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ecological and geomorphological setting. 
Abstract. With the advent of Homo sapiens emerged and new relief-factor – anthropogenic. Humanity has rea-

ched a new level of possible impact on the relief. The relief is part of the environment. Transforming relief, people 
inevitably changes, and other components of landscape systems, disrupting established in these communication 
systems. This raises the need for a special genetic complex terrain - anthropogenic. The activities of human society 
for thousands of years of its existence had an enormous influence on the development of natural geological and 
relief-forming processes. As a direct result of this activity emerged anthropogenic landforms. Anthropogenic land-
+forms – a set of landforms created or significantly altered by human activity. The greatest number of anthropogenic 
landforms formed as a result of mining. Development of deposits by open method entails a violation of large areas of 
the earth's surface. The nature of these disorders depends on the field development system, the choice of which is 
determined mainly by the terms of mineral deposits. After the completion of open pit mining are significant areas of 
disturbed land. In connection with the economic development territories of great importance in changing terrain 
acquire anthropogenic processes. As well as the economic activity of human introduces significant changes in the 
ecological and geomorphological conditions. 
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АШЫҚ КЕНІШ – АНТРОПОГЕНДІК БЕДЕР ПІШІНІ  
 

Д. М. Боранқұлова, С. Қ. Алшымбеков, Р. Т. Искакова, М. А. Аманбаева 
 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан  
 

Тірек сөздер: жер бедері, бедер жаралымы, адамның шаруашылық əрекеті, антропогендік үдерістер, 
антропогендік бедер пішіндері, ашық кеніш, экологиялық-геоморфологиялық ахуалы.  

Аннотация. Адам пайда болуынан антропогендік – жаңа жер бедері жаралым факторы қалыптасты. 
Адамның жер бедерінде əрекет ету мүмкіндігі жаңа деңгейге жетті. Жер бедері қоршаған ортаны бір құрам-
бөлігі болып табылады. Жер бедерін қайта құруда адамзат ландшафт жүйесінің басқа да құрамбөліктеріне 
əсер етеді. Бұл байланыс арқылы жер бедерінің ерекше генетикалық кешені қалыптасады, яғни антропо-
гендік. Адамзат қоғамының мыңдаған жылдар бойы табиғи геологиялық жəне жер бедерін құрушы үдеріс-
тердің дамуына елеулі əсер етті. Осы əсердің нəтижесінде антропогендік бедер пішіндері қалыптасты. Антро-
погендік бедер пішіні – адамның əрекетінен қалыптасқан немесе өзгеріске ұшыраған жер бедері пішіндерінің 
жиынтығы. Антропогендік бедер пішіндері көбінесе пайдалы қазбаларды өндіру нəтижесінде қалыптасады. 
Пайдалы қазба түрлерін ашық тəсілмен өндіру барысында жер беті аумағы бұзылуға ұшырайды жəне мұндай 
бұзылулар пайдалы қазба кен орындарын өндіру жүйесімен тікелей байланысты. Ашық əдіспен өндіру жұ-
мыстарынен кейін біршама ауқымды бүлінген жерлер қалады. Аумақты шаруашылық игерумен байланысты 
жер бедерінің өзгеруі табиғи үдерістердің сипаты өзгеріп антропогендік үдерістердің көрініс беруіне ұшта-
сады. Сонымен қатар адамның шаруашылық əрекеттілігі экологиялық-геоморфологиялық ахуалды елеулі 
өзгерістерге əкеледі.  
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Қазіргі кездегі адамның шаруашылық əрекеттілігінен қоршаған ортаның табиғи тепе-теңдік 
жағдайы бұзылып, табиғи үдерістің сипаты өзгеріп əр түрлі өзгерістер пайда болуда. Жер бедері 
адамның шаруашылық əрекеттілігі мен өмір сүру ортасының негізі бола тұра аймақ ландшаф-
тының тірегі ретінде қызмет атқарады жəне табиғи ортаның кейбір құрамбөліктерінің өзгеруіне 
əсер етеді. Адамның шаруашылық əрекеттілігінің нəтижесінде антропогендік жер бедерлер немесе 
жасанды жер бедерлер пайда болуда. Антропогендік жер бедерлерді зерттеудің маңызы зор. 
Өйткені ол адам əрекеттілігіне байланысты жəне жер бедерді өзгеріске əкелген үдерістердің 
жиынтығын бағалауға мүмкіндік береді.  

