жасап шығарылған 
«Рельеф пластикасы» ілімін өмірінің соңына дейін ғалымдар арасында үгіттеу жұмыстарын жүр-
гізеді, қолдайды жəне «Топырақ картографиясында бүл əдістің болашағы жарқын деп жазады. 
В.Р.Волобуев болса Əзірбайжанның сорланған топырақтарының мелиоратив жағдайын жақсартуда 
«Рельеф пластикасы» əдісін ұсынады жəне əдістің алғашқы теориялық негіздерін жасап шығады. 
Сондықтан да біз В.Р.Волобуевті «Рельеф пластикасы» əдісінің негізін қалаушысы деп айта аламыз. 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
94  

Ландшафт геохимиясы пəнінің негізін қалаушысы Б.Б.Полинов та рельефке үлкен мəн беріп, 
«Элементтер ландшафттарын рельефпен байланыстырып, оны үш топқа ажыратады: 1. Элювиль.    
2. Субакваль (су асты). 3. Суперакваль (су үсті). Басқаша айтқанда, ландшафттардағы химиялық 
элементтердің миграциясы сол «Элементтер ландшафттарының үш тобымен байланысты, сондық-
тан да Б.Б.Полиновтың рельефке үлкен мəн беруінің негізгі себебі сол, рельеф өзгермелі жəне оның 
өзгеруімен бірге химиялық элементтердің миграциясы да өзгереді деген қорытындыға келеді. 

Гидрогеолог жэне мелиоратор ғалым Н.Н.Ходжибоев өзінің «Өзбекстан грунт суларының 
табиғи ағыны» атты еңбегінде грунт суларының табиғи ағыны рельеф структурасымен байланысты 
жəне бұл ағынның структурасын үйрену мелиорацияда үлкен практикалық жетістіктерге алып 
келеді деп жазады. 

Жоғарыдағы ғалымдардың пікірлерін қорытындылайтын болсақ, рельеф ландшафттың ком-
поненті болғандықтан барлық табиғи компоненттерге тікелей əсер етеді жəне оны үйрену бүкіл 
дəуірлерде өзінің ерекшелігімен ажыралып тұрған. И.Н.Степанов өзінің Батыс Тянь-Шаньда 
жүргізген экспедициясында рельфпен бірге климаттың, өсімдік жамылғысының тау жоталарының 
солтүстік жəне оңтүстік баурайында ландшафттың жан-жақты өзгеруін негіздеп береді. Бұл жерде 
ғалымның жүргізген экспедициялары рельефке одан əрі үлкен мəн беруіне негіз болады. Сонымен 
бірге И.Н.Степанов топырақтанушы ғалым В.Р.Волобуев тарапынан жасап шығарылған «Рельеф 
пластикасы» əдісін жан-жақты дамытумен бірге оның теориялық жəне методологиялық негіздерін 
қазіргі табиғи пəндердегі ғылыми көзқарастарға негіздеп, «Рельеф пластикасы» əдісін жаңа 
«Рельеф пластикасы ілімі» дəрежесіне көтерді. Сондықтан да «Рельеф пластикасы ілімі» топырақ 
картографиясында жаңа ілім болып есептеледі. Автордың пікірінше ілгері түзілген топырақ 
карталарында рельеф структурасына жетерлі мəн берілмеген болса, қазіргі уақытта рельеф плас-
тикасы картасы негізінде түзілген топырақ карталарында болса топырақ контурлары негізінде 
рельеф структурасының контурлары жатады. Басқаша айтқанда, рельеф пластикасы негізінде 
түзілген топырақ карталары белгілі бір аймқтың шынайы топырақ қабатының структурасын 
көрсетеді. Рельеф пластикасы карталары негізінде жаратылған топырақ карталары В.В.Докучаев 
армандаған шынайы топырақ карталары болып есептеледі. И.Н.Степанов өзінің пікірін жалғастыра 
отырып, рельеф пластикасы картасы негізінде түзілген топырақ карталарында топырақ контурлары 
тек қана рельефпен байланысты болып қалмай, сонымен бірге рельеф структурасымен байланысты 
деген ғылыми карта екені жөнінде қорытындыға келеді. Ғалымның жеке басшылығымен Ресей 
Федерациясының көптеген аудандарының жаңа типдегі топырақ карталары түзіледі жəне қазіргі 
уақытта бұл ғылыми ізденістерді ғалымның қызы В.И.Степанова жалғастыруда. И.Н.Степановтың 
«Топырақ картографиясындағы ғылыми үлесі сол, барлық топырақ карталары негізінде топографик 
карталар болуы шарт,өйткені топографик карталарда рельеф жан-жақты дұрыс көрсетіледі деген 
қорытындыға келуі. Басқаша айтқанда, топографик карталар негізінде түзілген «Рельеф пластика-
сы» карталарында тек қана рельеф типтері көрсетіліп қана қоймай, сонымен бірге рельефтің 
структурасы бейнеленеді. Бізге мəлім болғанындай, табиғаттағы топырақ қабатының шынайы 
структурасы сол рельефтің структурасымен байланысты.Соларды ескере отырып, И.Н.Степанов 
«Рельеф пластикасы» негізінде түзілген «Топырақ» карталарын қарапайым түрде «Топырақ» 
карталары деп атамастаи, «Топырақ жамылғысының тізім картасы» деп атаған. Басқаша айтқанда, 
белгілі бір рельеф структурасына ие болған аумақтың «Топырақ жамылғысының тізімінен 
айырмашылығы бар. 

