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ОРШИЛ

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн шийдвэрийн дагуу “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх 
Засгийн газар хоорондын мэргэжилтнүүдийн хороо”-г Дэлхийн цаг уурын байгууллага болон 
НҮБ-ийн Байгаль орчны хөтөлбөр хамтран 1982 онд байгуулсан. Мэргэжилтнүүдийн хороо нь 
үндсэн 3 ажлын хэсэгтэй бөгөөд хэсэг тус бүр нь тусгай асуудлыг хариуцан ажилладаг. Үүнд:

•	 Нэгдүгээр	ажлын	хэсэг:	Уур амьсгалын өөрчлөлтийн шинжлэх ухааны үндэслэл, онолын 
судалгааны асуудал

•	 Хоёрдугаар	ажлын	хэсэг:	Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, дасан зохицох асуудал
•	 Гуравдугаар	 ажлын	 хэсэг:	 Уур амьсгалын өөрчлөлт, хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 

бууруулах асуудлыг тус тус хариуцдаг.
Эдгээрээс гадна улс орнуудын баримтлах Хүлэмжийн хийн тооллого хийх арга зүйг 

боловсруулах асуудлыг хариуцсан тусгай ажлын хэсэг ажилладаг.
Мэргэжилтнүүдийн хорооноос 5-6 жил тутам уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай ойлголт, 

мэдээлэл, үйл ажиллагааны үр дүнг нэгтгэн дүгнэсэн үнэлгээний тайлан, илтгэл, дүгнэлтүүд 
гаргадаг бөгөөд энэ нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар олон улсын хэлэлцээр явуулах, 
цаашид авах арга хэмжээний асуудлаар тодорхой шийдвэр гаргах шинжлэх ухааны гол 
үндэслэл болж байна.

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн гол шалтгаан нь хүний үйл ажиллагааны улмаас агаар 
мандалд хуримтлагдаж байгаа хүлэмжийн хий юм. 

Дэлхийн цаг уурын байгууллагын мэдээлснээр дэлхийн хуурай газрын агаарын 
температурын дундаж 14.47 градус болжээ. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх 
Засгийн газар хоорондын мэргэжилтнүүдийн хорооны 5 дахь илтгэлээс үзэхэд дэлхийн 
дулааралтын дундаж хэмжээ 1906-2005 оны хооронд 0,74°С, 1880-2012 онд 0,85°С гарчээ. 
Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст 1983-2012 оны хооронд сүүлийн 1400 жилийн хугацаанд 
ажиглагдаагүй дулаан 30 жил болж, дэлхийн далайн гадаргын температур 1971-2010 онд 
нэмэгджээ. 

1950 оноос хойш цаг агаар, уур амьсгалын олон тооны онцгой үзэгдэлд өөрчлөлт гарч 
байгаа нь анзаарагдаж дэлхийн хэмжээнд хүйтэн өдөр, шөнийн тоо буурч харин дулаан өдөр, 
шөнийн тоо өсөж дулааны түрэлт буюу дулаан долгионы давтамж Европ, Ази, Австралийн 
дийлэнх нутгаар нэгэн адил нэмэгдэж байна. Арктикийн хүйтэн агаарын долгион, Зүүн Сибирь 
орчимд тогтсон хоригийн улмаас Зүүн хойд Азид 2012/13 оны өвөл хүйтэн болж агаарын 
температурын улирлын дундаж ОЖД-аас 2-3 градусаар бага байв. Зарим бүс нутагт цэвдгийн 
температур 2-3 градусаар дулаарсан бөгөөд цэвдгийн зузаан, талбай мэдэгдэхүйц буурчээ 
[УАӨЗГХМХ 5 дахь илтгэл, 2014]. 

Дэлхийн цаг уурын байгууллагын мэдээлснээр 2012 онд нүүрсхүчлийн хий СО2, намгийн 
хий СН4, азотын дутуу исэл N2O-ийн дэлхийн агаар мандал дахь дундаж агууламжийн хэмжээ 
өндөр түвшинд хүрч СО2 393,1 ppm, СН4 1819 ppb, N2O 325,1 ppb болж урьд өмнө байгаагүй 
хэмжээнд хүрээд байна. Нүүрсхүчлийн агууламж аж үйлдвэржилтийн өмнөх үетэй харьцуулахад 
43 хувиар нэмэгдсэн ба голчлон малтмал түлшний шаталт болоод газар ашиглалтын 
өөрчлөлтөөс үүдэлтэй. Хүний үйл ажиллагаанаас гаралтай нүүрсхүчлийн хийн 30 хувийг дэлхий 
далай шингээх бөгөөд энэ нь далайн хүчиллэгийг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлж байна. 

Монгол орон газарзүйн байршил, экосистемийн эмзэг байдал, байгаль цаг агаарын хараат 
эдийн засгийн тогтолцоо, ард иргэдийн амьдралын хэвшил зэргээс шалтгаалан уур амьсгалын 
өөрчлөлтөнд нэн өртөмтгий. Уур амьсгалын урт хугацааны эрсдлийн индексээр дэлхийн 
хамгийн өндөр эрсдэлтэй 10 орны 8-д манай улс жагсаж байгааг олон улсын байгууллагаас 
гаргасан. Монгол орны агаарын жилийн дундаж температур 1940-2014 онд 2.07°С-аар 
дулаарсан нь дэлхийн агаарын дундаж температур 1906 оноос 2005 онд 0.74°С-аар нэмэгдсэн 
үзүүлэлттэй харьцуулахад дулааралт бараг 3 шахуу дахин эрчимтэйгээр явагдаж байгааг 



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 20158

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

харуулж байна. Сүүлийн 74 жилийн дотор хамгийн дулаан 10 жил бүгд 1997 оноос хойш [УАӨҮИ 
2014] тохиолджээ. Хөрсний гадаргын температурын дундаж 1980 онд 23.0°C, 1990 онд 24.1°C, 
2000 онд 25.5°C байж хэт халалт 1980-иад онд 1.5 өдөр/жил, 1990-ээд онд 4.4 өдөр/жил, 2000-
иад онд 8.1 өдөр/жил [Э.Энхбат, 2015] болов. 

Монгол	оронд	илэрч	буй	уур	амьсгалын	өөрчлөлтийн	онцлог,	түүний	зарим	үр	дагавар
1.  Хүний хүчин зүйлээс үүдэлтэй байгаль орчны доройтол ба уур амьсгалын өөрчлөлттэй 

холбоотой гарч буй өөрчлөлт хоёрын хавсарсан үйлчлэл нь өнөөгийн байгаль-нийгэм-
эдийн засагт учирч буй сөрөг үр дагаврын онцлог.

2.  Гадаргын ууршиц нэмэгдсэнээс олон нуур цөөрөм, булаг шанд ширгэж, гол мөрний 
усны горимд өөрчлөлт орж байна.

3.  Нийт мөстлийн хил дунджаар 49 метрээр (2002-2014 оны хооронд) дээш огшсон. 
Харин 42 уулын мөстлөөс 20 уулсад хамгийн их өндөр өөрлөгдөөгүй, бусад 22 уулсад 
мөстлийн хамгийн их өндөр дунджаар 2 метрээр намссан [Г.Даваа, 2015]. 

4.  Цэвдэг элэгдэлд орж өндөр уулын мөстөл хайлж байна. Энэ нь хуурайшилт явагдаж 
байлаа ч гэсэн зарим томоохон нуурын усны түвшин нэмэгдэх, гол мөрний урсац 
ихсэх, өндөр уулын районд бут сөөг, торлог шинээр ургах нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

5.  Хуурайшилтын улмаас ой, хээрийн түймрийн эрсдэл нэмэгдэж, тохиолдох хугацаа 
уртасч, давтагдал нь нэмэгдэж байна.

6.  Зүүн Азийн шороон шуурга, тоосны давтагдал, эрчим нэмэгдэж, энэ нь бүс нутгийн 
асуудал болов.

7.  Халуун, хуурай уур амьсгал давамгайлах болсон нь бэлчээрийн доройтол-цөлжилт 
эрчимжих, орчны доройтол болж биологийн олон янз байдал хомсдоход хүргэж байна.

5.  Таримал болон бэлчээрийн ургамал халууны дарамт (стресс)-д орж ургац буурах, 
бэлчээрийн зүйлийн бүрдэлд өөрчлөлт орох байдал ажиглагдаж байна. 

6.  Бэлчээрийн болон таримлын өвчин хортны дэгдэлт, тархалтын байдалд өөрчлөлт орж 
байна (царцаа, ойн зарим хортон (хачиг), үлийн цагаан оготны тархалт).

7.  Оршин байх байгалийн нөхцөл нь өөрчлөгдсөнөөс зэрлэг туурайт амьтдын тархалтын 
бүс нутаг өөрчлөгдөж байна. 

8.  Уур амьсгалын дулааралт, бэлчээрийн доройтлоос мал давжаарч, Монгол малын 
орчны таагүй (хүйтэн) нөлөөллийг тэсвэрлэх чанар буурч, ган-зудад эмзэг байдал 
нь нэмэгдэж байна. Мал давжаарч байгаагаас ашиг шимийн үзүүлэлт нь буурах 
хандлагатай.

12. Зуны улиралд их халуун цаг агаар зонхилж, аагим халуун өдрийн тоо нэмэгдэж байгаа 
нь зуны бэлчээрлэлтийн нөхцөлд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байна.

13. 1980-аад оноос хойшхи мэдээгээр 6 ба 7 дугаар саруудад малын бэлчээрлэлт өдөрт 
дунджаар 0.8 цагаар буюу 48 минут саатаж байна. 

14. Сүүлийн 10 жилийг өмнөх 10 жилтэй нь харьцуулахад бэлчээрлэлт саатах хугацаа 
өдөрт дунджаар 0.2 цагаар (12 минут) уртасжээ. 

15. Өдөрт бэлчээрлэлт 3 цагаас илүү хугацаагаар саатсан өдрийн тоо сүүлийн 20 жилийн 
дотор дунджаар 7 хоногоор нэмэгджээ. Ялангуяа зуны бэлчээрлэлт саатах хугацаа 
2000-аад оны эхэн үеэс илүү эрчимтэй нэмэгдэж байна. 

16. Нийт мал сүргийн дотор үхрийн эзлэх хувийн жин буурч, ямааны эзлэх хувийн жин 
нэмэгдэж, сүргийн бүтэц эвдэрч байгаа нь зах зээлийн жам мэт боловч тодорхой 
хэмжээгээр орчны өөрчлөлттэй холбоотой байж болзошгүй (биологийн дасан зохицох 
механизм).

17. Хүн амын дунд ходоод гэдэсний хямрал нэмэгдэж, шинэ шинэ өвчин илрэх, дэгдэх, 
халууны долгионы давтагдал нэмэгдэж, зүрх судасны өвчлөлийн давтагдлыг 
нэмэгдүүлж болзошгүй байна.
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ХӨТӨЛБӨР

2015 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр, Баасан гариг

08:00-09:00 Бүртгэл

09:00-09:20

Хатагтай С.Алтандолгион
Дархан-Уул	аймгийн	УЦУОША-ны	дарга
Нээлт:

Ноён Г.Баянмөнх, Дархан-Уул	аймгийн	Засаг	даргын	орлогч
Ноён Д.Цогт-Очир, ЦУОШГ-ын	дарга
Дурсгалын	зураг	авахуулах

Хуралдаан–I. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ НӨЛӨӨЛӨЛ
Хурлын дарга: БО-ны Гавъяат ажилтан, доктор З.Батжаргал (БОНХАЖ-ын	сайдын	зөвлөх)

09:20-09:40 Монгол орны урт хугацааны урьдчилсан мэдээнд динамик загвар хэрэглэх нь
Илтгэгч: Г.Баясгалан, БНСУ-ын	Бусаны	үндэсний	их	сургууль

09:40-10:00
Өвөрхангай аймгийн уур амьсгалын өөрчлөлт, ирээдүйн хандлага

Илтгэгч: Ч.Чанцалдиймаа, Өвөрхангай	аймгийн	УЦУОША
Д.Сандэлгэр, Доктор Д.Даваадорж,	МУИС

10:00-10:20
Баянхонгор аймгийн температур, хур тунадасны өөрчлөлт

Илтгэгч: Б.Баяндалай
Баянхонгор	аймгийн	УЦУОША-ны	АМДС-ын	зохицуулагч	инженер

10:20-10:40 Монголын их даралтын орон ба түүний орчил урсгал дахь хүчин зүйлс
Илтгэгч: Г.Баясгалан, БНСУ-ын	Бусаны	үндэсний	их	сургууль

10:40-11:00 Ханан	илтгэл	ба	Цайны	завсарлага

11:00-11:20
Ceilometer Lidar болон хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан үүл, түүний шинж 
чанарыг судлах

Илтгэгч: У.Чигэстэй, Орхон	аймгийн	УЦУОША

11:20-11:40
Хур тунадас татруу ба ахиу үеийн уур амьсгалын зарим онцлог 

Хөвсгөл аймгийн жишээн дээр
Илтгэгч: Э.Баяржаргал, Х.Аюурзана (Хөвсгөл	аймгийн	УЦУОША)

11:40-12:00
Дундговь аймгийн төв болон баруун бүсийн конвекцийн судалгаа

Илтгэгч: Ц.Мөнхдэлгэр, Дундговь	УЦУОША
Доктор С.Эрдэнэсүх МУИС, Доктор Л.Оюунжаргал УЦУОСМХ

12:00-12:20
Архангай аймгийн хүчтэй салхины давтагдал, түүний үр дагаврууд

Илтгэгч: Ж.Их-Оюун, Э.Мягмаржаргал, Ц.Өлзийсайхан
Архангай	аймгийн	УЦУОША

12:20-12:40

Улаанбаатар хотын цаг агаарын аюултай үзэгдлийн давтагдал, хандлага
Илтгэгч: Г.Энхзул, Улаанбаатар	өртөөний	техникч
Б.Энхтуяа, Амгалан	өртөөний	техникч
Магистр Г.Мөнгөнбаатар 
ЦУОШГ-ын	Цаг	уурын	хэлтсийн	мэргэжилтэн

12:40-14:00 Үдийн	завсарлага
Хуралдаан – II. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Хурлын дарга: доктор Д.Аззаяа
УЦУОСМХ-гийн	Ерөнхий	менежер	бөгөөд	Эрдэмтэн	нарийн	бичгийн	дарга	

14:00-14:20

Өвөрхангай аймгийн нутаг дэвсгэр дээрх тарваган тахлын өсгөвөр илрэлт 
болон уур амьсгалын үзүүлэлтүүд хоорондын хамаарал 

Илтгэгч: М.Баасансүрэн, Өвөрхангай	аймгийн	УЦУОША,
Д.Дуламсүрэн, УЦУОСМХ,	
Доктор Э.Мөнхцэцэг, МУИС	 Хэрэглээний	 шинжлэх	 ухаан	 инженерчлэлийн	
сургууль
Ж.Батцэцэг, Байгалийн	голомтод	халдвар	өвчин	судлалын	төв
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14:20-14:40
Газрын доройтол мал аж ахуйд нөлөөлөх нь 

Илтгэгч: Д.Бат-Эрдэнэ 
Дархан-Уул	аймгийн	ОБГ-ын	ГХТБХХ-ийн	мэргэжилтэн

14:40-15:00

Дархан-Уул аймгийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд буудайн ургалтын байдал 
дасан зохицож байгаа нь

Илтгэгч: Г.Билэгсайхан, М.Ариунбуян, Р.Батчулуун, Б.Ганчимэг 
Дархан-Уул	аймгийн	УЦУОША

15:00-15:20

Хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан (Ургамлын нормчилсон ялгаврын индекс) 
ургамлын ургалтын хөгжлийн үе шатыг илрүүлэх

Илтгэгч: С.Жавзмаа, Төв аймгийн УЦУОША
Доктор	 Э.Мөнхцэцэг,	 МУИС,	 Хэрэглээний	 шинжлэх	 ухаан	 инженерчлэлийн	
сургууль

15:20-15:40
Газрын болон зайнаас тандан судлалын биомассын зураглалд ургамлын 
өндрийг тооцох

Илтгэгч: Б.Ганбат, УЦУОСМХ	ХААЦУС-ын	инженер

15:40-16:00

Цаг уурын өөрчлөлтөнд дасан зохицох ухаалаг газар тариалан
Илтгэгч: Профессор Я.Мягмарсүрэн
Дархан-Уул,	УГТХ-гийн	Эрдэмтэн	нарийн	бичгийн	дарга
Дэд профессор, доктор Ж.Намбар
Дархан-Уул,	УГТХ-гийн	Газар	тариалангийн	секторын	эрхлэгч
Ц.Нямдорж, УГТХ-гийн	Үрийн	аж	ахуйн	секторын	ЭША

16:00-16:20 Ханан	илтгэл	ба	Цайны	завсарлага

16:20-16:40

Уур амьсгалын өөрчлөлт агро экосистемд түүний үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн
Илтгэгч: ШУ-ны Гавьяат ажилтан, Профессор Ж.Мижиддорж 
Дархан-Уул,	УГТХ
Д.Энхзул, Дархан-Уул	аймгийн	АБЭС-ийн	багш
Г.Билэгсайхан, Дархан-Уул	аймгийн	УЦУОША-ны	
ХААЦУ-ын	ерөнхий	технологич

16:40-17:00 Баянхонгор аймгийн бэлчээрийн төлөв байдлын өөрчлөлт 
Илтгэгч: Ж.Эрдэнэбилэг,	Баянхонгор	аймгийн	УЦУОША

17:00-17:20

Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг орчмын бэлчээрийн ургацад чийг 
дулааны нөлөө

Илтгэгч: Магистр Б.Оюунсүрэн, Г.Алтантошил, 
Улаанбаатар	хотын	УЦУОША
Доктор Ш.Оюунтуяа, ХААИС,	Агроэкологийн	сургууль

17:20-17:40 Хатгал орчмын бэлчээрийн ургацад агро уур амьсгалын үзүүлэх нөлөө 
Илтгэгч: А.Отгонням, Хөвсгөл	аймгийн	УЦУОША

17:40-18:00
Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа ХАА-н салбарт

Илтгэгч: Ц.Бумханд, Б.Гантулга, О.Мөнхсайхан
Өвөрхангай	аймгийн	УЦУОША

18:00-18:20 Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажлын өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага
Илтгэгч: Доктор Х.Хангайсайхан, МУИС

19:30-22:00 Оройн	зоог
2015 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдөр, Бямба гариг
Хуралдаан – III. УС ЗҮЙ, ОРЧНЫ СУДАЛГАА

Хурлын дарга: Н.Галцог
ЦУОШГ-ын	Захиргаа,	хамтын	ажиллагааны	хэлтсийн	дарга

08:00-08:20
Хараа голын усны чанарын судалгаа

Илтгэгч: Д.Төмөрцоож
УЦУОСМХ,	Орчны	судалгааны	сектор

08:20-08:40
Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны гол ионы өөрчлөлт

Илтгэгч: М.Аягүл
Сэлэнгэ	аймгийн	УЦУОША-ны	БОШЛ	техникч
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08:40-09:00
Хэрлэн голын усны горимын өөрчлөлт

Илтгэгч: Б.Батцэцэг
Дорнод	аймгийн	УЦУОША-ны	БОШЛ	инженер

09:00-09:20

Дулаарал-хуурайшлын индекс ашиглан байгалийн бүсийн экосистемийн 
өөрчлөлтийг тодорхойлох арга зүйн асуудал

Илтгэгч: Д.Дуламсүрэн, УЦУОСМХ,	УАС-ын	инженер
Профессор Р.Мижиддорж 
ШУТИС,	Экологи,	тогтвортой	хөгжлийн	төв

09:20-09:40

Улаанбаатар хот орчмын орчих мандлын дээд үе давхаргын озоны судалгаа 
Илтгэгч: Д.Сандэлгэр, Доктор С.Эрдэнэсүх
МУИС,	Шинжлэх	ухааны	сургууль	
Доктор П.Гомболүүдэв
УЦУОСМХ,	Уур	амьсгалын	секторын	эрхлэгч

09:40-10:00

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг WRF-CHEM загвараар урьдчилан 
тооцоолох боломж

Илтгэгч: Б.Буянтогтох 
УЦУОСМХ,	Урьдчилан	мэдээлэх	төв,	ЭША

10:00-10:20 Ханан	илтгэл	ба	Цайны	завсарлага

10:20-10:40

Нисэх-Сонсголон орчмын агаарын бохирдлын судалгааны асуудалд
Илтгэгч: Н.Энхдалай, Нислэгийн	цаг	уурын	төв
Доктор Б.Цацрал, УЦУОСМХ,	ОСС-ын	ЭША
Доктор Э.Мөнхцэцэг, МУИС	 Хэрэглээний	 шинжлэх	 ухаан,	 инженерчлэлийн	
сургууль

10:40-11:00

Дархан хотын агаарын бохирдол
Илтгэгч: Д.Оюунчимэг	
УЦУОСМХ,	ОСС-ын	ЭША
М.Алимаа	
Дархан-Уул	аймгийн	УЦУОША-ны	Орчны	шинжилгээний	хэлтсийн	дарга

11:00-11:20
Сайншанд хотын нарийн ширхэглэгт тоосонцор PM2.5, PM10-ын судалгаа

Илтгэгч: Ш.Амарбилэг, Н.Энхмаа
Дорноговь	аймгийн	УЦУОША

11.20-11.40
Зарим хотуудын хөрсний цацраг идэвх

Илтгэгч: Профессор Н.Норов
МУИС,	Хэрэглээний	шинжлэх	ухаан	инженерчлэлийн	сургууль

11:40-12:00
Дорноговь аймгийн хөрсний физик-химийн шинж чанар

Илтгэгч: З.Ариунцэнгэл
Дорноговь	аймгийн	УЦУОША

12:00-12:20
Гангийн үнэлгээний асуудалд

Илтгэгч: Б.Ганбат
УЦУОСМХ	ХААЦУС-ын	инженер
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Хуралдаан – IV. ХАНАН ИЛТГЭЛ
1. Говь-Алтай аймгийн агаарын температурын экстремаль утгын өөрчлөлт

С.Мөнхжаргал, Говь-Алтай	аймгийн	УЦУОША
2. Говь-Алтай аймагт тохиолдсон цаг агаарын аюултай үзэгдлийн судалгаа

Т.Дэлгэрмаа, Б.Энхжаргал
Говь-Алтай	аймгийн	УЦУОША

3. Хөвсгөл аймаг орчмын салхи, шороон шуурганы горим онцлог
А.Дариймаа,	Хөвсгөл	аймгийн	УЦУОША

4. Дундговь аймагт цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа, түүний 
үр дүн
Ц.Мөнхдэлгэр 
Дундговь	аймгийн	УЦУОША	(синоптик	инженер)	
Д.Цэнд-Аюуш Дундговь	аймгийн	УЦУОША	(ЦАЗН	үйлчилгээ,	ХХАА	хариуцсан	
инженер)

5. Баян-Өлгий аймгийн уур амьсгалын тойм ба бэлчээрийн ургацын хөдлөл 
зүй
У.Бекет	 Ховд	 Их	 Сургуулийн	 Баян-Өлгий	 аймаг	 дахь	 салбар	 сургуулийн	
зөвлөх	багш
Х.Азине	 Баян-Өлгий	 аймгийн	 УЦУОША-ны	 Цаг	 уурын	 ХАА-н	 технологич	
инженер
О.Чулуунхүү	 Баян-Өлгий	 аймгийн	 УЦУОША-ны	 Цаг	 уурын	 ХАА-н	 ахлах	
техникч

6. Хөвсгөл нутагт бэлчээрийн ургамал ургах хугацаа, дулааны нөөцийн 
өөрчлөлтийг судалсан дүнгээс
С.Жавзандолгор,	Хөвсгөл	аймгийн	УЦУОША
Доктор Ш.Оюунтуяа,	ХААИС-ийн	Экологийн	тэнхим

7. Орхон аймгийн бэлчээрийн төлөв байдал
У.Чигэстэй, Д.Оюунбат, Орхон	аймгийн	УЦУОША

8. Дулааны улирлын хур тунадас төмсөнд нөлөөлөх нь 
Б.Ундармаа 
Сэлэнгэ	аймгийн	УЦУОША-ны	сүлжээний	техникч

9. Дундговь аймгийн хөрсний хэв шинж, элэгдэл эвдрэл
Б.Уугантуяа,	Дундговь	аймгийн	УЦУОША

10. Өмнөговь аймгийн агаарын бохирдол
Б.Янжин, Өмнөговь	аймгийн	УЦУОША,	БОШЛ

11. Амьсгалын тогтолцооны өвчлөл ба шороон шуурганы хамаарал 
Ч.Ариунбаяр, Говь-Алтай	аймгийн	УЦУОША

12. Үрийн сортын шинэчлэлийн асуудал
Профессор Я.Мягмарсүрэн, Доктор Б.Ганбаатар, Ц.Нямдорж, Ц.Долгор, 
Д.Өлзийсүрэн
Дархан-Уул,	УГТХ

13. Пивоны арвайн ургац нэмэгдүүлэх боломж 
 Б.Жавзандулам, профессор Я.Мягмарсүрэн 

Дархан-Уул,	УГТХ

12:20-12:50
Ерөнхий хэлэлцүүлэг

•	 Санал	шүүмжлэл
•	 Шилдэг	2	илтгэл	шалгаруулах	(Ажлын	хэсэг)

12:50-13:00

Хаалт:
Хатагтай С.Алтандолгион
Дархан-Уул	аймгийн	УЦУОША-ны	дарга
Доктор Д.Аззаяа 
УЦУОСМХ-гийн	Ерөнхий	менежер	бөгөөд	Эрдэмтэн	нарийн	бичгийн	дарга
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“УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ-ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ” 
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫГ НЭЭЖ 

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ 
Г.БАяНМӨНХИЙН ХЭЛСЭН ҮГ 

2015.07.31 Дархан-Уул аймаг 
 

Эрхэм хүндэт ус цаг уурчид аа! 
Эрхэм зочид төлөөлөгчид өө!

“Уур амьсгалын өөрчлөлт-Хөдөө аж ахуй” сэдвээр эрдэм 
шинжилгээний бага хуралд оролцохоор хүрэлцэн ирсэн 
эрдэмтэн, судлаачид, ус цаг уурчид, зочид төлөөлөгч та бүхэнд 
Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга, төр, захиргааны байгууллага, 
Дарханчуудынхаа нэрийн өмнөөс болон хувиасаа чин сэтгэлийн 
талархал дэвшүүлэн энэ өдрийн түмэн амгаланг айлтган 
мэндчилье. 

Эдийн засгийн гол салбар нь газар тариалан, мал аж ахуй 
байдаг манай аймгийн хувьд бэлчээрийн ургамал тачир сийрэг болох бэлчээрийн нийт 
талбай талхлагдалд орох, бэлчээрийн хортонд нэрвэгдэж ургац буурах, гол горхи, булаг 
шанд, гар худаг ширгэх, цөлжих зэргээр хүн малын амьдрах орчинд муугаар нөлөөлж 
байна. Иймд уур амьсгалын өөрчлөлтийг муж, бүс, бүслүүр бүрээр нарийн судалж 
түүнээс учирч болох гарз хохирлыг урьдчилан харах, түүний сөрөг нөлөөллийг бууруулах, 
арилгахад чиглэгдсэн цогц арга хэмжээг авах, түүнд дасан зохицоход гол анхаарлаа 
хандуулах нь зайлшгүй бөгөөд үүнд “Уур амьсгалын өөрчлөлт-Хөдөө аж ахуй” сэдэвт 
эрдэм шинжилгээний бага хурал ач холбогдол өгнө гэдэгт итгэж байна. 

Цаг уурын ажиглалт, судалгаанаас авч үзвэл Дархан-Уул аймгийн агаарын 
температур дулааны улиралд 0,1 градусаар дулаарсан байгаа нь аймаг, орон 
нутгийн нийгэм эдийн засгийг тогтвортой хөгжүүлэх, мал аж ахуй, газар тариалангийн 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх стратегийн бодлогод өөрчлөлт, шинэчлэлт хийхийг зүй 
ёсоор шаардаж байгаа нь зүйн хэрэг, нөгөөтэйгүүр уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицох эдийн засгийн салбарыг түлхүү хөгжүүлэхийн зэрэгцээ уур амьсгалын дээрх 
өөрчлөлтүүдийг багасгах, тогтоон барихад чиглэгдсэн бодлого явуулахад мэргэжлийн 
байгууллагуудын хүчийг нэгтгэх шаардлагатай байгаа юм. 

Дэлхийн дулаарал, байгалийн хүчин зүйлүүд болон хүний үйл ажиллагааны шууд 
ба шууд бус нөлөөллийн уршгаар газрын хөрс эвдрэх, үржил шим нь буурах, бэлчээр 
талхлагдах, бэлчээрийн зүйл хомсдох зэргээр байгалийн тэнцвэр алдагдаж, хэт их халалт, 
хүйтрэл, хүчтэй салхи шуурга, ган зуд зэргээс шалтгаалан улс орны эдийн засаг, ард 
иргэдийн амьдралд ихээхэн хохирол учруулж байна. 

Ингээд “Уур амьсгалын өөрчлөлт-Хөдөө аж ахуй” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага 
хуралд оролцогсод та бүхэнд амжилт хүсч энэхүү эрдэм шинжилгээний бага хурлын үйл 
ажиллагаа нээснийг мэдэгдье. 
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“УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ-ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ” 
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫГ НЭЭЖ 
ЦУОШГ-ЫН ДАРГА Д.ЦОГТ-ОЧИРЫН ХЭЛСЭН ҮГ

Эрхэм хүндэт Засаг даргын орлогч, 
Эрхэм хүндэт эрдэмтэн судлаачид, ус, цаг уурчид аа,
Зочид төлөөлөгчид өө, 
Хатагтай, ноёд оо
Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье.

Ус, цаг уур, орчны чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажил 
хийдэг байгууллагууд, мэргэжилтэн, эрдэмтэн судлаачид оролцсон 
эрдэм шинжилгээний бага хурлыг жил бүр зохион байгуулдаг 
бөгөөд Монгол орны тариалангийн бүс нутаг Дархан-Уул аймаг 
“Уур амьсгалын өөрчлөлт-Хөдөө аж ахуй” сэдэвт ээлжит эрдэм 

шинжилгээний бага хурлын урилгыг хүлээн авч, хийж гүйцэтгэж буй эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажлын үр дүн, цаашдын арга хэмжээний талаар санал солилцохоор хүрэлцэн 
ирсэн Та бүхэнд талархаж байна.

Дэлхийн улс орнуудын төр, засгийн тэргүүн нар уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
сааруулах асуудлаар олон удаа өндөр дээд хэмжээний уулзалтуудыг зохион байгуулж, 
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, гарч буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах асуудалд 
онцгой анхаарлаа хандуулахыг уриалан олон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. 

Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн уур амьсгалд гарч байгаа огцом өөрчлөлтийн 90.0 хувь 
нь хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллөөс үүдэлтэй гэсэн дүгнэлтийг мэргэжлийн 
байгууллагууд гаргасан. 

Хүн төрөлхтний одоо ба ирээдүйн төлөө дэлхийн уур амьсгал, хүрээлэн буй орчныг 
хадгалах, хамгаалах, гамшигт өртөмтгий нутгуудад тогтвортой хөгжлийг хангахын тулд улс 
орнууд өндөр таарцтай урьдчилсан мэдээг ашиглах боломж бий болгох талаар анхаарал 
хандуулахыг ДЦУБ сануулсаар байна. 

Эрс тэс уур амьсгалтай, эмзэг онгон хөрс, тачир сийрэг ургамалтай манай орны 
хувьд агаар мандлын гаралтай богино болон урт хугацааны цаг агаар, уур амьсгалын 
гамшигт үзэгдлийн давтагдал, эрчим, үргэлжлэх хугацаа нэмэгдэж, хэт халалт, хүйтрэлт, 
хуурайшилт явагдаж бэлчээрийн даац хомсдох сөрөг өөрчлөлтийн үр дагавар хурц тодоор 
шууд  мэдрэгдэх боллоо.  

Дэлхийн хуурай газрын гадарга орчмын агаарын температурын дундаж өнгөрсөн зуу 
гаруй жилийн дотор 0.7 градусаар дулаарсан бол сүүлийн дал гаруй жилд манай орны 
агаарын температурын дундаж 2.1 градусаар дулаарсан ба энэ дулааралт цаашид улам 
эрчимтэй болж, дулааны улиралд ордог хур тунадасны хэмжээ улам багасч, хүйтний 
улиралд орох хур тунадасны хэмжээ өсөх төлөвтэй байгаа нь манай орны хөдөө аж ахуйн 
үйлдвэрлэлд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй байна.

Манай төр, засгаас 2010 онд “Ус” үндэсний хөтөлбөр”-ийг, 2011 онд “Уур амьсгалын 
өөрчлөлт” үндэсний хөтөлбөрийг тус тус УИХ-ын тогтоолоор батлан гаргаж, уг 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Өнөөдөр улс орныхоо хөгжлийн тухай асуудлыг авч үзэхдээ өөрсдийн амьдарч 
байгаа аймаг, сумын цаг агаар, байгаль орчин хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа, хөгжлийн 
таатай нөхцлийг хэрхэн буй болгох, байгаль цаг уурын эрсдлээс хэрхэн урьдчилан 
сэргийлж хамгаалах, дасан зохицох зэрэг олон чухал асуудлуудыг нэн даруй шийдэх 
хэрэгцээ, шаардлага улам бүр нэмэгдэж байна. Үүнд та бүхний идэвхтэй оролцоо, 
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мэргэжил, мэдлэг, санал санаачлагууд чухал байна.
Бидний өмнө тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд байгаль цаг уур, уур амьсгалын 

өөрчлөлт, экосистемийн судалгаа хийдэг эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, олон улсын 
төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэгч байгууллага, ажилтнууд хамтран ажлын нягт уялдаа 
холбоотой ажиллах шаардлага улам бүр тулгарч байна. 

Ус цаг уурчид, судлаачид, мэргэжилтнүүдийг оролцуулсан “Уур амьсгалын өөрчлөлт- 
Хөдөө аж ахуй” сэдэвт энэхүү эрдэм шинжилгээний бага хурал ч тодорхой үүрэг 
гүйцэтгэнэ гэдэгт итгэж байна.

Энэ удаагийн эрдэм шинжилгээний бага хурлаар та бүхэн Монгол орны уур 
амьсгалын өөрчлөлт, түүний нөлөөлөл, дасан зохицох асуудлууд, ХАА-н салбарт уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, гадаргын ус, орчны судалгаа, зайнаас тандан судлал, 
цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх чиглэлээр 13 аймаг, Улаанбаатар хотын УЦУОШ-ний 
албад, ЦУОШГ-ын харъяа 3 байгууллага НЦУТ, БОХЗТЛ, УЦУОСМХ, Байгаль хамгаалах 
сан, Дархан-Уул аймаг дахь Ургамал газар тариалангийн хүрээлэн, ОБГ, МУИС, ХААИС-
ийн эрдэмтэд, судлаачдын туурвисан 40 гаруй илтгэлийг хэлэлцэн санал бодлоо 
солилцохоор хуран цуглараад байна. 

Манай орны уур амьсгалын өөрчлөлт болон хөдөө аж ахуйн хяналт шинжилгээ, 
судалгаанд хэрэглэгдэж байгаа арга технологийг сайжруулах, мөн түүнчлэн энэ 
чиглэлээр судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил хийж байгаа эрдэмтэд, судлаачдын эрдэм 
шинжилгээ судалгааны ажлыг орон нутгийн салбарын ажилчдад танилцуулж, улмаар 
ажилдаа авч ашиглах боломжийг олгож байгаагаараа энэхүү эрдэм шинжилгээний бага 
хурал онцлог юм. 

Хурлын үйл ажиллагааг дэмжин идэвхтэй оролцож бүтээлээ ирүүлсэн та бүхэнд улам 
их амжилт хүсч цаашдын судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажилд болон Монгол орны болон 
бүс нутгийн Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний салбарт бодитой үнэтэй хувь нэмэр 
оруулна гэж үзэж байна. 

Цаашид уг хурлын үеэр тавигдан хэлэлцэгдэж шалгарсан судалгаа, эрдэм 
шинжилгээний ажлыг ЦУОШГазрын арга зүйн зөвлөл, УЦУОСМХүрээлэнгийн эрдмийн 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн дэмжлэг үзүүлэх, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх боломжийн талаар 
санал гарган хамтран ажиллах нь зүйтэй.

Эрдэм шинжилгээний бага хурлын ажиллагааг нээснийг мэдэгдье.
Бага хурлын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа

---------------- 000 --------------
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PNU/CGCM-ИЙН ҮР ДҮНГ АШИГЛАН ӨвЛИЙН УЛИРЛЫН 
ИХ ДАРАЛТЫН ОРНЫГ УРЬДЧИЛАН МЭДЭЭЛЭХ БОЛОМЖ

Г.Баясгалан
БНСУ-ын	Бусаны	үндэсний	их	сургууль	

Уур	амьсгалыг	урьдчилан	мэдээлэх	лаборатори	

Түлхүүр	 үгс:	 Далай, агаар мандал, гишүүн, анхны нөхцөл, хазайлт, статистик 
үнэмшил 

Оршил
Өвлийн улиралд Евро Азийн эх газар, түүний дотор Монгол орны баруун хойно төвтэй 

сарын дундаж далайн түвшинд шилжүүлсэн даралтын орны зураг дээр их даралтын орон 
(SH) илэрдэг билээ. Энэхүү SH нь Сибирь, Монгол ба Хятадын хойд хэсэг дээрх хүйтний 
долгион (cold wave) тогтох, мөн түүнчлэн SH-ийн шилжилтийн нөлөөгөөр тропикийн бүсэд 
хойд туйлын хүйтэн агаарын цулс шилжин орж ирэхэд нөлөөлдөг (Ding and Krishnamurti 
1987; Ding 1990; Chang et al. 2003, 2005; Chan and Li 2004). Зөвхөн хүйтрэлтээс гадна, 
Арктикийн хэлбэлзэл (AO) ба Зүүн Азийн өвлийн улирлын салхи (East Asian winter 
monsoon) зэрэг томоохон хэмжээст үзэгдлүүдтэй холбогддог болохыг судалсан байдаг 
(Ding 1994; Jhun and Lee 2004). Ялангуяа, AO болон SH хооронд статистик үнэмшилтэй 
хамаарал байгааг Gong et al, (2001) тогтоосон бол, Li et al, 2014-д 1950-1970 оны үед AO 
болон SH хоорондын хамаарал нь статистик үнэмшилтэй байгаагүй, харин 1983-2012 оны 
хооронд статистик үнэмшилтэй хамааралтай болсон гээд үүнийг тайлбарлахдаа Зүүн 
Азийн олгойдох урсгалын (East Asian jet stream, EAJS) бүсийн өргөжилттэй холбоотой 
гэсэн байдаг. EAJS бүсийн өргөжилт нь хойд туйлын мөсөн бүрхэвч багассанаар Баренц 
(Barents) ба Кара (Kara) тэнгис орчмын гадаргуугаас нэмэлт дулаан бий болсон ба үүний 
үр дүнд зүүн тийш урсах дулааны нүүлгээс болсон гэж тайлбарлажээ. Энэ бүхнээс 
харахад SH нь зөвхөн Монгол орны уур амьсгал төдийгүй, Евроазийн өвлийн улирлын уур 
амьсгалд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болох нь тодорхой харагдаж байна. 

Уур амьсгалын үзэгдэл, түүний хувьслыг урьдчилан мэдээлэх нь нэлээд төвөгтэй 
бодлого байдаг. Сүүлийн үед уур амьсгалын динамик болон статистик загваруудаар 
энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхээр оролдож байгаа билээ. Үүний дотроос Тропикийн Далай-
Дэлхийн агаар мандлын олон улсын хөтөлбөр (the international program Tropical Ocean-
Global Atmosphere) хэрэгжиж эхэлснээр Далай-Агаар мандлын ерөнхий орчил урсгалын 
хосолсон загварыг (Coupled General Circulation Model, CGCM) эрчимтэй хөгжүүлж байна. 
Үүний үр дүнд, CGCM-г ашиглан уур амьсгалын хувьсагчид болох өмнөдын хэлбэлзэл 
(ENSO) ба AO-г урьдчилан мэдээлэх оролдлогыг хийж байна (Ahn et al. 2012; Ahn and Kim 
2014; Sun and Ahn 2014). Энэ бүхэнд үндэслэн БНСУ-ын Бусаны Үндэсний их сургуулийн 
уур амьсгалын загваруудын нэг болох CGCM/PNU-н үр дүнг ашиглан SH-ийг урьдчилан 
мэдээлэх оролдлогыг хийлээ.

Ашигласан мэдээ болон динамик загвар
Ажиглалтын мэдээ болон загварын анхны нөхцлийн оролтонд NCEP-DOE AMIP 

II (The National Center for Atmospheric Research Department of Energy Atmospheric Model 
Intercomparision Project II, цаашид R2 гэж нэрлэх)-ийн 6 цаг тутмын 1979-2013 оны хэвтээ 
гадаргуугийн 2.5�2.5 торын 144�73 тооны цэгүүд, босоо тэнхлэгийн 1000-с 10 гПа 17 
түвшний мэдээг ашигласан (Kanamitsu et al. 2002). Мөн далайн түвшинд шилжүүлсэн 



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 201524

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

сарын дундаж даралтыг ажиглалтын мэдээ гэж үзсэн. 
PNU/CGCM нь далай-агаар мандал, агаар мандал-газрын гадарга болон газрын 

гадарга-мөс-тэнгис хооронд бүрэн хосолсон динамик загвар бөгөөд дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг Sun and Ahn нарын 2011 онд хэвлүүлсэн өгүүллээс харна уу. Мэдээж 
аливаа уур амьсгалын динамик загварууд нь анхны нөхцлөөс ихээхэн хамаардаг. Энэхүү 
судалгааны ажилд нэг онцлог шинж нь мөсөн гадаргуугийн талбайн мэдээг анхны нөхцөлд 
сар бүрийн бодолтонд оруулсан, мөн агаар мандал-газрын гадарга загварын оролтонд 
агаар мандлын хувьсагчдыг анхны нөхцөлд оруулж, түүнийг сайжруулах оролдлого 
хийсэн. Ер нь ихэнх уур амьсгалын төвүүд далай-агаар мандлын загварын анхны нөхцөлд 
ихээхэн анхаарч анхны нөхцлийг сайжруулах олон ажил хийгдсэн байдаг, энэ нь далай 
гадаргуугийн санах ойтой ихээхэн холбоотой, өөрөөр хэлбэл далайн хуьсагчид харьцангуй 
аажим хувьсдагтай холбоотой.

Энэ ажилд PNU/CGCM уур амьсгалын загварын 11 сарын 10 өөр анхны нөхцлөөр 
1980-2014 оны хооронд 3 сарын урьдчилалтай, өөрөөр хэлбэл 10 ансамбль гишүүнээр 12 
ба дараа жилийн 1 ба 2 дугаар сарыг өвлийн улирал гэж үзээд 10 ансамбль гишүүн тус 
бүрээр бодолт явуулсан.

Үр дүн 
1980-2013 оны хооронд ажиглагдсан болон PNU/CGCM-ээр тооцоолсон өвлийн 

улирлын далайн түвшинд шилжүүлсэн даралтын дунджийг 1 дүгээр зурагт харуулав. 
Зурагт харуулсан PNU/CGCM-ээр тооцоолсон өвлийн улирлын далайн түвшинд 
шилжүүлсэн дундаж даралт нь ажиглалтын мэдээтэй харьцангуй өндөр корреляцитай 4 
ансамбль гишүүний дундаж юм. 1 дүгээр зургаас ажиглагдсан болон тооцоолсон олон 
жилийн дундаж далайн түвшинд шилжүүлсэн даралтын орон, түүний төвийн утгыг харахад 
ойролцоо байгаа нь тодорхой харагдаж байна.

1 дүгээр зураг. Ажиглагдсан болон тооцоолсон өвлийн улирлын 
1980-2013 оны хоорондох далайн түвшинд шилжүүлсэн даралтын дундаж 

ажиглагдсан, b) загвараар тооцоолсон утга 

Түүнээс гадна SH-ийн эрчим ба түүний хувьслыг тооцоолох болон урьдчилан 
мэдээлэх зорилгоор дэлхийн хойд хагас бөмбөрцгийн 40-60N ба зүүн уртрагийн 80-120E 
хооронд хамрах бүс нутгийн дунджийг олж, түүний өвлийн улирлын дундаж квадрат 
хазайцад харьцуулсан харьцаагаар SH индексийг (SHI) тодорхойлж, 1980-2013 оны SHI-
ийг 2 дугаар зурагт харуулав. 
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2 дугаар зураг. 1980-2013 оны ажиглагдсан болон тооцоолсон SHI
Тод хар нь ажиглагдсан, тод улаан нь харьцангуй өндөр корреляцтай 

4 ансамбль гишүүний дундаж, бусад өнгө нь ансамбль гишүүд
 

PNU/CGCM-р тооцоолсон 4 ансамбль гишүүний дундаж болон ажиглагдсан SHI 
хооронд 95% дээш статистик үнэмшилтэй хамаарал байгааг 2 дугаар зургаас харж болно. 
Хэдийгээр CGCM-ээр уур амьсгалын хувьсагчдыг цаг хугацаа орон зайд тооцоолж байгаа 
боловч загварын төгс бус загварчлал, анхны нөхцлийг нарийн тодорхойлох боломж мөн 
түүнчлэн байгаль дэлхийн шинж чанар, онцлогийг бүрэн судалж загварт оруулж чадахгүй 
байгаа зэргээс хамаарч тухайн динамик загвар тодорхой алдаатай байдаг. Энэхүү 
алдааг багасгах зорилгоор, Xu (1999), Schoof and Pryor ( 2001), Ahn et al (2012) нарын 
эрдэмтэд шугаман бус статистик арга нь шугаман аргаасаа илүү алдааг багасгаж байна 
гэж үзсэн байдаг. Иймээс дээрх эрдэмтдийн гол санаанд үндэслэн энэ судалгааны ажилд 
ANN (artificial neural network)-ийг ашиглан өвлийн улирлын 1980-2013 дунджаас хазайх 
хазайлтын алдааг багасгах ажил хийсэн. Ингээд засварласан болон загварын шууд үр 
дүнгээр босгосон SHI-ийн Дэлхийн цаг уурын байгууллагаас санал болгосон таарц дүгнэх 
аргуудын нэг болох MSSS (mean square skill score)-ийг бодон 3 дугаар зурагт харуулав. 
MSSS нь тэгээс их бол уур амьсгалын урьдчилсан мэдээнээс илүү мөн 1 рүү дөхөх тусам 
урьдчилсан мэдээ сайн байна гэж үздэг. 

3 дугаар зураг. Загварын шууд болон засварласан үр дүнгээр босгосон 
SHI-ийн MSSS. mdl загварын үр дүн, cmdl засварласан SHI
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Дүгнэлт
PNU/CGCM-ийг 1980-2013 он хүртэл 10 ансамбль гишүүнээр 3 сарын урьдчилалтай 

бодолт явуулахад, ажиглалтын мэдээтэй харьцангуй өндөр таарцтай 4 ансамбль 
гишүүний дундаж нь өвлийн улирлын SH-ийг статистик үнэмшилтэй тооцоолж байна. 
Энэхүү ажлыг гүйцэтгэснээр дорх дүгнэлтэд хүрлээ.

1. PNU/CGCM нь 95%-иас дээш статистик үнэмшилтэй өвлийн улирлын SH-г 
урьдчилсан мэдээлж байна.

2. Загварын алдааг ANN-ийг ашиглаж бууруулж болох нь MSSS-ийн үр дүнгээс 
илэрхий харагдаж байна.
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ӨвӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, 
ИРЭЭДҮЙН ХАНДЛАГА

Ч.Чанцалдиймаа1, Д.Сандэлгэр2, Д.Даваадорж2 

1	Өвөрхангай	аймгийн	УЦУОША
2	Монгол	улсын	их	сургууль

Хураангуй
Өвөрхангай аймгийн уур амьсгалын олон жилийн горим өөрчлөлт, түүний ирээдүйн 

хандлагыг судаллаа. Судалгаагаар бодит ажиглалтын уур амьсгалын параметрүүд 
газарзүйн өргөрөг ба өндөршлөөс шугаман хамааралтай байсан ба олон гишүүнт 
корреляцийн итгэлцүүрийн утга 0.45-0.86 хооронд хэлбэлзэж байна. Сүүлийн 70 гаруй 
жилийн хугацаанд агаарын температурын жилийн дундаж 1.6, өвлийн температур 
2.8, зуны температур 0.7 градусаар тус тус дулаарчээ. Харин өвлийн улиралд орох хур 
тунадасны хэмжээ багасч, зуны улиралд орох хур тунадасны хэмжээ жил ирэх тусам 
нэмэгдэж байна. GFDL-ESM2G уур амьсгалын ирээдүйн загвараар Өвөрхангай аймгийн 
хэмжээнд дулааны улирлын хур тунадас ба агаарын температурын жилийн дундаж зууны 
эхнээс төгсгөл хүртэл тасралтгүй өснө. Хүйтний улиралд орох хур тунадасны хэмжээ 
эрчимтэй буурна. Харин зууны төгсгөлд хүчтэй дулаарч, хур тунадасны хэмжээ бага зэрэг 
ихсэх хандлагатай.

Түлхүүр	 үгс: Агаарын температур, хур тунадас, орон зайн тархалт, NOAA GFDL-
ESM2G загвар

Оршил
Дэлхийн уур амьсгалын сүүлийн үеийн дулааралтаас уур амьсгалын өөрчлөлтийн 

үргэлжлэх хугацаа, эрч хүч, байгаль, цаг уурын гамшигт үзэгдлийн давтамж эрс ихсэж 
улс орны нийгэм, эдийн засагт учруулах хохирол, эрсдэл улам нэмэгдэж байгаа өнөө 
үед бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний ирээдүйн хандлагыг судлах шаардлага 
бидний өмнө тавигдаж байна. Энэ судалгаанд Өвөрхангай аймгийн цаг уурын бүх 
(17) хэмжилтийн цэгийн 1975-2014 оны 40 жилийн салхи, хур тунадас, агаарын 
температурын бодит мэдээг ашиглан уур амьсгалын параметрүүдийн орон зай, цаг 
хугацааны өөрчлөлтийг харуулж, уур амьсгалын ирээдүйн төлвийг уур амьсгалын NOAA 
GFDL-ESM2G загварын мэдээ ашиглаж, ирээдүйн хандлагыг тодорхойлж, үнэлэлт 
дүгнэлт өгөхөд уг судалгааны ажлын гол зорилго оршино. Энэ зорилгын хүрээнд дараах 
зорилтуудыг дэвшүүлж ажиллалаа.

1. Өвөрхангай аймгийн бүс нутгийн уур амьсгалын горимыг гаргах
2. Уур амьсгалын үзүүлэлтүүдийн дундаж ба өөрчлөлтийн орон зайн тархалтыг гаргах
3. Өвөрхангай аймгийн уур амьсгалын ирээдүйн төлвийг гаргах
Монгол орны хувьд хамгийн таарц өндөртэй загварын нэг болох АНУ-ын NOAA-

Геофизик, шингэний динамик лабораторийн уур амьсгалын загварын мэдээ (GFDL-
ESM2G загварын RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5 хувилбар) 0.5o�0.5o уртраг, өргөргийн 
нарийвчлалтай үр дүнг ашигласан [УАӨҮИ, 2014].

Судлагдсан байдал, ач холбогдол
Д.Батдэлгэр (1975) тус аймгийн уур амьсгалыг судалж байсан ба Б.Гантулга, 

Б.Отгондулам (2005, 2006), Д.Сайнням (2009), Ч.Чанцалдиймаа (2013) нар Өвөрхангай 
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аймгийн бүс нутгийг төлөөлж чадахуйц 3-4 цаг уурын өртөөний бодит ажиглалтын мэдээг 
ашиглан түүний горим, өөрчлөлтийг мал аж ахуй, бэлчээрийн ургамалтай холбож мөн 
конвектив болон аюулт үзэгдлийн судалгааг хийжээ. Манай орны хэмжээгээр бодит мэдээ 
ашиглан уур амьсгалын горим, өөрчлөлтийн судалгаа нилээд өргөн хэмжээгээр хийгдсэн 
[Б.Жамбаажамц, 1989]. Дэлхийд уур амьсгалын ирээдүйн олон загвар ажилладгаас 
Монгол орны уур амьсгалын нөхцөлд тохирсон 8 төвийн 10-н загварын орон зайн 
коррелци өндөртэй болон стандарт алдаа багатайгаар монгол орны хэмжээнд тооцоолж 
байна [П.Гомболүүдэв, 2010]. Харин сүүлийн жилүүдэд бүс нутгийн уур амьсгалын 
математик загварчлал болон хүлэмжийн хийн өөрчлөлтөнд үндэслэгдсэн уур амьсгалын 
ирээдүйн загварыг (HadGEM2-ES) ашигласан бүсчилсэн судалгаанууд хийгдэж байна 
[П.Гомболүүдэв нар, 2004, 2006 болон 2010]. Дундговь аймгийн хур тунадасны өөрчлөлт, 
ирээдүйн хандлагын судалгааг дээрх загварын өмнөх хувилбараар Д.Сандэлгэр нар 
(2013) хийсэн. Өвөрхангай аймгийн цаг уурын өртөө, харуулуудын бодит ажиглалтын 
мэдээг ашиглан дэлхийн дулааралтын нөлөөгөөр Өвөрхангай аймгийн бүсүүдийн уур 
амьсгал хэрхэн хувьсаж, өөрчлөгдөж байгааг болон цаашдын төлөв хандлагыг математик 
загварчлалын үр дүнг ашиглан тодорхойлсонд уг ажлын шинэлэг тал, ач холбогдол 
оршино.

Аргазүй, ашигласан мэдээ
Тус аймаг нь Хангай, хээрийн, говийн бүс гэсэн хэсгүүдээс бүрдэх ба цаг уурын 

11 харуул, 7 өртөөн дээр ажиглалт хэмжилтийг явуулж байна. Эдгээр мужуудад уур 
амьсгалын горим, өөрчлөлт нь газарзүйн солбилцол ба далайн түвшнээс дээших 
өндрөөс хамаараад ялгаатай. Энэхүү судалгааны ажилд Өвөрхангай аймгийн нийт 7 
өртөө 11 харуулын 1975-2014 оны сарын дундаж бодит ажиглалтын мэдээгээр агаарын 
температурын дундаж, хур тунадасны нийлбэр, хөрсний гадаргын температурын 
үзүүлэлтүүдэд анализ хийсэн. Өвөрхангай аймгийн ирээдүйн уур амьсгалын горимыг 
АНУ-ын NOAA GFDL-ESM2G загварын RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5 хувилбаруудын мэдээг 
ашиглан тооцоолон гаргалаа. Үр дүнг гаргахдаа OpenGrads, Surfer, Excel программуудыг 
ашиглан бодит болон ирээдүйн загварын мэдээнүүдэд харьцуулалт, анализ хийж 
судалгааны үр дүнг хүснэгт, зураг, диаграмм хэлбэрээр харуулав. Уур амьсгалын олон 
жилийн горим, өөрчлөлт, орон зайн хамаарал, түүний тархалтыг гаргахад 1975-2014 оны 
агаарын температур, хур тунадасны сарын дундаж мэдээ ашигласан. 

Загварын мэдээг орон зайн хувьд харьцуулахын тулд бодит мэдээг орлуулж Дэлхийн 
хур тунадасны уур амьсгалын төвийн (GPCC) 0.5o�0.5o мөн (ECMWF) 0.5о�0.5о уртраг, 
өргөргийн нарийвчлалтай 1986-2005 оны реанализ мэдээг авч ашиглалаа. Өвөрхангай 
аймгийн агаарын температур, хур тунадасны ирээдүйн өөрчлөлтийн тооцоог хойд 
өргөргийн 44.042o-47.4308o, зүүн уртрагийн 101.0905o-104.6630o гэсэн талбайн дундаж 
байдлаар гаргасан. Тооцоог хийхдээ үнэлгээний II илтгэлд сонгож авсан 1986-2005 оны 
дундажтай харьцангуйгаар зууны эхэн (2016-2035), дунд (2046-2065), төгсгөл (2081-2100) 
үеийн өөрчлөлтийг гаргасан.

Үр дүн
Өвөрхангай аймгийн бүс нутгийн уур амьсгалын горим
Говийн сумдын агаарын дундаж температур өвлийн улиралд -20...-25°С орчим, 

зунд 25-30°С хүрч халдаг. Жилд орох хур тунадасны нийлбэр нь 145.7-172.4 мм. Говийн 
сумдын агаарын үнэмлэхүй бага температур өвлийн улиралд -32°С орчим, зунд +42°С 
хүрч халдаг. Нийт хур тунадасны 95.2% нь дулааны улиралд, 4.8% нь хүйтний улиралд 
ордог (1 дүгээр зураг).
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2005 оны реанализ мэдээг авч ашиглалаа. Өвөрхангай аймгийн агаарын 
температур, хур тунадасны ирээдүйн өөрчлөлтийн тооцоог хойд 
өргөргийн 44.042o-47.4308o, зүүн уртрагийн 101.0905o-104.6630o гэсэн 
талбайн дундаж байдлаар гаргасан. Тооцоог хийхдээ үнэлгээний II 
илтгэлд сонгож авсан 1986-2005 оны дундажтай харьцангуйгаар зууны 
эхэн (2016-2035), дунд (2046-2065), төгсгөл (2081-2100) үеийн 
өөрчлөлтийг гаргасан. 
 
Үр дүн 
Өвөрхангай аймгийн бүс нутгийн уур амьсгалын горим 

Говийн сумдын агаарын дундаж температур өвлийн улиралд -
20...-25°С орчим, зунд 25-30°С хүрч халдаг. Жилд орох хур тунадасны 
нийлбэр нь 145.7-172.4 мм. Говийн сумдын агаарын үнэмлэхүй бага 
температур өвлийн улиралд -32°С орчим, зунд +42°С хүрч халдаг. Нийт  
хур тунадасны 95.2% нь дулааны улиралд, 4.8% нь хүйтний улиралд 
ордог (1 дүгээр зураг). 

 

  

  
1 дүгээр зураг. Говийн бүс нутгийн уур амьсгал 

 
Хээрийн бүс нутгийн агаарын температурын дундаж өвлийн 

улиралд -22-27°С орчим, зунд 20-25°С хүрч халдаг. Жилд орох хур 
тунадасны нийлбэр нь 222.4-320.4 мм. Үнэмлэхүй их температур нь 38°С 
хүрч халдаг бол өвөлд -36°С хүрдэг (2 дугаар зураг). 
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2005 оны реанализ мэдээг авч ашиглалаа. Өвөрхангай аймгийн агаарын 
температур, хур тунадасны ирээдүйн өөрчлөлтийн тооцоог хойд 
өргөргийн 44.042o-47.4308o, зүүн уртрагийн 101.0905o-104.6630o гэсэн 
талбайн дундаж байдлаар гаргасан. Тооцоог хийхдээ үнэлгээний II 
илтгэлд сонгож авсан 1986-2005 оны дундажтай харьцангуйгаар зууны 
эхэн (2016-2035), дунд (2046-2065), төгсгөл (2081-2100) үеийн 
өөрчлөлтийг гаргасан. 
 
Үр дүн 
Өвөрхангай аймгийн бүс нутгийн уур амьсгалын горим 

Говийн сумдын агаарын дундаж температур өвлийн улиралд -
20...-25°С орчим, зунд 25-30°С хүрч халдаг. Жилд орох хур тунадасны 
нийлбэр нь 145.7-172.4 мм. Говийн сумдын агаарын үнэмлэхүй бага 
температур өвлийн улиралд -32°С орчим, зунд +42°С хүрч халдаг. Нийт  
хур тунадасны 95.2% нь дулааны улиралд, 4.8% нь хүйтний улиралд 
ордог (1 дүгээр зураг). 

 

  

  
1 дүгээр зураг. Говийн бүс нутгийн уур амьсгал 

 
Хээрийн бүс нутгийн агаарын температурын дундаж өвлийн 

улиралд -22-27°С орчим, зунд 20-25°С хүрч халдаг. Жилд орох хур 
тунадасны нийлбэр нь 222.4-320.4 мм. Үнэмлэхүй их температур нь 38°С 
хүрч халдаг бол өвөлд -36°С хүрдэг (2 дугаар зураг). 
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2005 оны реанализ мэдээг авч ашиглалаа. Өвөрхангай аймгийн агаарын 
температур, хур тунадасны ирээдүйн өөрчлөлтийн тооцоог хойд 
өргөргийн 44.042o-47.4308o, зүүн уртрагийн 101.0905o-104.6630o гэсэн 
талбайн дундаж байдлаар гаргасан. Тооцоог хийхдээ үнэлгээний II 
илтгэлд сонгож авсан 1986-2005 оны дундажтай харьцангуйгаар зууны 
эхэн (2016-2035), дунд (2046-2065), төгсгөл (2081-2100) үеийн 
өөрчлөлтийг гаргасан. 
 
Үр дүн 
Өвөрхангай аймгийн бүс нутгийн уур амьсгалын горим 

Говийн сумдын агаарын дундаж температур өвлийн улиралд -
20...-25°С орчим, зунд 25-30°С хүрч халдаг. Жилд орох хур тунадасны 
нийлбэр нь 145.7-172.4 мм. Говийн сумдын агаарын үнэмлэхүй бага 
температур өвлийн улиралд -32°С орчим, зунд +42°С хүрч халдаг. Нийт  
хур тунадасны 95.2% нь дулааны улиралд, 4.8% нь хүйтний улиралд 
ордог (1 дүгээр зураг). 

 

  

  
1 дүгээр зураг. Говийн бүс нутгийн уур амьсгал 

 
Хээрийн бүс нутгийн агаарын температурын дундаж өвлийн 

улиралд -22-27°С орчим, зунд 20-25°С хүрч халдаг. Жилд орох хур 
тунадасны нийлбэр нь 222.4-320.4 мм. Үнэмлэхүй их температур нь 38°С 
хүрч халдаг бол өвөлд -36°С хүрдэг (2 дугаар зураг). 
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2005 оны реанализ мэдээг авч ашиглалаа. Өвөрхангай аймгийн агаарын 
температур, хур тунадасны ирээдүйн өөрчлөлтийн тооцоог хойд 
өргөргийн 44.042o-47.4308o, зүүн уртрагийн 101.0905o-104.6630o гэсэн 
талбайн дундаж байдлаар гаргасан. Тооцоог хийхдээ үнэлгээний II 
илтгэлд сонгож авсан 1986-2005 оны дундажтай харьцангуйгаар зууны 
эхэн (2016-2035), дунд (2046-2065), төгсгөл (2081-2100) үеийн 
өөрчлөлтийг гаргасан. 
 
Үр дүн 
Өвөрхангай аймгийн бүс нутгийн уур амьсгалын горим 

Говийн сумдын агаарын дундаж температур өвлийн улиралд -
20...-25°С орчим, зунд 25-30°С хүрч халдаг. Жилд орох хур тунадасны 
нийлбэр нь 145.7-172.4 мм. Говийн сумдын агаарын үнэмлэхүй бага 
температур өвлийн улиралд -32°С орчим, зунд +42°С хүрч халдаг. Нийт  
хур тунадасны 95.2% нь дулааны улиралд, 4.8% нь хүйтний улиралд 
ордог (1 дүгээр зураг). 

 

  

  
1 дүгээр зураг. Говийн бүс нутгийн уур амьсгал 

 
Хээрийн бүс нутгийн агаарын температурын дундаж өвлийн 

улиралд -22-27°С орчим, зунд 20-25°С хүрч халдаг. Жилд орох хур 
тунадасны нийлбэр нь 222.4-320.4 мм. Үнэмлэхүй их температур нь 38°С 
хүрч халдаг бол өвөлд -36°С хүрдэг (2 дугаар зураг). 
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 1 дүгээр зураг. Говийн бүс нутгийн уур амьсгал

Хээрийн бүс нутгийн агаарын температурын дундаж өвлийн улиралд -22-27°С 
орчим, зунд 20-25°С хүрч халдаг. Жилд орох хур тунадасны нийлбэр нь 222.4-320.4 мм. 
Үнэмлэхүй их температур нь 38°С хүрч халдаг бол өвөлд -36°С хүрдэг (2 дугаар зураг).

  

  
2 дугаар зураг. Хээрийн бүс нутгийн уур амьсгал 

 
Хангайн бүс нутгийн агаарын температурын дундаж өвлийн 

улиралд -25-30°С орчим, зунд 18-23°С хүрч халдаг. Жилд орох хур 
тунадасны нийлбэр нь 358.4-420.4 мм.  Үнэмлэхүй их температур нь 36°С 
хүрч халдаг бол өвөлд -39°С хүрдэг (3 дугаар зураг). 
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2 дугаар зураг. Хээрийн бүс нутгийн уур амьсгал 

 
Хангайн бүс нутгийн агаарын температурын дундаж өвлийн 

улиралд -25-30°С орчим, зунд 18-23°С хүрч халдаг. Жилд орох хур 
тунадасны нийлбэр нь 358.4-420.4 мм.  Үнэмлэхүй их температур нь 36°С 
хүрч халдаг бол өвөлд -39°С хүрдэг (3 дугаар зураг). 
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2 дугаар зураг. Хээрийн бүс нутгийн уур амьсгал 

 
Хангайн бүс нутгийн агаарын температурын дундаж өвлийн 

улиралд -25-30°С орчим, зунд 18-23°С хүрч халдаг. Жилд орох хур 
тунадасны нийлбэр нь 358.4-420.4 мм.  Үнэмлэхүй их температур нь 36°С 
хүрч халдаг бол өвөлд -39°С хүрдэг (3 дугаар зураг). 
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2 дугаар зураг. Хээрийн бүс нутгийн уур амьсгал 

 
Хангайн бүс нутгийн агаарын температурын дундаж өвлийн 

улиралд -25-30°С орчим, зунд 18-23°С хүрч халдаг. Жилд орох хур 
тунадасны нийлбэр нь 358.4-420.4 мм.  Үнэмлэхүй их температур нь 36°С 
хүрч халдаг бол өвөлд -39°С хүрдэг (3 дугаар зураг). 
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2 дугаар зураг. Хээрийн бүс нутгийн уур амьсгал



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 201530

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Хангайн бүс нутгийн агаарын температурын дундаж өвлийн улиралд -25-30°С 
орчим, зунд 18-23°С хүрч халдаг. Жилд орох хур тунадасны нийлбэр нь 358.4-420.4 мм. 
Үнэмлэхүй их температур нь 36°С хүрч халдаг бол өвөлд -39°С хүрдэг (3 дугаар зураг).
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3 дугаар зураг. Хангайн бүс нутгийн уур амьсгал 

Өвөрхангай аймгийн уур амьсгалын орон зайн тархалт 
Агаарын температур, хур тунадас нь өргөргөөс нилээд сайн /0.69-

0.82/ хамааралтай, өндрөөс дунд зэргийн /0.47-0.72/ хамааралтай нь 
харагдлаа. Уур амьсгалын параметрүүдийн өргөрөг ба өндрөөс хамаарах 
олон гишүүнт хамаарлын тэгшитгэлийг гаргаж 1 ба 2 дугаар хүснэгтэд  
үзүүллээ. 

Энд дулаан, хүйтний улирлын болон жилийн нийлбэр хур тунадас, 
агаар хөрсний температурын хугацааны өөрчлөлтийг гаргахын тулд 
Өвөрхангай аймгийн цаг уурын 17 хэмжилтийн цэгийн 1975-2014 оны 
бодит мэдээний сарын дундаж утгуудыг ашигласан.  

 
1 дүгээр хүснэгт. Уур амьсгалын параметрүүдийн газарзүйн хамаарал  

Параметр 1975-2014 Регресийн тэгшитгэл Rо.гишүүнт R2 
Агаарын 
температур 

Жилийн 
дундаж  

 0.77 0.59 

Үнэмлэхүй их  0.45 0.21 

Үнэмлэхүй 
бага 

 0.60 0.36 

Хур тунадас Жилийн 
нийлбэр 

 0.84 0.70 

Дулааны 
улирал 

 0.86 0.73 

Хүйтний 
улирал 

 0.48 0.23 

 
2 дугаар хүснэгт. Сүүлийн хорин жилийн уур амьсгалын параметрүүдийн 

газарзүйн хамаарал  
Параметр 1995-2014 Регресийн тэгшитгэл Rо.гишүүнт R2 
Агаарын 
температур 
 

Жилийн 
дундаж 

 0.78 0.60 

Дулааны 
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 0.56 0.31 
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улирал 

 0.56 0.31 

Хур 
тунадас  

Жилийн 
дундаж 

 0.82 0.68 
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8389.5300427.098673.0  hta 

98768,84000314.050339.1  hta 

71817.31009412.064192.0  hta 

47.3771058395.06636.83  hrr 

22.354806498.020347.78  hrr 

802.2220071.0470211.5  hrr 

61193,5500417.001959.1  hta 

8229.8700033.0522911.1  hta 

4703.2500791.05538.0  hta 

51,306408019.04016.67  hrr 
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8389.5300427.098673.0  hta 

98768,84000314.050339.1  hta 

71817.31009412.064192.0  hta 

47.3771058395.06636.83  hrr 

22.354806498.020347.78  hrr 

802.2220071.0470211.5  hrr 

61193,5500417.001959.1  hta 
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3 дугаар зураг. Хангайн бүс нутгийн уур амьсгал

Өвөрхангай аймгийн уур амьсгалын орон зайн тархалт
Агаарын температур, хур тунадас нь өргөргөөс нилээд сайн /0.69-0.82/ хамааралтай, 

өндрөөс дунд зэргийн (0.47-0.72) хамааралтай нь харагдлаа. Уур амьсгалын 
параметрүүдийн өргөрөг ба өндрөөс хамаарах олон гишүүнт хамаарлын тэгшитгэлийг 
гаргаж 1 ба 2 дугаар хүснэгтэд үзүүллээ.

Энд дулаан, хүйтний улирлын болон жилийн нийлбэр хур тунадас, агаар хөрсний 
температурын хугацааны өөрчлөлтийг гаргахын тулд Өвөрхангай аймгийн цаг уурын 17 
хэмжилтийн цэгийн 1975-2014 оны бодит мэдээний сарын дундаж утгуудыг ашигласан. 

1 дүгээр хүснэгт. Уур амьсгалын параметрүүдийн газарзүйн хамаарал 

Параметр 1975-2014 Регресийн тэгшитгэл Rо.гишүүнт R2

Агаарын 
температур

Жилийн дундаж ta = - 0.98673φ - 0.00427h + 53.8389 0.77 0.59
Үнэмлэхүй их ta = - 1.50339φ - 0.000314h + 84.98768 0.45 0.21
Үнэмлэхүй бага ta = - 0.64192φ - 0.009412h + 31.71817 0.60 0.36

Хур тунадас
Жилийн нийлбэр rr = 83.6636φ + 0.058395h + 3771.47 0.84 0.70
Дулааны улирал rr = 78.20347φ + 0.06498h - 3548.22 0.86 0.73
Хүйтний улирал rr = 5.470211φ - 0.0071h - 222.802 0.48 0.23
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УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

2 дугаар хүснэгт. Сүүлийн хорин жилийн уур амьсгалын 
параметрүүдийн газарзүйн хамаарал 

Параметр 1995-2014 Регресийн тэгшитгэл Rо.гишүүнт R2

Агаарын 
температур

Жилийн дундаж ta = - 1.01959φ - 0.00417h + 5.61193 0.78 0.60
Дулааны улирал ta = - 1.522911φ - 0.00033h + 87.8229 0.56 0.31
Хүйтний улирал ta = - 0.5538φ - 0.00791h + 25.4703 0.56 0.31

Хур тунадас 
Жилийн дундаж rr = 67.4016φ + 0.08019h - 3064.51 0.82 0.68
Хүйтний улирал rr = 5.4076φ - 0.01174h - 211.899 0.51 0.26
Дулааны улирал rr = 61.9030φ + 0.09194h - 2848.4731 0.84 0.71

Олон гишүүнт хамаарал нилээд өндөр байгаагаас үзэхэд хур тунадас, агаарын 
температурын орон зайн хамаарал сайн гэж ойлгоно. Хэмжилтийн 17 цэгээр тархалтыг 
гаргах нь учир дутагдалтай гэж үзээд 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүлсэн тэгшитгэлүүдийг ашиглан 
Зүүн (Баян-Өндөр Тоорой овоо 1687,8 м), Урд (Богд сум Хонгор 1156,4 м), Хойд (Хархорин 
Талын балгас), Баруун (Баруунбаян-Улаан Бортолгой 1375,9 м) гэсэн нэмэлт 4 цэг дээрх 
параметрүүдийг нэмж тооцоолж түүний дунджийн (1986-2014) болон өөрчлөлтийн (1986-
2014 ба 1995-2014) орон зайн тархалтыг гаргаж 4-6 дугаар зурагт үзүүллээ. 

(a) (b)

(c) (d)

4 дүгээр зураг. Өвөрхангай аймгийн (a) агаарын температурын 
жилийн дунджийн газарзүйн тархалт, түүний өөрчлөлт 

(b) Жил, (c) Дулааны болон (d) Хүйтний улирал
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УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Агаарын температурын горим өндөрлөг газраараа хүйтэн нам дор газраа дулаан 
байгаа ч сүүлийн 20 жилийн дундажтай харьцуулсан өөрчлөлтийн зургаас жилийн аль ч 
хугацаанд өндөрлөг, Говь хээрийн бүсдээ дулааралтын эрчим нь бусад бүсээс их байна. 
Ялангуяа нутгийн өмнөд хэсгээр энэ зүй тогтол тод илэрч байна. Хур тунадасны хувьд 
өндөрлөг газраа эрчимтэй нэмэгдэж, говь хээрийн бүсэд буурч байна. Энэ зүй тогтол 
улирлын хур тунадасны хувьд ихэнх хур тунадас дулааны улиралд ордог.

(a) (b)

(c) (d)

5 дугаар зураг. Өвөрхангай аймгийн (a) жилийн нийлбэр хур тунадасны газарзүйн тархалт, 
хур тунадасны өөрчлөлт (b) Жилийн нийлбэр, (c) Дулааны болон (d) Хүйтний улирлын нийлбэр

(a) (b)

6 дугаар зураг. Өвөрхангай аймгийн (a) Салхины жилийн дундаж хурдны 
газарзүйн тархалт, түүний жилийн (b) дунджийн өөрчлөлт
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Салхины хурд орчил урсгалаас болж өөрчлөгдөж байгаа хэдий ч нам дор газар болон 
говь хээрийн бүсэд салхины хурд ихсэж ажиглагдсан байна.

Өвөрхангай аймгийн уур амьсгалын ирээдүйн төлөв
Хүлэмжийн хийн агууламжийн ирээдүйн өөрчлөлтийн эрчимшлээс агаарын 

температурын өөрчлөлт шууд хамаардаг. Нүүрсхүчлийн хийн цацрагийн ачаалал одоогоор 
1.8 Вт/м2 байна [IPCC, 2014]. Сүүлийн зууны турш хүний үйл ажиллагааны улмаас 
нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ эрчимтэй нэмэгдэж байгаад үндэслэж ирээдүйд нүүрсхүчлийн 
хий 2.6, 4.5, 8.5 Вт/м2 болж өөрчлөгдөнө гэж тооцоод хүлэмжийн хийн ялгарлын RCP2.6, 
RCP4.5, RCP8.5 хувилбаруудыг гаргаж ирээдүйн уур амьсгалыг төсөөлж байна.

Өвөрхангай аймгийн талбайн дунджаар хур тунадас, температурын бодит /реанализ/ 
ба загварын (GFDL) сарын дундаж (нийлбэр) утгыг харьцуулж 7 дугаар зурагт харууллаа.

7 дугаар зураг. Ажиглалт ба загвараар тооцоолсон сарын нийлбэр 
хур тунадас, агаарын температурын хамаарал 1986-2005 оноор

Загварын үр дүн ба бодит ажиглалтын мэдээний 1986-2005 оноор харьцуулсан үр дүнгээс 
харахад хур тунадасны хэмжээг загвар нэмэгдүүлж тооцоолж байгаа боловч тэдгээрийн 
хооронд дунд зэргийн (0.56) шугаман хамаарал оршиж байна. Харин загвар температурыг 
бодит утганд нилээд ойролцоо тооцоолсон бөгөөд маш өндөр (0.99) шугаман хамааралтай 
харагдлаа. Тиймээс энэхүү загварын мэдээ ашиглан ирээдүйн хур тунадас, температурын тоон 
утгыг бус өөрчлөлтийг тооцоолох боломжтой юм гэж үзлээ (7 дугаар зураг).

Хур тунадасны ирээдүйн өөрчлөлт
Хур тунадасны өөрчлөлтийн тоон утгын эрчимшил нь хүлэмжийн хийн ялгарлын 3 

хувилбарт бараг ижил үр дүнг өгч байна. 

  Загварын үр дүн ба бодит ажиглалтын мэдээний 1986-2005 оноор 
харьцуулсан үр дүнгээс харахад хур тунадасны хэмжээг загвар нэмэгдүүлж 
тооцоолж байгаа боловч тэдгээрийн хооронд дунд зэргийн /0.56/ шугаман 
хамаарал оршиж байна. Харин загвар температурыг бодит утганд нилээд 
ойролцоо тооцоолсон бөгөөд маш өндөр /0.99/ шугаман хамааралтай 
харагдлаа. Тиймээс энэхүү загварын мэдээ ашиглан ирээдүйн хур тунадас, 
температурын тоон утгыг бус өөрчлөлтийг тооцоолох боломжтой юм гэж 
үзлээ (7 дугаар зураг). 
 
Хур тунадасны ирээдүйн өөрчлөлт 

Хур тунадасны өөрчлөлтийн тоон утгын эрчимшил нь хүлэмжийн 
хийн ялгарлын 3 хувилбарт бараг ижил үр дүнг өгч байна.  

 
8 дугаар зураг. Хур тунадасны ирээдүйн өөрчлөлтийн хандлага 
 
Гэхдээ хугацааны зарим үеүдэд RCP8.5 хувилбар нь ирээдүйд хур 

тунадсыг нэмэгдүүлж прогнозолж байна. Дээрх 3 хувилбараар [УАӨҮИ, 
2014]  хур тунадасны хэмжээг улирлаар нь авч үзэхэд зуны улирлын хур 
тунадас нэмэгдэж, харин өвлийн улирлын хур тунадас багасах төлөвтэй 
байна. Зууны эхэн үед дээрх 3 хувилбараар бодсон хур тунадасны хэмжээг 
тооцоход бүх хувилбаруудын дунджаар 200-350 мм, зууны дунд үед 190-
400 мм, зууны төгсгөл үед 210-380 мм хур тунадас орох төлөвтэй. Хур 
тунадасны ирээдүйн өөрчлөлтийг улирлаар нь авч үзвэл зуны хугацааны 
хур тунадас нэмэгдэж, харин өвлийн хур тунадас бараг өөрчлөлтгүй 
байхаар байна (8 дугаар зураг).  

Ирээдүйд температур болон хур нэмэгдэх нь уур амьсгалын 
дулааралтыг эрчимшүүлж эцэстээ ган гачигийн болон үер усны аюулын 
эрсдлийг нэмэгдүүлж байдаг [УАӨҮИ, 2009]. Мөн хур тунадасны хэмжээ 
огцом өөрчлөгдөх нь эрчимшил ихтэй хур тунадас орох тохиолдлыг  
ихэсгэж байдаг. Дээрх тойм төсөөлөл бол уур амьсгалын загвар ашиглаж 
хийсэн тооцооны үндсэн дээр гарч байгаа учраас хойшид илүү өндөр 
нарийвчлал бүхий боловсронгуй арга гарвал энэ дүн өөрчлөгдөж болох 
талтай юм [УАӨҮИ, 2014]. 
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Жилийн дундаж хур тунадасны ирээдүйн хандлага/1986-2100/ 

RCP2,6 RCP4,5

RCP8,5

8 дугаар зураг. Хур тунадасны ирээдүйн өөрчлөлтийн хандлага
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Гэхдээ хугацааны зарим үеүдэд RCP8.5 хувилбар нь ирээдүйд хур тунадсыг 
нэмэгдүүлж прогнозолж байна. Дээрх 3 хувилбараар [УАӨҮИ, 2014] хур тунадасны 
хэмжээг улирлаар нь авч үзэхэд зуны улирлын хур тунадас нэмэгдэж, харин өвлийн 
улирлын хур тунадас багасах төлөвтэй байна. Зууны эхэн үед дээрх 3 хувилбараар 
бодсон хур тунадасны хэмжээг тооцоход бүх хувилбаруудын дунджаар 200-350 мм, 
зууны дунд үед 190-400 мм, зууны төгсгөл үед 210-380 мм хур тунадас орох төлөвтэй. 
Хур тунадасны ирээдүйн өөрчлөлтийг улирлаар нь авч үзвэл зуны хугацааны хур тунадас 
нэмэгдэж, харин өвлийн хур тунадас бараг өөрчлөлтгүй байхаар байна (8 дугаар зураг). 

Ирээдүйд температур болон хур нэмэгдэх нь уур амьсгалын дулааралтыг 
эрчимшүүлж эцэстээ ган гачигийн болон үер усны аюулын эрсдлийг нэмэгдүүлж байдаг 
[УАӨҮИ, 2009]. Мөн хур тунадасны хэмжээ огцом өөрчлөгдөх нь эрчимшил ихтэй хур 
тунадас орох тохиолдлыг ихэсгэж байдаг. Дээрх тойм төсөөлөл бол уур амьсгалын 
загвар ашиглаж хийсэн тооцооны үндсэн дээр гарч байгаа учраас хойшид илүү өндөр 
нарийвчлал бүхий боловсронгуй арга гарвал энэ дүн өөрчлөгдөж болох талтай юм 
[УАӨҮИ,	2014].

Температурын ирээдүйн өөрчлөлт
GFDL-ESM2G загварын RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 8.5 энэ 3 хувилбарын хувьд зууны 

эхний хагаст бараг ижил үр дүнг өгч байгаа бол зууны дунд үед RCP8.5 хувилбар нь 
температурыг 1-2 градусаар бага зэрэг нэмэгдүүлж прогнозолсон бол зууны төгсгөл үед 
хувилбарууд хоорондоо эрс ялгаатай үр дүнгүүдийг өгч байна. Агаарын температурын 
дундаж нь зууны эхнээс төгсгөл хүртэл болон дунд үед 2-3 градусаар дулаарч, дулааны 
улирлын температур нь зууны эхэнд 0.3 градусаар буурах зууны эхэн болон сүүлчээр 0-3 
градусаар дулаарна, мөн хүйтний улирлын температур нь зууны эхнээс төгсгөл хүртэл 
1.5-2.0 градусаар дулаарна.

Температурын ирээдүйн өөрчлөлт 
GFDL-ESM2G загварын  RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 8.5 энэ 3 

хувилбарын хувьд зууны эхний хагаст бараг ижил үр дүнг өгч байгаа бол 
зууны дунд үед RCP8.5 хувилбар нь температурыг 1-2 градусаар бага 
зэрэг нэмэгдүүлж прогнозолсон бол зууны төгсгөл үед хувилбарууд 
хоорондоо эрс ялгаатай үр дүнгүүдийг өгч байна. Агаарын температурын 
дундаж нь зууны эхнээс төгсгөл хүртэл болон дунд үед 2-3 градусаар 
дулаарч, дулааны улирлын температур нь зууны эхэнд 0.3 градусаар 
буурах зууны эхэн болон сүүлчээр 0-3 градусаар дулаарна, мөн хүйтний 
улирлын температур нь зууны эхнээс төгсгөл хүртэл 1.5-2.0 градусаар 
дулаарна. 

