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FEATURES OF FORMATION OF RECREATIONAL  
AND GEOMORPHOLOGICAL SYSTEMS 

 
Abstract. The article deals with the identification of links between relief and recreation, as well as recreational 

properties and functions. Relief – one of the most essential components of the natural complex, affecting the recrea-
tional properties of territory. It has both positive and negative effects on recreational activities, as well as it plays an 
important role. At this time, it formed a new direction - recreational geomorphology, engaged in research of the relief 
and its recreational function of communication. Relief is represented as an element of recreation and geomorpho-
logical systems. A special position occupies in the recreational system of relief. The recreational value of the relief 
determines the possible recreational function. Recreational relief function – displays basic and advanced properties 
of the relief, in the course of various elements interaction of the recreational system and relief. Many geological and 
geomorphological objects are widely used as the main and additionalal recreational resources. The canyons are 
among them. Canyons – this is one of the most unique natural objects. To represent recreational and geomorpho-
logical information about geomorphological objects of nature it is necessary to separate them, learn their recreational 
properties. Problems of reasonable use are very actual noawadays. 

Keywords: recreational geomorphology, recreation and geomorphological system, recreational properties and 
functions of relief, recreation and geomorphological information, recreation and geomorphological mapping. 
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РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ-ГЕОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ  
ЖҮЙЕНІҢ ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аннотация. Жер бедері мен рекреация арасындағы байланысты, оның рекреациялық қасиеттері мен 

атқаратын қызметтік мəнін ашу қарастырылады. Жер бедері – табиғи кешеннің маңызды құрамбөліктерінің 
бірі ретінде аумақтың рекреациялық қасиетіне əсер етеді. Жер бедері рекреациялық əрекетке оң жəне теріс 
əсер етеді, сонымен қатар маңызды рөл атқарады. Қазіргі таңда жер бедері мен оның рекреациялық қызмет-
тік байланысын зерттейтін жаңа бағыт рекреациялық геоморфология қалыптасты. Жер бедері рекреациялық-
геоморфологиялық жүйе элементі болып табылады. Рекреациялық жүйеде жер бедері ерекше орын алады. 
Жер бедердің рекреациялық құндылығын рекреациялық функциясы анықтайды. Жер бедерінің рекреациялық 
қызметі – жер бедері мен рекреациялық жүйенің əр түрлі элементтерінің өзара əрекеттесу барысында жер 
бедерінің басты жəне қосымша қасиеттерінің көрініс беруі. Көптеген геологиялық жəне геоморфологиялық 
нысандар негізгі жəне қосымша рекреациялық ресурстар ретінде қолданылады. Олардың арасында – шатқал-
дар. Шатқалдар – бұл ең бірегей табиғи нысандардың бірі. Табиғи геоморфологиялық нысандар туралы 
рекреациялық жəне геоморфологиялық ақпаратты көрсету үшін, олардың рекреациялық қасиеттерін зерттеу 
жəне бөліп көрсету қажет. Оларды ұтымды пайдалану мəселелері қазіргі уақытта өте өзекті болып табылады. 

Тірек сөздер: рекреациялық геоморфология, рекреациялық-геоморфологиялық жүйе, жер бедерінің ре-
креациялық қасиеті мен қызметі, рекреациялық-геоморфологиялық ақпарат, рекреациялық-геоморфология-
лық картографиялау. 
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Жер беті бедері – біртұтас табиғи жаралым жəне бірыңғай құрылым, ал жүйе – өзара байла-
нысты элементтерден құралған бірыңғай тұтас нысан. Қазіргі геоморфология ғылымы жер бедері 
мен геоморфологиялық жүйенің деңгейі мен қасиеттері, қалыптасу ерекшеліктері мен даму заңды-
лықтарын жүйелі түрде зерттеуді қажет етеді [1-4]. Осы тұрғыдан алғанда геоморфология ғылы-
мының басым бағыттары пайда болуда. 