Адамның əр түрлі өндірістік əрекетінен туындаған үдерістер мен құбылыстар жиынтығы жəне 
қазіргі жер бедердің өзгеруі антропогендік морфогенез деп аталады [1]. Қазіргі кезде табиғаттың əр 
саласында антропогендік əсерлер күшейе түсуде. Оның əсері табиғи ортаның барлық құрам-
бөліктерінде – жануарлар мен өсімдік дүниесі, топырақ жамылғысы, атмосфералық ауа, геоло-
гиялық құрылысы, жер бедері, жер асты жəне жер үсті сулары, ең соңында адам өмірінен де бай-
қалады. Табиғи ортаның негізгі құрамбөліктерінің бірі – жер бедері. Палеолит жəне неолит 
кезеңінде жер бедерге антропогендік əрекеттер байқалмайтын. Ал адамзаттың көп ғасырлық 
дамуына байланысты жəне əр түрлі өндірістік-шаруашылық, инженерлік-құрылыстық əрекеттері 
өркендеуінің нəтижесінде жербедері қарқынды түрде өзгеруде [2].  

Адам əрекетінің нəтижесінде пайда болған бедер пішіндері техногендік немесе антропогендік 
пішіндер деп аталды. Олар антропогенге дейін мүлде болмаған, техногендік тұрғыдан өзгерген 
жəне техногенді қамтамасыз еткен бедер пішіндері. Бұл пішіндер климат жағдайына жəне тектони-
калық қозғалыстарға байланысты емес. Ол - заттардың бір орыннан екінші орынға тасымалдануы 
нəтижесімен немесе қайталана жылыстауымен сипатталатын, құрамы жағынан алуан түрлі (орга-
ногендік, хемогендік, органогендік-минералдық жəне тағы басқалармен аралас), қалыңдығы бір-
неше метрден жүздеген метрлерге дейін жететін, кеңістікте алаңдық үйінділер түрінде ұзынынан-
ұзаққа созылған немесе бір нүктеде шоғырланған түзілімдер. Көптеген жағдайда техногендік 
заттар табиғи ортаға кереғар келеді де, оған едəуір зиян келтіреді. Олардың құрамында пайдалы 
қазбалар да кездеседі, сол себептен техногендік түзілімдердің геологиялық-экономикалық маңызы 
өте зор. Кейбір жағдайда қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін, оларды өңдеуді немесе мүлдем 
жойып жіберу қажет болады. Осының бəрі техногендік пішіндерді нақтылы қадағалап отыруды 
жəне жүйелеп жіктеуді талап етеді. 

Адамның жер бедерге əсері туралы ХІХ ғ-да Г. Марштың “Жердің адам əрекетінен өзгеруі” 
атты еңбегінде алғаш рет жазылған. 1911–1913 жылдары А. С. Козменко адам əрекетінен дену-
дациялық процестердің күшеюін көрсете отырып, ол жергілікті антропогендік карта құрастырған. 

А. Е. Ферсман өзінің геохимия жəне геология бағыттарындағы классикалық еңбектерінде жер 
қыртысындағы заттар мен энергия айналымындағы жəне химиялық элементтер миграциясындағы 
адам баласының рөлін мұқият зерттеген. Ол “техносфера”, “техногенез” түсініктерін ұсына оты-
рып, адамның шаруашылық жəне өнеркəсіптік əрекетінің масштабы мен мəні жағынан табиғи 
процестермен салыстырмалы бірдей екендігін көрсеткен [3]. В. Г. Бондарчук та (1949 ж.) өзінің 
“Геоморфология негіздері” оқулығында антропогендік бедер пішіндеріне тоқталып өткен. 