 

 

 

 
9 дүгээр зураг. Агаарын дундаж температур (a), үнэмлэхүй их температур 
(b) болон үнэмлэхүй бага температурын (c) ирээдүйн хандлага /1986-2100/ 
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Температурын ирээдүйн өөрчлөлт 
GFDL-ESM2G загварын  RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 8.5 энэ 3 

хувилбарын хувьд зууны эхний хагаст бараг ижил үр дүнг өгч байгаа бол 
зууны дунд үед RCP8.5 хувилбар нь температурыг 1-2 градусаар бага 
зэрэг нэмэгдүүлж прогнозолсон бол зууны төгсгөл үед хувилбарууд 
хоорондоо эрс ялгаатай үр дүнгүүдийг өгч байна. Агаарын температурын 
дундаж нь зууны эхнээс төгсгөл хүртэл болон дунд үед 2-3 градусаар 
дулаарч, дулааны улирлын температур нь зууны эхэнд 0.3 градусаар 
буурах зууны эхэн болон сүүлчээр 0-3 градусаар дулаарна, мөн хүйтний 
улирлын температур нь зууны эхнээс төгсгөл хүртэл 1.5-2.0 градусаар 
дулаарна. 

 

 

 

 
9 дүгээр зураг. Агаарын дундаж температур (a), үнэмлэхүй их температур 
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Агаарын үнэмлэхүй бага температурын ирээдүйн хандлага  
/1986-2100/ 

RCP2,6 RCP4,5 RCP8,5

9 дүгээр зураг. Агаарын дундаж температур (a), үнэмлэхүй их температур (b) 
болон үнэмлэхүй бага температурын (c) ирээдүйн хандлага (1986-2100)

Температурын ирээдүйн улирал, жилийн өөрчлөлт
Өвөрхангай аймгийн бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь онтой харьцуулсан 

төсөөллийн үр дүнгээс харахад температурын хувьд зууны эхэн үеэс зууны төгсгөл үе 
хүртэл 3 хувилбарын дунджаар +1...+3°С-ээр дулаарах төлөв ажиглагдаж байна. 

3 дугаар хүснэгт. Агаарын температурын ирээдүйн улирал, 
жилийн өөрчлөлт (oC)

Зууны эхэн, дунд, 
төгсгөл үеүүдэд

Агаарын температур 
жил, улирлаар RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5

2016-2035
Жилийн дундаж 3,05 1,71 1,66
Дулааны улирлын -0,03 -0,25 0,12
Хүйтний улирлын 3,08 1,96 1,54

2046-2065
Жилийн дундаж 1,33 2,18 2,87
Дулааны улирлын -0,32 0,49 1,42
Хүйтний улирлын 1,65 1,70 1,45

2081-2100
Жилийн дундаж 1,15 2,40 5,08
Дулааны улирлын -0,68 0,87 3,56
Хүйтний улирлын 1,83 1,53 1,52

Зууны	 эхэнд агаарын температур RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5 хувилбараар 
тооцоолсноор дулааны улиралд 0.3 градусаар хүйтэрч, хүйтний улиралд 2-3 градусаар 
дулаарч жилийн дунджаар мөн адил 2-3 градусаар агаарын температур зууны эхэн үед 
тасралтгүй дулаарах төлөвтэй.

Зууны	 дунд	 үед RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5 хувилбараар тооцоолсноор дулааны 
улиралд 1.0 градусаар, хүйтний улиралд 1.6 градусаар дулаарч жилийн дунджаар 1-2 
градусаар дулаарч байгаа нь цаашид агаарын температур өсөх төлөвтэй.

Зууны	 сүүл	 үед RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5 хувилбараар тооцоолсноор дулааны 
улиралд 1.0-2.0 градусаар, хүйтний улиралд 2.8 градусаар дулаарч жилийн дунджаар 2-5 
градусаар дулаарах төлөвтэй.

Хур тунадасны ирээдүйн улирал, жилийн өөрчлөлт
Хур тунадасны хувьд зууны эхэн үеэс төгсгөл үе хүртэл суурь онтой харьцуулсан 

төсөөллийн үр дүнгээс харахад хур тунадасны хэмжээ тасралтгүй нэмэгдэх төлөв 
ажиглагдлаа (4 дүгээр хүснэгт).
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4 дүгээр хүснэгт. Хур тунадасны ирээдүйн улирал, жилийн өөрчлөлт (%)

Зууны эхэн, дунд, 
төгсгөл үеүүдэд

Хур тунадас жил, 
улирлаар RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5

2016-2035
Жилийн нийлбэр 7,97 8,74 4,33
Дулааны улирлын 10,02 11,82 6,22
Хүйтний улирлын -13,41 -23,44 -15,43

2046-2065
Жилийн нийлбэр 13,77 12,46 8,10
Дулааны улирлын 15,42 15,07 8,82
Хүйтний улирлын -3,54 -14,76 0,61

2081-2100
Жилийн нийлбэр -29,48 6,00 17,59
Дулааны улирлын 15,42 6,98 17,61
Хүйтний улирлын -70,10 -4,22 17,43

Зууны	эхэнд хур тунадасны хэмжээ RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5 хувилбараар бодсоноор 
дулааны улиралд 6.2-11,8 хувиар нэмэгдэж, хүйтний улиралд 13.4-23.4 хувиар буурч, 
жилийн дунджаар 4.3-8.7 хувиар өсөх хандлагатай.

Зууны	 дунд	 үед хур тунадасны хэмжээ RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5 хувилбараар 
тооцоолсноор дулааны улиралд 8,82-15,42 хувиар өсөж, хүйтний улиралд 14.1 хувиар 
буурч, жилийн дунджаар 14.8 хувиар өсөх байна.

Зууны	сүүл	үед хур тунадасны хэмжээ RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5 хувилбараар дулааны 
улиралд 6,98-15,42 хувиар өсөж, хүйтний улиралд 70.4 хувиар буурч, жилийн дунджаар 29 
хувь хүртэл буурч төсөөлөл байна. 

Жилийн хур тунадасны хэмжээ нь зууны эхэн болон дунд үеэр 5-10 хувиар нэмэгдэж, 
зууны сүүлчээр орох хур тунадасны хэмжээ багасна. Дулааны улиралд орох хур 
тунадасны хэмжээ нь зууны эхнээс төгсгөл хүртэл тасралтгүй өснө. Хүйтний улиралд орох 
хур тунадасны хэмжээ нь буурч байна.

Дүгнэлт
1. Уур амьсгалын үндсэн үзүүлэлтүүдийн газарзүйн өргөрөг ба далайн түвшнээс 

дээших өндрөөс хамаарах хамаарал өндөр байгаа нь түүний орон зайн тархалтыг 
гаргахад чухал үр дүнтэй ажил боллоо.

2. 1975-2014 оны хооронд нутгийн өндөрлөг хангайн бүсэд хур тунадасны өсөлт, 
агаарын температурын хүйтрэлт ихтэй, нам дор хээрийн болон говийн бүсэд хур 
тунадасны бууралт, температурын дулааралт ажиглагдлаа. 

3. Харин уур амьсгалын ирээдүйн загварын мэдээгээр агаарын температур ба 
жилийн нийлбэр хур тунадас зууны эхэн болон зууны дунд үед аажим өссөөр, 
төгсгөлд огцом нэмэгдэх хандлагатай. 

4. Дэлхийн уур амьсгалын дулаарлын нөлөөгөөр Өвөрхангай аймгийн бүс нутагт 
өвлийн хүйтэн зөөлөрч, хур тунадас бага нэмэгдэх, харин зуны халуун эрчимжих, 
хур тунадас өөрчлөгдөхгүй төлөвтэй харагдаж байна.

Ашигласан ном, материал
Gomboluudev. P., Vulnerability of Rural People to Extreme Climate Events in Mongolia. 
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html.
Гантулга .Б, Отгондулам .Б, Өвөрхангай аймгийн говийн бүсийн уур амьсгал. ГБУАӨ 
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Гомболүүдэв П., Аззаяа, Д., Монгол орны баруун бүс нутгийн уур амьсгалын ирээдүйн 
хандлага. 2004. хууд-18.



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 2015 37

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Гомболүүдэв П., Монгол орны зүүн бүс нутгийн уур амьсгалын ирээдүйн хандлага. 
ЗБНУАНТӨ ЭШБХ-ын эмхэтгэл. 2006. хууд. 79-83.
Гомболүүдэв П., Монгол орны зүүн бүсийн уур амьсгалын ирээдүйн төлөв. 
ЗБНУАӨДЗ, ЭШБХ-ийн эмхэтгэл. BCI хэвлэлийн компани. УБ хот. 2010. Хууд 62-67.
Жамбаажамц Б., Монгол орны уур амьсгал. Улсын хэвлэл. 1989. Улаанбаатар хот. 
270 хууд.
Монгол улсын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээний I илтгэл (УАӨҮИ), БОАЖЯ, 
2009. 236 хууд.
Монгол улсын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээний II илтгэл (УАӨҮИ), БОНХЯ, 
2014. 336 хууд.
Сайнням Д., Чанцалдиймаа Ч,. Өвөрхангай аймгийн хур тунадасны өөрчлөлт, 
конвектив үзэгдлийн судалгаа. ББНУАНТӨ. ЭШБХ-ийн эмхэтгэл. ADMON printing. УБ 
хот. 2009.
Сандэлгэр Д., Эрдэнэсүх С., Дундговь аймгийн хур тунадасны горим, өөрчлөлт, 
хандлага, Бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба цөлжилт, бүсийн ЭШБХ-ын 
эмхэтгэл, Мандалговь, 2013 оны 08 дугаар сарын 03-05. 2013, хууд 147-153.
Чанцалдиймаа Ч., Өвөрхангай аймгийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба цаг агаарын 
аюултай үзэгдлийн судалгаа, Мандалговь, 2013 оны 08 дугаар сарын 03-05. Аман 
илтгэл. 2013 он.



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 201538

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

БАяНХОНГОР АЙМГИЙН ТЕМПЕРАТУР, 
ХУР ТУНАДАСЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

Б.Баяндалай 
Баянхонгор	аймгийн	УЦУОША-ны	АМДС-ын	зохицуулагч	инженер

Хураангуй
Баянхонгор аймгийн хур тунадасны хэмжээ, агаар ба хөрсний температурын 

тархалтыг авч үзсэн судалгааны үр дүнгээс харахад 1990 оноос хойш тус аймгийн 
агаарын температур 0.2-2.7 градусаар дулаарсан ба хур тунадас 2.0-2.6 мм-ээр өсчээ.

Цаг уурын элементийг тоон утгаар хэмжиж цэг бүрт хэмжилтийн тоон үзүүлэлтээр 
гаргасан график зураглал нь өргөн уудам газар нутагт тархалт, хуваарилалтын хувьд 
хэмжсэн цэгээс бусад орон зайд нарийвчлал муутай гардаг. Тэгвэл интерполяцийн аргаар 
цаг уурын элемент, үзэгдэл ажиглагдсан өртөө, харуулаас алслах цэгүүдийн эзлэн орших 
орон зайг тооцдогоор давуу талтай.

Түлхүүр	үгс:	Орон зайн судалгаа, интерполяц, зөрөө

Оршил
Дэлхий нийтийн өмнө тулгараад байгаа чухал асуудлын нэг бол уур амьсгалын 

өөрчлөлт юм. Баянхонгор аймгийн ихэнх нутаг дэвсгэр хотгор гүдгэрийн ялгаа ихтэй 
учраас цаг уурын элементүүдийн хэлбэлзэл агуураг ихтэй байдаг. 

Уур амьсгал өөрчлөгдөж байгаа өнөөгийн нөхцөлд тухайн бүс нутгийн уур амьсгалыг 
бүрдүүлэгч гол хүчин зүйл болох температур, хур тунадасны талаар судалгаа хийх нь уур 
амьсгалыг тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой.

Энэхүү ажилд агаар болон хөрсний температур, хур тунадасны өөрчлөлтийг өртөө 
харуулын ажиглалтын сүүлийн 34 жилийн, 1981-1990, 1991-2014 онуудыг харьцуулан, 
шинжилгээний материалд тулгуурлан, цаг уурын элементүүдийн өөрчлөлтөнд судалгаа 
хийх зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэв. Үүнд: 

1. Агаарын температурын өөрчлөлт
2. Хөрсний температурын өөрчлөлт
3. Хур тунадасны өөрчлөлтийг тус тус тодорхойлох

Судалгаанд ашигласан материал, арга зүй
Баянхонгор аймгийн цаг уурын 19 салбарын 1981-2014 оны агаар болон 

хөрсний температурын дундаж, хур тунадасны үзүүлэлтүүдийг авч, цэгэн өгөгдлийн 
интерполяцийн арга зүйг ашиглаж аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн тархалтыг харуулав. 

Үр дүн
Баянхонгор аймгийн агаарын температурын өөрчлөлт
Баянхонгор аймгийн цаг уурын өртөө харуулын 1981-1990 он хүртэлх хэмжилтээр авч 

үзвэл агаарын температурын жилийн дундаж 0.1°С байсан бол 1991-2014 оны байдлаар 
1.2°С болж дулаарчээ.

Аймгийн нийт нутгийн баруун (Баянбулаг, Хүрээмарал, Бууцагаан, Баянцагаан) өмнө 
(Баян-Өндөр, Шинэжинст, Эхийнгол) зүүн (Богд, Баянлиг) төв (Баянхонгор, Бөмбөгөр) 
сумдын нутгаар 0.2-0.9°С, зүүн хойт (Галуут, Эрдэнэцогт, Шаргалжуут) төв (Баацагаан, 
Хуучинжинст) сумдын нутгаар 1.1-1.6°С, нутгийн хойд (Гурванбулаг, Байдраг, Галуут, 
Эрдэнэцогт) сумдын нутгаар 1.9-2.7°С-ээр дулаарсан нь судалгаанаас харагдав.
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1 дүгээр зураг. Баянхонгор аймгийн 
агаарын температурын 

жилийн дунджийн өөрчлөлт
 
Баянхонгор аймгийн хөрсний 

гадаргын температурын өөрчлөлт
Баянхонгор аймгийн цаг уурын 

өртөө харуулын 1981-1990 он хүртлэх 
хэмжилтээр авч үзвэл жилийн хөрсний 
гадаргын температурын дундаж 2.5°С 
байсан бол 1991-2014 оны байдлаар 
3.7°С болж дулаарчээ.

Аймгийн нийт нутгийн төв 
(Байдраг, Бөмбөгөр, Баацагаан) зүүн 
өмнө (Богд Баянлиг) сумдын нутгаар 
-0.4...-3.3°С хүйтэрсэн бол нутгийн 
баруун (Баянбулаг, Хүрээмарал, 
Бууцагаан) төв (Баацагаан, 
Баянцагаан, Баян-Овоо, Хуучинжинст) 
хойд (Галуут, Эрдэнэцогт, 
Гурванбулаг, Байдраг) сумдын нутгаар 
0.2-0.9°С, нутгийн хойт (Гурванбулаг, 
Заг, Байдраг) Баруун (Хүрээмарал, 
Баянбулаг, Бууцагаан, Баянцагаан) 

зүүн (Эрдэнэцогт, Хуучинжинст, 
Баянхонгор) өмнө (Эхийнгол, Шинэжинст, 
Баян-Өндөр сумын) ихэнх нутгаар 
1.6-2.3°С, Галуут, Эрдэнэцогт, Баян-
Өндөр сумын төв хэсгээр 3.0-3.7°С-аар 
дулаарсан.

2 дугаар зураг. Баянхонгор аймгийн хөрсний 
гадаргын температурын 

жилийн дунджийн өөрчлөлт
 
Баянхонгор аймгийн хур 

тунадасны өөрчлөлт, тархалт
Баянхонгор аймгийн нийт нутгаар 

хур тунадасны жилийн нийлбэрийн олон 
жилийн өөрчлөлтийг авч үзэхэд зарим 
нутгаар хур тунадасны хэмжээ өссөн 
байхад зарим нутгаар өөрчлөлтгүй 
юмуу буурчээ. Тухайлбал: Нутгийн 
хойд (Гурванбулаг, Байдраг, Галуут) 
төв (Баацагаан, Хуучинжинст) зүүн 
(Эрдэнэцогт, Шаргалжуут, Баянлиг) 
сумдын нутгаар 10-34 мм буурсан бол 
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нутгийн баруун (Хүрээмарал, Бууцагаан, Баянцагаан) хойд (Галуут, Заг) төв (Баян-Овоо, 
Баацагаан) сумын ихэнх хэсгээр, нутгийн өмнө (Баянговь, Шинэжинст, Баян-Өндөр) 
сумдын ихэнх хэсгээр 13-36 мм, нутгийн баруун (Баянбулаг, Хүрээмарал) сумын баруун 
хойд хэсгээр хур тунадас 48-60 мм-ээр өссөн бол, Бөмбөгөр сумын нутгаар 71-83 мм хур 
тунадсаар өссөн нь харагдаж байна. Өөрчлөлтийг 3 дугаар зурагт харуулав.

3 дугаар зураг. Баянхонгор аймгийн хур тунадасны жилийн нийлбэрийн өөрчлөлт
 
Дүгнэлт
Баянхонгор аймгийн агаар, хөрсний гадаргын температур, хур тунадасны 

өөрчлөлтийн тархалтыг судлан дараах дүгнэлтэнд хүрлээ. 
• Баянхонгор аймгийн агаарын температурыг олон жилийн дунджаар зураглахад 

нутгийн өмнө хэсгээр өөрчлөлт багатай 0.1-0.4°С дулаарсан байхад хамгийн их 
өөрчлөлт нутгийн хойд хэсгээр 1.9-2.7°С-аар дулаарчээ.

• Хөрсний гадаргын температурын олон жилийн өөрчлөлтийг зураглахад нутгийн 
төв хэсгээр өөрчлөлт бага 0.2-0.9°С, нутгийн ихэнх хэсгээр 1.6-2.3°С, Галуут, 
Эрдэнэцогт, Баян-Өндөр сумын төв хэсгээр өөрчлөлт ихтэй буюу 3.0-3.7°С-аар 
дулаарсан байна.

• Нутгийн хойд (Гурванбулаг, Байдраг, Галуут) төв (Баацагаан, Хуучинжинст) зүүн 
(Эрдэнэцогт, Шаргалжуут) өмнө Баянлиг сумдын нутгаар 10-34 мм буурсан байхад 
нутгийн ихэнх хэсгээр 36-60 мм хур тунадсаар өссөн бол Бөмбөгөр сумын нутгаар 
71-83 мм хур тунадсаар өсчээ.
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Ишлэл: 
• Г.Намхайжанцан “Баянхонгор аймгийн бүс нутгийн уур амьсгал” Улаанбаатар 

хот 1999 он (Цаашид агаарын температурын дундаж 2030 оны үед Их нууруудын 
хотгорт одоогийнхоос 3.0°С, Сэлэнгийн савд 1.1°С, Дорнод монголын тал болон 
говийн нутгаар 1.6°С дулаарч Орхон-Сэлэнгийн савд 2005 оноос, Их нууруудын 
хотгорт 2015 оны үеээс эхлэн агаарын температурын жилийн дундаж 0°С-аас дээш 
дулаарна гэсэн байдаг, 108 дугаар хуудас) 

• Г.Намхайжанцан “Эрс эх газрын хэрэглээний уур амьсгалын зарим асуудал” 
Улаанбаатар хот 2001 он (Уур амьсгалын стандарт, нормд дунджаар 25-30 жилийн 
цуваа бодитой цуваа өгдөг, 23 дугаар хуудас)

Ном зүй
1. “Баянхонгор аймгийн цаг уурын элементийн эх материал” 1981-2014 он
2. Б.Жамбаажамц “Баянхонгор аймгийн уур амьсгалын эмхэтгэл” УБ. 1985 он
3. Г.Намхайжанцан “Баянхонгор аймгийн бүс нутгийн уур амьсгал” Улаанбаатар хот, 

1999 он 
4. Г.Намхайжанцан “Эрс эх газрын хэрэглээний уур амьсгалын зарим асуудал” 

Улаанбаатар хот, 2001 он 
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CEILoMEtER LIdaR БОЛОН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭ 
АШИГЛАН ҮҮЛ, ТҮҮНИЙ ШИНЖ ЧАНАРЫГ СУДЛАХ

У.Чигэстэй
Орхон	аймгийн	УЦУОШАлба

Хураангуй
Энэхүү судалгааны ажлын үндсэн зорилго нь Ceilometer Lidar багажаар үүлний доод 

хил ба үүлний давхарга, хиймэл дагуулын мэдээгээр үүлний дээд хил, үүлний бүрхцийг 
тодорхойлж гаргасан үр дүнг ашиглан үүлийг судаллаа.

Түлхүүр	 үгс:	 Lidar-Light Detection and Ranging, MODIS-Moderate-resolution Imaging 
Spectroradiometer

Оршил
Үүл гэдэг нь газрын гадаргаас дээш, ямар нэгэн өндөрт усны уурын өтгөрлөөр үүссэн 

усан дусал мөсөн талстын эсвэл тэдгээрийн хосолсон бүтэц юм. Үүлийг судлах нь цаг 
уурын төлөв байдал болон агаарын тээврийн аюулгүй байдал түүнчлэн уур амьсгалын 
өөрчлөлтөнд нэн чухал ач холбогдолтой. Үүл нь дэлхийн цацрагийн баланс, усны 
эргэлтийн гол хүчин зүйл юм. Үүл нь дэлхийн гадаргад дулаан ба хүйтний нөлөө үзүүлдэг. 
Монгол оронд 130 гаруй цаг уурын автомат станц байна. Үүл, үзэгдэл, алсын барааны 
ажиглалтыг нүдэн баримжаагаар хийж байна. Ceilometer Lidar нь үүлний доод хил, үүлний 
хэмжээг автоматаар хэмждэгээрээ давуу талтай багаж.

Багажийн тухай товч
Ceilometer Lidar багажийг анх 1974 онд Segre ба Truscott нар зохион бүтээж 

зохиогчийн эрхийг нь авсан. Ceilometer Lidar өндөр хэмжигч гэдэг нь үүлний өндрийн 
босоо харагдах байдал болон тархалтыг хэмждэг бага оврын Lidar бөгөөд багажийн нийт 
жин 32 кг, өндөр нь 1.19 метр. Нэг линзтэй Ceilometer Lidar үүлний өндөр хэмжигчийн 
долгионы урт нь 910 нм. Энэ долгионы урттай гэрэл нь хүний нүдэнд аюулгүй, үүлийг 
хэмжихэд хамгийн тохиромжтой долгионы урттай гэрэл. Үүлний хэмжээ, доод хилийн 
өндрийг 2 секунд тутам 7500 метр хүртэл өндөрт хэмждэг бөгөөд босоо чиглэлдээ нэгэн 
зэрэг аль ч мандлын 3-н давхар үүлийг илрүүлж доод хилийг хэмжиж чаддагаараа давуу 
талтай.

1 дүгээр зураг. Ceilometer Lidar
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Ceilometer-ийн ажиллах үндсэн зарчмыг дараах зурагт үзүүллээ.

2 дугаар зураг. Ceilometer Lidar-ийн ажиллах зарчим

Ceilometer Lidar нь хур тунадас орж байгаа болон манантай үед ч үүлний доод 
суурийн өндрийг нарийн сайн тодорхойлдгоороо нүдэн баримжааны ажиглалтаас давуу 
талтай бөгөөд энэ нь агаарын тээврийн нислэгийн аюулгүй байдлыг хангахад чухал ач 
холбогдолтой.

Ceilometer Lidar-ын ажиллах зарчим нь гэрлийн богино долгион агаар мандал руу 
тархаж үүлний доод хилд очоод буцаж өндөр хэмжигчийн хүлээн авагч руу ирэх байдлаар 
ажилладаг.

1-Портын дугаар
2-Ceilometer Lidar-ын төрөл
3-Нэгж
4-Тухайн хугацааны үүлний өндөр
5-Үүлний хэмжээ
6-Үүлний ялгаатай давхаргуудад харгалзах үүлний өндөр

Судалгааны нутаг, арга зүй
БНЭУ-ын Ахмедабад хот нь Энэтхэгийн баруун хэсэгт далайн түвшнээс дээш 53 

метр өндөрт оршдог. Газар нутгийн хэмжээ нь 464 км2. Уур амьсгал нь хагас хуурай, Зун, 
борооны улирал, өвөл гэсэн жилийн 3 улиралтай. Борооны улирлаас бусад улиралд 



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 201544

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

харьцангуй хуурай. Хур тунадасны жилийн нийлбэр нь дунджаар 800 мм орчим. 3 дугаар 
сараас 6 дугаар сард хамгийн халуун байдаг ба агаарын температурын хамгийн ихийн 
дундаж нь 41 градус, хамгийн багын дундаж нь 27 градус байдаг. Өвлийн улирал нь 11 
дүгээр сараас 2 дугаар сард тохиодог ба агаарын температурын хамгийн ихийн дундаж нь 
30 градус, хамгийн багын дундаж нь 15 градус байдаг.

Үр дүн
Гурван өөр давхаргын үүлний эрчимшил болон үүлэн дэх гэрлийн сарнил Ceilometer 

Lidar-аар хэрхэн илэрч байгааг харуулав. Ceilometer Lidar нь үүлний өндрийг feet-ээр, 
үүлний хэмжээг октантаар хэмждэг.

1м=0.3ft

3 дугаар зураг. Доод мандлын үүл
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4 дүгээр зураг. Дунд мандлын үүл

5 дугаар зураг. Дээд мандлын үүл

Нэг давхар:
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Хоёр давхар:

Гурван давхар:

6 дугаар зураг. Нэг ба олон давхар үүл

Дээрх зургуудаас нэг болон олон давхар үүлний эрчимшил болон үүлэн дэх гэрлийн 
сарнил Ceilometer Lidar-аар хэрхэн илэрч байгааг харж болно. Ceilometer Lidar нь босоо 
чиглэлд нэгэн зэрэг аль ч мандлын 3-н давхар үүлийг илрүүлж доод хилийн өндрийг 
хэмжиж байна.

Улирлын чанартай үүл:
Борооны улирал:

 
Дээрх зургуудаас нэг болон олон давхар үүлний эрчимшил болон үүлэн дэх 

гэрлийн сарнил Ceilometer Lidar-аар хэрхэн илэрч байгааг харж болно. Ceilometer Lidar нь 
босоо чиглэлд нэгэн зэрэг аль ч мандлын 3-н давхар үүлийг илрүүлж доод хилийн өндрийг 
хэмжиж байна. 

 
Улирлын чанартай үүл: 
Борооны улирал: 

 

 

 
7 дугаар зураг. Борооны улирлын нэг ба олон давхар үүл 
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Дээрх зургуудаас нэг болон олон давхар үүлний эрчимшил болон үүлэн дэх 

гэрлийн сарнил Ceilometer Lidar-аар хэрхэн илэрч байгааг харж болно. Ceilometer Lidar нь 
босоо чиглэлд нэгэн зэрэг аль ч мандлын 3-н давхар үүлийг илрүүлж доод хилийн өндрийг 
хэмжиж байна. 

 
Улирлын чанартай үүл: 
Борооны улирал: 

 

 

 
7 дугаар зураг. Борооны улирлын нэг ба олон давхар үүл 
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Дээрх зургуудаас нэг болон олон давхар үүлний эрчимшил болон үүлэн дэх 

гэрлийн сарнил Ceilometer Lidar-аар хэрхэн илэрч байгааг харж болно. Ceilometer Lidar нь 
босоо чиглэлд нэгэн зэрэг аль ч мандлын 3-н давхар үүлийг илрүүлж доод хилийн өндрийг 
хэмжиж байна. 

 
Улирлын чанартай үүл: 
Борооны улирал: 

 

 

 
7 дугаар зураг. Борооны улирлын нэг ба олон давхар үүл 
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7 дугаар зураг. Борооны улирлын нэг ба олон давхар үүл

Өвлийн улирал:

 
 
Өвлийн улирал: 

 

 
 

 
8 дугаар зураг. Өвлийн улирлын нэг ба олон давхар үүл 
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Өвлийн улирал: 

 

 
 

 
8 дугаар зураг. Өвлийн улирлын нэг ба олон давхар үүл 
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Өвлийн улирал: 

 

 
 

 
8 дугаар зураг. Өвлийн улирлын нэг ба олон давхар үүл 
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8 дугаар зураг. Өвлийн улирлын нэг ба олон давхар үүл

Үүлний статистик тооцоо:

9 дүгээр зураг. Үүлний статистик тооцоо

9 дүгээр зургаас доод мандлын үүлний давтагдал борооны улиралд хамгийн их 
байсан бол дээд мандлын үүлний давтагдал өвлийн улиралд хамгийн их байдаг нь 
харагдаж байна.

 
9 дүгээр зураг. Үүлний статистик тооцоо 

 
9 дүгээр зургаас доод мандлын үүлний давтагдал борооны улиралд хамгийн их байсан 
бол дээд мандлын үүлний давтагдал өвлийн улиралд хамгийн их байдаг нь харагдаж 
байна. 

 
10 дугаар зураг. Сарын хур тунадастай өдрийн тоо 

 
11 дүгээр зураг. Хур тунадасны сарын нийлбэр, мм 

 
2014 оны 7-12 дугаар сард нийт 42 өдөр бороотой байж хэмжээ нь 7 дугаар сард  

517 мм,  8 дугаар сард 116 мм,  9 дүгээр сард  251 мм,  10,11 дүгээр сард 4-7 мм байв. 
Өдрийн хамгийн их хур тунадас нь 2014 оны 7 дугаар сарын 30-нд 207 мм байлаа. 

2014 оны 7 дугаар сарын 30-нд доод мандлын үүлтэй байсан ба 11:35 минутад 
Ceilometer Lidar-аар үүлний доод хил 400 метр байхад MODIS хиймэл дагуулын мэдээгээр 
үүлний дээд хил 10900 метрт илэрч байсан нь борооны бөөн үүлний дээд хил бөгөөд 
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9 дүгээр зураг. Үүлний статистик тооцоо 

 
9 дүгээр зургаас доод мандлын үүлний давтагдал борооны улиралд хамгийн их байсан 
бол дээд мандлын үүлний давтагдал өвлийн улиралд хамгийн их байдаг нь харагдаж 
байна. 

 
10 дугаар зураг. Сарын хур тунадастай өдрийн тоо 

 
11 дүгээр зураг. Хур тунадасны сарын нийлбэр, мм 

 
2014 оны 7-12 дугаар сард нийт 42 өдөр бороотой байж хэмжээ нь 7 дугаар сард  

517 мм,  8 дугаар сард 116 мм,  9 дүгээр сард  251 мм,  10,11 дүгээр сард 4-7 мм байв. 
Өдрийн хамгийн их хур тунадас нь 2014 оны 7 дугаар сарын 30-нд 207 мм байлаа. 

2014 оны 7 дугаар сарын 30-нд доод мандлын үүлтэй байсан ба 11:35 минутад 
Ceilometer Lidar-аар үүлний доод хил 400 метр байхад MODIS хиймэл дагуулын мэдээгээр 
үүлний дээд хил 10900 метрт илэрч байсан нь борооны бөөн үүлний дээд хил бөгөөд 
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11 дүгээр зураг. Хур тунадасны сарын нийлбэр, мм

2014 оны 7-12 дугаар сард нийт 42 өдөр бороотой байж хэмжээ нь 7 дугаар сард 517 
мм, 8 дугаар сард 116 мм, 9 дүгээр сард 251 мм, 10,11 дүгээр сард 4-7 мм байв. Өдрийн 
хамгийн их хур тунадас нь 2014 оны 7 дугаар сарын 30-нд 207 мм байлаа.

2014 оны 7 дугаар сарын 30-нд доод мандлын үүлтэй байсан ба 11:35 минутад 
Ceilometer Lidar-аар үүлний доод хил 400 метр байхад MODIS хиймэл дагуулын мэдээгээр 
үүлний дээд хил 10900 метрт илэрч байсан нь борооны бөөн үүлний дээд хил бөгөөд 
Ceilometer Lidar болон MODIS хиймэл дагуулын мэдээг ашиглан борооны бөөн үүлний 
зузааныг тодорхойлох боломжтой. Энэ өдөр Ахмедабад хотод 207 мм бороо орсон.

Ceilometer Lidar болон MODIS хиймэл дагуулын мэдээг ашиглан борооны бөөн үүлний 
зузааныг тодорхойлох боломжтой. Энэ өдөр Ахмедабад  хотод 207 мм бороо орсон. 

 

 
 

 
12 дугаар зураг. Бороотой өдрийн үүл 

 
2014 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 02:00-03:00 цагийн хооронд Ахмедабад 

хотод дээд мандлын үүлтэй байсан ба 02:26-02:41 цагийн хооронд Ceilometer Lidar нь үүл 
илрүүлж чадаагүй тэнгэр цэлмэг гэж ажигласан. Гэвч MODIS хиймэл дагуулын мэдээгээр 
үүлний дээд хилийн өндөр 9000 м байсан. Эндээс харахад дээд мандлын үүл нь хиймэл 
дагуулын мэдээгээр сайн илэрч байхад Ceilometer Lidar нь 7500 м-аас дээд өндөртэй 
үүлийг илрүүлж чадахгүй байгаа нь харагдав. 
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2014 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 02:00-03:00 цагийн хооронд Ахмедабад 
хотод дээд мандлын үүлтэй байсан ба 02:26-02:41 цагийн хооронд Ceilometer Lidar нь үүл 
илрүүлж чадаагүй тэнгэр цэлмэг гэж ажигласан. Гэвч MODIS хиймэл дагуулын мэдээгээр 
үүлний дээд хилийн өндөр 9000 м байсан. Эндээс харахад дээд мандлын үүл нь хиймэл 
дагуулын мэдээгээр сайн илэрч байхад Ceilometer Lidar нь 7500 м-аас дээд өндөртэй 
үүлийг илрүүлж чадахгүй байгаа нь харагдав.

Ceilometer Lidar болон MODIS хиймэл дагуулын мэдээг ашиглан борооны бөөн үүлний 
зузааныг тодорхойлох боломжтой. Энэ өдөр Ахмедабад  хотод 207 мм бороо орсон. 

 

 
 

 
12 дугаар зураг. Бороотой өдрийн үүл 

 
2014 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 02:00-03:00 цагийн хооронд Ахмедабад 

хотод дээд мандлын үүлтэй байсан ба 02:26-02:41 цагийн хооронд Ceilometer Lidar нь үүл 
илрүүлж чадаагүй тэнгэр цэлмэг гэж ажигласан. Гэвч MODIS хиймэл дагуулын мэдээгээр 
үүлний дээд хилийн өндөр 9000 м байсан. Эндээс харахад дээд мандлын үүл нь хиймэл 
дагуулын мэдээгээр сайн илэрч байхад Ceilometer Lidar нь 7500 м-аас дээд өндөртэй 
үүлийг илрүүлж чадахгүй байгаа нь харагдав. 
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13 дугаар зураг. Бороогүй өдрийн үүл

Дүгнэлт
Ceilometer Lidar болон гурван хиймэл дагуулын тусламжтайгаар 2014 оны 7-12 

дугаар сарын Ахмедабад хотын үүл, түүний шинж чанарыг орсон бороотой харьцуулсан 
судалгааг хийсэн. Судалгаанаас товч дүгнэж үзэхэд:

 ¾ Ceilometer Lidar-аар доод ба дунд мандлын үүлийг сайн ажиглаж байсан бол 
хиймэл дагуул нь дээд мандлын үүлийг илүү сайн тодорхойлж байсан.

 ¾ Харин хиймэл дагуулаар илрэхгүй байгаа аль ч мандлын 3 давхар үүлний талаарх 
мэдээллийг Ceilometer Lidar харуулж байна.

 ¾ MODIS хиймэл дагуул нь Ахмедабадын нутаг дээгүүр өдөрт зөвхөн хоёр л удаа 
үүлний мэдээллийг өгч чаддаг бол Ceilometer Lidar нь үүлний тархалтыг тогтмол 
мөн бодитойгоор харуулдаг. 

 ¾ Эцэст нь үүлний ажиглалтыг газар болон сансраас хослуулан ажиглах нь илүү үр 
дүнтэй болох нь харагдав.
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ХУР ТУНАДАС ТАТРУУ БА АХИУ ҮЕИЙН 
УУР АМЬСГАЛЫН ЗАРИМ ОНЦЛОГ 

(Хөвсгөл аймгийн жишээн дээр)

Э.Баяржаргал, Х.Аюурзана
Хөвсгөл	аймгийн	УЦУОША	

Хураангуй
Энэхүү илтгэлд Хөвсгөл аймгийн нутгаар хур тунадас татруу ба ахиу байх хугацаа 

ба тухайн хугацаанд уур амьсгалын элемент, үзэгдлийн ямар онцлог илэрч байгааг 
тодорхойлов. 

Түлхүүр	үгс: Хуурайшил, чийгшил

Оршил
Дэлхийн дулаарлаас үүдэлтэй хуурайших процесс Монгол нутаг дээр хур тунадасны 

олон жилийн мөчлөгтэй уялдан “хуурайшил-чийгшил-хуурайшил” гэсэн хэлбэрээр 
явагдаж дараа, дараачийн хуурайшлын “давалгаа” нь агаарын температурын улам өсөн 
нэмэгдэх дэвсгэр дээр өмнөхөөсөө илүү их сөрөг үр нөлөөтэй болохыг тэмдэглэсэн байна 
[Р.Мижиддорж. 2012].

Иймд энэ судалгааны ажилд Хөвсгөл аймгийн нутаг дээрх хур тунадасны сүүлийн 
50-иад жилийн мэдээгээр хур тунадас ахиу, татруу үеийг тодорхойлж энэ үеүдэд уур 
амьсгалын зарим онцлогийг судлах зорилт тавьсан болно. 

Судлагдсан байдал
Монгол нутаг дээр байнгын ажиглалттай цаг уурын станц 1936 онд байгуулагдсан 

бөгөөд одоогоор цаг уурын мэдээний 80-аад жилийн урт цуваа бүрджээ. 
20-р зууны анхны нэлээд удаан үргэлжилсэн хур тунадас татруу үе 1930-аад оны 

сүүлчээс 1940-өөд оны сүүлч хүртэл, дараагийн хур тунадас татруу үе 1970-аад оны 
сүүлчээс 1980-аад оны сүүлч хүртэл үргэлжилжээ. Сүүлчийн хур тунадас татруу үе 1998-
2008 оны үед тохиож энэ үед Монгол улсын агаарын температурын жилийн дундаж 2 
градусаар нэмэгдсэн бөгөөд энэ үед хуурайшил нэн эрчимтэй болж олон зуун жижиг гол, 
нуур тойром ширгэж байв [Р.Мижиддорж. 2012]. Ирээдүйд болох хур тунадасны татруу үе 
нь улам дулаарсан үед болох учир түүний сөрөг үр дагавар их болох магадлалтай. Хур 
тунадас ахиу, татруу үеийн дээрх судалгааг бүх нутгаар дундажласан мэдээгээр хийсэн 
бөгөөд үүнийг тодорхой орон нутгаар онцгойлон судалсан ажил бараг байхгүй. Ялангуяа 
хур тунадас татруу, ахиу үеийг тодорхойлж уур амьсгалын онцлогийг бүс нутгаар судлах 
нь чухал ач холбогдолтой. 

 
Арга зүй, ашигласан мэдээ материал
Хөвсгөл аймгийн цаг уурын Мөрөн, Тариалан, Хатгал, Рэнчинлхүмбэ, Цэцэрлэг 

өртөөдийн агаарын температур, хур тунадас, цаг агаарын үзэгдлүүдийн 1941-2014 оны 
материалыг ашиглав.
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Судалгааны объект:

1 дүгээр зураг. Хөвсгөл аймгийн цаг уурын өртөө, 
харуулын байршил

Хур тунадасны татруу ба ахиу үеийн хугацааг олохдоо он оны хур тунадасны 
нийлбэрийн ялгаварт интеграл муруй, бодит хазайлтаар тооцсон. 

Энд: σ - хазайлт, Xi - тухайн жилийн утга, x - олон жилийн дундаж утга, N - цувааны урт

Интеграл ялгаврыг дараах томьёогоор тодорхойлов. 

Энд:	 K1 -	 эхний интеграл ялгавар, σ1 -	 эхний жилийн хур тунадасны хазайлт, σ2-	
дараагийн жилийн хур тунадасны хазайлт, К	-	интеграл ялгавар

Газарзүйн мэдээллийн системийн Arg, статистик үзүүлэлтийн тооцоо хийх SPSS 
программ хангамжуудыг тус тус ашиглаж үр дүн гаргахыг оролдлоо.

Үр дүн
Агаарын температур
Сүүлийн жилүүдэд байгалийн бүхий л бүсэд дулаарал явагдаж байгаа бөгөөд энэ 

өөрчлөлт Хөвсгөл аймгийн нутгаар ч тод илэрсэн.
Дараах зургаас харахад Хөвсгөл аймгийн нийт нутгаар 1963-1990 он ба агаарын 

температурын олон жилийн дунджийн тархалтыг авч үзвэл нутгийн зүүн өмнөд хэсгээр 
-0.6°С ... -2.9°С, нутгийн баруун, төв, хойд, хэсгээр -3.0°С ... -5.2°С, Дархадын хотгор 
орчмын нутгаар -5.3 ... -7.7°С байжээ.

1991-2014 он буюу сүүлийн 24 жилийн агаарын температурын дундаж Цэцэрлэг сум, 
Дархадын хотгор орчмын нутгаар -4.3 ... -6.6°С, өмнө, зүүн зүгийн нутгаар 0.3°С ... -1.9°С, 
бусад нутгаар -2.0°С... -4.2°С байв.
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a. б.

2 дугаар зураг. Агаарын температурын тархалт, а.1963-1990, б.1991-2014

1991-2014 он буюу сүүлийн 24 жилийн агаарын температурыг өмнөх үеийн агаарын 
температуртай харьцуулахад аймгийн нийт нутгаар хамгийн их дулааралт нь Мөрөн сум 
орчмоор 1.6°С, Дархадын хотгор орчмоор 1.1°С, бусад нутгаар 0.3-0.7°С-аар тус тус 
дулаарсан.

 
 2 дугаар зураг. Агаарын температурын тархалт, а.1963-1990, б.1991-2014  
  

1991-2014 он буюу сүүлийн 24 жилийн агаарын температурыг өмнөх үеийн агаарын 
температуртай харьцуулахад аймгийн нийт нутгаар хамгийн их дулааралт нь Мөрөн сум 
орчмоор 1.6°С, Дархадын хотгор орчмоор 1.1°С, бусад нутгаар 0.3-0.7°С-аар тус тус 
дулаарсан. 

 

 
3 дугаар зураг. Агаарын дундаж температурын хазайлт,°C 

 
Хур тунадас 

Олон жилийн дунджаар аймгийн нийт нутгаар 238.6-303.4 мм буюу Хатгал, Хөвсгөл 
нуурын өмнөд хэсэг, Тариалан, Эрдэнэбулган орчмоор ахиу, сүүлийн жилүүдэд 220.1-
304.7 мм буюу олон жилийн дунджийн орчим хур тунадас оржээ. 1991-2014 он ба сүүлийн 
жилүүдэд орсон хур тунадасны хэмжээг олон жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээтэй 
харьцуулахад Хөвсгөл нуурын өмнөд хэсэг, зүүн зүгийн нутгаар олон жилийн дунджаас 
бага хэмжээгээр 1.3-9.5 мм-ээр ахиу, бусад газраар 0.2-28.7 мм-ээр бага хур тунадас 
унажээ.  
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3 дугаар зураг. Агаарын дундаж температурын хазайлт,°C

Хур тунадас
Олон жилийн дунджаар аймгийн нийт нутгаар 238.6-303.4 мм буюу Хатгал, Хөвсгөл 

нуурын өмнөд хэсэг, Тариалан, Эрдэнэбулган орчмоор ахиу, сүүлийн жилүүдэд 220.1-
304.7 мм буюу олон жилийн дунджийн орчим хур тунадас оржээ. 1991-2014 он ба сүүлийн 
жилүүдэд орсон хур тунадасны хэмжээг олон жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээтэй 
харьцуулахад Хөвсгөл нуурын өмнөд хэсэг, зүүн зүгийн нутгаар олон жилийн дунджаас 
бага хэмжээгээр 1.3-9.5 мм-ээр ахиу, бусад газраар 0.2-28.7 мм-ээр бага хур тунадас 
унажээ. 
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а. б.

4 дүгээр зураг. Хур тунадасны тархалт, а.1963-1990, б.1991-2014

Хур тунадас ахиу ба татруу байх хугацаа
5 дугаар зургаас харахад Мөрөн сум орчмоор 1941-1952 онд хур тунадас хэвийн, 

1953-1961 онд хур тунадас татруу, 1962-1975 онд хур тунадас ахиу, 1976-1985 онд хур 
тунадас татруу, 1986-1994 онд хур тунадас ахиу, 1995-2014 онд хур тунадас хэвийн 
жилүүд тус тус байв.

Тариалан сум орчмоор 1963-1973 онд хур тунадас ахиу, 1974-1985 онд хур тунадас 
татруу, 1986-1994 онд хур тунадас ахиу, 1995-2012 онд хур тунадас татруу, 2013-2014 онд 
хур тунадас хэвийн жилүүд ажиглагдсан.

Хатгал сум орчмоор 1963-1967, 1995-2014 онд хур тунадас хэвийн, 1968-1982 онд хур 
тунадас татруу, 1983-1994 онд хур тунадас ахиу байжээ.

Рэнчинлхүмбэ сум орчмоор 1974-1982 онд хур тунадас татруу, 1983-1994 онд хур 
тунадас ахиу, 1995-1999 онд хур тунадас татруу, 2000-2008 онд хур тунадас ахиу, 2009-
2014 онд хур тунадас татруу жилүүд ажиглагдав.

Цэцэрлэг сум орчмоор 1984-1998 онд хур тунадас ахиу, 1999-2002 онд хур тунадас 
татруу, 2003-2014 онд хур тунадас хэвийн байв.

а. б.
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 5 дугаар зураг. Хур тунадас ахиу ба татруу байх 
хугацаа 

   а. Мөрөн, б. Тариалан, 
  в. Хатгал, г. Рэнчинлхүмбэ, д. Цэцэрлэг

Хур тунадас ахиу ба татруу байх үеүдийн зарим онцлог
Дараах зургаас харахад хур тунадас татруу үед хур тунадас ахиу үеийн аадар 

борооноос Мөрөнд 15, Цэцэрлэгт 10, Тариаланд 9, Рэнчинлхүмбэд 4 өдрөөр илүү ба 
Хатгалд 19 өдрөөр цөөн аадар бороо орсон онцлог ажиглагджээ.

  
 
 
 
 
5 дугаар зураг. Хур тунадас ахиу ба татруу байх хугацаа  
а.Мөрөн, б.Тариалан, в.Хатгал, г.Рэнчинлхүмбэ, д.Цэцэрлэг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хур тунадас ахиу ба татруу байх үеүдийн зарим онцлог 
Дараах зургаас харахад хур тунадас татруу үед хур тунадас ахиу үеийн аадар 

борооноос Мөрөнд 15, Цэцэрлэгт 10, Тариаланд 9, Рэнчинлхүмбэд 4 өдрөөр илүү ба 
Хатгалд 19 өдрөөр цөөн аадар бороо орсон онцлог ажиглагджээ. 

 

 
6 дугаар зураг. Аадар бороотой өдрийн тоо 

 
Бороотой өдрийн тоо нь хур тунадас ахиу үед олон, хур тунадас татруу үед цөөн 

байна. 
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Бороотой өдрийн тоо нь хур тунадас ахиу үед олон, хур тунадас татруу үед цөөн 
байна.

 
7 дугаар зураг. Бороотой өдрийн тоо 

 
Хур тунадас татруу үед 250С-ээс дээш температуртай өдрийн тоо хур тунадас ахиу 

үеэс олон хоногоор ажиглагдсан.  
 

 
          8 дугаар зураг. 25 градусаас дулаан өдрийн тоо, жилээр 

 
Дүгнэлт  

1. Хөвсгөл аймгийн нутгаар сүүлийн жилүүдийн агаарын температурыг олон жилийн 
дундажтай харьцуулахад хамгийн их дулааралт нь Мөрөн сум орчмоор 1.60С, 
Дархадын хотгор орчмоор 1.10С, бусад нутгаар 0.3-0.70С-аар дулаарсан. 

2. Олон жилийн дунджаар аймгийн нийт нутгаар 238.6-303.4 мм хур тунадас ордог 
сүүлийн жилүүдэд ч хур тунадасны хэмжээ олон жилийн дунджийн орчим байв. 

3. Хур тунадас ахиу ба татруу жилүүдийг судалгаанд хамрагдсан 5 цаг уурын 
өртөөгөөр тооцож гаргахад энэ хугацаа Хөвсгөл аймгийн цаг уурын өвөрмөц онцлог 
уур амьсгалыг илтгэн харилцан адилгүй онцлогтой ажиглагджээ. 

4.  Хур тунадас татруу үед аймгийн нийт нутгаар аадар бороотой өдрийн тоо олон, 
харин Хөвсгөл нуурын эрэгт орших Хатгал суманд аадар бороотой өдрийн тоо цөөн 
хоног ажиглагдсан онцлогтой. 

5. Хөвсгөл аймгийн нийт нутгаар хур тунадас татруу үед бороотой өдрийн тоо цөөн, 
хур тунадас ахиу үед бороо өдрийн тоо олон хоногоор ажиглагдсан. 

6. 250С-ээс дээш температуртай  өдрийн тоо хур тунадас татруу үед хур тунадас ахиу 
үеэс илүү олон хоног тохиолддог байна.  

7. Хур тунадасны татруу байх үеийн хур борооны хэмжээ, түүний хэлбэр (зүс, аадар 
г.м), максимум хур тунадастай байх хугацааны шилжилт зэргийг томоохон гол 
мөрний урсцын горимын өөрчлөлттэй уялдуулан судлах, ойрын ирээдүйд зуны их 
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Цаг уурын өртөө Хур тунадас ахиу үеийн 25 хэмээс дулаан  
Хур тунадас татруу үеийн 25 хэмээс дулаан    

7 дугаар зураг. Бороотой өдрийн тоо

Хур тунадас татруу үед 25°С-ээс дээш температуртай өдрийн тоо хур тунадас ахиу 
үеэс олон хоногоор ажиглагдсан. 

 
7 дугаар зураг. Бороотой өдрийн тоо 

 
Хур тунадас татруу үед 250С-ээс дээш температуртай өдрийн тоо хур тунадас ахиу 

үеэс олон хоногоор ажиглагдсан.  
 

 
          8 дугаар зураг. 25 градусаас дулаан өдрийн тоо, жилээр 

 
Дүгнэлт  

1. Хөвсгөл аймгийн нутгаар сүүлийн жилүүдийн агаарын температурыг олон жилийн 
дундажтай харьцуулахад хамгийн их дулааралт нь Мөрөн сум орчмоор 1.60С, 
Дархадын хотгор орчмоор 1.10С, бусад нутгаар 0.3-0.70С-аар дулаарсан. 

2. Олон жилийн дунджаар аймгийн нийт нутгаар 238.6-303.4 мм хур тунадас ордог 
сүүлийн жилүүдэд ч хур тунадасны хэмжээ олон жилийн дунджийн орчим байв. 

3. Хур тунадас ахиу ба татруу жилүүдийг судалгаанд хамрагдсан 5 цаг уурын 
өртөөгөөр тооцож гаргахад энэ хугацаа Хөвсгөл аймгийн цаг уурын өвөрмөц онцлог 
уур амьсгалыг илтгэн харилцан адилгүй онцлогтой ажиглагджээ. 

4.  Хур тунадас татруу үед аймгийн нийт нутгаар аадар бороотой өдрийн тоо олон, 
харин Хөвсгөл нуурын эрэгт орших Хатгал суманд аадар бороотой өдрийн тоо цөөн 
хоног ажиглагдсан онцлогтой. 

5. Хөвсгөл аймгийн нийт нутгаар хур тунадас татруу үед бороотой өдрийн тоо цөөн, 
хур тунадас ахиу үед бороо өдрийн тоо олон хоногоор ажиглагдсан. 

6. 250С-ээс дээш температуртай  өдрийн тоо хур тунадас татруу үед хур тунадас ахиу 
үеэс илүү олон хоног тохиолддог байна.  

7. Хур тунадасны татруу байх үеийн хур борооны хэмжээ, түүний хэлбэр (зүс, аадар 
г.м), максимум хур тунадастай байх хугацааны шилжилт зэргийг томоохон гол 
мөрний урсцын горимын өөрчлөлттэй уялдуулан судлах, ойрын ирээдүйд зуны их 
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Цаг уурын өртөө Хур тунадас ахиу үеийн 25 хэмээс дулаан  
Хур тунадас татруу үеийн 25 хэмээс дулаан    

 8 дугаар зураг. 25 градусаас дулаан өдрийн тоо, жилээр

Дүгнэлт 
1. Хөвсгөл аймгийн нутгаар сүүлийн жилүүдийн агаарын температурыг олон жилийн 

дундажтай харьцуулахад хамгийн их дулааралт нь Мөрөн сум орчмоор 1.6°С, 
Дархадын хотгор орчмоор 1.1°С, бусад нутгаар 0.3-0.7°С-аар дулаарсан.

2. Олон жилийн дунджаар аймгийн нийт нутгаар 238.6-303.4 мм хур тунадас ордог 
сүүлийн жилүүдэд ч хур тунадасны хэмжээ олон жилийн дунджийн орчим байв.

3. Хур тунадас ахиу ба татруу жилүүдийг судалгаанд хамрагдсан 5 цаг уурын 
өртөөгөөр тооцож гаргахад энэ хугацаа Хөвсгөл аймгийн цаг уурын өвөрмөц 
онцлог уур амьсгалыг илтгэн харилцан адилгүй онцлогтой ажиглагджээ.

4. Хур тунадас татруу үед аймгийн нийт нутгаар аадар бороотой өдрийн тоо олон, 
харин Хөвсгөл нуурын эрэгт орших Хатгал суманд аадар бороотой өдрийн тоо 
цөөн хоног ажиглагдсан онцлогтой.

5. Хөвсгөл аймгийн нийт нутгаар хур тунадас татруу үед бороотой өдрийн тоо цөөн, 
хур тунадас ахиу үед бороо өдрийн тоо олон хоногоор ажиглагдсан.
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6. 25°С-ээс дээш температуртай өдрийн тоо хур тунадас татруу үед хур тунадас ахиу 
үеэс илүү олон хоног тохиолддог байна. 

7. Хур тунадасны татруу байх үеийн хур борооны хэмжээ, түүний хэлбэр (зүс, 
аадар г.м), максимум хур тунадастай байх хугацааны шилжилт зэргийг томоохон 
гол мөрний урсцын горимын өөрчлөлттэй уялдуулан судлах, ойрын ирээдүйд 
зуны их халуун өдрийн тоо эрс нэмэгдэх үед дараагийн хуурайшил тохиолдоход 
экосистемд ямар эрсдэл бий болж болзошгүй талаар нэлээд үндэслэлтэй 
судалгаа хийх шаардлага тулгарч байна.

Ашигласан хэвлэл:
1. Баяржаргал Э., Шархүү Ц. Цэнхэр хотгорын уур амьсгал, Мастер принт, 2014, 84х.
2. Дагвадорж Д. Уур амьсгалын систем: Тодорхойлох хүчин зүйлс, өөрчлөлт, 

хэлбэлзэл, УБ, 2015, 297х.
3. Жамбаажамц Б. Монгол орны уур амьсгал, УХГ,1989, 270х.
4. Мижиддорж Р. Уур амьсгалын өөрчлөлт: Анхаарал татсан асуудал, алгуурлавал 

оройтно, BCI, 2012, 111х.
5. Мижиддорж Р. Дэлхийн дулаарал цөлийн дуудлага, BCI, 2008, 69х.
6. Нацагдорж Л. Уур амьсгалын өөрчлөлт, Бемби сан, 2009, 215х.
7. УАӨҮИ-2014, Монгол улс: Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээний хоёрдугаар 

илтгэл–2014, Монгол улсын Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам, 2014, 336х.
8. Хөвсгөл аймгийн уур амьсгалын эмхтгэл, Мөрөн,1988,167х.
 http://www.klgtu.ru/science/magazine/2013_28/naumov_markova.pdf

Хавсралт
Хур тунадасны ахиу ба татруу байсан онуудыг тодорхойлов

№ Он Мөрөн Тариалан Хатгал Рэнчинлхүмбэ Цэцэрлэг
1 1941
2 1942
3 1943
4 1944
5 1945
6 1946
7 1947
8 1948
9 1949
10 1950
11 1951
12 1952
13 1953
14 1954
15 1955
16 1956
17 1957
18 1958
19 1959
20 1960
21 1961
22 1962
23 1963
24 1964
25 1965
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26 1966
27 1967
28 1968
29 1969
30 1970
31 1971
32 1972
33 1973
34 1974
35 1975
36 1976
37 1977
38 1978
39 1979
40 1980
41 1981
42 1982
43 1983
44 1984
45 1985
46 1986
47 1987
48 1988
49 1989
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ДУНДГОвЬ АЙМГИЙН ТӨв БОЛОН БАРУУН БҮСИЙН 
кОНвЕкЦИЙН СУДАЛГАА

Ц.Мөнхдэлгэр, Дундговь	аймгийн	УЦУОША
Доктор С.Эрдэнэсүх, МУИС-ГГС

Доктор Л.Оюунжаргал, УЦУОСМХ

Хураангуй
Энэхүү судалгааны ажилд Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай, Сайхан-Овоо, 

Мандалговь, Гурвансайхан станцуудын 1995-2014 оны (20 жил) конвекцийн үзэгдлийн 
(аадар бороо, мөндөр, аянга цахилгаан, нөөлөг салхи г.м) судалгааг хийж фронтын 
анализ, салхины эргэлт, температур гэх мэт бусад элементүүдтэй харьцуулан дүн 
шинжилгээ хийсэн үр дүнгүүдийг тусгав. 

Оршил
Дундговь аймаг нь Монгол улсын нутгийн төв хэсэгт талархаг нутагт говь хээрийн 

бүсийн зааг дээр оршдог. Хилийн тойрог нь 1230 км, нийт 74.7 мянган ам км нутаг 
дэвсгэртэй. Тэгш тал газрын хамгийн өндөр нь далайн түвшнээс дээш 1530 м, хамгийн 
нам нь 980 м өндөр өргөгдсөн, хамгийн өндөр Дэлгэрхангайн уул далайн түвшнээс дээш 
1913 м өндөр өргөгдсөн. 

Аймгийн нутаг дэвсгэрийг уур амьсгалын хувьд хуурай, сэрүүн, уулын хээрийн 
муж (Эрдэнэдалай, Адаацаг, Дэлгэрцогт, Дэрэнгийн хойд хэсэг), нэн хуурай дулаавтар, 
цөлөрхөг хээрийн муж (Дэлгэрхангай, Хулд, Луус, Өндөршил сумын хойд хэсэг, Сайхан-
Овоо, Сайнцагаан, Говь-Угтаал, Цагаандэлгэр, Баянжаргалан сумдын нутаг), нэн хуурай 
дулаан, цөлөрхөг хээрийн муж (Дэлгэрхангай, Хулд, Гурвансайхан, Өлзийт сумын нутаг) 
гэж 3 хуваадаг.

1 дүгээр зураг. Судалгаа хийсэн станцуудын байршил

Зуны цагт агаар мандлын бэсрэг хэмжээний явцтай холбоотой үүсч ажиглагдах 
аадар бороо, аянга цахилгаан, нөөлөг салхийг конвекцийн үзэгдэл гэдэг. Энэ үзэгдэл 
нь улс нийгэмд асар их хэмжээний хохирол учруулдаг тул синоптик судалгааны чухал 
сэдэв. Тухайлбал, 2012 оны 6 дугаар сарын 12-нд Эрдэнэдалай сумаас баруун хойш 25 
км-т айлын гэрт аянга буусан, 2012 оны 6 дугаар сарын 22-нд Цагаандэлгэрт 30 мм аадар 
бороо орж сумын төвийн баруун сайраар гүйсэн усанд машинтай 2 хүн орж амь насаа 
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алдсан гэх мэтээр олон хохирлыг нэрлэж болно.
Нөгөө талаас цаг агаарын урьдчилсан мэдээний таарцыг жилээр нь авч үзвэл зуны 

улирлын таарц доогуур байдаг нь конвекцийн үзэгдэлтэй холбоотой. Цаг агаарын прогноз 
зургийн чанар сайжирсан өнөөгийн нөхцөлд өндрийн циклон үүсч зүс бороо үргэлжлэн 
орох явдлыг урьдчилан мэдээлэхэд арай хялбар бөгөөд харин өглөөгүүр цэлмэг байснаа 
халалтын улмаас конвекц үүсэх үү, үгүй юу гэдэг асуудал бэрхшээлтэй асуудлын нэг нь 
байсаар ирсэн [Л.Нацагдорж, 2009]. 

Иймд өөрийн нутагт конвекцийн үзэгдлийн түүхийг судалж дүн шинжилгээ хийх, 
цаашлаад урьдчилан мэдээлэх арга боловсруулах нь үйлдэрлэлийн болоод онолын чухал 
ач холбогдолтой бөгөөд орон нутгийн синоптик судалгааны гол чиглэлийн нэг болно. 

Судлагдсан байдал
Дундговь аймгийн хур тунадасны өөрчлөлт, конвекцийн үзэгдлийн судалгааг 2008 

онд синоптик инженер Б.Даваадулам хийж байсан бөгөөд энэхүү судалгаанд 1988-2007 
оны мэдээ материал, хур тунадасны горимыг ашиглан конвекцийн үзэгдэлтэй (аадар 
бороо, аянга цахилгаан, мөндөр) өдрийн тоог гаргаж дүн шинжилгээ хийж, статистик 
үзүүлэлтүүдийг гаргасан. Монгол улсын хэмжээнд конвекцийн үзэгдлийн судалгаа тийм ч 
элбэг биш ч Л.Нацагдорж конвекцийн үзэгдлийг урьдчилан мэдээлэх статистик аргуудыг 
туршсан байдаг. 

Ашигласан мэдээ материал, арга зүй
Судалгаанд Эрдэнэдалай, Сайхан-Овоо, Мандалговь, Гурвансайхан станцуудын 

1995-2014 оны буюу сүүлийн 20 жилд аадар бороотой өдрийн тоо, мөндөртэй өдрийн 
тоо, аянга цахилгаантай өдрийн тоо, нөөлөг салхитай өдрийн тоо, борооны бөөн 
үүлтэй өдрийн тоог түүж арав арван жилээр нь харьцуулан хоногийн явц, жилийн явцыг 
харуулсан мөн конвекц хөгжиж буй өдрийн салхины эргэлт, тухайн өдрийн хамгийн их 
температур, тухайн өдөр дайран өнгөрсөн агаар мандлын фронттой холбон тайлбарлаж 
дүгнэлт гаргасан. 

Дундговь аймагт жилд орох хур тунадасны хэмжээ төдий л их биш дунджаар (1995-
2014) 100-130 мм (Мандалговь, Сайхан-Овоо, Эрдэнэдалай, Гурвансайхан) байдаг ч 
үүний 90 орчим хувийг зуны улирлын хур тунадас эзэлдэг. 

зургийн чанар сайжирсан өнөөгийн нөхцөлд өндрийн циклон үүсч зүс бороо үргэлжлэн 
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халалтын улмаас конвекц үүсэх үү, үгүй юу гэдэг асуудал бэрхшээлтэй асуудлын нэг нь 
байсаар ирсэн [Л.Нацагдорж, 2009].  
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2014) 100-130 мм (Мандалговь, Сайхан-Овоо, Эрдэнэдалай, Гурвансайхан) байдаг ч 
үүний 90 орчим хувийг зуны улирлын хур тунадас эзэлдэг.  
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нөөлөг салхи, аянга, мөндөр гэх мэт үзэгдлүүд ажиглагдах нь ихсэж, учруулах хохирлын 
хэмжээ нь өссөөр байна. 
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нөөлөг салхи, аянга, мөндөр гэх мэт үзэгдлүүд ажиглагдах нь ихсэж, учруулах хохирлын 
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2 дугаар зураг. Дулааны улиралд ажиглагдах ус, цаг агаарын аюулт үзэгдлүүд 
 
Зургаас харахад зуны улиралд ажиглагдах үзэгдлийн 50 орчим хувийг хүчтэй салхи 

шуурга, 40 орчим хувийг конвекцийн үзэгдлүүд, үлдсэн 10 гаруй хувийг бусад үзэгдлүүд 
эзэлдэг байна.  
 
Үр дүн 

Конвекцийн үзэгдлийг төрөл тус бүрээр нь авч үзвэл, сүүлийн 10 жилд буюу 2005-
2014 онд аадар бороо, нөөлөг салхи, аянга цахилгаан, мөндөр гэх мэт үзэгдлүүдийн тоо 
өмнөх 10 жилээс эрс ихэссэн байна.  

Аадар бороо нь хүйтэн фронт болон агаарын дотоод масс дахь конвекцийн  
хөдөлгөөний нөлөөгөөр үүссэн борооны бөөн үүлнээс орно.  

 

 
           3 дугаар зураг. Аадар бороотой өдрийн тоо               4 дүгээр зураг. Конвекцийн хөгжил 
 

Зургаас харахад аадар бороотой өдрийн тоо сүүлийн 10 жилд (2005-2014) эрс 
өссөн бөгөөд бүх сумдаар өмнөх 10 жилээс (1995-2004) 3-4 дахин өссөн нь харагдаж 
байна. Харин 1995-2014 онд конвекц хөгжиж аадар бороо орсон тохиолдлуудыг дотор нь: 

 Эрчимтэй конвекц (Аадар бороо орж хур тунадасны хэмжээ 5,0 мм буюу түүнээс их 
үед) 

 Дунд зэргийн эрчимтэй конвекц (Аадар бороо орж хур тунадасны хэмжээ 0,3-4,9 мм 
үед) 

 Сул эрчимтэй конвекц (Аадар бороо орж хур тунадасны хэмжээ 0,0-0,2 мм үед) 
гэсэн 3 предиктант болгон хувааж үзсэн бөгөөд үүнээс харахад дээрх 4 өртөөн 
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гэсэн 3 предиктант болгон хувааж үзсэн бөгөөд үүнээс харахад дээрх 4 өртөөн 
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Зургаас харахад зуны улиралд ажиглагдах үзэгдлийн 50 орчим хувийг хүчтэй салхи 

шуурга, 40 орчим хувийг конвекцийн үзэгдлүүд, үлдсэн 10 гаруй хувийг бусад үзэгдлүүд 
эзэлдэг байна.  
 
Үр дүн 

Конвекцийн үзэгдлийг төрөл тус бүрээр нь авч үзвэл, сүүлийн 10 жилд буюу 2005-
2014 онд аадар бороо, нөөлөг салхи, аянга цахилгаан, мөндөр гэх мэт үзэгдлүүдийн тоо 
өмнөх 10 жилээс эрс ихэссэн байна.  

Аадар бороо нь хүйтэн фронт болон агаарын дотоод масс дахь конвекцийн  
хөдөлгөөний нөлөөгөөр үүссэн борооны бөөн үүлнээс орно.  

 

 
           3 дугаар зураг. Аадар бороотой өдрийн тоо               4 дүгээр зураг. Конвекцийн хөгжил 
 

Зургаас харахад аадар бороотой өдрийн тоо сүүлийн 10 жилд (2005-2014) эрс 
өссөн бөгөөд бүх сумдаар өмнөх 10 жилээс (1995-2004) 3-4 дахин өссөн нь харагдаж 
байна. Харин 1995-2014 онд конвекц хөгжиж аадар бороо орсон тохиолдлуудыг дотор нь: 

 Эрчимтэй конвекц (Аадар бороо орж хур тунадасны хэмжээ 5,0 мм буюу түүнээс их 
үед) 

 Дунд зэргийн эрчимтэй конвекц (Аадар бороо орж хур тунадасны хэмжээ 0,3-4,9 мм 
үед) 

 Сул эрчимтэй конвекц (Аадар бороо орж хур тунадасны хэмжээ 0,0-0,2 мм үед) 
гэсэн 3 предиктант болгон хувааж үзсэн бөгөөд үүнээс харахад дээрх 4 өртөөн 
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3 дугаар зураг. Аадар бороотой өдрийн тоо 4 дүгээр зураг. Конвекцийн хөгжил

Зургаас харахад аадар бороотой өдрийн тоо сүүлийн 10 жилд (2005-2014) эрс өссөн 
бөгөөд бүх сумдаар өмнөх 10 жилээс (1995-2004) 3-4 дахин өссөн нь харагдаж байна. 
Харин 1995-2014 онд конвекц хөгжиж аадар бороо орсон тохиолдлуудыг дотор нь:
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үед)

• Сул эрчимтэй конвекц (Аадар бороо орж хур тунадасны хэмжээ 0,0-0,2 мм үед) 
гэсэн 3 предиктант болгон хувааж үзсэн бөгөөд үүнээс харахад дээрх 4 өртөөн 
дээр эрчимтэй конвекц 29,6%, дунд зэргийн эрчимтэй конвекц 45,9%, сул эрчимтэй 
конвекц 24,5%-ийг тус тус эзэлж байна. 
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1 дүгээр хүснэгт. 
Конвекц хөгжсөн үеийн фронтын анализ

Фронтын шинж 700 гПа гадарга дээр 
геопотенциал орны шинж
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Гурвансайхан 16 19 19 5 9 7 18 17 11 14 2 5
Мандалговь 24 35 22 9 18 10 43 27 16 23 5 6
Сайхан-Овоо 21 18 11 4 6 8 31 16 8 7 1 5
Эрдэнэдалай 33 40 27 4 12 17 55 39 10 21 2 9

Нийт 94 112 79 22 45 42 147 99 45 65 10 25
Хувь (%) 23,9 28,4 20 5,6 11,4 10,7 37,6 25,3 11,5 16,6 2,6 6,4

Дээрх хүснэгтээс конвекц хөгжсөн үеийн фронтын шинжийг харвал хүйтэн фронтын 
долгионд конвекц хөгжих нь хамгийн их буюу 28,4%, долгионы оройд хөгжих нь 23,9% 
байна. Харин 700 гПа гадарга дээрх геопотенциал орны шинжийг үзвэл өндрийн хотосын 
тэнхлэг дээр конвекц хөгжих нь хамгийн их буюу 37,6%, харин өндрийн хотосын өмнө 
хөгжих нь 25,3%-ийг тус тус эзэлж байна. 

дээр эрчимтэй конвекц  29,6%, дунд зэргийн эрчимтэй конвекц 45,9%, сул эрчимтэй 
конвекц 24,5%-ийг тус тус эзэлж байна.  
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Сайхан-Овоо 21 18 11 4 6 8 31 16 8 7 1 5 

Эрдэнэдалай 33 40 27 4 12 17 55 39 10 21 2 9 

Нийт 94 112 79 22 45 42 147 99 45 65 10 25 

Хувь (%) 23,9 28,4 20 5,6 11,4 10,7 37,6 25,3 11,5 16,6 2,6 6,4 

 
Дээрх хүснэгтээс конвекц хөгжсөн үеийн фронтын шинжийг харвал хүйтэн фронтын 

долгионд конвекц хөгжих нь хамгийн их буюу 28,4%, долгионы оройд хөгжих нь 23,9% 
байна. Харин 700 гПа гадарга дээрх геопотенциал орны шинжийг үзвэл өндрийн хотосын 
тэнхлэг дээр конвекц хөгжих нь хамгийн их буюу 37,6%, харин өндрийн хотосын өмнө 
хөгжих нь 25,3%-ийг тус тус эзэлж байна.  

 

 
5 дугаар зураг. Конвекц хөгжсөн өдрүүдийн фронтын шинжийг эрчимтэй болон  

дунд зэргийн эрчимтэй конвекцтой харьцуулсан байдал 
 

0
20
40
60
80

100
120

Долгионы 
орой  

Хүйтэн 
фронтын 
долгион  

Дулаан 
фронт 
юмуу 
фронт 

байхгүй  

2 дугаар 
зэргийн 
хүйтэн 
фронт  

Дулаан 
фронтын 
долгион  

Хүйтэн 
фронт  

Фронтын шинж 

Нийт 

Эрчимтэй конвекц 

Дунд зэргийн эрчимтэй конвекц 

5 дугаар зураг. Конвекц хөгжсөн өдрүүдийн фронтын шинжийг эрчимтэй болон 
дунд зэргийн эрчимтэй конвекцтой харьцуулсан байдал

Дээр хүснэгтэд үзүүлсэнчлэн Дундговь аймагт хүйтэн фронтын долгионд конвекц 
хөгжих тохиолдол их байдаг ч 5 дугаар зургаас харахад долгионы оройд илүү эрчимтэй 
конвекцүүд хөгждөг нь харагдав. 
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Дээр хүснэгтэд үзүүлсэнчлэн Дундговь аймагт хүйтэн фронтын долгионд конвекц 
хөгжих тохиолдол их байдаг ч 5 дугаар зургаас харахад долгионы оройд илүү эрчимтэй 
конвекцүүд хөгждөг нь харагдав.  

 

 
6 дугаар зураг. Конвекц хөгжсөн өдрүүдийн 700 гПа гадарга дээрх геопотенциал орны  

шинжийг эрчимтэй болон дунд зэргийн эрчимтэй конвекцтой харьцуулсан байдал 
 

Харин 700 гПа гадарга дээрх геопотенциал орны шинж 1 дүгээр хүснэгтэд 
үзүүлсэнтэй адил буюу өндрийн циклоны хотосын тэнхлэг дээр конвекц хөгжих тохиолдол 
нь ч их, конвекц ч эрчимтэй хөгждөг болохыг харуулж байна. 

 

 
7 дугаар зураг. Эрчимтэй ба дунд зэргийн эрчимтэй конвекц хөгжсөн  

өдрийн хамгийн их температур 
 

Конвекцийн үзэгдэл үүсч хөгжихөд мэдээж тухайн өдрийн хамгийн их температур 
чухал үзүүлэлт болно. Тэгвэл дээрх графикаас харахад эрчимтэй конвекцийн 73%, дунд 
зэргийн эрчимтэй конвекцийн 57% нь өдрийн хамгийн их температур 25-29 градус байхад 
ажиглагджээ.  

Борооны бөөн үүл нь дусал, талстаас тогтсон агаарын хүчтэй өгсөх уруудах урсгал 
бүхий үүл байдаг. Энэ үүлэнд мөсөн талст доош унаж жижиг дусал нь дээш хөөрч дусал 
томрох, бутрах, үрэлт эрчимтэй явагдсны үр дүнд эерэг, сөрөг цэнэгийн хуваарилалт бий 
болдог. Иймээс үүлний хооронд, үүл газрын хооронд цахилгаан цэнэгийн ниргэлгээ 
болохыг аянга цахилгаан гэж нэрлэнэ. 
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6 дугаар зураг. Конвекц хөгжсөн өдрүүдийн 700 гПа гадарга дээрх геопотенциал орны 
шинжийг эрчимтэй болон дунд зэргийн эрчимтэй конвекцтой харьцуулсан байдал

Харин 700 гПа гадарга дээрх геопотенциал орны шинж 1 дүгээр хүснэгтэд 
үзүүлсэнтэй адил буюу өндрийн циклоны хотосын тэнхлэг дээр конвекц хөгжих тохиолдол 
нь ч их, конвекц ч эрчимтэй хөгждөг болохыг харуулж байна.

Дээр хүснэгтэд үзүүлсэнчлэн Дундговь аймагт хүйтэн фронтын долгионд конвекц 
хөгжих тохиолдол их байдаг ч 5 дугаар зургаас харахад долгионы оройд илүү эрчимтэй 
конвекцүүд хөгждөг нь харагдав.  
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7 дугаар зураг. Эрчимтэй ба дунд зэргийн эрчимтэй конвекц хөгжсөн 
өдрийн хамгийн их температур

Конвекцийн үзэгдэл үүсч хөгжихөд мэдээж тухайн өдрийн хамгийн их температур 
чухал үзүүлэлт болно. Тэгвэл дээрх графикаас харахад эрчимтэй конвекцийн 73%, дунд 
зэргийн эрчимтэй конвекцийн 57% нь өдрийн хамгийн их температур 25-29 градус байхад 
ажиглагджээ. 

Борооны бөөн үүл нь дусал, талстаас тогтсон агаарын хүчтэй өгсөх уруудах урсгал 
бүхий үүл байдаг. Энэ үүлэнд мөсөн талст доош унаж жижиг дусал нь дээш хөөрч дусал 
томрох, бутрах, үрэлт эрчимтэй явагдсны үр дүнд эерэг, сөрөг цэнэгийн хуваарилалт 
бий болдог. Иймээс үүлний хооронд, үүл газрын хооронд цахилгаан цэнэгийн ниргэлгээ 
болохыг аянга цахилгаан гэж нэрлэнэ.
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УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

 
8 дугаар зураг. Аянга цахилгаантай өдрийн тоо 

 
Дээрх графикаас харахад аянга цахилгаантай өдрийн тоо сүүлийн 10 жилд өмнөх 

10 жилээс Мандалговьд 20%-иар, Эрдэнэдалай, Гурвсансайханд 40-55%-иар, Сайхан-
Овоод 1 дахин өссөн байна. 

 

  
9 дүгээр зураг. Аянга цахилгаантай өдрийн   10 дугаар зураг. Аянга цахилгаантай  өдрийн 

жилийн явц                  хоногийн явц 
 

9 дүгээр зургаас харвал 1995-2014 оны байдлаар аянга цахилгаантай өдрийн 
давтагдал 7 дугаар сард хамгийн их буюу 42%, 6 болон 8 дугаар саруудад харгалзан 22%, 
27% нь тохиолддог. Харин хоногийн явцаас харахад (10 дугаар зураг) аянга цахилгааны 
давтагдал өглөөгүүр хамгийн их буюу 6-11 цагт нийт аянга цахилгааны 50 гаруй хувь нь 
ажиглагддаг байна.   

Нөөлөг салхи нь борооны бөөн /Cb/ үүл, аадар хур тунадас, аянга цахилгаан 
ажиглагдах үед гэнэт богино хугацаагаар салхины хүч эрс ширүүсэх үзэгдэл. 

  

  
11 дүгээр зураг. Нөөлөг салхитай өдрийн тоо              12 дугаар зураг. Нөөлөг салхитай өдрийн 08 

цагийн салхины чиглэл 
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8 дугаар зураг. Аянга цахилгаантай өдрийн тоо

Дээрх графикаас харахад аянга цахилгаантай өдрийн тоо сүүлийн 10 жилд өмнөх 10 
жилээс Мандалговьд 20%-иар, Эрдэнэдалай, Гурвсансайханд 40-55%-иар, Сайхан-Овоод 
1 дахин өссөн байна.

 
8 дугаар зураг. Аянга цахилгаантай өдрийн тоо 

 
Дээрх графикаас харахад аянга цахилгаантай өдрийн тоо сүүлийн 10 жилд өмнөх 

10 жилээс Мандалговьд 20%-иар, Эрдэнэдалай, Гурвсансайханд 40-55%-иар, Сайхан-
Овоод 1 дахин өссөн байна. 

 

  
9 дүгээр зураг. Аянга цахилгаантай өдрийн   10 дугаар зураг. Аянга цахилгаантай  өдрийн 

жилийн явц                  хоногийн явц 
 

9 дүгээр зургаас харвал 1995-2014 оны байдлаар аянга цахилгаантай өдрийн 
давтагдал 7 дугаар сард хамгийн их буюу 42%, 6 болон 8 дугаар саруудад харгалзан 22%, 
27% нь тохиолддог. Харин хоногийн явцаас харахад (10 дугаар зураг) аянга цахилгааны 
давтагдал өглөөгүүр хамгийн их буюу 6-11 цагт нийт аянга цахилгааны 50 гаруй хувь нь 
ажиглагддаг байна.   

Нөөлөг салхи нь борооны бөөн /Cb/ үүл, аадар хур тунадас, аянга цахилгаан 
ажиглагдах үед гэнэт богино хугацаагаар салхины хүч эрс ширүүсэх үзэгдэл. 

  

  
11 дүгээр зураг. Нөөлөг салхитай өдрийн тоо              12 дугаар зураг. Нөөлөг салхитай өдрийн 08 

цагийн салхины чиглэл 
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8 дугаар зураг. Аянга цахилгаантай өдрийн тоо 

 
Дээрх графикаас харахад аянга цахилгаантай өдрийн тоо сүүлийн 10 жилд өмнөх 

10 жилээс Мандалговьд 20%-иар, Эрдэнэдалай, Гурвсансайханд 40-55%-иар, Сайхан-
Овоод 1 дахин өссөн байна. 

 

  
9 дүгээр зураг. Аянга цахилгаантай өдрийн   10 дугаар зураг. Аянга цахилгаантай  өдрийн 

жилийн явц                  хоногийн явц 
 

9 дүгээр зургаас харвал 1995-2014 оны байдлаар аянга цахилгаантай өдрийн 
давтагдал 7 дугаар сард хамгийн их буюу 42%, 6 болон 8 дугаар саруудад харгалзан 22%, 
27% нь тохиолддог. Харин хоногийн явцаас харахад (10 дугаар зураг) аянга цахилгааны 
давтагдал өглөөгүүр хамгийн их буюу 6-11 цагт нийт аянга цахилгааны 50 гаруй хувь нь 
ажиглагддаг байна.   

Нөөлөг салхи нь борооны бөөн /Cb/ үүл, аадар хур тунадас, аянга цахилгаан 
ажиглагдах үед гэнэт богино хугацаагаар салхины хүч эрс ширүүсэх үзэгдэл. 

  

  
11 дүгээр зураг. Нөөлөг салхитай өдрийн тоо              12 дугаар зураг. Нөөлөг салхитай өдрийн 08 

цагийн салхины чиглэл 
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9 дүгээр зураг. Аянга цахилгаантай өдрийн 
жилийн явц

10 дугаар зураг. Аянга цахилгаантай өдрийн 
хоногийн явц

9 дүгээр зургаас харвал 1995-2014 оны байдлаар аянга цахилгаантай өдрийн 
давтагдал 7 дугаар сард хамгийн их буюу 42%, 6 болон 8 дугаар саруудад харгалзан 22%, 
27% нь тохиолддог. Харин хоногийн явцаас харахад (10 дугаар зураг) аянга цахилгааны 
давтагдал өглөөгүүр хамгийн их буюу 6-11 цагт нийт аянга цахилгааны 50 гаруй хувь нь 
ажиглагддаг байна. 

Нөөлөг салхи нь борооны бөөн (Cb) үүл, аадар хур тунадас, аянга цахилгаан 
ажиглагдах үед гэнэт богино хугацаагаар салхины хүч эрс ширүүсэх үзэгдэл.

 

 
8 дугаар зураг. Аянга цахилгаантай өдрийн тоо 

 
Дээрх графикаас харахад аянга цахилгаантай өдрийн тоо сүүлийн 10 жилд өмнөх 

10 жилээс Мандалговьд 20%-иар, Эрдэнэдалай, Гурвсансайханд 40-55%-иар, Сайхан-
Овоод 1 дахин өссөн байна. 

 

  
9 дүгээр зураг. Аянга цахилгаантай өдрийн   10 дугаар зураг. Аянга цахилгаантай  өдрийн 

жилийн явц                  хоногийн явц 
 

9 дүгээр зургаас харвал 1995-2014 оны байдлаар аянга цахилгаантай өдрийн 
давтагдал 7 дугаар сард хамгийн их буюу 42%, 6 болон 8 дугаар саруудад харгалзан 22%, 
27% нь тохиолддог. Харин хоногийн явцаас харахад (10 дугаар зураг) аянга цахилгааны 
давтагдал өглөөгүүр хамгийн их буюу 6-11 цагт нийт аянга цахилгааны 50 гаруй хувь нь 
ажиглагддаг байна.   

Нөөлөг салхи нь борооны бөөн /Cb/ үүл, аадар хур тунадас, аянга цахилгаан 
ажиглагдах үед гэнэт богино хугацаагаар салхины хүч эрс ширүүсэх үзэгдэл. 

  

  
11 дүгээр зураг. Нөөлөг салхитай өдрийн тоо              12 дугаар зураг. Нөөлөг салхитай өдрийн 08 

цагийн салхины чиглэл 
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8 дугаар зураг. Аянга цахилгаантай өдрийн тоо 

 
Дээрх графикаас харахад аянга цахилгаантай өдрийн тоо сүүлийн 10 жилд өмнөх 

10 жилээс Мандалговьд 20%-иар, Эрдэнэдалай, Гурвсансайханд 40-55%-иар, Сайхан-
Овоод 1 дахин өссөн байна. 