Соңғы жылдары геоморфологияның өзіндік қолданбалы саласы рекреациялық геоморфология 
қалыптасты. Рекреациялық геоморфология – рекреациялық-геоморфологиялық жүйені жəне жер 
бедерінің атқаратын қызметін, оның ішінде жер бедері мен рекреациялық қызметтің байланысын 
зерттейді. Егер аумақты пайдалану үшін бағалаудың мəніне қарар болсақ, олардың критерийі жер 
бедері типін «таңдау» болып табылады. Геоморфологтардың аумақты пайдалану мүмкіндігін 
бағалауда рекреациялық қызметті ұйымдастыру үшін оны зерттеп қана қоймай адамның, рекреант-
тың əлеуетіне де назар аудару қажет. Осыдан рекреациялық-геоморфологиялық зерттеулердің 
кейбір қасиеттері құрылып, əлеуметтік-геоморфологияны ғылыми тұрғыдан зерттеуге мүмкіндік 
береді.  

Жер бедері табиғи кешеннің құрамдас бөліктері ретінде рекреациялық қызметке біршама əсер 
етеді. Сонымен қатар, жер бедері аумақтың рекреациялық мамандануын анықтайды жəне кейбір 
жағдайларда пайдалануға рекреациялық жүйе негіз болған басты табиғи нысан болып табылады. 
Жалпы жер бедері рекреациялық жүйемен байланысында түрлі қасиетке ие болады, яғни: 1) табиғи 
жағдайлар, 2) табиғи ресурс, 3) ақпараттық ресурстар. Жер бедері табиғи ортада ауданның рекреа-
циялық жағдайын, оның өзгеру мүмкіндіктерін, рекреациялық жүйенің қызметтік (функционалдық) 
типологиясын анықтайды. Жер бедері мен рекреация арасындағы өзара байланысынан ресурстық 
аспект туындайды. Ол жүйенің рекреациялық-геоморфологиялық жағдайын, аумақтың əлеуеті 
үшін: 1) рекреациялық жүйенің экологиялық жəне экономикалық тұрақтылығын қалыптастыруды; 
2) ғылыми тұрғыдан рекреациялық жүйені басқаруды; 3) туристік қызметті ұйымдастырушылар 
ұсынған туристік өнімдерді таңдауда дұрыс шешім қабылдауды қамтиды. 

Жер бедерінің жүйелік позициясы рекреациялық жүйемен өзара қарым-қатынасында екі жақты 
рөл атқарады. Біріншіден, ол табиғи құрам бөліктердің құрамына енетін базистік элемент ретінде, 
яғни рекреациялық қажеттілікті қамтамасыз етуге бағытталған табиғи жəне ақпараттық ресурс 
болып табылады. Екіншіден, жер бедері рекреациялық жүйеге сыртқы байланысы бойынша оның 
қызмет атқаруына себепші жəне анықтаушы элементі.  

Жер бедерінің жүйедегі рөлі уақыты келе «жер бедері-рекреация» байланысы өзгеріп, «объект-
субъект» байланысымен анықталады жəне «табиғат-адам-қоғам» мəселелерімен шектеледі. Қазіргі 
таңда рекреация үшін жер бедерінің ресурстық мəні толық бағаланған жоқ. Табиғат пен қоғам ара-
сындағы өзара қарым-қатынас мəселелерін назарға ала отырып, «жер бедері-рекреация» байланысы 
арқылы қарастырылады (субъекттер (рекреанттар, демалысты ұйымдастырушылар), объекттер 
(техникалық жүйелер, рекреациялық құрылыстар).  

Рекреациялық геоморфология рекреациялық ресурстар тұтынудың жəне туристтік өнімдерді 
өндірушілердің басты бейнесіне айналды. Рекреациялық орындарды пайдалану мақсатына байла-
нысты: пассивті (жағажай-сауықтыру рекреациясы) жəне белсенді (спорттық рекреация, таным-
дық-мəдени немесе танымдық табиғи саяхат) болады. Тұтынушы демалыс орнын таңдауда аумақ-
тың табиғаты жайлы ақпаратты білуі тиіс. Демалысты дұрыс ұйымдастыру үшін бірінші кезекте 
объективті жəне нақты рекреациялық ақпарат беріледі. 