Антропогендік бедер пішіндерін жіктеу жəне антропогендік əрекеттер үдерісі туралы 
мəліметтер көптеген ғылыми еңбектерде келтірілген. С.С. Черноморецтің зерттеулерінің мəлімет-
тері бойынша ең алғашқы жіктеме жұмыстарын 1949 ж. В. Г. Бондарчук жасаған. Ол антропогендік 
жер бедері пішіндерін төмендегідей бөлген: 1. ауыл шаруашылық; 2. ирригациялық (суландыру-
шылық); 3. тау-кен өнеркəсіптік; 4. қорғаныс. Қазіргі кезде жіктеме жұмыстарын көптеген зерттеу-
шілер кешенді түрде зерттеп басқа да ұғымдарды қолдана отырып, оны ары қарай дамытуда. Бірақ 
осы уақытқа дейін антропогендік жəне техногендік морфогенез деген екі ұғым синоним ретінде 
бірдей қолданылуда.  

М. Ж. Жандаев Іле Алатауының антропогендік бедер пішіндерін зерттеу нəтижесінде тө-
мендегідей бедер топтарын бөліп көрсетеді: 1) егін-шаруашылық; 2) жолдық; 3) гидротехникалық; 
4) құрылыстық; 5) қорғалған; 6) археологиялық; 7) таулы-геологиялық; 8) жайылымдық [4].  

Жер бедері – табиғи эндогендік жəне экзогендік, адамның тіршілік əрекеті факторларының 
өзара бірлесіп əрекет ету нəтижесі. Антропогендік геоморфология – адам əрекетінен қалыптасқан 
немесе өзгерген жер бедері пішіндерін жəне табиғи, табиғи-техногендік жер бедері пішіндердің 
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пайда болуындағы антропогендік факторлардың рөлін зерттейді. Оның зерттеу нысаны антро-
погендік (техногендік) бедер пішіндері жəне олармен байланысты үдерістер. Антропогендік бе-
дерді зерттеудің маңызы зор, өйткені адам əрекетіне байланысты жəне жер бедерді өзгеріске 
əкелген үдерістер жиынтығын бағалауға мүмкіндік береді. Бұл үдерістердің əрекеті мен ізін 
барлық жерлерде байқауға болады. Адамның шаруашылық əрекетінің нəтижесінде жаңа жер бедер 
пішіндері жəне антропогендік шөгінділер пайда болады, табиғи үдерістердің сипаты өзгереді. 
Антропогендік геоморфология – адамзат баласын жəне оның техникалық жетістіктерін морфо-
генездің негізгі факторларының бірі ретінде қарастырады [5]. 

Антропогендік бедер пішіндерінің көпшілігі адамның шаруашылық мəселелерін шешуде 
пайда болатындығын атауға болады. Өкінішке орай жер бедерге антропогендік факторлардың əсер 
ету дəрежесі мен оның дамуы толығымен қарастырылмайды. Бұл мəселе дəл мұқият зерттеуді 
қажет ететіндіктен антропогендік бедер ерекешеліктерін жəне қазіргі үдерістердің даму дина-
микасы ескерілмей шаруашылық нысандарын игеруде экологиялық мəселе ойдағыдай шешімін 
таппайды.  

Көптеген ғалымдардың М. Ж. Жандаев [4], Д. П. Позднышева [6, 7], Ф. Ж. Акиянова [8],            
А. С. Күшімова [9], К. М. Акпамбетовалардың [10] антропогендік жіктемелерін негізге ала отырып 
жəне Орталық Қазақстан аумағы бойынша жасалған антропенгендік жер бедері пішіндерінің 
жіктемесіне сүйеніп [11] Оңтүстік Маңғыстау мұнайлы жəне газды өндірістік ауданында адамның 
өндірістік-шаруашылық əрекетінен туындаған үдерістердің бағыттылығына қарай өндірістік, 
құрылыстық, гидротехникалық, сызықты-жолдық, ауыл шаруашылықтық, археологиялық жер 
бедері типтеріне бөледі (1-кесте).  
 