 

  
9 дүгээр зураг. Аянга цахилгаантай өдрийн   10 дугаар зураг. Аянга цахилгаантай  өдрийн 

жилийн явц                  хоногийн явц 
 

9 дүгээр зургаас харвал 1995-2014 оны байдлаар аянга цахилгаантай өдрийн 
давтагдал 7 дугаар сард хамгийн их буюу 42%, 6 болон 8 дугаар саруудад харгалзан 22%, 
27% нь тохиолддог. Харин хоногийн явцаас харахад (10 дугаар зураг) аянга цахилгааны 
давтагдал өглөөгүүр хамгийн их буюу 6-11 цагт нийт аянга цахилгааны 50 гаруй хувь нь 
ажиглагддаг байна.   

Нөөлөг салхи нь борооны бөөн /Cb/ үүл, аадар хур тунадас, аянга цахилгаан 
ажиглагдах үед гэнэт богино хугацаагаар салхины хүч эрс ширүүсэх үзэгдэл. 

  

  
11 дүгээр зураг. Нөөлөг салхитай өдрийн тоо              12 дугаар зураг. Нөөлөг салхитай өдрийн 08 

цагийн салхины чиглэл 
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11 дүгээр зураг. Нөөлөг салхитай 
өдрийн тоо

12 дугаар зураг. Нөөлөг салхитай өдрийн 08 
цагийн салхины чиглэл
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УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

11 дүгээр зургаас харахад нөөлөг салхитай өдрийн тоо 1995-2004 онд Мандалговьд 
4 удаа л ажиглагдаж байсан бол энэ тоо сүүлийн 10 жилд 52 болтлоо өсч, бусад сумдаар 
6-18 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Мөн нөөлөг салхи ажиглагдсан өдрийн өглөө 08 цагийн 
салхины зүгийн эргэлтийг авч үзэхэд (12 дугаар зураг) цагийн зүүний дагуу буюу БӨ-өөс 
БХ, БӨ-ЗХ эргэх тохиолдол хамгийн их байсан нь дээр өгүүлсэнчлэн хүйтэн фронтын 
долгион дайран өнгөрөхөд салхины эргэлт мөн ингэж эргэдэгтэй холбоотой. 

 
11 дүгээр зургаас харахад нөөлөг салхитай өдрийн тоо 1995-2004 онд 

Мандалговьд 4 удаа л ажиглагдаж байсан бол энэ тоо сүүлийн 10 жилд 52 болтлоо өсч, 
бусад сумдаар 6-18 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Мөн нөөлөг салхи ажиглагдсан өдрийн 
өглөө 08 цагийн салхины зүгийн эргэлтийг авч үзэхэд /12 дугаар зураг/ цагийн зүүний 
дагуу  буюу БӨ-өөс БХ, БӨ-ЗХ эргэх тохиолдол хамгийн их байсан нь дээр өгүүлсэнчлэн 
хүйтэн фронтын долгион дайран өнгөрөхөд салхины эргэлт мөн ингэж эргэдэгтэй 
холбоотой.  

 

 
    13 дугаар зураг. Нөөлөг салхины жилийн явц       14 дүгээр зураг. Нөөлөг салхины хоногийн явц 
 

Нөөлөг салхины жилийн явц нь мөн л 7 дугаар сард хамгийн их буюу 25%, 6 болон 
8 дугаар саруудад харгалзан 13%, 23% нь ажиглагддаг байна. Харин хоногийн явцаас 
харвал аянга цахилгааны хоногийн явцтай ойролцоо буюу 6-11 цагийн хооронд нийт 
нөөлөг салхины 62% нь ажиглагддаг.  

Мөндөр гэдэг нь янз бүрийн хэлбэртэй мөсөн үрэл юм. Мөндөр нь дулаан улиралд 
борооны бөөн (Cb) үүлнээс орох бөгөөд ихэнх тохиолдолд аадар бороотой холилдож 
орно. 

 
          15 дугаар зураг. Мөндөртэй өдрийн тоо               16 дугаар зураг. Мөндрийн хоногийн явц 
 

15 дугаар зургаас харахад мөндөртэй өдрийн тоо аль ч жилүүдэд харьцангуй цөөн 
байгаа нь мөндөр нь хүчтэй хөгжсөн борооны бөөн үүлнээс голомт бүхий хэсэг хэсэг 
газраар ажиглагддаг учраас яг тухайн өртөөн дээр ажиглагдсан тохиолдол нь бага байж 
болох талтай. Харин мөндрийн хоногийн явцыг харвал мөн л өглөө буюу 6-11 цагт нийт 
мөндрийн 53% нь ажиглагджээ.  
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Мөндрийн хоногийн явц 

Мөндрийн давтагдал 

 
11 дүгээр зургаас харахад нөөлөг салхитай өдрийн тоо 1995-2004 онд 

Мандалговьд 4 удаа л ажиглагдаж байсан бол энэ тоо сүүлийн 10 жилд 52 болтлоо өсч, 
бусад сумдаар 6-18 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Мөн нөөлөг салхи ажиглагдсан өдрийн 
өглөө 08 цагийн салхины зүгийн эргэлтийг авч үзэхэд /12 дугаар зураг/ цагийн зүүний 
дагуу  буюу БӨ-өөс БХ, БӨ-ЗХ эргэх тохиолдол хамгийн их байсан нь дээр өгүүлсэнчлэн 
хүйтэн фронтын долгион дайран өнгөрөхөд салхины эргэлт мөн ингэж эргэдэгтэй 
холбоотой.  

 

 
    13 дугаар зураг. Нөөлөг салхины жилийн явц       14 дүгээр зураг. Нөөлөг салхины хоногийн явц 
 

Нөөлөг салхины жилийн явц нь мөн л 7 дугаар сард хамгийн их буюу 25%, 6 болон 
8 дугаар саруудад харгалзан 13%, 23% нь ажиглагддаг байна. Харин хоногийн явцаас 
харвал аянга цахилгааны хоногийн явцтай ойролцоо буюу 6-11 цагийн хооронд нийт 
нөөлөг салхины 62% нь ажиглагддаг.  

Мөндөр гэдэг нь янз бүрийн хэлбэртэй мөсөн үрэл юм. Мөндөр нь дулаан улиралд 
борооны бөөн (Cb) үүлнээс орох бөгөөд ихэнх тохиолдолд аадар бороотой холилдож 
орно. 

 
          15 дугаар зураг. Мөндөртэй өдрийн тоо               16 дугаар зураг. Мөндрийн хоногийн явц 
 

15 дугаар зургаас харахад мөндөртэй өдрийн тоо аль ч жилүүдэд харьцангуй цөөн 
байгаа нь мөндөр нь хүчтэй хөгжсөн борооны бөөн үүлнээс голомт бүхий хэсэг хэсэг 
газраар ажиглагддаг учраас яг тухайн өртөөн дээр ажиглагдсан тохиолдол нь бага байж 
болох талтай. Харин мөндрийн хоногийн явцыг харвал мөн л өглөө буюу 6-11 цагт нийт 
мөндрийн 53% нь ажиглагджээ.  
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Мөндрийн хоногийн явц 

Мөндрийн давтагдал 

13 дугаар зураг. Нөөлөг салхины жилийн явц 14 дүгээр зураг. Нөөлөг салхины хоногийн явц
 

Нөөлөг салхины жилийн явц нь мөн л 7 дугаар сард хамгийн их буюу 25%, 6 болон 
8 дугаар саруудад харгалзан 13%, 23% нь ажиглагддаг байна. Харин хоногийн явцаас 
харвал аянга цахилгааны хоногийн явцтай ойролцоо буюу 6-11 цагийн хооронд нийт 
нөөлөг салхины 62% нь ажиглагддаг. 

Мөндөр гэдэг нь янз бүрийн хэлбэртэй мөсөн үрэл юм. Мөндөр нь дулаан улиралд 
борооны бөөн (Cb) үүлнээс орох бөгөөд ихэнх тохиолдолд аадар бороотой холилдож 
орно.

 
11 дүгээр зургаас харахад нөөлөг салхитай өдрийн тоо 1995-2004 онд 

Мандалговьд 4 удаа л ажиглагдаж байсан бол энэ тоо сүүлийн 10 жилд 52 болтлоо өсч, 
бусад сумдаар 6-18 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Мөн нөөлөг салхи ажиглагдсан өдрийн 
өглөө 08 цагийн салхины зүгийн эргэлтийг авч үзэхэд /12 дугаар зураг/ цагийн зүүний 
дагуу  буюу БӨ-өөс БХ, БӨ-ЗХ эргэх тохиолдол хамгийн их байсан нь дээр өгүүлсэнчлэн 
хүйтэн фронтын долгион дайран өнгөрөхөд салхины эргэлт мөн ингэж эргэдэгтэй 
холбоотой.  

 

 
    13 дугаар зураг. Нөөлөг салхины жилийн явц       14 дүгээр зураг. Нөөлөг салхины хоногийн явц 
 

Нөөлөг салхины жилийн явц нь мөн л 7 дугаар сард хамгийн их буюу 25%, 6 болон 
8 дугаар саруудад харгалзан 13%, 23% нь ажиглагддаг байна. Харин хоногийн явцаас 
харвал аянга цахилгааны хоногийн явцтай ойролцоо буюу 6-11 цагийн хооронд нийт 
нөөлөг салхины 62% нь ажиглагддаг.  

Мөндөр гэдэг нь янз бүрийн хэлбэртэй мөсөн үрэл юм. Мөндөр нь дулаан улиралд 
борооны бөөн (Cb) үүлнээс орох бөгөөд ихэнх тохиолдолд аадар бороотой холилдож 
орно. 

 
          15 дугаар зураг. Мөндөртэй өдрийн тоо               16 дугаар зураг. Мөндрийн хоногийн явц 
 

15 дугаар зургаас харахад мөндөртэй өдрийн тоо аль ч жилүүдэд харьцангуй цөөн 
байгаа нь мөндөр нь хүчтэй хөгжсөн борооны бөөн үүлнээс голомт бүхий хэсэг хэсэг 
газраар ажиглагддаг учраас яг тухайн өртөөн дээр ажиглагдсан тохиолдол нь бага байж 
болох талтай. Харин мөндрийн хоногийн явцыг харвал мөн л өглөө буюу 6-11 цагт нийт 
мөндрийн 53% нь ажиглагджээ.  
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Мөндрийн хоногийн явц 

Мөндрийн давтагдал 

 
11 дүгээр зургаас харахад нөөлөг салхитай өдрийн тоо 1995-2004 онд 

Мандалговьд 4 удаа л ажиглагдаж байсан бол энэ тоо сүүлийн 10 жилд 52 болтлоо өсч, 
бусад сумдаар 6-18 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Мөн нөөлөг салхи ажиглагдсан өдрийн 
өглөө 08 цагийн салхины зүгийн эргэлтийг авч үзэхэд /12 дугаар зураг/ цагийн зүүний 
дагуу  буюу БӨ-өөс БХ, БӨ-ЗХ эргэх тохиолдол хамгийн их байсан нь дээр өгүүлсэнчлэн 
хүйтэн фронтын долгион дайран өнгөрөхөд салхины эргэлт мөн ингэж эргэдэгтэй 
холбоотой.  

 

 
    13 дугаар зураг. Нөөлөг салхины жилийн явц       14 дүгээр зураг. Нөөлөг салхины хоногийн явц 
 

Нөөлөг салхины жилийн явц нь мөн л 7 дугаар сард хамгийн их буюу 25%, 6 болон 
8 дугаар саруудад харгалзан 13%, 23% нь ажиглагддаг байна. Харин хоногийн явцаас 
харвал аянга цахилгааны хоногийн явцтай ойролцоо буюу 6-11 цагийн хооронд нийт 
нөөлөг салхины 62% нь ажиглагддаг.  

Мөндөр гэдэг нь янз бүрийн хэлбэртэй мөсөн үрэл юм. Мөндөр нь дулаан улиралд 
борооны бөөн (Cb) үүлнээс орох бөгөөд ихэнх тохиолдолд аадар бороотой холилдож 
орно. 

 
          15 дугаар зураг. Мөндөртэй өдрийн тоо               16 дугаар зураг. Мөндрийн хоногийн явц 
 

15 дугаар зургаас харахад мөндөртэй өдрийн тоо аль ч жилүүдэд харьцангуй цөөн 
байгаа нь мөндөр нь хүчтэй хөгжсөн борооны бөөн үүлнээс голомт бүхий хэсэг хэсэг 
газраар ажиглагддаг учраас яг тухайн өртөөн дээр ажиглагдсан тохиолдол нь бага байж 
болох талтай. Харин мөндрийн хоногийн явцыг харвал мөн л өглөө буюу 6-11 цагт нийт 
мөндрийн 53% нь ажиглагджээ.  
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Мөндрийн хоногийн явц 

Мөндрийн давтагдал 

15 дугаар зураг. Мөндөртэй өдрийн тоо 16 дугаар зураг. Мөндрийн хоногийн явц
 

15 дугаар зургаас харахад мөндөртэй өдрийн тоо аль ч жилүүдэд харьцангуй цөөн 
байгаа нь мөндөр нь хүчтэй хөгжсөн борооны бөөн үүлнээс голомт бүхий хэсэг хэсэг 
газраар ажиглагддаг учраас яг тухайн өртөөн дээр ажиглагдсан тохиолдол нь бага байж 
болох талтай. Харин мөндрийн хоногийн явцыг харвал мөн л өглөө буюу 6-11 цагт нийт 
мөндрийн 53% нь ажиглагджээ. 
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УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

 
17 дугаар зураг. Мөндрийн үргэлжилсэн хугацаа, мин 

 
Мөндрийн үргэлжилсэн хугацааг харахад 0-4 мин үргэлжлэх нь олон байгаа боловч 

мөндрийн голчийн хувьд дундаж нь 5 мм байдаг бол Дундговь аймагт тохиолдлын тоо 
цөөхөн боловч дундаж нь 12-15 мм, хамгийн том нь 25,1 мм (2013.06.22-нд Сайхан-Овоо) 
буюу богино хугацаанд нэлээн том хэмжээтэй мөндөр ордог гэж ойлгогдохоор байна.  

Борооны бөөн үүл нь босоо чиглэлээр эрчимтэй хөгждөг конвекцийн гэж нэрлэгддэг 
салангид, нягт үүлэн масс юм. Үүлний суурь нь орчих мандлын доод давхаргад, орой нь 
дунд, заримдаа бүр дээд давхарга хүртэл хөгжих нь бий.  

 

 
 

18 дугаар зураг. Борооны бөөн үүлтэй өдрийн тоог 10, 10-н жилээр харьцуулсан байдал 
 

Дээрх зургаас харахад борооны бөөн үүлтэй өдрийн тоо сүүлийн 10 жилд 1-6 дахин 
өссөн нь конвекцийн үзэгдлийн өсөх зайлшгүй нэг шалтгаан болж байгаа юм. Борооны 
бөөн үүл гарсан тохиолдлын 30-60% нь аадар бороо, дуу цахилгаан, 6% нь нөөлөг салхи, 
2% нь мөндөр дагуулдаг.  

 
2 дугаар хүснэгт. Нөөлөг салхитай хавсран тохиолдох үзэгдлүүд 

  Нөөлөг салхи 
 Аадар, аянга цахилгаан Аадар бороо Дангаар 
Тохиолдлын тоо 27 16 54
Хувь 27,8% 16,5% 55,7% 

 
Тэгвэл үзэгдлийн давтагдлыг авч үзвэл аянга цахилгаан аадар бороо хавсран тохиолдох 
нь элбэг, харин нөөлөг салхины 44%  нь аадар бороо, 28% нь аянга цахилгаан дагуулдаг 
байна.  
 
Дүгнэлт 

1. Конвекцийн үзэгдлийг борооны бөөн үүл (Cb), аадар бороо, аянга цахилгаан, 
нөөлөг салхи, мөндөр болоод эдгээр үзэгдлийн хослолоор сүүлийн 20 жилийн 
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Дээрх зургаас харахад борооны бөөн үүлтэй өдрийн тоо сүүлийн 10 жилд 1-6 дахин 
өссөн нь конвекцийн үзэгдлийн өсөх зайлшгүй нэг шалтгаан болж байгаа юм. Борооны 
бөөн үүл гарсан тохиолдлын 30-60% нь аадар бороо, дуу цахилгаан, 6% нь нөөлөг салхи, 
2% нь мөндөр дагуулдаг. 

2 дугаар хүснэгт. 
Нөөлөг салхитай хавсран тохиолдох үзэгдлүүд

Нөөлөг салхи
Аадар, аянга цахилгаан Аадар бороо Дангаар

Тохиолдлын тоо 27 16 54
Хувь 27,8% 16,5% 55,7%

Тэгвэл үзэгдлийн давтагдлыг авч үзвэл аянга цахилгаан аадар бороо хавсран 
тохиолдох нь элбэг, харин нөөлөг салхины 44% нь аадар бороо, 28% нь аянга цахилгаан 
дагуулдаг байна. 
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Дүгнэлт
1. Конвекцийн үзэгдлийг борооны бөөн үүл (Cb), аадар бороо, аянга цахилгаан, 

нөөлөг салхи, мөндөр болоод эдгээр үзэгдлийн хослолоор сүүлийн 20 жилийн 
(1995-2014) ажиглалтын мэдээгээр судалж арав арван жилээр харьцуулж үзэхэд 
конвекцийн үзэгдлүүд сүүлийн 10 жилд эхний 10 жилээс эрс өссөн нь харагдав.

2. Конвекцийн үзэгдлийн 40-60% нь өндрийн циклон хотосын тэнхлэг орчим, салхи 
баруун өмнөөс баруун хойш эргэх үед хүйтэн фронтын долгион, эсвэл долгионы 
оройд 50-60% нь тохиолдоно. Энэ нь Л.Нацагдорж “Конвекцийн үзэгдлийг хэт 
богино хугацаагаар прогнозлох асуудалд” гэсэн судалгааны ажлын үр дүнтэй таарч 
байна. 

3. Дундговь аймагт хүйтэн фронтын долгионд конвекц хөгжих тохиолдол их байдаг ч 
долгионы оройд илүү эрчимтэй конвекцүүд хөгждөг нь харагдаж байна. Харин 700 
гПа гадарга дээрх геопотенциал орны шинжээс үзвэл өндрийн циклоны хотосын 
тэнхлэг дээр конвекц хөгжих тохиолдол нь ч их, конвекц ч эрчимтэй хөгждөг 
болохыг харуулж байна.

4. Эрчимтэй конвекцийн 73%, дунд зэргийн эрчимтэй конвекцийн 57% нь өдрийн 
хамгийн их температур 25-29 градус байхад ажиглагддаг.

5. 1995-2014 оны байдлаар аянга цахилгаантай, нөөлөг салхитай, мөндөртэй өдрийн 
давтагдлын жилийн явцыг харвал 7 дугаар сард хамгийн тохиолддог. Харин 
хоногийн явцаас харахад дээрх үзэгдлүүдийн давтагдал өглөөгүүр хамгийн их буюу 
6-11 цагт нийт конвекцийн үзэгдлийн 50 гаруй хувь нь ажиглагддаг.

6. Cb үүл гарсан тохиолдлын 30-60 хувь нь аадар бороо, аянга цахилгаан дагуулах ба 
нөөлөг салхины 44% нь аадар бороо, 28% нь аянга цахилгаан дагуулдаг байна. 

7. Конвекцийн үзэгдлийг прогнозлоход дайран өнгөрөх фронтын шинж, агаарын 
температур, чийгшлийн нөөц, салхины эргэлт нь чухал мэдээлэлтэй предикторууд 
болно.

Ашигласан материал:
1. Л.Нацагдорж, “Цаг агаарын урьдчилан мэдээлэх арга технологиуд”, 2009 он, Бемби 

ХХК, х337
2. Б.Даваадулам, “Дундговь аймгийн хур тунадасны өөрчлөлт, конвектив үзэгдлийн 

судалгаа”, “Баруун бүсийн уур амьсгалын нөөц, түүний өөрчлөлт”, 2008 он, х65-71
3. Д.Сандэлгэр, “Гидростатик биш загвар ашиглан цаг уурын бичил, бэсрэг 

масштабын процессыг загварчлах нь” 2010 он
4. Х.Хангайсайхан, “Монголын төвийн бүс нутаг дахь конвектив үүлний радиолокацийн 

үндсэн үзүүлэлтүүд, тэдгээрийн зарим цаг агаарын үзэгдэлтэй уялдах нь” 1999 он
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АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХҮЧТЭЙ САЛХИНЫ ДАвТАГДАЛ, 
ТҮҮНИЙ ҮР ДАГАвРУУД

Ж.Их-Оюун, Э.Мягмаржаргал, Ц.Өлзийсайхан
Архангай	аймгийн	УЦУОША

Хураангуй 
Энэхүү судалгаанд Архангай аймгийн цаг уурын бүх станц, харуулын 1994-2014 оны 

хоорондох сүүлийн 20 жилийн салхины их хурд, хүчтэй салхины ажиглалтын материалд 
дүн шинжилгээ хийхийг оролдлоо. 

Түлхүүр	үгс: Салхины хурд, салхины хамгийн их хурд, хүчтэй салхи, догшин хуй

Оршил
Салхи гэдэг нь агаарын урсгалын шилжилт хөдөлгөөн байдаг бөгөөд зүг хурд гэсэн 

хоёр үзүүлэлтээр тодорхойлогддог. Цаг уурын станц, харуулуудад салхины зүг, хурдыг 
газрын гадаргаас 10-11 метр өндөрт байрласан хөнгөн болон хүнд самбартай флюгерээр 
хэмждэг. Манай аймгийн хувьд 2004 оноос цаг уурын станцад ЦУАС суурилуулан салхины 
ажиглалтаа автомат станцаар хэмжиж эхэлсэн.

 Салхины горим нь агаар мандлын орчил урсгал, тухайн орон нутгийн дулааны 
баланс, уул зүйн онцлогоос шалтгаална. Архангай аймгийн нутагт хойд, баруун хойд 
зүгийн салхи зонхилдог.

Салхины хурдны хувьд жилийн дундаж хурд зүүн талын хээрийн бүсэд 3-4 м/с, бусад 
уулархаг нутагт 2-3 м/с байдаг. Салхины хурд өвлийн улиралд (12-2 дугаар сард) эрс 
багасдаг. Хүйтний улиралд манай орны нутагт төвтэй эсрэг циклон тогвортой оршдог учир 
ихэвчлэн намуун байх бөгөөд хавар намар тус улсын нутгийг агаар мандлын фронтын бүс 
хойш, урагш дайран өнгөрөх учир цаг агаар ихээхэн тогтворгүй салхи ихтэй байдаг.

16 м/с-ээс их хурдтайгаар 3 цагаас дээш хугацаагаар үргэлжлэхийг хүчтэй салхи гэж 
үздэг ба 28 м/с ба түүнээс их салхийг нэн аюултай буюу гамшигт үзэгдэлд тооцдог.

Монгол орны нутаг дэвсгэр дээр ажиглагддаг агаар мандлын гаралтай байгалийн 
гамшигт үзэгдлүүдийн тоонд хүчтэй салхи шуурга ордог бөгөөд түүний улс орны эдийн 
засагт учруулдаг хохирол асар их байдаг. Энэхүү судалгааны ажил нь Архангай аймагт 
хүн ам, эд хөрөнгөд их бага ямар нэг хэмжээний хохирол учруулсан хүчтэй салхи, 
шуурганы аюулт болон гамшигт үзэгдлийн талаар судлахыг зорилоо.

Арга зүй ба ашигласан эх мэдээ
Архангай аймгийн цаг уурын бүх өртөө, харуулуудад ажиглагдсан 1994-2014 он 

хүртэл сүүлийн 20 жилийн салхины хамгийн их хурд, хүчтэй салхи, хүчтэй салхитай 
өдрийн тоо, давтагдал, учирсан хохирлын судалгааг ашиглав. Уг мэдээнд статистик 
боловсруулалт хийж Windows, Microsoft Word, Excel, ArcGis программ хангамжуудыг 
ашиглан үр дүнг график, зураг, хүснэгтээр харуулав. 

Үр дүн
Салхины их хурд
Салхины хурдны жилийн явцад газарзүйн байдал ихээхэн нөлөөлдөг. Уулын энгэрт 

байрлах Цэцэрлэг станцын салхины их хурдыг голын хөндийд байрлах Эрдэнэмандал 
станцынхтай харьцуулахад голын хөндий, хээр тал нутагт уулархаг нутгаас илүү их 
салхитай байдаг.
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                                  1 дүгээр зураг. Хамгийн их салхины жилийн явц 
 
          20 м/с-ээс дээш хурдтай хүчтэй салхи жилд дунджаар давхардсан тоогоор 35 удаа 
ажиглагддаг бөгөөд ялангуяа 3-4 дүгээр сард 6-8 удаа, харин өвлийн улиралд харьцангуй 
бага гол төлөв 1-3 удаа тус тус ажиглагддаг.      

Аймгийн станцуудын салхины их хурдны давтагдал харилцан адилгүй байна. 
 

 
2 дугаар зураг. Хүчтэй салхины хурдны эзлэх хувь 

 
Зургаас харахад 20-24 м/с хүчтэй салхины давтагдал нийт давтагдлын 74% байгаа 

нь манай аймгийн нутагт хүчтэй салхи их ажиглагддагийг харуулж байна. 
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давтагдал харилцан адилгүй байна.
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нь манай аймгийн нутагт хүчтэй салхи их ажиглагддагийг харуулж байна. 
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2 дугаар зураг. Хүчтэй салхины хурдны эзлэх хувь

Зургаас харахад 20-24 м/с хүчтэй салхины давтагдал нийт давтагдлын 74% байгаа нь 
манай аймгийн нутагт хүчтэй салхи их ажиглагддагийг харуулж байна.

3 дугаар зураг. Аймгийн салхины 
их хурдны тархалт

Дээрх зургаас харахад Архангай аймгийн 
уулархаг нутгаар салхины их хурд бага ба 17-
22 м/с, голын хөндий болон тал хээр нутгаар 
салхины их хурд илүү буюу 23-34 м/с хүрч 
салхилдаг байна.

Сүүлийн 10 жилд манай аймгийн хүн ам, эд 
хөрөнгө, мал амьтан, хүрээлэн буй орчинд ямар 
нэг хохирол учруулсан хүчтэй салхи, шуурганы 
тоог 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүллээ.
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1 дүгээр хүснэгт. 
Архангай аймагт 2006-2014 онд тохиолдсон 

хүчтэй салхи, шуурганы тоо, учирсан хохирол
д/д Он Тохиолдлын тоо Учирсан хохирол (төгрөг)
1 2006 1 12000000
2 2007 2 3577000
3 2008 1 2835000
4 2010 1 70000000
5 2011 2 90000000
6 2012 7 116903500
7 2014 9 448031994

 
Дээрх хүснэгтээс харахад хүчтэй салхи шуурганы аюулт болон гамшигт үзэгдлийн 

тохиолдолын тоо жилээс жилд ихэсч учрах хохирол нь нэмэгдэж байна.
2014 оны 7 дугаар сарын 26-нд Архангай аймгийн Хашаат суманд болсон догшин хуй 

салхины улмаас учирсан хохирлыг, тухайн үеийн синоптик нөхцөл, судлаачдын ангилсан 
олон улсын ангилал зэргийг оруулав. 
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                                                  4 дүгээр зураг. Орчны зураг.  

Архангай аймгийн Хашаат суманд 2014 оны 
7-р сарын 26-ны 19 цагт Номгон багийн ―Хөө
вөр‖ хэмээх газар болсон гамшигт үзэгдэл 
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20

20
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Үүлний зураг 
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хуй салхины улмаас учирсан хохирлыг, тухайн үеийн синоптик нөхцөл, судлаачдын 
ангилсан олон улсын ангилал зэргийг оруулав.  

  

 
 

 
                                                  4 дүгээр зураг. Орчны зураг.  

Архангай аймгийн Хашаат суманд 2014 оны 
7-р сарын 26-ны 19 цагт Номгон багийн ―Хөө
вөр‖ хэмээх газар болсон гамшигт үзэгдэл 

Бодит зураг 

20
20

20
20

Орчны зураг 
Үүлний зураг 

урагзур
Бодит зураг Орчны зураг Үүлний зураг

4 дүгээр зураг. Орчны зураг



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 201572

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Гамшиг үзэгдлээс учирсан хохирол
Аюулын улмаас 1 хүн нас барж, олон мал үхэж, машин тэрэг, байшин гэр хийссэн.

        

 
5 дугаар зураг. Хохирлын мэдээлэл 

 
Догшин хуй 

 Герберт Саффир, Роберт Симпсон нар салхины хурд ба долгионыг үнэлэх аргад 
тулгуурлан учруулах хохирлын хэмжээгээр нь догшин хуйн 5 зэрэглэл ангиллыг 
боловсруулсан байдаг. Торнадогийн хуваарь буюу (Фудзит-Пирсоны хуваарь) гэгч нь хойт 
Америкад гол төлөв ажиглагддаг ―Торнадо‖ гэгч ―Догшин хуй‖ салхийг учруулсан хохирлын 
зэргээр нь эрэмбэлсэн ангилал юм.  

 ―Догшин хуй‖-ны ангилалд авч үздэг нэг гол үзүүлэлт бол газар унжих хуйны голч 
юм. Хэдэн метр бол ердийн хуй, хэдэн арван метр бол нөөлөг, харин хэдэн зуун метрээс 
хэдэн мянган метр бол догшин хуй болдог байна. Эрчлэх хуйн голч томрох тусмаа хүч нь 
ихсэж, хөнөөл нь улам ихсэнэ. Байгалийн дийлдэшгүй их хүчин болохын хувьд Догшин 
хуйн үзүүлэлтүүдийг хэмжих боломжгүй тул зөвхөн үлдээсэн ул мөр, учруулсан хохирол, 
гамшиг нь л түүнийг үнэлэх үндсэн үзүүлэлт болдог.  

 
2 дугаар хүснэгт. Хар салхины ангилал нэршил 

Fujita Scale Км/ц м/с 
F-0 40-72 mph 64-116 18-32 
F-1 73-112 mph 117-180 33-50 
F-2 113-157 mph 181-253 51-70 
F-3 158-206 mph 254-332 71-92 
F-4 207-260 mph 333-418 93-116 
F-5 262-318 mph 419-512 117-142 

Аюулын улмаас 1 хүн нас барж, олон мал үхэж, машин тэрэг, байшин гэр  хийссэн.  
Гамшигт үзэгдлээс учирсан хохирол 

Хар салхины сүйрэл: Ачааны ―Маяти‖ автомашин 

2,5 тонн жинтэй, 1,0 тонн ус ачсан байсан, 300 м 
хол шидэгдсэн нь  

        

 
5 дугаар зураг. Хохирлын мэдээлэл 

 
Догшин хуй 

 Герберт Саффир, Роберт Симпсон нар салхины хурд ба долгионыг үнэлэх аргад 
тулгуурлан учруулах хохирлын хэмжээгээр нь догшин хуйн 5 зэрэглэл ангиллыг 
боловсруулсан байдаг. Торнадогийн хуваарь буюу (Фудзит-Пирсоны хуваарь) гэгч нь хойт 
Америкад гол төлөв ажиглагддаг ―Торнадо‖ гэгч ―Догшин хуй‖ салхийг учруулсан хохирлын 
зэргээр нь эрэмбэлсэн ангилал юм.  

 ―Догшин хуй‖-ны ангилалд авч үздэг нэг гол үзүүлэлт бол газар унжих хуйны голч 
юм. Хэдэн метр бол ердийн хуй, хэдэн арван метр бол нөөлөг, харин хэдэн зуун метрээс 
хэдэн мянган метр бол догшин хуй болдог байна. Эрчлэх хуйн голч томрох тусмаа хүч нь 
ихсэж, хөнөөл нь улам ихсэнэ. Байгалийн дийлдэшгүй их хүчин болохын хувьд Догшин 
хуйн үзүүлэлтүүдийг хэмжих боломжгүй тул зөвхөн үлдээсэн ул мөр, учруулсан хохирол, 
гамшиг нь л түүнийг үнэлэх үндсэн үзүүлэлт болдог.  

 
2 дугаар хүснэгт. Хар салхины ангилал нэршил 

Fujita Scale Км/ц м/с 
F-0 40-72 mph 64-116 18-32 
F-1 73-112 mph 117-180 33-50 
F-2 113-157 mph 181-253 51-70 
F-3 158-206 mph 254-332 71-92 
F-4 207-260 mph 333-418 93-116 
F-5 262-318 mph 419-512 117-142 

Аюулын улмаас 1 хүн нас барж, олон мал үхэж, машин тэрэг, байшин гэр  хийссэн.  
Гамшигт үзэгдлээс учирсан хохирол 

Хар салхины сүйрэл: Ачааны ―Маяти‖ автомашин 

2,5 тонн жинтэй, 1,0 тонн ус ачсан байсан, 300 м 
хол шидэгдсэн нь  

        

 
5 дугаар зураг. Хохирлын мэдээлэл 

 
Догшин хуй 

 Герберт Саффир, Роберт Симпсон нар салхины хурд ба долгионыг үнэлэх аргад 
тулгуурлан учруулах хохирлын хэмжээгээр нь догшин хуйн 5 зэрэглэл ангиллыг 
боловсруулсан байдаг. Торнадогийн хуваарь буюу (Фудзит-Пирсоны хуваарь) гэгч нь хойт 
Америкад гол төлөв ажиглагддаг ―Торнадо‖ гэгч ―Догшин хуй‖ салхийг учруулсан хохирлын 
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юм. Хэдэн метр бол ердийн хуй, хэдэн арван метр бол нөөлөг, харин хэдэн зуун метрээс 
хэдэн мянган метр бол догшин хуй болдог байна. Эрчлэх хуйн голч томрох тусмаа хүч нь 
ихсэж, хөнөөл нь улам ихсэнэ. Байгалийн дийлдэшгүй их хүчин болохын хувьд Догшин 
хуйн үзүүлэлтүүдийг хэмжих боломжгүй тул зөвхөн үлдээсэн ул мөр, учруулсан хохирол, 
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2 дугаар хүснэгт. Хар салхины ангилал нэршил 
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2 дугаар хүснэгт. Хар салхины ангилал нэршил 

Fujita Scale Км/ц м/с 
F-0 40-72 mph 64-116 18-32 
F-1 73-112 mph 117-180 33-50 
F-2 113-157 mph 181-253 51-70 
F-3 158-206 mph 254-332 71-92 
F-4 207-260 mph 333-418 93-116 
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Аюулын улмаас 1 хүн нас барж, олон мал үхэж, машин тэрэг, байшин гэр  хийссэн.  
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Хар салхины сүйрэл: Ачааны ―Маяти‖ автомашин 

2,5 тонн жинтэй, 1,0 тонн ус ачсан байсан, 300 м 
хол шидэгдсэн нь  

5 дугаар зураг. Хохирлын мэдээлэл

Догшин хуй
Герберт Саффир, Роберт Симпсон нар салхины хурд ба долгионыг үнэлэх аргад 

тулгуурлан учруулах хохирлын хэмжээгээр нь догшин хуйн 5 зэрэглэл ангиллыг 
боловсруулсан байдаг. Торнадогийн хуваарь буюу (Фудзит-Пирсоны хуваарь) гэгч нь хойт 
Америкад гол төлөв ажиглагддаг “Торнадо” гэгч “Догшин хуй” салхийг учруулсан хохирлын 
зэргээр нь эрэмбэлсэн ангилал юм. 

“Догшин хуй”-ны ангилалд авч үздэг нэг гол үзүүлэлт бол газар унжих хуйны голч 
юм. Хэдэн метр бол ердийн хуй, хэдэн арван метр бол нөөлөг, харин хэдэн зуун метрээс 
хэдэн мянган метр бол догшин хуй болдог байна. Эрчлэх хуйн голч томрох тусмаа хүч 
нь ихсэж, хөнөөл нь улам ихсэнэ. Байгалийн дийлдэшгүй их хүчин болохын хувьд Догшин 
хуйн үзүүлэлтүүдийг хэмжих боломжгүй тул зөвхөн үлдээсэн ул мөр, учруулсан хохирол, 
гамшиг нь л түүнийг үнэлэх үндсэн үзүүлэлт болдог. 

2 дугаар хүснэгт. 
Хар салхины ангилал нэршил

Fujita Scale км/ц м/с
F-0 40-72 mph 64-116 18-32
F-1 73-112 mph 117-180 33-50
F-2 113-157 mph 181-253 51-70
F-3 158-206 mph 254-332 71-92
F-4 207-260 mph 333-418 93-116
F-5 262-318 mph 419-512 117-142
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Хашаат суманд ажиглагдсан гамшигт үзэгдэл нь дээрх ангиллаар F3 гэсэн ангилалд 
багтсан байна.

 
 Хашаат суманд ажиглагдсан гамшигт үзэгдэл нь дээрх ангиллаар F3 гэсэн 
ангилалд багтсан байна. 

 
 
 
Дүгнэлт 
 

F3 – Их хэмжээний хохирол учирсан. Зарим сайн 
баригдсан дээвэр, байшин нурж унана, хийснэ. 
Галт тэрэг хөмөрч, ойн ихэнх мод хугарч, 
булгарна. Хүнд даацын машин дээш өргөгдөж, 
шидэгдэнэ.  

F5 – газрын хөрснөөс арчсан сүйрэл. Бат бэх 
байшин нисэж, хол очин унахдаа задарч үйрнэ. 
Автомашин агаарт хөөрөн100 м (110 ярд) 
шидэгдэж, мод үндсээрээ ховхорч, хаа хамаагүй 
зоогдоно. Төмөрбитон хийцэд хүнд гэмтэл 
учирна. 

F4 – сүйрэл болсон. Сайн барьсан байшин 
газартай тэгширч, Сул хөрс хийсч, газрын 
өнгө хувирна. Автомашин шидэгдэж, 
шидэгдсэн зүйлс харван, энэ тэнд /сум, жад 
лугаа/ зоогдоно. 

 
 Хашаат суманд ажиглагдсан гамшигт үзэгдэл нь дээрх ангиллаар F3 гэсэн 
ангилалд багтсан байна. 

 
 
 
Дүгнэлт 
 

F3 – Их хэмжээний хохирол учирсан. Зарим сайн 
баригдсан дээвэр, байшин нурж унана, хийснэ. 
Галт тэрэг хөмөрч, ойн ихэнх мод хугарч, 
булгарна. Хүнд даацын машин дээш өргөгдөж, 
шидэгдэнэ.  

F5 – газрын хөрснөөс арчсан сүйрэл. Бат бэх 
байшин нисэж, хол очин унахдаа задарч үйрнэ. 
Автомашин агаарт хөөрөн100 м (110 ярд) 
шидэгдэж, мод үндсээрээ ховхорч, хаа хамаагүй 
зоогдоно. Төмөрбитон хийцэд хүнд гэмтэл 
учирна. 

F4 – сүйрэл болсон. Сайн барьсан байшин 
газартай тэгширч, Сул хөрс хийсч, газрын 
өнгө хувирна. Автомашин шидэгдэж, 
шидэгдсэн зүйлс харван, энэ тэнд /сум, жад 
лугаа/ зоогдоно. 

 
 Хашаат суманд ажиглагдсан гамшигт үзэгдэл нь дээрх ангиллаар F3 гэсэн 
ангилалд багтсан байна. 

 
 
 
Дүгнэлт 
 

F3 – Их хэмжээний хохирол учирсан. Зарим сайн 
баригдсан дээвэр, байшин нурж унана, хийснэ. 
Галт тэрэг хөмөрч, ойн ихэнх мод хугарч, 
булгарна. Хүнд даацын машин дээш өргөгдөж, 
шидэгдэнэ.  

F5 – газрын хөрснөөс арчсан сүйрэл. Бат бэх 
байшин нисэж, хол очин унахдаа задарч үйрнэ. 
Автомашин агаарт хөөрөн100 м (110 ярд) 
шидэгдэж, мод үндсээрээ ховхорч, хаа хамаагүй 
зоогдоно. Төмөрбитон хийцэд хүнд гэмтэл 
учирна. 

F4 – сүйрэл болсон. Сайн барьсан байшин 
газартай тэгширч, Сул хөрс хийсч, газрын 
өнгө хувирна. Автомашин шидэгдэж, 
шидэгдсэн зүйлс харван, энэ тэнд /сум, жад 
лугаа/ зоогдоно. 

F3 – Их хэмжээний хохирол учирсан. Зарим 
сайн баригдсан дээвэр, байшин нурж унана, 
хийснэ. Галт тэрэг хөмөрч, ойн ихэнх мод 
хугарч, булгарна. Хүнд даацын машин дээш 
өргөгдөж, шидэгдэнэ. 

F4 – сүйрэл болсон. Сайн барьсан байшин 
газартай тэгширч, Сул хөрс хийсч, газрын өнгө 
хувирна. Автомашин шидэгдэж, шидэгдсэн 
зүйлс харван, энэ тэнд (сум, жад лугаа) 
зоогдоно.

F5 – газрын хөрснөөс арчсан сүйрэл. Бат бэх 
байшин нисэж, хол очин унахдаа задарч үйрнэ. 
Автомашин агаарт хөөрөн 100 м (110 ярд) 
шидэгдэж, мод үндсээрээ ховхорч, хаа хамаагүй 
зоогдоно. Төмөрбитон хийцэд хүнд гэмтэл 
учирна.

Дүгнэлт
1. Архангай аймагт ажиглагдах хүчтэй салхины жилийн явцаас харахад хавар 

буюу 3-4 дүгээр сард хамгийн их тохиолддог буюу 20-24 м/с хүчтэй салхины 
давтагдал нийт давтагдлын 74% байгаа нь манай аймгийн нутагт хүчтэй салхи их 
ажиглагддагийг харуулж байна.

2. Хүчтэй салхины хурдаар бүсчилж зурахад уулархаг нутгаараа харьцангуй бага, тал 
хээр нутгаараа илүү эрч хүчтэй салхитай байна.

3. Сүүлийн жилүүдэд хүчтэй салхи шуурганы давтамж ихэсч, ялангуяа 2010 оноос 
хойш нэмэгдэж учруулсан хохирол хор уршиг ихэссэн байна.

4. Манай аймагт тохиолдох хүчтэй салхи шуурганы аюулт болон гамшигт үзэгдлийн 
төлөв байдлыг нарийвчилсан судалгаа хийснээр эдгээр аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах зэрэг арга хэмжээг төлөвлөхөд ихээхэн ач 
холбогдолтой. 
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УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГ АГААРЫН АюУЛТАЙ ҮЗЭГДЛИЙН 
ДАвТАГДАЛ, ХАНДЛАГА

Г.Энхзул,1Б.Энхтуяа,2 Магистр Г.Мөнгөнбаатар,3 
Zoolush_5@yahoo.com

1	Улаанбаатар	өртөөний	техникч,
	2	Амгалан	өртөөний	техникч,

3	ЦУОШГ-ын	Цаг	уурын	хэлтсийн	мэргэжилтэн

Хураангуй
Энэхүү өгүүлэлд Улаанбаатар хотын цаг агаарын аюултай үзэгдлийн давтагдал, 

хандлагын судалгааны ажлын үр дүнг оруулав.

Оршил
Даян дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт, хүн амын өсөлт, хотжилт зэрэг олон хүчин 

зүйлээс шалтгаалан цаг агаарын аюултай үзэгдлүүд гамшгийн аюул дагуулах болж 
дэлхийн улс орнуудын нийгэм эдийн засагт үзүүлэх хохирлын хэмжээг жилээс жилд 
нэмэгдүүлж байна. Иймд цаг агаарын аюултай үзэгдлийн улмаас үүсэж болзошгүй 
гамшгийн эрсдлийг бууруулж, хариу арга хэмжээ авах, чадавхиа дээшлүүлэх нь улс орны 
тогтвортой хөгжлийн гол тулгуур зарчим болдог.

Монгол улс нь үер, цасан болон шороон шуурга,ган, зуд зэрэг байгалийн гамшгийн 
аюулд байнга өртөж байдаг. Тухайлбал, хамгийн томоохон гэвэл Монгол улс 2009-2010 
оны зудад хүчтэй нэрвэгдэж нийт мал сүргийнхээ 25 хувийг алдсанаас олон малчид 
амьжиргааны эх үүсвэргүй болсон.

Аюул гэдэг нь ирээдүйд илэрч болзошгүй, одоогоор далд байдалд байгаа ч өөр өөр эх 
үүсвэртэй.

Цаг агаарын аюултай үзэгдлүүд болох эрс хүйтрэлт болон дулааралт, ган, зуд, үер, 
цасан болон шороон шуурга зэрэг нь байгалийн гамшигт үзэгдлийн эх үүсвэр болж эдгээр 
үзэгдлүүдийн эрч хүч нэмэгдсээр байгалийн гамшгийн хэмжээнд хүрч хохирол учруулдаг.

Монгол орны уур амьсгалын хүчтэй өөрчлөлтийн улмаас ган, зуд, үерийн аюул 
дагуулдаг хүчтэй аадар бороо, хүчтэй салхи, цасан болон шороон шуурганы давтагдал 
тогтмол нэмэгдэх хандлага ажиглагдах болсон ба салхины дундаж хурд ихэссэн нь 
судалгаагаар тогтоогдож байна.

Хот суурин газрын хөгжлийн гажуудал нь гамшгийн эрсдлийг улам сэдрээж, ирээдүйд 
гамшигт үзэгдэл тохиолдох магадлалыг улам нэмэгдүүлж болзошгүй байдаг. Тухайлбал, 
2010 оны хүн амын тооллогоор Улаанбаатар хотод нэг километр квадрат талбайд ноогдох 
хүн амын нягтшил нь 2000-2010 оны хооронд 162 байснаа 264 болсон буюу 10 жилийн 
дотор 52 хувиар өссөн. Хүн амын энэхүү шилжилт хөдөлгөөн нь нийслэлийн хүн амд 
шаардагдах үйлчилгээ, дэд бүтэц, орчны асуудал зэрэг олон хэрэгцээг бий болгохын 
зэрэгцээ гамшгийг улам эрчимжүүлж байна. Иймээс байгалийн гамшигт хүргэдэг цаг 
агаарын аюултай үзэгдлийн давтагдал, хандлагыг тогтоохыг оролдов. 

Ашигласан мэдээ материал, арга зүй
Судалгааны ажилд Улаанбаатар (далайн түвшнээс дээш 1300 м), Буянт-Ухаа (1271м) 

өртөөнүүдийн 1980-2014 оны цаг агаарын аюултай үзэгдлүүдийн олон жилийн давтагдлын 
мэдээг ашиглан математик статистик аргачлалаар үзүүлэлтүүдийг тооцоолж, тэдгээрийн 
явц, хандлагыг зураглалаар тогтоов. Судалгааг хийхдээ fortran, excel, ArcGis, ArcMap-
программ хангамжуудыг ашиглав.
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Үр дүн
Ган, зуд
Агаарын температур нь агаар мандлын төлөв байдлыг тодорхойлогч гол элемент, уур 

амьсгалын нэг чухал үзүүлэлт юм.
 Сүүлийн жилүүдэд 30°С-аас халуун өдрийн тоо эрс нэмэгдсэн ба жилд дунджаар 28 

хоног халдаг, үнэмлэхүй хамгийн их температур 2005 оны 7 дугаар сарын 5-нд 39.5°С, 
-30°С-аас хүйтэн өдрийн тоо жилд 25 хоног, үнэмлэхүй хамгийн бага температур 2012 оны 
1 дүгээр сарын 30-нд -44.2 хүрч хүйтэрсэн. 

Үр дүн 
Ган, зуд 

Агаарын температур нь агаар мандлын төлөв байдлыг тодорхойлогч гол элемент, 
уур амьсгалын нэг чухал үзүүлэлт юм. 

 Сүүлийн жилүүдэд 300С-аас халуун өдрийн тоо эрс нэмэгдсэн ба жилд дунджаар 
28 хоног халдаг, үнэмлэхүй хамгийн их температур 2005 оны 7 дугаар сарын 5-нд 39.50С, -
300С-аас хүйтэн өдрийн тоо жилд 25 хоног, үнэмлэхүй хамгийн бага температур 2012 оны 
1 дүгээр сарын 30-нд -44.2 хүрч хүйтэрсэн.  

 

 
1 дүгээр зураг. Улаанбаатар хот орчмын агаар, хөрсний температурын өөрчлөлт  
 
Улаанбаатар хот орчмын агаар, хөрсний температурын олон жилийн өөрчлөлтийн 

зургаас харахад агаарын температур 1.2 градус, хөрсний температур 1.6 градусаар 
дулаарсан хандлага ажиглагдаж байна. 2007 онд бусад жилүүдээ бодвол IV-IX сард 
харьцангуй дулаан жил байсан бол 1984, 1985, 2012 ондуудад өвөлдөө харьцангуй /-2,5... 
-3.4 градус/ хүйтэн, зундаа төдийлөн /0.3-2.5 градусаар хүйтэн/ халаагүй олон жилийн 
дунджаас хүйтэн байсан. Агаар, хөрсний температурын  хүчтэй өөрчлөлт нь ган, зуд болох 
эх үүсвэр нөхцөл нь болдог. 
 
Хур тунадас 

Хур тунадасны горим нь агаар мандлын орчил урсгал, газрын гадаргын хотгор 
гүдгэрээс хамаарч харилцан адилгүй байдаг.  

y = 0.0489x - 97.719 
R² = 0.3583 

y = 0.0324x - 64.486 
R² = 0.1582 
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Хазайлт УБ хазайлт хөрс УБ 
Linear (Хазайлт УБ) Linear (Хазайлт УБ) 

1 дүгээр зураг. Улаанбаатар хот орчмын агаар, 
хөрсний температурын өөрчлөлт 

Улаанбаатар хот орчмын агаар, хөрсний температурын олон жилийн өөрчлөлтийн 
зургаас харахад агаарын температур 1.2 градус, хөрсний температур 1.6 градусаар 
дулаарсан хандлага ажиглагдаж байна. 

2007 онд бусад жилүүдээ бодвол IV-IX сард харьцангуй дулаан жил байсан бол 1984, 
1985, 2012 ондуудад өвөлдөө харьцангуй (-2,5... -3.4 градус) хүйтэн, зундаа төдийлөн (0.3-
2.5 градусаар хүйтэн) халаагүй олон жилийн дунджаас хүйтэн байсан. 

Агаар, хөрсний температурын хүчтэй өөрчлөлт нь ган, зуд болох эх үүсвэр нөхцөл нь 
болдог.

Хур тунадас
Хур тунадасны горим нь агаар мандлын орчил урсгал, газрын гадаргын хотгор 

гүдгэрээс хамаарч харилцан адилгүй байдаг. 
Улаанбаатар хот орчимд тухайн жилийнхээ онцлогоос хамааран хур тунадасны 

жилийн хэмжээ 166.2-395.6 мм хүрч хэлбэлздэг, үүнээс дулааны улиралд 90.1%, хүйтний 
улиралд 9.9% нь орж байна. 

Хоногт орсон хамгийн их хур тунадас Улаанбаатар өртөөнд 1984 оны 8 дугаар сард 
79.7 мм, Буянт-ухаа өртөөнд 1995 оны 7 дугаар сард 60.1 мм хүрсэн. 

Хур тунадастай өдрийн тооны хувьд хамгийн их нь 2010 онд 152 өдөр, 1997 онд 
хамгийн бага 90 өдөр хур тунадастай байжээ.
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2 дугаар зураг. Улаанбаатар хот орчмын нийлбэр хур тунадас, 

тунадастай өдрийн тооны өөрчлөлт 
 
Улаанбаатар хот орчимд тухайн жилийнхээ онцлогоос хамааран хур тунадасны 

жилийн хэмжээ 166.2-395.6 мм хүрч хэлбэлздэг, үүнээс дулааны улиралд 90.1%, хүйтний 
улиралд 9.9% нь орж байна. Хоногт орсон хамгийн их хур тунадас Улаанбаатар өртөөнд 
1984 оны 8 дугаар сард 79.7 мм, Буянт-ухаа өртөөнд 1995 оны 7 дугаар сард 60.1 мм 
хүрсэн. Хур тунадастай өдрийн тооны хувьд хамгийн их нь 2010 онд 152 өдөр, 1997 онд 
хамгийн бага 90 өдөр хур тунадастай байжээ. 

 

 
3 дугаар зураг. Улаанбаатар хот орчмын хур тунадасны давтагдал   

 

0
20
40
60
80
100
120
140
160

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

Х
ут

 х
ун

ад
ас

та
й 

өд
ри

йн
 т

оо
 

Н
ий

лб
эр

 х
ур

 т
ун

ад
ас

 (
м

м
) 

Он 

Нийлбэр тунадас Тунадастай өдрийн тоо 
Linear (Нийлбэр тунадас) Linear (Тунадастай өдрийн тоо) 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

Ө
др

ий
н 

то
он

ы
 д

ав
та

гд
ал

 

Он 

Аадар бороо Цас 
Бороо Linear (Аадар бороо) 
Linear (Цас) Linear (Бороо) 

2 дугаар зураг. Улаанбаатар хот орчмын нийлбэр хур тунадас,
тунадастай өдрийн тооны өөрчлөлт

 
2 дугаар зураг. Улаанбаатар хот орчмын нийлбэр хур тунадас, 

тунадастай өдрийн тооны өөрчлөлт 
 
Улаанбаатар хот орчимд тухайн жилийнхээ онцлогоос хамааран хур тунадасны 

жилийн хэмжээ 166.2-395.6 мм хүрч хэлбэлздэг, үүнээс дулааны улиралд 90.1%, хүйтний 
улиралд 9.9% нь орж байна. Хоногт орсон хамгийн их хур тунадас Улаанбаатар өртөөнд 
1984 оны 8 дугаар сард 79.7 мм, Буянт-ухаа өртөөнд 1995 оны 7 дугаар сард 60.1 мм 
хүрсэн. Хур тунадастай өдрийн тооны хувьд хамгийн их нь 2010 онд 152 өдөр, 1997 онд 
хамгийн бага 90 өдөр хур тунадастай байжээ. 

 

 
3 дугаар зураг. Улаанбаатар хот орчмын хур тунадасны давтагдал   
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3 дугаар зураг. Улаанбаатар хот орчмын хур тунадасны давтагдал 

3 ба 4 дугаар зургаас харахад Улаанбаатар хот орчимд хур тунадастай өдрийн тооны 
давтагдал өссөн ч хур тунадасны хэмжээ буурч, ордог хур тунадасны төрөл өөрчлөгдсөн, 
өөрөөр хэлбэл богино хугацаагаар ордог аадар хур тунадастай өдрийн тооны давтагдал 
нэмэгдэж, үргэлжилсэн бороотой өдрийн тооны давтагдал буурчээ. 

Дулааны улиралд орох хур тунадасны хэмжээ буурч, хүйтний улиралд орох хэмжээ нь 
өссөн. Хоногт ордог хамгийн их хур тунадасны хэмжээ буурсан. 
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4 дүгээр зураг. Хур тунадас улирлаар 

 
3 ба 4 дугаар зургаас харахад Улаанбаатар хот орчимд хур тунадастай өдрийн 

тооны давтагдал өссөн ч хур тунадасны хэмжээ буурч, ордог хур тунадасны төрөл 
өөрчлөгдсөн, өөрөөр хэлбэл богино хугацаагаар ордог аадар хур тунадастай өдрийн 
тооны давтагдал нэмэгдэж, үргэлжилсэн бороотой өдрийн тооны давтагдал буурчээ. 
Дулааны улиралд орох хур тунадасны хэмжээ буурч, хүйтний улиралд орох хэмжээ нь 
өссөн.  Хоногт ордог хамгийн их хур тунадасны хэмжээ буурсан.  

Бидний хийсэн дээрх хур тунадасны судалгаанаас дүгнэхэд ган, зудын давтагдал 
ойртож нэмэгдэх хандлагатай. Мөн хур тунадастай өдрийн давтагдал нэмэгдэж байгаа нь  
хүн ам олноор төвлөрсөн Улаанбаатар хотод үер болох магадлалыг нэмэгдүүлж байх тул 
болзошгүй үерээс хамгаалах арга хэмжээг эртнээс оновчтой зохион байгуулах 
шаардлагатай болохыг анхааруулж байна.    
 
Салхи, шуурга  

Газрын гадарга орчмын салхины горим тухайн орон нутгийн уул зүйн онцлог, агаар 
мандлын орчил урсгал зэргээс хамаардаг. Манай оронд хүчтэй салхитай холбоотойгоор 
цасан болон шороон шуурга байгалийн гамшиг болон тэлэх явдал олонтоо тохиолддог. 
Энэ зорилгоор Улаанбаатар хотын салхи, шуурганы өөрчлөлтийн судалгааг хийв. 
 
Хүчтэй салхи 

Судалгаагаар Улаанбаатар өртөөний хувьд хүчтэй салхитай өдрийн давтагдал 
буурч, Буянт-ухаа өртөөний  хувьд өсөх хандлага ажиглагдаж байна. Энэ нь газарзүйн 
байрлалаас хамааралтай байна. 
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4 дүгээр зураг. Хур тунадас улирлаар

Бидний хийсэн дээрх хур тунадасны судалгаанаас дүгнэхэд ган, зудын давтагдал 
ойртож нэмэгдэх хандлагатай. Мөн хур тунадастай өдрийн давтагдал нэмэгдэж байгаа 
нь хүн ам олноор төвлөрсөн Улаанбаатар хотод үер болох магадлалыг нэмэгдүүлж 
байх тул болзошгүй үерээс хамгаалах арга хэмжээг эртнээс оновчтой зохион байгуулах 
шаардлагатай болохыг анхааруулж байна. 

Салхи, шуурга 
Газрын гадарга орчмын салхины горим тухайн орон нутгийн уул зүйн онцлог, агаар 

мандлын орчил урсгал зэргээс хамаардаг. Манай оронд хүчтэй салхитай холбоотойгоор 
цасан болон шороон шуурга байгалийн гамшиг болон тэлэх явдал олонтоо тохиолддог. 
Энэ зорилгоор Улаанбаатар хотын салхи, шуурганы өөрчлөлтийн судалгааг хийв.

Хүчтэй салхи
Судалгаагаар Улаанбаатар өртөөний хувьд хүчтэй салхитай өдрийн давтагдал 

буурч, Буянт-ухаа өртөөний хувьд өсөх хандлага ажиглагдаж байна. Энэ нь газарзүйн 
байрлалаас хамааралтай байна.

 
5 дугаар зураг. Хүчтэй салхи 

 
Нөөлөг салхи 

Улаанбаатар хот орчимд нөөлөг салхины давтагдал буурах хандлагатай байсан ч 
2007 оноос зундаа хэт халдаг болсноос босоо хөдөлгөөн идэвхжиж нөөлөг салхитай 
өдрийн  давтагдал нэмэгдэж /6 дугаар зураг/ байна. Энэ нь мөн салхитай холбоотой цаг 
агаарын аюултай үзэгдлийн давтагдал нэмэгдэх нөхцлийг бүрдүүлж байна. 
 

 
6 дугаар зураг. Нөөлөг салхитай өдрийн тоо 

 
Цасан шуурга 

Улаанбаатар хот орчимд цасан шуурга цөөн биш олон жилийн дунджаар  20 өдөр 
ажиглагддаг /3 дугаар хүснэгт/ байна. 

3 дугаар хүснэгт. Цасан шуургатай өдрийн тоо 
Сар I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII жилд 

Улаанбаатар 1.0 2.1 4.3 2.4 3.4 0.0 0.0 0.0 1.3 1.5 2.4 1.9 20.3 

y = -0.0279x + 3.2727 
R² = 0.0357 

y = 0.0181x + 2.9324 
R² = 0.008 
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5 дугаар зураг. Хүчтэй салхи
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Нөөлөг салхи
Улаанбаатар хот орчимд нөөлөг салхины давтагдал буурах хандлагатай байсан 

ч 2007 оноос зундаа хэт халдаг болсноос босоо хөдөлгөөн идэвхжиж нөөлөг салхитай 
өдрийн давтагдал нэмэгдэж (6 дугаар зураг) байна. Энэ нь мөн салхитай холбоотой цаг 
агаарын аюултай үзэгдлийн давтагдал нэмэгдэх нөхцлийг бүрдүүлж байна.

 
5 дугаар зураг. Хүчтэй салхи 

 
Нөөлөг салхи 

Улаанбаатар хот орчимд нөөлөг салхины давтагдал буурах хандлагатай байсан ч 
2007 оноос зундаа хэт халдаг болсноос босоо хөдөлгөөн идэвхжиж нөөлөг салхитай 
өдрийн  давтагдал нэмэгдэж /6 дугаар зураг/ байна. Энэ нь мөн салхитай холбоотой цаг 
агаарын аюултай үзэгдлийн давтагдал нэмэгдэх нөхцлийг бүрдүүлж байна. 
 

 
6 дугаар зураг. Нөөлөг салхитай өдрийн тоо 

 
Цасан шуурга 

Улаанбаатар хот орчимд цасан шуурга цөөн биш олон жилийн дунджаар  20 өдөр 
ажиглагддаг /3 дугаар хүснэгт/ байна. 

3 дугаар хүснэгт. Цасан шуургатай өдрийн тоо 
Сар I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII жилд 

Улаанбаатар 1.0 2.1 4.3 2.4 3.4 0.0 0.0 0.0 1.3 1.5 2.4 1.9 20.3 

y = -0.0279x + 3.2727 
R² = 0.0357 

y = 0.0181x + 2.9324 
R² = 0.008 
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6 дугаар зураг. Нөөлөг салхитай өдрийн тоо

Цасан шуурга
Улаанбаатар хот орчимд цасан шуурга цөөн биш олон жилийн дунджаар 20 өдөр 

ажиглагддаг (3 дугаар хүснэгт) байна.
3 дугаар хүснэгт. 

Цасан шуургатай өдрийн тоо

Сар I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII жилд
Улаанбаатар 1.0 2.1 4.3 2.4 3.4 0.0 0.0 0.0 1.3 1.5 2.4 1.9 20.3
Буянт-Ухаа 1.0 1.6 3.3 2.8 4.2 0.0 0.0 0.0 1.3 1.8 2.4 1.6 20.0
Орон шуурга
Цас ороод шуурах үзэгдэл бөгөөд Улаанбаатар орчимд орон шуургатай өдрийн тоо 

1989 онд жилд 22 өдөр, 2004-2007 онуудад 14-19 өдөр байна.

Буянт-Ухаа 1.0 1.6 3.3 2.8 4.2 0.0 0.0 0.0 1.3 1.8 2.4 1.6 20.0 
 
Орон шуурга 

Цас ороод шуурах үзэгдэл бөгөөд Улаанбаатар орчимд орон шуургатай өдрийн тоо 
1989 онд жилд 22 өдөр, 2004-2007 онуудад 14-19 өдөр байна. 

 

 
7 дугаар зураг. Орон шуурга 

 
Улаанбаатар хот орчимд орон шуургатай өдрийн тооны сарын давтагдлын дээрх 

зургаас харахад салхи ихтэй байдаг хаврын улиралд буюу 3 ба 4 дүгээр саруудад хамгийн 
их утга ажиглагдаж байна.  

 
Шороон шуурга 

Улаанбаатар хотод шороон шуургатай өдрийн давтагдал өсөх хандлагатай /хотын 
төвд бүр өндөр/ байна. Энэ нь хотын төвийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс босох 
тоос болон үерээр зөөгдөн ирсэн бусад хаягдалтай холбоотой байж болзошгүй юм. 
Шороон шуургатай өдрийн тооны хамгийн их утга мөн хаврын улиралд буюу 4 ба 5 дугаар 
саруудад ажиглагдаж байна. 
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7 дугаар зураг. Орон шуурга
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Улаанбаатар хот орчимд орон шуургатай өдрийн тооны сарын давтагдлын дээрх 
зургаас харахад салхи ихтэй байдаг хаврын улиралд буюу 3 ба 4 дүгээр саруудад хамгийн 
их утга ажиглагдаж байна. 

Шороон шуурга
Улаанбаатар хотод шороон шуургатай өдрийн давтагдал өсөх хандлагатай /хотын 

төвд бүр өндөр/ байна. Энэ нь хотын төвийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс босох 
тоос болон үерээр зөөгдөн ирсэн бусад хаягдалтай холбоотой байж болзошгүй юм. 
Шороон шуургатай өдрийн тооны хамгийн их утга мөн хаврын улиралд буюу 4 ба 5 дугаар 
саруудад ажиглагдаж байна.

Буянт-Ухаа 1.0 1.6 3.3 2.8 4.2 0.0 0.0 0.0 1.3 1.8 2.4 1.6 20.0 
 
Орон шуурга 

Цас ороод шуурах үзэгдэл бөгөөд Улаанбаатар орчимд орон шуургатай өдрийн тоо 
1989 онд жилд 22 өдөр, 2004-2007 онуудад 14-19 өдөр байна. 

 

 
7 дугаар зураг. Орон шуурга 

 
Улаанбаатар хот орчимд орон шуургатай өдрийн тооны сарын давтагдлын дээрх 

зургаас харахад салхи ихтэй байдаг хаврын улиралд буюу 3 ба 4 дүгээр саруудад хамгийн 
их утга ажиглагдаж байна.  

 
Шороон шуурга 

Улаанбаатар хотод шороон шуургатай өдрийн давтагдал өсөх хандлагатай /хотын 
төвд бүр өндөр/ байна. Энэ нь хотын төвийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс босох 
тоос болон үерээр зөөгдөн ирсэн бусад хаягдалтай холбоотой байж болзошгүй юм. 
Шороон шуургатай өдрийн тооны хамгийн их утга мөн хаврын улиралд буюу 4 ба 5 дугаар 
саруудад ажиглагдаж байна. 
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8 дугаар зураг. Шороон шуургатай өдрийн тооны давтагдал

4 дүгээр хүснэгт. 
Шороон шуургатай өдрийн тоо

Станц/сар I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII жилд
Буянт-Ухаа 0.0 1.0 2.0 2.8 3.5 2.2 2.5 1.0 1.0 1.5 1.2 2.0 20.7

Улаанбаатар 0.0 2.5 2.7 6.3 5.8 3.6 2.8 2.3 2.3 2.0 1.5 1.0 32.8

8 дугаар зураг. Шороон шуургатай өдрийн тооны давтагдал 
 

4 дүгээр хүснэгт. Шороон шуургатай өдрийн тоо 
Станц/сар I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII жилд 
Буянт-Ухаа 0.0 1.0 2.0 2.8 3.5 2.2 2.5 1.0 1.0 1.5 1.2 2.0 20.7 

Улаанбаатар 0.0 2.5 2.7 6.3 5.8 3.6 2.8 2.3 2.3 2.0 1.5 1.0 32.8 
 

 
9 дүгээр зураг. Улаанбаатар хот орчмын салхи шуурганы өөрчлөлт 

 

 
10 дугаар зураг. Улаанбаатар орчмын салхины дундаж хурдны өөрчлөлт 
 
Улаанбаатар хот орчимд салхины дундаж хурд 1993 оноос хойш хотжилттой 

холбоотойгоор огцом буурах хандлага ажиглагдаж байсан ч 2007 оноос салхины дундаж 
хурд эргээд өсөх хандлагатай. 

Улаанбаатар хотод цасан шуургатай өдрийн тооны давтагдал төдийлөн 
өөрчлөгдөөгүй ч, хур тунадасны хэмжээ буурч байгаатай холбоотойгоор шороон 
шуургатай өдрийн тооны давтагдал нэмэгдэж  байна. 
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9 дүгээр зураг. Улаанбаатар хот орчмын салхи шуурганы өөрчлөлт
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8 дугаар зураг. Шороон шуургатай өдрийн тооны давтагдал 
 

4 дүгээр хүснэгт. Шороон шуургатай өдрийн тоо 
Станц/сар I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII жилд 
Буянт-Ухаа 0.0 1.0 2.0 2.8 3.5 2.2 2.5 1.0 1.0 1.5 1.2 2.0 20.7 

Улаанбаатар 0.0 2.5 2.7 6.3 5.8 3.6 2.8 2.3 2.3 2.0 1.5 1.0 32.8 
 

 
9 дүгээр зураг. Улаанбаатар хот орчмын салхи шуурганы өөрчлөлт 

 

 
10 дугаар зураг. Улаанбаатар орчмын салхины дундаж хурдны өөрчлөлт 
 
Улаанбаатар хот орчимд салхины дундаж хурд 1993 оноос хойш хотжилттой 

холбоотойгоор огцом буурах хандлага ажиглагдаж байсан ч 2007 оноос салхины дундаж 
хурд эргээд өсөх хандлагатай. 

Улаанбаатар хотод цасан шуургатай өдрийн тооны давтагдал төдийлөн 
өөрчлөгдөөгүй ч, хур тунадасны хэмжээ буурч байгаатай холбоотойгоор шороон 
шуургатай өдрийн тооны давтагдал нэмэгдэж  байна. 
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10 дугаар зураг. Улаанбаатар орчмын салхины дундаж хурдны өөрчлөлт

Улаанбаатар хот орчимд салхины дундаж хурд 1993 оноос хойш хотжилттой 
холбоотойгоор огцом буурах хандлага ажиглагдаж байсан ч 2007 оноос салхины дундаж 
хурд эргээд өсөх хандлагатай.

Улаанбаатар хотод цасан шуургатай өдрийн тооны давтагдал төдийлөн 
өөрчлөгдөөгүй ч, хур тунадасны хэмжээ буурч байгаатай холбоотойгоор шороон 
шуургатай өдрийн тооны давтагдал нэмэгдэж байна.

Дүгнэлт
- Улаанбаатар хот орчимд нөөлөг салхины давтагдал буурах хандлагатай байсан 

ч 2007 оноос зундаа хэт халдаг болсноос босоо хөдөлгөөн идэвхжиж нөөлөг 
салхитай өдрийн давтагдал нэмэгдэж байна.

- Улаанбаатар хот орчимд хур тунадастай өдрийн тооны давтагдал өссөн ч хур 
тунадасны хэмжээ буурч, ордог хур тунадасны төрөл өөрчлөгдсөн өөрөөр хэлбэл 
богино хугацаагаар ордог аадар хур тунадастай өдрийн тооны давтагдал нэмэгдэж, 
үргэлжилсэн бороотой өдрийн тооны давтагдал буурч байна. Дулааны улиралд 
орох хур тунадасны хэмжээ буурч, хүйтний улиралд орох хэмжээ нь өссөн. Агаар, 
хөрсний температурын өсөлт болон хур тунадасны дээрх өөрчлөлтүүд нь ган, 
зудын давтагдал нэмэгдэх нөхцлийг бий болгож байна.

- Хуурайшилтай холбоотойгоор хоногт ордог хамгийн их хур тунадасны хэмжээ буурч 
байна. 

- Хур тунадастай өдрийн давтагдал нэмэгдэж байгаа нь хүн ам олноор төвлөрсөн 
Улаанбаатар хотод үер болох магадлалыг нэмэгдүүлэх тул болзошгүй үерээс 
хамгаалах арга хэмжээг эртнээс оновчтой зохион байгуулах шаардлагатай болохыг 
судалгааны үр дүн харуулж байна. 
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горим, нөөц, өөрчлөлт.,”Бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба цөлжилт” 
2013.,180-181.,

2. Жамбаажамц Б. Монгол орны уур амьсгал., Улаанбаатар -11 ,1988 ., 271 ху
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ӨвӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НУТАГ ДЭвСГЭР ДЭЭРХ ТАРвАГАН ТАХЛЫН 
ӨСГӨвӨР ИЛРЭЛТ БОЛОН УУР АМЬСГАЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН 

ХООРОНДЫН ХАМААРАЛ

М.Баасансүрэн1, Д.Дуламсүрэн2, Э.Мөнхцэцэг3, Ж.Батцэцэг4

1Өвөрхангай	аймгийн	УЦУОШАЛБА,
2Ус	цаг	уур	орчны	судалгаа	мэдээллийн	хүрээлэн

3МУИС-Хэрэглээний	шинжлэх	ухааны	сургууль
4Байгалийн	голомтод	халдвар	өвчин	судлалын	төв

Хураангуй
Энэхүү судалгаанд Өвөрхангай аймгийн уур амьсгалын үзүүлэлтүүд болон тарваган 

тахлын дамжуулагчийн ерөнхий нөөц, өсгөвөр илрэлт, тарваганы тоо толгой, нягтшилтын 
хоорондын хамаарлыг судлахыг зорив. Судалгаанаас харахад тус аймгийн агаарын 
дундаж температур сүүлийн жилүүдэд 2°С-аар нэмэгдсэн ба тарваган тахлын өсгөвөр 
уур амьсгалын үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарлыг судлахад агаарын температуртай 
-0.35, хур тунадастай 0.28, хуурайшлын индекстэй -0.39 буюу сулхан хамааралтай. 
Харин боломжит ууршилт, тарваган тахлын өсгөвөр илрэлтийн хамаарлыг exponential 
аргаар тооцоолоход -0.4 буюу урвуу сулхан, хөрсний температуртай exponential 
аргаар тооцоолоход 0.52 буюу дунд зэргийн статистикийн магадлал бүхий хамаарал 
ажиглагдлаа.

Түлхүүр	үгс: Тарваган тахал, өсгөвөр илрэлт

Оршил
Сүүлийн 100 гаруй жилийн дотор дэлхий дахинд агаарын температурын дундаж 

0.75°C дулаарч, далайн дундаж түвшин 15 см-ээр нэмэгдэж, дэлхийн дулааралт 
бөмбөрцгийн хойд хагас болон дунд, дээд өргөрөгт бүр ч эрчимтэй явагдаж байна.

Монгол Улсын хэмжээнд сүүлийн 70 гаруй жилийн хугацаанд температурын жилийн 
дундаж 2.07 градусаар нэмэгдсэн ба уур амьсгалын өөрчлөлтийн ирээдүйн төсөөлөлд 
хур тунадасны жилийн нийлбэр 20 хувиас ихгүйгээр нэмэгдэх хэдий ч, температур 
5.90С хүртэл нэмэгдэх тооцоо гарсан байна. Өөрөөр хэлбэл агаарын температурын 
жилийн дундаж энэ зуунд 20 жилд 1.18°C хурдтайгаар нэмэгдэхээр байгаа нь дулаарал, 
хуурайшилтыг улам эрчимжүүлэх нөхцөл, байдлыг бий болгож байна. [УАӨҮИ-2014]

Дэлхий дээр тарваган тахал өвчний 3 удаагийн цар тахал бүртгэгдэж, ойролцоогоор 
200 сая хүн өртсөн. Эхний удаагийн цар тахал “Жастинианы тарваган тахал” нэртэйгээр 
МЭӨ 541 онд Египет улсад бүртгэгдэж, маш хурдтайгаар Дундад болон Зүүн Европ, Газар 
дундын тэнгисийн орнуудаар тархсан. Хоёр дахь удаагийн “Хар үхэл” гэж нэрлэгдэх цар 
тахал 1347-1665 онд Европын улсуудад бүртгэгдэж, нийт 25 сая хүн нас барсан. Гурав 
дахь удаагийн цар тахлын үед 2.2 сая хүн нас барж, Өмнөд Хятадын Юанан хотоос анх 
дэгдсэн. [Stenseth., at all, 2008]

Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор дамжуулагчаар дамжин халдварлах 
халдварт өвчний эрсдлийг бууруулах түүний дотор тарваган тахлын тархалт шинээр 
сэргэж дэгдэхийг багасгах, МУ-ын ерөнхийлөгчийн 121 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас байгаль орчин нийгэмд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг сааруулах зайлшгүй шаардлага тулгарч байгаа юм. (2014 оны 9 дүгээр сарын 
16-ны өдөр: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 
дахь заалт, гучин дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай 
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хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1,12 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ 
БОЛГОХ НЬ:). 

Уур амьсгалын өөрчлөлт амьтдын биологи, экологид ямар сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа 
талаарх судалгаа манай оронд ховор. Иймд энэ судалгааны ажлаар амьтны биологи, 
экологид түүний дотор тарваган тахлын тархалт, өсгөвөр илрэлтэд уур амьсгалын 
өөрчлөлт хэрхэн нөлөөлж буйг судлан тогтоохыг оролдлоо. 

Судлагдсан байдал
Дэлхий дахины анхаарлыг татсаар байгаа уур амьсгалын өөрчлөлтөд ялангуяа 

дамжуулагчаар дамжин халдварлах халдварт өвчин, түүний дотор тарваган тахал 
өвчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн хоорондын хамаарлыг судалсан судалгаа цөөнгүй 
байна. Тухайлбал: АНУ-д сүүлийн 56 жилд бүртгэгдсэн тарваган тахлын хүний өвчний 
тохиолдолд цаг хугацааны хамаарлын судалгаа хийж, агаарын температур нэмэгдэх 
тусам хүний өвчний тохиолдол нэмэгдэн бүртгэгдэж байгааг тэмдэглэсэн. [Койка тайлан, 
2012]

Монгол оронд тарваган тахал өвчнийг 1898 оноос эхлэн Оросын эрдэмтэд судалж 
эхэлсэн бөгөөд Талько-Грынцевич 1899 онд Монголд уушгины хэлбэрийн тарваган тахал 
гарсныг тогтоож, энэ өвчин нь тус улсад нутагшмал байдалтай болохыг тэмдэглэсэн 
байна. Үүнээс хойш Оросын эрдэмтэд тууштай судалж, 1956 оноос эхлэн Үндэсний 
мэргэжилтнүүд бэлтгэгдэж, тандалт, оношилгоо, эмчилгээ, хариу арга хэмжээг зохион 
байгуулж эхэлсэн [Р.Сумьяа, 2009]. П.П.Тарасовын (1953) Хангайн нурууны өмнөд хэсгийн 
тарваган тахлын байгалийн голомтын дараалсан 8 жилийн судалгаагаар гангийн нөлөө 
эпизоотод чухал холбогдолтойг ажиглан тэмдэглэсэн. Ургамлын гарц муудахад хоолны 
хомсдлоос амьтны биеийн эсэргүүцэл сулрах, байршлын өөрчлөлт буюу шинэ газар 
шилжин байрших, ургамалтай хэсэгхэн газарт нягтшил нэмэгдэх зэрэг нь эпизоотын 
эрчимд нөлөөлөх тухай бичсэн байдаг. Харин түүний ажиглалтаар гангийн эпизоотыг 
эрчимжүүлэх сөрөг нөлөө нь тэр даруйдаа бус, дараа жил илүүтэй байгаа тухай дурьдсан. 

БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны “Койка” байгууллагын дэмжлэгээр “Уур 
амьсгалын өөрчлөлт, дамжуулагчаар дамжих халдварт өвчний хяналтыг сайжруулах” 
төслийн хүрээнд 2011-2012 онд Говь-Алтай аймгийн Тонхил сумын Угалзын нуруунд 
хийсэн тарваган тахлын байгалийн голомтын суурин судалгааны дүнгээс үзэхэд 
судлагдсан талбайд хуурайшилтын нөлөөгөөр тухайн биоценозын бүтцэд байгаагүй 
цөлөрхөг, хуурай хээрийн гол төлөөлөгч амьтад судалгааны талбайд тархаж, тарваганы 
тархалт, нягтшил буурсан, тарваган тахлын эпизоот нь далайн түвшнээс дээш 2600-2800 
метрийн хооронд идэвхтэй тархах боломжтой байна. Энэ нь нутгийн хүн ам халдварт 
өвчний байгалийн голомт, түүнийг нөхцөлдүүлэгч хүчин зүйлстэй ихээхэн ойр амьдарч 
байна [Ш.Цэгмэд, 1996]. 

Өмнөговь аймаг дахь Гурвансайханы тарваган тахлын байгалийн голомт дахь 
дамжуулагчийн тоошилд хур тунадасны үзүүлэх нөлөө (Batsukh D., et all, 2009) сэдвээр 
нийтлэгдсэн анхны судалгаанаас хойш тарваганы амьдралын био хэмнэл нь жилийн 
уур амьсгал, цаг агаартай нягт холбоотой, хуурай хахир хавар, зарим гандуу намрын 
цаг агаарын нөхцөлд тарваган тахлын голомт идэвхждэгийг Г.Намхайжанцан нар /2003/, 
тарваган тахлын өсгөвөр илрэлт нь жилийн нийлбэр хур тунадасны хэмжээ агаарын 
дундаж температуртай хамааралтайг М.Байгалмаа нар 2003, Ж.Батцэцэг нар 2006 
онд, Архангай аймгийн тарваган тахлын байгалийн голомтод өсгөвөр илрэлт нарны 
идэвхжилтэй 0.67, хур тунадастай 0,98, агаарын дундаж температуртай 0.98, хөрсний 
температуртай 0.90 хамааралтайг Д.Эрдэнэчимэг нар 2007, Ж.Их-Оюун нар 2007 тус тус 
судалсан байдаг. 

Иймээс уур амьсгалын зарим үзүүлэлтийг тарваган тахлын байгалийн голомтын 
экологийн орчилд хэрхэн нөлөөлж байгааг агуулагч, дамжуулагчийн нягтшил, үүсгэгчийн 
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биологийн шинж төрхтэй холбон судалж, голомтот нутгийн хүн амын өвчинд өртөх 
эрсдэлийг тогтоож, тарваган тахал өвчний эрт сэрэмжлүүлэх, хариу арга хэмжээг 
боловсронгуй болгох шаардлагатай.

Арга зүй, ашигласан мэдээ
Энэхүү судалгааны ажилд Өвөрхангай аймгийн нутагт гарсан тарваган тахлын 1981-

2014 оны мэдээллийг Байгалийн голомтот халдвар судлалын төвөөс, мөн тус аймгийн цаг 
уурын 7 станцын 1961-2014 оны хоногийн агаарын температур, хур тунадас, 1982-2014 
оны бэлчээрийн ургацын мэдээллийг ЦУОШГ-ын архиваас тус тус авч ашиглав. Цувааны 
нэгэн төрөл, жигдрүүлэлт, анализийг уур амьсгалын статистик аргаар шүүж, шалган уур 
амьсгалын боловсруулалт хийв. 

1 дүгээр зураг. Тарваган тахлыг тээвэрлэгч болон дамжуулагчийн схем
Өвөрхангай аймгийн тарваган тахлын голомтын байрлал

Дэвсгэр гадаргын нийлбэр ууршиц, ууршилыг Оросын эрдэмтэн Будаговский А.И., 
Бусарова О.Е нарын 1991 онд дэвшүүлсэн томъёогоор тодорхойлов. 

     E0 = Σ T >0       (1)

Энд: а=0.29 мм/°С, Е0-ууршиц, ΣT>0-0°С-ээс дээш байх үеийн хоногийн дундаж 
температурын нийлбэр

Хуурайшлын индекс (К)-ийг 0°С-ээс дээш температуртай үеийн хур тунадасны 
нийлбэрийг (Р), ууршиц (Е0) харьцуулсан харьцаагаар тодорхойлогдоно. 

     K =
 
 P 
E0        (2)

Тарваган тахлын өсгөвөр илрэлт болон уур амьсгалын үзүүлэлтүүдийн хоорондох 
хамаарлыг гаргахын тулд математик статистик, корреляцийн болон регрессийн аргуудыг 
ашиглав. 

Үр дүн
Өвөрхангай	аймгийн	уур	амьсгал
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг тодорхойлох цаг уурын үндсэн гол үзүүлэлт бол агаарын 

температур, хур тунадас билээ. Өвөрхангай аймгийн агаарын температурын жилийн 
дундаж -0.7... 3.8°С-ын хооронд хэлбэлздэг ба үнэмлэхүй хамгийн их температур Богдод 
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2010 оны 7 дугаар сард 37.8°С хүрч халж, үнэмлэхүй бага температур Хужиртад 2010 оны 
12 дугаар сард -41.7°С хүрч хүйтэрсэн. Тус аймгийн нутгаар жилд дунджаар 71-346 мм хур 
тунадас унадаг ба нутгийн өмнөд хэсгээр бага хойд хэсгээр ахиу хур тунадас ордог. 