Рекреациялық-геоморфологиялық ақпарат – геоморфологиялық үдерістер, құбылыстар, нысан-
дар жəне олардың өзара аумақтық (территориялық) рекреациялық жүйелік байланысы жайлы ақпа-
раттар жиынтығы. Сондай-ақ рекреациялық-геоморфологиялық ақпарат – ақпараттық рекреация-
лық ресурстың маңызды бөлігі жəне рекреациялық аумақтың табиғаты жайлы негізгі мағлұматтар-
ға ие. Рекреациялық ақпараттардың бұл түрі барлық ландшафтық қабықтың маңызды қасиеттерін 
жəне оны құраушы табиғи рекреациялық ресурстарды анықтайды. Рекреациялық-геоморфология-
лық ақпарат қауіпті, сонымен бірге жағымсыз табиғи үдерістер мен тəуекелді жағдайларда рекреа-
циялық қызметтің тұрақты дамуын қамтамасыз етілуін таныстырады. 

Рекреациялық-геоморфологиялық ақпарат рекреацияны тұтынушыларға мыналарды ұсынады: 
1) рекреациялық-геоморфологиялық карта жиынтығын; 2) сызба нұсқалар; 3) кестелер; 4) суреттер 
(профильдермен, панорамалармен, пейзаждармен көрсетілген болуы мүмкін); 5) сипаттама. 
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Рекреациялық-геоморфологиялық ақпарат үш типке бөлінеді: жалпы (геоморфологиялық үдеріс-
тер, құбылыстар, нысандар жайлы мағлұмат беретін), жеке (жер бедері жайлы біржақты, яғни 
шығу тегі, морфологиясы не эволюциясы туралы нақты мағлұмат береді) жəне арнаулы.  

Рекреациялық-геоморфологиялық картографиялау рекреациялық-геоморфологиялық ақпарат-
ты ұсынудың кешенді əдістерінің бірі. Картографиялаудың бұл түрі тұтынушыға ұсынылатын қол-
данбалы сипатқа ие. Бұл картаның маңызды шарттарының бірі суреттің түсінікті болуы, нақтылан-
ған ұғымдар, түсінікті шартты белгілер, географиялық жəне геоморфологиялық нысандардың 
бейнеленуі. 

Қарастырылатын аумақты рекреациялық-геоморфологиялық аудандастыру барысында кешенді 
рекреациялық-геоморфологиялық ақпарат жүйелі түрде ұсынады. Мұндай аудандастыру аумақтық 
бірліктер жүйесінің бөлінуі болып табылады. Рекреациялық-геоморфологиялық аудандар мен 
геоморфологиялық аудандастырудың жалпы принциптері негізінде таксондардың бөліну үрдісі 
қарастырылуда. Рекреациялық-геоморфологиялық ауданда маңызды ішкі байланыс белгіленген 
маршруттық жүйемен ұсынылады, ал оның құрылымы рекреациялық-геоморфологиялық нысандар 
мен аумақтың геоморфологиялық жағдайын анықтайды. 

Рекреациялық ГАЖ ақпараттық жүйесі - бағдарламалармен қамтылуы мен рекреациялық-
геоморфологиялық деректерді жинауға жəне оларды талдауға, рекреациялық жүйелерді басқару 
жəне жоспарлау шешімін қабылдау мақсатында үлгілеуге, бейнелеуге, сонымен қатар туристік 
өнімді таңдауға жəне құрастыруға арналған. Зерттелу аумақтың рекреациялық-геоморфологиялық 
қасиеті жайлы негізгі ақпараттық блок болуы шарт. Əрбір рекреацияның маңызды типіне тақырып-
тық ақпарат қажет. Рекреациялық-геоморфологиялық жүйелер жүйенің эстетикалық жəне перифе-
риялық тартымдылығына негізделген рекреациялық-геоморфолгиялық əлеуетке ие [5].  