И.Н.Степанов «Рельеф пластикасы» ілімін «Топырақ картографиясында» таратумен бірге 
«Рельеф пластикасы» карталарын «Ағын карталары» деп атайды. 

 Басқаша айтқанда, С.Д.Муравейский ландшафт пайда болуындағы үшінші фактор болған 
«Жер үсті су ағыны» теориялық түрғыдан дəлелдеп берген болса, «Рельеф пластикасы» картасы 
негізінде бүкіл аумақтардағы «Жер үсті су ағындарының» структурасын үйрену мүмкін Жер үсті 
су ағындарының шынайы структурасы «Рельеф пластикасы» карталарында жан-жақты көрсетіледі. 
Бүл жерде біз «Жер үсті су ағынының структурасы» деп атағанда, «Рельеф структурасымен» бай-
ланысқан жер үсті су ағынының структурасын түсінеміз. Мысалы, дельтада жəне құмды массив-
терде рельеф құрылымы бір түрде болмаған күйде, бұл аумақтардағы «Жер үсті су ағынының 
құрылысы да» бір болмайды. Құмды аумақтарда, яғни Қызылқұмда көп батпақтар болғаны себеп 
«Жер үсті су ағындары» биік жерлерден орталықтағы батпаққа қарай əрекеттенсе, дельталарда 



ISSN 2224-5278                                                                                 Серия геологии  и технических наук. № 3. 2015 
 

 
95 

болса «Жер үсті су ағыны» кіші дельталардың «ағаш тəріздес» структурасымен байланысқан 
дельталардың жоғары бөлігінен төменгі бөлігіне қарай əрекет етеді. Сондықтанда, Қызылқұмдағы 
батпақтарда саз механикалық құрамға ие болған топырақтар кіші дельталардың төменгі бөлік-
терінде үстем болады. Басқаша айтқанда дельтадағы жəне батпақтардың орталық бөлігіндегі 
топырақтардың механикалық қүрамының пайда болуында «жер үсті су ағыны» үлкен роль ойнай-
ды. Сондықтан да И.Н.Степанов шын мəнінде «Рельеф пластикасы» картасын «Ағын карталары» 
дегенде жан-жақты дұрыс айтқан, яғни жер бетінде ағынның пайда болуы рельефтің əсерінен. 
С.Д.Муравейскийдің ғылыми пікірлерін қорыта айтқанда, егер жер бетінде ағын болмағанда, жерде 
қазіргі өмірдің өзі де мүмкін емес еді. Ағын рельефпен тығыз байланысты болғаны үшін, рельеф 
пластикасы карталары «Жер үсті су ағындарының» қазіргі күйін үйрену үшін негіз бола алады. 
Ландшафт пайда болуында ағын үшінші фактор болғаны үшін, ағынмен қоса бүкіл жер бетіндегі 
бүкіл табиғат компоненттері уақыт келе кеңістікте өзгермелі динамикада болады. 