2 дугаар зураг. Агаарын дундаж температур, С° 3 дугаар зураг. Хур тунадасны нийлбэр

Тарваган	тахлын	өвчлөл
Өвөрхангай аймагт гарсан тарваган тахлын өсгөвөр илрэлт болон хүний өвчлөлийн 

тохиолдлын тоог 4 дүгээр зурагт үзүүлэв. Зургаас харахад өсгөвөр илрэлт сүүлийн 
жилүүдэд буурсан хандлагатай ба хүний өвчлөл мөн буурсан. Энэ нь тарваганы тоо толгой 
цөөрч байгаатай нэг талаар холбоотой боловч шууд тарваганы тоо толгой буурсан байгаа 
нь тарваган тахлын халдварлах магадлал буурна гэсэн үг биш. Агуулагч амьтдын тоошил 
буурахад байгалийн голомтот талбай буурахгүй. Харин бусад шинэ агуулагч амьтдад 
халдварлан тээгдэж голомтын талбайг тэлэх, халдварын эрсдлийг нэмэгдүүлэх боломжтой. 

346 мм хур тунадас унадаг ба нутгийн өмнөд хэсгээр бага хойд хэсгээр ахиу хур тунадас 
ордог.  
 

          
2 дугаар зураг. Агаарын дундаж температур, С0  3 дугаар зураг. Хур тунадасны                                                                                                         

нийлбэр 
Тарваган тахлын өвчлөл 
 Өвөрхангай аймагт гарсан тарваган тахлын өсгөвөр илрэлт болон хүний өвчлөлийн 
тохиолдлын тоог 4 дүгээр зурагт үзүүлэв. Зургаас харахад өсгөвөр илрэлт сүүлийн 
жилүүдэд буурсан хандлагатай ба хүний өвчлөл мөн буурсан. Энэ нь тарваганы тоо 
толгой цөөрч байгаатай нэг талаар холбоотой боловч шууд тарваганы тоо толгой буурсан 
байгаа нь тарваган тахлын халдварлах магадлал буурна гэсэн үг биш. Агуулагч амьтдын 
тоошил буурахад байгалийн голомтот талбай буурахгүй. Харин бусад шинэ агуулагч 
амьтдад халдварлан тээгдэж голомтын талбайг тэлэх, халдварын эрсдлийг нэмэгдүүлэх 
боломжтой.  
 

    
4 дүгээр зураг. Тарваган тахлын өсгөвөр илрэлт болон  

хүний өвчлөлийн тохиолдлын тоо 
 
Тарваган тахлыг голомтод бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт 

Өвөрхангай аймгийн тарваган тахлын голомтын цөм хэсэг болох Арвайхээрийн 
1983-2014 оны агаарын температурын жилийн дундаж, хур тунадас, ууршилт, хуурайшил, 
хүний өвчлөл, ургацын өөрчлөлт, хэлбэлзлийг 5 дугаар зурагт  үзүүлэв. 
 
Температур: Агаарын температурын жилийн дундаж 1.7ºС ба 1983-2014 оны хооронд 
1.50С-аар дулаарчээ. Зунд 30-33.7ºС хүрч халдаг бол өвөлд -28...-30.6ºС хүрч хүйтэрдэг.  
 

y = -0.5296x + 13.286 
R² = 0.1533 
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346 мм хур тунадас унадаг ба нутгийн өмнөд хэсгээр бага хойд хэсгээр ахиу хур тунадас 
ордог.  
 

          
2 дугаар зураг. Агаарын дундаж температур, С0  3 дугаар зураг. Хур тунадасны                                                                                                         

нийлбэр 
Тарваган тахлын өвчлөл 
 Өвөрхангай аймагт гарсан тарваган тахлын өсгөвөр илрэлт болон хүний өвчлөлийн 
тохиолдлын тоог 4 дүгээр зурагт үзүүлэв. Зургаас харахад өсгөвөр илрэлт сүүлийн 
жилүүдэд буурсан хандлагатай ба хүний өвчлөл мөн буурсан. Энэ нь тарваганы тоо 
толгой цөөрч байгаатай нэг талаар холбоотой боловч шууд тарваганы тоо толгой буурсан 
байгаа нь тарваган тахлын халдварлах магадлал буурна гэсэн үг биш. Агуулагч амьтдын 
тоошил буурахад байгалийн голомтот талбай буурахгүй. Харин бусад шинэ агуулагч 
амьтдад халдварлан тээгдэж голомтын талбайг тэлэх, халдварын эрсдлийг нэмэгдүүлэх 
боломжтой.  
 

    
4 дүгээр зураг. Тарваган тахлын өсгөвөр илрэлт болон  

хүний өвчлөлийн тохиолдлын тоо 
 
Тарваган тахлыг голомтод бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт 

Өвөрхангай аймгийн тарваган тахлын голомтын цөм хэсэг болох Арвайхээрийн 
1983-2014 оны агаарын температурын жилийн дундаж, хур тунадас, ууршилт, хуурайшил, 
хүний өвчлөл, ургацын өөрчлөлт, хэлбэлзлийг 5 дугаар зурагт  үзүүлэв. 
 
Температур: Агаарын температурын жилийн дундаж 1.7ºС ба 1983-2014 оны хооронд 
1.50С-аар дулаарчээ. Зунд 30-33.7ºС хүрч халдаг бол өвөлд -28...-30.6ºС хүрч хүйтэрдэг.  
 

y = -0.5296x + 13.286 
R² = 0.1533 

0

10

20

30

40

50

1981 1984 1987 1991 1996 2003 2007 2010

Ө
сг

өв
өр

 и
лр

эл
т y = -0.1939x + 3.0667 

R² = 0.3879 

0

1

2

3

4

5

1986 1993 1995 1997 2001

Хү
ни

й 
өв

чл
өл

 

4 дүгээр зураг. Тарваган тахлын өсгөвөр илрэлт болон 
хүний өвчлөлийн тохиолдлын тоо

Тарваган тахлыг голомтод бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт
Өвөрхангай аймгийн тарваган тахлын голомтын цөм хэсэг болох Арвайхээрийн 1983-

2014 оны агаарын температурын жилийн дундаж, хур тунадас, ууршилт, хуурайшил, хүний 
өвчлөл, ургацын өөрчлөлт, хэлбэлзлийг 5 дугаар зурагт үзүүлэв.
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Температур:	Агаарын температурын жилийн дундаж 1.7°С ба 1983-2014 оны хооронд 
1.5°С-аар дулаарчээ. Зунд 30-33.7°С хүрч халдаг бол өвөлд -28...-30.6°С хүрч хүйтэрдэг. 

 
5 дугаар зураг. Арвайхээр станцын уур амьсгалын үзүүлэлтүүд 

 
 
Хур тунадасны хувьд: Жилд 234,4 мм хур тунадас унадаг ба үүний 92% нь дулааны 
улиралд  /5-9 дүгээр сард/ ордог. Хур тунадасны жилийн нийлбэрийн явцыг харахад 6-8 
дугаар сард их хур тунадас унадаг ба 1997 оны 7 дугаар сард 181,2 мм хур тунадас оржээ.  
 
Нийлбэр ууршиц:  Нийлбэр ууршцын жилийн дундаж 624,5 мм. Зуны улиралд /6,7,8 дугаар 
сард/ ууршилт ихэсдэг ба 7 дугаар сард хамгийн их утгандаа хүрдэг. 1983-2014 оны 
хооронд ууршцын хэмжээ 75 мм ба 7,5 см-ээр нэмэгдсэн байна. Эндээс харахад ууршиц 
нэмэгдэж байгаа нь уур амьсгал хуурайших явц эрчимжиж байна.  
 
Хуурайшлын индексийг тооцоход 0,32 гарч байгаа нь хуурайвтар нутагт орж байна. 
 
Тарваган тахал:  тус нутагт 1996, 1997, 2000 онуудад 4 удаа хүний өвчлөл тохиолдож 
бүртгэгдсэн. Харин 1986, 1993, 1994 онуудад хүний өвчлөл өссөн ч, сүүлийн жилүүдэд 
буурсан.  
 
Бэлчээрийн ургамлын ургац: Жилд дунджаар 6.7 ц/га ургац авдаг ба бэлчээрийн ургацын 
үнэмлэхүй их утга 8 дугаар сард 4.5 ц/га хүрдэг.  
 
Тарваган тахал болон уур амьсгалын үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарал 
 Арвайхээрийн 1983-2014 оны хооронд илэрсэн тарваган тахлын өсгөвөр илрэлтийг 
уур амьсгалын үзүүлэлттэй холбон судлахад агаарын температуртай -0.35, хур 
тунадастай 0.28, хуурайшлын индекстэй -0.39 буюу сулхан хамааралтай байна. Харин 
боломжит ууршилт, тарваган тахлын өсгөвөр илрэлтийн хамаарлыг exponential аргаар 
тооцоолоход -0.4 (стандарт алдаа 0.92, р=0.01 статисик үнэмшил 95%) буюу урвуу сулхан 
зэргийн статистик магадлал бүхий хамаарал ажиглагдлаа. Өсгөвөр илрэлт, хөрсний 
температурын хоорондын хамаарлыг exponential аргаар тооцоолоход 0.52 (стандарт 
алдаа 8,01, р=0.01 статисик үнэмшил 95%)  дунд зэргийн статистикийн магадлал бүхий 
хамаарал ажиглагдлаа. 
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5 дугаар зураг. Арвайхээр станцын уур амьсгалын үзүүлэлтүүд

Хур	тунадасны	хувьд: Жилд 234,4 мм хур тунадас унадаг ба үүний 92% нь дулааны 
улиралд (5-9 дүгээр сард) ордог. Хур тунадасны жилийн нийлбэрийн явцыг харахад 6-8 
дугаар сард их хур тунадас унадаг ба 1997 оны 7 дугаар сард 181,2 мм хур тунадас оржээ. 

Нийлбэр	 ууршиц:	 Нийлбэр ууршцын жилийн дундаж 624,5 мм. Зуны улиралд (6, 
7, 8 дугаар сард) ууршилт ихэсдэг ба 7 дугаар сард хамгийн их утгандаа хүрдэг. 1983-
2014 оны хооронд ууршцын хэмжээ 75 мм ба 7,5 см-ээр нэмэгдсэн байна. Эндээс харахад 
ууршиц нэмэгдэж байгаа нь уур амьсгал хуурайших явц эрчимжиж байна. 

Хуурайшлын	индексийг тооцоход 0,32 гарч байгаа нь хуурайвтар нутагт орж байна.

Тарваган	тахал: тус нутагт 1996, 1997, 2000 онуудад 4 удаа хүний өвчлөл тохиолдож 
бүртгэгдсэн. Харин 1986, 1993, 1994 онуудад хүний өвчлөл өссөн ч, сүүлийн жилүүдэд 
буурсан. 

Бэлчээрийн	 ургамлын	 ургац: Жилд дунджаар 6.7 ц/га ургац авдаг ба бэлчээрийн 
ургацын үнэмлэхүй их утга 8 дугаар сард 4.5 ц/га хүрдэг. 

Тарваган тахал болон уур амьсгалын үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарал
Арвайхээрийн 1983-2014 оны хооронд илэрсэн тарваган тахлын өсгөвөр илрэлтийг 

уур амьсгалын үзүүлэлттэй холбон судлахад агаарын температуртай -0.35, хур 
тунадастай 0.28, хуурайшлын индекстэй -0.39 буюу сулхан хамааралтай байна. Харин 
боломжит ууршилт, тарваган тахлын өсгөвөр илрэлтийн хамаарлыг exponential аргаар 
тооцоолоход -0.4 (стандарт алдаа 0.92, р=0.01 статисик үнэмшил 95%) буюу урвуу сулхан 
зэргийн статистик магадлал бүхий хамаарал ажиглагдлаа. Өсгөвөр илрэлт, хөрсний 
температурын хоорондын хамаарлыг exponential аргаар тооцоолоход 0.52 (стандарт 
алдаа 8,01, р=0.01 статисик үнэмшил 95%) дунд зэргийн статистикийн магадлал бүхий 
хамаарал ажиглагдлаа.
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6 дугаар зураг. Тарваган тахлын өсгөвөр илрэлт,  ууршилт болон  

хөрсний температурын хоорондын хамаарлын график 
  
Дүгнэлт 
 Уур амьсгалын өөрчлөлт Өвөрхангай аймгийн тарваган тахлын өсгөвөр илрэлтэнд 
хэрхэн нөлөөлж байгааг судлан дараах дүгнэлтүүдийг гаргалаа. Үүнд: 
 Өвөрхангай аймгийн агаарын температурын дундаж 1990 оноос огцом дулаарч 

эхэлсэн ба 1961-2013 оны хооронд 2°С-аар дулаарсан.  
 Хур тунадасны хувьд хэлбэлзэл ихтэй, 1961-2013 оны хооронд бага зэрэг буурсан 

боловч сүүлийн 3 жилд нэмэгдсэн байна. 
 Хөрсний температур нэмэгдэхэд  тарваган тахлын өсгөвөр илрэлт  нэмэгдэж  

байгаа нь судлаачдын дүгнэлттэй тохирч байна.  Харин тус аймгийн тарваган 
тахлын голомтын судалгааны мэдээлэл богино байсан тул бусад уур амьсгалын 
үзүүлэлттэй хамаарал сулхан гарсан байх талтай.  

 
Талархал 
 Энэхүү судалгааны ажлыг гүйцэтгэхэд тарваган тахлын байгалийн голомтын 
мэдээллийг гаргаж өгсөн БГХӨС төв, цаг уурын мэдээллийг гаргаж өгсөн ЦУОШГ-ын 
мэдээллийн төв архивын хамт олон болон хамтран ажилласан хүмүүстээ талархлаа 
илэрхийлье. 
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хүний өвчлөлийн бүс нутгийн ялган тодорхойлох асуудалд, БГХӨЭСТ-ийн Эрдэм 
шинжилгээний бүтээл №9  
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relationship between spread of animals containing of plague and climate change at the 
ugalz mountains,  

6 дугаар зураг. Тарваган тахлын өсгөвөр илрэлт, ууршилт болон 
хөрсний температурын хоорондын хамаарлын график

 
Дүгнэлт
Уур амьсгалын өөрчлөлт Өвөрхангай аймгийн тарваган тахлын өсгөвөр илрэлтэнд 

хэрхэн нөлөөлж байгааг судлан дараах дүгнэлтүүдийг гаргалаа. Үүнд:
 � Өвөрхангай аймгийн агаарын температурын дундаж 1990 оноос огцом дулаарч 

эхэлсэн ба 1961-2013 оны хооронд 2°С-аар дулаарсан. 
 � Хур тунадасны хувьд хэлбэлзэл ихтэй, 1961-2013 оны хооронд бага зэрэг буурсан 

боловч сүүлийн 3 жилд нэмэгдсэн байна.
 � Хөрсний температур нэмэгдэхэд тарваган тахлын өсгөвөр илрэлт нэмэгдэж 

байгаа нь судлаачдын дүгнэлттэй тохирч байна. Харин тус аймгийн тарваган 
тахлын голомтын судалгааны мэдээлэл богино байсан тул бусад уур амьсгалын 
үзүүлэлттэй хамаарал сулхан гарсан байх талтай. 

Талархал
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ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨНД 
БУУДАЙН УРГАЛТЫН БАЙДАЛ ДАСАН ЗОХИЦОЖ БАЙГАА НЬ 

Г.Билэгсайхан, М.Ариунбуян, Р.Батчулуун, Б.Ганчимэг
Дархан-Уул	аймгийн	УЦУОША

Хураангуй
Дархан-Уул аймгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг уур амьсгалын үндсэн үзүүлэлт 

болох агаарын температурын жилийн дундаж, буудайн ургалтын хугацааны агаарын 
дундаж температур, хур тунадасны жилийн нийлбэрийн өөрчлөлтүүдийг тооцооллоо. 

Аймгийн уур амьсгалын нөөц, экологийн төлөв байдлын давуу тал, уур амьсгалын 
өөрчлөлтөөс үүдэлтэй үр дагаврыг тус албаны ажиглалт судалгааны мэдээ болон бусад 
Эрдэм шинжилгээний байгууллагын шинжилгээний дүнд тулгуурлан гаргав. 

Буудайн ургамлын ургалтын хугацааны агро цаг уурын үзүүлэлтүүдийг Дархан-
Уул амйгийн Хонгор сумын байнгын ажиглалтын талбайд таригдсан нутагшсан 3 сортын 
буудайн агро цаг уурын ажиглалтын эх мэдээг ашиглан олон жилийн дундаж, сүүлийн 
жилүүдийн буюу хэсэгчилсэн хугацааны дундаж үзүүлэлтийг гаргаж харьцуулалт хийж 
нутагшсан сортын буудай нь цаг агаарын тохиромжгүй нөлөөллийг хэрхэн тэсвэрлэн 
дасан зохицож байгааг илрүүллээ. 

Түлхүүр	үгс: температур, хур тунадас, нутагшсан сорт, цочир хүйтрэл, хуурайшил

Оршил
Дэлхийн дулааралт эргэлт буцалтгүй болж түүний эерэг, сөрөг үр дагавар нь 

экосистем, улсын эдийн засаг, нийгэм, хувь хүний амьдралд нөлөөлөх болсон өнөө үед 
уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицож амьдрах, болзошгүй аюул, гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх, түүнийг эрсдэл багатай даван туулахад юуны өмнө хүмүүст энэ талын 
мэдлэгийг эзэмшүүлэх, мэдээллээр хангах нь онцгой чухал ач холбогдолтой. 

Бичил болон бэсрэг хэмжээний нутаг дэвсгэрийн уур амьсгалд хүний нөлөө асар 
их болоод байна. Үүний нэг тод жишээ бол хот газар өтгөрөлтийн цөм, хумхын тоос 10 
дахин, элдэв хийн хольц 5-25 дахин, үүлшил 1-5%-иар, хур тунадасны хэмжээ 5-10%-иар 
хөдөө газраас их болж, нарны цацрагийн эрчим 15-20%-иар буурч, температурын жилийн 
дундаж 0.5-1.0°С-аар дулаан байдаг явдал юм [Л.Нацагдорж, 2009].

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицохуй гэдэг нь уур амьсгалын одоогийн бодит 
болон цаашид гарах сөрөг нөлөөлөл, үр дагаварт байгаль нийгмийн өртөх байдлыг 
бууруулах, эсхүл аятай таатай нөхцлийг аль болох бүрэн дүүрэн ашиглахад чиглэсэн 
хүний үйл ажиллагаа, арга хэмжээ юм [Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр]. 

Дасан зохицох арга хэмжээний үр дүн богино хугацаанд төдийлөн илрэхгүй бөгөөд 
асар их хөрөнгө, хүч чармайлт гаргасны эцэст алсдаа үр дүн нь харагддаг ажээ.

Дархан-Уул аймгийн нутагт илэрсэн уур амьсгалын өөрчлөлт, түүнд буудайн ургалтын 
байдал хэрхэн дасан зохицож байгааг судлах зорилго тавьж дараах зорилтуудыг 
дэвшүүлэв. Үүнд: 

1. Дархан-Уул аймгийн уур амьсгалын зарим үзүүлэлтийн өөрчлөлтийг тооцоолох
2. Буудайн нутагшсан сортуудын ургалтын хугацааны агро цаг уурын нөхцлийг 

тодорхойлох 
3. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг буудайн ургалт хэрхэн тэсвэрлэж байгааг 

илрүүлэх
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Арга зүй
Дархан-Уул аймгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг цаг уурын элементүүдийн 30 

жилийн цуваанд анализ хийж, агаарын температурын жилийн дундаж, буудайн ургалтын 
хугацааны агаарын температурын дундаж, жилийн нийлбэр болон буудайн ургалтын 
хугацааны хур тунадасны хэмжээний өөрчлөлтүүдийг трендийн тэгшитгэлээр тооцооллоо. 

Уур амьсгалын нөөц, экологийн төлөв байдлын давуу тал, уур амьсгалын 
өөрчлөлтөөс үүдэлтэй үр дагаврыг ажиглалт судалгааны мэдээ материалыг нэгтгэн 
дүгнэж, онолын буюу эмпирик загварыг дедукцийн аргатай хослуулан судалсан. 

Буудайн ургамлын ургалтын хугацааны агро цаг цаг уурын үзүүлэлтүүд, түүний 
хазайлтыг тухайн хугацааны дундаж үзүүлэлт олон жилийн дундаж хугацааны үзүүлэлттэй 
харцуулалт хийж тооцсон.

Агаарын температур 30°С-аас дулаан байсан өдрийн тоо, 6 м/с, 10 м/с-ээс дээш 
салхитай өдрийн тоо, ургамлын ургалтын хугацаанд ажиглагдсан агаар, хөрсний цочир 
хүйтрэлт зэргийг олон жилийн дундаж утга болон хэсэгчилсэн хугацааны дундаж гаргаж 
жишив. 

Ашигласан мэдээ, материал
 � Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумын 1984-2013 оны цаг уурын хэмжилтийн эх 

мэдээ
 � Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Цайдам, Алтангадас, 6 дугаар бригадын 

талбайд тариалсан буудайн агро цаг уурын ажиглалтын эх мэдээ
 � Хараа-Дархан харуулын 1996-2013 оны Хараа голын урсацын мэдээ
 � Дархан-Уул аймгийн 2010-2014 оны бэлчээрийн төлөв байдлын судалгааны мэдээ

Үр дүн
Дэлхийн шилдэг 500 гаруй улс төрч, эдийн засгийн засагч, эрдэмтдийн 

оролцоотойгоор бэлтгэж, 2011 оны Давосын чуулга уулзалтанд тавьж хэлэлцүүлсэн 
“Даяаршлын эрсдэл-2011” илтгэлд манай дэлхий ертөнцийн цаашдын хөгжил дэвшилд 
сөргөөр нөлөөлж буй 40-өөд хүчин зүйлийн хамгийн эрсдэлтэй нь “Уур амьсгалын 
өөрчлөлт” гэж санал нэгтэй үзээд эрсдэлтэй хүчин зүйлийн жагсаалтын нэгдүгээрт 
оруулжээ. 

Уур амьсгалын нөөц нь улс үндэстний нийгэм эдийн засгийн хэвшил түүний хөгжлийг 
тодорхойлж байдаг байгаль экологийн үндсэн үзүүлэлт болно. Сүүлийн жилүүдийн нөхцөл 
байдал нь газар тариалангийн үйлдвэрлэл “байгалийн судасны цохилтын аясаар” явагдах 
болж байна [Ж.Мижиддорж, 2014].

 
1 дүгээр зураг. Дархан-Уул аймгийн агаарын температурын 

 жилийн дундаж, ºС 
 
Дархан сумын нутгаар сүүлийн 30 жилийн хугацаанд агаарын температурын жилийн 

дундаж -1.9 градусаас +3.2 градусын хооронд хэлбэлзэж, олон жилийн дундаж утга нь 0.4 
градус дулаан байв. Агаарын температурын жилийн дунджийн 30 жилийн явц нь өсөх 
хандлагатай байгааг 2 дугаар зургаас харж болно.  

 

 
2 дугаар зураг.  Дархан сумын агаарын температурын  

жилийн дундаж, ºС 
 
Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдын агаарын температурын жилийн дундаж утга олон 

жилийн дунджаар 0.760С байдаг бөгөөд 2010 оныг хүртэл жилд дунджаар 0.3-0.60С-аар 
өсч байсан бол 2010 оноос температурын жилийн дундаж утга дээрх сумдад буурснаас 
олон жилийн хандлага нь бууралттай гарч байгааг Орхон сумын жишээн дээр авч үзвэл:  

 

y = -0.0101x2 + 0.3033x - 0.8807 
R² = 0.4709 
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y = 0.0672x - 0.6354 
R² = 0.3342 
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t-Darkhan Linear (t-Darkhan)

1 дүгээр зураг. Дархан-Уул аймгийн агаарын температурын
жилийн дундаж, °С
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Уур амьсгалын өөрчлөлтийг тодорхойлох үзүүлэлтийн нэг агаарын температурын 
өөрчлөлтийг Дархан-Уул аймгийн хэмжээгээр авч үзвэл 1984-2010 оны агаарын 
температурын жилийн дундаж 0.3°С-аар өссөн. Харин 2010 оноос хойших 5 жилд 
агаарын температурын жилийн дундаж утга олон жилийн дундаж утгаас -1.2...-2.2°С-аар 
хүйтэрснээс тус аймгийн агаарын температурын жилийн дундаж утга 1984 оны үетэй 
харьцуулахад 2014 онд 0.13°С-аар хүйтэрсэн үр дүн гарч байна. 

Дархан сумын нутгаар сүүлийн 30 жилийн хугацаанд агаарын температурын жилийн 
дундаж -1.9 градусаас +3.2 градусын хооронд хэлбэлзэж, олон жилийн дундаж утга нь 
0.4 градус дулаан байв. Агаарын температурын жилийн дунджийн 30 жилийн явц нь өсөх 
хандлагатай байгааг 2 дугаар зургаас харж болно. 

 
1 дүгээр зураг. Дархан-Уул аймгийн агаарын температурын 

 жилийн дундаж, ºС 
 
Дархан сумын нутгаар сүүлийн 30 жилийн хугацаанд агаарын температурын жилийн 

дундаж -1.9 градусаас +3.2 градусын хооронд хэлбэлзэж, олон жилийн дундаж утга нь 0.4 
градус дулаан байв. Агаарын температурын жилийн дунджийн 30 жилийн явц нь өсөх 
хандлагатай байгааг 2 дугаар зургаас харж болно.  

 

 
2 дугаар зураг.  Дархан сумын агаарын температурын  

жилийн дундаж, ºС 
 
Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдын агаарын температурын жилийн дундаж утга олон 

жилийн дунджаар 0.760С байдаг бөгөөд 2010 оныг хүртэл жилд дунджаар 0.3-0.60С-аар 
өсч байсан бол 2010 оноос температурын жилийн дундаж утга дээрх сумдад буурснаас 
олон жилийн хандлага нь бууралттай гарч байгааг Орхон сумын жишээн дээр авч үзвэл:  

 

y = -0.0101x2 + 0.3033x - 0.8807 
R² = 0.4709 
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y = 0.0672x - 0.6354 
R² = 0.3342 
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t-Darkhan Linear (t-Darkhan)

2 дугаар зураг. Дархан сумын агаарын температурын 
жилийн дундаж, °С

Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдын агаарын температурын жилийн дундаж утга олон 
жилийн дунджаар 0.76°С байдаг бөгөөд 2010 оныг хүртэл жилд дунджаар 0.3-0.6°С-аар 
өсч байсан бол 2010 оноос температурын жилийн дундаж утга дээрх сумдад буурснаас 
олон жилийн хандлага нь бууралттай гарч байгааг Орхон сумын жишээн дээр авч үзвэл: 

     
3 дугаар зураг.  Орхон сумын агаарын температурын  

жилийн дундаж, ºС 
 

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутгаар олон жилийн дунджаар жилд 330.9 мм 
хур тунадас унадаг. Хур тунадасны 30 жилийн нормоос харахад 1985 онд хамгийн их нь 
472.4 мм хур тунадас, 1986 онд хамгийн бага 195.6 мм хур тунадас унажээ.  

Дархан-Уул аймгийн нутгаар олон жилийн дунджаар 303.9 мм хур тунадас унах 
бөгөөд хамгийн их хур тунадас Дархан суманд, хамгийн бага хур тунадас Хонгор суманд 
унадаг онцлогтой. 

 

 
4 дүгээр зураг. Дархан сумын хур тунадасны жилийн нийлбэр, мм 

 
Хур тунадасны хандлагаас үзэхэд жилд унах хур тунадасны хэмжээ бага зэрэг 

нэмэгдсэн байдал ажиглагдав.  
Дархан-Уул аймагт жилд хураан авсан буудайн ахиу ургацтай жилүүд болох 1985-

1995, 1997-1998, 2006-2013 онуудад цаг агаарын нөхцөл таатай байснаас га-гийн ургац 
8.7-18.1 цн, харин 1984, 1996 ба 1999-2005 онуудад хамгийн бага ургацтай, га-гаас  2.4-7.7 
цн ургац хураан авсан. 

 

y = -0.0495x + 1.5336 
R² = 0.138 
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3 дугаар зураг. Орхон сумын агаарын температурын 
жилийн дундаж, °С

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутгаар олон жилийн дунджаар жилд 330.9 мм хур 
тунадас унадаг. Хур тунадасны 30 жилийн нормоос харахад 1985 онд хамгийн их нь 472.4 
мм хур тунадас, 1986 онд хамгийн бага 195.6 мм хур тунадас унажээ. 

Дархан-Уул аймгийн нутгаар олон жилийн дунджаар 303.9 мм хур тунадас унах 
бөгөөд хамгийн их хур тунадас Дархан суманд, хамгийн бага хур тунадас Хонгор суманд 
унадаг онцлогтой.
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3 дугаар зураг.  Орхон сумын агаарын температурын  

жилийн дундаж, ºС 
 

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутгаар олон жилийн дунджаар жилд 330.9 мм 
хур тунадас унадаг. Хур тунадасны 30 жилийн нормоос харахад 1985 онд хамгийн их нь 
472.4 мм хур тунадас, 1986 онд хамгийн бага 195.6 мм хур тунадас унажээ.  

Дархан-Уул аймгийн нутгаар олон жилийн дунджаар 303.9 мм хур тунадас унах 
бөгөөд хамгийн их хур тунадас Дархан суманд, хамгийн бага хур тунадас Хонгор суманд 
унадаг онцлогтой. 

 

 
4 дүгээр зураг. Дархан сумын хур тунадасны жилийн нийлбэр, мм 

 
Хур тунадасны хандлагаас үзэхэд жилд унах хур тунадасны хэмжээ бага зэрэг 

нэмэгдсэн байдал ажиглагдав.  
Дархан-Уул аймагт жилд хураан авсан буудайн ахиу ургацтай жилүүд болох 1985-

1995, 1997-1998, 2006-2013 онуудад цаг агаарын нөхцөл таатай байснаас га-гийн ургац 
8.7-18.1 цн, харин 1984, 1996 ба 1999-2005 онуудад хамгийн бага ургацтай, га-гаас  2.4-7.7 
цн ургац хураан авсан. 

 

y = -0.0495x + 1.5336 
R² = 0.138 
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4 дүгээр зураг. Дархан сумын хур тунадасны жилийн нийлбэр, мм

Хур тунадасны хандлагаас үзэхэд жилд унах хур тунадасны хэмжээ бага зэрэг 
нэмэгдсэн байдал ажиглагдав. 

Дархан-Уул аймагт жилд хураан авсан буудайн ахиу ургацтай жилүүд болох 1985-
1995, 1997-1998, 2006-2013 онуудад цаг агаарын нөхцөл таатай байснаас га-гийн ургац 
8.7-18.1 цн, харин 1984, 1996 ба 1999-2005 онуудад хамгийн бага ургацтай, га-гаас 2.4-7.7 
цн ургац хураан авсан.

 
5 дугаар зураг. Дархан-Уул аймгийн буудайн ургацын хандлага, ц/га 

 
 Дархан-Уул аймагт буудайн ургалтын хугацаанд 140 мм-ээс бага хур тунадас орох 
нь ургацын хэмжээг 30-40%-иар бууруулж, 240 мм-ээс их хур тунадас орох нь ургацын 
хэмжээг  30-40%-иар нэмэгдүүлдэг  байна. 
    

1 дүгээр хүснэгт. Дархан-Уул аймгийн уур амьсгалын  
өөрчлөлтийн онцлог, түүний үр дагавар   

д/д Уур амьсгалын нөөц, экологийн 
төлөв байдлын давуу тал 

Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс буй болсон  
сөрөг үр дагавар 

1 Ургамлын ургалтын хугацаанд 
дулаан   хангалттай 
Үр тарианы ургамлын  ургалтын 
хугацаанд 1460-19000С дулаан 
хуримтлагдана. Буудайн ургалтын 
хугацааны агаарын температурын 
хоногийн дундаж 14-170С байдаг.  

Буудайн ургалтын хугацааны агаарын 
дундаж температурын өсөлт  

30 жилийн хугацаанд буудайн ургалтын 
хугацааны агаарын температурын дундаж 
0.10С-аар өссөн. 30 жилийн 7 жилд 30 
градусаас давж халсан өдрийн тоо олон 
жилийн дунджаас 9 өдрөөр олон болж, 
халууны дарамт ихэссэн. 

2 Ургамлын  ургалтын 
хугацааны хур тунадасны 
хангамж сайн 
Буудайн ургалтын хугацаанд олон 
жилийн дунджаар 237.2 мм хур 
тунадас ордог. 30 жилийн 
хугацаанд 7 жилд зуншлага 
сайтай, 16 жилд хэвийн 
зуншлагатай байсан.  

Буудайн ургалтын хугацааны хур 
тунадасны өөрчлөлт /бага зэргийн 
бууралт, хэлбэрийн өөрчлөлт/ 
30 жилийн хугацаанд 14 жилд нь олон 
жилийн дунджаас бага хур тунадас, 7 жилд 
нь дунджаар 155 мм хур тунадас орсон. 
Дулааны улиралд жилд орох аадар 
борооны тохиолдол 21 удаа, дуу цахилгаан 
15 удаа ажиглагддаг.  

3 Усны нөөц сайтай 
Хараа голын сав газар байрладаг. 
Гадаргын усны нөөц сайтай. 1986-
2011 онд Хараа голын урсацын 
жилийн дундаж хэмжээ 21.4 м3/с  
байв.  

Усны горимын өөрчлөлт, нөөцийн 
бууралт  
Хараа голын урсацын жилийн дундаж 
хэмжээ сүүлийн 10 жилд эрс багасаж, 
дунджаар 8.11 м3/с, жилийн усны гадаргын 
нөөц W=0.30 км3 хэмжээнд хүртэл багассан. 
Татруу устай жилийн давтагдал 1996-2011 
он хүртэл 16 жил үргэлжилсэн. 

4 Хөрсний үржил шим сайтай, Хөрсний үржил шимийн бууралт 

y = -0.1462x + 12.636 
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5 дугаар зураг. Дархан-Уул аймгийн буудайн ургацын хандлага, ц/га

Дархан-Уул аймагт буудайн ургалтын хугацаанд 140 мм-ээс бага хур тунадас орох 
нь ургацын хэмжээг 30-40%-иар бууруулж, 240 мм-ээс их хур тунадас орох нь ургацын 
хэмжээг 30-40%-иар нэмэгдүүлдэг байна.
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1 дүгээр хүснэгт. 
Дархан-Уул аймгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн онцлог, 

түүний үр дагавар 

д/д Уур амьсгалын нөөц, экологийн төлөв 
байдлын давуу тал

Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс буй болсон 
сөрөг үр дагавар

1

Ургамлын	 ургалтын	 хугацаанд	 дулаан	
хангалттай
Үр тарианы ургамлын ургалтын хугацаанд 
1460-1900°С дулаан хуримтлагдана. 
Буудайн ургалтын хугацааны агаарын 
температурын хоногийн дундаж 14-17°С 
байдаг. 

Буудайн	 ургалтын	 хугацааны	 агаарын	 дундаж	
температурын	өсөлт	
30 жилийн хугацаанд буудайн ургалтын 
хугацааны агаарын температурын дундаж 
0.1°С-аар өссөн. 30 жилийн 7 жилд 30 градусаас 
давж халсан өдрийн тоо олон жилийн дунджаас 
9 өдрөөр олон болж, халууны дарамт ихэссэн.

2

Ургамлын	 ургалтын	 хугацааны	 хур	
тунадасны	хангамж	сайн
Буудайн ургалтын хугацаанд олон жилийн 
дунджаар 237.2 мм хур тунадас ордог. 
30 жилийн хугацаанд 7 жилд зуншлага 
сайтай, 16 жилд хэвийн зуншлагатай 
байсан. 

Буудайн	 ургалтын	 хугацааны	 хур	 тунадасны	
өөрчлөлт	 (бага	 зэргийн	 бууралт,	 хэлбэрийн	
өөрчлөлт)
30 жилийн хугацаанд 14 жилд нь олон жилийн 
дунджаас бага хур тунадас, 7 жилд нь дунджаар 
155 мм хур тунадас орсон. Дулааны улиралд 
жилд орох аадар борооны тохиолдол 21 удаа, 
дуу цахилгаан 15 удаа ажиглагддаг. 

3

Усны	нөөц	сайтай
Хараа голын сав газар байрладаг. 
Гадаргын усны нөөц сайтай. 1986-2011 
онд Хараа голын урсацын жилийн дундаж 
хэмжээ 21.4 м3/с байв. 

Усны	горимын	өөрчлөлт,	нөөцийн	бууралт	
Хараа голын урсацын жилийн дундаж хэмжээ 
сүүлийн 10 жилд эрс багасаж, дунджаар 8.11 
м3/с, жилийн усны гадаргын нөөц W=0.30 
км3 хэмжээнд хүртэл багассан. Татруу устай 
жилийн давтагдал 1996-2011 он хүртэл 16 жил 
үргэлжилсэн.

4

Хөрсний	 үржил	 шим	 сайтай,	 газар	
тариалан	 эрхлэхэд	 тохиромжтой	
хөрстэй
Тариалангийн талбайн хөрс нь хөрсний 
үржил шимийн цөм болсон ялзмагийн 
агуулалтаар ихэнх талбай нь ялзмагийн 
чанарын үнэлгээний үзүүлэлтээр 
ялзмагийн агуулалт 2-5% ба нөөцөөр 
50-150 т/га маш багаас дунд ангилалд 
хамаарагддаг. Сумдын хувьд 0.9%-иас 
бага ялзмагтай талбай Хонгорт 6.3%, 
Орхонд 10.8% байгаа нь бага үзүүлэлт 
биш.

Хөрсний	үржил	шимийн	бууралт
Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 0.9%-иас бага 
ялзмагтай хөрс 1701.4 га буюу шинжилгээнд 
хамрагдсан хөрсний 6.4%-ийг, 1.0-1.9% 
ялзмагтай хөрс 18830.4 га буюу 71.2 хувийг, 
2-2.5% ялзмагтай хөрс 15.4 хувийг, 3-аас дээш 
хувийн ялзмагтай хөрс дөнгөж 564 га буюу 
2.1 хувийг эзэлж байна. Хөрсний хөдөлгөөнт 
фосфороор бага хангалттай талбай сайн 
хангалттай талбайгаас 2 дахин их байна. 
Хөдөлгөөнт калиар нийт талбайн 11.4 хувь 
нь сайн, 22.2 хувь нь дунд, 66.4 хувь нь бага 
хангалттай байгааг УГТХ-гийн хөрс, агро химийн 
шинжилгээний дүн харуулж байна.

5

Хортон	шавжийн	тархалт	
Байгаль цаг уурын нөхцөл нь хортон 
шавьжийн тархалт хөнөөлийг хязгаарлах 
боловч, тус аймгийн хувьд цаг агаарын 
тохиромжтой нөхцөл бүрдсэн үед хортны 
өсөлт хөгжил идэвхтэй явагдаж, хөдөө 
аж ахуйд хор хөнөөл учруулах нь цөөнгүй 
тохиолддог. 

Хортон	шавжийн	олшролт
Аймгийн хэмжээнд сүүлийн жилүүдэд 1 м2 
талбай дахь царцаа харьцангуй олширч, 
ялангуяа Төмөр толгой, Салхит орчмын 
бэлчээрт 7 дугаар сард царцааны хэт олшролт 
ажиглагддаг. Хэт олшролтын үеэр 1 м2 талбайд 

дунджаар 15 ш царцаа тоологдов. Царцаа 6-8 
дугаар сард олшроод 9 дүгээр сараас цөөрдөг. 
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6

Бэлчээрийн	 хээрийн	 бүсэд	 багтаж,	
ургамлын	 олон	 зүйл	 ургадаг,	 ургац	
сайтай	нутаг
Бэлчээрт уулын хээр, нугын хээр, хуурай 
хээрийн дэд хэв шинж болон нугын хэв 
шинж зонхилон тохиолддог. Нутгийн зүүн 
хэсэгт уулын хээрийн ургамалжилт голлон 
жижиг дэгнүүлт үетэн-алаг өвст, ботууль-
алаг өвст, алаг өвс-үетэнт бүлгэмдлүүд 
зонхилдог. Нутгийн баруун зах Хараа 
голын хөндийгөөр нугын хээр ба хуурай 
хээрийн ургамал ноёрхдог.

Бэлчээрийн	доройтлын	шинж	илэрч	байгаа
Хараа голын хөндийгөөр жижиг навчит харгана 
бүхий хялгана-хазаар өвст, хялгана-харганат 
бүлгэмдэл элбэг тархсан ч жилийн 4 улиралд 
ашиглагддаг бэлчээрт ширэг улалж, Адамсын 
шарилж, агь, ишгүй гичгэнэ, жижиг болон 
нарийн навчит харгана зонхилон ургасан, жил 
бүр ургамлын зүйлийн бүрдлийн тоо цөөрч, 
эдгээр ургамлын эзлэх хувь нэмэгдэж байгаа нь 
бэлчээрийн доройтол явагдаж байгааг харуулна. 

7

Хөрсний	чийгийн	нөөц	
Тариалангийн ихэнх талбайн 0-20 см гүнд 
24-34 мм, 0-50 см гүнд дунджаар 40-75 мм 
ашигтай чийгийн нөөц буудайн ургалтын 
хугацаанд хуримтлагддаг бөгөөд 7 дугаар 
сард бага зэрэг багасч 0-20 см гүнд 19-21 
мм, 0-50 см гүнд 24-34 мм болдог.

Хөрсний	 гадаргын	 болон	 ургамлаас	 уурших	
ууршицийн	өсөлт
Судалгааны жилүүдэд хөрсний ууршил 2005 онд 
хамгийн бага 79.4 мм, 2002-2004 онд 102-119 
мм, харин 2013 онд хамгийн их 375 мм, 2014 
онд 2 дахь их утга ажиглагджээ. Сүүлийн 13 
жилийн дунджаар 193.6 мм ууршил явагдсан. 
Зуны улиралд орсон хур тунадасны 83.9 хувь нь 
ууршсан. 

8

Хуурайшлын	зэрэг
30 жилийн хугацаанд 8-9 жил нь гантай 
буюу гандуу, 2 жил нь чийглэг, бусад 
жилүүд хэвийн зуншлагатай жилд 
тооцогдож байгаагаас үзэхэд гангийн 
давтагдал ихтэй, хуурайшилтай газар 
нутагт багтаж байна.

Хуурайшлын	 улмаас	 ой	 хээрийн	 түймрийн	
эрсдлийн	нэмэгдэл
Ой хээрийн түймэр жилд 5-10 удаа гардаг 
бөгөөд ой хээрийн түймэр гарах шалтгаан 
нь хүний болгоомжгүй үйл ажиллагаа, аянга 
цахилгаантай холбоотой гардаг. 

Тус аймгийн жилийн дундаж агаарын температурын өөрчлөлт өсч байгаад буурсан 
хандлагатай байгаа ч буудайн ургалтын хугацааны агаарын дундаж температурын 
өөрчлөлт нь өсөх хандлагатай. 

чийглэг, бусад жилүүд хэвийн 
зуншлагатай жилд тооцогдож 
байгаагаас үзэхэд гангийн 
давтагдал ихтэй, хуурайшилтай 
газар нутагт багтаж байна. 

бөгөөд ой хээрийн түймэр гарах шалтгаан 
нь хүний болгоомжгүй үйл ажиллагаа, аянга 
цахилгаантай холбоотой гардаг.  

 
Тус аймгийн жилийн дундаж агаарын температурын өөрчлөлт өсч байгаад буурсан 

хандлагатай байгаа ч буудайн ургалтын хугацааны агаарын дундаж температурын 
өөрчлөлт нь өсөх хандлагатай.  

 

    
6 дугаар зураг.  Дархан-Уул аймгийн буудайн ургалтын хугацааны  

агаарын дундаж температурын өөрчлөлт, ºС 
 
Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд сүүлийн 30 жилийн ургамлын ургалтын хугацаа (V-VIII 

сар)-ны агаарын температурын дунджийн хандлага ерөнхийдөө өссөн байгаа бөгөөд энэ 
хугацааны зөрүү 0.1 градус байна. 

Манай аймгийн нутагт V-YIII сард олон жилийн дунджаар 237.2 мм хур тунадас ордог 
ба үүнээс 14 жилд нь олон жилийн дунджаас бага хур тунадас унажээ. 

 

               
7 дугаар зураг. Дархан-Уул аймгийн буудайн  ургалтын  

хугацааны нийлбэр хур тунадас, мм  
 

Дулааны улирлын хур тунадасны нийлбэрийн хувьд манай аймгийн нутагт сүүлийн 
30 жилийн хандлага 2.5 мм-ээр бууралттай байгаа нь ургамал ургахад таагүй, газрын 
доройтол үүсгэхэд байгалийн хүчин зүйл талаас сөргөөр нөлөөлөх талтай байж болох юм.  

Дулаан, чийгийн хангамжаар хамгийн тохиромжтой, ахиу ургацтай жилүүдийн агро 
цаг уурын нөхцлийг авч үзэхэд дундаж ургац 15.5 ц/га, 50С-аас дээшхи ашигтай 
температурын нийлбэр 1479.80С, буудайн ургалтын хугацаанд дунджаар 263.7 мм хур 
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6 дугаар зураг. Дархан-Уул аймгийн буудайн ургалтын хугацааны 
агаарын дундаж температурын өөрчлөлт, °С

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд сүүлийн 30 жилийн ургамлын ургалтын хугацаа (V-VIII 
сар)-ны агаарын температурын дунджийн хандлага ерөнхийдөө өссөн байгаа бөгөөд энэ 
хугацааны зөрүү 0.1 градус байна.

Манай аймгийн нутагт V-VIII сард олон жилийн дунджаар 237.2 мм хур тунадас ордог 
ба үүнээс 14 жилд нь олон жилийн дунджаас бага хур тунадас унажээ.
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чийглэг, бусад жилүүд хэвийн 
зуншлагатай жилд тооцогдож 
байгаагаас үзэхэд гангийн 
давтагдал ихтэй, хуурайшилтай 
газар нутагт багтаж байна. 

бөгөөд ой хээрийн түймэр гарах шалтгаан 
нь хүний болгоомжгүй үйл ажиллагаа, аянга 
цахилгаантай холбоотой гардаг.  

 
Тус аймгийн жилийн дундаж агаарын температурын өөрчлөлт өсч байгаад буурсан 

хандлагатай байгаа ч буудайн ургалтын хугацааны агаарын дундаж температурын 
өөрчлөлт нь өсөх хандлагатай.  

 

    
6 дугаар зураг.  Дархан-Уул аймгийн буудайн ургалтын хугацааны  

агаарын дундаж температурын өөрчлөлт, ºС 
 
Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд сүүлийн 30 жилийн ургамлын ургалтын хугацаа (V-VIII 

сар)-ны агаарын температурын дунджийн хандлага ерөнхийдөө өссөн байгаа бөгөөд энэ 
хугацааны зөрүү 0.1 градус байна. 

Манай аймгийн нутагт V-YIII сард олон жилийн дунджаар 237.2 мм хур тунадас ордог 
ба үүнээс 14 жилд нь олон жилийн дунджаас бага хур тунадас унажээ. 

 

               
7 дугаар зураг. Дархан-Уул аймгийн буудайн  ургалтын  

хугацааны нийлбэр хур тунадас, мм  
 

Дулааны улирлын хур тунадасны нийлбэрийн хувьд манай аймгийн нутагт сүүлийн 
30 жилийн хандлага 2.5 мм-ээр бууралттай байгаа нь ургамал ургахад таагүй, газрын 
доройтол үүсгэхэд байгалийн хүчин зүйл талаас сөргөөр нөлөөлөх талтай байж болох юм.  

Дулаан, чийгийн хангамжаар хамгийн тохиромжтой, ахиу ургацтай жилүүдийн агро 
цаг уурын нөхцлийг авч үзэхэд дундаж ургац 15.5 ц/га, 50С-аас дээшхи ашигтай 
температурын нийлбэр 1479.80С, буудайн ургалтын хугацаанд дунджаар 263.7 мм хур 
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7 дугаар зураг. Дархан-Уул аймгийн буудайн ургалтын 
хугацааны нийлбэр хур тунадас, мм 

Дулааны улирлын хур тунадасны нийлбэрийн хувьд манай аймгийн нутагт сүүлийн 
30 жилийн хандлага 2.5 мм-ээр бууралттай байгаа нь ургамал ургахад таагүй, газрын 
доройтол үүсгэхэд байгалийн хүчин зүйл талаас сөргөөр нөлөөлөх талтай байж болох юм. 

Дулаан, чийгийн хангамжаар хамгийн тохиромжтой, ахиу ургацтай жилүүдийн агро цаг 
уурын нөхцлийг авч үзэхэд дундаж ургац 15.5 ц/га, 5°С-аас дээшхи ашигтай температурын 
нийлбэр 1479.8°С, буудайн ургалтын хугацаанд дунджаар 263.7 мм хур тунадас унаж, 
хөрсний чийгийн хангамж 76.7%-тай байжээ. Дээрх жилүүдэд буудайн ургалтын хугацаанд 
300С-аас давж халсан өдрийн тоо 12 байна.

2 дугаар хүснэгт. 
Дархан-Уул аймгийн буудайн ургалтанд тохиромжтой,

 тохиромжгүй нөхцлийн агро цаг уурын үзүүлэлт

Үзүүлэлт

Буудайн 
ургацын 
хэмжээ, 

ц/га

5°С-аас дээшхи 
ашигтай 

температурын 
нийлбэр, °С

30°С-аас 
давж 

халсан 
өдрийн тоо

Ургалтын 
хугацааны 

хур тунадас, 
мм

Хөрсний 
чийгийн 

хангамж, %

ОЖД 10.4 1656.6 18 272.4 69.5
Тохиромжтой 

жилүүдийн дундаж 15.5 1479.8 12 263.7 76.7

Тохиромжгүй 
жилүүдийн дундаж 5.3 1879.5 27 155.2 36.4

Дулааны нөөц агро цаг уурын нөхцлөөр хамгийн тохиромжгүй 7 жилд өндөр ургацтай 
жилүүдийн дунджаас 399.7°С-аар их, 30°С-аас давж халсан өдрийн тоо 27, хур тунадасны 
хэмжээ 108.5 мм-ээр, олон жилийн дунджаас 117.2 мм-ээр тус тус бага, хөрсний чийгийн 
хангамж муу байв. 

Сүүлийн 5 жилийн байдлаар буудайн сонгосон сортуудын агро цаг уурын нөхцлийг 
тодорхойлоход:

3 дугаар хүснэгт. 
Буудайн сортуудын ургалтын хугацааны агро цаг уурын үзүүлэлт

Та
лб

ай
н 

ду
га

ар

Буудайн сорт

Буудайн 
ургацын 
хэмжээ, 

ц/га

5°С-аас 
дээшхи 
ашигтай 

температурын 
нийлбэр, °С

30°С-аас 
давж 

халсан 
өдрийн 

тоо

Ургалтын хугацааны 
хур тунадас, мм

Хөрсний 
чийгийн 
хангамж, 

%Дундаж Хамгийн 
бага

№3 Бурятская остистая 14.0 1316.1 35 208.0 124.3 65.6
№4 Алтайский-50 15.0 1319.4 32 217.6 125.7 72.1
№7 Дархан-144 15.5 1331.1 32 216.1 117.6 67.5
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Дээрх буудайн сортууд нь 5 жилийн дунджаар дулаан, чийгийн нөөц хангалттай, 
хөрсний чийгийн нөөц дунд зэрэг байсан ч зарим жил, жишээ нь: 2009, 2011, 2014 онуудад 
тухайн сортын талбайд буудайн ургалтын хугацаанд цаг агаарын тохиромжгүй жилүүдэд 
орсон хур тунадаснаас бага хур тунадас унаж, хөрсний чийгийн нөөц хангалтгүй, 
30°С-аас дээш халсан өдрийн тоо 32-35 өдөр, үе үе халууны дарамт 5-6 өдрөөр дараалан 
ажиглагдаж байсан хэдий ч 12-13 ц/га ургац хураан авсан. Энэ нь газар тариалангийн 
төв бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дээрх сортын буудайн ургалтын байдал дасан 
зохицон ургалт нь явагдсан гэж үзэж болох юм.

Буудайн ургалтын байдалд сөрөг нөлөө үзүүлдэг салхины хурдны өөрчлөлт, агаар, 
хөрсний цочир хүйтрэлтийн байдлыг буудайн ургалтын хугацаанд авч үзвэл:

 
4 дүгээр хүснэгт. 

Буудайн ургалтанд сөрөг нөлөө үзүүлсэн цаг агаарын үзүүлэлтүүд

	Үзүүлэлтүүд Буудайн сорт
Бурятская остистая Дархан-144 Алтайский-50 

Цочир хүйтрэлт 
-Агаарт

Өдрийн тоо 6 6 2

Эрчим -0.5...-4.9 -0.5...-4.5 -0.2...-3.1
Цочир хүйтрэлт

-Хөрсөнд
Өдрийн тоо 6 7 5

Эрчим -0.7...-5.6 -0.7...-6.0 -0.7...-5.6
Салхины хурд, 

м/с
дундаж 3.3 3.3 3.3

Хамгийн их 24 24 24
Салхитай 

өдрийн тоо
≥6 м/с-ээс их 11 9 11
≥10 м/с-ээс их 7 6 8

Буудайн тарилтаас цухуйлт, 3 дахь навчлалтын үед салхины дундаж хурд 3.3 м/с, 6 
м/с-ээс дээш салхитай өдрийн тоо 9-11, 10 м/с-ээс дээш салхитай өдрийн тоо 6-8 өдөр, 
Бурятская остистая, Дархан-144 сортын буудайн ургалтын хугацаанд жилд дунджаар 
агаарт 6, хөрсөнд 6-7 өдөр цочир хүйтэрч, хүйтрэлийн эрчмийн хамгийн их нь -4...-60С, 
Алтайский-50 сортын буудайд агаарт 2 өдөр, хөрсөнд 5 өдөр цочир хүйтэрч, хүйтрэлийн 
эрчим -3...-60С хүрчээ. Цочир хүйтрэлийн үеэр дөнгөж цухуйсан буудайн навч шарлан 
гулжийдаг боловч агаарын температур тогтвортой дулаарсан, хөрсний чийгийн хангамж 
хангалттай үед хурдан сэргэж байлаа. 

Дүгнэлт
1. Дархан-Уул аймагт 1984 оноос 2010 он хүртэл агаарын температурын жилийн 

дундаж 0.3°С-аар өссөн бөгөөд 2010 оноос хойш агаарын температурын жилийн 
дундаж утга олон жилийн дундаж утгаас -1.2...-2.2°С -аар хүйтэрснээс тус аймгийн 
агаарын температурын жилийн дундаж утга 1984 оны үетэй харьцуулахад 2014 
онд 0.13°С-аар хүйтэрсэн. 

2. Тус бүс нутагт жилд 303.0 мм хур тунадас унах бөгөөд 2014 оны байдлаар хур 
тунадас бага зэрэг нэмэгдэж байгаа хандлагатай. 

3. Ургамлын ургалтын хугацааны агаарын температурын дундаж 14-17 градус байх 
нь хамгийн тохиромжтой бөгөөд 2014 оны байдлаар 0.1 градусаар дулаарчээ.

4. Дархан-Уул аймаг нь Монголын уур амьсгалын бусад бүсүүдээс уур амьсгалын 
нөөц, экологийн төлөв байдлын хувьд давуу талтай ч уур амьсгалын өөрчлөлтөөс 
үүдэлтэй зуны хуурайшилт, бэлчээрийн доройтол, усны нөөцийн багасалт, 
хөрсний үржил шимийн бууралт, ой хээрийн түймрийн эрсдэл нэмэгдсэн зэрэг 
сөрөг үр дагаврууд бий болоод байна. 
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5.  Буудайн тарилтаас цухуйлт, 3 дахь навчлалтын үед салхины дундаж хурд 3.3 м/с, 
10 м/с-ээс дээш салхитай өдрийн тоо 6-8 өдөр байж, агаар, хөрсөнд -3...-60С хүрч 
цочир хүйтрэхийг нутагшсан сортууд тэсвэрлэж байна. 

6.  Газар тариалангийн төв бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд нутагшсан сортын 
буудайн ургалт дасан зохицож, 14-16 ц/га ургац хураан авах боломжтой. 

Ашигласан хэвлэл
1. Д.Дагвадорж, “Агроэкосистемийн математик загварчлал” УБ., 2011 он, х-141-158
2. Д.Дагвадорж, “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицохуй” гарын авлага, УБ 2013 

он, х-14
3. Дархан-Уул аймгийн агро цаг уурын шинжилгээний ажлын тайлан, Дархан 2009-

2014 он
4. Р.Мижиддорж, Г.Туваансүрэн, П.Гомболүүдэв нар, “Уур амьсгалын өөрчлөлт, 

гамшгийн эрсдлийг бууруулах нь” УБ 2009 он, х-36-48
5. Ж.Мижиддорж, “Монгол орны экосистем, түүний тулгамдсан асуудал”, Дархан 

2014 он, х-29 
6. Ж.Оюун, П.Содгэрэл, Г.Билэгсайхан нар, “Дархан-Уул аймгийн газрын доройтолд 

уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө, түүнийг бууруулах зохистой арга хэмжээ” 
“Дархан хотын хөгжлийн стратеги-II” ЭШОПБХ-ын илтгэлүүдийн эмхэтгэл, Дархан 
2015 он, х-733-742 

7. “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр” 2011 он
8.  “Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр” 2010 он
9.  “Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого” 1997 он
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ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭ АШИГЛАН 
(Ургамлын нормчилсон ялгаварын индекс) 

УРГАМЛЫН УРГАЛТЫН ХӨГЖЛИЙН ҮЕ ШАТЫГ ИЛРҮҮЛЭХ

С.Жавзмаа1 Доктор Э.Мөнхцэцэг2

1Төв	аймгийн	УЦУОША
2МУИС,	Хэрэглээний	шинжлэх	ухаан	инженерчлэлийн	сургууль

Хураангуй 
Энэхүү судалгааны ажлын судлагдахуун нь Хээрийн бүсэд зонхилон ургадаг 

ургамлын (Крыловын хялгана, Агь) ургалтын үе шатыг зайнаас тандан судлалын арга, 
технологи ашиглан илрүүлэх явдал байлаа. SPOT-Vegetation сенсорын 10 өдрийн анализ 
хийсэн Төв аймаг орчмын 2006-2011 оны мэдээ, мөн судалгааны талбайд хийсэн гар 
спектрорадиометрийн мэдээг ашиглав. Ургамлын ургалтын үе шатны хөгжлийн ажиглалт, 
хэмжилтийн мэдээг боловсруулахдаа дүрслэлийн болоод аналитик статистикийн аргуудыг 
ашигласан байхад NDVI-н мэдээнд ArcGIS, ENVI зэрэг зайнаас тандан судлалын арга 
технологи ашиглалаа. Үр дүнд, NDVI ба бэлчээрийн ургацын хооронд тодорхой хэмжээний 
зөрүү илэрснээс гадна ургамлын ургалтын хөгжлийн хувьд ургалтын эхэн болоод дунд 
үед сул хамааралтай байхад ургамлын ургалтын дунд хугацааны үе шатуудад хүчтэй 
хамааралтай байгааг харуулсан. Төв аймгийн бэлчээрийн ургац ба NDVI-н хооронд 
тодорхой хамаарлыг үзүүлж байна. Тиймээс зайнаас тандан судлалын арга зүй нь 
ургамлын ургалтыг илрүүлэхэд чухал бөгөөд ялангуяа мал аж ахуйн бэлчээрийн нөөцийг 
тодорхойлоход маш хэрэгтэй. 

Түлхүүр	үгс:	Бэлчээрийн	ургац,	Агь,	Крыловын	хялгана,	SPOT,	спектрорадиометр

Оршил 
Өргөн уудам газар нутагт ургамлын ургалтын хөгжлийн үе шатыг илрүүлэх нь 

ургамлын орон зайн тархалтын хэмжээг тооцоолоход маш чухал ач холбогдолтой. 
Монгол орны хээрийн бүсэд Агь ба Хялгана зонхилон ургадаг. Зайнаас тандан судлалын 
индексүүд нь ургамлын ногоон байдлыг ойрын хэт улаан болон үзэгдэх гэрлийн долгионы 
уртын мужид хэмжих бөгөөд ихэвчлэн газрын гадаргын биомасс [Gitelson, 2004] болон 
ургамал бүрхэж буй газар бүрхэвчийг хувиар тооцоолоход хэрэглэгддэг [Пүрэвдорж нар., 
1998 Wiegand нар., 1991]. Ургамлын нормчилсон ялгаврын индексийг (NDVI) ашиглан 
ургамал ба ургамлын ургалтын системийг судлах маш олон аргуудыг хөгжүүлсээр ирсэн 
[Akiyama нар., 2002, Saito нар., 2002]. NDVI-ийг тооцоолсноор аль газар нутагт ногоон 
массын хэмжээ бусад газраас илүү байгааг ойрын хэт улаан туяаны ба үзэгдэх гэрлийн 
мужид бүртгэгдсэн ургамлын ойцын мэдээнээс NDVI-н орон зайн тархалтын зургийг 
босгосноор үүнийг мэдэх боломжтой. Тиймээс нэг газар нутагт хэт бэлчээрлэлтээс үүдэн 
гарах ургамлын стрессийг мөн багасгах боломжтой. Ялангуяа хүний оролцоо бага байдаг 
томоохон хэмжээтэй нутаг дэвсгэр ба газар тариалангийн бүсэд NDVI-г тооцоолж үнэлгээ 
хийх нь маш чухал. 

NDVI-г ашиглан ургамлын ургалтын хөгжлийн үе шатыг илрүүлэх нь ялангуяа цаг 
уурын ажиглалтын станцууд нэг нь нөгөөгөөсөө нилээд алслагдмал байрладаг Монгол 
орны хувьд шаардлагатай судалгаа юм. Иймээс хиймэл дагуулд суурилсан мэдээний 
анализ ба зайнаас тандан судлалын арга зүйг ашиглан NDVI-г тооцоолох нь бэлчээрийн 
менежментийг төлөвлөх, ургамлын мониторинг хийх мөн жил бүрийн ургацын хэмжээг 
тооцоолоход нэн шаардлагатай. NDVI-г цаг агаар, хур тунадас, агаарын температур, 
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чийгшил, салхины зүг ба хурд зэргээс хамааруулан судалсан маш олон судалгаа байдаг 
боловч ургамлын ургалтын хөгжлийн үе шатыг NDVI-аас хамааруулсан судалгаа маш 
цөөхөн. Энэ судалгааны ажилд бид дүрслэлийн ба аналитик статистикийн аргууд 
болох MATLAB, SPSS зэргийг ашигласан бол NDVI-г тооцоолох болон ургамлын орон 
зайн тархалтыг хийхдээ ArcGIS ба QGIS зайнаас тандан судлалын арга техникүүдийг 
ашиглалаа. 

Ашигласан материал ба арга зүй
Монгол орны төв хэсэгт орших Төв аймгийн газар нутгийг энэ нутгийн зонхилох 

ургамлууд болох агь ба хялганы ургалтын хөгжлийн үе шатыг илрүүлэх судалгааны муж 
болгон сонгож авлаа. Хэдийгээр судалгааны муж дангаараа Монгол орны хээрийн бүсийг 
төлөөлж буй авч Монгол орон хэд хэдэн байгалийн бүс бүслүүрт хуваагддаг. Судалгааны 
мужийг 1 дүгээр зурагт үзүүлэв. 

цөөхөн. Энэ судалгааны ажилд бид дүрслэлийн ба аналитик статистикийн аргууд болох 
MATLAB, SPSS зэргийг ашигласан бол NDVI-г тооцоолох болон ургамлын орон зайн 
тархалтыг хийхдээ ArcGIS ба QGIS зайнаас тандан судлалын арга техникүүдийг 
ашиглалаа.  

 
Ашигласан материал ба арга зүй 

Монгол орны төв хэсэгт орших Төв аймгийн газар нутгийг энэ нутгийн зонхилох 
ургамлууд болох агь ба хялганы ургалтын хөгжлийн үе шатыг илрүүлэх судалгааны муж 
болгон сонгож авлаа. Хэдийгээр судалгааны муж дангаараа Монгол орны хээрийн бүсийг 
төлөөлж буй авч Монгол орон хэд хэдэн байгалийн бүс бүслүүрт хуваагддаг. Судалгааны 
мужийг 1 дүгээр зурагт үзүүлэв.  

 
1 дүгээр зураг. Судалгааны муж 

 
Төв аймгийн 2006-2011 оны SPOT-Vegetation S-10 өдрийн ургамлын нормчилсон 

ялгаврын индекс (NDVI), агаар мандлын засал хийсэн хиймэл дагуулын зургуудыг 
ургамлын фенологийн өөрчлөлтийг судлахад тус тус ашиглав. Ургацын мэдээг ашиглаж 
NDVI ба ургац хоорондын хамаарал тооцох, станцад хийсэн хэмжилтийн мэдээг хиймэл 
дагуулынхтай харьцуулж шалгах зэргээр ашиглалаа. Газрын гадарга дээр хийсэн 
хэмжилтийн үнэмшлийг хиймэл дагуулын мэдээтэй харьцуулан шалгаж үзэх үүднээс хэд 
хэдэн ургамал дээр MS-720 гар-спектрорадиометрээр 4 дүгээр сарын сүүлчээс 5 дугаар 
сарын эхэн үеийн хооронд хэмжилт хийсэн. MS-720 нь 450, 900 градусын мөн туслах 22.50 

(хагас өнцөг) градусын өнцгүүдэд хэмжилт хийдэг спектрорадиометр (2 дугаар зураг). 
Хиймэл дагуул ба гар спектрорадиометрийн мэдээнээс NDVI-г бодохдоо доорх томъѐог 
ашиглав.  
 

            
               

 
Энд: NIR - Ойрын хэт улаан туяаны муж, VIS-үзэгдэх гэрлийн муж 

Эдгээр спектрийн ойцууд нь суваг бүрт ирж буй ойсон цацрагийн өөрсдийнх нь 
харьцаа байдаг тул -1.0 ба +1.0 хооронд утга авдаг. 
 

1 дүгээр зураг. Судалгааны муж

Төв аймгийн 2006-2011 оны SPOT-Vegetation S-10 өдрийн ургамлын нормчилсон 
ялгаврын индекс (NDVI), агаар мандлын засал хийсэн хиймэл дагуулын зургуудыг 
ургамлын фенологийн өөрчлөлтийг судлахад тус тус ашиглав. Ургацын мэдээг ашиглаж 
NDVI ба ургац хоорондын хамаарал тооцох, станцад хийсэн хэмжилтийн мэдээг хиймэл 
дагуулынхтай харьцуулж шалгах зэргээр ашиглалаа. Газрын гадарга дээр хийсэн 
хэмжилтийн үнэмшлийг хиймэл дагуулын мэдээтэй харьцуулан шалгаж үзэх үүднээс хэд 
хэдэн ургамал дээр MS-720 гар-спектрорадиометрээр 4 дүгээр сарын сүүлчээс 5 дугаар 
сарын эхэн үеийн хооронд хэмжилт хийсэн. MS-720 нь 45°, 90° градусын мөн туслах 22.5° 

(хагас өнцөг) градусын өнцгүүдэд хэмжилт хийдэг спектрорадиометр (2 дугаар зураг). 
Хиймэл дагуул ба гар спектрорадиометрийн мэдээнээс NDVI-г бодохдоо доорх томъёог 
ашиглав. 

Энд:	NIR	-	Ойрын хэт улаан туяаны муж, VIS-үзэгдэх гэрлийн муж
Эдгээр спектрийн ойцууд нь суваг бүрт ирж буй ойсон цацрагийн өөрсдийнх нь 

харьцаа байдаг тул -1.0 ба +1.0 хооронд утга авдаг.
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Спектр муж: 350-1050 нм
Спектр шийд: 10 нм

Суваг (Долгионы уртын 
интервал: 256 суваг) 3.3 нм
Апартур өнцөг: FOV 45, 90 

(тохируулга 22.5)
Ажиллах орчин: 

Температур -10~+40
Харьцангуй чийгшил: 

0-90%

2 дугаар зураг. MS-720 гар-спектрорадиометр

Үр дүн
NDVI индексийг газрын хэмжилт ба хиймэл дагуулын мэдээнээс хоёулангаас нь 

бодож гаргалаа. Ургамлын орон зайн тархалтын зургийг босгохдоо SPOT-Vegetation S-10 
өдрийн 2006-2011 оны мэдээ ашиглав. 

1 дүгээр хүснэгт. 
2006-2011 оны хоорондох агаарын температурын дундаж

Үзүүлэлт Өргөрөг Уртраг Сар
Станцын нэр 4 5 6 7 8 9
Баянчандмань 48.2273 106.285 2.8 9.7 16.1 18.5 16.2 10.2
Угтаалцайдам 48.2581 105.405 3 10.4 16.8 19.2 16.6 10.4
Мөнгөнморьт 48.2063 108.487 -0.1 7.4 14 16.2 14 7.4
Жаргалант 48.5265 105.881 3.2 10.5 16.6 19 16.4 10
Эрдэнэсант 47.3334 104.493 3.4 10.9 16.8 19 16.8 11.2
Зуунмод 47.7131 106.952 2.5 8.7 15.5 18.1 16 9.7
Баян 47.2566 107.538 1.4 7.2 16.5 18.7 16.6 9.6
Лүн 47.8666 105.251 3.4 12.1 18.6 20.9 18.4 11.8
Бүрэн 46.9173 105.047 3.7 11.3 17.9 20.1 17.8 11.4
Баян-өнжүүл 47.0404 105.954 4 11.6 18.2 20.4 18 11.7
Алтанбулаг 47.6948 106.41 5 10.1 17 19.2 16.9 9.9

1 дүгээр хүснэгтэд 2006-2011 оны Төв аймгийн дундаж агаарын температурыг 
үзүүллээ. (11 станцаар)

2 дугаар хүснэгт. 
2006-2011 оны хоорондох хур тунадасны нийлбэр

Үзүүлэлт Сар Ургамлын нэрСтанцын нэр 4 5 6 7 8 9
Баянчандмань 40.2 179.4 349.7 344.4 367.9 84.1 1.	Агь
Угтаалцайдам 39.9 137.5 363.6 430.8 392.4 89.9
Мөнгөнморьт 48.5 98.1 377.4 464 396.4 72
Жаргалант 61.4 214.3 328.1 443.2 506.7 129.5
Эрдэнэсант 39 100 318.5 370.7 364.9 33.7 2.	Хялгана
Зуунмод 30 155.7 318 378.1 300.6 71.8



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 2015 103

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Баян 39.2 75.5 359.5 395.3 247.9 43
Лүн 23.4 111.2 378 318.8 286.7 42.7
Бүрэн 22.8 52.5 227.7 250.7 269.1 22.2
Баян-өнжүүл 17.4 57.9 236.8 276.2 236.4 24.6
Алтанбулаг 19.7 102.5 306.1 313 300.2 43.1

2 дугаар хүснэгтэд дээрхтэй ижил жилүүдийн нийлбэр хур тунадсыг үзүүлэв. Эдгээр 
жилүүдэд агаарын дундаж температурын хязгаар -0.1°...+20.9°С байхад хур тунадасны 
нийлбэр 17.4-506.7 мм байв. Төв аймгийн нутгийн ихэнх хэсгээр агь, хялгана зонхилж 
ургадаг. 

3 дугаар зураг. Судалгааны ажилд сонгож авсан станцууд дээрх 
NDVI утга ба түүнтэй харгалзаж буй ургамлын ургалтын хоног

4 дүгээр зураг. Агины ургалтын хөгжлийн үе шат, 2006-2011 оны дундаж
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5 дугаар зураг. Хялганы ургалтын хөгжлийн үе шат, 2006-2011 оны дундаж

3 дугаар хүснэгт. 
Агины ургалтын хөгжлийн үе шатны үргэлжилсэн хоног

Ургамлын 
нэр

Хөгжлийн үе 
шат

Станцын нэр Үргэлжилсэн хугацаа, 
Жулиан хоногоор

Угтаал Зуунмод Баян-
өнжүүл Угтаал Зуунмод Баян-

өнжүүл

Агь

Цухуйлт + + + 118-205 118-160 118-130
Нахианы 

өсөлт - + + - 160-190 130-170

Бундуйжилт + + + 205-220 190-210 170-220
Цэцэглэлт + + + 220-230 210-230 220-250

Үрийн 
боловсролт + + + 230-260 230-260 250-260

Хаталт, 
хагдралт + + + 260-280 260-280 260-280

4 дүгээр хүснэгт. 
Хялганы ургалтын хөгжлийн үе шатны үргэлжилсэн хоног

Ургамлын 
нэр

Хөгжлийн үе 
шат

Станцын нэр Үргэлжилсэн хугацаа, 
Жулиан хоногоор

Угтаал Зуунмод Баян-
өнжүүл Угтаал Зуунмод Баян-

өнжүүл

Хялгана

Цухуйлт + + + 115-190 118-190 115-178
Түрүү/Залаа + - + 190-205 - 178-200
Цэцэглэлт + + + 205-230 190-220 200-230

Үрийн 
боловсролт + + + 230-250 220-250 230-260

Хаталт, хагдралт + + + 250-270 250-265 260-280
Хэнзлэлт - + - - 265 -

Дээрх 3, 4, 5 дугаар зурагт агь ба хялганы 2006-2011 оны хоорондох дундаж 
ургалтын хөгжлийн үе шатыг SPOT хиймэл дагуулын Vegetation сенсорын NDVI мэдээтэй 
харгалзуулан үзүүлэв. 3 дугаар зургаас харахад Угтаалцайдам станц бусад станцаа 
бодвол илүү ойц сайтай буюу өндөр NDVI утгатай байна. Харин Зуунмод ба Баян-өнжүүл 
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станцуудын хувьд ургамлын ойц ойролцоо явцтай байлаа. Ургамлын ургалтын хугацааны 
хөгжлийн үе шатыг хиймэл дагуулын мэдээг ашиглаж илрүүлэх нь бидний ажлын гол 
зорилго тавив. NDVI-н графикийг (3 дугаар зураг) агь ба хялганы ургалтын хөгжлийн үе 
шаттай (4, 5 дугаар зураг) харьцуулж үзвэл эдгээрийн явц хоорондоо нилээд ойролцоо 
байна. Өөрөөр хэлбэл цаг уурын станцад ажиглагдсан ургамлын хөгжлийн үе шат, хиймэл 
дагуулын мэдээнээс тооцоолж гаргасан ургамлын NDVI индекс утга хоорондоо маш сайн 
уялдаатай байна (3-6 дугаар хүснэгт). 

5 дугаар хүснэгт. 
Ургамлын ургалтын хөгжлийн үе шатанд харгалзаж буй NDVI утга (Агь)

Агь ургамлын ургалтын үе шатанд харгалзаж буй NdVI утга
Ургамлын хөгжлийн 

үе шат
Угтаалцайдам 

NDVI
Зуунмод 

NDVI
Баян-Өнжүүл 

NDVI
Дундаж

NDVI
Цухуйлт 0.18-0.5 0.14-0.21 0.14 0.23
Нахианы өсөлт - 0.26-0.33 0.16-0.20 0.23
Бундуйжилт 0.5 0.36-0.38 0.20-0.40 0.37
Цэцэглэлт 0.5 0.36-0.39 0.37-0.41 0.41
Үрийн боловсролт 0.37-0.46 0.28-0.36 0.29 0.35
Хаталт, хагдралт 0.25-0.32 0.22-0.25 0.21-0.23 0.25

Ургамлын ургалтын эхний хугацаанд буюу цухуйлт ажиглагдах үед NDVI-н утга 
хамгийн бага байсан бол нахианы өсөлт, бундуйжилтын үе шатуудад индексийн утга 
аажмаар нэмэгдсээр цэцэглэлт, түрүүлэлт, залаалалт, үрийн боловсролт зэрэгт хамгийн 
их утгандаа хүрсэн. Хаталт, хагдралтын шатанд энэ индексийн утга буурч ургамлын 
ургалтын анхны үе шат болох цухуйлтын утгад дөхүү болсон. 

Хэдийгээр энэ судалгааны ажилд Төв аймгийн 11 цаг уурын станцын мэдээг 
ашигласан боловч бид үүнээс төлөөлөл болгон Угтаалцайдам, Зуунмод, Баян-Өнжүүл 
зэрэг станцыг сонгон авч нарийвчилсан судалгаа хийв.

6 дугаар хүснэгт. 
Ургамлын ургалтын хөгжлийн үе шатанд харгалзаж буй NDVI утга (Хялгана)

Хялгана ургамлын ургалтын үе шатанд харгалзаж буй NdVI утга

Ургамлын хөгжлийн 
үе шат

Угтаалцайдам 
NDVI

Зуунмод 
NDVI

Баян-Өнжүүл 
NDVI

Дундаж 
NDVI

Цухуйлт 0.16-0.39 0.14-0.33 0.14-0.20 0.23
Түрүү/Залаа 0.44-0.50 - 0.22-0.34 0.38
Цэцэглэлт 0.46-0.49 0.37-0.39 0.39-0.41 0.42
Үрийн боловсролт 0.41-0.46 0.32-0.36 0.29-0.39 0.37
Хаталт, хагдралт 0.25-0.37 0.25-0.28 0.21-0.23 0.27
Намрын хэнзлэлт - 0.22 - 0.22

4 дүгээр зурагт агины 2006-2011 оны дундаж ургалтын хөгжлийн үе шат дээрх 
сонгосон цэгүүдэд цухуйлт бараг ижил хугацаанд буюу 115-118 дахь жулиан өдрийн 
хооронд явагдсан байгааг үзүүлэв.

Харин агь ургамлын ургалтын дараачийн үе шат болох нахианы өсөлт Зуунмод 
ба Баян-Өнжүүл станц дээр 125-160 хоногийн хооронд илэрсэн байхад Угтаалцайдам 
станц дээр огт ажиглагдаагүй. Бундуйжилт, цэцэглэлтийн үе шатууд 212-220 хоногт, 
үрийн боловсролт 230-250 хоногуудад дээрх бүх станцуудад ажиглагдсан бол хаталт 
хагдралтын үе шат ургамлын ургалтын хугацааны сүүлээр буюу 260-280 хоногийн хооронд 
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тус тус илэрсэн явц харагдаж байна. 
Хялганы ургалтын хувьд цухуйлтын үе шат 115-190, түрүүлэлт болоод залаалалтын 

үе шат 178-205, цэцэглэлтийн үе шат 190-230 хоногуудад илэрсэн байгаа бол үрийн 
боловсролт 220-260-р хоногуудад харин хаталт хагдралтын үе 250-280 хооронд тохиожээ. 
Зуунмод станцад намрын хэнзлэлт буюу байгалийн жамаар хатаж, хагдарсан ургамлууд 
ахин сэргэж шинээр ургах тохиолдол ажиглагдсан. 

Энэ бүхнээс үзэхэд хэдий станц бүрт ажиглагддаг зонхилох ургамлууд байх боловч 
тэдгээрийн ургалтын хугацаа түүнд явагдах үе шатууд газар орон бүрт өөр өөр байдаг 
нь тод илэрч байлаа. Ялангуяа, 4 дүгээр зурагт үзүүлснээр ургамлын зарим үе шатууд 
илрэхгүй шууд алгасан дараа дараачийн үе шатанд шилжсэн байв. Агь нь хялганыг 
бодвол хугацааны хувьд оройтож цухуйдаг ургамал гэдгийг мөн эндээс харж болно. 

7 дугаар хүснэгт. 
Сонгосон станцуудад хийсэн статистик үзүүлэлтүүд

1. Угтаалцайдам
Mean Median Standard deviation

NDVI 0.27 0.27 0.09
Жулиан хоног 194.6 195.1 54.19

2. Зуунмод
NDVI 0.29 0.28 0.11

Жулиан хоног 189.9 188.6 57.24
3. Баян-Өнжүүл

NDVI 0.31 0.33 0.11
Жулиан хоног 189.6 190.6 58.37

7 дугаар хүснэгтэнд сонгож авсан станцуудын агь ба хялганы ургалтын хөгжлийн үе 
шатуудад ажиглагдсан NDVI ба Жулиан хоногийн статистик үзүүлэлтүүдийг гаргав. Эндээс 
харахад Угтаалцайдам станц бусад 2 станцаа бодвол NDVI ба жулиан хоногийн статистик 
үзүүлэлтийн хувьд харьцангуй бага хэлбэлзэлтэй байлаа.

6 дугаар зураг. Дундаж ургац ба NDVI хоорондын хамаарал
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Дээрх 6 дугаар зурагт 2006-2011 оны 6-9 дугаар саруудын дундаж ургац ба NDVI 
утгын хамаарлыг олов. Зайнаас тандан судлалын индекс нь үзэгдэх гэрэл ба хэт улаан 
туяаны ойцод тулгуурлан ногоон ургамлыг хэмжих мөн ихэвчлэн газрын гадарга дээрх 
биомассыг тооцоолоход хэрэглэгддэг [Gitelson, 2004]. Ургамлын ургалтын эхэн ба дунд 
үед ургацын хэмжээ бага байдаг ч NDVI-тай хамаарах хамаарал дунд зэрэг, 7 ба 8 дугаар 
сард мөн ойролцоо хамааралтай, харин 9 сард хамаарал хүчтэй байлаа. Тиймээс NDVI нь 
ургацын хэмжээнд шууд хамаарч байгаа юм. 

7 дугаар зураг. Агины дундаж өндөр ба NDVI хоорондын хамаарал

7 дугаар зурагт агь ургамлын өндрөөс NDVI индексийг хамааруулан авч үзлээ. Энд 
ургамлын өндөр нэмэгдэх тусам түүний цацруулах NDVI хэмжээ ургамлын ургалтын 
хугацааны туршид хөгжлийн үе шаттай уялдаатай нэмэгдсэн.

8 дугаар зураг. Хялганы дундаж өндөр ба NDVI хоорондын хамаарал

Дээрх 8 дугаар зурагт үзүүлснээр хялганы өндөр болоод NDVI индексийг 
хамааруулан авч үзэхэд ургамлын ургалтын эхэн, дунд ба сүүлч үе шатуудад харгалзах 
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ургамлын өндөр энэ индексээс маш хүчтэй хамаарч байлаа. Мөн агины хувьд ургамлын 
үе шатуудад харгалзах явцыг харуулж байсан хэдий ч уг ургамал өөрөө хялгана шиг 
өндөр ургадаггүй тул өндрийн хамаарал сул байв. Иймд бид зайнаас тандан судлалын 
технологийг ашиглан газрын бодит мэдээтэй харьцуулан шалгалт хийлээ. Дээр гарсан 
үр дүнгүүдээс үзэхэд Монгол орны зарим нутагт ялангуяа хээрийн бүсэд бид энэхүү 
аргыг ашиглан цаг уурын станц, харуул суурилагдаагүй эсвэл томоохон хэмжээтэй газар 
тариалангийн бүсэд ургамлын мэдээг нөхөж бүрдүүлж болох юм. 

8 дугаар хүснэгт. 
Дундаж ургац ба NDVI-н хамаарал

Сар Ургац ба NDVI 
хоорондын хамаарал

6 R2=0.28
7 R2=0.41
8 R2=0.55
9 R2=0.67

8 дугаар хүснэгтээс харахад ургамлын ургалтын эхэн үед буюу бага NDVI утгатай сул 
хамаарал харгалзаж байхад ургалтын дараа дараачийн шатанд индексийн утга өссөөр 
хамгийн сүүл буюу үрийн боловсролт, хаталт хагдралтын үед ургац ба индекс хооронд 
хамгийн их хамааралтай байлаа. 

9 дүгээр хүснэгт. 
Ургамлын өндөр ба NDVI-н хамаарал

Ургамлын өндөр ба NDVI 
хоорондын хамаарал

Сар Агь Хялгана
5 R2=0.25 R2=0.44
6 R2=0.33 R2=0.44
7 R2=0.40 R2=0.72
8 R2=0.14 R2=0.27
9 R2=0.23 R2=0.75

Агь нь хялганатай харьцуулахад тийм ч хангалттай өндөр ургаж чаддаггүй ургамал. 
Гэвч энд үзүүлснээр ургамал өндөр байх тусам тэдгээрийн хиймэл дагуулын сенсорт 
бүртгэгдэх цацруулалтын хэмжээ их байна гэсэн ойлголт батлагдаж байна. Тийм ч учраас 
хялганы хамаарал NDVI-тай маш хүчтэй хамаарч байсан. 