Қазіргі таңда ғылымда жер бедері мен рекреация арасындағы байланыс туралы көптеген мəсе-
лелік сұрақтар туындауда. Рекреациялық қызмет белгілі бір аумақтың əлеуметтік-экономикалық 
дамуының маңызды факторының бірі ретінде танымдық ресурстарды жəне өзге де салалармен 
байланыстыратын, əлеуметтік-экономикалық нəтиже беретін шаруашылық қызметтің жаңа саласы 
ретінде қалыптасты. Рекреациялық қызмет жүйелі, кешенді сипатқа ие. Дегенмен, жер бедері мен 
рекреация арасындағы байланыс қазіргі уақытта өз дəрежесінде талқыланбады жəне бағаланбады. 
Бұл байланыс рекреацияның қауіпсіз, тұрақты жəне тиімді қызмет жасауына кері əсерін тигізеді. 
Жер бедері мен рекреация арасындағы байланыс рекреациялық жүйенің маңызды типологиясын 
анықтайтын, дүниежүзінің рекреациялық аудандарынан бақыланатын, демалудың рекреациялық 
қажеттілігін қанағаттандыратын ресурстық аспект болып табылады. Сонымен бірге жер бедерінің 
тартымдылық қасиеті рекреациялық қызметте қазірше əлсіз қолданылуда. Себебі рекреанттар мен 
рекреациялық қызметті ұйымдастырушыларды рекреациялық-геоморфологиялық ақпаратқа бейім-
дейтін, рекреациялық кеңістіктегі геоморфологиялық құрылымының мəдени жəне танымдық, эсте-
тикалық мəнін ашатын нақты ғылыми бағыттың болмауы. Рекреациялық жүйенің қызметтік (функ-
ционалдық) типологиясы бірнеше топқа бөлінеді: 1) рекреациялық-емдік, 2) рекреациялық-сауық-
тыру, 3) рекреациялық-спорттық, 4) рекреациялық-танымдық.  

Жер бедері мен геоморфологиялық жағдайы өмір сүру ортасы мен адамның эстетикалық 
қабылдауына əсер етеді. Жер бедерінің тартымдылығы туралы мəселелер қазіргі таңда өзекті. Жер 
бедерінің эстетикалық қасиеті – эстетикалық геоморфологияның нысаны болып табылады [6,7]. 
Алматы обысы тау алды аймақтарында жер бедерінің рекреациялық ресурсы ретінде ерекше гео-
логиялық-геоморфологиялық нысандар көрініс береді. Осындай табиғи нысанның бірі – шатқал. 
Шатқал – терең əрі түбі тар, құлама немесе тік, кейде ойыс беткейлі жəне көп бөлігі жартасты 
болып келетін аңғар [8].  

Шарын шатқалы ерекше геологиялық-геоморфологиялық нысан. Шарын шатқалындағы сан 
алуан жер бедер пішіндерінің көріністерін жергілікті тұрғындар ерте кездерде «Шайтан қала», 
кейіннен «Қызғылт қамалдар аңғары» деп атаған. Ондағы əр түрлі мүсін пішінді жеке жартастар 
«Сфинкс», «Мыстан кемпір», «Айдаһар», «Тас қапшық», т.б. аталады [9,10]. Сонымен қатар құнды-
лығы жағынан саяхатшыларды қызықтыратын орындардың бірі. Шарын шатқалы рекреациялық 
жүйенің танымдық типі болып табылады. Ерекше табиғи нысандары тартымдылық сипатпен қатар, 
жүйенің танымдық жəне эстетикалық жағында сипаттайды, сонымен қатар аумақтың рекреациялық 
құндылығын да анықтайды. Рекреациялық-геоморфологиялық ресурстар жер бедерінің пішіндер 
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тобын, геоморфологиялық көріністерді ұсынады. Əдетте, геоморфологиялық ескерткіштер ғылыми, 
мəдени-танымдық, эстетикалық құнды немесе мемлекет қорғауға алған бірегей жəне типтік 
геоморфологиялық нысандар (жер бедерінің пішіндері) болып табылады. А.В. Бредихин өзінің 
еңбегінде геоморфологиялық нысандарды екі типке бөледі. Біріншісі табиғаттың геоморфология-
лық ескерткіші – құрылымы немесе көрінісі бойынша өзгеше бірегей, эстетикалық тартымды гео-
морфологиялық көрініс беретін аумақ. Екіншісі геоморфологиялық табиғи ескерткіш – табиғи 
немесе жер бедерінің ежелден өзгеріске ұшыраған, ғылыми жəне мəдени қызығушылықты туды-
ратын, сонымен бірге əлеуметтік мəнге ие қорғалатын аумақ [5]. Шарын шатқалы да геологиялық-
геоморфологиялық табиғи ескерткіш болып саналады жəне рекреациялық жүйенің спорттық қыз-
метін атқаруға, өйткені шатқал бойымен ағатын Шарын өзені ағысы рафтинг спортын дамытуға 
өте қолайлы.  