 И.Н.Степанов өзінің жасап шыққан «Рельеф пластикасы» ілімін «Мелиоратив топырақтануда 
көп қолданды. Ғалымның пікірінше, рельеф структурасымен тек қана топырақ қабаты структурасы 
байланысты болмастан, сонымен қатар топырақтың сорлану дəрежесі жəне тұздардың химиялық 
қүрамы да байланысты. Сондықтан да «Топырақтардың сорлану дəрежесі» жəне «Топырақ 
тұздарының химиялық кұрамы» карталарын жасауда «Рельеф пластикасы» карталары негіз болуы 
шарт. Бүл карта практикада, яғни «Мелиорацияда» жəне «Суармалы диқаншылықта» көп қолданы-
луы керек. Себебі мелиораторларымыз жерлердің мелиоратив жағдайын жақсартуда рельефке 
ерекше мəн береді. Басқаша айтқанда, ирригация жəне мелиорация орталықтары жерлердің 
мелиоратив жағдайын жақсартуға тікелей қызмет етеді. Каналдар рельефтің биік жерінен өткізілсе, 
коллектор-дренаждар рельефтің төмен жерлерінен өткізІледі. Демек ирригация орталықтарының 
тікелей рельефпен байланыстылығы жерлердің мелиоратив жағдайын жақсартуда есепке алынуы 
тиіс. Бұл болса өз кезегінде мелиораторларымыздан рельефке, яғни нақтылап айтар болсақ , рельеф 
структурасына ерекше мəн беруін талап етеді. 

Жоғарыдағы И.Н.Степановтың ғылыми пікірін қорытындылайтын болсақ, табиғаттағы 
ландшафттың немесе ландшафт компоненттерінің динамикасын үйренуде негізгі назарды рельеф 
типтеріне емес, рельеф структурасына аудару қажет. Рельеф структурасы деп аталғанда, біз таби-
ғаттағы рельеф элементтері болған биік жəне төмен жерлердің бір-бірімен байланысын түсінеміз. 
Табиғаттағы рельеф тек қана топографик карталарда жан-жақты анық көрсетілген болады. Сондық-
тан да рельеф жөніндегі барлық зерттеулер негізінде топографик карталар болуына И.Н.Степанов 
ерекше мəн берді. Сондықтан да И.Н.Степанов барлық «Рельеф пластикасы» карталары 
«Топографик карталар» негізінде жаратылуы керек болса, басқа карталар «Рельеф пластикасы» 
картасы негізінде жаратылуы керек деген жалпы қортытындыға келеді. 

Атақты геомарфолог ғалым Т.В.Звонкова солай деп жазады: «Бүкіл арнайы табиғи гео-
графиялық карталар рельеф контурлары негізінде жаратылуы керек». Басқаша айтқанда, рельеф-
пен барлық табиғат компоненттері байланысты, яғни топырақ түрлері, оның механикалық құрамы 
жəне мелиоратиз жағдайы өсімдік түрлері грунт суларының тереңдігі жер үсті су ағындары-           
ның əрекет жылдамдығы, бағыты жəне басқалары. Сондықтан да рельефке үлкен беру жəне оны 
есепке алған жағдайда табиғи географиялық зерттеулерді жүргізу үлкен жетістіктерге себеп 
болады. 