1-кесте – Оңтүстік Маңғыстау аймағының антропогендік бедер типтері 
 

Жер бедері типтері Жер бедер пішіндері 

Өндірістік-құрылыстық 
Алаңшалар, ашық кеніштер, кіріс жолдар, үйінділер (өндірістік қалдықтар), белестер, 
ашық кеніштер айналасындағы беткейлер 

Гидротехникалық Құдықтар, артезиандық ұңғымалар, бөгендер,көпірлер, тұндырғыш орындар, бөгеттер 

Сызықты-жолдық 
Қара жол мен тас жолдар, мұнай мен газ құбырлар жүйелері, электр тораптары, ойықтар, 
үйінділер 

Ауылшаруашылық Маусымдық орындар (қыстаулар), құдықтар мен шыңыраулар  

Археологиялық 
Тарихи-мəдени ескерткіштер: киелі орындар, күмбезді мавзолейлер, сағана тамдар, 
қорымдар, қойтастар, үштастар, құлпытастар, жерасты мешіті 

 
Адамның құрылыстық əрекеттілігі – негізінен тұрмыстық жəне өнеркəсіптік құрылыстарды 

салу барысында қалыптасады. Бұл бедер типінің негізгі пішінін ашық кеніштер құрайды.  
Маңғыстаудың оңтүстік өндірістік аймағының қарқынды игерілуіне байланысты жер бедерінің 

өзгеруінде жəне қазіргі бедер құрылуында антропогендік-геоморфологиялық үдерістер негізгі 
болып табылады. Антропогендік бедер пішіндері табиғи экзогендік үдерістердің даму қарқын-
дылығын жəне бағыттылығын өзгертеді. Ал антропогендік бедер пішіндері тек қана табиғат 
заңымен дамиды жəне оның одан əрі дамуы қалыптасқан антропогендік бедердің түбегейлі өзге-
руіне байланысты. Егерде антропогендік жəне табиғи үдерістердің өзара əрекеттіліктері қарқынды 
түрде жүрсе жер бедердің даму механизмі едəуір күрделене түседі. Мəселен, зерттелу аймағындағы 
кең таралған, аса құнды құрылыс материалы болып саналатын ұлутас кенорындарын ашық 
тəсілмен өндіру барысында жер бетінде əр көлемді ашық кеніштер қалыптасқан. Ашық кеніш – 
жер бетіне жақын орналасқан пайдалы қазбаларды ашық əдіспен өндіретін орын. Пайдалы 
қазбаларды ашық əдіспен өндіру табиғи құрамбөліктерге тікелей жағымсыз əсер етумен жүзеге 
асырылады [12]. Қалыптасқан ашық кеніштер аз уақыт ішінде жер беті морфологиясын үлкен 
өзгерістерге ұшыратып, əр түрлі кедір-бұдырлы жер бедері пішіндерін қалыптастырады. Мұндай 
жасанды жер бедері пішіндер қалыптасқан жерлер экзогендік үдерістерге ұшырап, одан əрі өзге-
реді. 

Пайдалы қазба түрлерін ашық тəсілмен өндіру барысында антропогендік бедер қалыптасуы-
ның бірнеше кезеңін бөліп көрсетуге болады, олар: кен орында топырақ жамылғысының жойылуы; 
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антропогендік əрекеттен жер бетінде ашық кеніштердің қалыптасуы; кіріс жолдарының салынуы; 
тау кендер төңірегінде үйінді топырақтардың түзілуі. Нəтижесінде жер бетінде əр түрлі антро-
погендік бедерлер қалыптасып, табиғи жер бедерін құрушы үдерістердің бағыттылығы мен даму 
қарқындылығы өзгереді. Ашық кеніштер беткейлерінде гравитациялық үдерістер, су эрозиясы, 
суффозия немесе шөгу құбылыстары жанданады. Ашық кеніштерде кен өндіру барысында пайдалы 
қазба аумағы азайып, өндіріс қалдықтары шоғырланады, сондықтан да оларда міндетті түрде 
рекультивация жұмыстары іске асырылуы қажет.  