9 дүгээр зураг. Агь ба хялганы цухуйлтын шатны 
гар спектрорадиометр ашиглан хэмжсэн NDVI утга
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Бидний судалгааны ажилд спектрорадиометрийн хэмжилт нь зайнаас тандан 
судлалын сенсор ба газрын гадарга дээр хийсэн хэмжилтийн үнэн зөв байдлыг 
тодорхойлох нэг төрлийн шалгуур хэмжилт байсан. Энд агь ба хялганы ургалтын эхний үе 
шат болох цухуйлтын NDVI утгыг Төв аймгийн Зуунмод станц дээр хэмжсэн. X тэнхлэгийн 
дагуу тус ургамлуудын цухуйлтын үе шатыг Жулиан хоногоор харин y тэнхлэгийн дагуу 
NDVI утгыг өгсөн. Хамгийн өндөр NDVI утга хялганы цухуйлтын шатанд ажиглагдсан 
байхад агь дээр цухуйлтын үе шат ажиглагдаагүй. Үүгээр мөн 4 дүгээр зурагт үзүүлсэн агь 
ургамлын ургалтын үе шат хялганаас хоцорч байдаг нь батлагдав. 

10 дугаар зураг. Хиймэл дагуул ба гар спектрорадиометрийн 
NDVI хэмжилтийн утгын зөрүү

Энэхүү зургаас харахад хээрийн бүсийн зонхилох ургамлын ургалтын эхний үе 
шатанд хиймэл дагуул ба гар спектрорадиометрийн хооронд тодорхой ялгаа илэрч 
байна. Хиймэл дагуул газар нутгийг ерөнхийлөн бүрхэж зураглал хийдэг байхад гар 
спектрорадиометр хараалах талбайгаас хамаараад бага талбайд өндөр шийдээр хэмжилт 
хийдэг. Бид судалгааны ажилд 0,5 см2 талбайд 45° хараалах талбайг ашигласан. 
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11 дүгээр зураг. Ургамлын орон зайн тархалтын дундажласан зураг, 4-9 дүгээр сар

Дээрх зургуудын боловсруулалтыг газарзүйн мэдээллийн системийн программ 
хангамж болох Arcmap 10.2 дээр хийж гүйцэтгэлээ. Эдгээрийг зураглахын тулд сар бүрийн 
10 хоногийг дундажлан 1 зураг гаргаж авсан. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн нэг зургаар тухайн 
сар бүрийг төлөөлүүлэн дундаж NDVI-н орон зайн тархалтыг үзүүлэв. 4 ба 5 дугаар 
сард ихэнх ургамлууд, ялангуяа агь, хялгана цухуйлтын шатанд байхад 6-8 дугаар сард 
нахианы өсөлт, бундуйжилт, цэцэглэлт, түрүүлэлт, залаалтын шатанд харин 9 дүгээр 
сарын дунд үеэс авахуулаад сүүлч хүртэл үрийн боловсролт, хаталт хагдралтын үе 
шатууд зонхилон явагдсан. Тиймээс NDVI утга 4-5 дугаар саруудаас нэмэгдсээр 6-8 
дугаар саруудад хамгийн их утгандаа хүрсэн бол 9 дүгээр сараас эхлээд тогтмол буурсан 
байгаа нь богино хугацааны ургамлын ургалтын үе шатуудтай салшгүй холбоотой. 
Судалгааны талбарын хойд хэсгээр бусад газраас илүү ногоон ургамлын ойц өгч байгаа 
нь Монгол орны байгалийн шилжилтийн бүстэй холбоотой.

Дүгнэлт
Энэхүү судалгааны ажилд Монгол орны хээрийн бүсийг төлөөлүүлж Төв аймгийн 

нутгийг сонгон авч зонхилон ургадаг агь, хялганы ургалтын хугацааны хөгжлийн үе шатыг 
зайнаас тандан судлалын арга ашиглан илрүүлэхийг зорьсон.

Угтаалцайдам, Зуунмод, Баян-Өнжүүлд агины цухуйлт 115-118, нахианы өсөлт 
125-160, харин бундуйжилт, цэцэглэлтийн үе шатууд 212-220, үрийн боловсролт 230-
250, хаталт хагдралтын үе шат ургамлын ургалтын хугацааны сүүлээр буюу 260-280 
хоногуудад тус тус илэрсэн явцтай байлаа. Хялганы цухуйлтын үе шат 115-190, түрүүлэлт 
болоод залаалалт 178-205, цэцэглэлт 190-230 хоногуудад илэрсэн байгаа бол үрийн 
боловсролт 220-260 хоногуудад, харин хаталт хагдралтын үе 250-280 хооронд тохиосон 
байна. Энэ бүхнээс үзэхэд хэдий станц бүрт ажиглагддаг зонхилох ургамлууд байх боловч 
цаг агаарын нөхцөл байдал мөн тухайн газар нутгийн онцлогоос хамаараад тэдгээр 
ургамлуудын ургалтын хугацаа, түүнд явагдах үе шатууд газар орон бүрт өөр өөр байдаг 
нь илт байна.

2006-2011 оны дундаж ургацын хэмжээ ба NDVI хоорондын хамаарал тус станцуудад 
ургамлын ургалтын улирлын шинж байдал, онцлогоос хамаараад 6-9 сарын хооронд 
харгалзан R2=0.28-R2=0.67 хамааралтай байлаа. Ургамлын өндрөөс NDVI-г хамааруулан 
авч үзэхэд агьд R2=0.14-0.33, хялганад R2=0.27-0.75 байсан нь өндрөөс маш хүчтэй 
хамаарч буйг илтгэж байв.
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Ургамлын ургалтын хөгжлийн үе шатыг зайнаас тандан судлалын арга, технологи 
ашиглан илрүүлсэн дүнгээс үзвэл Агьд: цухуйлт 0.23, нахианы өсөлт 0.23, бундуйжилт 
0.37, цэцэглэлт 0.41, үрийн боловсролт 0.35, хаталт/хагдралт 0.25 байхад Хялганад: 
цухуйлт 0.23, түрүүлэлт/залаалалт 0.38, цэцэглэлт 0.42, үрийн боловсролт 0.37, хаталт/
хагдралт 0.27 тус тус NDVI утгууд харгалзаж байсан. 

Бидний судалгааны ажлын дүнгээс үзэхэд NDVI-ийн утгууд харгалзан тухайн 
саруудын ургамлын ургалтын хөгжлийн үе шаттай уялдаатай байсан нь дээрх 
хамаарлуудаас илэрхий байлаа. Иймд бид зайнаас тандан судлалын арга, технологийг 
ургамлын ургалтын хөгжлийн үе шат илрүүлэхэд ашиглах боломжтой гэдгийг дээрх үр 
дүнгүүдээр батлан харуулсан. 

NDVI-н орон зайн тархалтын зургийг авч үзвэл, 4 ба 5 дугаар сард ургамлын ургалтын 
эхний үе шатанд хамгийн бага утгатай байгаа бол хөгжлийн дараачийн шатанд буюу 6 ба 
7 дугаар сард индексийн утга мэдэгдэхүйц нэмэгдсэн бөгөөд 8 дугаар сард NDVI-н утга ба 
ургамлын биомассын хэмжээ хамгийн их утгандаа хүрсэн хэдий ч 9 дүгээр сараас эхлээд 
энэ сарын сүүлч хүртэл тасралтгүй буурдаг зүй тогтолтой ба энэ нь ургамлын ургалтын 
сүүлийн үе шат болох хаталт хагдралттай холбоотой. Бидний судалгааны ажлын дүнгээс 
үзэхэд NDVI-н утгууд харгалзан тухайн саруудын ургамлын ургалтын хөгжлийн үе шаттай 
уялдаатай байсан нь дээрх хамаарлуудаас илэрхий байлаа. Иймд бид зайнаас тандан 
судлалын арга, технологийг ургамлын ургалтын хөгжлийн үе шат илрүүлэхэд ашиглах 
боломжтой гэдгийг дээрх үр дүнгүүдээр батлан харуулсан.

Талархал
Энэхүү судалгааны ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэхэд тусламж, дэмжлэг үзүүлж 

оюуны үнэтэй хувь нэмэр оруулсан доктор Э.Мөнхцэцэг багшдаа мөн цаг уурын мэдээг 
бидний судалгаа, шинжилгээний ажилд ашиглуулахаар зөвшөөрөл олгосон болон 
ажиглалт хийсэн Төв аймгийн УЦУОШАлбаны инженер, техникчдэд гүн талархал 
илэрхийлье.
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ГАЗРЫН БОЛОН ЗАЙНААС ТАНДАН СУДЛАЛЫН БИОМАССЫН 
ЗУРАГЛАЛД УРГАМЛЫН ӨНДРИЙГ ТООЦОХ

Б.Ганбат
Ус	цаг	уур	орчны	судалгаа,	мэдээллийн	хүрээлэн
Хөдөө	аж	ахуйн	цаг	уурын	секторын	инженер

Оршил
Агаар, ус, хөрсөн мандалд хүчилтөрөгчийг ялгаруулж амьдрах орчныг буй болгон 

сайжруулагч ургамал нь хүнд хүнс, эм, харин мал амьтанд тэжээл болохын хамт хөрсний 
элэгдэл, элсний нүүдлийг хязгаарлаж, ус хангамжийг сайжруулан бидний амьдрах 
нөхцлийг эерэг сайн болгох, орон байр барилга барих, хувцас хэрэглэл үйлдвэрлэхэд 
анхдагч материал түүхий эд болдог зэрэг тоо томшгүй олон ач холбогдолтой. Экосистем 
дахь биотик хэсгийн анхдагч бүтээгдэхүүн нь хлорофилийн ногоон мөхлөг бүхий ургамлан 
аймгийн биомасс юм (Holechek, J. L et.all). 

Аливаа бэлчээрийн судалгаанд анхан шатны тулгуур үзүүлэлт нь байгалийн бус 
хүчин зүйлсээс хамгаалан хашсан болон тэдгээр хүчин зүйлийг зөнд нь орхин хэмжсэн 
ургамлын биомасс болдог. Биомасс буюу ургац гэдэг нь ижил утгаар хэрэглэгдэж 
ирсэн бөгөөд нэгж хугацаанд бий болсон нийт организмын хэмжээг хүндийн жингээр 
илэрхийлснийг хэлнэ (Holechek, J. L et.all). Биотик биомассаас ургамлын биомассыг 
салган түүнийг хамгийн тохиромжтой байдлаар тодорхойлох шаардлага гарч байна. 
Газрын дээрх хэсгийг шууд хайчлах нь биомассыг тодорхойлох хамгийн үнэмшил 
сайтай аргад тооцогддог. Гэвч энэ арга нь их хэмжээний талбайд мониторинг хийх 
тохиолдолд цаг хугацаа их шаарддаг (Pechance, Pickford, 1937; Shoop, McIlvain, 1963). 
Энэхүү шаардлагын хүрээнд ургамлын фенологи, морфологи болоод физиологиийн аль 
ч судалгаанд биомассын хэмжилт түүнд нөлөөлж болох алдааг зөв тооцох цаашлаад 
загварчлах ажил нэн тэргүүнд тавигддаг.

Muchado болон бусад судлаачид (2002) харьцангуй хуурай жилд үр тарианы 
ургамлын ургацын 61% нь ургамлын хэр өндөр ургасан байхаас хамаарсан гэдэг судалгаа 
хийжээ. 

Энэ ажлаар газрын ажиглалтын мэдээ болон хиймэл дагуулын хэмжилтийн мэдээг 
ашиглан орон зайн тасралтгүй масштабт ургамлын биомассын хэмжээ, түүний тархалтыг 
зураглах зорилго тавьсан.

Арга зүй, ашигласан мэдээ
Ургамлын биомасс нь NDVI-ын утгаар бүрэн тодорхойлогдохгүй гэдэг нь (Монгол 

орноор тархан байрласан 1500 орчим цэг дэх ургамлын биомасс, NDVI-ийн утгын 
хоорондох хамаарлын коэффициент 0.68) харагдаж байна. Үүнээс багахан илүү хамаарал 
гарч болох тооцоолол байсан авч талхлагдалтын мониторингийн тоон мэдээлэл нь 
ажиглалтыг хийж буй хүнээс ихээхэн хамаардаг учир бага гарсан гэж үзлээ.

Иймээс ургамлын биомасс нь Х, У, Z тэнхлэгийн дагуу орших ургамлын бие 
бүрэлдэхүүний хүндийн жингийн тоон хэмжээгээр тодорхойлогдоно гэж үзээд, үүнд Х, 
У тэнхлэгийн дагуу тархах ургамлын өтгөн сийрэгт NDVI-ын ногоорлын утгыг (5 дугаар 
зурагт, эрүүл ногоон ургамал 0.8-1.3 µм) аваад Z тэнхлэгт газрын хэмжилтийг төлөөлүүлэн 
бэлчээрийн талхлагдалтын мэдээний нийт ургамлын дундаж өндрийг мм-ээр авав.
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1 дүгээр зураг. Ургамлын өтгөн сийрэг, өндөр, Баян-Өнжүүл, 2010 он

2 дугаар зураг. Янз бүрийн биетээс ойх цахилгаан 
соронзон долгионы ойлт

Мэдээ 
Энэхүү ажлын хүрээнд MODIS хиймэл дагуулын NDVI-ын 2008-2009 оны 213-243 

хоорондох 8 ба 16 өдрийн мэдээ авсан бол газрын мэдээг төлөөлүүлэн дээрх хугацааны 
бэлчээрийн талхлагдалтын мэдээний 2008, 2009 он тус бүрийн 6,8 дугаар саруудын 
биомасс, өндөр, бүрхцийн мэдээг ашиглав.

Үр дүн
Ургамлын ургацыг цаашид тооцохын тулд эхлээд мэдээний хоорондын хамаарлыг 

авч үзлээ. Бэлчээрийн ургамлын ургацыг нийт ургамлын дундаж өндөр болон NDVI-
ын утгуудтай харьцуулахад тус бүр 0.42, NDVI-тай 0.51 байв (3 дугаар зураг). Харин 
ургамлын ургалтын хугацаанд авдаг байнгын ургац нь өндөртэй 0.57 гэсэн коэффицент 
өгч байгаа нь ажиглалтын хоорондын интервал түүнд гаршсан байдал дээр нэмээд ургац 
авах талбай ойр байдагтай холбоотой (4 дүгээр зураг).
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3 дугаар зураг. Талхлагдалтын ажиглалтын биомасс, өндөр, NDVI-ын хамаарал

ургалтын хугацаанд авдаг байнгын ургац нь өндөртэй 0.57 гэсэн коэффицент өгч байгаа 
нь ажиглалтын хоорондын интервал түүнд гаршсан байдал дээр нэмээд ургац авах 
талбай ойр байдагтай холбоотой (4 дүгээр зураг). 

 

 
3  дугаар зураг. Талхлагдалтын ажиглалтын биомасс, өндөр, NDVI-ын хамаарал 

 

 
4 дүгээр зураг. Ургац, өндрийн хамаарал 

 
Тооцоонд ашиглах ургац, өндөр, NDVI-ын 2008 болон 2009 оны мэдээний хэвийн 

тархацтай эсэхийг стандарчлагдсан алдааны голчлолоор шалган үзлээ. Ургацын 
мэдээний алдаа бусад мэдээтэй харьцуулахад их байгаа нь ургац тодорхойлох арга зүй 
нь газрын гадарга дээрх ургамлыг 1 см үлдээн хайчлах, хатаах ажлууд нь ажиглагчаас 
хамаарсан субъект алдаа их байдагтай холбоотойгоор өндөр гарч байж болзошгүй (5 
дугаар зураг).  

 

 
5 дугаар зураг. Биомасс, цувааны стандарчлагдсан алдаа 
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4 дүгээр зураг. Ургац, өндрийн хамаарал

Тооцоонд ашиглах ургац, өндөр, NDVI-ын 2008 болон 2009 оны мэдээний хэвийн 
тархацтай эсэхийг стандарчлагдсан алдааны голчлолоор шалган үзлээ. Ургацын 
мэдээний алдаа бусад мэдээтэй харьцуулахад их байгаа нь ургац тодорхойлох арга зүй 
нь газрын гадарга дээрх ургамлыг 1 см үлдээн хайчлах, хатаах ажлууд нь ажиглагчаас 
хамаарсан субъект алдаа их байдагтай холбоотойгоор өндөр гарч байж болзошгүй (5 
дугаар зураг). 

5 дугаар зураг. Биомасс, цувааны стандарчлагдсан алдаа
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6 дугаар зураг. Өндөр, цувааны стандарчлагдсан алдаа

7 дугаар зураг. NDVI, цувааны стандарчлагдсан алдаа

NDVI-ын хувьд цуваа харьцангуй хэвийн тархалттай харагдаж байна (9 дүгээр зураг).
Биомассыг зураглахдаа олон хэмжигдэхүүнт регрессийн аргыг хэрэглэнэ. 

Тухайн талхлагдалтын мэдээний биомассыг гаралтанд харин өндөр, NDVI-г оролтын 
хэмжигдэхүүнээр аван тооцоо хийхэд: 

	 	 	 Biomass	=	2.05	+	(0.2	*	Өндөр)	+	(8.7	*	NDVI)    (1)

гэсэн регрессийн тэгшитгэл гарлаа. Тэгшитгэлээр тооцоолсон үр дүн биомассын 
хоорондын хамаарал 0.61 болж өссөн (9 дүгээр зураг). Гэвч энэхүү үр дүн нь зөвхөн дээрх 
мэдээний хувьд таарах бол цаашдын судалгаагаар бүсчлэн, ургамлын төрөл зүйлсийн 
тархалтыг авч ашиглавал илүү үр дүнд хүрэх хандлага харагдаж байна.

Энд бодит болон тооцоологдсон биомассын хоорондын график байгуулбал 
хамаарлын коэффициентийн квадрат утга нь экспоненциаль хуулинд захирагдаж байгаа 
юм. 

 
6 дугаар зураг. Өндөр, цувааны стандарчлагдсан алдаа 

 
7 дугаар зураг. NDVI, цувааны стандарчлагдсан алдаа 

 
NDVI-ын хувьд цуваа харьцангуй хэвийн тархалттай харагдаж байна (9 дүгээр 

зураг). 
Биомассыг зураглахдаа олон хэмжигдэхүүнт регрессийн аргыг хэрэглэнэ. Тухайн 

талхлагдалтын мэдээний биомассыг гаралтанд харин өндөр, NDVI-г оролтын 
хэмжигдэхүүнээр аван тооцоо хийхэд:  
 

Biomass = 2.05 + (0.2 * Өндөр) + (8.7 * NDVI)    (1) 
 
гэсэн регрессийн тэгшитгэл гарлаа. Тэгшитгэлээр тооцоолсон үр дүн биомассын 
хоорондын хамаарал 0.61 болж өссөн (9 дүгээр зураг). Гэвч энэхүү үр дүн нь зөвхөн дээрх 
мэдээний хувьд таарах бол цаашдын судалгаагаар бүсчлэн, ургамлын төрөл зүйлсийн 
тархалтыг авч ашиглавал илүү үр дүнд хүрэх хандлага харагдаж байна. 

Энд бодит болон тооцоологдсон биомассын хоорондын график байгуулбал 
хамаарлын коэффициентийн квадрат утга нь экспоненциаль хуулинд захирагдаж байгаа 
юм.  
 

 
8 дугаар зураг. Бодит болон тооцоологдсон биомассын  
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тооцоолсон, Biomass = -2.057 + (0.197 * 
Plants_average_height) + (8.729 * NDVI_AVE2008)  

8 дугаар зураг. Бодит болон тооцоологдсон биомассын 
хоорондын шугаман хамаарал
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9 дүгээр зураг. Бодит болон тооцоологдсон биомассын  

хоорондын экспоненциаль хамаарал 
 

Ургацыг зураглах ажлын хүрээнд газарзүйн мэдээллийн системийн kriging  
geostatistic аргыг ашиглан зурагласан. Шинж чанарын өгөгдөл болох ургамлын өндрийг 
интерполяци тархалтын хэлбэрийг ашиглан орон зайн хувьд тасралтгүй растер 
хэмжигдэхүүн болгосны дараа дээрх олон гишүүнт регрессийн тэгшитгэлээр тооцоо 
хийхэд бэлэн болно. Ургамлын өндрийг хоѐр төрлийн spatial distribution аргаар растер 
файлыг бэлдэж үзэхэд геостатистикийн кригинг (11 дүгээр зураг) арга нь IDW болон 
Кригины (10 дугаар зураг) аргаас илүү сайн орон зайн холболт хийж байна.  
 

 
10 дугаар зураг. IDW тархалт 
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тооцоолсон, Biomass = -2.057 + (0.197 * 
Plants_average_height) + (8.729 * NDVI_AVE2008)  

9 дүгээр зураг. Бодит болон тооцоологдсон биомассын 
хоорондын экспоненциаль хамаарал

Ургацыг зураглах ажлын хүрээнд газарзүйн мэдээллийн системийн kriging geostatistic 
аргыг ашиглан зурагласан. Шинж чанарын өгөгдөл болох ургамлын өндрийг интерполяци 
тархалтын хэлбэрийг ашиглан орон зайн хувьд тасралтгүй растер хэмжигдэхүүн болгосны 
дараа дээрх олон гишүүнт регрессийн тэгшитгэлээр тооцоо хийхэд бэлэн болно. 
Ургамлын өндрийг хоёр төрлийн spatial distribution аргаар растер файлыг бэлдэж үзэхэд 
геостатистикийн кригинг (11 дүгээр зураг) арга нь IDW болон Кригины (10 дугаар зураг) 
аргаас илүү сайн орон зайн холболт хийж байна. 

10 дугаар зураг. IDW тархалт

11 дүгээр зураг. Геостатистик Кригинг тархалт
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12 дугаар зураг. NDVI-ын тархалтын зураг

Үүний дараа (1) тэгшитгэлийг ашиглан зураглал хийж 13 дугаар зурагт үзүүлснээр 
биомасс зураг гарах юм.

13 дугаар зураг. Газрын болон хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан 
зурагласан биомассын зураг, ц/га

Шалгалт, туршилт
Явуул судалгааг 2011 оны 8 дугаар сард хээр, цөлөрхөг хээрийн бүсээс Төв, Хэнтий, 

Дундговь, Говьсүмбэр аймгуудад тухайн нутгийг төлөөлж чадахуйц, хялгана, таана, 
хиаг, адамсын шарилж зонхилсон сэдэргэнэ, хазаар өвс, лууль дагасан бэлчээрт 5 цэгт 
төлөөлүүлэн хийсэн. 
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1 дүгээр хүснэгт. NDVI, ургац, бүрхэц 
хоорондын хамаарал

Цэг NdVI Ургац Бүрхэц

Bayantsagaan 0.361 71.36 41.88

Delgertsogt 0.337 44.51 23.57

Bayanjargalan 0.634 140.18 75.71

Choir 0.287 63.28 39.38

Jargaltkhaan 0.635 125.34 83.57

Correl 0.925 0.972

14 дүгээр зураг. Судалгаанд хамрагдсан цэгүүдийн байрлал, NDVI-ийн зураг

Газрын гадаргын байдлын зургыг авахдаа хоорондоо 30 метрийн зайтай тухайн 
талбайн ургамлын бүрхэц, зүйлийн бүрэлдэхүүнийг төлөөлүүлэн авсан. Ургацыг 1 м2 дахь 
ногоон ургамлын массыг 1 см үлдээн хайчилж өндрийг мм-ын хуваарьтай шугамаар 5 
давталтаар хатгуур унагаан тэнд таарсан ургамлыг шулуусган босгож хэмжсэн.

30 м 30 м

15 дугаар зураг. Газрын болон хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан 
зурагласан биомассын зураг, ц/га

Хээрийн судалгааны ажиглалтын материал дээр тулгуурлан тооцож үзэхэд дээрх 
тэгшитгэлийн тогтмолууд өөр гарч байна. 

Судалгаанд хамрагдсан цэгүүд нь харьцангуй цөөн дээрээс нь нэгэн төрлийн 
байгалийн бүсэд хэмжсэн. Иймд мэдээний алдаа бага учраас аль нэг цэгт тайлбар хийж 
болохоор болсон. 
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16 дугаар зураг. Газрын болон хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан 
тооцсон ургацын зураг, ц/га

Эндээс үзэхэд 5 дугаар цэгт бүрхэц ахиу өгсөн боловч өндөр бага байгаа нь лууль 
голдуу ургасан бэлчээр байсантай холбоотой. Ингээд тооцоогоор гарсан ургац бодит 
ургацтай 0,98 хамаарал өгсөн нь хэдийгээр өндөр боловч цаашид ижил төрлийн 
судалгаанд байгалийн бүс бүслүүлрийн онцлогийг тусгах шаардлага гарч болмоор байна. 
Дараагийн ажлаар дээрх судалгааны аргыг өөр өөр ургамалжилтын бүсэд ургамлын 
өндрийн ялгаа байгаа эсэхийг турших юм. 

2 дугаар хүснэгт. Оролт гаралтын мэдээ, түүнд ашигласан коэффициентүүд

Coefficients
Intercept 4.735513
undur -1.7421
burhets 2.020418

Ургац Өндөр Бүрхэц Тооцсон
1 71.36 7.89 41.88 75.59
2 44.51 8.86 23.57 36.90
3 140.18 15.40 75.71 130.88
4 63.28 7.50 39.38 71.20
5 125.34 25.00 83.57 130.03

Дүгнэлт
Ургамлын биомассыг шууд бус аргаар тандан тодорхойлох судалгааны болоод 

техникийн аль ч ажилд ургамлыг 3d хэмжээст биет гэж авч үзэх шаардлагатай болсон гэж 
үзэж байна. 1972 онд NASA-гаас хөөргөсөн Landsat1 хиймэл дагуулд суурилан явуулсан 
Great Plain судалгааны ажилд анх судлаачид ургамлын ногоорлыг илтгэгч үзүүлэлтийг 
зайнаас тандан авснаас хойш түүний давуу тал болох орон зайн тасралтгүй шинжийг 
ихээхэн төрлийн судалгаанд ашигласаар ирсэн. Үүний дээр Z түвшний дагуу халхлагдах 
ургамлын эд эрхтнүүдийг оролцуулан тооцох нөхцөл гарч ирсэн. Энэ судалгаанд цаг 
уурын ажиглалтын сүлжээнийн цэгүүдэд хэмжигдсэн ургамлын өндөр нь хиймэл дагуулын 
хэмжигдэхүүн Y, X-ээс гаднах Z чиглэлд илэрхийлэгдэх мэдээллийг агуулна гэж үзсэн нь 
судалгааны явцад эерэг үр дүн өгч батлагдлаа.

Ашигласан хэвлэл
Бавуудорж Ганбат. Диссипатив VHI, VCI болон TCI индексээр ганг үнэлэх. 2011.
Жерри Л.Холечек, Рекс Д.Пиепер. Бэлчээрийн менежмент үндсэн чарчмууд ба туршлагууд. 

Тепе ХХК. 2015.
Базарцэрэн Болдгив, Нямсүрэн Батсайхан. Экологийн толь бичиг. Адмон. 2003.
Zheng Cai, Myers and Seumas Rogan. Use of gis in analyzing environmental cancer risks as a 

function of geographic scale. 2003
Kyle W. Freeman, Daryl B. Arnall, Robert W. Mullen. By-Plant Prediction of Corn Forage Biomass 

and Nitrogen Uptake at Various Growth Stages Using Remote Sensing and Plant Height 
Measures. 2006.
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УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨНД ДАСАН ЗОХИЦОХ 
“УХААЛАГ ГАЗАР ТАРИАЛАН” 

Я.Мягмарсүрэн, профессор,	Эрдэмтэн	нарийн	бичгийн	дарга,	УГТХ
Ж.Намбар, дэд	профессор,	Газар	тариалангийн	секторын	эрхлэгч,	УГТХ

Ц.Нямдорж, Үрийн	аж	ахуйн	секторын	ЭША,	УГТХ

Оршил
Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хэтийн төлвийг зөв тодорхойлохын 

тулд хүрээлэн буй гадаад болон дотоод нөхцлийг 10 бүлэг хүчин зүйлээр судлан дүгнэлээ 
(1 дүгээр хавсралт). 

Гадаад хүчин зүйлийн хувьд дэлхийн олон улсын байгууллагууд уур амьсгалын 
өөрчлөлтөнд дасан зохицох, хүнсний аюулгүй үйлдвэрлэлийг хангахад чиглэгдсэн 
хөгжлийн олон янзын концепц, хөтөлбөр төслүүд хэрэгжүүлж байна. Манай улс ч ХАА-г 
хөгжүүлэхэд ихээхэн анхаарч “Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого” 
боловсруулан Монгол Улсын хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарыг газарзүйн байршилд 
суурилан ногоон эдийн засгийн чиг баримжаатайгаар хөгжүүлэх, түүний өрсөлдөх 
чадварыг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж ахуйн гол нэрийн бүтээгдэхүүнээр хүнсний дотоодын 
хэрэгцээг хангах, газарзүйн заалт бүхий органик бүтээгдэхүүнийг бий болгох, импортыг 
орлох, экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих, нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх 
бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

Тус аймгийн нийт газар нутгийн 70.7 хувь буюу 231.7 мянган га талбайг ХАА-н 
эдэлбэр газар эзэлдэг. Дархан-Уул аймаг газрын нэгдмэл сангийн тооллогоор 33.4 мян.
га тариалангийн эргэлтийн талбайтайгаас 2013 оны байдлаар аймгийн хэмжээнд үр тариа 
10640.5 га-аас 11683 тонн буюу га тутмаас дунджаар 11.0 ц, төмс 695 га-аас 7931 тонн 
буюу га тутмаас дунджаар 114.1 ц, хүнсний ногоо 1240.5 га-аас 14501 тн буюу га тутмаас 
дунджаар 116.9 ц, малын тэжээл 198 тн, техникийн ургамал 1542 тн ургац тус тус хураан 
авч хүн амын физиологийн хэрэгцээт үр тариагаар 96.6 хувь, төмсөөр 1.8 дахин, хүнсний 
ногоогоор 2,3 дахин хангах боломжийг дангаар бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Газар тариалангийн ажлын үндсэн хэсэг болох уринш боловсруулах ажлыг 13.2 
мянган га талбайд хийсэн нь 2012 оныхоос 600 га-аар нэмэгдэж аймгийн хэмжээнд нийт 
тариалангийн эргэлтийн талбайн ашиглалтыг 93 хувь буюу 31.8 мянган га-д хүргэсэн 
амжилттай боловч жил бүр нийт тариалангийн талбайн 40 орчим хувьд уринш хийн ногоон 
бүрхэвчгүй, тариалалтанд ашиглахгүй байна. 2013 оны байдлаар нийт 43 аж ахуйн нэгж, 
33 иргэн үр тарианы үйлдвэрлэл, 32 аж ахуйн нэгж төмс хүнсний ногооны үйлдвэрлэл 
эрхэлж байна. Дархан-Уул аймгийн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг улсын түвшинтэй 
харьцуулахад тариалан эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн 3.1 хувь, өрхийн аж ахуй эрхлэгчдийн 
5.7 хувь, нийт эргэлтийн талбайн 4.3 хувь, уриншийн 2.5 хувь, тариалангийн талбайн 5.7 
хувийг, ургацын хувьд үр тарианы 1.7 хувь, төмсний 5.0 хувь, хүнсний ногооны 12.0 хувийг 
тус тус эзлэж нэгжийн ургацаар дундаас доогуур төвшинд байна.

Тус аймаг далайн түвшнээс 707 м өндөрт өргөгдсөн харьцангуй нам дор газарт 
байрлана. Агаарын үнэмлэхүй их температур 7 дугаар сард 42.6 градус, үнэмлэхүй бага 
температур нь 1 дүгээр сард -43.7 градус хүрдэг. Жилд дунджаар 310-320 мм хур тунадас 
ордгийн 85-90% буюу 284-290 мм хур тунадас дулааны улиралд унадаг.

Дархан-Уул аймагт уур амьсгалын өөрчлөлт хамгийн эрчимтэй явагдаж буйг 
судлаачид тогтоогоод байна. Энэ эрчимжилт нь юуны өмнө температурын өөрчлөлт, 
хур тунадасны хуваарилагдалт, хамрах газрын хэмжээ, буух эрчмээр илэрч байна 
(Л.Нацагдорж бусад 2002, Д.Даваадорж 2002, Ж.Оюун 2002). 
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Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийг хамарсан сүүлийн 30 жилд үзэгдээгүй ган 2000-
2002 онд тохиолдсон бол 2002, 2005 оны 6-8 дугаар сард сүүлийн 50 жилд болоогүй 
үргэлжилсэн их халуун болсны цөм нь Дархан-Уул аймаг байлаа (Ж.Мижиддорж 2014). 

Дархан-Уул аймгийн дунджаар сүүлийн 30 жилд ургамал ургалтын хугацааны агаарын 
температурын дундаж 0.1°С-аар дулаарч, хур тунадасны нийлбэр 2.5 мм-ээр буурч 
(Дархан-Уул аймгийн УЦУОША) дулаан нэмэгдэн чийг багассан. Дархан-Уул аймгийн 
Хонгор сумын үр тарианы талбайд Ус цаг уур, орчны шинжилгээний албанаас 1987-2007 
онд хийсэн хэмжилт судалгаагаар зусах буудайн ургац жил бүр дунджаар 0.28 ц/га-аар 
буурч байна гэсэн дүн гарчээ. 

Уур амьсгалын өөрчлөлт болон технологийн буруу үйл ажиллагаанаас хамааран 
хөрсний үржил шим буурч, ургац бүрдүүлдэг шим тэжээлийн бодисуудын хангамж 
багасч байна (Д.Цэрмаа 2000). Тухайлбал, 2010 онд УГТСЭШХ-ийн хөрс-агрохимийн 
лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан 26413 га талбайн 77.6% нь 2.0%-иас бага 
ялзмагтай, 95.0% нь нитратын азотоор, 84.1% нь хөдөлгөөнт фосфороор, 88.6% нь 
солилцох калиар бага хангалттай ангилалд багтаж байгаа бөгөөд бордоо хэрэглэх замаар 
хөрсний үржил шимийг сайжруулах хэрэгтэй байна (Д.Туул бусад 2012). 

Дархан-Уул аймгийн газар тариалан, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд нөлөөлөгч 
гадаад болон дотоод хүчин зүйлийн шинжилгээний дүнд тулгуурлан SWOT шинжилгээ 
хийхэд газар тариалангийн бүтээгдэхүүнээр хүн амаа хангах боловч эрүүл, хүнсний 
баталгаа багатай, цаг уурын нөхцлийн хувьд дулааны хангамж нэмэгдсэн, физик, 
газарзүйн байрлалын хувьд Монгол орны төвд байрладаг, хүн ам төвлөрсөн, ажиллах 
хүч хангалттай зэрэг давуу талтай, тариалангийн хөрсний үржил шим доройтсон, 
элэгдэл эвдрэлд орсон, тариалангийн нийт талбайн 60 орчим хувийг жилд тариалалтанд 
ашигладаг, 2-3 эргэцтэй сэлгээ ашигладаг, цөөн нэр төрлийн таримал тариалдаг, үр 
тарианы таримлаар гурил талх зэрэг цөөн бүтээгдэхүүн хийдэг дутагдалтай (1 дүгээр 
хүснэгт).

1 дүгээр хүснэгт. Дархан-Уул аймгийн 
газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн SWOT шинжилгээ

Боломж
• ОУ болон Улсын төвшинд
• Газар тариаланг хөгжүүлэх бодлого
• Хууль эрх зүйн орчин
• Олон улсын хөгжлийн хандлага, жишээ
• Дэлхийн технологийн дэвшил, шинэ шийдэл
• Дулаан, гэрлийн хангамж нэмэгдсэн

Аюул бэрхшээл
• Үнэ ханш
• Өрсөлдөөн
• Гадаад худалдаа
• Чийг хур тунадас багассан
• Гангийн тохиолдоц, хүч нэмэгдсэн
• Салхитай өдөрийн тоо, хүрд хүч нэмэгдсэн

Давуу тал
• Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн өсөлт, 
• Газар тариалан эрхлэх мэдлэг, дадлага, 

туршлага
• Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн 

механикжуулалт
• Газар зүйн байрлал
• Дэд бүтэц 
• Хүн ам төвлөрсөн, зах зээл бүрэлдсэн
• Ажиллах хүчний хангамж
• Газар тариалан болон хүнсний үйлдвэрлэл 

хөгжиж буй 

Сул тал 
• Хөрсний үржил шимийн бууралт, элэгдэл 

эвдрэл
• Уриншийн эзлэх хувь өндөр (газрын 

ашиглалт, ногоон бүрхэвчгүй) 
• Усалгаатай тариалан багатай
• Бордох технологи мөрддөггүй
• цөөн нэр төрлийн таримал тариалдаг, моно 

таримлын тариалан зонхилдог
• Ган халуунд тэсвэртэй сортын тариалан, 

тэдгээрийн үрийн хангамж, чанар муу
• Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд тохирсон 

хүнсний, дахин боловсруулах үйлдвэр бага
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Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 2010 онд ХАА, хүнсний аюулгүй байдал, цаг уурын 
өөрчлөлт Нагуе-ийн олон улсын хуралд “Уур амьсгалд зохицсон ухаалаг газар тариалан” 
-гийн бодлогыг зарлан тунхагласан байдаг.

Энэ тунхаглалд үндсэн зарчмыг 
1. ХАА бүтээгдэхүүний өсөлт-хүнсний аюулгүй байдал-фермерийн ашиг орлогын 

тэнцвэртэй өсөлтийг хангах тогтвортой ХАА-н үйлдвэрлэл
2. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон аюулгүй ХАА-н үйлдвэрлэл 
3. ХАА-н хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах хэмээн томъёолсон байна.
Дархан-Уул аймгийн газар тариалангийн талбайн ашиглалт, үржил шимийг 

сайжруулах агротехнологи, сэлгээ баримтлах, дулааны хангамж, хүйтрэлтгүй хоногийн 
тоо нэмэгдсэнийг ашиглан шинэ таримал ялангуяа механикжсан аргаар далайцтай 
үйлдвэрлэл явуулах боломжтой үр тарианы нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, тэдгээрийн дахин 
боловсруулах үйлдвэр үйлчилгээг бий болгох, иргэд аж ахуй нэгжийн орлого, санхүүгийн 
чадавхийг сайжруулахад газар тариалан эрхлэх бодлого чиглэгдэх нь зүйтэй гэж үзэж 
байна. Өөрөөр хэлбэл бидэнд байгаа нөөц боломжийг бүрэн дайчлан, байгаль орчинд 
хор нөлөөгүй газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрүүл олон нэр төрлийн чанартай 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд чиглүүлж чанарын ахиц хийх “УХААЛАГ ГАЗАР ТАРИАЛАН”-
гийн бодлогыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

Дархан-Уул аймгийн “УХААЛАГ ГАЗАР ТАРИАЛАН”-гийн бодлогод
- Хөрс хамгаалах агротехнологи
- Хөрс хамгаалах, бүтээгдэхүүн нэмэгдүүлэх сэлгээ
- Усалгаатай газар тариалан
- Уур амьсгалын эерэг өөрчлөлтийг ашиглах таримлын бүтэц
- Ган халуунд тэсвэртэй шинэ сортуудын тариалан
- Шинэ сортуудын үрийн аж ахуй
- Зах зээлийн хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл аюулгүй хүнс үйлдвэрлэл
- Хүнсний шинэ бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, дахин боловсруулалт
- Хүлэмжийн хийг бууруулах гэсэн асуудлууд багтана гэж тодорхойлж байна.

Хөрс хамгаалах агротехнологи
Хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэх үндсэн аргын нэг нь бордох технологи юм. 

(Д.Цэрмаа) Газар тариалангийн буцаан өгөх хуулийг бид тариалан эрхэлсэн жилүүдэд 
хэзээч мөрдөж байгаагүйгээс хөрсний ийм ядууралд ороод байна. Иймд таримлын шим 
тэжээлийн шаардлага, хөрсний үржил шимийг харгалзан бордох технологийг газар 
тариалан эрхлэгчдийн ягштал баримтлах хууль болгон хэрэгжүүлье. Эрдэс бордооноос 
гадна биологийн гаралтай бордоо үйлдвэрлэл, хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд түлхүү анхаарах 
шаардлагатай. УГТСЭШХ-д сүүлийн 10 гаруй жил явуулсан судалгааны дүнгээс харахад 
химийн уринш буюу механик элдэншүүлэггүй технологи хөрсийг бага хөндөх, салхины 
элэгдэл эвдрэлийг бууруулах, улмаар хөрсний үржил шимийг хамгаалахаас гадна ургац 
нэмэгдүүлдэг, зардал өртөг багатай байна (Ж.Намбар 2002). Гандуу тариалантай улс 
орнуудад мөрдөж буй хучлагатай тариалангийн технологи хөрсний өнгөн үед сүрлэн 
хучлага үүсгэснээр элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах, органик бодисын хуримтлалыг 
нэмэгдүүлэх, хөрсний ус дулааны таатай горимыг бий болгох улмаар ургац нэмэгдүүлж 
байна (Г.Гунгааням 1998, Б.Баатарцол 2013). Цулгуй уриншийг багасган ногоон бордоот 
уринш, эзэмшилт уриншийг нэмэгдүүлснээр хөрсний үржил шимийг хамгаалах төдийгүй 
хүлэмжийн хийн ялгаралыг багасгах, ашиг орлого нэмэгдүүлэх арга юм.

Хөрс хамгаалах, бүтээгдэхүүн нэмэгдүүлэх сэлгээ
Үр тарианы таримлын хувьд буудай зонхилон тариалж (66,6% 2014 он) сүүлийн 

жилүүдэд рапс тариалах талбай 22,2%-д хүрч буудай рапс зонхилсон газар тариалан 
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эрхэлж байна. Моно таримлын тариалан нь хөрсний тодорхой бодисын ядуурал, өвчин 
хортоны бохирдол бий болгон ургац чанар, хөрсний үржил шимийг ихээхэн бууруулдаг. 
Одоо мөрдөж буй моно тарималт сэлгээг өөрчлөх, сэлгээг уртасгах, таримлын төрлийг 
олшруулах нь элдэншүүлгийн тоог цөөрүүлэх, хөрсний биологийн идэвх, физик хими 
биологийн шинж чанарыг сайжруулах, шим тэжээлийн бодисын эргэлтийг дэмжин 
хөрсийг эрүүлжүүлэх ач холбогдолтой. ЭТС-д буурцагт ургамлууд болон өргөн мөрөөр 
таригддаг эрдэнэшиш, наранцэцэг зэрэг таримлуудыг оруулах, цулгуй уриншийг багасган 
ногоон бордуурт болон эзэмшилт уриншийг нэмэгдүүлэх замаар 3-5 сэлгээт ЭТС-ийг 
нэвтрүүлэх шаардлагатай. Үйлдвэрлэлд хөрс хамгаалах чиглэлээр уринш-буудай-
ногоон бордуурын ургамлын сэлгээг мөрдөж чадвал ургацыг 13.7-23.0%-иар, хөрсөн дэх 
ялзмагийн бууралтыг жилд 0.13% буюу 0.25 тн-оор бууруулах боломжтой нь судалгаагаар 
тогтоогдсон (Г.Балжинням 2011, Ж.Намбар, Б.Баатарцол Д.Туул 2012). 

Дархан-Уул аймагт хөрсний үржил шим, элэгдэл эвдрэл, үйлдвэрлэлийн чиглэлээс 
хамааруулан мөрдвөл зохих ЭТСэлгээг 2 дугаар хавсралтад тусгав.

Усалгаатай газар тариалан
Аймгийн ХХАА-н газрын мэдээгээр 198 га усалгаатай талбайд үр тариа тариалж 

байгаа бөгөөд 2014 оны байдлаар ашиглаагүй. Уур амьсгал хуурайшин усалгаагүй 
талбайгаас хураан авах ургацын хэмжээ жилээс жилд буурч байгаа өнөөгийн нөхцөлд 
Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутаг Сэртэнгийн ард 220 га, Шийрийн бригадын 
орчим 128 га, Чимэдийн хөндийд 226 га бүгд 600 орчим га тариалангийн талбайг гүний 
худаг гарган услах бололцоотой гэсэн судалгаа тооцоо бий. Усалгаатай тариалангийн 
талбайг усалгаанд бүрэн ашиглах, аж ахуйн үнэ цэнтэй таримал тариалах, хөрсний үржил 
шимийг хамгаалах улмаар сайжруулах, услах боломжтой талбайд хөрөнгө оруулалт хийж 
усалгаанд шилжүүлэх зэрэг арга хэмжээ авах шаардлагатай. 

Усалгаатай тариалангийн үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд аж ахуйн үнэт таримлууд 
тариалахын зэрэгцээ шар буурцаг, вандуй, царгас зэрэг нэг ба олон наст хөрсний үржил 
шимийг сайжруулагч, бүтээгдэхүүншилт өндөр эрдэнэшиш, судан өвс, хөх тариа зэрэг 
таримлуудыг түлхүү тариалах нь хөрсний давсжилт, угаагдал зэрэг сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, үржил шимийг дээшлүүлэх, хураан авах бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх ая 
холбогдолтой. 

Уур амьсгалын эерэг өөрчлөлтийг ашиглах таримлын бүтэц
Дархан-Уул аймгийн хувьд цаг уурын дулаарал эрчимтэй явагдаж ашигтай дулаан 

нэмэгдэж хүйтрэлгүй хоног 9-11 хоногоор уртсаж нийтдээ 109 хоног болсон нь Монгол 
оронд үр нь бүрэн боловсорч амждаггүй үр тариа, тос, техникийн таримал, хүнсний 
ногооны олон төрөл, даршны ургамлуудыг тариалан таримлын нэр төрлийг нэмэгдүүлэх 
боломж бий болж байна.

Газар тариалангийн тэргүүлэх хүрээлэн Дархан-Уул аймагт оршдог нь өөрийн хөрс, 
уур амьсгалын нөхцөлд судлагдсан, бүтээсэн, боловсруулсан тариалангийн технологи, 
таримал, сортыг үйлдвэрлэлд шууд ашиглах давуу талыг бий болгож байгаа юм. 
Тухайлбал, 2008-2010 оны Дархан-Уул аймагт хийгдсэн шинэ таримлын судалгаагаар 
хүнсний болон тэжээлийн эрдэнэшиш 383,5-520,5 ц/га ногоон масс, үрийн 86,4-96,0% 
боловсорч 54,4-62,0 ц/га үрийн ургац өгдөг (Ж.Намжилсүрэн, 2011), наранцэцэг 101-108 
хоногт боловсорч 13,8-16,6 ц/га үрийн ургац, цэцэглэлтийн үед 307.0-334.1 ц/га, сүүн 
бололтын үед 474.4-486.3 ц/га ногоон массын ургац (Д.Мянганбаяр 2010), сагадай 97-110 
хоногт боловсорч 4,7-8,13 ц/га ургац (Ж.Намбар 2011), рапсыг усалгаа, бордоо гербицид 
хэрэглэн тариалахад 8,3-9,1 ц/га, тосны маалинга 94-108 хоногт боловсорч 7,7-22,2 ц/га 
үрийн ургац бүрдүүлэн (Н.Баярсүх 2011) хүнс тэжээлийн чиглэлээр тариалах боломжтой 
нь тогтоогджээ. 
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Үр тарианы буурцагт таримлаас усалгаатай нөхцөлд хүнсний вандуй 86-90 хоногт 
жигд боловсордог механик хураалтанд тохиромжтой 59,4 ц/га шүүслэг үр буюу 17,5-
29,7 ц/га хатуу үрийн ургацтай, морин шош 96 хоногт боловсорч 41,9 ц/га үрийн 
ургац (Б.Сэргэлэн 2004) шар буурцаг 86-94 хоногт боловсорч, 23,4-30,6 ц/га үрийн 
ургацтай, үрэндээ 27,4-35,6% уураг, 25,4-27,5%-ийн тослог агуулдаг (Э.Дорлигсүрэн, 
Ж.Намжилсүрэн 2015) болохыг илрүүлсэн. Эдгээр буурцагт таримал нь босоо иштэй 
механик ажилгаанд тохиромжтой өргөн хэмжээнд тариалах боломжтой хөрсний үржил 
шимийг сайжруулдаг болохыг тогтоосон байна. 

Үр тарианы уламжлалт таримлаас хүнс, тэжээлийн зориулалтын арвай 
(Б.Жавзандулам Я.Мягмарсүрэн 2013, Б.Ганбаатар 2013), хошуу будаа (Ж.Намжилсүрэн 
2011), усалгаатай буудайн (Я.Мягмарсүрэн, Ц.Долгор), хатуу буудайн (Я.Мягмарсүрэн 
Ц.Сансаргэрэл, С.Батболд 2014) сорт дугааруудыг бүтээсэн. 

Хүнсний ногооны хувьд өргөн тариалдаг ил талбайн таримлаас гадна түргэн болцтой 
жилд 3-4 ургац өгдөг навчит үнэрт ногоо (бууцай, цоохор майлз, шанцай, гоньд, яншуй), 
байцааны шинэ төрлүүд (цэцэгт, брокколи), хүлэмжийн ногооны аж ахуйг хөгжүүлэхэд 
анхаарах нь зүйтэй байна (Ц.Нарандэлгэр 2012). 

Дархан-Уул аймагт механикжсан аргаар далайцтай тариалах, зах зээлд эрэлт ихтэй, 
импортыг орлох боломжтой үр тарианы шинэ ургамал эрдэнэшиш, сагадай, вандуй, 
арвай, хошуу будаа, хатуу буудайн тариаланг нэмэгдүүлж газар тариалангийн системд 
сэлгээ нэвтрүүлснээр бүтээгдэхүүний нэр төрөл, гарц, хүнсний аюулгүй байдал, хөрсний 
үржил шимийг бууруулахад томоохон алхам болно. Шинэ таримлуудын зах зээлийн эрэлт 
хэрэглээг бий болгоход дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлыг бодлогоор дэмжих 
шаардлагатай байна.

Ган халуунд тэсвэртэй шинэ сортуудын тариалан
Сортыг ган, халуун зэрэг экологийн сөрөг нөлөөллийг даах, дасан зохицох чадвартай, 

өвчин хортонд тэсвэртэй чанартай хүнсний бүтээгдэхүүн болох чадварыг үндэслэн 
сонгоно. Гадаад дотоодын сортуудыг зохиомол ган үүсгэн судлахад эх орны сортууд 
ганд илүү тэсвэртэй бөгөөд эрт болцтой сортууд ган тэсвэр болон ургацын чадавхи 
бага, харин дунд ба дунд орой болцтой сортууд ганд тэсвэртэй төдийгүй тохиромжтой 
нөхцөлд ч арвин ургац өгөх чадавхитай. Хүйтрэлгүй хоногийн тоо хангалттай Дархан-Уул 
аймагт буудайн ганд эмзэг үеийг гантай давхцуулахаас зайлсхийн эрт болцтой сортуудыг 
ердийн тариалах хугацаанаас 10-15 хоногоор хойшлуулан тариалах боломжтой. 
Гантай нөхцөлд тогтвортой арвин ургац авахын тулд эрт болцтой сортуудыг буудайн 
тариалангийн 10-20%, дунд болцтой сортуудыг 60-70%, дунд орой болцтой сортуудыг 
30-40%-д тариалахаар сортын бүтцийг сонгох боломжтой. Нэн эрт болцтой Халхгол 
1, эрт болцтой Дархан 131, дунд болцтой сортуудаас ганд тэсвэртэй ургацын чадавхи 
сайтай Арвин, Дархан 74, Дархан 34, дунд орой болцтой ган халуунд тэсвэртэй ургацын 
чадавхи өндөртэй Дархан 144 сортууд болон шинээр бүтээгдэх сортуудаар сорт солилтыг 
эрчимтэй явуулах нь зүйтэй. Дархан-Уул аймаг дахь УГТХ таримлын сорт судалгаа, 
шинэ сорт бүтээх ажлын үр дүнд буудай арвай, хошуу будаа тритикал, хатуу буудай, 
эрдэнэшиш, вандуй, шош, бөөрөн шош зэрэг үет болон буурцагт таримлын 90 гаруй 
сорт, төмсний 400 орчим сорт судлан 50 гаруй сорт шалгаруулж хэрэглээний чиглэлээр 
ялгаатай 12 сорт, хүнсний ногооноос байцааны 4, гуатан ургамлын 5, цэсэнцэр ургамлын 
4, бусад таримлын 20 гаруй сорт, жимс, чимэглэлийн ургамлын судалгаагаар чацарганы 8, 
үхэр нүдний 5, алимын 5, чавганы 2, бөөрөлзгөний 2 сортыг шалгаруулан нутагшуулсан нь 
тус аймагт тариалахад нэн тохиромжтой болохыг зөвлөсөн явдал юм.
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Шинэ сортуудын үрийн аж ахуй
• Цаг уурын дулаарал болон хүйтрэлгүй хоног уртассан нь ХАА-н таримлын 

биологийн болц гүйцэх, чанартай үр гаргах боломж өндөр.
• УГТХ ХАА-н таримал ургамлын нутагшсан сортуудын эх үр болон үрийн аж ахуйг 

эрхлэж буй үндсэн ганц байгууллагын хувьд дээрх бүх таримал ялангуяа олдоц 
ховортой шинэ таримлын нутагшсан сортын үр суулгац авах боломжтой.

• Дархан-Уул аймагт улсын элит үрийн САА байсан уламжлал, үрийн аж ахуй 
эрхлэх хүн хүч технологи, мэдлэг, чадвараар бусад аймгаас илүү.

• УГТХ-д бүтээгдсэн болон шалгарсан сортууд Дархан-Уул аймагт илүү зохицсон, 
чанартай арвин ургац өгөх магадлал өндөр, үрийн гарц чанарыг нэмэгдүүлэх 
боломжтой.

• УГТХ Дархан-Уул аймагт оршиж буйн хувьд газар тариалан эрхлэж буй аж ахуй 
нэгж болон иргэдэд шинжлэх ухааны ололтийг түгээх нэвтрүүлэх, сургахад орон 
зайн хувьд дөхөмтэй.

• Элит болон сортын үр үйлдвэрлэл нь боловсон хүчин, техник технологийн 
шаардлага өндөр боловч үрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ өндөр, борлуулалт, 
ашиг орлого сайтай нь хүн амын орлогыг нэмэгдүүлэх зэрэг давуу талууд нь газар 
тариалангийн үйлдвэрлэлийг үр үйлдвэрлэх чиглэлээр түлхүү хөгжүүлэх боломж 
олгож байна. 

Иймд шинэ таримал сортын үрийг үржүүлэх, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлыг гардан 
гүйцэтгэж Дархан-Уул аймаг шинжлэх ухааны ололт амжилтыг бусдад түгээсэн газар 
тариалангийн шинжлэх ухааны төв больё.

Зах зээлийн хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл аюулгүй, хүнс үйлдвэрлэл
- Эрүүл аюулгүй хүнс үйлдвэрлэхэд тухайн нутагт зохицсон чанартай арвин ургац 

өгдөг өвчин хортонд тэсвэртэй сортыг тариалснаар химийн бодисын хэрэглээг 
багасгах,

- Агро технологийн хугацаа, горимыг баримтлан гербицид фунгицид, бордоог 
хэрэглэх,

- Химийн бодисын хэрэглээг аль болох багасган органик гаралтай гербицид 
фунгицид, бордоог түлхүү хэрэглэх,

-  Уриншийн эзлэх хувийг бууруулах, олон хэвшилт сэлгээг мөрдөн уриншинд 
хэрэглэх гербицидийн хэмжээг багасгах,

- Хүнсний бүтээгдэхүүний чанартай уялдсан үнийн тогтолцоо, урамшууллын систем 
бий болгох,

- Эрүүл аюулгүй хүнс үйлдвэрлэх арга технологи, стандарт зэрэг мэдээллийг түгээх, 
сурталчлах, дэлгэрүүлэх. 

Хүнсний шинэ бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, дахин боловсруулалт 
Дархан-Уул аймаг хүн ам төвлөрсөн дэд бүтэц сайтай, ажиллах хүч хангалттай, 

хүнсний үйлдвэрлэл хөгжсөн манай улсын 2 дахь хот юм.
Хүнсний үйлдвэрүүд нь газар тариалангийн бүтээгдэхүүнээр гурил, талх хийх, тос 

гаргах, нөөшилсөн хүнс гаргах чиглэлээр дагнасан байдаг.
Ухаалаг газар тариалангийн хүрээнд шинээр олон таримлыг тариалан нөөшилсөн 

болон шууд хэрэглээний вандуй, эрдэнэшиш, наранцэцэг, шош, поп корн, чипс, гурвалжин 
будаа, хошуу будааны гурил, хатуу буудайны гурил сайжруулагч, симонол үйлдвэрлэх, 
дахин боловсруулах цех байгуулан импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, улсын 
хэрэгцээг хангаснаар ажлын байр, хүн амын орлогыг нэмэгдүүлэн газар тариалангийн 
шинэ таримлуудын зах зээл, эрэлтийг бий болгох, нэмэгдүүлэх боломжтой. 
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Хүлэмжийн хийг бууруулах
Дархан-Уул аймгийн ургамлын бүрхэвчийг нэмэгдүүлэхэд
- Ойжуулах, моджуулах ажлыг зохион байгуулах
- Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх
- Уриншийн эзлэх хувийг багасган олон таримал бүхий сэлгээ хэрэглэх
- Атаршсан газрын ашиглалтыг сайжруулах, тариалангийн эргэлтэнд оруулах
- Бэлчээрийг нөхөн сэргээх зэрэг ажлыг хийх шаардлагатай байна.
“УХААЛАГ ГАЗАР ТАРИАЛАН”-г хэрэгжүүлснээр экологи байгаль орчноо хамгаалж, 

олон нэр төрлийн эрүүл аюулгүй хүнс үйлдвэрлэдэг, ажилтай орлоготой Дарханы иргэд 
болох зорилго биелэнэ.
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1 дүгээр хавсралт
Дархан-Уул аймгийн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн орчны судалгаа

Газар тариаланд нөлөөлөх хүчин зүйлс Давуу 
тал

Сул тал 
(зэрэглэлээр) Боломж Аюул 

бэрхшээл
Аюул Сул тал

Га
да

ад
 о

рч
ны

 т
өл

өв

Улс төр нийгэм эдийн засгийн хүчин зүйл
Газар тариаланг хөгжүүлэх бодлого +
Хууль эрх зүйн орчин +
Үнэ ханш +
Өрсөлдөөн +

Дэлхийн дэвшил хөгжил, хандлага
Олон улсын хөгжлийн хандлага, жишээ +
Технологийн дэвшил +
Шууд хэрэгжүүлэх боломжтой туршлага, жишээ +
Гадаад худалдаа +

Цаг уурын нөхцөл
Дулааны хангамж +
Чийг, хур тунадас +
Гангийн тохиолдоц, илрэл +
Гэрлийн хангамж +
Салхитай өдөрийн тоо, хүрд хүч +

Дархан-Уул аймгийн физик, газар зүйн байрлал
Газар зүйн байрлал +
Өндөрлөг +

Д
от

оо
д 

ор
чн

ы
 т

өл
өв

Дархан-Уул аймгийн газар тариалангийн хөгжилт, төлөв байдал
Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн өсөлт +
Газар тариалан эрхлэх дадлага, мэдлэг, чадвар +
Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн 
механикжуулалт +

Усалгаатай тариалан эрхлэлт +
Тариалангийн талбайн байдал

Хөрсний үржил шимийн байдал +
Талбайн ашиглалт, атаршсан талбай +
Талбайн том жижиг +
Жилд тариалах талбай +
Усалгаатай талбай +

Ажиллах хүч, нэгжийн байдал
Ажиллах хүчний хангамж +
Мэргэжсэн ажилчин, мэргэжилтэн +
Нэгж болон иргэдэд оногдох талбайн хэмжээ +

Механикжуулалт
Үр тарианы үйлдвэрлэлийн механикжуулалт +
Төмс хүнсний ногооны механикжуулалт +
Шинэ дэвшилт техник +

Агротехнологийн мөрдөлт
Уринш боловсруулалтын дэвшилт технологи +
Үр тариа тариалах технологи +
Хөрс хамгаалах болон бүтээгдэхүүн 
нэмэгдүүлэх сэлгээ +

Сорт солилт +
Үр шинэчлэлт +
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от
оо

д 
ор

чн
ы

 т
өл

өв
Үрийн ариутгал, салхилуулалт +
Гербицид ашиглалт +
Бордоо ашиглалт +
Хураалтын технологи +
Үрийн цэвэрлэгээ хадгалалт +
Таримлын бүтэц +

Аюулгүй хүнс үйлдвэрлэл
Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл, хангамж +

Үр тарианы чанар +
Төмс хүнсний ногооны аюулгүй эрүүл хүнс +
Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний хүнсний 
үйлдвэрлэл +

Дахин боловсруулсан газар тариалангийн 
бүтээгдэхүүний нэр төрөл +

Газар тариалан эрхлэгчдийн орлого, хөрөнгийн чадвар
Аж ахуй нэгжийн санхүүгийн чадвар +
Иргэдийн орлого +

2 дугаар хавсралт
Дархан-Уул аймагт мөрдвөл зохих ЭТС

Үрийн тариаланд 2 талбайт сэлгээ хэрэглэнэ. 
А. 1. Уринш 2. Буудай 
Б. 1. Уринш 2. Рапс гэсэн 2 талбайт сэлгээ хэрэглэнэ.

Таваарын үр тариа зонхилдог нутгуудад үр тариа уриншийн 3-5 талбайт ЭТС-ийг 
зөвлөж байна. 

А. 1. Цулгуй уринш 2. Буудай 3. Буудай 
Б. 1. Цулгуй уринш 2. Рапс 3. Буудай 
В. 1. Цулгуй уринш 2. Буудай 3. Эзэмшилт уринш (вандуй+хошуу будаа) 4. Буудай 
Г. 1. Цулгуй уринш 2. Рапс 3. Тэжээлийн үр тариа 4. Эзэмшилт уринш 5. Буудай 
Д. 1. Цулгуй уринш 2. Буудай 3. Эрдэнэшиш болон тэжээлийн үр тариа+хошоон өвс 
    4. Ногоон бордоот уринш 5. Буудай эсвэл рапс 6. Тэжээлийн үр тариа

Хөрсний элэгдэл эвдрэлийн зэргийг харгалзан зах зээлийн нөхцөлд нэвтрүүлж болох 
сэлгээний дараах хэвшлүүд байна. Үүнд: 

-	Салхины	элэгдэлд	дунд	зэрэг	орсон	талбайд:	
a/ 1. Цулгуй уринш           б/  1. Цулгуй уринш
 2. Буудай      2. Буудай
 3. Вандуй+хошуу будаа    3. Үр тариа+хошоон өвс
 4. Буудай      4. Ногоон бордуурт уринш 
 5. Буудай
-	Салхины	элэгдэлд	хүчтэй	орсон	талбайд	элэгдлийг	зогсоож	үржил	шимийг	сэргээх	

зорилгоор:	
1. Ногоон бордуурт уринш
2. Буудай
3. Үр тариа, вандуй + өвсний холимог сэлгээг мөрдөж үржил шимийг сэргээх 

шаардлагатай байна. 
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Үйлдвэрлэлд хөрс хамгаалах чиглэлээр уринш-буудай-ногоон бордуурын ургамлын 
сэлгээг мөрдөж чадвал ургацыг 13.7-23.0%-иар, хөрсөн дэх ялзмагийн бууралтыг жилд 
0.13% буюу 0.25тн-оор бууруулах боломжтой нь судалгаагаар тогтоогдсон. 

Усалгаатай	талбайд	үр	тарианы	ургац	нэмэгдүүлэх	чиглэлээр:	
А. 1. Вандуй    Б. 1. Төмс
  2. Буудай        2. Буудай
  3. Рапс        3. Буудай сэлгээ мөрдөнө. 

Тэжээлийн таримлын ургац нэмэгдүүлж, хөрс сайжруулах чиглэлээр:
Бид одоогийн тариалж байгаа таримлын биологийн онцлогийг харгалзан дараах 

ээлжлэн тариалалтыг мөрдөхийг зөвлөж байна. Үүнд:
А. 1. Вандуй     Б. 1. Төмс
     2. Буудай            2. Буудай
     3. Арвай                      3. Бөөрөн шош
     4. Наранцэцэг эсвэл эрдэнэ шиш       4. Рапс 
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УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ АГРО ЭкОСИСТЕМД 
ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨГ СУДАЛСАН ДҮН 

Ж.Мижиддорж1, Г.Билэгсайхан2, Д.Энхзул3

1	ШУ-ны	Гавьяат	зүтгэлтэн,	профессор
2	Дархан-Уул	аймгийн	УЦУОША	

3	ХААИС-ийн	АЭБС-ийн	багш,	докторант

Хураангуй 
Монгол орны нөхцөлд уур амьсгалын дулаарал буюу халууралтын эрчим дэлхийн 

дундаж (0.77°C)-аас 3 дахин эрчимтэй явагдан 2.13°С-д хүрээд байна. Уур амьсгалын 
өөрчлөлтын улмаас хөрсний элэгдэл доройтол түүхийн дунджаас 300 дахин, сүүлийн 
300 жилийн дунджаас 3 дахин, энэ зууны дундаж гэхэд 300%-иар нэмэгдэж, үр тарианы 
ургац хамгийн багаар бодоход 20-30%-иар буурч, элдэв төрлийн өвчин эмгэг, хортон 
шавьж 15-25%-иар нэмэгдэж болзошгүй байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт нь агроэкосистем 
(ХАА-н экосистем) усны экосистем зэрэг хүмүүсийн амьдралын бүхий л хүрээнд сөргөөр, 
зарим тохиолдолд гамшгийн хэмжээнд нөлөөлөх болов. Иймээс уур амьсгалын сөрөг 
өөрчлөлтийг тэсэн гарч, дасан зохицож үлдэхийн тулд улс орон бүхэн үзэл баримтлалаа 
яаралтай боловсруулж хэрэгжүүлж эхлэх шаардлагатай болов.

Түлхүүр	 үгс:	 Агроэкологи, тэсч үлдэх, дасан зохицох, хөрсний элэгдэл доройтол, 
хүнсний аюулгүй байдал

Оршил
Хүн төрөлхтний соёл иргэншилд ноцтой нөлөөлж нэгийг нь л шийдвэрлэхгүй байхад 

галав юүлэхэд хангалттай хүний үйл ажиллагаатай холбоотой 10 гаруй хүчин зүйл байна 
гэсэн уламжлалт ойлголтыг сүүлийн 20 гаруйхан жилд уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний 
сөрөг үр дагавар эвдлэн хүч түрэн орж ирлээ. 

Хэдхэн жилийн өмнө уур амьсгалын өөрчлөлтийг саармагжуулах, таслан зогсоох 
тухай ярьдаг байсан бол өдгөө энэ нь тийм ч хурдан шийдэх амар хялбар асуудал биш 
хүний амьдралын хэд хэдэн үеийг дамжсан урт хугацааны төвөгтэй үйл явц болох нь 
тодорхой болж “түүнийг тэсч давж гарах боломж байна уу, түүнд “дасан зохицон амьдрах 
уу,, гэсэн шинэ санаа ойлголт сүүлийн арваадхан жилд шинжлэх ухаанд орж ирлээ.

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь Монгол нутагт дэлхийн дунджаас хэд дахин эрчимтэй 
явагдаж байгаа цаг үед бид амьдарч байгаа бөгөөд энэхүү өөрчлөлтийн үр дагаврыг 
дутуу үнэлбэл төсөөлөхийн аргагүй гамшиг, сүйрэл нүүрлэж болох нь улам тодорхой болж 
байна. Бид бүхэн уух усгүй болж байгаа улс орны болон утаа тортогонд баригдсан хот 
тосгоны тухай сонсож байсан болохоос биш урсах гол маань ширгэж, уудам тал цөлжин 
хатахыг, мөсөн гол, мөнх цэвдэг хайлахыг, цэцэгт тал нь шарилжаар дүүрч, цэлмэг тэнгэр 
нь утаагаар бүрхэгдэхийн чинээ төсөөлөөгүй явсан талын Монголын үр сад билээ.

Уур амьсгалын өөрчлөлт, хөрсний элэгдэл, үржил шимийн төлөв байдлыг шинжиж 
үзвэл экологийн хөрөнгө оруулалтыг эрчимтэй хийхгүй бол үр тарианы нийт ургац цаашид 
одоогийн авч байгаа түвшингээс төдийлэн нэмэгдэхгүй байж болзошгүй байна. 

Иймээс уур амьсгал хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа тэр нь Монгол орны хөдөө аж ахуй, 
хүнсний хангамж түүний аюулгүй байдалд хэрхэн нөлөөлж болох талаар нухацтай судалж, 
ярилцаж, гарах үр дүнг урьдчилан таамаглах шаардлагатай болж байна. 

Бид аливаа нөхцөл байдлыг урьдчилан харах учиртай. Учир нь: өнөөдрийн 
төлөв байдлаас маргаашийн дүр төрх үндсэндээ тодорхойлогддог. Ирээдүйн төрх 
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байдлыг урьдчилан харж ямар эерэг, сөрөг үйл явц өрнөж болох, түүнийг нааштайгаар 
шийдвэрлэхийн тулд юу бэлтгэж хийж болохыг сэтгэн бясалгах нь ирээдүй хойч үедээ 
“Энэ тухай бид мэдээгүй, бодоогүй” гэхээс зайлсхийх шалгарсан арга билээ. Тухайлбал, 
өнгөрсөн зууны 70-аад оны үед Сахарын өмнөд бүс нутгийг хамарсан “Сахале” хэмээн 
нэрлэгдсэн ганд мал сүргийн 80%, гурав хүртэлх насны бүх хүүхэд, зарим тоо баримтаар 
2,0 сая хүн өлсгөлөнгөөр үхэж үрэгдсэн гашуун сургамж байдаг билээ. Гэтэл үүнийг 40 
жилийн өмнөөс анхааруулж байжээ.

Уур амьсгалын сөрөг өөрчлөлтийг олон улсын болон манай орны цаг уурын нэр 
хүндтэй байгууллага, эрдэмтэд өнгөрсөн зууны 80-аад оны сүүлчээс анхааруулсаар 
байжээ.

Судалгааны үндсэн хэсэг 
Манай уур амьсгал судлаачдын (Л.Нацагдорж 2004, 2012, Р.Мижиддорж 

Г.Туваансүрэн нар 2009, Р.Мижиддорж 2008, 2012, П.Гомболүүдэв, Д.Дагвадорж 2002, 
2012 г.м) анхааруулж байгаагаар дулааралтын эрчим дэлхийн дунджаас (0.77) гурав 
дахин эрчимтэй явагдаж, олон улсын эрдэм судлалын нэр хүндтэй байгууллагуудын 
зарлаж байгаа хүлцэж болох дээд хэмжээ буюу 2,0°С-аас аль хэдийн хэтэрч цаашид 
дулаарал зуны улиралд өвлийнхөөс арай илүү эрчимтэй явагдаж 2011-2013 онд 1.1-1.4, 
2046-2065 оны үед 2.7-3.6°С, 2080-2099 онд 3.6-6.3°С-аар нэмэгдэх төлөвтэй. Өвлийн хур 
тунадас 1961-1990 оны дундажтай харьцуулбал 16.4% нэмэгдэж, харин хавар намар зуны 
хур тунадас 5.6-12.4%-иар буурч ууршилт 3-4 дахин нэмэгдсэн бөгөөд цаашид 7-10 дахин 
нэмэгдэх төлөвтэй.

Манай орны үр тарианы үндсэн таримал болох зусах буудайн хэвийн ургах 
тохиромжтой температур нь 18-26 градус бөгөөд зусах буудайн гол хатгалт, цэцэглэлтийн 
үе шатанд агаарын температур 26°С-аас дээш 1°С-аар нэмэгдэхэд түүний ургац 10 хувиар 
буурна гэж судлаачид анхааруулах боллоо (Уур амьсгалын өөрчлөлтийн засгийн газар 
хоорондын мэргэжилтний бүлгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн III илтгэл 2001).

1 дүгээр хүснэгт. Дархан-Уул аймгийн нөхцөлд агаарт 
30 градусыг давж халсан өдрийн өөрчлөлт

д/д Станц Зайц (он) V VI VII VIII IX нийт
Агаарт 30 градусыг давж халсан өдрийн тоо

1 Дархан

1987-1996 2 4 5 2 0 13
1997-2006 3 9 9 6 0 27
2007-2011 2 11 12 6 1 32

Зөрүү 7 7 4 19

Уур амьсгалын одоо явагдаж байгаа өөрчлөлтийг дэлхийн түүхэнд тохиолдож байсан 
хувьсгал маягийн өөрчлөлттэй жишихэд асар богино хугацаанд явагдаж байгаа учир шим 
мандлын олон бүрдэл хэсэг нь энэ өөрчлөлтийн хурдыг гүйцэж тэсвэрлэж чадаргүйд хүрэх 
буюу экологийн сүйрэлд хүрч болзошгүй. 

2 дугаар хүснэгт. Дархан-Уул аймгийн ашигтай ба 
идэвхтэй температурын нийлбэр

Он
Ашигтай темпера-

турын 5°С-аас 
дээш нийлбэр

Ашигтай темпера-
турын 10°С-аас 
дээш нийлбэр

Идэвхтэй темпе-
ра турын 5°С-аас 

дээш нийлбэр

Идэвхтэй темпе-
ра турын 10°С-аас 

дээш нийлбэр
1984-1993 1464.6 750.64 2251.0 1987.7
2002-2011 1852.3 1062.8 2728.4 2390.8

Зөрүү 387.7 312.16 477.4 403.1
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Энэ өөрчлөлт агроэкосистемд эерэг, сөрөг нөлөөтэй байгаа нь бидний судалгаанаас 
харагдаж байна. Үүнд:

Эерэг:
1.  Хүйтрэлгүй хоногийн тоо нэмэгдэж (7-15 хоног) дулааны хангамж сайжирч байгаа 

нь таримлын тоо төрлийг олшруулах боломж олгож байна.
2.  Зарим бүс нутгаар өвлийн хур тунадасны хэмжээ /20-25%/ нэмэгдэж байгаа 

нь тариалалтын үеийн чийгийн хангамжийг сайжруулах нөлөөтэй. Гэвч 
агроэкосистемд уур амьсгалын сөрөг нөлөө нь давамгайлах боллоо.

Сөрөг:
1.  Хөрсний элэгдэл доройтол түүхийн дунджаас 300 дахин, сүүлийн 300 жилийн 

дунджаас 3-4 дахин нэмэгдэж байгаа бөгөөд 2050 он гэхэд 2000 онтой 
харьцуулбал 300%-иар нэмэгдэх төлөвтэй.

2.  Агроэкосистемд байгалийн экосистемтэй харьцуулбал экологийн доройтол 500-
1000 дахин эрчимтэй явагдаж байна.

3.  Уринш боловсруулах явцад жилд дунджаар 0,7-1,5 т/га ялзмаг задарч эрдэсжиж 
байна. 

Газар тариаланд тохиолдох сөрөг үр дагаврыг тоймлон авч үзвэл агаарын 
температур 1.0°С-аар нэмэгдэхэд байгалийн бүс бүслүүр 200-250 км-ээр хойшлох, 
одоогийн таригдаж байгаа таримлуудын ургалтын параметр тохирохоо болих, 2030-2040 
онд дулаарал, чийгийн хомсдлоос үр тарианы ургац 25-30%-иар буурах, тариалангийн 
хөрсний элэгдэл, доройтол одоогийнхоос 3 дахин эрчимжих, өвчин хортны хөнөөл 25-
35%-иар нэмэгдэх зэрэг олон сөрөг үр дүн гарч болзошгүй.

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн их өртөх таримал бол зусах буудай. Учир 
нь халуунд эмзэг зусах буудайн ургацын гарц 10 жил тутамд 2%-иар буурч байгааг 
судлаачид анхааруулах болов. 

Дэлхийн хэмжээнд авч үзвэл температурын өсөлтийн нэг градус тутамд үр тарианы 
ургац 8-10 ц/га-аар буюу 2030-2040 онд хамгийн багаар бодвол 18-20%, хамгийн ихээр 
бодвол 30-70%-иар буурч болзошгүй хэмээн анхааруулж байна. Дархан-Уул аймгийн 
Хонгор сумын үр тарианы талбайд Ус цаг уур, орчны шинжилгээний албанаас 1987-2007 
онд хийсэн хэмжилт, судалгаагаар зусах буудайн ургац жил бүр дунджаар 0.28 ц/га-аар 
буурч байна гэсэн дүн гарчээ.

Монгол орны хүнсний аюулгүй байдлын үндсэн баталгаа болсон мал аж ахуйн 
салбарт ч уур амьсгалын өөрчлөлт нэн таагүй нөлөөлөх урьдчилсан дүн гараад байна. 
Сүүлийн 40 гаруй жилд бараг бүх бүсэд бэлчээрийн ургац 20-30%-иар буурч зүйлийн 
бүрэлдэхүүн 3-4 дахин багассанаар өндөр, сахлаг өвсөөр хооллодог үхэр сүрэг 1990 
оноос илүү эрчимтэй хорогдох болсон, бэлчээрийн даац 2030-2040 он гэхэд одоогийнхоос 
2 дахин буурах, малын зүй бус хорогдол сүүлийн 60 жилд тохиолдож байсан хамгийн 
эрчимтэй ган зудын нөлөөнөөс давж 2020 онд 12.6%, 2050 онд 17.8% болж болзошгүй 
гэсэн таамаглал, анхааруулга гарсан. 

Энэ бүхнээс үзвэл Монгол орны экосистемийн өмнөх “дундаж” төлвөөр баримжаалан 
мэдэмхийрч шинээр бий болж буй төлвийг үл хайхарч үйл ажиллагаа явуулах нь ихээхэн 
эрсдэл дагуулж болзошгүй байгаа учир цаг хугацаа алдаж алгуурлавал юу дуртайгаараа 
сонгон хооллодог Монголчууд бид цаашдаа юу тааралдсанаараа амь зогоодог ард 
түмний эгнээнд очих магадлал тун өндөр болж байна. Бидний танил БНСУ-ын профессор 
бид нисдэгээс ялаа идээгүй, дөрвөн хөлтнөөс ширээ идээгүй явж зүдэрч, зовж явсаар 
хөгжлийн энэ түвшинд хүрч чадсан хэмээн хошигнон ярьж байсныг энд дурьдахад 
илүүдэхгүй биз ээ.

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь хөдөөгийн усны хомсдлыг улам хурдасгах төлөвтэй. 
2007 оны усны тооллогоор улсын хэмжээнд нийт 5565 гол горхиноос 887 нь, 9600 
булаг шандаас 2026 нь, 4193 нуур тойромоос 1196 нь тус тус ширгэсэн, Монгол Алтай, 
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Хангай, Хөвсгөлийн цас мөсөн гол 30 хувиар багассан, түүгээр тэжээгддэг гол горхинууд 
аажимдаа ширгэн устаж болзошгүй тооцоо дүн гарсан байна. Үүний зэрэгцээ далд давхар 
цөлжилт буюу гүний усны хомсдол эрчимтэй явагдаж байна. Усны хомсдол улам эрчимтэй 
явагдаж байгааг 2011 оны тооллого дахин батлан харууллаа. 

Бид зөвхөн нутаг бэлчээрийн цөлжилт, гадаргын усны хомсдолын тухай ярьж, бичиж 
байгаагаас биш гүний усны хомсдол “далд буюу давхар” цөлжилтийн гамшгийн талаар ер 
анхаарахгүй байна. Зөвхөн Улаанбаатар хот орчмын гүний ус 10 жилд 4 метрээр доошилж 
байгааг судлаачид анхааруулсаар байгаа билээ.

Уур амьсгалын энэхүү өөрчлөлтөнд тэсч үлдэх арга замыг “дасан зохицож тогтвортой 
хөгжих” хэмээн дэлхий нийтээр тодорхойлох боллоо. Үүний гол зорилт нь “ирээдүй үеийн 
амьдрах боломжийг алдагдуулахгүйгээр өнөө үеийн амьдралын нөхцлийг хангах” буюу 
өөрөөр хэлбэл тогтвортой хөгжил гэдэг нь хүн өөрийнхөө хэрэгцээг экосистемийн даацад 
тохируулан хангахыг хэлнэ хэмээн тодорхойлж байна.

Иймээс хөдөө аж ахуйн буюу хүнс тэжээлийн үйлдвэрлэлийн үндэс болсон хөрс 
бэлчээрийн төлөв байдал 50 жилээс ч бага хугацаатай тавьсан цагийн механизмтэй 
цөмийн бөмбөг шиг болчихоод байгаа энэ цаг үед мөлхөн ирж яваа аюулын талаар 
нухацтай ярилцаж, тэсч давах арга замаа одооноос боловсруулан хэрэгжүүлж эхлэхгүй 
цаг алдаж алгуурлавал Монголчууд бид олон мянган жил хуримтлуулсан асар их үнэт 
зүйлсээ алдаж, хүнсний хямрал төдийгүй ирээдүй үе маань экологийн сүйрэлд өртөж 
болзошгүй. 

Дэлхийн дулааралт буюу халууралт нэмэгдэх тусам, өөрөөр хэлбэл хугацаа өнгөрөх 
тусам дасан зохицохуйн арга хэмжээний өртөг зардал эрс нэмэгдэнэ гэж томоохон эдийн 
засагчид анхааруулах болов. “Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхэд яг өнөөдөр дэлхийн 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1%-ийг зараад хийчихэж болохоор байгаа бол 10 ба 
түүнээс дээш жил харзнаж хүлээвэл гарах зардал нь 20 дахин өснө” гэж Английн нэрт 
эдийн засагч Н.Стерн тооцоолсон байдаг. 

Монгол улсын хүнсний хангамж, түүний аюулгүй байдал уур амьсгалын өөрчлөлтөнд 
хамгийн эмзэг “малчид тариаланч”-дын гарт байна. Гэвч уур амьсгалын өөрчлөлт нь 
хөдөөгийн хүн амын ядуурал, төв бараадсан их нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн, механик 
төвлөрөл, экологийн цагаачлалын үндсэн шалтгаан болж улмаар нийгэм эдийн засгийн 
тогтворгүй байдлыг улам “хэврэгшүүлж” байна. Хөдөөгийн хүн амын экологийн цагаачлал 
аль хэдийнээ эхэлчихээд байгаа.

Улс орон бүр тансаг хэрэглээнээс аль болох татгалзаж, өөрсдийн хүнсний лангуу, 
ард иргэдийнхээ хүнсний сагсыг зөвхөн өөрийн орны бүтээгдэхүүнээр хангахыг эрмэлзсэн 
бодлого явуулах боллоо. Ийм бодлогын үр дүнд хүнсний хэрэгцээгээ АНУ, Канад, Герман, 
Итали зэрэг орнууд 80-100% хангаж байна. Бидний хувьд Барууны гэгдэх орнуудад 
хүнсний бүтээгдэхүүн экспортлох хэмжээнд байгаа нь төрийн бодлого дэмжлэг оновчтой, 
баталгаатай байгаатай холбоотой. Энэ бүхэнд тулгуурлан өөрийн саналыг нэмэрлэе.

Дүгнэлт
1. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас хөрсний элэгдэл доройтол түүхийн дунджаас 

300 дахин, сүүлийн 300 жилийн дунджаас 3 дахин, энэ зууны дундаж гэхэд 300%-
иар нэмэгдэж, үр тарианы ургац хамгийн багаар бодоход 20-30%-иар буурч, элдэв 
төрлийн өвчин эмгэг, хортон шавьж 15-25%-иар нэмэгдэж болзошгүй.