"Қазіргі уақытта физикалық география пəнінде тізімді əдістің қолданылуына байланысты əрбір 
объекттің структурасын үйренуге ерекше мəн берілуде. Объекттің структурасы деп аталғанда, біз 
сол объекттегі элементтердің бір-бірімен болған байланысын түсінеміз. Егер біз рельеф пластикасы 
іліміндегі биіктік жəне ойпаттарды элементтер деп қарайтын болсақ, ол кезде сол элементтердің 
бір-бірімен болған байланысы сол объекттердің структурасын құрайды. Мысалы, дельтадағы 
биіктік жəне ойпаттардың бір-бірімен болған байланысы мен құмдардағы элементтердің өзара 
байланысы арасында айырмашылық бар. Дельталарда биіктік элементтерінің қосындысы жалпы 
«ағаш тəріздес» структураға ие болса, құмдардағы биіктік элементтерінің структурасы желдің 
эрекетімен байланысты болып, олар үнемі «сызықты» структураға ие болады. Сондықтан да 
жоғарыдағы объекттердің структурасын, яғни элементтердің өзара байланысын зерттеу үшін ең 
алдымен «Рельеф пластикасы» картасын түзу керек жəне сол карталар негізінде сол объекттердегі 
рельефтің ішкі структурасы зерттеледі. 
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Физгеограф жəне геомарфолог ғалымдарымыз арнайы «Орография» карталарында су 
айрықтары немесе биік тау жоталарын үнемі «сызықтар» көмегімен көрсетіп келген. Мысалы, біз 
Тянь-Шань жəне Памир тау жоталарының «Орография» карталарын салыстырар болсақ, ол кезде 
карталардағы су айрықтардың немесе биік тау жоталарының ішкі структурасының бір-бірінен 
айырмашылықтары болады. Басқаша айтқанда, бұл карталардағы ең биік тау жоталарының бағыты 
сол объекттің структурасын құрайды. Нақтырақ айтсақ, Тянь-Шань тау жүйесіндегі тау жота-
ларының дерлік барлығы «ағаш тəріздес» структураға ие. Мысалы, Батыс Тянь-Шаньдағы тау 
жоталарының комплексі Памир тау жүйесіндегі тау жоталарының структурасынан өзгешеленеді, 
ең биік тау тізімі орталықта орналасқан болып, одан батыс жəне шығысқа қарай тау жоталары 
төмендеп барады. Орография карталарында су айрықтарды немесе биік тау жоталарын «сызықтар» 
көмегімен көрсету сол объекттердің структурасын үйренуде белгілі бір жеңілдіктер тудырады, 
яғни «сызықтар» көмегімен тау жоталарын көрсету əрбір оқу процесінде де үлкен жетістіктерге 
себеп болады. 

Рельеф пластикасы ілімі негізінде жаратылған барлық рельеф пластикасы карталарында су 
айрықтар əртүрлі өлшемдерде дерлік барлық аумақта кездеседі. Мысалы, идеал жазықтық деп 
есептелетін Амударияның қазіргі дельтасында да «Су айрықтар» бар. Амударияның қазіргі 
дельтасының оң жағасындағы «Су айрықтар» Шортанбай, Еркіндария, Қазақдария жəне басқа 
өзендердің өзен бойы биіктіктеріне сəйкес келсе, өзендер арасындағы аумақтарда болса ойпаттар 
бар. Рельеф пластикасы карталары негізінде біз сол объекттердің «Идеал рельеф картасын» жарат-
ты жəне бұл карталарда бүкіл рельефтің биіктік элементтері «Сызықтар» көмегімен көрсетілді. 
Идеал рельеф карталары сол объекттің структурасын үйренуге көптеген жеңілдіктер туғызды. 
Мысалы, Шортанбай дельтасында «су айрықтар» негізінен оңтүстіктен солтүстікке бағытталған 
болса Қазақдария дельтасында «су айрықтар» батыстан-шығысқа қарай бағытталған. «Су айрық-
тардың» бұл бағытта болуы өз кезегінде сол кіші дельталардағы топырақ түрлері мен олардың 
мелиоратив жағдайын үйрену үшін негіз болады жəне топырақтың бүл қасиеттері сол бағытта 
тəртіппен өзгереді. 