Іле Алатауының ең ұзын əрі кең шатқалы – Түрген. Табиғат қорғауға күмəнсіз қызығушылық 
тудыратын Түрген шатқалындағы сарқырамаларды атауға болады. Шатқалда рекреациялық 
жүйенің балық аулау – аңшылық қызмет түрі 1967 жылы қаланған еліміздегі ірі шаруашылық-
тардың бірі форель шаруашылығы негізінде жақсы дамыған. Дегенмен балық аулау – аңшылық 
типі қалыптасқан аумақтың морфометриялық жəне морфологиялық сипаттары демалушылардың 
мінез-құлқына, көңіл-күйіне жақсы əсер етеді [11]. 

Жер бедерінің эстетикалық қызметі табиғи жəне тарихи-мəдени нысандардың қалыптасуын-
дағы маңызды кезең. Тарихи, мəдени жəне табиғи жаңа ескерткіштердің ашылуы туристік ресурс-
тардың əр алуандылығын кеңейтіп, сол аумақта туристердің ұзағырақ демалуын арттырады. Таби-
ғаттың эстетикалық сипаты əрқашан да демалушыларды өзіне тартады. Осылайша сол аудандағы 
туризмнің дербестелуіне əсер етіп, шаруашылық кешеніндегі туризмнің маңыздылығын арттырады 
[5]. Рекреациялық жүйенің бұл типіне мысал ретінде Тамғалы шатқалын жатқызуға болады жəне 
рекреациялық ақпарат берілді. Тамғалы шатқалы 1957 жылы ашылған жəне онда мекендеген ежелгі 
адамдар табиғаттың көркем жерлерінде ерекше, қайталанбас ландшафт енгізді. Таңбалы деп шат-
қалды жергілікті халық атаған. Жартылай шөлейт аймақтарында орналасқан шатқалдың жылы мез-
гіл кезінде қалың бұтамен жабылып, көктемде гүлдерден көмкерілген кілем төселеді. Тамғалы тек 
табиғатымен қызықтырып қоймай, бұл жерден сирек өсімдіктер мен жануарларды, құстарды кез-
дестіруге болады. Бəрінен де адам қолынан туындаған Тамғалы петроглифі қызықтырады. Тамға-
лы – бұл ежелгі шығармашылық көрме, оның суреттерінде адамдар мен жануарлар, ежелгі адам-
дардың өмір сүру жағдайы суреттелген [12,13]. 