Қарастырылып отырған аймақта топырақ астына өте жақын жатқан бағалы қабырғалық құры-
лыс материалы – теңіз моллюскаларының бақалшақтастар қабыршақтарынан тұратын ұлутастар – 
кеңінен таралған. Ұлутастар өзінің физикалық-химиялық қасиеттері жағынан бағалы құрылыс 
материалы болып табылады, өйткені олар табиғат əсерлеріне онша сыр бере қоймайды. Суға ешбір 
жібімейді, ерімейді, күннің ыстық-суығына да төзімді. Мысалы осы тас қабыршақтардан соғылған 
табиғи ескерткіштердің 100–200 жылдай бұзылмай, сол күйінде тұруы жоғарыда айтылған сөзі-
міздің бірден-бір куəсі бола алады.  

Маңғыстау байлығының бірі – ұлутас өндіру. Зерттеліп отырған аумақта қабырғалық құрылыс 
материалдары ұлутастарды кен орындарынан өндіру барысында біршама ауқымды ашық кеніштер 
пайда болды (1-сурет). Бұл ашық кеніштер төңірегінде жарамсыз құрылыс қалдықтары шоғыр-
ланған. Пайдалы қазбаларды өндіріп алу өзінің жақсы жақтарымен қатар, көптеген негативті 
мəселелер туғызады. Ашық кеніштер төңірегінде, үйінділер бетінде шаңдану құбылыстары дамиды 
да, олар өз кезеңінде топырақ жамылғысының, жер беті жəне жер асты суларының ластануға əкеліп 
соғады [13]. Сондықтан өндіріс үлескілерінде техногендік үдерістердің көрініс беру нəтижесінде 
литосфераның беткі қабаты мен қоршаған орта өзгеріске ұшырайды. Өндіріс нысандар кешенінің 
қалыптасуы мен пайдалануда олардың қоршаған ортаға тигізетін əсері экологиялық жүктемеден 
аспауы қажет.  

 

 
 

1-сурет – Ақтау қаласы маңында құрылыс материалдар өндіріліп алынып жатқан ашық кеніш  
(суретті түсірген Д. М. Боранқұлова, 2002) 

 
Маңғыстау өңірінде кең таралған пайдалы қазбаларды жəне құрылыс материалдарын өнді-

румен əр түрлі мемлекеттік ірі кəсіпорындарынан бастап шағын кəсіпорындарға дейін айналысады. 
Оларда өндіріс қалдықтарын жəне жердің беткі қабатын тиісті орындарға апарып орналастыру 
мəселелері көрініс табады. Жалпы Маңғыстау аумағында гранит, құм тас, ескерткіш немесе құ-
рылыс үшін басқа тастар, қиыршық тас жəне жарықшақ тастар шығару өсіп, табиғи құм өндіруде 
құлдырау байқалған [14].  

Адам əрекетіне байланысты жер бедерін құрушы үдерістердің қалыптасуы мен дамуы көпте-
ген жағдайда зерттелу аймақтың геоэкологиялық кернеулігін біршама күшейтеді. Антропогендік 
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ғысының жойылуы; антропогендік əрекеттің нəтижесінде жер бетінде ашық кеніштердің қалып-
тасуы; кіріс жолдарының салынуы; тау кендер төңірегінде үйінді топырақтардың түзілуі. Нəтиже-
сінде жер бетінде əр түрлі антропогендік бедерлер қалыптасып, табиғи жер бедерін құрушы үдеріс-
тердің бағыттылығы мен даму қарқындылығы өзгереді. Ашық кеніштер айналасындағы құлама 
беткейлерінде гравитациялық үдерістер, су эрозиясы, суффозия немесе шөгу құбылыстары жанда-
нады. Құрылыс материалдары кен орындарын ашық əдіспен өндіру барысында табиғи жəне антро-
погендік бедер құрушы үдерістердің өзара əрекеттілік механизмі 2-суретте келтірілген. 