«Су айрықтарды» ең биік тау жоталарын, дельталардағы кіші дельталардың өзен бойы биік-
тіктерін «сызықтар» арқылы көрсету сол объекттердің структурасын үйренуге негіз болады. 
Рельефтің ең биік бөліктерін «сызықтар» арқылы көрсету рельефке одан əрі назар аударуды талап 
етеді. Сондықтан да атақты физгеограф жэне геомарфолог ғалымдарымыз белгілі бір объекітің 
структурасын үйренуде үнемі тау жоталарына,яғни «Су айрықтарға» ерекше мəн беріп келген. 
Бізге белгілі болғандай, дельталар белгілі бір өзёндердің төменгі бөліктерінде орналасқан болып, 
сол өзендер алып келген жатқызықтардан пайда болған. Сондықтан да дельталардағы топырақ-
тардың механикалық құрамы тікелей өзендердің алып келетін жатқызықтарымен байланысты. 
Рельеф пластикасы карталарында биіктік элементтерін көрсету сол топырақтардың механикалық 
құрамын үйренуге негіз болады. Басқаша айтқанда, дельталардағы топырақтардың механикалық 
құрамын үйренуде рельефке, əсіресе оның биіктік элементтерін үйрену үлкен маңызға ие. Өйткені, 
сол рельефтің биіктік элементтерімен барлық табиғат компоненттері байланысқан, яғни рельефтің 
биіктік элементтерінде барша табиғат компоненттері белгілі бір қасиеттерге ие болса,рельефтің 
ойпатты элементтерінде табиғат компоненттері басқаша қасиеттерге ие болады. Сондықтан да 
дельталар дерлік идеал жазықтық болуына қарамастан, олар өте күрделі құрьілымға ие болады. Бүл 
күрделі күрылымға ие брлған дельталарды үйренуде рельеф пластикасы ілімінің орны бөлек. 

М.Ш.Ишанкулов Іле өзенінің дельтасын үйренуде дельтадағы ландшафт пайда болу тарихына 
жəне оның сатыларына үлкен мəн берген. Ғалымның айтуынша, «Дельта ішіндегі тармақтардың 
күштері ешқашан бір-біріне ұқсаған емес жəне бүл топырақтардың механикалық құрамы мен 
ландшафттар морфологиясына тікелей эсер еткен». Өзінің зерттеулерінде автор рельефтің биіктік 
элементтеріне ерекше мəн берген. Бүл биіктік элементтерінің аумағын тікелей Іле өзені 
тармақтарының «жүзеге келтіруші энергиясына» байланыстырған. 

А.Ю.Ретеюм өзінің зерттеулерінде жүйе құраушы ағындарға жəне объекттердің бір бүтіндігіне 
ерекше назар аударған. Ғалымның айтуынша, жүйе құраушы ағындар тікелей рельефпен байла-
нысқан жəне объекттің функционал бүтіндігін қамтамасыз етуде су айрықтардың ролі үлкен. 
Басқаша айтқанда, жүйе құраушы ағындардың структурасы рельеф структурасымен байла-          
нысқан. 
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Бізге мəлім болғандай, геоботаник ғалымдар өздерінің зерттеулерінде сол объекттің рельеф 
формаларын жəне рельеф пен өсімдік түрлері арасындағы байланысты үйренуге қатты көңіл 
бөлген. Басқаша айтар болсақ, рельеф формалары мен өсімдік түрлері арасында өзара байланыс бар 
жəне осы байланысты үйрену геоботаниктедің ең бірінші міндеті болып есептеледі. Мысалы, 
Амудария өзені биіктіктерінде тоғай өсімдіктерінің болуы тікелей өзен бойы биіктіктерімен 
байланысты. Сондықтан геоботаника пəнінде рельефке үлкен мəн берілуі де бекер емес жəне бұл 
байланысты үйренуде космос жəне аэро суреттер маңызды роль атқарады. 