2. Бидний судалгаа явуулсан газар тариалангийн төв бүс буюу Дархан-Уул аймгийн 
нөхцөлд сүүлийн 26 жилийн хугацаанд агаарын температурын дундаж -1.9...+3.2 
градусын хооронд хэлбэлзэж, температурын жилийн дунджийн өөрчлөлтийг 
тооцоход 1.6°С-аар дулаарсан. Мөн 1984-1991 онтой харьцуулбал ургалтын 
хугацаа 1992-2001 онд 7 хоногоор, 2002-2011 онд 19 хоногоор тус бүр нэмэгджээ.
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Санал
Хүнс хөдөө аж ахуйн салбар нь аясаараа бие даан хөгждөг салбар биш. Уур 

амьсгалын өөрчлөлт, ган зуд зэрэг байгалийн нөлөөнд байнга өртөж байдаг эрсдэлтэй 
салбар юм. Тийм ч учраас цаг уурын нөхцөл сайтай, техник технологи өндөртэй барууны 
орнуудад фермерүүдэд олгох төрийн дэмжлэг зардлын 40-90%-д хүрснээс гадна 
“экологийн зардал, хөрөнгө оруулалт”-ыг өргөжүүлж байна.

Хүн эрхтэй байдаг шиг хөрс бэлчээр ч гэсэн өөрийгөө тордож сайжруулахыг шаардах 
эрхтэй болно. Хэрэв энэ эрхийг нь хязгаарлавал биднээс хэд дахин илүүтэйгээр хариугаа 
авах нь тодорхой.

Хөрс, бэлчээр төрийн хамгаалалт, эзэмшилд байгаа учир түүнийгээ доройтуулж, 
ирээдүй үеээ золиос болгохгүйн тулд төр өөрөө экологийн хөрөнгө оруулалтыг өргөжүүлэх 
шаардлагатай.

Хүн төрөлхтөн өнөөг хүртэл олон гайхамшигт зүйлийг бүтээсэн ч алга дарам хөрс 
шороог хийж, бүтээж чадаагүй байна. 
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БАяНХОНГОР АЙМГИЙН БЭЛЧЭЭРИЙН 
ТӨЛӨв БАЙДЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ 

Ж.Эрдэнэбилэг
Баянхонгор	аймгийн	УЦУОША

Хураангуй
Энэ судалгаанд Баянхонгор аймгийн Шинэжинст, Баянхонгор, Баянбулаг станцын 

1984-2014 оны олон жилийн агаарын температурын дундаж, хур тунадасны нийлбэр (4-
9), 2005-2014 онд хийсэн бэлчээрийн талхлагдалт, төлөв байдлын ажиглалтын материал 
хийх зэргийг ашиглаж, бэлчээрийн ургац, малын тоо зэргийг харьцуулан судалгаа хийлээ.

Түлхүүр	үгс: Хур тунадас, ургац, малын тоо, ургамлын бүрхэц

Оршил
Баянхонгор аймаг нь хангай, говь, тал хээр хосолсон байгаль, цаг уурын онцлог 

нөхцөлд оршдог. Тус аймгийн нутагт цайвар чулуулаг хүрэн бор хөрс голлох ба ургамал 
бүрхэвчид агь, шивээт хялгана, говийн хялгана, крыловын хялгана, саман ерхөг, агь, 
таана зонхилон ургадаг. Баянхонгор аймаг нь далайн түвшнээс дээш 1860 м өндөрт 
оршдог. Газар нутаг нь ихэнхдээ өндөр уул, хотгор гүдгэр, тал хээрийн гадаргатай. Тал 
хээрийн болон цөлийн ба хуурай хээрийн гэгдэх арваад бүлэг төрлийн 30-аад төрлийн 
бэлчээртэй. Манай аймагт агаарын температур дунджаар 1.6 градусаар дулаарч, 
дулааралт эрчимтэй явагдаж, улмаар агаарт 30 градус давж халсан өдрийн тоо нэмэгдэж, 
хуурайшилт ихсэж байна.

Судалгааны ажлын зорилго нь Баянхонгор аймгийн нутаг дэвсгэрийн бэлчээрийн 
ургамлын төлөв байдлын өөрчлөлт, хамаарах хүчин зүйлүүдийн уялдааг судалгаа 
хамаарлыг гаргахад оршино. Дээрх зорилгын хүрээнд бэлчээрийн төлөв байдлын 
ажиглалт, ургацын мэдээг нарийвчлан судлах, агаарын температур, хур тунадас, малын 
тоо, толгойн өөрчлөлт хамаарлыг тодорхойлох зорилт дэвшүүлэв. 

Ашигласан материал, арга зүй
Судалгаанд Баянхонгор аймгийн уур амьсгалыг төлөөлж чадахуйц Шинэжинст, 

Баянхонгор, Баянбулаг станцуудын 1984-2014 оны, дулааны (IV-IX сар) агаарын 
температурын сарын дундаж, хур тунадасны (IV-IX сар) нийлбэр, ургацын хэмжээ болон 
хур тунадас, 2005-2014 оны бэлчээрийн талхлагдалтын ажиглалтын мэдээ зэргийг 
ашиглалаа. Ургацын хандлага, агаарын температурын дундаж 0° градус, 5° градус, 
10° градус дайрч дулаарч, хүйтрэх хугацааг тооцоолж гаргав. Тооцооны үр дүнгүүдийг 
математик статистик аргачлал, график ашиглан гаргав.

Үр дүн
Дулааны хангамж
Ургамлын ургац бүрэлдэхэд нөлөөлөх гол хүчин зүйл нь тухайн орон нутгийн дулааны 

хангамж байдаг.
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1 дүгээр хүснэгт. Агаарын температурын дундаж 0°С, 5°С, 10°С-ыг 
дайрч тогтвортой дулаарах, хүйтрэх хугацаа

Д/д Станцын 
нэр Зайц Хавар Намар Үргэлжлэх хугацаа,

хоногоор
0°С 5°С 10°С 0°С 5°С 10°С 0°С 5°С 10°С

1 Баянхонгор

1984-
1999 IY.19 Y.05 Y.20 X.14 IX.27 IX.11 178 147 114

2000-
2014 IY.15 Y.03 Y.17 X.16 IX.28 IX.13 185 150 114

Зөрүү 4 эрт 2 эрт 3 эрт 2 хож 1 хож 2 хож 7 урт 3 урт 4 урт

2 Баянбулаг

1984-
1999 Y.03 Y.13 YI.05 X.01 IX.12 YIII.18 155 123 79

2000-
2014 Y.01 Y.11 YI.03 X.01 IX.14 YIII.21 157 127 84

Зөрүү 2 эрт 2 эрт 2 эрт өөрчл 2 хож 3 хож 3 урт 4 урт 5 урт

3 Шинэжинст

1984-
1999 IY.10 Y.01 Y.20 X.18 IX.30 IX.12 186 149 105

2000-
2014 IY.07 IY.30 Y/18 X.22 X.01 IX.15 193 152 110

Зөрүү 3 эрт 1 эрт 2 эрт 4 хож 2 хож 3 хож 7 урт 3 урт 5 урт

Шинэжинст, Баянхонгор, Баянбулаг станцуудын 1984-2014 онуудын агаарын 
температурын дундаж 0, 5, 10 градусыг тогтвортой дайрч дулаарах хугацааг олон жилийн 
дундажтай нь харьцуулахад 0 градусыг 2-4 хоногоор, 5 градусыг 1-2 хоногоор, 10 градусыг 
2-3 хоногоор эртэссэн, харин намар агаарын температурын дундаж дээрх заагуудыг дайрч 
тогтвортой хүйтрэх хугацаа нь 0 градусыг 2-4 хоног, 5 градусыг 1-2 хоног, 10 градусыг 
2-3 хоногоор хожуу болсноос харахад нэмэх температуртай хоногийн үргэлжлэх хугацаа 
157-193 хоног буюу дунджаар 3-7 хоногоор нэмэгдсэн, 5 градустай нь 173-194 хоног буюу 
3-4 нэмэгдсэн, 10 градустай нь 84-110 хоног буюу 4-5 хоногоор уртассан. Харин намар 
Баянбулаг станцад агаарын температурын дундаж 0°С заагийг дайрч тогтвортой хүйтрэх 
хугацаа өөрчлөлтгүй байна. 

2 дугаар хүснэгт. Агаарын температурын олон жилийн дундаж 
Он Баянхонгор Баянбулаг Шинэжинст

ОЖД 11.1 7.4 10.4
2004-2014 12.5 8.2 11.5

Зөрүү +1.4 +0.8 +1.1

Дээрх хүснэгтээс харахад сүүлийн 10 жилд олон жилийн дунджаас Баянхонгорт 1.4°С, 
Баянбулагт 0.8°С, Шинэжинстэд 1.1°С-аар дулаарсан.

Бэлчээрийн ургамлын ургац
Бэлчээрийн ургамлын ургацын явц, хандлага нь Баянхонгор станцад хамгийн их 

ургацтай жил нь 2011 онд (4.8 ц/га), бага ургацтай 2008 онд (1.2 ц/га) байсан ба 2007, 
2008, 2009 онууд дараалан 3 жил бэлчээрийн ургамлын ургац буурч, гантай байсан. 
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Зөрүү 4 эрт 2 эрт 3 эрт 2 хож 1 хож 2 хож 7 урт 3 урт 4 урт 
 
2 

 
Баянбулаг 

1984-
1999 

Y.03 Y.13 YI.05 X.01 IX.12 YIII.18 155 123 79 

2000-
2014 

Y.01 Y.11 YI.03 X.01 IX.14 YIII.21 157 127 84 

Зөрүү 2 эрт 2 эрт 2 эрт өөрчл 2 хож 3 хож 3 урт 4 урт 5 урт 
 
3 

 
Шинэжинст 

1984-
1999 

IY.10 Y.01 Y.20 X.18 IX.30 IX.12 186 149 105 

2000-
2014 

IY.07 IY.30 Y/18 X.22 X.01 IX.15 193 152 110 

Зөрүү 3 эрт 1 эрт 2 эрт 4 хож 2 хож 3 хож 7 урт 3 урт 5 урт 
 
    Шинэжинст, Баянхонгор, Баянбулаг станцуудын 1984-2014 онуудын агаарын 
температурын дундаж 0, 5, 10 градусыг тогтвортой дайрч дулаарах хугацааг олон жилийн 
дундажтай нь харьцуулахад 0 градусыг 2-4 хоногоор, 5 градусыг 1-2 хоногоор, 10 градусыг  
2-3 хоногоор эртэссэн, харин намар агаарын температурын дундаж дээрх заагуудыг дайрч 
тогтвортой хүйтрэх хугацаа нь 0 градусыг 2-4 хоног, 5 градусыг 1-2 хоног, 10 градусыг 2-3 
хоногоор хожуу болсноос харахад нэмэх температуртай хоногийн үргэлжлэх хугацаа 157-
193 хоног буюу дунджаар 3-7 хоногоор нэмэгдсэн, 5 градустай нь 173-194 хоног буюу 3-4 
нэмэгдсэн, 10 градустай нь 84-110 хоног буюу 4-5 хоногоор уртассан. Харин намар 
Баянбулаг станцад агаарын температурын дундаж 0⁰ С заагийг дайрч тогтвортой хүйтрэх 
хугацаа өөрчлөлтгүй байна.  
 
                      2 дугаар хүснэгт. Агаарын температурын олон жилийн  дундаж   

Он Баянхонгор Баянбулаг Шинэжинст 
ОЖД 11.1 7.4 10.4 

2004-2014 12.5 8.2 11.5 
Зөрүү +1.4 +0.8 +1.1 

 
Дээрх хүснэгтээс харахад сүүлийн 10 жилд олон жилийн дунджаас Баянхонгорт 1.4⁰С, 
Баянбулагт 0.8⁰С, Шинэжинстэд 1.1⁰С-аар дулаарсан. 
 
Бэлчээрийн ургамлын ургац 
   Бэлчээрийн ургамлын ургацын явц, хандлага нь Баянхонгор станцад хамгийн их 
ургацтай жил нь 2011 онд /4.8 ц/га/, бага ургацтай 2008 онд /1.2 ц/га/ байсан ба 2007, 
2008, 2009 онууд дараалан 3 жил бэлчээрийн ургамлын ургац буурч, гантай байсан.  
 

 
1 дүгээр зураг. Баянхонгор, Баянбулаг, Шинэжинст станцуудын ургамлын ургац 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Баянхонгор Ургац 3.3 2.5 1.6 1.2 1.6 3 4.8 1.9 3.8 3.8
Баянбулаг Ургац 0 2 0.6 0.7 0.8 1.6 3.1 2.5 2.1 0.8
Шинэжинст Ургац 0.6 1.3 1 0.6 0.8 0.6 1 0.8 0.7 1.3

R² = 0.1792 

R² = 0.2223 

R² = 0.0202 

0
1
2
3
4
5
6

Ур
га

ц 
ц/

га
 

1 дүгээр зураг. Баянхонгор, Баянбулаг, Шинэжинст станцуудын ургамлын ургац

Ургац сайтай байсан 2011 онд 193,5 мм, бага ургацтай жилд 37,4-111,5 мм хур 
тунадас оржээ. Баянбулаг станцад их ургацтай 2011 онд 3,1 ц/га, хамгийн бага хур 
тунадастай жил 2005 онд 0,6 ц/га, Шинэжинстэд 2006 он 1,3 ц/га, хамгийн бага хур 
тунадастай жил 2005, 2008, 2010 онуудад 0,6 ц/га ургацтай байв. Баянбулаг станцад ургац 
ихтэй жил нь 192,0 мм хур тунадас унаж, бага ургацтай жилд 81,2 мм хур тунадас орсон. 
Шинэжинст станцад их ургацтай жилд 2006 онд 82,1 мм хур тунадас унаж бага ургацтай 
жил нь 2005 (37,4 мм), 2008 (74,0 мм), 2010 (16,9 мм) онуудад хур тунадас орсон нь 
ургацад нөлөөлөөгүй. 

 
Ургац сайтай байсан 2011 онд 193,5 мм, бага ургацтай жилд 37,4-111,5 мм хур 

тунадас оржээ. Баянбулаг станцад их ургацтай 2011 онд 3,1 ц/га, хамгийн бага хур 
тунадастай жил 2005 онд 0,6 ц/га, Шинэжинстэд 2006 он 1,3 ц/га, хамгийн бага хур 
тунадастай жил 2005, 2008, 2010 онуудад 0,6 ц/га ургацтай байв. Баянбулаг станцад ургац 
ихтэй жил нь 192,0 мм хур тунадас унаж, бага ургацтай жилд 81,2 мм хур тунадас орсон. 
Шинэжинст станцад их ургацтай жилд 2006 онд 82,1 мм хур тунадас унаж бага ургацтай 
жил нь 2005 /37,4 мм/, 2008 /74,0 мм/, 2010 /16,9 мм/ онуудад хур тунадас орсон нь 
ургацад нөлөөлөөгүй.   
 

 
2 дугаар зураг. Зуншлагын байдал 

 
Сүүлийн жилүүдэд орж байгаа хур тунадас нь аадар хэлбэрээр орж хөрсөнд 

шингэц муу, мөн 30⁰ градусаас их температуртай өдрийн тоо ихсэж, хэт халж байгаа зэрэг 
нь ургамлын ургацад муугаар нөлөөлж байна. Ургамлын ургацын хэмжээ ургамал ургах 
хугацаанд орсон хур тунадасны хэмжээнээс хэрхэн хамаарахыг 3-5 дугаар зурагт 
харуулав. 

 

2 дугаар зураг. Зуншлагын байдал

Сүүлийн жилүүдэд орж байгаа хур тунадас нь аадар хэлбэрээр орж хөрсөнд шингэц 
муу, мөн 30° градусаас их температуртай өдрийн тоо ихсэж, хэт халж байгаа зэрэг нь 
ургамлын ургацад муугаар нөлөөлж байна. Ургамлын ургацын хэмжээ ургамал ургах 
хугацаанд орсон хур тунадасны хэмжээнээс хэрхэн хамаарахыг 3-5 дугаар зурагт 
харуулав.
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3 дугаар зураг. Баянхонгор станцын 2005-2014 оны ургац, хур тунадас 

 

 
4 дүгээр зураг. Баянбулаг станцын 2005-2014 оны ургац, хур тунадас 
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3 дугаар зураг. Баянхонгор станцын 2005-2014 оны ургац, хур тунадас
 

3 дугаар зураг. Баянхонгор станцын 2005-2014 оны ургац, хур тунадас 
 

 
4 дүгээр зураг. Баянбулаг станцын 2005-2014 оны ургац, хур тунадас 
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4 дүгээр зураг. Баянбулаг станцын 2005-2014 оны ургац, хур тунадас

 
3 дугаар зураг. Баянхонгор станцын 2005-2014 оны ургац, хур тунадас 

 

 
4 дүгээр зураг. Баянбулаг станцын 2005-2014 оны ургац, хур тунадас 
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5 дугаар зураг. Шинэжинст станцын 2005-2014 оны ургац, хур тунадас
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Баянхонгор аймгийн ургамалжилтын бүс бүслүүр

        БАЙРШИЛ               УРТРАГ                 ӨРГӨРӨГ

6 дугаар зураг. Бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалтын 
20 сумын 94 зогсоол цэгүүдийн байршил
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7 дугаар зураг. Баянхонгор аймгийн хангай, хээр тал, говийн бүсүүдийн  

бэлчээрийн ургамлын бүрхцийн өөрчлөлт, % 
 
Дээрх зургаас харахад Хангайд ногоон ургамлын эзлэх хувь 2005-2010 онд 5%-иар 
буурсан, халцгай газрын эзлэх хувь 2005-2010 онд 15%-иар ихэссэн. Хээр талд 2008, 2009 
онууд бусад онтой харьцуулахад ногоон ургамлын эзлэх хувь нь 10%-иар буурсан. Говийн 
бүсэд ногоон ургамлын эзлэх хувь 9%-иар буурсан, харин эсрэгээрээ халцгай газар 76-
86%-ийг эзэлдэг.  
 

 
8 дугаар зураг. Баянхонгор аймгийн 3 бүсийн ургамлын бүрхэц 
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7 дугаар зураг. Баянхонгор аймгийн хангай, хээр тал, говийн бүсүүдийн 
бэлчээрийн ургамлын бүрхцийн өөрчлөлт, %

Дээрх зургаас харахад Хангайд ногоон ургамлын эзлэх хувь 2005-2010 онд 5%-иар 
буурсан, халцгай газрын эзлэх хувь 2005-2010 онд 15%-иар ихэссэн. Хээр талд 2008, 2009 
онууд бусад онтой харьцуулахад ногоон ургамлын эзлэх хувь нь 10%-иар буурсан. Говийн 
бүсэд ногоон ургамлын эзлэх хувь 9%-иар буурсан, харин эсрэгээрээ халцгай газар 76-
86%-ийг эзэлдэг. 

 

 
7 дугаар зураг. Баянхонгор аймгийн хангай, хээр тал, говийн бүсүүдийн  

бэлчээрийн ургамлын бүрхцийн өөрчлөлт, % 
 
Дээрх зургаас харахад Хангайд ногоон ургамлын эзлэх хувь 2005-2010 онд 5%-иар 
буурсан, халцгай газрын эзлэх хувь 2005-2010 онд 15%-иар ихэссэн. Хээр талд 2008, 2009 
онууд бусад онтой харьцуулахад ногоон ургамлын эзлэх хувь нь 10%-иар буурсан. Говийн 
бүсэд ногоон ургамлын эзлэх хувь 9%-иар буурсан, харин эсрэгээрээ халцгай газар 76-
86%-ийг эзэлдэг.  
 

 
8 дугаар зураг. Баянхонгор аймгийн 3 бүсийн ургамлын бүрхэц 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Н
ог

оо
н 

Ха
гд

 

Ха
лц

га
й 

га
за

р 

Н
ог

оо
н 

Ха
гд

 

Ха
лц

га
й 

га
за

р 

Н
ог

оо
н 

Ха
гд

 

Ха
лц

га
й 

га
за

р 

Хангай  Хээр тал Говь 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

74 

20 
38 31 

60 
29 16 23 

53 40 
17 18 

78 

18 35 24 
64 

29 18 16 30 
53 

8 6 

207 

42 

108 
90 

174 

84 
47 35 

63 71 
30 18 

176 

79 
51 68 

144 

99 
59 

16 

81 

168 

32 
9 

Н
ав

чн
ы

 б
үр

хэ
ц 

Ха
лц

га
й 

га
за

р 

С
уу

ры
н 

бү
рх

эц
  

Ха
гд

 

Н
ав

чн
ы

 б
үр

хэ
ц 

Ха
лц

га
й 

га
за

р 

С
уу

ры
н 

бү
рх

эц
  

Ха
гд

 

Н
ав

чн
ы

 б
үр

хэ
ц 

Ха
лц

га
й 

га
за

р 

С
уу

ры
н 

бү
рх

эц
  

Ха
гд

 

                  Хангай Хээр тал Говь 
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8 дугаар зураг. Баянхонгор аймгийн 3 бүсийн ургамлын бүрхэц



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 2015 141

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

 
9 дүгээр зураг. Баянхонгор аймгийн хангай, хээр тал, говийн бүсүүдийн 

бэлчээрийн ургамлын зүйлийн бүрдлийн өөрчлөлт, % 
 
 Хангайн бүсэд үетэн ургамал 10%-иар, говийн бүсэд 5-6%-иар, хээр талын бүсэд 
10-12%-иар буурсан, хог ургамлын эзлэх хувь 3 бүсэнд 5-10%-иар өсөлттэй, хангай, хээр 
талын бүсэд халцгай газрын эзлэх хувь бууралттай, говийн бүсэд 10-20%-иар өссөн 
үзүүлэлттэй.   
 

3 дугаар хүснэгт. Бэлчээрийн ургамлын зүйлийн бүрдлийн өөрчлөлт, % 
Хангай Хээр тал Говь 
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%-иар  

Үетэн  14%-иар буурсан  Үетэн  12%-иар буурсан  Үетэн  6%-иар буурсан  
Халцгай  6 %-иар буурсан  Халцгай  24%-иар ихэссэн  Халцгай  27%-иар ихэссэн  
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9 дүгээр зураг. Баянхонгор аймгийн хангай, хээр тал, говийн бүсүүдийн
бэлчээрийн ургамлын зүйлийн бүрдлийн өөрчлөлт, %

Хангайн бүсэд үетэн ургамал 10%-иар, говийн бүсэд 5-6%-иар, хээр талын бүсэд 10-
12%-иар буурсан, хог ургамлын эзлэх хувь 3 бүсэнд 5-10%-иар өсөлттэй, хангай, хээр 
талын бүсэд халцгай газрын эзлэх хувь бууралттай, говийн бүсэд 10-20%-иар өссөн 
үзүүлэлттэй. 

3 дугаар хүснэгт. Бэлчээрийн ургамлын зүйлийн бүрдлийн өөрчлөлт, %
Хангай Хээр тал Говь

Төрөл	
зүйл	

Ихэссэн,	буурсан	
%-иар	

Төрөл	
зүйл	

Ихэссэн,	буурсан	
%-иар	

Төрөл	
зүйл	

Ихэссэн,	буурсан	
%-иар	

Үетэн 14%-иар буурсан Үетэн 12%-иар буурсан Үетэн 6%-иар буурсан 
Халцгай 6 %-иар буурсан Халцгай 24%-иар ихэссэн Халцгай 27%-иар ихэссэн 

Агь 
шарилж 4%-иар ихэссэн Агь 

шарилж 4%-иар ихэссэн Агь 
шарилж 6%-иар ихэссэн 

Хог 
ургамал 7%-иар ихэссэн Хог 

ургамал 9%-иар ихэссэн Хог 
ургамал 3%-иар ихэссэн 

 
10 дугаар зураг. Баянхонгор аймгийн бэлчээрийн ургамлын  

зүйлийн бүрэлдэхүүний өөрчлөлт, % 
 
Үүнээс харахад бэлчээрийн ургамлын төрөл зүйл хомсдож, бэлчээр доройтож 

байгаа нь харагдаж байна.  
 
Малын тооны өсөлт, өөрчлөлт 

Манай аймгийн хувьд нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлдэг учир таван толгой мал өсөлт 
нь бэлчээр, түүний ургамлын зүйл өөрчлөлтөнд нөлөөлөх гол хүчин зүйл нь болж байдаг. 

 

 
11 дүгээр зураг. Малын тоо толгой, төрлөөр 

 Малын тоо толгойн төрлийн өсөлтөөс харахад ямаа Баянхонгор, Шинэжинст 
суманд их өссөн байхад харин Баянбулаг суманд хонин толгойгоос бага боловч нийт 
малын 40% гаруй хувийг эзэлж байна.  
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2011-2014 оны сүүлийн 4 жилийн мал  5 толгойн төрлөөр өсөлт 

10 дугаар зураг. Баянхонгор аймгийн бэлчээрийн ургамлын 
зүйлийн бүрэлдэхүүний өөрчлөлт, %
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Үүнээс харахад бэлчээрийн ургамлын төрөл зүйл хомсдож, бэлчээр доройтож байгаа 
нь харагдаж байна. 

Малын тооны өсөлт, өөрчлөлт
Манай аймгийн хувьд нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлдэг учир таван толгой мал өсөлт нь 

бэлчээр, түүний ургамлын зүйл өөрчлөлтөнд нөлөөлөх гол хүчин зүйл нь болж байдаг.

 
10 дугаар зураг. Баянхонгор аймгийн бэлчээрийн ургамлын  

зүйлийн бүрэлдэхүүний өөрчлөлт, % 
 
Үүнээс харахад бэлчээрийн ургамлын төрөл зүйл хомсдож, бэлчээр доройтож 

байгаа нь харагдаж байна.  
 
Малын тооны өсөлт, өөрчлөлт 

Манай аймгийн хувьд нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлдэг учир таван толгой мал өсөлт 
нь бэлчээр, түүний ургамлын зүйл өөрчлөлтөнд нөлөөлөх гол хүчин зүйл нь болж байдаг. 

 

 
11 дүгээр зураг. Малын тоо толгой, төрлөөр 

 Малын тоо толгойн төрлийн өсөлтөөс харахад ямаа Баянхонгор, Шинэжинст 
суманд их өссөн байхад харин Баянбулаг суманд хонин толгойгоос бага боловч нийт 
малын 40% гаруй хувийг эзэлж байна.  
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2011-2014 оны сүүлийн 4 жилийн мал  5 толгойн төрлөөр өсөлт 

11 дүгээр зураг. Малын тоо толгой, төрлөөр

Малын тоо толгойн төрлийн өсөлтөөс харахад ямаа Баянхонгор, Шинэжинст суманд 
их өссөн байхад харин Баянбулаг суманд хонин толгойгоос бага боловч нийт малын 40% 
гаруй хувийг эзэлж байна. 

 

 
12 дугаар зураг. Малын нийт тоо 

 
Нийт малын тооноос харахад: Шинэжинст сум 2014 онд өмнөх оноос их өсөж 102.057 тоо 
толгойд хүрсэн. 
 
Дүгнэлт 

1. Баянхонгор суманд сүүлийн 14 жилд агаарын температурын дундаж 0 градусыг 
2-4 өдрөөр, 5 градусыг 1-2 өдрөөр, 10 градусыг 2-3 өдрөөр уртассан ба 
хүйтрэлгүй үеийн үргэлжлэх хугацаа 6-9 хоногоор нэмэгдсэн. 

2. Сүүлийн 10 жилд олон жилийн дунджаас Баянхонгорт 1.4⁰С, Баянбулагт 0.8⁰С, 
Шинэжинстэд 1.1⁰С-аар дулаарсан. 

3. Сүүлийн жилүүдэд орж байгаа хур тунадас нь аадар хэлбэртэй болж хөрсөнд 
шингэц муу байгаа, мөн 30 градусаас давж халсан өдрийн тоо ихсэж, хэт халж 
байгаа зэрэг нь ургамлын ургацад муугаар нөлөөлж байна. 

4. Бэлчээрийн ургамлын ургац нь агаарын температур, хур тунадастай шууд 
хамааралтай.   

5. Бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалтын дүнгээс үзэхэд хангайн бүсэд халцгай 
газрын хэмжээ өөрчлөлт бага, хээр талын бүсэд бууралттай, харин говийн 
бүсэд бага зэрэг өсөлттэй байна. Баянхонгор аймгийн бэлчээр нь тэнцвэрт бус 
экосистемтэй. 2005-2014 оны бэлчээрийн төлөв байдлын үзүүлэлтээс харахад 
цаг агаарын нөлөө, малын тоо толгой /ямаа/ өссөний улмаас бэлчээр 
талхлагдаж ургацын бүтээмж буурсан хэдий ч голлох ургамлын бүлгэмдэл 
өөрчлөгдөөгүй. Тухайн жилд унах хур тунадаснаас шууд хамааралтай гэж үзэж 
байна. 

6. Ямааны тоо толгой жилээс жилд өссөн нь бэлчээрийн ургамлын бүрхэц,  
халцгай газрын хэмжээ ихсэж, улмаар бэлчээрийн төрөл, зүйл хомсдож 
өөрчлөгдөж байгааг илтгэж байна. 

 
Ашигласан хэвлэл 
1. Г.Намхайжанцан  Баянхонгор аймгийн уур амьсгал. УБ. 1976 
2. Баянхонгор аймгийн уур амьсгалын лавлах. Баянхонгор хот. 1985 он 
3. Говийн бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт. УБ. 2005 
4. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр, УБ, 2003 
5. Уур амьсгалын өөрчлөлт бэлчээрийн мал аж ахуй, УБ, 2004   
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Баянхонгор Баянбулаг Шинэжинст 

12 дугаар зураг. Малын нийт тоо

Нийт малын тооноос харахад: Шинэжинст сум 2014 онд өмнөх оноос их өсөж 102.057 
тоо толгойд хүрсэн.
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Дүгнэлт
1. Баянхонгор суманд сүүлийн 14 жилд агаарын температурын дундаж 0 градусыг 

2-4 өдрөөр, 5 градусыг 1-2 өдрөөр, 10 градусыг 2-3 өдрөөр уртассан ба хүйтрэлгүй 
үеийн үргэлжлэх хугацаа 6-9 хоногоор нэмэгдсэн.

2. Сүүлийн 10 жилд олон жилийн дунджаас Баянхонгорт 1.4°С, Баянбулагт 0.8°С, 
Шинэжинстэд 1.1°С-аар дулаарсан.

3. Сүүлийн жилүүдэд орж байгаа хур тунадас нь аадар хэлбэртэй болж хөрсөнд 
шингэц муу байгаа, мөн 30 градусаас давж халсан өдрийн тоо ихсэж, хэт халж 
байгаа зэрэг нь ургамлын ургацад муугаар нөлөөлж байна.

4. Бэлчээрийн ургамлын ургац нь агаарын температур, хур тунадастай шууд 
хамааралтай. 

5. Бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалтын дүнгээс үзэхэд хангайн бүсэд халцгай 
газрын хэмжээ өөрчлөлт бага, хээр талын бүсэд бууралттай, харин говийн 
бүсэд бага зэрэг өсөлттэй байна. Баянхонгор аймгийн бэлчээр нь тэнцвэрт бус 
экосистемтэй. 2005-2014 оны бэлчээрийн төлөв байдлын үзүүлэлтээс харахад 
цаг агаарын нөлөө, малын тоо толгой (ямаа) өссөний улмаас бэлчээр талхлагдаж 
ургацын бүтээмж буурсан хэдий ч голлох ургамлын бүлгэмдэл өөрчлөгдөөгүй. 
Тухайн жилд унах хур тунадаснаас шууд хамааралтай гэж үзэж байна.

6. Ямааны тоо толгой жилээс жилд өссөн нь бэлчээрийн ургамлын бүрхэц, халцгай 
газрын хэмжээ ихсэж, улмаар бэлчээрийн төрөл, зүйл хомсдож өөрчлөгдөж 
байгааг илтгэж байна.

Ашигласан хэвлэл
1. Г.Намхайжанцан Баянхонгор аймгийн уур амьсгал. УБ. 1976
2. Баянхонгор аймгийн уур амьсгалын лавлах. Баянхонгор хот. 1985 он
3. Говийн бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт. УБ. 2005
4. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр. УБ. 2003
5. Уур амьсгалын өөрчлөлт бэлчээрийн мал аж ахуй. УБ. 2004 
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УЛААНБААТАР ХОТЫН БАГАНУУР ДҮҮРЭГ ОРЧМЫН 
БЭЛЧЭЭРИЙН УРГАЦАД ЧИЙГ ДУЛААНЫ НӨЛӨӨГ СУДАЛСАН ДҮН

Магистр Б.Оюунсүрэн1, Г.Алтантошил2, Доктор Ш.Оюунтуяа3

1	Улаанбаатар	хотын	УЦУОША,	ХААЦУ,	ЦУУА	ахлах	техникч
b.oyunsuren_0822@yahoo.com

2	Улаанбаатар	хотын	УЦУОША,	ХААЦУ	ерөнхий	технологич	инженер
3	ХААИС,	Агроэкологийн	сургууль

Хураангуй
Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг орчмын цаг уурын элементүүд бэлчээрийн ургац, 

чийг дулаанд хэрхэн нөлөөж буйг судалж үзлээ. 

Түлхүүр	 үгс: Агаарын температур, идэвхтэй температур, дайрч тогтвортой шилжсэн 
хугацаа, ургац, хур тунадас, чийг дулааны коэффициент

Оршил
Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт улам бүр эрчимжиж, түүний нөлөөллийн хэмжээ 

жилээс жилд нэмэгдэж байгаа тул үүний нөлөөгөөр манай орны хур тунадас, агаарын 
температур өөрчлөгдөж, ургамлын ургац багасах хандлагатай байна. Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн нийгэм эдийн засгийн салбарт үзүүлэх нөлөө, түүнд дасан зохицох боломж, 
чадавх улс орон бүрт харилцан адилгүй байдаг. Энэ нь тухайн орны байгаль, уур 
амьсгалын онцлог, орчны хувьсал өөрчлөлттэй холбоотой.

Ургамал ургалтын хугацааны агаарын температур өссөнөөр ууршилт нэмэгдэж 
ургамлын ургалтыг хангахуйц чийг хөрсөнд дутагдсанаас биомасс буурах үндсэн нөхцөл 
болдог. Иймээс бүс нутгийн уур амьсгалыг судлах, түүний цаашдын өөрчлөлтийг нь 
урьдчилан тооцоолж, хүн нийгэм, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөг нь үнэлэх явдал 
зөвхөн цаг уурын шинжлэх ухааны хүрээнээс халиад [Л.Нацагдорж, 2003] байна.

Багануур дүүрэг нь Хэнтийн нурууны салбар уулсын мужид Хэрлэн голын хөндийд, 
уур амьсгалын хувьд чийглэгдүү хүйтэвтэр мужид оршино. Хотын төв хэсгээр далайн 
түвшнээс дээш 1360 м орчим өндөрт өргөгдсөн. Хотын зүүн тал ерөнхийдөө уулархаг, 
баруунаас баруун хойд зовхис нь чөлөөтэй. Монгол орны тал хээрийн бүсэд багтдаг. 
Хялгана, ерхөг, хазаар өвс, хиаг, ширэг улалж, зогдор улалж, адамсын шарилж, ишгүй 
гичгэнэ, имт гичгэнэ, арзгар согсоолж, сэдэргэнэ зэрэг ургамал зонхилж ургадаг. Багануур 
орчимд сүүлийн 22 жилийн агаарын температурын дундаж -2.3 градус байгаа бөгөөд 
газрын хотгор гүдгэрийн онцлогоос хамааран хүйтний улиралд нам дор газраа хүйтэн 
агаарын масс хадгалагдаж -30.0 градусаас хүйтэрсэн өдрийн тоо харьцангуй их байна. 

Бэлчээрийн ургамлын ургалтын хугацааны чийг, дулааны нөхцлийг судлаж ургацад 
хэрхэн нөлөөлж байгааг судлах зорилго тавьж дараах зорилтуудыг дэвшүүлэв. Үүнд:

1. Ургамал ургалтын хугацааны дулааны нийлбэрийг тодорхойлох
2. Ургамлын ургалтын хугацааны хур тунадасны явц, хандлагыг тодорхойлох
3. Чийг дулааны коэффициентийг тодорхойлж, ургацын хэмжээтэй хамаарал тооцох

Арга зүй
1. Нэгэн төрлийн бүтэцтэй мэдээний (температур, хур тунадасны нийлбэр, ургацын 

хэмжээ) дунджийг олохдоо олонлогийн бүх гишүүдийг хооронд нь нэмж олонлогийн тоонд 
хуваана.
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2. Идэвхтэй температурын нийлбэрийг агаарын дундаж температур 10 градусыг 
дайрч тогтвортой шилжсэн хугацааны хоорондох температурыг өсөх дарааллаар нэмэх 
замаар тодорхойлов. 

3. Чийг, дулааны коэффициент (ЧДК) Г.Т.Селяниновын (1928) аргаар тооцоолсон.

   

 
2. Идэвхтэй температурын нийлбэрийг агаарын дундаж температур 10 градусыг 

дайрч тогтвортой шилжсэн хугацааны хоорондох температурыг өсөх дарааллаар 
нэмэх замаар тодорхойлов.  

3. Чийг, дулааны коэффициент (ЧДК) Г.Т.Селяниновын (1928) аргаар тооцоолсон. 
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Энд:  ∑R - 100С-аас дээш температуртай үеийн хур тунадасны нийлбэр, мм 

∑Т – 100С-аас дээшхи температурын нийлбэр, 0C 
 Хэрэв К<0.3  бол маш хуурай; 
   0.3<K<0.5 бол хуурай; 
   0.5<K<0.7 бол гандуу; 
   0.7<K<1.0 бол гандуувтар; 
   0.1<K<1.3 бол чийг хүрэлцээгүй; 
   1.3<K<1.6 бол чийглэгдүү; 
   K>1.6 бол чийгтэй 
4. Бэлчээрийн ургамлын ургацыг хашаалсан талбайд ургалтын хугацаанд сар бүрийн 

4, 14, 24-нд тодорхойлдог. Бэлчээрийн ургамлын ургацын 2007-2014 оны 
хоорондох хугацааны хөдлөл зүй, хандлагыг тодорхойлно.     

5. Хоѐр олонлогийн хоорондох хамаарлын хүчтэй, сулыг илэрхийлэх хэмжигдэхүүн нь 
корреляцийн коэффициент болно.  
 














n

i i
n

i i

n

i
ii

yx

xy
xy

yyxx

yyxx

SS
S

r
1

2
1

2

1

)()(

))((
    

Sxy – ковариацын коэффициент 

yxyx
n

yyxx
n

S i

n

i
ii

n

i
ixy  

 11

1))((1
  

    
-1≤ rxy≤1 байх ба хоѐр олонлог шууд хамааралтай тохиолдолд rxy нь нэгд ойролцоо 
буюу тэнцүү, урвуу хамааралтай үед rxy нь хасах нэгд ойролцоо тоотой тэнцүү, 
хамаарал байхгүй үед тэгд ойрхон байна.  

rху < 0.5 бол хамаарлыг ялимгүй буюу сул; 
rху = 0.5-0.6 бол хамаарлыг дунд зэрэг; 
rху > 0.7 бол хамаарлыг дээд зэрэг буюу хүчтэй хамааралтай гэж үнэлнэ. 

 
Ашигласан материал 

Багануур өртөөнд ажигласан 1991-2014 оны хоорондох агаарын температур, хур 
тунадасны 10 хоног тутмын мэдээ, 2007-2014 оны бэлчээрийн ургамлын ургацын мэдээг 
тус тус ашиглав.  
 
Үр дүн 
 Нийслэлийн Багануур дүүргийн ургамлын ургалтын хугацааны хоорондох агаарын 
дундаж температурын өөрчлөлтийг 1991-2006 оноос 2007-2014 он хүртэл харьцуулж 
үзэхэд  IV сард 1.0 градус, V сард 0.2 градус, VI сард 0.6 градус, VII сард 0.5 градус, VIII 

       
(2)

Энд:  ∑R - 10°С-аас дээш температуртай үеийн хур тунадасны нийлбэр, мм
  ∑Т - 10°С-аас дээшхи температурын нийлбэр, °C
Хэрэв  К<0.3 бол маш хуурай;
   0.3<K<0.5 бол хуурай;
   0.5<K<0.7 бол гандуу;
   0.7<K<1.0 бол гандуувтар;
   0.1<K<1.3 бол чийг хүрэлцээгүй;
   1.3<K<1.6 бол чийглэгдүү;
   K>1.6 бол чийгтэй
4. Бэлчээрийн ургамлын ургацыг хашаалсан талбайд ургалтын хугацаанд сар бүрийн 

4, 14, 24-нд тодорхойлдог. Бэлчээрийн ургамлын ургацын 2007-2014 оны хоорондох 
хугацааны хөдлөл зүй, хандлагыг тодорхойлно. 

5. Хоёр олонлогийн хоорондох хамаарлын хүчтэй, сулыг илэрхийлэх хэмжигдэхүүн нь 
корреляцийн коэффициент болно. 

   

 
2. Идэвхтэй температурын нийлбэрийг агаарын дундаж температур 10 градусыг 

дайрч тогтвортой шилжсэн хугацааны хоорондох температурыг өсөх дарааллаар 
нэмэх замаар тодорхойлов.  

3. Чийг, дулааны коэффициент (ЧДК) Г.Т.Селяниновын (1928) аргаар тооцоолсон. 
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Энд:  ∑R - 100С-аас дээш температуртай үеийн хур тунадасны нийлбэр, мм 

∑Т – 100С-аас дээшхи температурын нийлбэр, 0C 
 Хэрэв К<0.3  бол маш хуурай; 
   0.3<K<0.5 бол хуурай; 
   0.5<K<0.7 бол гандуу; 
   0.7<K<1.0 бол гандуувтар; 
   0.1<K<1.3 бол чийг хүрэлцээгүй; 
   1.3<K<1.6 бол чийглэгдүү; 
   K>1.6 бол чийгтэй 
4. Бэлчээрийн ургамлын ургацыг хашаалсан талбайд ургалтын хугацаанд сар бүрийн 

4, 14, 24-нд тодорхойлдог. Бэлчээрийн ургамлын ургацын 2007-2014 оны 
хоорондох хугацааны хөдлөл зүй, хандлагыг тодорхойлно.     

5. Хоѐр олонлогийн хоорондох хамаарлын хүчтэй, сулыг илэрхийлэх хэмжигдэхүүн нь 
корреляцийн коэффициент болно.  
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-1≤ rxy≤1 байх ба хоѐр олонлог шууд хамааралтай тохиолдолд rxy нь нэгд ойролцоо 
буюу тэнцүү, урвуу хамааралтай үед rxy нь хасах нэгд ойролцоо тоотой тэнцүү, 
хамаарал байхгүй үед тэгд ойрхон байна.  

rху < 0.5 бол хамаарлыг ялимгүй буюу сул; 
rху = 0.5-0.6 бол хамаарлыг дунд зэрэг; 
rху > 0.7 бол хамаарлыг дээд зэрэг буюу хүчтэй хамааралтай гэж үнэлнэ. 

 
Ашигласан материал 

Багануур өртөөнд ажигласан 1991-2014 оны хоорондох агаарын температур, хур 
тунадасны 10 хоног тутмын мэдээ, 2007-2014 оны бэлчээрийн ургамлын ургацын мэдээг 
тус тус ашиглав.  
 
Үр дүн 
 Нийслэлийн Багануур дүүргийн ургамлын ургалтын хугацааны хоорондох агаарын 
дундаж температурын өөрчлөлтийг 1991-2006 оноос 2007-2014 он хүртэл харьцуулж 
үзэхэд  IV сард 1.0 градус, V сард 0.2 градус, VI сард 0.6 градус, VII сард 0.5 градус, VIII 

Sxy - ковариацын коэффициент

   

 
2. Идэвхтэй температурын нийлбэрийг агаарын дундаж температур 10 градусыг 

дайрч тогтвортой шилжсэн хугацааны хоорондох температурыг өсөх дарааллаар 
нэмэх замаар тодорхойлов.  

3. Чийг, дулааны коэффициент (ЧДК) Г.Т.Селяниновын (1928) аргаар тооцоолсон. 
 







10*1.0 T

R
ЧДК     (2) 

 
Энд:  ∑R - 100С-аас дээш температуртай үеийн хур тунадасны нийлбэр, мм 

∑Т – 100С-аас дээшхи температурын нийлбэр, 0C 
 Хэрэв К<0.3  бол маш хуурай; 
   0.3<K<0.5 бол хуурай; 
   0.5<K<0.7 бол гандуу; 
   0.7<K<1.0 бол гандуувтар; 
   0.1<K<1.3 бол чийг хүрэлцээгүй; 
   1.3<K<1.6 бол чийглэгдүү; 
   K>1.6 бол чийгтэй 
4. Бэлчээрийн ургамлын ургацыг хашаалсан талбайд ургалтын хугацаанд сар бүрийн 

4, 14, 24-нд тодорхойлдог. Бэлчээрийн ургамлын ургацын 2007-2014 оны 
хоорондох хугацааны хөдлөл зүй, хандлагыг тодорхойлно.     

5. Хоѐр олонлогийн хоорондох хамаарлын хүчтэй, сулыг илэрхийлэх хэмжигдэхүүн нь 
корреляцийн коэффициент болно.  
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-1≤ rxy≤1 байх ба хоѐр олонлог шууд хамааралтай тохиолдолд rxy нь нэгд ойролцоо 
буюу тэнцүү, урвуу хамааралтай үед rxy нь хасах нэгд ойролцоо тоотой тэнцүү, 
хамаарал байхгүй үед тэгд ойрхон байна.  

rху < 0.5 бол хамаарлыг ялимгүй буюу сул; 
rху = 0.5-0.6 бол хамаарлыг дунд зэрэг; 
rху > 0.7 бол хамаарлыг дээд зэрэг буюу хүчтэй хамааралтай гэж үнэлнэ. 

 
Ашигласан материал 

Багануур өртөөнд ажигласан 1991-2014 оны хоорондох агаарын температур, хур 
тунадасны 10 хоног тутмын мэдээ, 2007-2014 оны бэлчээрийн ургамлын ургацын мэдээг 
тус тус ашиглав.  
 
Үр дүн 
 Нийслэлийн Багануур дүүргийн ургамлын ургалтын хугацааны хоорондох агаарын 
дундаж температурын өөрчлөлтийг 1991-2006 оноос 2007-2014 он хүртэл харьцуулж 
үзэхэд  IV сард 1.0 градус, V сард 0.2 градус, VI сард 0.6 градус, VII сард 0.5 градус, VIII 

-1≤ rxy ≤1 байх ба хоёр олонлог шууд хамааралтай тохиолдолд rxy нь нэгд ойролцоо 
буюу тэнцүү, урвуу хамааралтай үед rxy нь хасах нэгд ойролцоо тоотой тэнцүү, хамаарал 
байхгүй үед тэгд ойрхон байна. 

rху < 0.5 бол хамаарлыг ялимгүй буюу сул;
rху = 0.5-0.6 бол хамаарлыг дунд зэрэг;
rху > 0.7 бол хамаарлыг дээд зэрэг буюу хүчтэй хамааралтай гэж үнэлнэ.

Ашигласан материал
Багануур өртөөнд ажигласан 1991-2014 оны хоорондох агаарын температур, хур 

тунадасны 10 хоног тутмын мэдээ, 2007-2014 оны бэлчээрийн ургамлын ургацын мэдээг 
тус тус ашиглав. 
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Үр дүн
Нийслэлийн Багануур дүүргийн ургамлын ургалтын хугацааны хоорондох агаарын 

дундаж температурын өөрчлөлтийг 1991-2006 оноос 2007-2014 он хүртэл харьцуулж 
үзэхэд IV сард 1.0 градус, V сард 0.2 градус, VI сард 0.6 градус, VII сард 0.5 градус, 
VIII сард 1.0 градус, IX сард 0.9 градусаар дулаарсан байгаа ч энэ нь дунджийн орчим 
хэмжээнд байна. 

сард 1.0 градус, IX сард 0.9 градусаар дулаарсан байгаа ч энэ нь дунджийн орчим 
хэмжээнд байна.  
 

 
 1 дүгээр зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны температурын явц 

 

             
                          2 дугаар зураг.  Ургамлын ургалтын хугацааны температурын  

дунджийн олон жилийн явц 
 

Хэдийгээр 2007-2014 оны ургамлын ургалтын хугацааны дундаж температур өмнөх 
15 жилээс нэмэгдсэн байгаа ч 2007 оноос хойш энэ хугацааны температурын дундаж 
сэрүүсэх хандлага ажиглагдаж байна. 

Чийгийн горимыг тодорхойлогч хүчин зүйл нь хур тунадас юм. Багануур орчим 
жилд дунджаар 220 мм хур тунадас ордог бөгөөд сүүлийн 21 жилд дунджаар 136-286 мм 
хур тунадас оржээ. 2009-2013 оны дулааны улиралд халалтаас үүдэн аадар хур 
тунадасны давтамж ихэссэнтэй холбоотойгоор хур тунадасны хэмжээ ихсэх хандлагатай. 
Хур тунадасны 88 хувь нь дулааны улиралд, 12 хувь нь өвлийн улиралд ордог. 

1993-2006, 2007-2014 он гэсэн хугацааны зайцад ургамлын ургалтын хугацааны 
хур тунадсыг авч үзвэл хамгийн их хур тунадас YII сард, хамгийн бага нь IY сард оржээ.  
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1 дүгээр зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны температурын явц

сард 1.0 градус, IX сард 0.9 градусаар дулаарсан байгаа ч энэ нь дунджийн орчим 
хэмжээнд байна.  
 

 
 1 дүгээр зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны температурын явц 

 

             
                          2 дугаар зураг.  Ургамлын ургалтын хугацааны температурын  

дунджийн олон жилийн явц 
 

Хэдийгээр 2007-2014 оны ургамлын ургалтын хугацааны дундаж температур өмнөх 
15 жилээс нэмэгдсэн байгаа ч 2007 оноос хойш энэ хугацааны температурын дундаж 
сэрүүсэх хандлага ажиглагдаж байна. 

Чийгийн горимыг тодорхойлогч хүчин зүйл нь хур тунадас юм. Багануур орчим 
жилд дунджаар 220 мм хур тунадас ордог бөгөөд сүүлийн 21 жилд дунджаар 136-286 мм 
хур тунадас оржээ. 2009-2013 оны дулааны улиралд халалтаас үүдэн аадар хур 
тунадасны давтамж ихэссэнтэй холбоотойгоор хур тунадасны хэмжээ ихсэх хандлагатай. 
Хур тунадасны 88 хувь нь дулааны улиралд, 12 хувь нь өвлийн улиралд ордог. 

1993-2006, 2007-2014 он гэсэн хугацааны зайцад ургамлын ургалтын хугацааны 
хур тунадсыг авч үзвэл хамгийн их хур тунадас YII сард, хамгийн бага нь IY сард оржээ.  
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2 дугаар зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны температурын 
дунджийн олон жилийн явц

Хэдийгээр 2007-2014 оны ургамлын ургалтын хугацааны дундаж температур өмнөх 
15 жилээс нэмэгдсэн байгаа ч 2007 оноос хойш энэ хугацааны температурын дундаж 
сэрүүсэх хандлага ажиглагдаж байна.

Чийгийн горимыг тодорхойлогч хүчин зүйл нь хур тунадас юм. Багануур орчим жилд 
дунджаар 220 мм хур тунадас ордог бөгөөд сүүлийн 21 жилд дунджаар 136-286 мм хур 
тунадас оржээ. 2009-2013 оны дулааны улиралд халалтаас үүдэн аадар хур тунадасны 
давтамж ихэссэнтэй холбоотойгоор хур тунадасны хэмжээ ихсэх хандлагатай. Хур 
тунадасны 88 хувь нь дулааны улиралд, 12 хувь нь өвлийн улиралд ордог.

1993-2006, 2007-2014 он гэсэн хугацааны зайцад ургамлын ургалтын хугацааны хур 
тунадсыг авч үзвэл хамгийн их хур тунадас VII сард, хамгийн бага нь IV сард оржээ. 
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3 дугаар зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны хур тунадасны нийлбэр, мм 

 
1 дүгээр хүснэгтээс харахад ургамлын ургалтын хугацааны хур тунадасны өөрчлөлт нь IX 
сард олон жилийн дунджаас бага, Y, YI сард олон жилийн дунджаас их,  IY, YII, YIII сард 
олон жилийн дундаж орчим хур тунадастай байна. 
 

1 дүгээр хүснэгт. Ургамлын ургалтын хугацааны хур тундасны өөрчлөлт 
Он IY Y YI YII YIII IX 

1993-2006 7.5 20.5 36.4 62.7 54.1 25.0 
2007-2014 8.4 25.4 63.2 72.3 56.7 17.8 
хазайлт 111.2 124.0 173.6 115.3 104.9 71.1 

 

 
                            4 дүгээр зураг.  Ургамлын ургалтын хугацааны хур тунадасны нийлбэрийн   

олон жилийн явц 
 

Ургамлын ургалтын хугацааны нийлбэр хур тунадас жил ирэх тусам нэмэгдэх 
хандлагатай. Хур тунадас өсөх хандлага байгаа ч эрчим, орох тохиолдлын тооноос 
хамаарч чийгийн нөхцөл харилцан адилгүй. Иймд 10 градусаас дээших идэвхтэй дулааны 
нийлбэр, хур тунадасны нийлбэрийг ашиглан чийг дулааны нөхцлийг тооцож дараах үр 
дүнг гаргалаа.  

Ургамлын ургалтын хугацааны дундаж чийг дулааны коэффициент нь жил ирэх 
тусам нэмэгдэх хандлагатай. Чийг дулааны коэффициент жил ирэх тусам өсөх хандлага 
байгаа ч сарын хуваарилагдалтыг авч үзвэл хангалттай чийгтэй нөхцөл харагдахгүй 
байна.  
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3 дугаар зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны хур тунадасны нийлбэр, мм

1 дүгээр хүснэгтээс харахад ургамлын ургалтын хугацааны хур тунадасны өөрчлөлт 
нь IX сард олон жилийн дунджаас бага, V, VI сард олон жилийн дунджаас их, IV, VII, VIII 
сард олон жилийн дундаж орчим хур тунадастай байна.

1 дүгээр хүснэгт. Ургамлын ургалтын хугацааны хур тундасны өөрчлөлт
Он IV V VI VII VIII IX

1993-2006 7.5 20.5 36.4 62.7 54.1 25.0
2007-2014 8.4 25.4 63.2 72.3 56.7 17.8
хазайлт 111.2 124.0 173.6 115.3 104.9 71.1

 
3 дугаар зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны хур тунадасны нийлбэр, мм 

 
1 дүгээр хүснэгтээс харахад ургамлын ургалтын хугацааны хур тунадасны өөрчлөлт нь IX 
сард олон жилийн дунджаас бага, Y, YI сард олон жилийн дунджаас их,  IY, YII, YIII сард 
олон жилийн дундаж орчим хур тунадастай байна. 
 

1 дүгээр хүснэгт. Ургамлын ургалтын хугацааны хур тундасны өөрчлөлт 
Он IY Y YI YII YIII IX 

1993-2006 7.5 20.5 36.4 62.7 54.1 25.0 
2007-2014 8.4 25.4 63.2 72.3 56.7 17.8 
хазайлт 111.2 124.0 173.6 115.3 104.9 71.1 

 

 
                            4 дүгээр зураг.  Ургамлын ургалтын хугацааны хур тунадасны нийлбэрийн   

олон жилийн явц 
 

Ургамлын ургалтын хугацааны нийлбэр хур тунадас жил ирэх тусам нэмэгдэх 
хандлагатай. Хур тунадас өсөх хандлага байгаа ч эрчим, орох тохиолдлын тооноос 
хамаарч чийгийн нөхцөл харилцан адилгүй. Иймд 10 градусаас дээших идэвхтэй дулааны 
нийлбэр, хур тунадасны нийлбэрийг ашиглан чийг дулааны нөхцлийг тооцож дараах үр 
дүнг гаргалаа.  

Ургамлын ургалтын хугацааны дундаж чийг дулааны коэффициент нь жил ирэх 
тусам нэмэгдэх хандлагатай. Чийг дулааны коэффициент жил ирэх тусам өсөх хандлага 
байгаа ч сарын хуваарилагдалтыг авч үзвэл хангалттай чийгтэй нөхцөл харагдахгүй 
байна.  
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4 дүгээр зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны хур тунадасны нийлбэрийн 
олон жилийн явц

Ургамлын ургалтын хугацааны нийлбэр хур тунадас жил ирэх тусам нэмэгдэх 
хандлагатай. Хур тунадас өсөх хандлага байгаа ч эрчим, орох тохиолдлын тооноос 
хамаарч чийгийн нөхцөл харилцан адилгүй. Иймд 10 градусаас дээших идэвхтэй дулааны 
нийлбэр, хур тунадасны нийлбэрийг ашиглан чийг дулааны нөхцлийг тооцож дараах үр 
дүнг гаргалаа. 

Ургамлын ургалтын хугацааны дундаж чийг дулааны коэффициент нь жил ирэх тусам 
нэмэгдэх хандлагатай. Чийг дулааны коэффициент жил ирэх тусам өсөх хандлага байгаа 
ч сарын хуваарилагдалтыг авч үзвэл хангалттай чийгтэй нөхцөл харагдахгүй байна. 
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                        5 дугаар зураг.  Багануур дүүрэг орчмын ургамлын ургалтын хугацааны  

жилийн дундаж чийг дулааны коэффициентийн явц 
 

Доорх зургаас чийг дулааны нөхцлийг харахад Y сард 2013 онд л чийглэгдүү бусад онд 
хуурай, YI сард 2011, 2014 онд  чийглэгдүү бусад онд хуурай, YII сард 2009, 2012, 2014 
онд чийглэгдүү бусад онд хуурай, YIII сард 2012, 2013 онд чийглэгдүү бусад онд хуурай 
байв.  
 

   
 

  
6 дугаар зураг. Чийг дулааны коэффициентийн сарын явц 

 
Багануур дүүрэг орчимд ургамлын ургалтын хугацааны хашаалсан талбай дахь 

бэлчээрийн ургамлын хамгийн бага дундаж ургацтай сар Y сард 1.4  ц/га, YI  сард 3.7  
ц/га, IX сард 6.4 ц/га авсан бол хамгийн их ургац авсан сар YII  сард 8.7  ц/га,  YIII  сард 
10.5  ц/га  авсан.   

y = 0.116x + 0.5108 
R² = 0.7207 
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5 дугаар зураг. Багануур дүүрэг орчмын ургамлын ургалтын хугацааны 
жилийн дундаж чийг дулааны коэффициентийн явц

Доорх зургаас чийг дулааны нөхцлийг харахад V сард 2013 онд л чийглэгдүү бусад 
онд хуурай, VI сард 2011, 2014 онд чийглэгдүү бусад онд хуурай, VII сард 2009, 2012, 2014 
онд чийглэгдүү бусад онд хуурай, VIII сард 2012, 2013 онд чийглэгдүү бусад онд хуурай 
байв. 

          
                        5 дугаар зураг.  Багануур дүүрэг орчмын ургамлын ургалтын хугацааны  

жилийн дундаж чийг дулааны коэффициентийн явц 
 

Доорх зургаас чийг дулааны нөхцлийг харахад Y сард 2013 онд л чийглэгдүү бусад онд 
хуурай, YI сард 2011, 2014 онд  чийглэгдүү бусад онд хуурай, YII сард 2009, 2012, 2014 
онд чийглэгдүү бусад онд хуурай, YIII сард 2012, 2013 онд чийглэгдүү бусад онд хуурай 
байв.  
 

   
 

  
6 дугаар зураг. Чийг дулааны коэффициентийн сарын явц 

 
Багануур дүүрэг орчимд ургамлын ургалтын хугацааны хашаалсан талбай дахь 

бэлчээрийн ургамлын хамгийн бага дундаж ургацтай сар Y сард 1.4  ц/га, YI  сард 3.7  
ц/га, IX сард 6.4 ц/га авсан бол хамгийн их ургац авсан сар YII  сард 8.7  ц/га,  YIII  сард 
10.5  ц/га  авсан.   

y = 0.116x + 0.5108 
R² = 0.7207 
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                        5 дугаар зураг.  Багануур дүүрэг орчмын ургамлын ургалтын хугацааны  

жилийн дундаж чийг дулааны коэффициентийн явц 
 

Доорх зургаас чийг дулааны нөхцлийг харахад Y сард 2013 онд л чийглэгдүү бусад онд 
хуурай, YI сард 2011, 2014 онд  чийглэгдүү бусад онд хуурай, YII сард 2009, 2012, 2014 
онд чийглэгдүү бусад онд хуурай, YIII сард 2012, 2013 онд чийглэгдүү бусад онд хуурай 
байв.  
 

   
 

  
6 дугаар зураг. Чийг дулааны коэффициентийн сарын явц 

 
Багануур дүүрэг орчимд ургамлын ургалтын хугацааны хашаалсан талбай дахь 

бэлчээрийн ургамлын хамгийн бага дундаж ургацтай сар Y сард 1.4  ц/га, YI  сард 3.7  
ц/га, IX сард 6.4 ц/га авсан бол хамгийн их ургац авсан сар YII  сард 8.7  ц/га,  YIII  сард 
10.5  ц/га  авсан.   

y = 0.116x + 0.5108 
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                        5 дугаар зураг.  Багануур дүүрэг орчмын ургамлын ургалтын хугацааны  

жилийн дундаж чийг дулааны коэффициентийн явц 
 

Доорх зургаас чийг дулааны нөхцлийг харахад Y сард 2013 онд л чийглэгдүү бусад онд 
хуурай, YI сард 2011, 2014 онд  чийглэгдүү бусад онд хуурай, YII сард 2009, 2012, 2014 
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6 дугаар зураг. Чийг дулааны коэффициентийн сарын явц 

 
Багануур дүүрэг орчимд ургамлын ургалтын хугацааны хашаалсан талбай дахь 

бэлчээрийн ургамлын хамгийн бага дундаж ургацтай сар Y сард 1.4  ц/га, YI  сард 3.7  
ц/га, IX сард 6.4 ц/га авсан бол хамгийн их ургац авсан сар YII  сард 8.7  ц/га,  YIII  сард 
10.5  ц/га  авсан.   
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                        5 дугаар зураг.  Багануур дүүрэг орчмын ургамлын ургалтын хугацааны  

жилийн дундаж чийг дулааны коэффициентийн явц 
 

Доорх зургаас чийг дулааны нөхцлийг харахад Y сард 2013 онд л чийглэгдүү бусад онд 
хуурай, YI сард 2011, 2014 онд  чийглэгдүү бусад онд хуурай, YII сард 2009, 2012, 2014 
онд чийглэгдүү бусад онд хуурай, YIII сард 2012, 2013 онд чийглэгдүү бусад онд хуурай 
байв.  
 

   
 

  
6 дугаар зураг. Чийг дулааны коэффициентийн сарын явц 

 
Багануур дүүрэг орчимд ургамлын ургалтын хугацааны хашаалсан талбай дахь 

бэлчээрийн ургамлын хамгийн бага дундаж ургацтай сар Y сард 1.4  ц/га, YI  сард 3.7  
ц/га, IX сард 6.4 ц/га авсан бол хамгийн их ургац авсан сар YII  сард 8.7  ц/га,  YIII  сард 
10.5  ц/га  авсан.   
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6 дугаар зураг. Чийг дулааны коэффициентийн сарын явц

Багануур дүүрэг орчимд ургамлын ургалтын хугацааны хашаалсан талбай дахь 
бэлчээрийн ургамлын хамгийн бага дундаж ургацтай сар V сард 1.4 ц/га, VI сард 3.7 ц/га, 
IX сард 6.4 ц/га авсан бол хамгийн их ургац авсан сар VII сард 8.7 ц/га, VIII сард 10.5 ц/га 
авсан. 
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2 дугаар хүснэгт. Хашаалсан талбай дах бэлчээрийн ургамлын ургац, ц/га
хугацаа V VI VII VIII IX

2007 0 0.2 3.4 3.1 1.7
2008 0 0.1 3.6 4.4 0
2009 1.5 2.1 3.0 10.4 6.9
2010 0 4.6 7.6 11.3 10.1
2011 1.6 6.5 17.2 16.7 10.3
2012 0.6 2.0 7.4 10.2 5.9
2013 2.8 6.1 11.0 12.1 6.9
2014 4.6 8.3 16.7 15.5 9.6

дундаж 1.4 3.7 8.7 10.5 6.4

Дээрх зургаас харахад сүүлийн жилүүдэд хур тунадас ихэссэнтэй холбоотойгоор 
ургац хэмжээ өсөх хандлагатай. Их ургац тодорхойлсон жил 2014 онд 10.9 ц/га, 
хамгийн бага ургац 2008 онд 1.6 ц/га ургац авсан нь тухайн жилд орсон хур тунадастай 
хамааралтай. Жил бүрийн чийг дулааны коэффициент нь ургацаас хамаарах хамаарлыг 
үзүүлсэн болно (7 дугаар зураг). 2013-2014 онд ургац их байгаа нь тухайн жилүүдэд хур 
тунадас их орсон. 

  
2 дугаар хүснэгт. Хашаалсан  талбай дах бэлчээрийн ургамлын ургац, ц/га 

хугацаа Y YI YII YIII IX 
2007 0 0.2 3.4 3.1 1.7 
2008 0 0.1 3.6 4.4 0 
2009 1.5 2.1 3.0 10.4 6.9 
2010 0 4.6 7.6 11.3 10.1 
2011 1.6 6.5 17.2 16.7 10.3 
2012 0.6 2.0 7.4 10.2 5.9 
2013 2.8 6.1 11.0 12.1 6.9 
2014 4.6 8.3 16.7 15.5 9.6 

дундаж 1.4 3.7 8.7 10.5 6.4 
 
             Дээрх зургаас харахад сүүлийн жилүүдэд хур тунадас ихэссэнтэй холбоотойгоор 
ургац хэмжээ өсөх хандлагатай. Их ургац тодорхойлсон жил 2014 онд 10.9 ц/га, хамгийн 
бага ургац 2008 онд 1.6 ц/га ургац авсан нь тухайн жилд орсон хур тунадастай 
хамааралтай. Жил бүрийн чийг дулааны коэффицент нь ургацаас хамаарах хамаарлыг 
үзүүлсэн болно /7 дугаар зураг/. 2013-2014 онд ургац их байгаа нь тухайн жилүүдэд хур 
тунадас их орсон.  
 

 
7 дугаар зураг. Багануур дүүргийн ургац тодорхойлсон хугацаанд харгалзах  
10 хоногийн чийг дулааны коэффициентийн дунджаас хамаарах хамаарал  

(2007-2014 оны 10 хоног тутам) 
 

Ургац тодорхойлсон 10 хоногийн чийг дулааны коэффициент нь ургацын хэмжээтэй шууд 
хамааралтай, хамаарлын коэффициент 0.13 байгаа нь сул хамаарлыг харуулж байна.  
 

y = 0.6275x + 6.8102 
R² = 0.0164 
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Чийг дулааны коэффицент 

7 дугаар зураг. Багануур дүүргийн ургац тодорхойлсон хугацаанд харгалзах 
10 хоногийн чийг дулааны коэффициентийн дунджаас хамаарах хамаарал 

(2007-2014 оны 10 хоног тутам)

Ургац тодорхойлсон 10 хоногийн чийг дулааны коэффициент нь ургацын хэмжээтэй 
шууд хамааралтай, хамаарлын коэффициент 0.13 байгаа нь сул хамаарлыг харуулж байна. 

        
              8 дугаар зураг. Багануур дүүргийн ургац тодорхойлсон хугацааны өмнөх 10 хоногийн чийг 

дулааны коэффициентийн дунджаас хамаарах хамаарал (2007-2014 оны 10 хоног тутам) 
 

Ургац тодорхойлсны өмнөх 10 хоногийн чийг дулааны коэффициент нь ургацын 
хэмжээтэй шууд хамааралтай, хамаарлын коэффициент 0.07 байгаа нь дээрх үр дүнгээс 
илүү сул хамаарлыг харуулж байна. 
 
Дүгнэлт 

1. Багануур дүүрэгт сүүлийн жилүүдийн ургамлын ургалтын хугацааны агаарын 
дундаж температур 0.2-1.0 градус дулаарч байгаа хэдий ч 2007 оноос хойш 
хүйтрэх хандлага ажиглагдаж хур тунадас, ургацын хэмжээ ихсэж байгаа нь эерэг 
талтай. Судалгааны жилүүдээс  2014 онд ургамал ургах хугацаанд хамгийн их хур 
тунадас 241.7 мм орсон бөгөөд энэ хугацаанд ургац 10.9 ц/га байна. 

2. Чийг дулааны коэффициент жил ирэх тусам өсөх хандлага байгаа ч сарын 
хуваарилагдалтыг авч үзвэл хангалттай чийгтэй нөхцөл харагдахгүй байна. 

3. Ургац тодорхойлсон 10 хоногийн чийг дулааны коэффициент нь ургацын 
хэмжээтэй шууд хамааралтай, хамаарлын коэффициент 0.13 байгаа нь сул 
хамаарлыг харуулна. 

4. Ургац тодорхойлсны өмнөх 10 хоногийн чийг дулааны коэффициент нь ургацын 
хэмжээтэй шууд хамааралтай, хамаарлын коэффициент 0.07 байгаа нь дээрх үр 
дүнгээс илүү сул хамаарлыг харуулж байна. 

 
Ашигласан ном, хэвлэл 

1. Баруун бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт. УБ.2004. 
2. Говийн бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт. УБ. 2005. 
3. Жамбаажамц. Б. ‗‘Хөдөө аж ахуйн уур амьсгалын нөөц‘‘. 
4. И.Г.Грингоф, В.В.Попова, В.Н.Страшный. Агрометеорология. 1987. стр 185. 
5. Монгол орны хөдөө аж ахуйн уур амьсгалын лавлах. УБ.1977. 
6. Нишида Х, Наранцогт Н. Хүрээлэн буй орчны өгөгдөлд боловсруулалт хийх 

аргачлал I. 2004. 
7. Нацагдорж Л. Улаанбаатар хотын уур амьсгал. УБ. 1988. 
8. Нацагдорж Л. Уур амьсгалын өөрчлөлт. УБ. 2009. 
9. Нацагдорж Л. ―Ган зуд‖ УБ. 2009. 
10. Оюун Ж. ―Монгол орны тариалангийн төв бүсийн агро уур амьсгалын өөрчлөлт, 

тариалангийн үйлдвэрлэлд түүний үзүүлэх нөлөө‖ Хөдөө аж ахуйн ухаанаар 
докторын  (phd) горилсон бүтээл. УБ. 2001. 

11. Төвийн бүс нутгийн уур амьсгалын нөөц түүний өөрчлөлт. УБ. 2007. 

y = 0.357x + 6.6759 
R² = 0.005 
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Чийг дулааны коэффицент 

8 дугаар зураг. Багануур дүүргийн ургац тодорхойлсон хугацааны өмнөх 
10 хоногийн чийг дулааны коэффициентийн дунджаас хамаарах хамаарал 

(2007-2014 оны 10 хоног тутам)
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Ургац тодорхойлсны өмнөх 10 хоногийн чийг дулааны коэффициент нь ургацын 
хэмжээтэй шууд хамааралтай, хамаарлын коэффициент 0.07 байгаа нь дээрх үр дүнгээс 
илүү сул хамаарлыг харуулж байна.

Дүгнэлт
1. Багануур дүүрэгт сүүлийн жилүүдийн ургамлын ургалтын хугацааны агаарын 

дундаж температур 0.2-1.0 градус дулаарч байгаа хэдий ч 2007 оноос хойш 
хүйтрэх хандлага ажиглагдаж хур тунадас, ургацын хэмжээ ихсэж байгаа нь эерэг 
талтай. Судалгааны жилүүдээс 2014 онд ургамал ургах хугацаанд хамгийн их хур 
тунадас 241.7 мм орсон бөгөөд энэ хугацаанд ургац 10.9 ц/га байна.

2. Чийг дулааны коэффициент жил ирэх тусам өсөх хандлага байгаа ч сарын 
хуваарилагдалтыг авч үзвэл хангалттай чийгтэй нөхцөл харагдахгүй байна.

3. Ургац тодорхойлсон 10 хоногийн чийг дулааны коэффициент нь ургацын 
хэмжээтэй шууд хамааралтай, хамаарлын коэффициент 0.13 байгаа нь сул 
хамаарлыг харуулна.

4. Ургац тодорхойлсны өмнөх 10 хоногийн чийг дулааны коэффициент нь ургацын 
хэмжээтэй шууд хамааралтай, хамаарлын коэффициент 0.07 байгаа нь дээрх үр 
дүнгээс илүү сул хамаарлыг харуулж байна.

Ашигласан ном, хэвлэл
1. Баруун бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт. УБ. 2004.
2. Говийн бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт. УБ. 2005.
3. Жамбаажамц Б. ‘’Хөдөө аж ахуйн уур амьсгалын нөөц’’.
4. И.Г.Грингоф, В.В.Попова, В.Н.Страшный. Агрометеорология. 1987. стр 185.
5. Монгол орны хөдөө аж ахуйн уур амьсгалын лавлах. УБ. 1977.
6. Нишида Х, Наранцогт Н. Хүрээлэн буй орчны өгөгдөлд боловсруулалт хийх 

аргачлал I. 2004.
7. Нацагдорж Л. Улаанбаатар хотын уур амьсгал. УБ. 1988.
8. Нацагдорж Л. Уур амьсгалын өөрчлөлт. УБ. 2009.
9. Нацагдорж Л. “Ган зуд” УБ. 2009.
10. Оюун Ж. “Монгол орны тариалангийн төв бүсийн агро уур амьсгалын өөрчлөлт, 

тариалангийн үйлдвэрлэлд түүний үзүүлэх нөлөө” Хөдөө аж ахуйн ухаанаар 
докторын (Ph.D) горилсон бүтээл. УБ. 2001.

11. Төвийн бүс нутгийн уур амьсгалын нөөц түүний өөрчлөлт. УБ. 2007.
12. Хөдөө Аж Ахуйн Их сургууль “Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох 

асуудалд” УБ. 2011.
13. ХАА-н үйлдвэрлэлийг цаг агаарын мэдээгээр хангах гарын авлага. 1987. хууд 20
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Хатгал орчмын бэлчээрийн ургацад агро
уур амьсгалын үзүүлэХ нөлөө

А.Отгонням
Хөвсгөл аймгийн УЦУОША 

Хураангуй
Энэхүү судалгааны ажилд Хөвсгөл аймгийн Хатгал сумын агро уур амьсгалын нөхцөл 

бэлчээрийн ургамлын ургац, тэжээлийн нөөцөд хэрхэн нөлөөлж байгааг тооцох зорилгоор 
Хатгал сумын бэлчээрийн ургамлын ургацыг чийг хангамж, дулаан хангамжтай уялдуулан 
ургамлын ургалтын хугацааны ууршилт бодож, хуурайн зэргийг тооцож, ургамлын 
ургалтын байдал, ургацын хэмжээнд нөлөөлөх хамаарал тооцох оролдлого хийлээ.

Түлхүүр үгс: Идэвхтэй болон ашигтай температурын нийлбэр, чийг дулааны хангамж, 
хуурайн зэрэг, ууршилт

оршил
Сүүлийн жилүүдийн уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэн ургамал бүрхэвчинд үзүүлэх 

нөлөө эрчимжиж, ган зудын давтагдах хугацаа богиносон, нөгөө талаас бэлчээрийг 
хуваарьтай ашигладаг, өвс тэжээл бэлтгэдэг уламжлал алдагдсанаас талхлагдалт ихсэж, 
ногоон ургамлын бүрхэвч багасч, бүтээмж буурч, бэлчээрийн тэжээлийн нөөц хомсдож байна.

Тухайн бэлчээр нутгийг зохистой ашиглаж хамгаалахын тулд шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэй судалгаа, арга зөвлөмж чухал юм.

судлагдсан байдал
Хатгалд 1963 онд цаг уурын станц, 1968 оноос Ханхад цаг уурын харуул ажиллаж 

эхэлснээр нуурын эрэг хавийн газар нутгийн уур амьсгалын тухай мэдээллийн 
хуримтлалтай болох эх үүсвэр тавигджээ.

Монгол улсын Ус цаг уурын Гавъяат ажилтан, эрдэмтэн Б.Жамбаажамц 1992 онд 
“Хөвсгөл нуур” номондоо Хөвсгөл нуур орчмын уур амьсгал, амьтны ертөнц, хөрс, газрын 
хэвлийн баялаг, ургамал, голуудын талаар нэлээд дэлгэрэнгүй өгүүлсэн.

Ж.Оюумаа Хөвсгөл нуурын өмнөд нутгийн ургамлын бүлгэмдлийн хөдлөл зүйг, 
Б.Эрдэнэцэцэг Хөвсгөл нуурын зүүн эргийн уулын хээрийн ургамлын бүлгэмдлийн 
фитомассын хөдлөл зүйг судалжээ.

2000-2005, 2008 онуудад Хөвсгөл нуурын зүүн эргийн экосистемийг судлах Олон 
Улсын хамтарсан Хөвсгөл нуурын цэвдгийн гэсэлт ба уур амьсгалын мониторинг экспидиц 
ажиллаж мөн зүйлийн бүрэлдэхүүн, фитомасс, мал бэлчээрлэлтийн нөлөө, хагдан 
бүрхэвчийн өөрчлөлтийг судалжээ. 

Эдгээр нь өнгөрсөн хугацааны уур амьсгал бэлчээрийн ургамлын өсөлт хөгжилтөнд 
хэрхэн нөлөөлж байгааг харуулсан судалгаа бөгөөд цаашид гүнзгийрүүлэн чийг, дулааны 
хангамжтай уялдуулан судлах шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.

арга зүй
FAO (Food and Agriculture Organizazation)-ийн ETo ууршилт тооцох загвар буюу 

EXCEL программ хангамж болон хэрэглээний уур амьсгалд өргөн хэрэглээний математик-
статистик аргуудыг ашиглав. 

Ургамлын ургалтын хугацааны дулаан хангамжийг идэвхтэй болон ашигтай 
температурын нийлбэрийн харьцаагаар үнэллээ. 
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    Д = ∑ Tи / ∑ Tб * 100%      (1)

Хур тунадасны хангамжийн интеграл муруй байгуулснаар хур тунадасны нийлбэрийг 
олон жилийн дундажтай харьцуулан үнэлэх боломжтой. Энэ муруй коэффициент (К) ба 
(Р)–ийн хамаарлыг харуулна. Коэффициент К-г дараах байдлаар олно.

    K = R : N       (2)

Хур тунадасны тодорхой нийлбэрийн магадлалыг хур тунадасны хангамж харуулах 
бөгөөд дараах томъёогоор тооцно.

    Р = (m/n + 1) * 100       (3)

Ууршицын тооцоонд Пенман-Монтейсын томъёо ашигласан.

   

Д = ∑ Tи /  ∑ Tб *100%        (1) 
 

Хур тунадасны хангамжийн интеграл муруй байгуулснаар хур тунадасны 
нийлбэрийг олон жилийн дундажтай харьцуулан үнэлэх боломжтой. Энэ муруй 
коэффициент (К) ба (Р)–ийн хамаарлыг харуулна. Коэффициент К-г дараах байдлаар 
олно. 

 
K=R:N    (2) 

 
Хур тунадасны тодорхой нийлбэрийн магадлалыг хур тунадасны хангамж харуулах 

бөгөөд дараах томъѐогоор тооцно. 
 

Р=(m/n+1)*100     (3) 
 

Ууршицын тооцоонд  Пенман-Монтейсын томъѐо ашигласан. 
 

                     
              

                       (4)  
 
Энд:  Rn- Ургамал бүрхэвчийн гадарга дээрх нийт цацраг, мДж/м2өдөр 

  G - Хөрсний дулааны урсгал, мДж/м2өдөр 
 T- температурын дундаж, 0C 
 U - 2м-ийн өндөр дэх салхины хурд, м/с 
 (ea-ed) - дутагдал чийг, гПа 
 △- дутагдал чийгийн муруйн налуу, гПа/0С 
 γ–психрометрийн тогтмол, гПа/0С 
 900-хөрвүүлэх үржвэр 

 
Ашигласан мэдээ 

Хатгал цаг уурын станцын 1980-2012 онуудын цаг уурын бодит ажиглалтын эх 
мэдээ агаарын температур, хур тунадас, харьцангуй чийг, салхины хурд, шүүдэр цэгийн 
температур, нарны гийгүүлэлтийн үргэлжилсэн хугацаа, хөдөө аж ахуйн цаг уурын 
хашаалсан талбайн ургацын мэдээг ашиглав. 

 
Үр дүн 
Хатгал сумын ургамлын ургалтын хугацааны дулааны хангамж 

Хатгал орчимд дулааны улирал 5 сар үргэлжилнэ. 1980-2012 оны нийт 33 жилийн 4 
дүгээр сарын агаарын температурын дундаж -2.00С, ургамлын сэргэн ургалтын үе буюу 5 
дугаар сард 5.20С, ургамлын ургалтын ид үе буюу 6 дугаар сард 10.10С, 7 дугаар сард 
12.50С, ургамлын ургац дээд хэмжээнд хүрэх үе буюу 8 дугаар сард 10.80С, ургамал 
хагдрах үе 9 дүгээр сард 4.90С тус тус байв.  
 

   (4) 

Энд:  Rn - Ургамал бүрхэвчийн гадарга дээрх нийт цацраг, мДж/м2 өдөр
  G - Хөрсний дулааны урсгал, мДж/м2 өдөр
  T - температурын дундаж, °C
  U - 2м-ийн өндөр дэх салхины хурд, м/с
  (ea-ed) - дутагдал чийг, гПа
  Δ - дутагдал чийгийн муруйн налуу, гПа/°С
  γ - психрометрийн тогтмол, гПа/°С
  900 - хөрвүүлэх үржвэр

ашигласан мэдээ
Хатгал цаг уурын станцын 1980-2012 онуудын цаг уурын бодит ажиглалтын эх 

мэдээ агаарын температур, хур тунадас, харьцангуй чийг, салхины хурд, шүүдэр цэгийн 
температур, нарны гийгүүлэлтийн үргэлжилсэн хугацаа, хөдөө аж ахуйн цаг уурын 
хашаалсан талбайн ургацын мэдээг ашиглав.

үр дүн
Хатгал сумын ургамлын ургалтын хугацааны дулааны хангамж
Хатгал орчимд дулааны улирал 5 сар үргэлжилнэ. 
1980-2012 оны нийт 33 жилийн 4 дүгээр сарын агаарын температурын дундаж -2.0°С, 

ургамлын сэргэн ургалтын үе буюу 5 дугаар сард 5.2°С, ургамлын ургалтын ид үе буюу 6 
дугаар сард 10.1°С, 7 дугаар сард 12.5°С, ургамлын ургац дээд хэмжээнд хүрэх үе буюу 8 
дугаар сард 10.8°С, ургамал хагдрах үе 9 дүгээр сард 4.9°С тус тус байв. 
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1 дүгээр  зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны агаарын 
температур, сараар (1980-2012 он) 

 
Идэвхтэй ба ашигтай температурын нийлбэр  

Тус нутгийн 100С-аас дээшхи идэвхтэй температурын нийлбэрийн олон жилийн 
дундаж 678.50С, 50С-аас дээшхи ашигтай температурын нийлбэрийн олон жилийн дундаж 
609.40С. 

 

 
2 дугаар зураг. Идэвхтэй ба ашигтай температурын нийлбэр, (1980-2012 он) 

 
Энэ хугацаанд хугацаанд хамгийн их дулаан хуримтлуулсан жил нь 2002 онд 

13410С, хамгийн бага дулаан хуримтлуулсан жил нь 1950С. 
 
Дулааны хангамж олон жилийн явц 

Хатгал сумын 1980-2012 оны ургамлын ургалтын хугацааны дулааны хангамжийг 
үнэлэхэд:  

 1980-1986 онд дулааны хангамж муу,  
 1988, 1989, 1997, 1999, 2003 онуудад дулааны хангамж дунд зэрэг, 
 бусад онуудад ба сүүлийн жилүүдэд дулааны хангамжаар бүрэн хангалттай 

байжээ.  
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ОН >10 идэвхитэй температур,С 

1 дүгээр зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны агаарын
температур, сараар (1980-2012 он)

Идэвхтэй ба ашигтай температурын нийлбэр 
Тус нутгийн 10°С-аас дээшхи идэвхтэй температурын нийлбэрийн олон жилийн 

дундаж 678.5°С, 5°С-аас дээшхи ашигтай температурын нийлбэрийн олон жилийн дундаж 
609.4°С.