 

ЖЕР БЕТІНІҢ ӨНДІРІСКЕ ДЕЙІНГІ АЛҒАШҚЫ КӨРІНІСІ  

  

 
Топырақ 

жамылғысының 
жойылуы 

 Антропогендік 
əрекеттен ашық 
кеніштердің 
пайда болуы 

 Кіріс 
жолдардың 
салынуы 

 Тау-кен өндірістік 
нысандарының 

төңірегінде үйінді 
топырақтардың түзілуі 

 
 

Жер бетінде əр түрлі антропогендік (техногендік)  
жер бедер пішіндерінің қалыптасуы 
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2-сурет – Құрылыс материалдары кенорындарын ашық əдіспен өндіру барысында табиғи  

жəне антропогендік жер бедерін құрушы үдерістердің өзара əрекеттілігі (авторлық құрастыру) 
 
Өндірістік-тұрмыстық құрылыстар салу жер бедердің біршама өзгеруіне əкеледі. Қалалар мен 

басқа да елді мекендер көлемінің ұлғаюы немесе жаңа елді мекендердің құрылуы, тас төсеу, темір 
жолдарды салу – қазіргі жер бедері пішіндердің қалыптасуына біршама ықпалын тигізеді.  

Маңғыстау өңірінде 1960 жылдардан бастап өнеркəсіптің қауырт дамуына байланысты 
өндірісі жан-жақты жедел дамыған ірі өнеркəсіптік аймақтар деңгейіне көтерілді. Өлкеде мұнай-
газ, уран т.б. кен орындарының ашылуына байланысты өндірістік ірі орталықтар, қалалар мен бас-
қа да елді мекендердің іргесі қаланған. Ірі қалалар мен қалалық агломерациялардың материалдық 
элементтеріне өнеркəсіптік жəне энергетикалық кəсіпорындар, мəдени-ағарту, емдеу орындары, 
тұрғылықты алаптар, құрылыстар, əуе жайлар, бекеттер, жолдар, сонымен қатар қала аумағындағы 
немесе оның ішіндегі қалдық қоймалар, ашық кеніштер жəне т.б. жатады. Қызметі жағынан бір-
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бірімен өзара байланысты материалдық нысандардың əрқайсысы, əсіресе ірілері табиғи ортаға 
қарама-қайшы əсер етеді. Сонымен ірі тұрғын алаптар немесе өнеркəсіптік кəсіпорындар өз салма-
ғымен грунтты тығыздай түседі. Техникалық сулардың ағуы өз кезегінде ғимараттар мен құрылыс-
тардың деформациялануына ұшырататын əр түрлі үдерістердің дамуына мүмкіндік туғызатын жер 
асты жəне ыза суларының ластануына əкеліп соқтырады. Сондықтан да кез келген елді мекеннің 
өндірістік жəне шаруашылық инфрақұрылымы селитебтік ортаға əрқилы əсер түрлерін тигізеді.  

Пайдалы қазба кенорындарын игеру, оны өндіру жəне экономика тұрғысынан аймақты өндіріс-
тік-шаруашылыққа қолдануға сəйкес инфроқұрылымдардың қалыптасуына байланысты адам мен та-
биғи ортаның ұзақ уақыт қарым-қатынасы табиғи-техногендік кешендердің құрылуына алып келді.  

Өндірістік жəне тұрмыстық құрылыстар əсерінен жер бедерінің өзгеруін бірнеше кезеңге 
бөлуге болады, олар: құрылыс жүргізілетін алаңдардың микробедер пішіндерінің өзгеруі, ыза сулар 
деңгейінің көтерілуі, жəне грунттардың отыруы. 

Микробедер пішіндерінің өзгеруі құрылыстық алаңдарын тегістеу, құрылыс жүргізілетін 
нысандар орындарын қазуда шұңқырлардың қалыптасуы, кіріс жəне шығыс жолдарының төселінуі 
жəне т.б. Нəтижесінде жер бетінде əр түрлі антропогендік бедер пішіндері қалыптасып, табиғи 
бедер құрушы үдерістердің даму қарқындылығы өзгереді [17].  

Ірі өндірістік жəне тұрмыстық нысандарды салу барысында ыза сулар деңгейінің көтерілуі 
грунттардың деформациялануына əкеліп бедерді біршама өзгертеді. Грунттардың деформация-
лануы негізінен оларға динамикалық жəне статистикалық жүктеменің артуынан болады. Өндірістік 
жəне тұрмыстық қалдықтардан “мəдени қабат”, яғни антропогендік түзілімдер қалыптасады. 