Физикалық-географиялық жағдайына байланысты Медеу шатқалында ерекше таулы климат 
қалыптасқандықтан Алматы қаласы тұрғындарының демалыс аймағы болып саналады жəне оның 
туристік маңызы зор. Шатқалда дүние жүзіне белгілі Медеу спорт кешені, тағы басқа əлеуметтік 
инфрақұрылымдар орналасқан [14]. Кіші Алматы шатқалы Алматы қаласының тұрғындары мен 
туристер арасында өте танымал жəне инфрақұрылымы жақсы дамығандықтан қала ішіндегі 
автобус маршруттары қатынайды. Жер бедерінің спорттық рөлі тау-шаңғы рекреациясын ұйым-
дастыруда өте маңызды. Тау-шаңғы шипажайын ұйымдастыруда сол аумақтың геологиялық жəне 
геоморфологиялық құрылымы ерекше назар аударуды талап етеді. Жер бедерінің емдік қызметі 
негізгі климаттық, балшықты, бальнеологиялық рекреацияны қалыптастырады, яғни жер бедерінің 
абсолюттік биіктігі, еңіс беткейлері, түзілуі сияқты морфометриялық өлшемдері емдік сипатының 
қалыптасуына əсер етеді. Шымбұлақ шатқалы сауықтыру орындарының көп болуы бекер емес. 
Себебі табиғаты əсем, оттегіге бай, 250 метр тереңдіктен шығатын минералды суы, сылдырлап 
қысы-жазы ағатын өзені, қайың, шырша, емен ағаштары, спорттың түр-түріне арналған орындар 
толық дем алып дене сауықтыруға барлық жағдайлар жасалған шипажайлар бар. Шипажайға кел-
ген адамдар ем алумен қатар Алматы қаласы мен қала маңының тарихи ескерткіштері мен көркем 
сəулеттеріне экскурсия жасауына мүмкіндіктері мол. Шипажайлар жіктемесі бойынша Шымбұлақ 
шатқалдарындағы шипажайлар «тау шипажайы» санатының биік таулы типіне жатады. Таудың 
биіктік белдеулігіне байланысты жер бедері тікелей жəне жанама медициналық қызметті орын-
дайды. Тікелей қызметі адам ағзасын емдеу шараларын серуендеу арқылы жүзеге асырады. Жана-
ма қызметі аумақтың биіктік белдеуі бойынша ерекше климаттық рекреациялық-медициналық 
сипатын қалыптастырады. Шипажайлардың биікте орналасу себебі, биіктік артқан сайын ылғал 
азайып, ауаның иондалуы мен күн радиациясы артады, бұл адам ағзасына өте жағымды əсер етеді. 
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Қорыта айтқанда, жоғарыда келтірілген табиғи геоморфологиялық-рекреациялық нысандар 
негізінде рекреациялық-геоморфлогиялық ақпарат берілді. Жер бедері рекреациялық жүйенің 
құраушы табиғи құрамбөлік ретінде əрекет етеді. Рекреациялық жүйенің объекттері мен субъек-
ттері арасындағы байланыс жер бедері арқылы жүзеге асырылады, яғни: физиологиялық, рухани, 
əлеуметтік, еңбек, экологиялық, психологиялық мəселелерін адам табиғат аясында демалуы арқы-
лы шешеді. Жер бедерінің рекреациялық қызметі – жер бедері мен рекреациялық жүйенің əр түрлі 
элементтерінің əрекеттесуіндегі жер бедерінің негізгі жəне қосымша сипаттарының көрінісі. Сон-
дықтан жер бедері мен рекреациялық жүйенің объекттері мен субъекттері арасындағы байланысты 
ашу үшін функционалдық талдау негізінде рекреациялық-геоморфологиялық зерттеу жүргізіледі. 
Функционалдық талдау белгілі бір демалыс түріне деген ынтаның пайда болуын, əр түрлі деңгейлі 
туристік ұйымдар тарапынан демалыстың қауіпсіз жүргізілуін, рекреациялық ғимараттардың 
сақталуын, техникалық жүйені, сонымен бірге аумақтың даму бағытын дұрыс таңдауды қамтиды.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
РЕКРЕАЦИОННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Аннотация. В статье рассматривается выявление связи между рельефом и рекреации, а также рекреа-

ционные свойства и функции. Рельеф – один из самых существенных компонентов природного комплекса, 
влияющий на рекреационные свойства территории. Он оказывает как положительное, так и отрицательное 
воздействие на рекреационную деятельность, а также играет важную роль. В данное время сформировано но-
вое направление – рекреационная геоморфология, занимающаяся исследованием рельефа и ее рекреацион-
ные функциональные связи. Рельеф представляется как один из элементов рекреационно-геоморфологичес-
ких систем. В рекреационной системе рельеф занимает особое положение. Рекреационная ценность рельефа 
определяет возможные виды рекреационной функции. Рекреационные функции рельефа – проявления основ-
ных и дополнительных свойств рельефа, в ходе взаимодействия различных элементов рекреационной 
системы и рельефа. Многие геологические и геоморфологические объекты активно используются в качестве 
основных и дополняющих рекреационных ресурсов. Среди них – каньоны. Каньоны – это один из самых 
уникальных объектов природы. Для представления рекреационно-геоморфологической информации о гео-
морфологических объектах природы необходимо их выделения, изучение их рекреационных свойств. 
Проблемы их рационального использования в настоящее время весьма актуальна. 

Kлючевые слова: рекреационная геоморфология, рекреационно-геоморфологические системы, рекреа-
ционные свойства и функции рельефа, рекреационно-геоморфологическая информация, рекреационно-
геоморфологическое картографирование. 
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