 

1 дүгээр  зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны агаарын 
температур, сараар (1980-2012 он) 

 
Идэвхтэй ба ашигтай температурын нийлбэр  

Тус нутгийн 100С-аас дээшхи идэвхтэй температурын нийлбэрийн олон жилийн 
дундаж 678.50С, 50С-аас дээшхи ашигтай температурын нийлбэрийн олон жилийн дундаж 
609.40С. 

 

 
2 дугаар зураг. Идэвхтэй ба ашигтай температурын нийлбэр, (1980-2012 он) 

 
Энэ хугацаанд хугацаанд хамгийн их дулаан хуримтлуулсан жил нь 2002 онд 

13410С, хамгийн бага дулаан хуримтлуулсан жил нь 1950С. 
 
Дулааны хангамж олон жилийн явц 

Хатгал сумын 1980-2012 оны ургамлын ургалтын хугацааны дулааны хангамжийг 
үнэлэхэд:  

 1980-1986 онд дулааны хангамж муу,  
 1988, 1989, 1997, 1999, 2003 онуудад дулааны хангамж дунд зэрэг, 
 бусад онуудад ба сүүлийн жилүүдэд дулааны хангамжаар бүрэн хангалттай 

байжээ.  
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ОН >10 идэвхитэй температур,С 
2 дугаар зураг. Идэвхтэй ба ашигтай температурын нийлбэр, (1980-2012 он)

Энэ хугацаанд хугацаанд хамгийн их дулаан хуримтлуулсан жил нь 2002 онд 1341°С, 
хамгийн бага дулаан хуримтлуулсан жил нь 195°С.

Дулааны хангамж олон жилийн явц
Хатгал сумын 1980-2012 оны ургамлын ургалтын хугацааны дулааны хангамжийг үнэлэхэд:
 y  1980-1986 онд дулааны хангамж муу, 
 y  1988, 1989, 1997, 1999, 2003 онуудад дулааны хангамж дунд зэрэг,
 y  бусад онуудад ба сүүлийн жилүүдэд дулааны хангамжаар бүрэн хангалттай байжээ. 

 
     3 дугаар зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны дулааны хангамжийн  

явц, хандлага (1980-2012он) 
 

Хатгал сумын ургамлын ургалтын хугацааны чийгийн хангамж 
Ургамлын ургалтын эхэнд буюу 6 дугаар сард хамгийн их хур тунадас 1986 онд 

210.6 мм, хамгийн бага хур тунадас 2005 онд 12.0 мм оржээ. 7 дугаар саруудад 1997 онд 
хамгийн их 185.6 мм, 1991 онд хамгийн бага буюу 22.8 мм хур тунадас оржээ. 

 

4 дүгээр зураг. Дулааны улирлын хур тунадас 

Хатгал станцын 1980-2012 онуудын хур тунадасны хангамжийн интеграл муруйгаас 
харахад: 

 1980, 1982, 1986, 1991, 1997, 2012 онд чийг хангалттай,  
 1989, 1994, 1998, 2002, 2005, 2008, 2011 онд дунд зэрэг, 
 бусад онуудад чийг хүрэлцээгүй ба хамгийн бага нь 1999, 2003, 2007 онд байв. 

 

 

     5 дугаар зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны хур тунадасны  
интеграл муруй (1980-2012 он) 

 
Хатгал сумын 1980-2012 онуудынургацын олон жилийн явцаас харахад: 

y = 2.3342x - 4558.2 
R² = 0.3884 
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3 дугаар зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны дулааны хангамжийн 
явц, хандлага (1980-2012 он)
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Хатгал сумын ургамлын ургалтын хугацааны чийгийн хангамж
Ургамлын ургалтын эхэнд буюу 6 дугаар сард хамгийн их хур тунадас 1986 онд 

210.6 мм, хамгийн бага хур тунадас 2005 онд 12.0 мм оржээ. 7 дугаар саруудад 1997 онд 
хамгийн их 185.6 мм, 1991 онд хамгийн бага буюу 22.8 мм хур тунадас оржээ.

 
     3 дугаар зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны дулааны хангамжийн  

явц, хандлага (1980-2012он) 
 

Хатгал сумын ургамлын ургалтын хугацааны чийгийн хангамж 
Ургамлын ургалтын эхэнд буюу 6 дугаар сард хамгийн их хур тунадас 1986 онд 

210.6 мм, хамгийн бага хур тунадас 2005 онд 12.0 мм оржээ. 7 дугаар саруудад 1997 онд 
хамгийн их 185.6 мм, 1991 онд хамгийн бага буюу 22.8 мм хур тунадас оржээ. 

 

4 дүгээр зураг. Дулааны улирлын хур тунадас 

Хатгал станцын 1980-2012 онуудын хур тунадасны хангамжийн интеграл муруйгаас 
харахад: 

 1980, 1982, 1986, 1991, 1997, 2012 онд чийг хангалттай,  
 1989, 1994, 1998, 2002, 2005, 2008, 2011 онд дунд зэрэг, 
 бусад онуудад чийг хүрэлцээгүй ба хамгийн бага нь 1999, 2003, 2007 онд байв. 

 

 

     5 дугаар зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны хур тунадасны  
интеграл муруй (1980-2012 он) 

 
Хатгал сумын 1980-2012 онуудынургацын олон жилийн явцаас харахад: 

y = 2.3342x - 4558.2 
R² = 0.3884 
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4 дүгээр зураг. Дулааны улирлын хур тунадас

Хатгал станцын 1980-2012 онуудын хур тунадасны хангамжийн интеграл муруйгаас 
харахад:

 y  1980, 1982, 1986, 1991, 1997, 2012 онд чийг хангалттай, 
 y  1989, 1994, 1998, 2002, 2005, 2008, 2011 онд дунд зэрэг,
 y  бусад онуудад чийг хүрэлцээгүй ба хамгийн бага нь 1999, 2003, 2007 онд байв.

 
     3 дугаар зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны дулааны хангамжийн  

явц, хандлага (1980-2012он) 
 

Хатгал сумын ургамлын ургалтын хугацааны чийгийн хангамж 
Ургамлын ургалтын эхэнд буюу 6 дугаар сард хамгийн их хур тунадас 1986 онд 

210.6 мм, хамгийн бага хур тунадас 2005 онд 12.0 мм оржээ. 7 дугаар саруудад 1997 онд 
хамгийн их 185.6 мм, 1991 онд хамгийн бага буюу 22.8 мм хур тунадас оржээ. 

 

4 дүгээр зураг. Дулааны улирлын хур тунадас 

Хатгал станцын 1980-2012 онуудын хур тунадасны хангамжийн интеграл муруйгаас 
харахад: 

 1980, 1982, 1986, 1991, 1997, 2012 онд чийг хангалттай,  
 1989, 1994, 1998, 2002, 2005, 2008, 2011 онд дунд зэрэг, 
 бусад онуудад чийг хүрэлцээгүй ба хамгийн бага нь 1999, 2003, 2007 онд байв. 

 

 

     5 дугаар зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны хур тунадасны  
интеграл муруй (1980-2012 он) 

 
Хатгал сумын 1980-2012 онуудынургацын олон жилийн явцаас харахад: 

y = 2.3342x - 4558.2 
R² = 0.3884 
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5 дугаар зураг. Ургамлын ургалтын хугацааны хур тунадасны 

интеграл муруй (1980-2012 он)

Хатгал сумын 1980-2012 онуудын ургацын олон жилийн явцаас харахад:
 y  1980-1982, 1992, 1996 онуудад ургац муу, хамгийн бага 1992 онд 0.9 ц/га,
 y  1994, 2001, 2006, 2010, 2012 онуудад ургац сайн ба хамгийн их ургац 2006 онд 

14.1 ц/га байв.

 1980-1982, 1992, 1996 онуудад ургац муу, хамгийн бага 1992 онд 0.9 ц/га, 
 1994, 2001, 2006,2010, 2012 онуудад ургац сайн ба хамгийн их ургац  2006 онд 14.1 

ц/га байв. 
 

  

6 дугаар зураг. Ургацын олон жилийн явц, хандлага 

Хатгал сумын дулааны ба чийгийн хангамж, ургацын хамаарал 
 Хатгал сумын 1980-2012 онуудын хашаалсан талбайн ургац, дулаан хангамжийн 
хамаарлыг тооцоход итгэлцүүр нь 0.52 ба дунд зэргийн хамааралтай. Энэ нь дулаан 
хангалттай байхад ургац нэмэгдэх ба мөн ургалтын хугацааны чийг хангалттай байсантай 
холбоотой. 

 

7 дугаар зураг. Дулааны хангамж, ургацын хамаарал 
 

 

8 дугаар зураг. Чийг хангамж, ургацын хамаарал 

y = 0.2139x - 421.32 
R² = 0.3649 0
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6 дугаар зураг. Ургацын олон жилийн явц, хандлага



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 2015 155

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Хатгал сумын дулааны ба чийгийн хангамж, ургацын хамаарал
Хатгал сумын 1980-2012 онуудын хашаалсан талбайн ургац, дулаан хангамжийн 

хамаарлыг тооцоход итгэлцүүр нь 0.52 ба дунд зэргийн хамааралтай. Энэ нь дулаан 
хангалттай байхад ургац нэмэгдэх ба мөн ургалтын хугацааны чийг хангалттай байсантай 
холбоотой.

 1980-1982, 1992, 1996 онуудад ургац муу, хамгийн бага 1992 онд 0.9 ц/га, 
 1994, 2001, 2006,2010, 2012 онуудад ургац сайн ба хамгийн их ургац  2006 онд 14.1 

ц/га байв. 
 

  

6 дугаар зураг. Ургацын олон жилийн явц, хандлага 

Хатгал сумын дулааны ба чийгийн хангамж, ургацын хамаарал 
 Хатгал сумын 1980-2012 онуудын хашаалсан талбайн ургац, дулаан хангамжийн 
хамаарлыг тооцоход итгэлцүүр нь 0.52 ба дунд зэргийн хамааралтай. Энэ нь дулаан 
хангалттай байхад ургац нэмэгдэх ба мөн ургалтын хугацааны чийг хангалттай байсантай 
холбоотой. 

 

7 дугаар зураг. Дулааны хангамж, ургацын хамаарал 
 

 

8 дугаар зураг. Чийг хангамж, ургацын хамаарал 

y = 0.2139x - 421.32 
R² = 0.3649 0
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7 дугаар зураг. Дулааны хангамж, ургацын хамаарал

 1980-1982, 1992, 1996 онуудад ургац муу, хамгийн бага 1992 онд 0.9 ц/га, 
 1994, 2001, 2006,2010, 2012 онуудад ургац сайн ба хамгийн их ургац  2006 онд 14.1 

ц/га байв. 
 

  

6 дугаар зураг. Ургацын олон жилийн явц, хандлага 

Хатгал сумын дулааны ба чийгийн хангамж, ургацын хамаарал 
 Хатгал сумын 1980-2012 онуудын хашаалсан талбайн ургац, дулаан хангамжийн 
хамаарлыг тооцоход итгэлцүүр нь 0.52 ба дунд зэргийн хамааралтай. Энэ нь дулаан 
хангалттай байхад ургац нэмэгдэх ба мөн ургалтын хугацааны чийг хангалттай байсантай 
холбоотой. 

 

7 дугаар зураг. Дулааны хангамж, ургацын хамаарал 
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8 дугаар зураг. Чийг хангамж, ургацын хамаарал

Хатгал орчмын 1980-2012 оны чийг хангамжийг хур тунадасны тодорхой нийлбэрийн 
магадлалаар тооцож тухайн онуудын хашаалсан талбайн ургацтай харьцуулж хамаарал 
тооцоход хамааралгүй гарсан. 

Хатгал сумын боломжит ууршилт
Хөрсний усны балансын тэгшитгэлийн нэг гишүүн болох ууршилт нь хөрсний чийг, 

усалгааны систем, ургамлын ургацын загвар болон бусад судалгаанд маш чухал үүрэгтэй. 

Хатгал орчмын 1980-2012 оны чийг хангамжийг хур тунадасны тодорхой 
нийлбэрийн магадлалаар тооцож тухайн онуудын хашаалсан талбайн ургацтай харьцуулж 
хамаарал тооцоход хамааралгүй гарсан.  

Хатгал сумын боломжит ууршилт 
Хөрсний усны балансын тэгшитгэлийн нэг гишүүн болох ууршилт нь хөрсний чийг, 

усалгааны систем, ургамлын ургацын загвар болон бусад судалгаанд маш чухал үүрэгтэй.  
FAO (Food and Agriculture Organizazation)-ийн ETo ууршилт тооцох загвар ба 

Пенман-Монтейсын томъѐо ашиглаж боломжит ууршилтыг тооцож доорхи үр дүнг гаргав. 
 

 
9 дүгээр зураг. Хатгал станцын 1980-2012 оны нийт 32 жилийн цаг уурын үзүүлэлтүүд 

 

 
10 дугаар  зураг. Ууршилт, нийт цацраг, нар гийгүүлэлтийн харьцаа 

 

 
11 дүгээр  зураг. Ууршилт, харьцангуй чийг,  
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9 дүгээр зураг. Хатгал станцын 1980-2012 оны нийт 32 жилийн цаг уурын үзүүлэлтүүд
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FAO (Food and Agriculture Organizazation)-ийн ETo ууршилт тооцох загвар ба Пенман-
Монтейсын томъёо ашиглаж боломжит ууршилтыг тооцож доорхи үр дүнг гаргав.

Хатгал орчмын 1980-2012 оны чийг хангамжийг хур тунадасны тодорхой 
нийлбэрийн магадлалаар тооцож тухайн онуудын хашаалсан талбайн ургацтай харьцуулж 
хамаарал тооцоход хамааралгүй гарсан.  

Хатгал сумын боломжит ууршилт 
Хөрсний усны балансын тэгшитгэлийн нэг гишүүн болох ууршилт нь хөрсний чийг, 

усалгааны систем, ургамлын ургацын загвар болон бусад судалгаанд маш чухал үүрэгтэй.  
FAO (Food and Agriculture Organizazation)-ийн ETo ууршилт тооцох загвар ба 

Пенман-Монтейсын томъѐо ашиглаж боломжит ууршилтыг тооцож доорхи үр дүнг гаргав. 
 

 
9 дүгээр зураг. Хатгал станцын 1980-2012 оны нийт 32 жилийн цаг уурын үзүүлэлтүүд 

 

 
10 дугаар  зураг. Ууршилт, нийт цацраг, нар гийгүүлэлтийн харьцаа 

 

 
11 дүгээр  зураг. Ууршилт, харьцангуй чийг,  
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10 дугаар зураг. Ууршилт, нийт цацраг, нар гийгүүлэлтийн харьцаа

Хатгал орчмын 1980-2012 оны чийг хангамжийг хур тунадасны тодорхой 
нийлбэрийн магадлалаар тооцож тухайн онуудын хашаалсан талбайн ургацтай харьцуулж 
хамаарал тооцоход хамааралгүй гарсан.  

Хатгал сумын боломжит ууршилт 
Хөрсний усны балансын тэгшитгэлийн нэг гишүүн болох ууршилт нь хөрсний чийг, 

усалгааны систем, ургамлын ургацын загвар болон бусад судалгаанд маш чухал үүрэгтэй.  
FAO (Food and Agriculture Organizazation)-ийн ETo ууршилт тооцох загвар ба 

Пенман-Монтейсын томъѐо ашиглаж боломжит ууршилтыг тооцож доорхи үр дүнг гаргав. 
 

 
9 дүгээр зураг. Хатгал станцын 1980-2012 оны нийт 32 жилийн цаг уурын үзүүлэлтүүд 

 

 
10 дугаар  зураг. Ууршилт, нийт цацраг, нар гийгүүлэлтийн харьцаа 

 

 
11 дүгээр  зураг. Ууршилт, харьцангуй чийг,  
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11 дүгээр зураг. Ууршилт, харьцангуй чийг, 
усны уурын даралтын харьцааусны уурын даралтын харьцаа 

 

 
12 дугаар  зураг. Боломжит ууршилт, жилээр (1980-2012 он) 

 

 
13 дугаар  зураг. Боломжит ууршилт, сараар (1980-2012 он) 

 
Хатгалд боломжит ууршилт жилийн дундаж нь 528.4 мм, ургалтын хугацааны 

сарын дундаж 88.2 мм ба ууршилтын хэмжээ 4,9 дүгээр сард багасаж, 6,7 дугаар сард их 
байгаа нь зун нарны цацрагийн хэмжээ их байгаатай холбоотой. 

Ургамлын ургалтын хугацааны хуурайн зэргийг тооцож, ургамлын ургалтын 
байдал, ургацын хамаарал тооцов.  

 

 
                      14 дугаар зураг. Ургац, хуурайн зэрэг хамаарал /1980-2012/ 
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12 дугаар зураг. Боломжит ууршилт, жилээр (1980-2012 он)



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 2015 157

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

усны уурын даралтын харьцаа 
 

 
12 дугаар  зураг. Боломжит ууршилт, жилээр (1980-2012 он) 

 

 
13 дугаар  зураг. Боломжит ууршилт, сараар (1980-2012 он) 

 
Хатгалд боломжит ууршилт жилийн дундаж нь 528.4 мм, ургалтын хугацааны 

сарын дундаж 88.2 мм ба ууршилтын хэмжээ 4,9 дүгээр сард багасаж, 6,7 дугаар сард их 
байгаа нь зун нарны цацрагийн хэмжээ их байгаатай холбоотой. 

Ургамлын ургалтын хугацааны хуурайн зэргийг тооцож, ургамлын ургалтын 
байдал, ургацын хамаарал тооцов.  

 

 
                      14 дугаар зураг. Ургац, хуурайн зэрэг хамаарал /1980-2012/ 
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13 дугаар зураг. Боломжит ууршилт, сараар (1980-2012 он)

Хатгалд боломжит ууршилт жилийн дундаж нь 528.4 мм, ургалтын хугацааны сарын 
дундаж 88.2 мм ба ууршилтын хэмжээ 4,9 дүгээр сард багасаж, 6,7 дугаар сард их байгаа 
нь зун нарны цацрагийн хэмжээ их байгаатай холбоотой.

Ургамлын ургалтын хугацааны хуурайн зэргийг тооцож, ургамлын ургалтын байдал, 
ургацын хамаарал тооцов. 

усны уурын даралтын харьцаа 
 

 
12 дугаар  зураг. Боломжит ууршилт, жилээр (1980-2012 он) 

 

 
13 дугаар  зураг. Боломжит ууршилт, сараар (1980-2012 он) 

 
Хатгалд боломжит ууршилт жилийн дундаж нь 528.4 мм, ургалтын хугацааны 

сарын дундаж 88.2 мм ба ууршилтын хэмжээ 4,9 дүгээр сард багасаж, 6,7 дугаар сард их 
байгаа нь зун нарны цацрагийн хэмжээ их байгаатай холбоотой. 

Ургамлын ургалтын хугацааны хуурайн зэргийг тооцож, ургамлын ургалтын 
байдал, ургацын хамаарал тооцов.  

 

 
                      14 дугаар зураг. Ургац, хуурайн зэрэг хамаарал /1980-2012/ 
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14 дугаар зураг. Ургац, хуурайн зэрэг хамаарал (1980-2012)

1 дүгээр хүснэгт. Ургацын үнэлгээ
Үнэлгээ Ургац, ц/га Хуурайн зэрэг Дулаан хангамж, % Хур тунадас, мм

бага 0.9-4.0 0.24-0.37 39-85 143.3
дунд 4.1-7.0 0.38-0.49 86-130 160.4

их 7.1-12.8 0.50-1.05 131-150 215.6

2 дугаар хүснэгт. Хуурайн зэрэг
Дулаан хангамж>100% Дулаан хангамж<100% Хуурайн зэрэг

0.30-0.74 0.20-0.36 Хуурай
0.75-1.05 0.37-0.43 Хэвийн

1.05< 0.44-0.70 Чийглэг

дүгнэлт
“Хатгал орчмын бэлчээрийн ургацад агро уур амьсгалын үзүүлэх нөлөө” сэдэвт 

судалгааны үр дүнд дараах дүгнэлтүүдийг гаргав.
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• Ургамлын ургалтын хугацааны дулааны хангамж 1980-1986 онд муу, 1988, 1989, 
1997, 1999, 2003 онуудад дунд зэрэг бусад онуудад ялангуяа сүүлийн жилүүдэд 
хангалттай байв. 

• Ургалтын хугацаанд 1980, 1982, 1986, 1991, 1997, 2012 онд чийг хангалттай, 1989, 
1994, 1998, 2002, 2005, 2008, 2011 онд дунд зэрэг, бусад онуудад чийг хүрэлцээгүй 
ба хамгийн бага нь 1999, 2003, 2007 онд байв.

• Хашаалсан талбайн ургац 1980-2012 онд ургац бага зэрэг өссөн хандлагатай 
бөгөөд энэ нь Хатгал орчмоор ургамлын ургалтын хугацааны дулааны хангамж 
болон ургац шугаман хамааралтай байгаа ялангуяа сүүлийн жилүүдэд дулаан 
хангамж өссөнөөр тайлбарлагдана. 1980-1982, 1992, 1996 онуудад ургац бага, 
хамгийн бага утга нь 1992 онд 0.9 ц/га байв. Харин 1994, 2001, 2006, 2010, 2012 
онуудад ургац сайн ба хамгийн их ургац 2006 онд 12.8 ц/га байв. 

• Чийг хангамжийг 1980-2012 оны хур тунадасны тодорхой нийлбэрийн магадлалаар 
тооцож тухайн онуудын хашаалсан талбайн ургацтай харьцуулж хамаарал 
тооцоход сул байсан ба эл шалтгааны улмаас судалгааны ажлын хүрээнд 
потенциал ууршицын тооцоог хийхэд потенциал ууршилтын жилийн дундаж нь 
528.4 мм, ургалтын хугацааны сарын дундаж 88.2 мм ба ууршилтын хэмжээ 4 ба 9 
дүгээр сард багасаж, 6 ба 7 дугаар сард их байна.

• Сэдэвт ажлын гол үзүүлэлт болох бэлчээрийн ургацыг бага, дунд, их гэж 3 ангилан 
үзэж үүнд хамаарах агро цаг уурын гол үзүүлэлт болох дулаан хангамж, хуурайн 
зэрэг, хур тунадасыг ангилж гаргав. Үүнд: 

 ¾ Бэлчээрийн ургац бага буюу 0.9-4.0 ц/га байхад ургалтын хугацааны дулааны 
хангамж 39-85%, хуурайн зэрэг 0.24-0.37, хур тунадас 140 орчим мм байдаг.

 ¾ Ургацын хэмжээ дунд зэрэг буюу 4.1-7.0 ц/га байхад дээрх үзүүлэлтүүд 
харгалзан 86-130%, хуурайн зэрэг 0.38-0.49, хур тунадас 160 мм.

 ¾ Ургацын хэмжээ харьцангуй их 7.1 ц/га-аас их (судалгааны жилүүдийн хамгийн 
их ургац 12.8 ц/га) байхад дээрх үзүүлэлтүүд харгалзан 131-150%, 0.50-1.05, 
215.6 мм.

ХААЦУ-т дулаан хангамжийн үнэлгээгээр дулааны хангамж хангалттай сайн байхад 
(80%<) Хатгал орчимд ургацын үнэлгээ дунд зэрэг ба их дулаан хангамж 130%-иас их гарч 
байна. Энэ нь Хатгал орчимд ургац бүрэлдэхэд чийгийн хангамжаас илүү дулааны нөөц, 
түүний хангамж чухал болохыг харуулж байна.

ашигласан ном хэвлэл:
1. Аззаяа Д., Рэгзэдмаа М. Төвийн бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт, УБ. 2003,
2. Баяржаргал Э., Энхмаа Б. Тариалан сумын уур амьсгал, Мастер принт 2013, 72.
3. Баяржаргал Э., Шархүү Ц. Цэнхэр хотгорын уур амьсгал, Мастер принт, 2014, 84.
4. Всесвятский Б.В. Ургамлын судлал, УБ,1951, 207.
5. Жамбаажамц Б. Хөвсгөл нуур, Мөрөн хот, 1992, 84.
6. Жамбаажамц Б. Монгол орны уур амьсгал, УХГ,1989, 211.
7. Монголын Алтай-Соёны экобүс нутгийн биологийн төрөл зүйл байгалийн нөхцөл 

нөөц, ADMON, УБ, 2006, 180.
8. Мөнхцэцэг Ц. Хөвсгөл аймгийн уур амьсгал, УБ, 1980, 30
9. Оюумаа Ж. Хөвсгөл нуурын өмнөд нутгийн ургамал бүлгэмдлийн хөдлөл зүй, УБ, 

2009, 164.
10. Хөвсгөл аймгийн Байгаль орчны төлөв байдлын тайлан (2006-2008). BCI, 2010, 

176.
11. Хөдөө аж ахуйн цаг уурт хэрэглэгддэг нэр томъёо, түүний тайлбар, УБ, 1990, 30.
12. Ус цаг уурын орчны хяналт шинжилгээний заавар. Хөдөө аж ахуйн цаг уур, Шз. 

х.03-05-2011, 104.
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цаг агаарт зориудаар нөлөөлөХ үйл ажиллагаа 
Хаа-н салбарт

Ц.Бумханд, Б.Гантулга, О.Мөнхсайхан
 Өвөрхангай аймаг УЦУОШАлба

Хураангуй
Энэхүү илтгэлд Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх (ЦАЗН) үйл ажиллагаа хур тунадасны 

нийлбэр, ургамлын ургацын байдалтай хэрхэн уялдаж байгааг судалж, үр ашгийг тооцох 
оролдлогыг хийсэн болно. 

Түлхүүр үгс: Хур тунадасны хэмжээ, хэлбэр, хөрсний чийг, ургац

оршил
Дэлхийн уур амьсгалын дулааралтай холбоотойгоор сүүлийн арав гаруй жилийн 

дотор манай оронд уур амьсгалын мэдэгдэхүйц өөрчлөлтүүд илэрч байна. Судалгааны 
үр дүнгээс харахад нийт нутгаар дунджилсан жилийн нийлбэр хур тунадас сүүлийн 67 
жилийн (2000 он) дотор 6 орчим хувь буурч дулааны улирлын хур тунадасны шинж 
байдал өөрчлөгдөж ихээхэн нутаг дэвсгэр хамарсан зүс бороо орох тохиолдол багасч 
ихэвчлэн түр зуурын ширүүн аадар хэлбэртэй орох тохиолдол их байна. 

Ийнхүү хур тунадасны шинж байдал, хэмжээ өөрчлөгдөх нь “Хөрс-ургамал-агаар” 
системийн чийгийн тэнцвэрт харьцаа алдагдаж, улс орны тогтвортой хөгжилд саад 
учруулдаг.

Уур амьсгалын энэхүү өөрчлөлтийг сааруулах нэг боломж нь үүлэнд зориудаар 
нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа юм. 

Манай орны бүх бүс нутагт 2008 оноос дулааны улиралд үүлэнд зориудаар нөлөөлж 
хур тунадас нэмэгдүүлэх ажиллагааг зохион байгуулснаар ялангуяа ХАА-н үйлдвэрлэлийн 
салбарт тодорхой үр ашиг өгч байна гэж үздэг. 

Энэ судалгааны ажлаар таримал болон бэлчээрийн ургамлын ургалтын хугацааны 
хур тунадас, хөрсний гүний ашигтай чийг болон ургацын хэмжээнд цаг агаарт зориудаар 
нөлөөлөх үйл ажиллагааны үр дүн хэрхэн нөлөөлснийг тодорхойлох зорилго тавилаа.

ашигласан мэдээ мэдээлэл, арга зүй
Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрт жилд орох хур тунадасны 85 орчим хувь нь дулааны 

улиралд, үүнээс 7-8 дугаар сард 50-60 хувь нь, /Л.Нацагдорж 2002/, тус аймагт жилийн хур 
тунадасны 80-90 хувь дулааны улиралд унадаг.

Хангайн бүсийг төлөөлүүлж Хужирт, Хархорин, хээрийн бүсийг төлөөлүүлж 
Арвайхээр, говийн бүсийг төлөөлүүлж Богд өртөөг сонгосон.

Цаг уурын элементийн 1971-2000 оныг ОЖД болгон авч, судалгаанд ЦАЗНөлөөлөх 
ажиллагаа явуулахаас өмнөх буюу 2001-2007 он (цаашид харьцуулалтын он гэх), 
ЦАЗНөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулсан буюу 2008-2014 оны цаг уурын ажиглалтын 
мэдээнд EXСEL-ийн стандарт программыг ашиглаж дараах боловсруулалтыг хийлээ.

 � Дулааны улирлын хур тунадасны нийлбэр, хандлага
 � Хөрсний гүний ашигтай чийг, хандлага
 � Бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээ, хандлага
 � Хур тунадас, бэлчээрийн ба таримал ургамлын ургацын хамаарал
 � Бэлчээрийн даац багтаамжийн хандлага
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үр дүн
Хур тунадасны хэмжээ, хэлбэр
Дулааны улирлын хур тунадасны нийлбэрийн ОЖД, харьцуулалтын оны дундаж, 

үүлэнд зориудаар нөлөөлсөн оны дунджийг харьцуулан авч үзье 
Дулааны улирлын хур тунадасны нийлбэрийн ОЖД, харьцуулалтын оны дундаж, 

үүлэнд зориудаар нөлөөлсөн оны дунджийг харьцуулан авч үзье  
 

 
                    1 дүгээр дураг. Дулааны улирлын хур тунадасны нийлбэр, Бүсээр  
 

Дулааны улирлын хур тунадасны нийлбэрийн дунджаас харахад нийт нутгаар 
ОЖД-аар 117-289 мм хур тунадас ордог бол харьцуулалтын онд бүх бүс нутгаар 22.5-71.2 
мм-ээр бага орсон. Харин үүлэнд зориудаар нөлөөлсөн онд хээрийн бүс нутагт дунджаас 
22.9 мм-ээр, харьцуулалтын оноос 45.4 мм, бусад бүс нутагт дунджаас бага боловч 
харьцуулалтын оноос 13.4-39.3 мм-ээр ахиу хур тунадас оржээ.  

Дээрх 3 бүс нутгаар аадар болон ердийн /дунд болон сул хүчтэй, зүс/ хур тунадас 
орох тохиолдлын тоог авч үзье.  

 

 
2 дугаар зураг. Хангайн бүсийн дулааны улирлын хур тунадасны тохиолдлын тоо 

 
Хангайн бүсийн хур тунадасны тохиолдлын тооноос харахад харьцуулалтын онд 

ердийн хур тунадасны тохиолдлын тоо аадар хур тунадасныхаас их, харин үүлэнд 
зориудаар нөлөөлсөн онд ойролцоо буюу ердийн хур тунадасны давтагдал багассан. 

Хангайн бүс Хээрийн бүс Говийн бүс 
ОЖД 288.7 216.1 116.9
2001-2007 217.5 193.6 91.4
2008-2014 249.4 239 104.8

Ту
на

да
сн

а 
хэ

м
ж

ээ
/м

м
/ 

Дулааны улиралд  орсон хур тунадасны нийлбэр / 
мм/ 

y = -0.0281x + 8.5396 
R² = 0.0081 

y = -0.6024x + 17.24 
R² = 0.2037 

Аадар тунадас Ердийн тунадас 

Linear (Аадар тунадас) Linear (Ердийн тунадас) 

1 дүгээр дураг. Дулааны улирлын хур тунадасны нийлбэр, Бүсээр 

Дулааны улирлын хур тунадасны нийлбэрийн дунджаас харахад нийт нутгаар ОЖД-
аар 117-289 мм хур тунадас ордог бол харьцуулалтын онд бүх бүс нутгаар 22.5-71.2 мм-
ээр бага орсон. Харин үүлэнд зориудаар нөлөөлсөн онд хээрийн бүс нутагт дунджаас 
22.9 мм-ээр, харьцуулалтын оноос 45.4 мм, бусад бүс нутагт дунджаас бага боловч 
харьцуулалтын оноос 13.4-39.3 мм-ээр ахиу хур тунадас оржээ. 

Дээрх 3 бүс нутгаар аадар болон ердийн (дунд болон сул хүчтэй, зүс) хур тунадас 
орох тохиолдлын тоог авч үзье. 

Дулааны улирлын хур тунадасны нийлбэрийн ОЖД, харьцуулалтын оны дундаж, 
үүлэнд зориудаар нөлөөлсөн оны дунджийг харьцуулан авч үзье  
 

 
                    1 дүгээр дураг. Дулааны улирлын хур тунадасны нийлбэр, Бүсээр  
 

Дулааны улирлын хур тунадасны нийлбэрийн дунджаас харахад нийт нутгаар 
ОЖД-аар 117-289 мм хур тунадас ордог бол харьцуулалтын онд бүх бүс нутгаар 22.5-71.2 
мм-ээр бага орсон. Харин үүлэнд зориудаар нөлөөлсөн онд хээрийн бүс нутагт дунджаас 
22.9 мм-ээр, харьцуулалтын оноос 45.4 мм, бусад бүс нутагт дунджаас бага боловч 
харьцуулалтын оноос 13.4-39.3 мм-ээр ахиу хур тунадас оржээ.  

Дээрх 3 бүс нутгаар аадар болон ердийн /дунд болон сул хүчтэй, зүс/ хур тунадас 
орох тохиолдлын тоог авч үзье.  

 

 
2 дугаар зураг. Хангайн бүсийн дулааны улирлын хур тунадасны тохиолдлын тоо 

 
Хангайн бүсийн хур тунадасны тохиолдлын тооноос харахад харьцуулалтын онд 

ердийн хур тунадасны тохиолдлын тоо аадар хур тунадасныхаас их, харин үүлэнд 
зориудаар нөлөөлсөн онд ойролцоо буюу ердийн хур тунадасны давтагдал багассан. 

Хангайн бүс Хээрийн бүс Говийн бүс 
ОЖД 288.7 216.1 116.9
2001-2007 217.5 193.6 91.4
2008-2014 249.4 239 104.8

Ту
на

да
сн

а 
хэ

м
ж

ээ
/м

м
/ 

Дулааны улиралд  орсон хур тунадасны нийлбэр / 
мм/ 

y = -0.0281x + 8.5396 
R² = 0.0081 

y = -0.6024x + 17.24 
R² = 0.2037 

Аадар тунадас Ердийн тунадас 

Linear (Аадар тунадас) Linear (Ердийн тунадас) 

2 дугаар зураг. Хангайн бүсийн дулааны улирлын хур тунадасны тохиолдлын тоо

Хангайн бүсийн хур тунадасны тохиолдлын тооноос харахад харьцуулалтын онд 
ердийн хур тунадасны тохиолдлын тоо аадар хур тунадасныхаас их, харин үүлэнд 
зориудаар нөлөөлсөн онд ойролцоо буюу ердийн хур тунадасны давтагдал багассан.
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3 дугаар зураг. Говийн бүсийн дулааны улирлын хур тунадасны тохиолдлын тоо 

 
Говийн бүсийн хур тунадасны тохиолдлын тооноос харахад харьцуулалтын онд   

ердийн хур тунадасны тохиолдлын тоо, аадар хур тунадасныхаас их, харин үүлэнд 
зориудаар нөлөөлсөн онд ойролцоо буюу ердийн хур тунадасны давтагдал багассан. 

 

 
4 дүгээр зураг. Хээрийн бүсийн дулааны улирлын хур тунадасны тохиодлын тоо 

 
Хээрийн бүсийн хур тунадасны тохиолдлын тооноос харахад харьцуулалтын онд   

ердийн хур тунадасны тохиолдлын тоо, аадар хур тунадасныхаас бага, харин үүлэнд 
зориудаар нөлөөлсөн сүүлийн жилүүдэд ердийн хур тунадасны давтагдал ихсэх 
хандлагатай. 
 
Хөрсний гүний ашигтай  чийгийн явц 

Хангайн бүсийн хөрсний гүний ашигтай чийгийн явцаас харахад 5 дугаар сарын 
дунд 10 хоногоос 6 дугаар сарын эцсийн 10 хоног дуустал харьцуулалтын оных их, бусад 
бүх хугацаанд үүлэнд зориудаар нөлөөлсөн оных их байна. 
 

y = 0.038x + 3.4363 
R² = 0.0104 

y = -0.1341x + 6.1198 
R² = 0.1014 

Аадар тунадас Ердийн тунадас 

3 дугаар зураг. Говийн бүсийн дулааны улирлын хур тунадасны тохиолдлын тоо

Говийн бүсийн хур тунадасны тохиолдлын тооноос харахад харьцуулалтын онд 
ердийн хур тунадасны тохиолдлын тоо, аадар хур тунадасныхаас их, харин үүлэнд 
зориудаар нөлөөлсөн онд ойролцоо буюу ердийн хур тунадасны давтагдал багассан.

 
3 дугаар зураг. Говийн бүсийн дулааны улирлын хур тунадасны тохиолдлын тоо 

 
Говийн бүсийн хур тунадасны тохиолдлын тооноос харахад харьцуулалтын онд   

ердийн хур тунадасны тохиолдлын тоо, аадар хур тунадасныхаас их, харин үүлэнд 
зориудаар нөлөөлсөн онд ойролцоо буюу ердийн хур тунадасны давтагдал багассан. 

 

 
4 дүгээр зураг. Хээрийн бүсийн дулааны улирлын хур тунадасны тохиодлын тоо 

 
Хээрийн бүсийн хур тунадасны тохиолдлын тооноос харахад харьцуулалтын онд   

ердийн хур тунадасны тохиолдлын тоо, аадар хур тунадасныхаас бага, харин үүлэнд 
зориудаар нөлөөлсөн сүүлийн жилүүдэд ердийн хур тунадасны давтагдал ихсэх 
хандлагатай. 
 
Хөрсний гүний ашигтай  чийгийн явц 

Хангайн бүсийн хөрсний гүний ашигтай чийгийн явцаас харахад 5 дугаар сарын 
дунд 10 хоногоос 6 дугаар сарын эцсийн 10 хоног дуустал харьцуулалтын оных их, бусад 
бүх хугацаанд үүлэнд зориудаар нөлөөлсөн оных их байна. 
 

y = 0.038x + 3.4363 
R² = 0.0104 

y = -0.1341x + 6.1198 
R² = 0.1014 

Аадар тунадас Ердийн тунадас 

4 дүгээр зураг. Хээрийн бүсийн дулааны улирлын хур тунадасны тохиодлын тоо

Хээрийн бүсийн хур тунадасны тохиолдлын тооноос харахад харьцуулалтын онд 
ердийн хур тунадасны тохиолдлын тоо, аадар хур тунадасныхаас бага, харин үүлэнд 
зориудаар нөлөөлсөн сүүлийн жилүүдэд ердийн хур тунадасны давтагдал ихсэх 
хандлагатай.

Хөрсний гүний ашигтай чийгийн явц
Хангайн бүсийн хөрсний гүний ашигтай чийгийн явцаас харахад 5 дугаар сарын дунд 

10 хоногоос 6 дугаар сарын эцсийн 10 хоног дуустал харьцуулалтын оных их, бусад бүх 
хугацаанд үүлэнд зориудаар нөлөөлсөн оных их байна.
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5 дугаар зураг. Хархорин өртөөний хөрсний гүний ашигтай чийгийн явц 

 
 Хээрийн бүсийн хөрсний гүний ашигтай чийгийн явцаас харахад 4 дүгээр сарын 

эцсийн 10 хоногоос 7 дугаар сарын эцсийн 10 хоног дуустал харьцуулалтын оных их бусад 
хугацаанд үүлэнд зориудаар нөлөөлсөн оных их байна. 
 

 
6 дугаар зураг. Арвайхээр өртөөний хөрсний гүний ашигтай чийгийн явц 

 
Эндээс харахад хөрсний гүний ашигтай чийгийн явц тухайн үед орсон хур тунадаснаас 
хамаарах хамаарал бага, харин нөөц чийгээс шууд хамаарч байна. 
 
Бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээ, түүний хандлага 

Бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээнээс харахад харьцуулалтын онд дунджаар 
хангайн болон хээрийн бүс нутагт 1.4-1.8 ц/га, говийн бүс нутагт 0.4 ц/га байсан бол 2008-
2014 онд  0.1-0.3 ц/га-аар өсч цаашид нэмэгдэх хандлагатай. 
 

y = -0.4158x + 25.474 
R² = 0.2189 

y = -0.3982x + 25.614 
R² = 0.1061 
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м

 

Хөрсний гүний ашигтай чийг  
/Хангайн бүс 0-50/ см 

2003-2007 2008-2014

y = -0.0456x + 31.088 
R² = 0.0007 

y = -0.1702x + 28.544 
R² = 0.0145 
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м
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м

 

Хөрсний гүний ашигтай чийг  
/Хээрийн бүс 0-50 см / 

2003-2007 2008-2014

5 дугаар зураг. Хархорин өртөөний хөрсний гүний ашигтай чийгийн явц

Хээрийн бүсийн хөрсний гүний ашигтай чийгийн явцаас харахад 4 дүгээр сарын 
эцсийн 10 хоногоос 7 дугаар сарын эцсийн 10 хоног дуустал харьцуулалтын оных их бусад 
хугацаанд үүлэнд зориудаар нөлөөлсөн оных их байна.

 
5 дугаар зураг. Хархорин өртөөний хөрсний гүний ашигтай чийгийн явц 

 
 Хээрийн бүсийн хөрсний гүний ашигтай чийгийн явцаас харахад 4 дүгээр сарын 

эцсийн 10 хоногоос 7 дугаар сарын эцсийн 10 хоног дуустал харьцуулалтын оных их бусад 
хугацаанд үүлэнд зориудаар нөлөөлсөн оных их байна. 
 

 
6 дугаар зураг. Арвайхээр өртөөний хөрсний гүний ашигтай чийгийн явц 

 
Эндээс харахад хөрсний гүний ашигтай чийгийн явц тухайн үед орсон хур тунадаснаас 
хамаарах хамаарал бага, харин нөөц чийгээс шууд хамаарч байна. 
 
Бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээ, түүний хандлага 

Бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээнээс харахад харьцуулалтын онд дунджаар 
хангайн болон хээрийн бүс нутагт 1.4-1.8 ц/га, говийн бүс нутагт 0.4 ц/га байсан бол 2008-
2014 онд  0.1-0.3 ц/га-аар өсч цаашид нэмэгдэх хандлагатай. 
 

y = -0.4158x + 25.474 
R² = 0.2189 

y = -0.3982x + 25.614 
R² = 0.1061 

чи
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Хөрсний гүний ашигтай чийг  
/Хангайн бүс 0-50/ см 

2003-2007 2008-2014

y = -0.0456x + 31.088 
R² = 0.0007 

y = -0.1702x + 28.544 
R² = 0.0145 

чи
йг
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н 

хэ
м

ж
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м

 

Хөрсний гүний ашигтай чийг  
/Хээрийн бүс 0-50 см / 

2003-2007 2008-2014
6 дугаар зураг. Арвайхээр өртөөний хөрсний гүний ашигтай чийгийн явц

Эндээс харахад хөрсний гүний ашигтай чийгийн явц тухайн үед орсон хур 
тунадаснаас хамаарах хамаарал бага, харин нөөц чийгээс шууд хамаарч байна.

бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээ, түүний хандлага
Бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээнээс харахад харьцуулалтын онд дунджаар 

хангайн болон хээрийн бүс нутагт 1.4-1.8 ц/га, говийн бүс нутагт 0.4 ц/га байсан бол 2008-
2014 онд 0.1-0.3 ц/га-аар өсч цаашид нэмэгдэх хандлагатай.
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7 дугаар зураг. Бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээ, хандлага 

            
Хур тунадасны нийлбэр, таримал болон бэлчээрийн  ургамлын ургацын хамаарал  
    Хур тунадасны нийлбэр, таримал ургамлын ургацын хамаарал: Хархорин өртөөний 
сүүлийн жилүүдийн хур тунадасны нийлбэрийн явцаас харахад 2008-2014 онд өмнөх 
жилүүдээс 70 гаруй мм хур тунадас илүү унажээ. Буудайн ургац 2005-2007 онд 5-8 ц/га 
байсан бол 2008 оноос 7.5-14 ц/га болж нэмэгдсэн. 
 

 
8 дугаар зураг. Хур тунадасны нийлбэр, буудайн ургацын хамаарал 

 
Хур тунадасны нийлбэр ба бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарлыг бүсээр авч 

үзье. Хур тунадасны нийлбэр, бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарлаас харахад хангайн 
бүсэд 2001-2007 онд дунджаар 226 мм хур тунадас унахад 1.3 ц/га байсан бол 2008-2014 
онд дунджаар 262 мм хур тунадас унахад 1.7 ц/га  болж нэмэгджээ.  
 

y = 0.0503x + 1.1297 
R² = 0.1006 

y = 0.0969x + 0.8945 
R² = 0.2379 

y = 0.0484x + 0.1231 
R² = 0.4231 

A
xi

s 
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Хангайн бүс Хээрийн бүс 

Нийлбэр тунадас буудай ургац 

7 дугаар зураг. Бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээ, хандлага
 
Хур тунадасны нийлбэр, таримал болон бэлчээрийн ургамлын ургацын 

хамаарал 
Хур тунадасны нийлбэр, таримал ургамлын ургацын хамаарал: Хархорин өртөөний 

сүүлийн жилүүдийн хур тунадасны нийлбэрийн явцаас харахад 2008-2014 онд өмнөх 
жилүүдээс 70 гаруй мм хур тунадас илүү унажээ. Буудайн ургац 2005-2007 онд 5-8 ц/га 
байсан бол 2008 оноос 7.5-14 ц/га болж нэмэгдсэн.

 
7 дугаар зураг. Бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээ, хандлага 

            
Хур тунадасны нийлбэр, таримал болон бэлчээрийн  ургамлын ургацын хамаарал  
    Хур тунадасны нийлбэр, таримал ургамлын ургацын хамаарал: Хархорин өртөөний 
сүүлийн жилүүдийн хур тунадасны нийлбэрийн явцаас харахад 2008-2014 онд өмнөх 
жилүүдээс 70 гаруй мм хур тунадас илүү унажээ. Буудайн ургац 2005-2007 онд 5-8 ц/га 
байсан бол 2008 оноос 7.5-14 ц/га болж нэмэгдсэн. 
 

 
8 дугаар зураг. Хур тунадасны нийлбэр, буудайн ургацын хамаарал 

 
Хур тунадасны нийлбэр ба бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарлыг бүсээр авч 

үзье. Хур тунадасны нийлбэр, бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарлаас харахад хангайн 
бүсэд 2001-2007 онд дунджаар 226 мм хур тунадас унахад 1.3 ц/га байсан бол 2008-2014 
онд дунджаар 262 мм хур тунадас унахад 1.7 ц/га  болж нэмэгджээ.  
 

y = 0.0503x + 1.1297 
R² = 0.1006 

y = 0.0969x + 0.8945 
R² = 0.2379 

y = 0.0484x + 0.1231 
R² = 0.4231 
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Хангайн бүс Хээрийн бүс 

Нийлбэр тунадас буудай ургац 

8 дугаар зураг. Хур тунадасны нийлбэр, буудайн ургацын хамаарал

Хур тунадасны нийлбэр ба бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарлыг бүсээр авч үзье. 
Хур тунадасны нийлбэр, бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарлаас харахад хангайн 
бүсэд 2001-2007 онд дунджаар 226 мм хур тунадас унахад 1.3 ц/га байсан бол 2008-2014 
онд дунджаар 262 мм хур тунадас унахад 1.7 ц/га болж нэмэгджээ. 
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9 дүгээр зураг. Хангайн бүсийн хур тунадасны нийлбэр,  

бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарал 
 

Хур тунадасны нийлбэр, бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарлаас харахад 
хээрийн бүсэд 2001-2007 онд дунджаар 193 мм хур тунадас унахад 1.4 ц/га байсан бол 
2008-2014 онд дунджаар 244 мм хур тунадас унахад 1.8 ц/га болж нэмэгдэв. 
 

 
10 дугаар зураг. Хээрийн бүсийн хур тунадасны нийлбэр, 

бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарал 
 

Хур тунадасны нийлбэр, бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарлаас харахад 
говийн бүсэд 2001-2007 онд дунджаар 88 мм хур тунадас унахад 0.3 ц/га байсан бол 2008-
2014 онд дунджаар 114 мм хур тунадас унахад 0.6 ц/га болж нэмэгдсэн. 
 

Дулааны улирлын тунадас Ургац ц/га 

9 дүгээр зураг. Хангайн бүсийн хур тунадасны нийлбэр, 
бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарал

Хур тунадасны нийлбэр, бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарлаас харахад хээрийн 
бүсэд 2001-2007 онд дунджаар 193 мм хур тунадас унахад 1.4 ц/га байсан бол 2008-2014 
онд дунджаар 244 мм хур тунадас унахад 1.8 ц/га болж нэмэгдэв.

 
9 дүгээр зураг. Хангайн бүсийн хур тунадасны нийлбэр,  

бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарал 
 

Хур тунадасны нийлбэр, бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарлаас харахад 
хээрийн бүсэд 2001-2007 онд дунджаар 193 мм хур тунадас унахад 1.4 ц/га байсан бол 
2008-2014 онд дунджаар 244 мм хур тунадас унахад 1.8 ц/га болж нэмэгдэв. 
 

 
10 дугаар зураг. Хээрийн бүсийн хур тунадасны нийлбэр, 

бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарал 
 

Хур тунадасны нийлбэр, бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарлаас харахад 
говийн бүсэд 2001-2007 онд дунджаар 88 мм хур тунадас унахад 0.3 ц/га байсан бол 2008-
2014 онд дунджаар 114 мм хур тунадас унахад 0.6 ц/га болж нэмэгдсэн. 
 

Дулааны улирлын тунадас Ургац ц/га 

10 дугаар зураг. Хээрийн бүсийн хур тунадасны нийлбэр,
бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарал

Хур тунадасны нийлбэр, бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарлаас харахад говийн 
бүсэд 2001-2007 онд дунджаар 88 мм хур тунадас унахад 0.3 ц/га байсан бол 2008-2014 
онд дунджаар 114 мм хур тунадас унахад 0.6 ц/га болж нэмэгдсэн.

     
11 дүгээр зураг. Говийн бүсийн хур тунадасны ниийлбэр, 

бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарал 
 

Бэлчээрийн даац багтаамж, түүний хандлага 
Тухайн жилийн бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээг, малын тоог хонь толгойд 

шилжүүлсэнтэй харьцуулан бэлчээрийн даац багтаамжийг аймгийн нийт нутгаар тооцож 
үзэхэд харьцуулалтын онд хангалттай нь 25-77.7%, хангалтгүй нь 0.2-6.2% байсан бол 
нөлөөлсөн эхний жилүүдэд хангалттай нь 22.2-51.7%, хангалтгүй нь 11.2-33.3% байснаа 
сүүлийн жилүүдэд хангалттай нь 60.6-75% болон сайжирч, хангалтгүй нь 2-9% болж 
буурсан. 
 

 
                     12 дугаар зураг. Бэлчээрийн даац багтаамж, хандлага /жилээр/ 
      
ЦАЗНөлөөлөх ажиллагааны үр дүн, эдийн засгийн ашгийг тооцох боломжууд  
 Нэмэгдэж орсон хур тунадасны хэмжээгээр 
 Бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээгээр 
 Таримал ургамлын ургацын хэмжээгээр   
 Хөрсний чийгийн хэмжээгээр  
 Усны түвшний өөрчлөлтөөр 
 Булаг шанд, гол горхи, нуур цөөрмийн усны нөөцөөр 
 Ой, хээрийн түймрийн давтагдал болон хохирлын бууралтаар 
 Хур тунадас нэмэгдүүлсэн ажиллагааны үр дүнгээр гэх мэт 

 

Дулааны улирлын тунадас Ургац ц/га 

11 дүгээр зураг. Говийн бүсийн хур тунадасны ниийлбэр,
бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарал
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бэлчээрийн даац багтаамж, түүний хандлага
Тухайн жилийн бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээг, малын тоог хонь толгойд 

шилжүүлсэнтэй харьцуулан бэлчээрийн даац багтаамжийг аймгийн нийт нутгаар тооцож 
үзэхэд харьцуулалтын онд хангалттай нь 25-77.7%, хангалтгүй нь 0.2-6.2% байсан бол 
нөлөөлсөн эхний жилүүдэд хангалттай нь 22.2-51.7%, хангалтгүй нь 11.2-33.3% байснаа 
сүүлийн жилүүдэд хангалттай нь 60.6-75% болон сайжирч, хангалтгүй нь 2-9% болж буурсан.

     
11 дүгээр зураг. Говийн бүсийн хур тунадасны ниийлбэр, 

бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарал 
 

Бэлчээрийн даац багтаамж, түүний хандлага 
Тухайн жилийн бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээг, малын тоог хонь толгойд 

шилжүүлсэнтэй харьцуулан бэлчээрийн даац багтаамжийг аймгийн нийт нутгаар тооцож 
үзэхэд харьцуулалтын онд хангалттай нь 25-77.7%, хангалтгүй нь 0.2-6.2% байсан бол 
нөлөөлсөн эхний жилүүдэд хангалттай нь 22.2-51.7%, хангалтгүй нь 11.2-33.3% байснаа 
сүүлийн жилүүдэд хангалттай нь 60.6-75% болон сайжирч, хангалтгүй нь 2-9% болж 
буурсан. 
 

 
                     12 дугаар зураг. Бэлчээрийн даац багтаамж, хандлага /жилээр/ 
      
ЦАЗНөлөөлөх ажиллагааны үр дүн, эдийн засгийн ашгийг тооцох боломжууд  
 Нэмэгдэж орсон хур тунадасны хэмжээгээр 
 Бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээгээр 
 Таримал ургамлын ургацын хэмжээгээр   
 Хөрсний чийгийн хэмжээгээр  
 Усны түвшний өөрчлөлтөөр 
 Булаг шанд, гол горхи, нуур цөөрмийн усны нөөцөөр 
 Ой, хээрийн түймрийн давтагдал болон хохирлын бууралтаар 
 Хур тунадас нэмэгдүүлсэн ажиллагааны үр дүнгээр гэх мэт 

 

Дулааны улирлын тунадас Ургац ц/га 

12 дугаар зураг. Бэлчээрийн даац багтаамж, хандлага (жилээр)
 
цазнөлөөлөх ажиллагааны үр дүн, эдийн засгийн ашгийг тооцох боломжууд 

 � Нэмэгдэж орсон хур тунадасны хэмжээгээр
 � Бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээгээр
 � Таримал ургамлын ургацын хэмжээгээр 
 � Хөрсний чийгийн хэмжээгээр 
 � Усны түвшний өөрчлөлтөөр
 � Булаг шанд, гол горхи, нуур цөөрмийн усны нөөцөөр
 � Ой, хээрийн түймрийн давтагдал болон хохирлын бууралтаар
 � Хур тунадас нэмэгдүүлсэн ажиллагааны үр дүнгээр гэх мэт.

Энэ судалгааны ажилд хур тунадас нэмэгдүүлсэн ажиллагааны үр дүнгээр үр ашгийг 
тооцох оролдлого хийлээ. 

Энэ судалгааны ажилд хур тунадас нэмэгдүүлсэн ажиллагааны үр дүнгээр үр 
ашгийг тооцох оролдлого хийлээ.  

 

 
13 дугаар зураг. Нөлөөлсөн үүлний эзлэх хувь 

 
Эндээс харахад борооны давхраат, борооны бөөн, давхраат бөөн, хөгжиж буй бөөн 
үүлэнд нөлөөлөх магадлал өндөр байна.  
 

                   
14 дүгээр зураг. Үүлэнд зориудаар нөлөөлсөн  бодис /AgI/-ын /реагент/ хэмжээ 

 
Тухайн жилийн аэросиноптик нөхцлийн давтагдлаас хамаарч бодисын 

зарцуулалтын хэмжээ өөр өөр байна. 
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эзлэх хувь Cu cong, Cb
Cu cong, Cb, Sc
Cb, Ns
Ns
Sc
Sc, Cu cong
Cu cong,
As
Ns, Sc

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Пуужинд 0.078 0.174 0.105 0.513 0.123 0.18 0.213
Генераторт 0.23 0.72 0.47 2.113 0.62 0.69 1.2

Зарцуулсан реагент   /кг/ 
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15 дугаар зураг. Хур тунадас, мм 
 

Жишээлбэл, 2010 оны 9 дүгээр сарын 6-8-ны өдрийн зориудаар хур тунадас нэмэгдүүлсэн 
үр дүнг зөвхөн 2 сумын нутаг дэвсгэрт тооцож үзэхэд 7750.8 сая төгрөгний үнэ бүхий 
387643400 м3 хурын усыг зориудаар буулгасан.  
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                  
16 дугаар зураг. Хур тунадас нэмэгдүүлсэн хувь        17 дугаар зураг. Үр ашгийн тооцоо 
 

Зургаас харахад орох хур тунадасны хэмжээг 10-22% нэмэгдүүлж, үр ашиг 109.7-
638.1 сая болж өссөн. 
 
Дүгнэлт 

1. Судалгааны үр дүнгээс харахад хур тунадасны хэмжээ нөлөөлсөн онд хээрийн 
бүс нутагт дунджаас 22.9 мм, харьцуулалтын оноос 45.4 мм, бусад бүс нутагт 
дунджаас бага боловч харьцуулалтын оноос 13.4-39.3 мм ахиу хур тунадас 
орсон. 

2. Хөрсний гүний ашигтай чийгийн хэмжээ аажим ихэсдэг учраас орсон хур 
тунадаснаас шалтгаалж нөлөөлсөн үед ихсээгүй ч ургамлын ургалтын явцад 
сайнаар нөлөөлж байна. 
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  16 дугаар зураг. Хур тунадас нэмэгдүүлсэн хувь 17 дугаар зураг. Үр ашгийн тооцоо
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Зургаас харахад орох хур тунадасны хэмжээг 10-22% нэмэгдүүлж, үр ашиг 109.7-
638.1 сая болж өссөн.

дүгнэлт
1. Судалгааны үр дүнгээс харахад хур тунадасны хэмжээ нөлөөлсөн онд хээрийн 

бүс нутагт дунджаас 22.9 мм, харьцуулалтын оноос 45.4 мм, бусад бүс нутагт 
дунджаас бага боловч харьцуулалтын оноос 13.4-39.3 мм ахиу хур тунадас орсон.

2. Хөрсний гүний ашигтай чийгийн хэмжээ аажим ихэсдэг учраас орсон хур 
тунадаснаас шалтгаалж нөлөөлсөн үед ихсээгүй ч ургамлын ургалтын явцад 
сайнаар нөлөөлж байна.

3. Хархорин суманд 2008-2014 онд ОЖД-аас 70 гаруй мм хур тунадас илүү унаж, 
буудайн ургац 2005-2007 онд 5-8 ц/га байсан бол 2008 оноос 7.5-14 ц/га болж 
нэмэгдсэн. 

4. Хур тунадасны нийлбэр, бэлчээрийн ургамлын ургацын хамаарлаас харахад 
дунджаар бүх бүс нутагт хур тунадас 26-51 мм нэмэгдэхэд бэлчээрийн ургамлын 
ургац 0.3-0.4 ц/га-аар нэмэгдэж байна.

5. Зуншлагын байдлыг малын тоо толгойтой уялдуулж бэлчээрийн даац багтаамжийг 
авч үзэхэд харьцуулалтын онуудад буурч, нөлөөлсөн онуудад 29.4-75.0% хүрч 
сайжирсан. Тус аймагт ЦАЗНөлөөлөх үйл ажиллагаа 2008 онд эхэлснээс хойш 
өнөөдрийг хүртэл нийт 106 удаа буюу жилд дунджаар 15 удаа зохион байгуулж 
орох хур тунадсыг 10-22% иар нэмэгдүүлж орсон хур тунадасны нийлбэрээр үр 
ашгийг тооцож үзэхэд жилд дунджаар 331.8 сая төгрөгний ашигтай ажилласан. 
Гэвч үр дүнг тооцох нэгдсэн арга зүй дутагдалтай, тухайн нөлөөлсөн газар нутагт 
тогтмол ажиглалт хийх төсөв хангалтгүй зэргээс үр дүнг бүрэн тооцох боломж 
муутай байна. 

6. Хөрсний гүний ашигтай чийгийн хэмжээ тухайн үед орсон тунадаснаас хамаарах 
хамаарал бага, харин нөөц чийгээс шууд хамаарч байгаа учраас өвөл хаврын 
улиралд дээрх үйл ажиллагааг зохион байгуулах боломжийг судлах шаардлагатай 
байна.

7. ЦАЗНөлөөлөх үйл ажиллагааг нийт нутгаар үр дүнтэй зохион байгуулахад 
албадын ажил төрлийн харилцан уялдаа чухал бөгөөд бүс нутгийн хөгжилд онцгой 
нөлөө үзүүлэх боломжтой гэж үзэж байна.
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цаг агаарт зориудаар нөлөөлөХ ажлын өнөөгийн байдал, 
цаашдын Хандлага

Доктор Х.Хангайсайхан
Монгол Улсын Их сургууль

Хураангуй
Монгол Улсад цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх практик үйл ажиллагаа явагдсаар 

даруй 25 жил, харин судалгааны ажил хийж, нийгмийн анхаарал татаж эхэлснээр гучаад 
жил өнгөрч байна. Эл тойм өгүүлэлд манай Ус цаг уурын албанд хийн мандлын үзэгдэл, 
процесст зориудаар нөлөөлөх ажил эхэлсэн түүх, түүний өнөөгийн байдал, цаашдын 
хандлагын тухайд өгүүлсэн болно. 

резюме
В этой обзорной статье рассматриваются вопросы истории о работе активных 

воздействий на атмосферные процессы, её нынешного состояния и дальнейшего 
развития в Гидрометеослужбе Монголии. 

Түлхүүр үгс: газрын генератор, онгоц-лаборатор, пиропатрон, пуужин, явуулын радар, 
радарын мэдээ, реагент буюу урвалж, уур амьсгалын дулааралт, ус цаг уурын аюулгүй 
байдал, цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх, цөлжилт, экоцид 

оршил
Дэлхийн аль ч улсын ус цаг уурын хөгжингүй албадын цаг агаарын байдлыг урт, 

богино хугацаагаар өндөр таарцтай урьдчилан мэдээлж, хүн ард, нийгмийн ус цаг уурын 
аюулгүй байдлыг найдвартай хангахын зэрэгцээ ХХI зуунд нэн эрчимтэй хийх ёстой өөр 
нэг томоохон ажил бол яах аргагүй хийн мандлын үзэгдэл, процесст зориудаар нөлөөлөх, 
бүр тодруулбал зориудын аргаар бороо оруулах, үүл сарниаж мөндрийн аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх, мөн манан сарниах, хар салхины хүчийг сулруулах, хийн мандлын 
цахилгааны үзэгдлийг практикт ашиглах талаарх өргөн хүрээтэй ажил болж, эдгээр 
асуудал өнөөдөр улам бүр хурцаар тавигдсаар байна. Энэ нь Дэлхийн уур амьсгал эргэлт 
буцалтгүй дулаарч, хур тунадасны хуваарилалтанд сөргөөр нөлөөлж, орох хур тунадасны 
хэмжээ жилээс жилд татарч, эх газрын эрчимтэй цөлжилт явагдаж, оршин сууж буй газар 
нутгийнх нь уур амьсгалын таагүй огцом өөрчлөлтийн улмаас хүн зоны эрүүл мэнд хохирч, 
улмаар амь насаа ч үй олноор алдахад хүргэж буйг мэргэжилтнүүд өнөөдөр “экоцид” гэж 
ярьж, бичиж, уг аюулаас хүн төрөлхтнийг аврах арга зам тууштай эрж, хайж байгаатай 
шууд холбоотой гэж хэлж болно.

Орчлонгийн гэрэл, дулааны гайхамшигт ганц эх үүсвэр болсон нарны идэвхжил, 
хүн төрөлхтний үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас болж дэлхийн дулаарал сүүлийн 
дөчөөд жилд маш эрчимтэй явагдсан. Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгүүрийн шатахууны шаталтын нөлөөнөөс үүсэх нүүрстөрөгчийн давхар исэл агаарт 
цацагдсанаар 80 жилийн дараа дэлхийн уур амьсгал 2-6оС-ээр нэмэгдэх тооцоо гарсан 
билээ. Хэрэв ингэж хэт дулаарвал хүн төрөлхтөн уур амьсгал, цаг агаарын онцгой хүнд 
байдалтай тулгарна гэдэг нь мэдээжийн асуудал юм [7, 13]. 

Өнгөрсөн ХХ зуунд дэлхийн хийн мандлын дундаж температур 0.6оС-ээр, харин энэ 
зууны эхний арван жил хүртэлх хугацаанд 0.74оС-ээр нэмэгдсэн гэсэн нарийн тооцоог 
эрдэмтэд хийлээ. Үүнээс үзэхэд дэлхий нийтийн дулаарал маш эрчимтэй болж буй нь 
тодорхой байна [4, 6].
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Манай орны хувьд ч гэсэн байгаль цаг уурын энэ таагүй байдал илт ажиглагдаж, 
дөчөөд оноос хойших судалгааны дүнгээс харахад 2000 он хүртэлх тооцоогоор газар 
орчмын агаарын температур 1.6оС, харин хамгийн сүүлийн үеийн мэдээгээр сүүлийн 75 
жилд 2.1оС-ээр дулаарч, орох хур тунадасны хэмжээ 7%-иар буурсан. Энэ нь Монгол орны 
уур амьсгалын өөрчлөлт, дулаарал дэлхийн бусад оронтой харьцуулахад гурав дахин 
илүү эрчимтэй явагдаж байна гэсэн үг юм. Үүний гол шалтгаан нь Монгол орон харьцангуй 
өндөрлөг газар оршдог, хүйтэн уур амьсгалтай зэргээр тайлбарладаг юм [6, 8, 10]. 

Дулааралтаас болж Монгол орны мөнх цэвдгийн өмнөд хил хэдэн арван километрээр 
хойшоогоо шилжсэн. Мөнх цаст уулын цасны эзлэх талбай багасаж, олон арван гол, 
горхи, нуур, цөөрөм ширгэж, бэлчээрийн ургамлын хомсдолд орж байгаагаас гадна, 
цөлжих процесс улам газар авч байгаль экологийн сүйрэлд хүрэхэд тун ойрхон очоод 
байгаа талаар олон судлаачид сануулсаар байгааг анхаарахгүй байж болохгүй. Нэгэнт 
ийм нөхцөл байдал үүссэн тул байгаль, цаг уурын гамшигт үзэгдлийн эсрэг сөрөн зогсч, 
эх дэлхий, газар нутгаа аврах талаар бололцоотой бүхнийг хийж, ямар нэгэн гарц олох 
учиртай. Уг гарцын нэг нь цаг агаарт зориудаар нөлөөлж, хур тунадас нэмэгдүүлэх ажил 
болж байна [4, 6, 7, 13]. 

аргазүй, материал
Үүл мананд зориудаар нөлөөлөх физик үндэслэлийн аргууд нь нэгд, усны төлөв 

байдлын тогтворгүй шинж, хоёрт, үүлний системийн усан дуслын коллойд тогтворгүй 
чанар, гуравт хийн мандлын дулааны тогтворгүй байдлыг ашиглахад үндэслэгдэнэ. 
Энэ үүднээс манай албанаас үүлэнд зориудаар нөлөөлж, орох хур тунадасны хэмжээ 
нэмэгдүүлэх, мөндрийн үүл сарниахад хуучин нэрээр ЗХУ-ын УЦУА, түүний харъяа 
хүрээлэнгүүдэд боловсруулсан арга, технологийг шууд ашиглаж байна. 

Мөн эл тойм өгүүлэлд өнгөрсөн жилүүдэд манай төр засаг, Ус цаг уурын албанаас 
хийн мандлын үзэгдэл, процесст зориудаар нөлөөлөх талаар явуулсан бодлого, авч 
ирсэн арга хэмжээ, гүйцэтгэсэн судалгааны болон практик ажлын үр дүнгийн тайлангийн 
материал ашигласан болно. 

үр дүн
Монгол улсын Засгийн газрын 2007 оны 96 дугаар тогтоолоор “Цаг агаарт зориудаар 

нөлөөлөх үйл ажиллагааг 2015 он хүртэл хагжүүлэх хөтөлбөр”-ийг батлан гаргасан бөгөөд 
уг хөтөлбөр өнөөдөр хүртэл гурван үе шаттай амжилттай хэрэгжиж байна. 

Манай улсын ус цаг уурын албанд цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажлын эхлэл 
1980-аад оны дунд үеэс суурийг нь тавьж, судалгаа, анхны туршилт-шинжилгээний 
ажлыг гүйцэтгэж ирсэн билээ. Уг ажлыг бид УЦУЭШХ-ийн захирал, доктор 
Р.Мижиддоржийн удирдлагаар эхэлж, ОХУ-ын Москвагийн Аэрологийн төв оргил (АТО)-
ийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран анхны судалгааны ажил хийж, анхны туршилтуудын гэрч 
байж, эдгээр ажлын дэлгэрэнгүй тайланг нь мөнөөх АТО-ийн эрдмийн зөвлөлд тавьж, 
хэлэлцүүлж байсан юм. Монгол орны төвийн нутгийн үүлний нөөцийн судалгааг анх 
1986-1989 онд АТО-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, Газарзүйн ухааны дэд доктор 
Т.В.Труткотой хамтран бид гүйцэтгэж, “Монгол орны нутагт хавар, зуны эхээр зориудаар 
үйлчилж, нэмэгдэл хур тунадас оруулж болох үүлний нөөц байна” гэсэн дүгнэлийг 
гаргасан билээ. 

ЗХУ-ын Ус цаг уурын улсын хороо (УЦУУХ)-ны Москва хот дахь Аэрологийн төв оргил, 
Монгол Улсын УЦУА-ны хооронд манай орны нутаг дэвсгэр дээр намар, хаврын улиралд 
үүлэнд зориудаар нөлөөлж, нэмэгдэл хур тунадас оруулж, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд 
эерэг нөлөө үзүүлэх, дулаан улиралд ажиглагдаж, газар тариаланд хортой нөлөөлөх 
мөндрийн үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, мөн хүйтэн улиралд Улаанбаатар зэрэг том 
хотуудад урт хугацаагаар тогтож, агаарын болон газрын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 
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үйл ажиллагааг саатуулах манангийн үзэгдэлд ч зориудаар нөлөөлж манан сарниах, 
цаашид эдгээр чиглэлүүдээр хамтран ажиллах боломж буй талаар яриа хэлэлцээр 
хийсэн. 

Уг гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу дээрх судалгааны үндэслэл дээр тулгуурлан 1990 оны 
6 дугаар 13-наас 30-ны хооронд, 1991 оны 6 дугаар сарын 10-наас 7 дугаар сарын 4-ний 
хооронд ЗХУ-аас цаг уурын шинжилгээ, судалгааны зориулалттай онгоц-лаборатори урьж 
ажиллуулсан. Туршилт- судалгааны ажлын хүрээнд ЗХУ-ын АТО, Украины УЦУЭШХ, 
Армяны нисэх баг, мөн манай алба, мэргэжилтнүүдийн оролцоотойгоор үүлний бичил 
бүтцийг судлах, үүлэнд зориудаар нөлөөлөх туршилт судалгааны ажлыг гүйцэтгэв. 

1990 онд ЗХУ-ын Як-40 маркийн үүлэнд хэмжилт судалгаа хийх багаж, төхөөрөмжөөр 
өвч тоноглосон, үүл рүү реагент бүхий припатрон илгээх онгоц-лабораторитой 
мэргэжилтнүүд БНМАУ-ын Байгаль, орчныг хамгаалах Яам, ЗХУ-ын Ус цаг уурын улсын 
хорооны гэрээ хэлэлцээрийн дагуу манай оронд экспедицийн журмаар анх ирсэн билээ. 
Энэхүү экспедицийн зорилго нь нэгдүгээрт, Монгол орны үүлшлийн бичил бүтцийг судлах, 
хоёрдугаарт, үүлэнд зориудын аргаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх боломж бий 
эсэхийг газар дээр нь турших явдал байв. Энэ туршилт судалгааны ажлын хугацаанд 
онгоц-лаборатори нийт 40 гаруй цагийн нислэг манай орны нутаг дэвсгэрт хийж, үүлний 
бичил бүтэц, шинж чанарыг судлахад шаардлагатай чухал материал нэлээд цуглуулсан. 

Монгол орны үүлний бичил бүтэц, үүлэнд зориудаар нөлөөлж, нэмэгдэл хур тунадас 
оруулах боломжийг судлах “Як-40 онгоц-лаборатори”-ийн Зөвлөлт-Монголын хамтарсан 
баг анх 1990 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн 16 цаг 42 минутад Дундговь аймгийн 
нутагт, Мандалговь хотын ойролцоо 2-3 км голчтой нэлээд хөгжингүй бөөн үүлэнд орж 
йодот мөнгөөр цэнэглэсэн нийт 13 пиропатронаар “харваж” туршил хийв. Энэ үед манай 
туршилтын онгоц-лаборатори Мандалговь хотоос баруун хойд зүгт, хориод километрийн 
зайд 3150 метрийн өндөрт 330 км/цаг хурдтай нисэж явсан. Төдөлгүй уг үүлнээс гарч, 
эргээд үүлэн доогуур нисэж ажиглалт хийхэд бидний зориудаар нөлөөлсөн үүлнээс хур 
тунадасны зурвас доош бууж, бороо орж байв. Энэ бол Монгол оронд зохиомол аргаар 
бороо оруулсан анхны тохиолдол туршилт болсон бөгөөд цаашид үүлэнд зориудаар 
нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх боломж нэлээд буйг баталсан нэн сонирхолтой ажил 
гэдгийг харуулсан. Харамсалтай нь, хуучин ЗХУ-д өрнөсөн өөрчлөн байгуулалт, мөн 
БНМАУ-д ардчилсан хувьсгалаар хийгдсэн нийгмийн шинэчлэлийн явцад дээрх ажил 
хөрөнгө мөнгөний дутагдлаас болж зогсоход хүрсэн.

Гэвч энэ бүх ажлын үр дүн эдүгээгийн хийн мандлын үзэгдэл, процесст зориудаар 
нөлөөлөх үндсэн чиг үүрэгтэй ЦУОШГ-ын дэргэдэх “Хурын шим” төвийн суурь болсон 
бөгөөд энэ төв хорь гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж ирлээ. Өнгөрсөн хугацаанд тус төв 
нь Монгол оронд дулаан улиралд орох хур тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлэх, таримал 
ургамлыг мөндрөөс хамгаалах, хөрсний чийг, гадаргын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, ой 
хөвчид гарсан түймрийг унтраахад туслах зорилгоор зориудаар хур тунадас оруулах 
чиглэлээр голчлон ажиллаж байна. Энэ талаар тус төвөөс зохион байгуулж, үр дүнд 
хүрсэн томоохон зарим ажлаас дурдвал 1996 оны хавар Монгол орны Төв, Зүүн зүгийн 
нутгийг хамарсан ойн түймрийг унтраасан явдал юм. Энэ үеэр олон цагийн нислэг хийж, 
фронтын үүлэнд нүүрсхүчлийн давхар исэл буюу хуурай мөсөөр үйлчилсэн билээ. 

2008 оны 8 дугаар сарын дундуур Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул, Булган аймгийн Орхон 
суманд том хэмжээтэй мөндөр орсны улмаас 500 га гаруй талбайн 40% орчмынх нь ургац 
алдаж, уринш сүйтгэсэн. Мөн сарын 25, 26-ны өдрүүдэд газар тариалангийн энэ бүс 
нутгаар хүчтэй аадар орох цаг агаарын нөхцөл бүрдээд байв. ХХААХҮЯ-наас цаг агаараас 
шалтгаалсан гарз хохирол дахин гаргахгүйн тулд цаашид ургац хураах хүртэл цаг агаарын 
хүндрэлийг зориудын, зохистой аргаар багасгах арга хэмжээг урьдчилан авч ажиллах 
шаардлагатай болов. Ийм учраас дахин учирч болох хохирлоос урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор ХХААХҮЯ, ЦУОШГ-ын дэргэдэх цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх “Хурын шим” 
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төвтэй хамтран аадрын үүлэнд зориудаар нөлөөлж, сарниулах талаар хамтран ажиллаж 
байв. 

Хур тунадас нэмэгдүүлэх зорилгоор зайнаас үүл тандан судлах хөдөлгөөнт радарын 
станцыг 2007 онд Улаанбаатар хотод, 2008 онд Ховд, Говь-Алтай, Өмнөговь, Сүхбаатар, 
2012 оноос Өвөрхангай, Хэнтий, Завхан, Сэлэнгэ аймагт ажиллуулж буй билээ. Мөн 
2010 оноос 20 аймгийн нутаг дэвсгэрт 30 экспедиц зориудаар хур тунадас нэмэгдүүлэх 
үйлчилгээ явуулж, эдгээрээс газар тариалангийн бүс нутагт “Атрын гурав дахь аян” 
хөтөлбөрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажилд 6 экспедиц, отрын бүс нутаг Хэрлэнбаян-
Улааны бэлчээрийн ургацыг сэргээх зорилгоор нэг экспедиц тус тус ажиллуулжээ. 

Түүнчлэн 2010 онд хур тунадас нэмэгдүүлэх зориулалтын газрын генератор арвыг 
Алтай, Хангай, Хэнтийн нуруунаас эх авсан гол, горхины усны ундаргыг тэтгэх, түүгээр 
тэжээгдэх нуур цөөрмийн усны түвшинг нэмэгдүүлэх, ой хөвчид түймэр гарахаас 
урьдчилан сэргийлэх, мөнх цас, мөсөн голын талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай, Завхан, Баянхонгор, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сэлэнгэ, 
Хэнтий аймгуудын нутагт байрлуулан ажиллуулах болжээ. 

Монгол орны нутаг дэвсгэрт хийн мандлын үзэгдэл, процесст, тодруулбал үүлэнд 
зориудаар нөлөөлж, хур тунадас оруулах үйл ажиллагаа 2008 оноос өргөжиж, өнөөдрийн 
байдлаар хүрээгээ улам тэлж, нийт 35 экспедиц ажиллаж идэвхтэй үйл ажиллагаа 
явуулж байна. Энэ нь чамлахааргүй хүч, хөрөнгө зарж, улс орны эдийн засагт байгалийн 
үзүүлэлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах, нийгэм, хүн ардын хувьд ус цаг уурын аюулгүй 
байдлыг хангахад төр засгаас авч буй дорвитой арга хэмжээ юм. Ийнхүү эдгээр 
экспедицүүдийн идэвхтэй үйл ажиллагааны үр дүнд жилд орох хур тунадасны хэмжээг 
төвийн нутагт 10-25%, дунджаар 17.5%, зүүн зүгийн нутгаар 10-23%, дунджаар 16.5%, 
харин говийн нутгийг төлөөлүүлж Дундговь аймгийн УЦУОША-ны 2008 оноос эхэлж 
үүлэнд зориудаар нөлөөлсөн 6 жилийн дүнг өмнөх 6 жилийн дүнтэй харьцуулахад жилд 
орох хур тунадасны хэмжээ нэг суманд (Сайхан-Овоо) 6.6% буурсан, бусад суманд 
0.5-96.4% хүртэл нэмэгдсэн гэсэн дүн гарчээ. Ер нь Монгол орны хэмжээгээр үүлэнд 
зориудаар нөлөөлснөөр жилд орох хур тунадасны хэмжээг 16.7% нэмэгдүүлж байна гэсэн 
тооцоо гарч байна [2, 8, 18]. 

Ийнхүү үүлэнд зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлнэ гэдэг, дээр өгүүлсэнчлэн 
чухамхүү буянтай ажил бөгөөд үр ашгийг нь маш нарийн, үнэн бодитой тооцох ёстой. 
Тухайлбал, хур тунадасны хэмжээг 10-20% нэмэгдүүлээд ямар үр ашиг өгөх вэ? гэдгийг 
урьдаас тооцоолох шаардлагатай. Украинд өвлийн улиралд унах цасны хэмжээг 15% 
нэмэгдүүлвэл тариа, ногоог нэг удаа услахтай тэнцүү болно гэсэн тооцоо бий. 

Ер нь жилд орох хур тунадасны хэмжээ 150 мм, түүнээс их бол хур тунадас 
нэмэгдүүлэх зорилгоор үүлэнд зориудаар үйлчлэх шаардлагагүй гэж үздэг. 50 мм хур 
тунадас дээр 15% хур тунадас нэмбэл 1 гектар буюу 10000 м2 талбайгаас 10 центнер 
орчим ургац нэмж болно гэсэн тооцоо ч байдаг.

Дэлхийн туршлагаас үзэхэд хур тунадасны хэмжээг 10-15%, хамгийн их нь 30% 
хүртэл нэмэгдүүлж байна. Улиралд орох хур тунадасны хэмжээг 7% нэмэгдүүлэхэд л 
ашиг гарч эхэлнэ. Үүлэнд зориудаар нөлөөлж хур тунадас оруулсан туршлагаас үзэхэд 
хуучин ЗХУ-д жилд унах хур тунадасны хэмжээг 10-15%, харин АНУ-ын зарим мужид 
10-30% хүртэл нэмэгдүүлж байна гэсэн тооцоо гарчээ. Энэ нь мэдээж, тунадас бага 
ордог газар нутагт ХАА-н үйлдвэрлэлд таатай нөлөө үзүүлж, үр тариа, ургацын хэмжээг 
нэмэгдүүлэхэд түлхэц өгч буй нь тодорхой юм [4, 11]. 

Өнөөгийн байдлаар манай албаны “Хурын шим” төвөөс хийн мандлын фронттой 
холбоотой процесст зориудаар нөлөөлж, орох хур тунадсыг нь эрчимжүүлэх хандлага 
зонхилж байна. Энэ нь байгалийн жамаар орох хур тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлж буй 
маш сайн талтай. Гэтэл бороо орохгүй үүлэнд нөлөөлж бороо оруулах, хур тунадасны 
хэмжээг нэмэгдүүлэх нь цаг агаарын үзэгдэл, процесст нөлөөлөхийн эцсийн зорилго 
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оршино. Энэ үүднээс тухайн орон, газар нутгийн үүлний нөөцийн судалгаа нарийн хийж, 
ажиллах шаардлагатай. Дэлхийн бөмбөрцгийн хэмжээнд үүлний нарийн судалгаа хийсэн 
байдаг. Уг судалгаанаас үзэхэд Дэлхийн хийн мандал дахь үүлний хэмжээ 5.5 балл, 
өөрөөр хэлбэл Дэлхийн бөмбөрцгийн тэн хагасаас ялимгүй илүү хэсэг нь ямагт үүлэн 
бүрхүүлтэй байдаг аж. Эх газар дээр үүлшил бага, дунджаар 4.9 балл орчим, харин далай 
дээр арай их, дунджаар 5.8 балл байна [15]. 

Ер нь цаг уурын үүл гэдэг элемент нь огт учир шалтгаангүй үүсч хөгждөггүй, тодорхой 
газар нутагт, тодорхой хуулийн дагуу үүсдэг гэдгийг олон судалгааны үр дүн харуулж 
байна. Тэгвэл Монгол орны нутаг дэвсгэр дээрх үүлний нөөцийн явц ч мөн ийм хуульд 
захирагдана. Тухайлбал, төвийн нутагт зуны 6 дугаар сард аадар, аянга цахилгаан, 
мөндрийн үүлний орон зайн тархалтыг Морин-Уулан дахь Допплерийн радарын 
ажиглалтын мэдээгээр гаргасныг 1 дүгээр зурагт үзүүлэв. 