Соңғы кезде адам əрекетінен қалыптасатын алуан түрлі антропогендік бедер пішіндері қазіргі 
экзогендік үдерістердің дамуына өзгерістер əкеліп, оның бағыттылығы мен қарқындылығына əсер 
етеді. Сондықтан да табиғи үдерістердің жағымсыз көрініс беруімен күресуде жоспарланған шара-
ларда міндетті түрде табиғи құбылыстардың дамуындағы антропогендік бедер пішіндерінің рөлі 
ескерілуі қажет. Қазіргі уақытта инженерлік-шаруашылық кешендер мен табиғи жүйенің өзара қа-
тар өмір сүру мəселесі шындыққа айналып отырғанда, адам мен табиғи орта қарым-қатынастарын 
теория жағынан ұқыпты зерттеу мен ғылыми тұрғыдан талдау ерекше маңызды мəнге ие болып отыр. 

Жер бедері қалыптасуы немесе морфогенез өте күрделі жүретін үдеріс. Жер бедері дамуының 
бағыттылығы, оның тілімделуі немесе тегістелуі негізі екі факторға, яғни тектоникалық қозға-
лыстарының байқалуы жəне оның қарқындылығына, орографиялық ерекшеліктеріне байланысты. 
Бұдан басқа орография мен климаттық жағдайлары əр түрлі экзогендік үдерістердің көрініс беруіне 
жəне бедер пішіндеріне сапалық жəне сандық сипаттама береді. Қазіргі жер бедерін құрушы үде-
рістер – тікелей көзбен шолып байқалатын процестер. Сондықтан да олар бедер құрылуда негізгі 
факторлардың бірі болып табылады. Қазіргі үдерістерді зерттеу морфогенез теориясында қандай 
маңызды болса, сондай-ақ практикалық тұрғыдан табиғатты тиімді пайдалануда да маңызды. 

Маңғыстау жері геологиялық-тектоникалық даму тарихында Каспий теңізінің түбі болғаны 
белгілі. Ұзақ жылдар бойы онда əктас, ұлутас, гипс жəне т.б. хемогендік жыныстардың қалың қа-
баты пайда болған. Бұлардың арасында ұлутастың бүгінгі күнде құрылыстық материал ретінде 
маңызы зор.  
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КАРЬЕРЫ – АНТРОПОГЕННЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА  
Д. М. Боранкулова, С. К. Алшымбеков, Р. Т. Искакова, М. А. Аманбаева 

Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Алматы, Казахстан 
 

Kлючевые слова: рельеф, фактор рельефообразования, хозяйственная деятельность человека, антропо-
генные процессы, антропогенные формы рельефа, карьеры, эколого-геоморфологическая обстановка.  

Аннотация. С появлением разумного человека возник и новый фактор рельефообразования – 
антропогенный. Человек вышел на новый уровень возможностей воздействия на рельеф. Рельеф является 
частью окружающей среды. Преобразуя рельеф, человек неизбежно изменяет и другие компоненты ланд-
шафтных систем, нарушая сложившиеся в этих системах связи. В этой связи возникает необходимость выде-
ления особого генетического комплекса рельефа – антропогенного. Деятельность человеческого общества за 
многие тысячелетия его существования оказала огромное влияние на развитие естественных геологических и 
рельефообразующих процессов. Непосредственно в результате этой деятельности возникли антропогенные 
формы рельефа. Антропогенные формы рельефа – совокупность форм рельефа, созданных или значительно 
измененных деятельностью человека. Наибольшее количество антропогенных форм рельефа образуется в 
результате разработки полезных ископаемых. Разработка месторождений открытым способом влечет за собой 
нарушения больших площадей земной поверхности. Характер этих нарушений зависит от системы разра-
ботки месторождения, выбор которой определяется, главным образом, условиями залегания полезного иско-
паемого. После завершения открытых горных работ остаются значительные площади нарушенных земель. В 
связи с хозяйственным освоением территории большое значение в изменении рельефа приобретают антропо-
генные процессы. А также хозяйственная деятельность человека вносит существенные изменения в эколого-
геоморфологическую обстановку. 
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