А.Дж.Джерард өзінің «Топырақтар жəне рельеф формалары» атты еңбегінде топырақтардың 
пайда болуында жəне дамуында рельеф үлкен роль атқаруымен қатар, бұл табиғат компоненттері 
арасындағы байланыс барлық аумақтарда кездеседі дейтін қортындыға келеді. Басқаша айтқанда, 
топырақ пен рельеф формалары арасындағы байланысты үйрену өз кезегінде В.В.Докучаевтің 
пікірлерінің дұрыс екендігін дəлелдейді. 

Рельеф формаларын үйренуде XX ғасырдың 2-жартысынан бастап жерде аэроғарыштық 
суреттер қолданыла бастады жəне үлкен жетістіктерге алып келді. С.А.Сладкопевцев (1982) солай 
деп жазады: «Рельеф үнемі қозғалыста жəне оның бұл динамикасын үйренуде аэроғарыштық 
суреттердің ролі өте үлкен. Рельеф ландшафттың компоненті болумен қатар ландшафттың эволю-
циясын үйренуде маңызды орын алады». Сондықтан да қазіргі уақытта бүкіл жер туралы пəндерде 
рельефке болған қызығушылық жəне талаптар уақыт өтуімен жаңа мақсаттарды белгілеуде. Бұл 
мақсаттарды жүзеге асыруда аэроғарыштық суреттердің ролі заман талабына сай келуде. 

Физикалық географиялық пəндер жүйесіндегі зерттеулерде рельефке болған ғылыми 
қызығушылықтар жəне талаптар жылдан-жылға артып баруда. Бүл зерттеулер санының артып 
баруының бірнеше ғылыми себептері бар: 1. Рельеф ландшафттың компоненті болумен қатар дер-
лік бүкіл табиғат компоненттерімен байланысты. 2. Ландшафт жəне ландшафт компоненттерінің 
пайда болуында рельеф маңызды орын алады. 3. Рельеф өз кезегінде климатқа үлкен əсерін тигізеді 
жəне климат та рельефке өз əсерін тигізеді. Рельеф пен климат арасындағы байланысты жан-жақты 
ғылыми түрғыдан дұрыс шешу физикалық географиялық пэндер жүйесіндегі көптеген ғылыми 
мəселелерді дүрыс шешеді. 4. Ландшафт пайда болуындағы «Жер үсті су ағынының ролі тікелей 
рельеф структурасымен байланысты. Рельеф структурасымен «Жер үсті су ағыны» арасындағы 
байланысты үйренуде «Рельеф пластикасы» картасы негіз болады. 5. Рельеф пластикасы карта-
ларында рельеф формалары көрсетілумен қатар оның структурасы, яғни ішкі қүрылымы бей-
неленеді. Объекттің ішкі қүрылымын зерттеу оның жүйе екендігін дəлелдеуде үлкен роль ойнайды. 
6. Рельеф өзгермелі жəне үнемі қозғалыста болады. Оның бұл қасиетін үйренуде аэроғарыштық 
суреттердің орны ерекше. 

Сөйтіп, физикалық географиялық пəндер жүйесінде рельефке болған қызығушылық жылдан-
жылға артып баруда жəне оның бұл қасиеттерін үйренуде жаңа əдістер кең қолданылуда. Бұл 
эдістер ішінде рельеф пластикасы эдісінің ролі өте үлкен болып, ол əсіресе рельеф структурасын 
үйренуге қызмет жасайды. 
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Аннотация. Результаты проведенных исследований показали, что при изучении динамики ландшафта в 

природе или компонентов ладшафта главное внимание должно быть больше уделено не типам рельефа, а 
структуре рельефа. Для изучения взаимосвязи элементов ландшафта и структуры этих объектов изначально 
необходимо составить карты «Пластики рельефа» и на их основе в первую очередь изучить внутреннее 
строение рельефа данных объектов. Интерес изучения рельефа в системе физико-географических дисциплин 
с каждым годом увеличивается как и применение новых методов в обучении этих свойств. Среди них, метод 
пластики рельефа играет важную роль, безусловно, влияет на изучение структуры рельефа.  
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