 

а. б.
1 дүгээр зураг. 180 км-ийн үйлчлэх хүрээнд 3 км өндрийн түвшин дэх аадар, 
аянга цахилгаан (а), мөндөртэй (б) үүлний орон зайн тархалт (6 дугаар сар)

Зургаас харахад зуны 6 дугаар сард төвийн нутгийн үүлшил нь орон зайн тодорхой 
хуваарилалттай, мөн тодорхой хуульд захирагдан үүсэж, хөгждөг болохыг түвэггүй 
ажиглаж болно. Энэ байдлыг нарийн судалсны үндсэн дээр зуны эхэн сард манай орны 
төвийн, ялангуяа газар тариалангийн гол бүс нутагт нэмэгдэл хур тунадас оруулах үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах шаардлагатай. 

Монгол орны үүлэнд зориудаар нөлөөлөх Зөвлөлт-Монголын экспедицийн туршилтын 
үед БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрт 12 өдөр нислэг хийхдээ 9 өдөр янз бүрийн хөгжилтэй бөөн 
хэлбэрийн үүлэнд зориудаар нөлөөлсөн. Үүнээс гадна тухайн үед зарим газар нутагт 
бороо орж болох хэмжээнд хүрсэн байсан бөөн болон давхраат хэлбэрийн үүлний 
бүтцийн судалгаа хийсэн. Уг судалгааны дүнгээс үзэхэд өндрийн агаарын температур 
хэдий боломжийн хэмжээнд хүртэл хүйтэн байсан ч давхраат болон бөөн хэлбэрийн 
үүлний аль алинд нь талстын агууламж харьцангуй бага нөхцөлд ч хэт хөрсөн усан дусал 
агуулагддаг болохыг тогтоосон болно. 

Харин нислэгийн үе дэх туршилтын ажиллагааны байдлаас харахад үүлэнд 
зориудаар нөлөөлсөн аргачлалын хувьд Монгол орны нутаг дэвсгэр дээрх үүлэнд хуучин 
ЗХУ-д боловсруулсан аргуудыг шууд авч ашиглаж болно гэж үзсэн билээ [3,10]. 

Үүлэнд зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх ажилбарын үр дүн нь 
цацах реагентийн хэмжээнээс ихээхэн хамаардаг. Реагентийн хэмжээг тохируулан 
хэрэглээгүйгээс хур тунадас нэмэгдэж орохгүй байх, үүл задарч сарних, их хэмжээний 
хүчтэй хур тунадас орж байгалийн гамшиг дагуулах зэрэг сөрөг үзэгдлүүд гарах 
магадлалтай [2]. 
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Ийм тохиолдол гарсан байж болох зарим баримтыг цаг уурын мэргэжилтнүүд 
анзаарч, сэтгүүлчид хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр бичиж, нийгмийн анхаарал нэг бус 
удаа хандуулсан байдаг. Тухайлбал, зуны улиралд 6 дугаар сар, 7 дугаар сарын эхээр 
НЦУТ-ийн синоптик инженерүүдийн процессыг нэлээд өндөр магадлалтай тооцсон 
нислэгт зориулсан богино хугацааны ТАФ мэдээ таарахгүй, “шатах” тохиолдол цөөнгүй 
удаа гарч байлаа. Энэ нь Улаанбаатарын орчимд үүлэнд зориудаар нөлөөлж, бороо 
оруулах биш, харин уг үүлийг сарниасантай холбоотой. 

мөндрийн үүлэнд нөлөөлөх
Манай орны хувьд 1992 оноос эхлэн 10 гаруй жил Өвөрхангай аймгийн Хархорин 

сумын нутагт давхардсан тоогоор 95736 га талбайн таримал ургамлыг мөндрөөс 
хамгаалах ажил зохион байгуулав. Энэ сумын нутагт уг ажил эхлээгүй байхад 1981-
1990 оны хооронд жилд дунджаар 1628 га-гийн ургац мөндөрт цохиулж, их хохирол үзэж 
байжээ. Харин уг ажил зохион байгуулж, хамгаалалтанд авсан нийт талбайн 96.8 хувийг 
мөндрийн аюулаас хамгаалж, 130 удаа үүлэнд нөлөөлсний 96.3 хувь нь үр ашигтай 
болсон гэсэн судалгааны дүн байдаг. Ийнхүү цаг агаарт зориудаар нөлөөлж, мөндрөөс 
хамгаалах ажил хийсэн хугацаанд Хархорин суманд гэхэд гарч болох хохирлын хэмжээг 
6.8 дахин бууруулж тухайн аж ахуйн эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд бодит хувь 
нэмэр оруулсан. Мөн Архангай аймгийн Түвшрүүлэх, Хотонт, Төв аймгийн Угтаалцайдам 
сумдын нутагт таримал ургамлыг мөндрөөс хамгаалах ажлыг амжилттай зохион 
байгуулав.

Мөндрийн үүлэнд зориудаар нөлөөлснөөс орох хур тунадасны эрчимшил, хэмжээг 
идэвхжүүлсэн байж болох нэг тохиолдлын жишээ дурдъя. 1994 оны 8 дугаар сарын 31-
ны өдрийн 16 цагийн үед Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нутаг 5-7 см голчтой 
мөндөр орж, таримал ургамлын 80% нь сүйдсэнээс гадна тээврийн хэрэгслэл, барилга 
байшингийн шил толь хагарч, газрын жижиг амьтад болон шувууд олноор үхэж, тогоруу 
мэтийн томоохон шувууны хөл, хүзүү нь хугарсан байсан [16]. 

Тэр үед УЦУА-ны “Хурын шим” төвийн мөндөртэй тэмцэх экспедиц Хархорин САА-н 
таримал ургамлыг мөндрөөс хамгаалах үйл ажиллагаа ид явуулж байсан бөгөөд тухайн 
өдрийн мөндрийн үүлэнд зориудаар нөлөөлж, уг процессыг улам идэвхжүүлсэн гэх яриа 
Хархорины нутгийн иргэдийн дунд гарсан. Гэтэл “Хурын шим” төвийнхэн “Бид зуны ажлаа 
дуусгаад, экспедицээ буулгаж, бүх техник хэрэгслээ хураасан байсан” гэдэг. Иймээс энэ 
асуудал учир бүтүүлэг үлдсэн. Уг нь манай орны нөхцөлд, нэн ялангуяа Хангайн нурууны 
төгсгөл хэсэгт, Хархорины орчимд мөндрийн үзэгдэл 9 дүгээр сарын дунд үе хүртэл 
лавтай ажиглагддаг тул түүнтэй тэмцэх ажлыг мөн хугацаа хүртэл хийх шаардлагатай. 

 
манан сарниах
Өөр нэг хурц асуудал бол Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод, нэн ялангуяа 

Буянт-Ухаагийн орчмоор сүүлийн жилүүдэд хүйтэн улиралд хүчтэй манан тогтож алсын 
барааны харагдцыг багасгаж муутгах аюул нэмэгдэж, “Чингис хаан” олон улсын нисэх 
буудал дахь гадаад дотоодын агаарын хөлгүүдийн нислэгийн хэвийн үйл ажиллагаанд 
илт хүндрэл учруулсаар байна. Үүний тодорхой жишээ нь, 2011 оны 12 дугаар сарын 8-12-
ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод, нэн ялангуяа “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудалд 
тогтсон манан нь мөсөн талст бүтэцтэй, хөрөлтийн, тэр дотроо нүүлт-цацрагийн манан 
байлаа. Хэдэн хоног үргэлжлэн тогтсон энэ манангийн улмаас гадаад дотоодын нислэгийн 
38 саатал гарснаас, 7 онгоц манай буудалд бууж чадахгүй, анх гарсан буудал руугаа 
буцаж (энэ дотор Монгол Улсын Ерөнхий сайд хөлөглөж явсан нислэг байсан), 10 онгоц 
хуваарьт нислэгээ үйлдэх боломжгүй буудалд саатаж, удаан хугацаагаар хүлээсэн. 

Энэ нь хүйтэн улиралд Буянт-Ухаа дахь “Чингис хаан” нисэх буудалд агаарын хөлөг 
буух, хөөрөхөд ихээхэн хүндрэл учруулж, нислэгийн саатал, зөрчил хамгийн их гардаг 
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шалтгааны нэг болж байна. Уг манангийн улмаас алсын барааны харагдац 6000 м-ээс 
дотогш орж муудсан байдлыг 2 дугаар зурагт үзүүлэв. 

                  
                     2 дугаар зураг. Манангийн үе дэх алсын барааны харагдацын утгын явц 
 
         Мананд зориудаар нөлөөлөх нь, үүлэнд нөлөөлөхөөс арай хялбар ажил бөгөөд мөн 
л мананг сарниаж, ялангуяа нисэх онгоцны буудалд алсын барааны харагдцыг 
сайжруулж, онгоцны хөөрөх буух хөдөлгөөнийг зохицуулах үндсэн зорилготой. Хасах 
температуртай үеийн хэт хөрсөн мананг хатуу нүүрсхүчил буюу хуурай мөс, йодот мөнгө, 
мөн түүнчлэн чийг шингээгч бусад бодисоор сарниаж болно. Харин хуурай мөс, йодит 
мөнгийг мананд цацах, ууршуулахад газрын төхөөрөмж, генераторууд ашиглах бүрэн 
боломжтой.    
 
Үндэсний болон олон улсын радарын сүлжээ байгуулах 

Үүлэнд зориудаар нөлөөлж, нэмэгдэл хур тунадас оруулах, мөндрийн үүлийг үүсэж, 
хөгжихөөс нь эхлээд илрүүлж, тасралтгүй ажиглахад нэн шаардлагатай, бас найдвартай 
техник хэрэгслин нэг бол яах аргагүй цаг уурын радар юм. Эдүгээ манай албаны системд 
Улаанбаатар хотод байнгын нэг радар, явуулын 9 радар ажиллаж байна.   

Монгол Улсын УЦУА-ны түүхэнд цаг уурын зориулалттай радиолокаторын (радар)-
ын техник ашиглаад эдүгээ 40 гаруй жил болж байна. Энэ хугацааны 28 жилд буюу 1971-
1998 онд хуучин ЗХУ-д үйлдвэрлэсэн МРЛ-2 маягийн радар, сүүлийн 15 жилд буюу 2000 
оноос хойш Япон улсад үйлдвэрлэсэн Америк, Японы программ хангамж бүхий RC-53C 
маягийн Допплерийн радар ажиллуулж, мэдээ сэлтийг нь Ус цаг уурын хүрээлэн, орон 
нутгийн УМТ-д цаг агаарын урьдчилсан мэдээ, нэн ялангуяа хэт богино хугацааны мэдээ 
гаргах, үүлшил, түүнтэй холбоотой цаг агаарын аюултай үзэгдлүүдийн талаар судалгааны 
ажил хийхэд ашиглаж ирлээ. 

Үүл, хур тунадас, аянга цахилгааны үзэгдлийн ажиглалт хийх зориулалттай цаг 
уурын газрын 144 станцын үүргийг 480 км хүртэлх үйлчлэх хүрээ бүхий дан ганц RC-53C 
маягийн Допплерийн радарын станц гүйцэтгэж, өдөр, шөнийн аль ч хугацаанд маш өргөн 
уудам орон зайг хамарсан тасралтгүй, асар их мэдээлэл хуримтлуулах техникийн өндөр 
хүчин чадалтай байна (3 дугаар зураг).   
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2 дугаар зураг. Манангийн үе дэх алсын барааны харагдацын утгын явц

 Мананд зориудаар нөлөөлөх нь, үүлэнд нөлөөлөхөөс арай хялбар ажил бөгөөд мөн л 
мананг сарниаж, ялангуяа нисэх онгоцны буудалд алсын барааны харагдцыг сайжруулж, 
онгоцны хөөрөх буух хөдөлгөөнийг зохицуулах үндсэн зорилготой. Хасах температуртай 
үеийн хэт хөрсөн мананг хатуу нүүрсхүчил буюу хуурай мөс, йодот мөнгө, мөн түүнчлэн 
чийг шингээгч бусад бодисоор сарниаж болно. Харин хуурай мөс, йодит мөнгийг мананд 
цацах, ууршуулахад газрын төхөөрөмж, генераторууд ашиглах бүрэн боломжтой. 

үндэсний болон олон улсын радарын сүлжээ байгуулах
Үүлэнд зориудаар нөлөөлж, нэмэгдэл хур тунадас оруулах, мөндрийн үүлийг үүсэж, 

хөгжихөөс нь эхлээд илрүүлж, тасралтгүй ажиглахад нэн шаардлагатай, бас найдвартай 
техник хэрэгслин нэг бол яах аргагүй цаг уурын радар юм. Эдүгээ манай албаны системд 
Улаанбаатар хотод байнгын нэг радар, явуулын 9 радар ажиллаж байна. 

Монгол Улсын УЦУА-ны түүхэнд цаг уурын зориулалттай радиолокаторын (радар)-ын 
техник ашиглаад эдүгээ 40 гаруй жил болж байна. Энэ хугацааны 28 жилд буюу 1971-1998 
онд хуучин ЗХУ-д үйлдвэрлэсэн МРЛ-2 маягийн радар, сүүлийн 15 жилд буюу 2000 оноос 
хойш Япон улсад үйлдвэрлэсэн Америк, Японы программ хангамж бүхий RC-53C маягийн 
Допплерийн радар ажиллуулж, мэдээ сэлтийг нь Ус цаг уурын хүрээлэн, орон нутгийн 
УМТ-д цаг агаарын урьдчилсан мэдээ, нэн ялангуяа хэт богино хугацааны мэдээ гаргах, 
үүлшил, түүнтэй холбоотой цаг агаарын аюултай үзэгдлүүдийн талаар судалгааны ажил 
хийхэд ашиглаж ирлээ.

а. б.
3 дугаар зураг. Монголын радарын үндэсний болон /а/, 

ОХУ-ын радарын /б/ сүлжээ
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Үүл, хур тунадас, аянга цахилгааны үзэгдлийн ажиглалт хийх зориулалттай цаг уурын 
газрын 144 станцын үүргийг 480 км хүртэлх үйлчлэх хүрээ бүхий дан ганц RC-53C маягийн 
Допплерийн радарын станц гүйцэтгэж, өдөр, шөнийн аль ч хугацаанд маш өргөн уудам 
орон зайг хамарсан тасралтгүй, асар их мэдээлэл хуримтлуулах техникийн өндөр хүчин 
чадалтай байна (3 дугаар зураг). 

Монголын цаг уурын радарын сүлжээг олон улсын, тухайлбал, ОХУ-ын радарын 
сүлжээтэй холбож, мэдээ сэлтээ солилцож, хамтран ажиллах нь цаг уурын энэ салбарын 
ажлын хүрээг өргөтгөж, олон улсын түвшинд гаргах ач холбогдолтой. Монголын 
Улаанбаатар, Мөрөнгийн радарын үйлчлэх хүрээ ОХУ-ын Эрхүү, Улаан-Үд хотын радарын 
үйлчлэх хүрээтэй хангалттай орон зайд огтолцож буй нь энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд 
таатай боломж олгож байна. Агаарын шулуун замаар авч үзвэл Улаанбаатар, Эрхүү 
хооронд 525 км, Улаан-Үд хооронд 440 км орчим хол зайтай [16, 18]. 

Харин хөдөлгөөнт радарын техник, хүчин чадлыг бүрэн ашиглах талаар бид 
санаачлага бага тавьж иржээ. Өнөөгийн нөхцөлд хөдөлгөөнт радаруудыг зөвхөн үүлэнд 
зориудаар нөлөөлж, хур тунадасны хэмжээ нэмэгдүүлэх зорилгод ашиглах төдий байна. 
Уг нь хөдөлгөөнт радаруудыг тухайн аймгийн хот суурингийн тодорхой газарт байрлуулж, 
үүл хур тунадасны ажиглалтыг нэгдсэн нэг удирдлагаар хангаж, нэг хөтөлбөрийн дагуу, 
нэг аргачлалаар хийж, мэдээг нь архивлан хадгалах, аюултай, онц аюултай нөхцөл 
байдалд хүрсэн тохиолдолд тухайн аймгийн УЦУОША-д, бүр цаашилбал УЦУОСМХ-д 
мэдээг дамжуулах журмаар ажиллавал багагүй мөнгө зарж авсан өндөр хүчин чадалтай 
техникийн үр ашгийг мөн өндөр байлгах боломжтой. 

Үүлэнд зориудаар нөлөөлж хур тунадас оруулах нь шинжлэх ухаан шаардсан маш 
нарийн ажил гэдгийг дээр цухас дурдсан билээ. Үйлчилсэн, үйлчлээгүй байгалийн жамаар 
хур тунадас орох, өөрөөр хэлбэл хийн мандлын фронтын үүлний системд зориудаар 
нөлөөлбөл, уг үүлний системийг улам идэвхжүүлж “Байгалийн зохиомол гамшиг“ 
нөхцөлдүүлэх магадлалтай байна [2]. 

Мөндөртэй холбоотой дээр өгүүлснээс өөр бас нэг жишээ дурдахад 2008 оны 5 
дугаар сарын сүүлчээр Сүхбаатар аймагт гэнэт их цас орж, байгалийн бас нэг гамшигт 
үзэгдэл болсон нь үүлэнд зориудаар нөлөөлснөөс үүдэлтэй гэж нийгэм, мэргэжилтнүүд 
үзсэн явдал юм. Энэ тухайд 2008 оны 5 дугаар сарын 23-ны “Өдрийн сонин”-ы 124 (2888) 
дугаарт Д.Мөрөнгийн бичсэн “Гамшигт нэрвэгдсэн сүхбаатарчууд гайхаш тасраад байна” 
нэртэй сурвалжлагад тодорхой өгүүлсэн нь бий. Сурвалжлагад жаахан улс төржсөн тал 
бий ч болсон байгалийн гамшигт үзэгдлийг үнэн мөнөөр нь баримт, нотолгоотой бичсэн нь 
бидний хойшдын цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажилд нэн сургамжтай, мөн их тустай. 

Уг сурвалжлагад “Онгон, Түвшинширээ, Дарьганга, Халзан, Эрдэнэцагаан, Уулбаян 
зэрэг сумын ард иргэд 100 гаруй мянга, Сүхбаатар сумын Цагаан тэмээтийн говь гэдэг 
газарт 10-аад айл 400 гаруй адуугаа өнгөрсөн цасан шуурганы үеэр үхүүлж алдсан. Дээр 
нь хүний алтан амь эрсдээд байхад чухам яагаад энэ талаар ор тас дуугарахгүй, тоож 
үзэхгүй байгаа тухай бидэнтэй холбогдсон аймгийн иргэд ярьж байна. Гол нь цаг агаар 
байнга сонсч байдаг малчдад энэ удаа үүл буудах талаараа огт мэдээлээгүй байснаас 
болж урьдчилан сэргийлж чадалгүй ийм байдалд хүрчээ” гэжээ [8]. 

Дээр өгүүлсэн хоёр тохиолдлоос үзэхэд хийн мандлын фронттой холбоотой 
байгалийн жамаар аадар, мөндөр, цас орж, шуурах байсан нөхцөл дээр үүлний системд 
зориудаар нөлөөлсөн нь уг процессыг улам идэвхжүүлж, аюултай мөндөр, их цас орсноос 
“Байгалийн зохиомол гамшиг” нөхцөлдүүлжээ гэж үзэх үндэстэй. Харин энэ тухайд цаг үед 
нь мэргэжлийн байгууллага, удирдлагаас мөн л ямар нэг тайлбар хийгээгүй нь нийгэмд 
буруу ойлголт төрүүлсэн хэвээр үлдэж, эцсийн эцэст төрийн нэн чухал үйлчилгээний 
алба, хамт олны нэр хүндэд муугаар нөлөөлж байна. 

Дашрамд өгүүлэхэд цаг агаарт зориудаар үйлчилж, зарим улсын эдийн засаг, нийгэм, 
улс төрийн амьдралд хүртэл нөлөөлөх оролдлого ХБНГУ, АНУ хийж байсан тухай бодит 
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жишээ, баримт цөөнгүй. Үүнийг “Цаг уурын дайн” гэж нэрлэдэг бөгөөд ийм явдал, мэдээж 
огт санаандгүй байтал, санамсаргүй байдлаар бидний өнөөгийн цаг агаарт зориудаар 
нөлөөлөх зорилгоор хийж буй судалгаа, туршилт-үйлдвэрлэлийн ажилтай ч тохиолдохгүй 
гэх баталгаагүй [18, 22]. 

Энэ бүхнээс бид сургамж авах ёстой гэдгийг дүгнэж, нийгмийн анхаарал хандуулах 
үүднээс давтан хэлээд, дахин тэмдэглэхэд хийн мандлын үзэгдэл, процесст зориудаар 
нөлөөлж, хур тунадас оруулах, хариулах, мөндрийн үүл задлах, манан сарниах зэрэг 
ажил чухамхүү шинжлэх ухаан шаардсан, хөрөнгө хүч их үрсэн, нэн хариуцлагатай, мөн уг 
ажлын эцсийн үр дүнг тооцоход түвэгтэй байдаг учраас гүйцэтгэгчдээс их эх оронч сэтгэл 
гаргах ёстой ариун үйлс юм. 

дүгнэлт ба хэлэлцүүлэг
1. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажлын судалгааны эхлэл манай албанд 1980-

аад оны дундуур тавигдаж, түүний үндсэн дээр 1990-ээд онд Монгол-Зөвлөлтийн 
хамтарсан экспедицийн туршилт-судалгааны ажил хийгдэж, улмаар уг ажлын 
хүрээ тэлж, эдүгээгийн түвшинд хүрсэн гэж цаашид авч үзэж, ярьж, бичих нь 
зүйтэй.

2. Мөндрийн аюулаас хамгаалахаар авсан талбайн үүлэнд 130 удаа нөлөөлсний 
96.3 хувь нь үр дүнтэй болж, Хархорин суманд гэхэд хохирлын хэмжээг 6.8 дахин 
бууруулж, тухайн аж ахуйн эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд бодит хувь 
нэмэр оруулсан.

3. Монгол орны нутаг дэвсгэрт өнөөгийн байдлаар цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх 
35 экспедиц ажиллаж, уг ажлын зохион байгуулалт жигдэрч, хүн зон, нийгэмд үр 
шимээ чамлахааргүй өгч байна. Үүний үр дүн нь Монгол орны нутаг дэвсгэрт орох 
хур тунадасны хэмжээг дунджаар 16.7% хүртэл нэмэгдүүлж, ингэснээр таримал 
ургацын хэмжээг мөн нэмэгдүүлэх, ой хээрийн түймэр унтраах бодит ажил болсон 
зэргээс тодорхой харагдана.

4. Монгол орны үүлний нөөц, бичил бүтцийн физикийн судалгааг шинэчилж, 
өргөжүүлж хийх шаардлагатай. Энэ талаар Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан 
экспедицийн үед хийснээс өөр дорвитой зүйл өнөө болтол алга. Ер нь фронтын 
үүл орж ирэхийг тосож, хүлээх биш, харин нэн ялангуяа дулаан улирлын үүлний 
нөөцийн орон зай, цаг хугацааны тархалтын судалгааг маш нарийн хийж, түүний 
үндсэн дээр хур тунадас оруулах ажлыг эрчимжүүлэх нь зүйтэй. 

5. Мөндрийн үүлэнд зориудаар нөлөөлөх ажил бүр зогсонги байдалд орлоо. Гэтэл 
сүүлийн жилүүдэд Монгол орны нутаг дэвсгэрт хаа сайгүй мөндөр орж, үер болж, 
нөөлөг, догшин хуй салхи болж, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд сүйрэл учруулж, 
хүний амь нас сүйдэж, нийгмийг түгшүүлсэн тохиолдол цөөнгүй гарлаа. Иймд 
нэгэнт л цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх алба байгаа л юм бол энэ чухал ажлыг 
бурханд даатган орхиж болмооргүй байна.

6. Манай орны нөхцөлд хавар, намар, ялангуяа өвлийн улиралд цөөн ч гэсэн үүсдэг, 
гэнэтийн хүчтэй манан сарниах ажил ч яаралтай эхлүүлж, ялангуяа дотоодын 
болон олон улсын иргэний агаарын тээврийн нислэгийн тогтмолжилт, аюулгүй 
байдлыг найдвартай хангах шаардлага ч зүй ёсоор тавигдаж байна.

7. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх энэ нарийн үйл ажиллагааны төрөлжсөн 
мэргэжилтэнг бодлогоор бэлтгэх шаардлагатай. Ийм төрөлжсөн мэргэжилтэнг 
манай цаг уурын олон инженер төгссөн Украйн улсын Одесс хотын Ус цаг уурын 
их сургуульд 5 жил бэлтгэдэг. Харин манайд ерөнхий цаг уурын болон бусад 
чиглэлээр мэргэшсэн, зарим нэг тохиолдолд бүр цаг уурын бус мэргэжлийн хүмүүс 
ч ажиллаж байгаа нь мэдлэг, чадвар багадах учир дутагдалтай.   
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Хараа голын усны чанарын судалгаа

Д.Төмөрцоож
УЦУОСМХ, Орчны судалгааны сектор

Хураангуй
Хараа голын усны чанарыг усанд амьдрагч макро сээр нуруугүйтэн болох усны 

шавьжаар үнэлэхэд цэвэр гэсэн ангилалд хамаарагдаж байна. Хараа-Дархан харуулын 
орчимд усны чанар бага бохирдолтой түвшинд 4, 5 дугаар саруудад хамаарагдаж байна. 
Хаврын шар усны үерийн улмаас голын усны бохидлын хэмжээ ихсэх үед макро сээр 
нуруугүйтний хувьд тохиромжтой бус үед бодгалийн тоо толгой бага харин зуны улиралд 
усны шавжийн тоо толгой их. Тиймээс усны шавьжийн амьдрах тохиромжтой улирал нь зуны 
улирал байна. Хараа голын хувьд ахуйн болон МАА-н гаралтай органик бохирдлын хэмжээ 
өндөр. Онолын хувьд шим бохирдлын хэмжээ малын ялгадас, үхсэн малын сэг зэмээс 
үүдэлтэй. Бидний судалгааны явцад бохирдлын түвшин өндөр гарсан голын харуулын хувьд 
азотын төрлийн элемент, сульфат, фосфатын хэмжээ бохирдлын хэмжээ багатай газраас 
өндөр байв. Бохирдлын зэрэг өндөр гарсан газруудын хувьд бохирдуулагч эх үүсвэр нь 
малын нөлөөлөл, эрэг орчмын элэгдэл эвдрэл мөн үйлдвэрийн хог хаягдал байв.

Түлхүүр үгс: Усны биологи, биотик индекс, усны шавж, хараа гол

оршил
Манай орны хувьд хүн амын төвлөрөлт, хот суурин газрын өргөжилт, үйлдвэр, хөдөө 

аж ахуй, уул уурхай хөгжихийн хэрээр хүрээлэн буй орчинд сөргөөр нөлөөлөн, экологийн 
тэнцвэрт байдал алдагдаж байгаа нь сүүлийн жилүүдэд мэдэгдэхүйц ажиглагдаж байна. 
Үүнээс үүдэлтэй усан орчинд бохирдол үүсч ёроолын хурдсанд оршин буй амьтдын 
зүйлийн тоо цөөрөх, цаашлаад устаж үгүй болох аюул нүүрлэж буйг энэхүү судалгаа, 
төдийгүй бидний өмнөх судалгаа харуулж байна. 

Иймд бүс нутаг, голын сав газарт усны амьтан, ургамлын зүйлийн бүрдлийг тодорхой 
болгож, түүн дээр үндэслэн Монгол орны нөхцөлд тохирсон биологи, экологийн үнэлгээ 
өгөх, эдгээр амьтан төрөл, зүйлийн тоо орчны нөлөөллөөс болж хэрхэн өөрчлөгдөж 
байна. Улмаар усан орчны хүчин зүйлийн нөлөөллийн улмаас усны амьтдын төрөл 
зүйлийн тоо, тархалт, морфологи, физиологит ямар өөрчлөлт гарч байгааг тодорхойлох 
шаардлагатай. Тиймээс бид усны индикатор шавьжийг ашиглан голын усны чанарыг 
үнэлэн, бохирдлын зэрэглэлийг тогтоон, бохирдолтын хэмжээ усны амьтанд хэрхэн илэрч 
байгааг гаргах, бохирдлын өөрчлөлтийг сар болон улирлаар гаргаж, түүнд нөлөөлөгч 
хүчин зүйлсийг судлах зорилго тавин ажиллав.

судлагдсан байдал
Хараа голын ус гидрокарбонатын ангийн кальцийн бүлгийн дунд зэргийн 

эрдэсжилтэй, катионоос кальци, анионоос гидрокарбонатын ион зонхилно. Кальци ба 
гидрокарбонатын ионы олон жилийн явцаас үзэхэд улирлын шинжийг агуулна. Голын 
усны дундаж эрдэсжил 280-320 мг/л хооронд, зарим тохиолдолд түүнээс ихээхэн давах 
тохиолдол ажиглагдана. Эрдэсжилийн жилийн явцаас үзвэл өвлийн гачиг үед нэмэгдэн 
хамгийн их хэмжээнд 340-360 мг/л хүрч, зуны хур борооны үед буурч 240-260 мг/л хүрнэ 
[4]. Хараа голын усны хатуулаг дунджаар 2.4 мг/л буюу Е.В.Посоховын ангиллаар зөөлөн 
(1.5-3.0) усанд ордог ба хатуулгийн хэмжээ усны эрдэсжилттэй шууд хамааралтай, 
урсацтай урвуу хамааралтай байна [2]. 
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Макро сээр нуруугүйтний бүлгэмдлийн судалгаанаас бүлгэмдлийн бүтэц нь органик 
болон органик бус бохирдлоос үүдэлтэй өөрчлөгдөх нь ихэнх судалгаанд ажиглагддаг. 
Усанд амьдрагч макро сээр нуруугүйтний биологийн олон янз байдал Хараа голын сав 
газарт ерөнхийдөө буурах хандлага ажиглагдаж байгаа нь зөөлөн хурдсанд оршин 
амьдрах зохилдлого бүхий организмууд зонхилсон бүлгэмдлийн бүрэлдэхүүний өөрчлөлт 
бий болсон [5]. Хагшаасны хуримтлалд голыг бохирдуулагч эх үүсвэрийн хуримтлал 
бий болох бөгөөд энэ нь макро сээр нуруугүй амьтдын хувьд хоол тэжээлээр нь дамжин 
морфологит өөрчлөлт үзүүлдэг. Их хэмжээгээр хуримтлагдсан хагшаасны хуримтлал нь 
голын ёроолын тодорхой гүнд шүүгдэн, голын ёроолын горимыг алдагдуулна [6]. 

Хараа-Баруунхараа, Хараа-Дархан органик бохирдлын индексийг 2005-2010 
онуудынхыг бодож үзэхэд цэвэр гэсэн үзүүлэлттэй байгаа боловч тухайн голд амьдарч 
байгаа амьтдын биеийн дотоод хэсэгт нүдэнд харагдахуйц хэмжээ бүхий хүнд металлын 
агууламжийн хуримтлал бий болсон нь ажиглагдсан ба үүнийг шинжлүүлэхэд МХЕГ-ын 
Нэгдсэн Төв Лабораторийн дүнгээр хар тугалга болох нь тогтоогдов [3].

судалгааны материал, арга зүй
Бидний судалгаанд 2011-2014 оны 4-10 дугаар саруудын УЦУОСМХ-гийн ус судлалын 

харуулын Хараа голын дагуух 3 харуулын биологийн сорьц, химийн мэдээ болон 
бохирдлын мэдээг тус тус ашиглав. 

Хээрийн судалгаа: Усны ёроолын болон хөвөгч амьтны сорьцыг УЦУОШЗ-ын “Ус 
судлал“ бүлэгт тусгагдсан арга зүйг баримтлан авав. 

Тодорхойлох: Хүлээн авсан сорьцод илэрсэн амьтан, ургамлыг петрийн шилэн аяганд 
байрлуулж, субстратаас салгах бөгөөд Buasch & Lomb 0.7x-3x маркийн бинокуляр болон 
Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн Zeiss гэрлийн микроскопийн тусламжтайгаар лабораторийн 
хямсаа, залуур зүү болон тодорхойлох бичиг ашиглан овог, төрлийн түвшинд 
тодорхойлов.

Биотик индексээр усны чанарт үнэлгээ өгөх арга: 2011-2014 онд голуудад илэрсэн 
сээр нуруугүйтэн амьтдын өгөгдөлд тулгуурлан Германы эрдэмтэн W.L.Hilsenholf-ийн усны 
сээр нуруугүйтэн амьтдын органик бохирдлыг тэсвэрлэх овгийн биотик индексийн арга 
зүйг ашиглаж усны чанарыг үнэлэв. 

Biotic index = Sum(g * S)/G

Энд: g - Бодгалийн тоо, S - Овгийн биотик индекс, G - Нийт бодгалийн тоо

1 дүгээр хүснэгт. Усны чанарын ангилал 

ангилал маш 
цэвэр цэвэр бага 

бохирдолтой бохирдолтой маш их 
бохирдолтой 

биотик 
индекс <4.18 4.18-

5.09 5.10-5.91 5.92-7.05 >7.05

Усны бохирдлын индекс: УБИ-ийг бодохдоо зөвхөн тодорхой тооны бохирдуулах 
бодисын тоон үзүүлэлтийг ашиглана. Эхлээд үзүүлэлт тус бүрийн арифметик дунджийг 
олно. Тухайн цэгийн химийн үзүүлэлтээс 4-с доошгүйг сонгон авч, дундaжийг бодож 
гаргана. Үүнд ууссан хүчилтөрөгч, биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийг заавал оруулж 
тооцно [1]. Бохирдлын индексийг тооцохдоо ууссан хүчилтөрөгч, аммонийн азот, нитрат, 
нитрит, сульфат, фосфот зэрэг элементүүдийг багтаасан болно. Үүнд дараах байдлаар 
тодорхойлно.
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Энд:  Wqi – усны бохирдлын индекс, Ci – хэмжигдсэн химийн үзүүлэлт, Pi – гадаргын усны 
стандарт, n – үзүүлэлтийн тоо  

 
2 дугаар хүснэгт. Усны чанарын ангилал    

Усны чанарын 
индекс 

Усны чанар  
Зэрэг  Ангилал   

≤0.3 I Маш цэвэр  
0.1-0.89 II Цэвэр  

0.90-2.49 II Бага бохирдолтой  
2.50-3.99 IV Бохирдолтой  
4.00-5.99 V Бохир 

≥6.0 VI Маш их бохирдолтой   
 
Үр дүн  

Судалгаанд хамрагдсан голын усны чанарт биологийн үнэлгээг хийхдээ усны 
ѐроолын макро сээр нуруугүйтэн амьтдыг гол шалгуур үзүүлэлт болгодог. Усны чанар муу, 
бохирдлын хэмжээ нэмэгдэх үед цэвэр цэнгэг усны организмын тоо буурч, бохирдлыг 
тэсвэрлэх тэсвэртэй бүлгийн багшраа ялаа болон бусад шавьжийн тоо хэмжээ тогтвортой 
болж байна. Хараа голын усны чанарыг усанд амьдрагч макро сээр нуруугүйтэн болох 
усны шавьжаар үнэлж үзэхэд усны чанар цэвэр түвшинд гарлаа.  

 

 
1 дүгээр зураг. Усны чанарыг биологийн аргаар үнэлсэн жилийн дүн 

 
Усны чанарын биологийн үнэлгээг хийхдээ усны ѐроолын макро сээр нуруугүйтэн 

амьтдыг гол шалгуур үзүүлэлт болгодог. Усны чанар муу, бохирдлын хэмжээ нэмэгдэх үед 
цэвэр цэнгэг усны организмын тоо буурч, бохирдлыг тэсвэрлэх тэсвэртэй бүлгийн 
багшраа ялаа (Chironomidae) болон бусад шавьжийн тоо хэмжээ тогтвортой болж байна.  

 

 

Энд: Wqi - усны бохирдлын индекс, Ci - хэмжигдсэн химийн үзүүлэлт, 
     Pi - гадаргын усны стандарт, n - үзүүлэлтийн тоо 

2 дугаар хүснэгт. Усны чанарын ангилал 
усны чанарын 

индекс
усны чанар 

Зэрэг Ангилал 
≤0.3 I Маш цэвэр 

0.1-0.89 II Цэвэр 
0.90-2.49 II Бага бохирдолтой 
2.50-3.99 IV Бохирдолтой 
4.00-5.99 V Бохир

≥6.0 VI Маш их бохирдолтой 

үр дүн 
Судалгаанд хамрагдсан голын усны чанарт биологийн үнэлгээг хийхдээ усны 

ёроолын макро сээр нуруугүйтэн амьтдыг гол шалгуур үзүүлэлт болгодог. Усны чанар 
муу, бохирдлын хэмжээ нэмэгдэх үед цэвэр цэнгэг усны организмын тоо буурч, бохирдлыг 
тэсвэрлэх тэсвэртэй бүлгийн багшраа ялаа болон бусад шавьжийн тоо хэмжээ тогтвортой 
болж байна. Хараа голын усны чанарыг усанд амьдрагч макро сээр нуруугүйтэн болох 
усны шавьжаар үнэлж үзэхэд усны чанар цэвэр түвшинд гарлаа. 

1 дүгээр зураг. Усны чанарыг биологийн аргаар үнэлсэн жилийн дүн

Усны чанарын биологийн үнэлгээг хийхдээ усны ёроолын макро сээр нуруугүйтэн 
амьтдыг гол шалгуур үзүүлэлт болгодог. Усны чанар муу, бохирдлын хэмжээ нэмэгдэх 
үед цэвэр цэнгэг усны организмын тоо буурч, бохирдлыг тэсвэрлэх тэсвэртэй бүлгийн 
багшраа ялаа (Chironomidae) болон бусад шавьжийн тоо хэмжээ тогтвортой болж байна. 

2 дугаар зураг. Усны чанарыг химийн аргаар үнэлсэн сарын дүн
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Усны чанарыг химийн аргаар буюу усны химийн зарим үзүүлэлтүүдийг гадаргын 
усны стандартай харьцуулан үнэлж үзэхэд Хараа голын хувьд бага бохирдолтой түвшинд 
байна. 

3 дугаар зураг. Биологийн индекс ба усны шавьжийн бодгалийн тоон өөрчлөлт

Дээрх зургаас харахад хаврын үед шар усны үерийн улмаас голын усны бохирдлын 
хэмжээ ихсэх үед макро сээр нуруугүйтний хувьд тохиромжтой бус үед бодгалийн тоо 
толгой бага, харин зуны улиралд усны шавьжийн тоо толгой их байна. Тиймээс усны 
шавьжийн амьдрах тохиромжтой улирал нь зуны улирал буюу 6-7 дугаар сар болох нь 
харагдаж байна. 

Хараа голын сав газарын усны чанарыг зураглал хийв. 

4 дүгээр зураг. Усны чанарын зураглал
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Хими, биологийн үнэлгээний дүнгээс харахад Сөгнөгөр гол маш цэвэр, Зүүнхараа, 
Баруунхараа орчимд бохирдолтой, Баруунхараагаас Дархан хотын хооронд бага 
бохирдолтой, Дархан хотоос 300 метр цаана Хараа гол цэвэр гэсэн ангилалд хамаарч 
байна. Усны чанарыг муутгаж, усан орчныг доройтуулж байгаа нэг том хүчин зүйл голд 
хаяж байгаа бохир ус бөгөөд Хараа голд Баруунхараа, Салхит өртөө, Дархан хотын 
цэвэрлэх байгууламж (цэвэрлэх төхөөрөмжөөр) дамжин голд хаягдаж байгаа хаягдал 
бохир ус болно. 

5 дугаар зураг. Хараа голын усны шавьжийн бодгалийн тоо

Хүчилтөрөгч нь усанд амьдрах амьд организмуудын амьсгалах таатай нөхцлийг 
бүрдүүлсэн хангалттай хэмжээгээр агуулагдаж байх нь чухал. Түүнчлэн гол усны өөрөө 
өөрийгөө цэвэршүүлэх, мөсөн органик үлдэгдэл бусад хольцын зардал болон органик 
бодисын исэлдэх процесс зэрэгт чухал үүрэгтэй. Усан дахь ууссан хүчилтөрөгчийн 
концентраци багасах нь усан орчны биологийн процессын өөрчлөлт болон биохимийн 
идэвхит исэлдүүлэгч бодисуудын (органик) бохирдол зэргийн тод илрэл юм. Хүчилтөрөгч 
нь усанд явагдах химийн процесс, ялангуяа бусад хольцын исэлдэх болон усны 
организмуудын амьсгалалт зэрэгт чухал нөлөөтэй ба ус, агаар харилцан үйлчлэлийн 
болон усны ургамлын фотосинтезийн процессын үр дүнд үүсэх буюу өөрөөр хэлбэл 
физик-хими болон биохимийн процессын үр дүнд усанд уусдаг. Мөн бороо, цасны устай 
хамт голын усанд ирдэг. Иймээс усанд ууссан хүчилтөрөгчийн агууламж ихсэх багасах хэд 
хэдэн шалтгаантай. 

6 дугаар зураг. Ууссан хүчилтөрөгч, биохимийн 
хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж
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7 дугаар зураг. Усны Фосфат P2O5 болон Аммони NH4 хэмжээнээс
EPT бүлгийн шавьжийн хамаарал

8 дугаар зураг. Усанд агуулагдах SO4 хэмжээнээс 
EPT бүлгийн шавьжийн хамаарал

Усны чанарт хамгийн ач холбогдолтой байгаа химийн элементийн хамаарлыг дээрх 
зургаар үзүүллээ (7 ба 8 дугаар зураг). Хараа голын хувьд ахуйн болон МАА-н гаралтай 
органик бохирдлын хэмжээ өндөр гарч байна. Онолын хувьд шим бохирдлын хэмжээ 
малын ялгадас, үхсэн малын сэг зэмээс үүдэлтэй. Бидний судалгааны явцад бохирдлын 
түвшин өндөр гарсан голуудын хувьд азотын төрлийн элемент, сульфат, фосфатын 
хэмжээ бохирдлын хэмжээ багатай газраас өндөр байв. Бохирдлын зэрэг өндөр гарсан 
газруудын хувьд бохирдуулагч эх үүсвэр нь малын нөлөөлөл, эрэг орчмын элэгдэл эвдрэл 
мөн үйлдвэрийн хог хаягдал, уурхайн бохир ус байв.

дүгнэлт
1. Хараа голын усны чанарыг усанд амьдрагч макро сээр нуруугүйтэн болох усны 

шавьж, усны химийн үзүүлэлтээр үнэлэхэд бага бохирдолтойгоос цэвэр гэсэн 
ангилалд хамаарагдаж байна. 

2. Усны ёроолын амьтдын харьцангуй арви, баялаг, зүйлийн олон янз байдал өмнөх 
оноос буурсан цэг нь Хараа-Баруунхараа болон Хараа-Дархан харуул байв. Хараа 
голын сав газарт ерөнхийдөө буурах хандлага ажиглагдаж байгаа нь зөөлөн 
хурдсанд оршин амьдрах зохилдлогоо бүхий организмууд зонхилсон бүлгэмдлийн 
бүрэлдэхүүний өөрчлөлттэй байна.
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сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны гол ионы өөрчлөлт

М.Аягүл
Сэлэнгэ аймгийн УЦУОША

Хураангуй
Сэлэнгэ мөрний гадаргын усны гидрохимийн горимын судалгааг 2011 оноос 2015 

он хүртэлх хийсэн шинжилгээний дүнг үндэслэн усан дахь гол ионы агууламж хэрхэн 
өөрчлөгдөхийг судалж голын усны кальци, карбонатын тэнцвэр, зэргийг тооцоолон 
гаргах, үүгээрээ бохирдолтын эх үүсвэр, хүчин зүйлийг тогтоохыг зорьсон бөгөөд 
доктор А.Мөнгөнцэцэг багшийн судалгааны дүнг уг ажилд харьцуулалт хийх зорилгоор 
ашигласан.

Түлхүүр үгс: Гидрохими, карбонатын тэнцвэр, кальци 

оршил
Байгалийн усны химийн найрлага бүрэлдэн тогтоход нөлөөлөх хүчин зүйлсийг 2 

бүлэгт хуваана.
• Шууд хүчин зүйл ба уулын чулуулаг, эрдэс хөрс
• Шууд бус хүчин зүйлс ба цаг уур, уур амьсгал, усан сүлжээ, ургамал амьтан хүний 

үйл ажиллагаа, гидрогеологи, гидродинамик нөхцлүүд орно.
Усанд ууссан нийт давсны 90-95%-ийг Cl-, SO4

2-, HCO3
2-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+ зэрэг 

ионууд эзэлдэг. Эдгээрийг нийтэд нь усны макро элемэнт гэдэг ба усны химийн найрлагыг 
ерөнхийд нь төлөөлж, тэдгээр элементийн агуулгаас усны эрдэсжилт хамаардаг  
[Алекин О.А.1970]. 

Хлорын давсууд нь усанд сайн уусдаг ба бүх усанд тохиолдоно. Эрдэсжилт багатай 
усанд анионуудаас хамгийн сүүлд буюу гуравдугаарт ордог. Харин эрдэсжилт ихсэх тусам 
хлорын ион зонхилох байрыг эзэлдэг. Усан дахь хлорын ионы эх үүсвэр нь галит (NaCl) 
бөгөөд хөрсний үе давхаргын чулуулагт агуулагддаг.

Сульфатын ион хлорын ионы нэгэн адил хөдөлгөөнтэй. Усан дахь сульфатын ион нь 
усан дахь кальци, магнийн ионоос шалтгаалдаг. Кальци, магнийн ион сульфаттай нэгдэж 
харьцангуй бага уусдаг кальци, магнийг үүсгэдэг бөгөөд энэ нь усны хатуулагт нөлөөлдөг. 
Иймээс сульфат ихтэй эс нь хүний биед сөрөг нөлөөтэй. Хүчилтөрөгчгүй орчинд сульфат 
ион тогтворгүй болдог ба хүхэрт устөрөгч болтлоо ангижирдаг. Үүнийг дараах урвалаар 
харуулж болно.

C6H2O6+2Na2S2O4=3CO2+3Na2CO3+3H2S+Q

Сульфатгүйжүүлэлтийн дүнд ус нь хүхэрт устөрөгч болон нүүрсхүчлийн хийгээр 
баяждаг.

Усан дахь сульфатын гол эх үүсвэр нь гипс ба ангидритын найрлагатай янз бүрийн 
тунамал чулуулаг, хүний үйл ажиллагаа, үйлдвэр техникийн үйл ажиллагаанаас үүснэ.

Хлор ба сульфатын давсууд усанд их хэмжээгээр байвал усны идэмхий чанарыг 
ихэсгэдэг бөгөөд энэ нь бетон төмөр болон барилга байгууламжинд сөрөг нөлөө үзүүлдэг.

Гидрокарбонатын болон карбонат ион нүүрсний хүчлээс үүсэлтэй бөгөөд өөр 
хоорондоо тодорхой харьцаагаар шилждэг. Хүчиллэг орчинд (pH<5) карбонатын ион 
илэрдэггүй, харин (pH>8) буюу бүх хүчтэй шүлтлэг усанд карбонат ион давамгайлдаг. 
Хүчиллэгээс бусад бүх усанд гидрокарбонат ион илэрдэг ба цэнгэг усанд ихэвчлэн 
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гидрокарбонат ион давамгайлдаг.
Гидрокарбонатын болон карбонат ионы гол эх үүсвэр нь карбонатын чулуулаг 

тухайлбал, шохой, доломит, мергели болон бусад тунамал чулуулаг карбонатын цемент 
болно. Усанд уусах уусалт нь дараах урвалаар явагдана.

CaCO3+CO2+H2O= Ca2+ +2HCO3
MgCO3+CO2+H2O= Mg2+ +2HCO3

Энэ урвал нь нүүрсхүчлийн давхар ислийн оролцоотойгоор явагдана. CO2 нь усанд 
хэр зэрэг их байх тутам карбонат төдийчинээ эрчимтэй уусдаг. 

Эрдэсжилт багатай усанд кальци ион давамгайлдаг ба кальцийн гидрокарбонат 
зонхилсон найрлагатай ус байвал тухайн усыг харьцангуй чанар сайтай гэж үздэг. 
Эрдэсжилт ихсэхэд кальцийн ион огцом багасдаг. Энэ нь хязгаарлагдмал уусах чадвартай 
хүхэр хүчлийн, бага уусах чадвартай нүүрсний хүчлийн кальцийн давстай холбоотойгоор 
тайлбарлагдана. Иймд эрдэс ихтэй усанд кальци ион харьцангуй бага тохиолдоно.

Кальцийн ионы эх үүсвэр нь шохой, доломит ба чулуулгийн шохойжсон цемент юм 
[Даваа Г. 1999].

судлагдсан байдал
Сэлэнгэ мөрний гидрохимийн судалгааг профессор А.Мөнгөнцэцэг 1971 оноос эхлэн 

хийж байжээ. Үүнд: Сэлэнгэ мөрнийг эхнээс нь адаг хүртэл, түүний цутгал голууд улмаар 
Орхон, Туул, Хараа голуудын химийн найрлагын байгалийн унаган төрхийг тогтоосон 
эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг оруулснаас гадна химийн шинж чанар, найрлагыг 
улирал сараар горимлон судалсан [Мөнгөнцэцэг А. 2006].

Хараа голын усны нөөц, түүнийг хөдөө аж ахуйд ашиглах боломж бүтээлд 
Ш.Баранчулуун усны эрдэсжилт, бохирдлын элементүүдийг тодорхойлсон  
[Баранчулуун Ш. 2013].

Сэлэнгэ аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний алба (УЦУОША)-ны Байгаль 
орчны шинжилгээний лабораторид 1986 оноос тогтмол усны химийн найрлагыг судалж 
бохирдлыг хянаж байна. 

арга, аргачлал
Гадаргын уснаас дээж авах үед усны болон агаарын температурыг хэмжинэ. 

Усны дээжинд ууссан хүчилтөрөгч, pH, булингар цахилгаан дамжуулах чадвар 
зэргийг аль болох хурдан хугацаанд боломжтой үед газар дээр нь тодорхойлно. 
Бусад химийн шинжилгээг лабораторид авчирч 0,45 мм фильтрээр шүүж, биогенийн 
элементийг 5 цагийн дотор фотоколориметр, гол ионыг шүүгээгүй усанд титрийн болон 
комплексонометр, потенциометрийн аргаар хоногт нь тодорхойлсон. 

 - Дээж авах цэг

1 дүгээр зураг. Сэлэнгэ аймгийн гадаргын уснаас 
дээж авах цэг
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1 дүгээр хүснэгт. Судалгааны хугацаа, давтамж

Д/д Дээж авах цэг Уртраг Өргөрөг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Сэлэнгэ 106.136 50.2971             
2 Орхон 106.182 50.2395             
3 Хараа 106.078 48.9104             
4 Ерөө 106.660 49.7253             
5 Хүдэр 107.491 49.7761             
6 Зэлтэр 105.042 50.3508             
7 Хиагт 106.487 50.3033             
8 Буурь 106.204 50.2306             
9 Бургалтай 104.811 49.1602             
10 Туул 104.804 48.8251             
11 Бугант 105.564 48.3546             

үр дүн хэлэлцүүлэг
Гадаргын усны судалгаанд Сэлэнгэ мөрөн, Орхон, Хараа, Ерөө, Бугант, Зэлтэр, 

Хүдэр, Буурь, Туул, Хиагт, Бургалтай гэсэн 11 голын 19 цэгээс дээж авч гидрохимийн 
шинжилгээ хийсэн ба нэгдсэн үр дүнг 2 дугаар хүснэгтэд харуулав.

2 дугаар хүснэгт. Шинжилгээний нэгдсэн дүн (2011-2015 он)

С
эл

эн
гэ

О
рх

он

Х
ар

аа

Е
рө

ө

Бу
га

нт

Зэ
лт

эр

Х
үд

эр
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ь

Ту
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Х
иа

гт

Бу
рг
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та

й

pH 7.63 7.63 7.59 7.26 7.33 7.53 7.40 7.77 7.62 7.86 7.71
өнгө 7.86 11.84 9.72 15.88 13.12 10.93 18.50 36.95 19.29 15.57 5.99
Са2+,мг/л 32.3 26.8 27.2 13.4 15.9 23.1 14.9 42.6 33.1 68.6 26.3
Mg2+,мг/л 10.9 9.0 10.1 4.2 4.2 5.4 5.6 53.0 14.3 27.2 10.5
Na+K+,мг/л 14.2 17.0 14.2 6.0 5.3 6.0 4.5 44.9 31.9 42.8 14.5
Ca+Mg,мг*экв/л 2.51 2.09 2.19 1.01 1.14 1.59 1.21 6.54 2.81 5.99 2.18
NH4+,мг/л 0.22 0.18 0.23 0.22 0.16 0.16 0.23 0.78 0.25 6.90 0.24
NO2

-,мг/л 0.008 0.015 0.013 0.006 0.005 0.005 0.004 0.015 0.049 1.061 0.006
NO3

-,мг/л 0.29 0.34 0.24 0.21 0.21 0.12 0.13 0.41 0.92 9.70 0.31
SO4

2-,мг/л 19.1 21.6 19.3 4.9 4.6 6.0 2.4 12.3 53.7 88.7 12.3
Cl-,мг/л 3.6 4.5 4.1 3.3 3.6 3.4 3.9 9.6 11.6 21.4 4.5
HCO3

3-,мг/л 157.8 133.7 137.0 64.7 70.9 98.3 75.1 476.7 162.9 302.9 145.2
Эрдэсжилт, мг/л 238.3 213.0 211.3 96.5 104.3 142.2 106.5 639.8 307.8 551.5 213.3
PO4

3-,мг/л 0.014 0.025 0.021 0.016 0.016 0.022 0.015 0.048 0.032 0.842 0.043
F-,мг/л 0.35 0.40 0.33 0.19 0.13 0.35 0.19 0.86 0.48 0.66 0.36
Fe,мг/л 0.05 0.06 0.05 0.06 0.09 0.05 0.09 0.07 0.04 0.08 0.04
EC µs/см 278.1 248.5 236.7 117.6 113.9 167.1 131.5 682.7 371.6 663.9 237.7
Ж/б,мг/л 38.1 68.6 46.0 32.9 29.4 32.9 43.8 36.0 86.5 120.7 36.6
Пич,мгО/л 3.1 4.4 7.0 5.0 3.5 3.4 4.6 12.0 4.9 8.4 3.7
O2,мг/л 7.31 7.43 - - - - - 7.77 - 8.23 -
БХХ5, мгО/л 2.0 2.2 - - - - - 3.3 - 5.7 -
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Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны шинжилгээгээр Ерөө, Бугант, Хүдэр голууд маш 
зөөлөн, Сэлэнгэ, Орхон, Хараа, Зэлтэр, Туул, Бургалтай голууд зөөлөн, Хиагт гол 
зөөлөвтөр, Буурь хатуу устай ба усны эрдэсжилтийн агууламжаар ялимгүй эрдэсжилттэй 
устай голд Хараа, Зэлтэр, Ерөө, Бугант, Хүдэр, дунд зэргийн эрдэсжилттэй устай голд 
Сэлэнгэ, Орхон, Туул, Бургалтай, харьцангуй ихэвтэр эрдэсжилттэй устай голд Буурь, 
Хиагт багтаж байна.

O2,мг/л 7.31 7.43 - - - - - 7.77 - 8.23 - 
БХХ5,мгО/л 2.0 2.2 - - - - - 3.3 - 5.7 - 

 
Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны шинжилгээгээр Ерөө, Бугант, Хүдэр голууд маш 

зөөлөн, Сэлэнгэ, Орхон, Хараа, Зэлтэр, Туул, Бургалтай голууд зөөлөн, Хиагт гол 
зөөлөвтөр, Буурь хатуу устай ба усны эрдэсжилтийн агууламжаар ялимгүй эрдэсжилттэй 
устай голд Хараа, Зэлтэр, Ерөө, Бугант, Хүдэр, дунд зэргийн эрдэсжилттэй устай голд 
Сэлэнгэ, Орхон, Туул, Бургалтай, харьцангуй ихэвтэр эрдэсжилттэй устай голд Буурь, 
Хиагт багтаж байна. 

 

 
2 дугаар зураг. Сэлэнгэ мөрний усны  катионы  өөрчлөлт 

 

 
3 дугаар зураг. Сэлэнгэ мөрний усны анионы өөрчлөлт 

 
Сэлэнгэ мөрний хувьд кальци 0,7 мг/л-ээр, сульфат 1,0 мг/л-ээр, гидрокарбонат 0,7 

мг/л-ээр тус тус өсөж, харин магнийн агууламж 0,9 мг/л-ээр, натри+калийн 0,1 мг/л-ээр, 
хлорын 0,2 мг/л-ээр агууламж нь тус тус багассан. 

 

 
4 дүгээр зураг. Сүхбаатар сумын агаарын температурын явц 
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2 дугаар зураг. Сэлэнгэ мөрний усны катионы өөрчлөлт

O2,мг/л 7.31 7.43 - - - - - 7.77 - 8.23 - 
БХХ5,мгО/л 2.0 2.2 - - - - - 3.3 - 5.7 - 

 
Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны шинжилгээгээр Ерөө, Бугант, Хүдэр голууд маш 

зөөлөн, Сэлэнгэ, Орхон, Хараа, Зэлтэр, Туул, Бургалтай голууд зөөлөн, Хиагт гол 
зөөлөвтөр, Буурь хатуу устай ба усны эрдэсжилтийн агууламжаар ялимгүй эрдэсжилттэй 
устай голд Хараа, Зэлтэр, Ерөө, Бугант, Хүдэр, дунд зэргийн эрдэсжилттэй устай голд 
Сэлэнгэ, Орхон, Туул, Бургалтай, харьцангуй ихэвтэр эрдэсжилттэй устай голд Буурь, 
Хиагт багтаж байна. 

 

 
2 дугаар зураг. Сэлэнгэ мөрний усны  катионы  өөрчлөлт 

 

 
3 дугаар зураг. Сэлэнгэ мөрний усны анионы өөрчлөлт 

 
Сэлэнгэ мөрний хувьд кальци 0,7 мг/л-ээр, сульфат 1,0 мг/л-ээр, гидрокарбонат 0,7 

мг/л-ээр тус тус өсөж, харин магнийн агууламж 0,9 мг/л-ээр, натри+калийн 0,1 мг/л-ээр, 
хлорын 0,2 мг/л-ээр агууламж нь тус тус багассан. 

 

 
4 дүгээр зураг. Сүхбаатар сумын агаарын температурын явц 
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3 дугаар зураг. Сэлэнгэ мөрний усны анионы өөрчлөлт

Сэлэнгэ мөрний хувьд кальци 0,7 мг/л-ээр, сульфат 1,0 мг/л-ээр, гидрокарбонат 0,7 
мг/л-ээр тус тус өсөж, харин магнийн агууламж 0,9 мг/л-ээр, натри+калийн 0,1 мг/л-ээр, 
хлорын 0,2 мг/л-ээр агууламж нь тус тус багассан.

O2,мг/л 7.31 7.43 - - - - - 7.77 - 8.23 - 
БХХ5,мгО/л 2.0 2.2 - - - - - 3.3 - 5.7 - 

 
Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны шинжилгээгээр Ерөө, Бугант, Хүдэр голууд маш 

зөөлөн, Сэлэнгэ, Орхон, Хараа, Зэлтэр, Туул, Бургалтай голууд зөөлөн, Хиагт гол 
зөөлөвтөр, Буурь хатуу устай ба усны эрдэсжилтийн агууламжаар ялимгүй эрдэсжилттэй 
устай голд Хараа, Зэлтэр, Ерөө, Бугант, Хүдэр, дунд зэргийн эрдэсжилттэй устай голд 
Сэлэнгэ, Орхон, Туул, Бургалтай, харьцангуй ихэвтэр эрдэсжилттэй устай голд Буурь, 
Хиагт багтаж байна. 

 

 
2 дугаар зураг. Сэлэнгэ мөрний усны  катионы  өөрчлөлт 

 

 
3 дугаар зураг. Сэлэнгэ мөрний усны анионы өөрчлөлт 

 
Сэлэнгэ мөрний хувьд кальци 0,7 мг/л-ээр, сульфат 1,0 мг/л-ээр, гидрокарбонат 0,7 

мг/л-ээр тус тус өсөж, харин магнийн агууламж 0,9 мг/л-ээр, натри+калийн 0,1 мг/л-ээр, 
хлорын 0,2 мг/л-ээр агууламж нь тус тус багассан. 

 

 
4 дүгээр зураг. Сүхбаатар сумын агаарын температурын явц 
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4 дүгээр зураг. Сүхбаатар сумын агаарын температурын явц

Сүхбаатар сумын хувьд агаарын температур 2011 оноос 2015 оны хооронд бага зэрэг 
өссөн бөгөөд энэ хугацаанд Сэлэнгэ мөрний усны ионы нийлбэр нь буурах хандлагатай.
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5 дугаар зураг. Туул голын гол ионы өөрчлөлт

Туул голын усны кальци 16.3 мг/л, магни 7.7 мг/л, натри кали 24.0 мг/л, сульфат 54 
мг/л, хлор 3.2 мг/л, гидрокарбонат 72.8 мг/л-ээр агууламж нь тус тус өссөн.

6 дугаар зураг. Буурь голын ионы өөрчлөлт

Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны катионы өөрчлөлт Буурь голд 2011-2014 онуудад, 
Туул голд 2012 ба 2014 онд тус тус илэрсэн нь тухайн жилүүдэд усны ууршлын явцаас 
карбонатын кальци сульфатын натритай нэгдэх процесс идэвхжсэнтэй холбоотой.

Ca(HCO3)2+Na2SO4+H2O↔CaSO4*2H2O+2NaHCO3

Иймээс услаг багасах тутам Ca(HCO3)2 давсны хувь хэмжээ багасаж NaHCO3 давсных 
нэмэгдэнэ. Энэ үед гөлтгөнө үүсэж ёроолд тунана. Үүнээс гадна усны органик бодис 
сульфатын натритай нэгдэж карбонатын натрийн давс үүсэх бөгөөд хүхэрлэг хий ялгарах 
процесс бага устай ба мөсөн бүрхүүлтэй байх үед ихээхэн явагдана.
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7 дугаар зураг. Сэлэнгэ мөрний анион, катионы хэмжээ (1973-2012)

Дээрх зургаас үзэхэд Сэлэнгэ мөрний катионы агууламжаас кальци 21.2 мг/л, магни 
14.2 мг/л, натри кали 22,9 мг/л тус тус буурсан. Анионы агууламжуудаас хлор 19.2 мг/л, 
сульфат 15.8 мг/л, гидрокарбонат 0.3 мг/л-ээр тус тус багассан үзүүлэлттэй.

 
7 дугаар зураг. Сэлэнгэ мөрний анион, катионы хэмжээ /1973-2012/ 

 
Дээрх зургаас үзэхэд Сэлэнгэ мөрний катионы агууламжаас кальци 21.2 мг/л, магни 

14.2 мг/л, натри кали 22,9 мг/л тус тус буурсан. Анионы агууламжуудаас хлор 19.2 мг/л, 
сульфат 15.8 мг/л, гидрокарбонат 0.3 мг/л-ээр тус тус багассан үзүүлэлттэй. 

 

 
8 дугаар зураг. Агаарын температурын дундаж 

 
Үүнээс гадна Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар суманд 1973 оны 5 дугаар сараас 1974 оны 5 
дугаар сар ба 2012 оны 5 дугаар сараас 2013 оны 5 дугаар сар хүртэлх хугацаанд агаарын 
температур дунджаар 1.370С-аар өссөн. 

 
3 дугаар хүснэгт. Агаар, усны температурын хамаарал 

 Орхон-
Сүхбаатар ус  

Орхон-
Сүхбаатар агаар  

Сэлэнгэ-
Сүхбаатар ус  

Сэлэнгэ-
Сүхбаатар агаар  

Орхон-Сүхбаатар ус  0.979 0.958 0.979 
Орхон-Сүхбаатар агаар 0.979  0.906 1.000 
Сэлэнгэ-Сүхбаатар ус  0.958 0.906  0.906 
Сэлэнгэ-Сүхбаатар агаар  0.979 1.000 0.906  

 
Голын усны температур агаарын температураас шууд хамааралтай байгаа бөгөөд  

r=1 байна.  
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Үүнийг Пирсоны корреляцийн коэффициент гэх ба -1 ≤r ≤1 хооронд байна. |r| нь 1-д ойртох 
тусам x,y санамсаргүй хэмжигдэхүүний хамаарлын хүч сул> нягт> маш нягт гэсэн чиглэлд 
өөрчлөгдөнө.  
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8 дугаар зураг. Агаарын температурын дундаж

Үүнээс гадна Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар суманд 1973 оны 5 дугаар сараас 1974 
оны 5 дугаар сар ба 2012 оны 5 дугаар сараас 2013 оны 5 дугаар сар хүртэлх хугацаанд 
агаарын температур дунджаар 1.37°С-аар өссөн.

3 дугаар хүснэгт. Агаар, усны температурын хамаарал
Орхон-

Сүхбаатар ус 
Орхон-

Сүхбаатар агаар 
Сэлэнгэ-

Сүхбаатар ус 
Сэлэнгэ-

Сүхбаатар агаар 
Орхон-Сүхбаатар ус 0.979 0.958 0.979
Орхон-Сүхбаатар агаар 0.979 0.906 1.000
Сэлэнгэ-Сүхбаатар ус 0.958 0.906 0.906
Сэлэнгэ-Сүхбаатар агаар 0.979 1.000 0.906

Голын усны температур агаарын температураас шууд хамааралтай байгаа бөгөөд r=1 
байна. 

 
7 дугаар зураг. Сэлэнгэ мөрний анион, катионы хэмжээ /1973-2012/ 

 
Дээрх зургаас үзэхэд Сэлэнгэ мөрний катионы агууламжаас кальци 21.2 мг/л, магни 

14.2 мг/л, натри кали 22,9 мг/л тус тус буурсан. Анионы агууламжуудаас хлор 19.2 мг/л, 
сульфат 15.8 мг/л, гидрокарбонат 0.3 мг/л-ээр тус тус багассан үзүүлэлттэй. 

 

 
8 дугаар зураг. Агаарын температурын дундаж 

 
Үүнээс гадна Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар суманд 1973 оны 5 дугаар сараас 1974 оны 5 
дугаар сар ба 2012 оны 5 дугаар сараас 2013 оны 5 дугаар сар хүртэлх хугацаанд агаарын 
температур дунджаар 1.370С-аар өссөн. 

 
3 дугаар хүснэгт. Агаар, усны температурын хамаарал 

 Орхон-
Сүхбаатар ус  

Орхон-
Сүхбаатар агаар  

Сэлэнгэ-
Сүхбаатар ус  

Сэлэнгэ-
Сүхбаатар агаар  

Орхон-Сүхбаатар ус  0.979 0.958 0.979 
Орхон-Сүхбаатар агаар 0.979  0.906 1.000 
Сэлэнгэ-Сүхбаатар ус  0.958 0.906  0.906 
Сэлэнгэ-Сүхбаатар агаар  0.979 1.000 0.906  

 
Голын усны температур агаарын температураас шууд хамааралтай байгаа бөгөөд  

r=1 байна.  

  
∑      ̅  ∑      ̅  

   
 
   

√∑      ̅   
    √∑      ̅   

   
 

 
Үүнийг Пирсоны корреляцийн коэффициент гэх ба -1 ≤r ≤1 хооронд байна. |r| нь 1-д ойртох 
тусам x,y санамсаргүй хэмжигдэхүүний хамаарлын хүч сул> нягт> маш нягт гэсэн чиглэлд 
өөрчлөгдөнө.  
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Үүнийг Пирсоны корреляцийн коэффициент гэх ба -1 ≤ r ≤ 1 хооронд байна. |r| нь 1-д 
ойртох тусам x, y санамсаргүй хэмжигдэхүүний хамаарлын хүч сул > нягт > маш нягт гэсэн 
чиглэлд өөрчлөгдөнө. 

4 дүгээр хүснэгт. Сэлэнгэ мөрний гол ион болон температурын хамаарал
Ca2+ Mg2+ Na+K+ SO4

2- Cl- HCO3
2- АДТ

Ca2+ -0,058 0,419 0,463 0,026 0,733 -0,499
Mg2+ -0,058 0,117 0,225 0,208 0,420 -0,502

Na+K+ 0,419 0,117 0,523 0,102 0,673 -0,487
SO4

2- 0,463 0,225 0,523 -0,056 0,386 -0,489
Cl- 0,026 0,208 0,102 -0,056 0,047 -0,250

HCO3
2- 0,733 0,420 0,673 0,386 0,047 -0,676

АДТ -0,499 -0,502 -0,487 -0,489 -0,250 -0,676

Гадаргын усны гол ионы хамаарлыг SPSS программаар бодож үзэхэд 
гидрокарбонатын агуулга кальциас нягт, натри калийн агууламжаас мэдэгдэхүйц 
хамааралтай. Тэгшитгэлээр харуулбал:

HCO3
2-= 0,7*Ca2+, ба HCO3

2-=0,42*Na+K+

Голын усны ионы нийлбэрийг усны өнгөрөлт болон усны түвшингээс хэрхэн 
хамаарахыг Сэлэнгэ-Зүүнбүрэн, Орхон-Сүхбаатар усны харуулын ажиглалтын явцаар 
төлөөлөл болгон авч үзлээ.

4 дүгээр хүснэгт. Сэлэнгэ мөрний гол ион болон температурын хамаарал 
 Ca2+ Mg2+ Na+K+ SO4

2- Cl- HCO3
2- АДТ 

Ca2+  -0,058 0,419 0,463 0,026 0,733 -0,499 
Mg2+ -0,058  0,117 0,225 0,208 0,420 -0,502 
Na+K+ 0,419 0,117  0,523 0,102 0,673 -0,487 
SO4

2- 0,463 0,225 0,523  -0,056 0,386 -0,489 
Cl- 0,026 0,208 0,102 -0,056  0,047 -0,250 
HCO3

2- 0,733 0,420 0,673 0,386 0,047  -0,676 
АДТ -0,499 -0,502 -0,487 -0,489 -0,250 -0,676  

 
Гадаргын усны гол ионы хамаарлыг SPSS программаар бодож үзэхэд 

гидрокарбонатын агуулга кальциас нягт, натри калийн агууламжаас мэдэгдэхүйц 
хамааралтай. Тэгшитгэлээр харуулбал: 

 
HCO3

2-= 0,7*Ca2+, ба   HCO3
2-=0,42*Na+K+ 

 
Голын усны ионы нийлбэрийг усны өнгөрөлт болон усны түвшингээс хэрхэн хамаарахыг 
Сэлэнгэ-Зүүнбүрэн, Орхон-Сүхбаатар усны харуулын ажиглалтын явцаар төлөөлөл 
болгон авч үзлээ. 
 

 
9 дүгээр зураг. Сэлэнгэ-Зүүнбүрэн усны  харуулын  өнгөрөлт,  

ионы нийлбэрийн явц  /2011-2015 он/ 
 

Гадаргын усны гол ионы нийлбэр нь өнгөрөлтөөс урвуу хамааралтай байна. 
 

 
10 дугаар зураг. Орхон-Сүхбаатар  усны харуулын  түвшин,  

ионы нийлбэр /2011-2015 он/  
 
Орхон-Сүхбаатар усны харуулын голын усны ионы нийлбэр нь усны түвшингээс урвуу 
хамааралтай байна. 
 

0
200
400
600
800

1000

I III V V
II IX X
I I III V V

II IX X
I I III V V

II IX X
I I III V V

II IX X
I I III V

2011 2012 2013 2014 2015
Усны өнгөрөлт м3/с ионы нийлбэр, мг/л 

0

100

200

300

400

I III V V
II IX X
I I III V V

II IX X
I I III V V

II IX X
I I III V V

II IX X
I I III V

2011 2012 2013 2014 2015
Усны түвшин, см Ионы нийлбэр,мг 

9 дүгээр зураг. Сэлэнгэ-Зүүнбүрэн усны харуулын өнгөрөлт, 
ионы нийлбэрийн явц (2011-2015 он)

Гадаргын усны гол ионы нийлбэр нь өнгөрөлтөөс урвуу хамааралтай байна.

4 дүгээр хүснэгт. Сэлэнгэ мөрний гол ион болон температурын хамаарал 
 Ca2+ Mg2+ Na+K+ SO4

2- Cl- HCO3
2- АДТ 

Ca2+  -0,058 0,419 0,463 0,026 0,733 -0,499 
Mg2+ -0,058  0,117 0,225 0,208 0,420 -0,502 
Na+K+ 0,419 0,117  0,523 0,102 0,673 -0,487 
SO4

2- 0,463 0,225 0,523  -0,056 0,386 -0,489 
Cl- 0,026 0,208 0,102 -0,056  0,047 -0,250 
HCO3

2- 0,733 0,420 0,673 0,386 0,047  -0,676 
АДТ -0,499 -0,502 -0,487 -0,489 -0,250 -0,676  

 
Гадаргын усны гол ионы хамаарлыг SPSS программаар бодож үзэхэд 

гидрокарбонатын агуулга кальциас нягт, натри калийн агууламжаас мэдэгдэхүйц 
хамааралтай. Тэгшитгэлээр харуулбал: 

 
HCO3

2-= 0,7*Ca2+, ба   HCO3
2-=0,42*Na+K+ 

 
Голын усны ионы нийлбэрийг усны өнгөрөлт болон усны түвшингээс хэрхэн хамаарахыг 
Сэлэнгэ-Зүүнбүрэн, Орхон-Сүхбаатар усны харуулын ажиглалтын явцаар төлөөлөл 
болгон авч үзлээ. 
 

 
9 дүгээр зураг. Сэлэнгэ-Зүүнбүрэн усны  харуулын  өнгөрөлт,  

ионы нийлбэрийн явц  /2011-2015 он/ 
 

Гадаргын усны гол ионы нийлбэр нь өнгөрөлтөөс урвуу хамааралтай байна. 
 

 
10 дугаар зураг. Орхон-Сүхбаатар  усны харуулын  түвшин,  

ионы нийлбэр /2011-2015 он/  
 
Орхон-Сүхбаатар усны харуулын голын усны ионы нийлбэр нь усны түвшингээс урвуу 
хамааралтай байна. 
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10 дугаар зураг. Орхон-Сүхбаатар усны харуулын түвшин, 
ионы нийлбэр (2011-2015 он)
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Орхон-Сүхбаатар усны харуулын голын усны ионы нийлбэр нь усны түвшингээс урвуу 
хамааралтай байна.

дүгнэлт
•  1973 оны 5 дугаар сараас 1974 оны 5 дугаар сар, 2012 оны 5 дугаар сараас 

2013 оны 5 дугаар сар хүртэлх хугацааг харьцуулахад агаарын температур 
дунджаар 1.37°С-аар өссөн. Сэлэнгэ мөрний анионы агууламжуудаас хлор 19.2 
мг/л, сульфат 15.8 мг/л, гидрокарбонат 0.3 мг/л-ээр тус тус багассан ба катионы 
агуулгуудаас кальци 21.2 мг/л, магни 14.2 мг/л, натри, калийн агуулга тус тус 
буурсан. 

•  Орхонтуул сумын агаарын температур 2011 оны 5 дугаар сараас, 2015 оны 5 
дугаар сартай харьцуулж үзэхэд 1,6 градусаар дулаарахад Туул голын усны 
найрлага Ca2+ > Na+ + K+ > Mg2+ байснаа Na+ + K+ > Ca2+ > Mg2+ болж өөрчлөгдсөн 
нь голын усны унаган төрх өөрчлөгдөхөд хүргэх аюултай.

•  Сэлэнгэ мөрний гол ион 2011-2015 оны хооронд тодорхойлсон нийт 77 анализын 
дүнг температуртай корреляци бодож үзэхэд кальци, магни, натри калийн 
нийлбэр, сульфат болон гидрокарбонат нь урвуу (r=0.5-0.7), хлор нь бага зэрэг 
урвуу (r=0.25) хамааралтай байгаа нь температур өсөхөд усны голлох ионууд 
багасах зүй тогтол гарч байна.

•  Голын усны эрдэсжилт өнгөрөлтөөс урвуу хамааралтай байгаа бөгөөд өвлийн 
улиралд усны эрдэсжилт ихсэж (257,4-266,2) зуны улиралд багасаж (139,5) байна. 
Энэ нь голын усанд цас борооны ус орж тэжээгддэгтэй холбоотой. 
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Хэрлэн голын усны горимын өөрчлөлт

Б.Батцэцэг
Дорнод аймгийн УЦУОША

Хураангуй 
Энэхүү илтгэлд Хэрлэн голын усны горимын нөөцийн ажиглалтын материалд тооцоо, 

судалгаа хийж, голын усны горим, түүний өөрчлөлтөд дүн шинжилгээ хийлээ.

Түлхүүр үгс: Усны урсац, усны түвшин, усны гачиг үе, усны химийн чанар

оршил
Дорнод аймаг нь нийт 12049,6 мян.га газар нутагтай бөгөөд ХАА-н эдэлбэр газарт 

9792,9 мян.га, хот тосгон бусад суурины газар 44,9 мян.га, зам шугам сүлжээний газар 
34,1 мян.га, ойн сан бүхий газар 111,0 мян.га, усан сан бүхий газар 81,6 мян.га тус бүр 
эзэлдэг. 

Хэрлэн гол нь Хэнтийн нурууны өвөр хажуугийн далайн түвшнээс дээш 1750 м өндөрт 
орших Далайн нуурт цутгана. Монгол орны нутагт 116455 км2 талбайгаас усжина. Хэрлэн 
голын урт нь улсын хил хүртэл 1090 км, дундаж хэвгий 0,0012. Хэрлэн голын онцлог бол 
Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нутагт урсац нь бүрэлдэж Баяндэлгэр сумын нутгаас 
эхлэн урсацын алдагдал үлэмж нэмэгдэж Хэрлэнгийн хөдөө аралд хамгийн их болно. 
Хэрлэн голын жилийн дундаж өнгөрөлт 25,2 м3/с, Өндөрхаанд 20,8 м3/с, Баян-Овоод 20,4 
м3/с, Чойбалсанд 19,4 м3/с, улсын хилийн орчимд ойролцоогоор 17,6 м3/с байна. 

1 дүгээр зураг. Хэрлэн голын сав газрын зураглал

Хэрлэн голын усны горимын шинжилгээний ажил 1975 оноос эхэлсэн ба усны нөөц 
урсацын норм хэмжээ 1975-2000 онд жилийн дундаж урсацын хэмжээ Q=24.7 м3/с байсан 
бол сүүлийн 2000-2010 онуудад эрс багасаж дунджаар Q=9.10 м3/с, 2011-2014 онд 
урсацын хэмжээ нэмэгдэж 23,1 м3/с, жилийн усны гадаргын нөөц W=0.27 км3 хэмжээнд 
хүртэл багассан. 
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Хамгийн их үер 1984 онд тохиолдож 176,0 м3/с хүрсэн. Сүүлийн жилүүдэд голын 
сав газарт гачиг үеийн давтамж үргэлжилж байгаа боловч 2012 оны 6 дугаар сараас хур 
тунадас харьцангуй элбэг байснаар голын урсац нэмэгдэн үерийн түвшинд хүрч 83,30 м3/с 
хүрсэн. 

Хэрлэн голын жилийн нийлбэр урсац 1990 оноос хойш аажим нэмэгдсээр 1993 онд 
42,5 м3/с хүрч үүнээс хойш аажим буурсаар 2007 онд бага устай буюу 3,94 м3/с жил, 2011 
онд түүнээс 8 орчим м3/с ахиу устай, 2000-2010 онд 10-9 жилд 1 удаа тохиох магадлалтай 
бага устай жилүүд тохиосон.

үр дүн
Хэрлэн голын урсацын хэлбэлзлээс харахад 1975-1998 онуудад 9,50-42,5 м3/с байсан 

бол 1999-2010 онуудад огцом буурч 33,5-3,94 м3/с хооронд хэлбэлзэв. 

тунадас харьцангуй элбэг байснаар голын урсац нэмэгдэн үерийн түвшинд хүрч 83,30 м3/с 
хүрсэн.  

Хэрлэн голын жилийн нийлбэр урсац 1990 оноос хойш аажим нэмэгдсээр 1993 онд 
42,5 м3/с хүрч үүнээс хойш аажим буурсаар 2007 онд бага устай буюу 3,94 м3/с жил, 2011 
онд түүнээс 8 орчим м3/с ахиу устай, 2000-2010 онд 10-9 жилд 1 удаа тохиох магадлалтай 
бага устай жилүүд тохиосон. 

 
Үр дүн 

Хэрлэн голын урсацын хэлбэлзлээс харахад 1975-1998 онуудад 9,50-42,5 м3/с 
байсан бол 1999-2010 онуудад огцом буурч 33,5-3,94 м3/с хооронд хэлбэлзэв.  
 

 
2 дугаар зураг. Хэрлэн голын олон жилийн дундаж урсацын хэлбэлзэл,    

/Хэрлэн-Чойбалсан ус судлалын харуул/ 
 

Хэрлэн голын урсацын явцаас харьцангуй дундаж услагтай 2014 оны жилийн доторх 
урсацын хуваарилалтыг авч үзвэл: 

 

 
3 дугаар зураг. Хэрлэн голын усны олон жилийн дундаж урсацын хуваарилалт 

 
 Тус гол нь хаврын шар усны болон зуны хур борооны үерийн горим бүхий хэв 
шинжтэй голд хамаарна.  
 Хэрлэн голын усны түвшин 5 дугаар сард 20-40 см нэмэгдэх боловч зарим жилд 
хаврын шар усны үер бараг ажиглагдахгүй өнгөрөх явдал бий. Хэрлэн голын эхээр жилийн 
хамгийн их түвшин 7 дугаар сарын 20-25-ны орчим байхад адаг хэсгээр 8 дугаар сарын 
сүүлч 9 дүгээр сарын эхээр буюу 20-25 хоногийн хожуу ажиглагдана.   
 Энэ оны жилийн урсацын хуваарилалтаас харвал XII-III саруудад өвлийн гачиг үе, 
хамгийн их устай үе 7-8 дугаар сард зуны хур борооны үер, 9 дүгээр сарын сүүлчээр ус 
багатай болж аажим буурч байгаа нь ажиглагддаг.  
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2 дугаар зураг. Хэрлэн голын олон жилийн дундаж урсацын хэлбэлзэл, 
(Хэрлэн-Чойбалсан ус судлалын харуул)

Хэрлэн голын урсацын явцаас харьцангуй дундаж услагтай 2014 оны жилийн доторх 
урсацын хуваарилалтыг авч үзвэл:

тунадас харьцангуй элбэг байснаар голын урсац нэмэгдэн үерийн түвшинд хүрч 83,30 м3/с 
хүрсэн.  

Хэрлэн голын жилийн нийлбэр урсац 1990 оноос хойш аажим нэмэгдсээр 1993 онд 
42,5 м3/с хүрч үүнээс хойш аажим буурсаар 2007 онд бага устай буюу 3,94 м3/с жил, 2011 
онд түүнээс 8 орчим м3/с ахиу устай, 2000-2010 онд 10-9 жилд 1 удаа тохиох магадлалтай 
бага устай жилүүд тохиосон. 

 
Үр дүн 

Хэрлэн голын урсацын хэлбэлзлээс харахад 1975-1998 онуудад 9,50-42,5 м3/с 
байсан бол 1999-2010 онуудад огцом буурч 33,5-3,94 м3/с хооронд хэлбэлзэв.  
 

 
2 дугаар зураг. Хэрлэн голын олон жилийн дундаж урсацын хэлбэлзэл,    

/Хэрлэн-Чойбалсан ус судлалын харуул/ 
 

Хэрлэн голын урсацын явцаас харьцангуй дундаж услагтай 2014 оны жилийн доторх 
урсацын хуваарилалтыг авч үзвэл: 

 

 
3 дугаар зураг. Хэрлэн голын усны олон жилийн дундаж урсацын хуваарилалт 

 
 Тус гол нь хаврын шар усны болон зуны хур борооны үерийн горим бүхий хэв 
шинжтэй голд хамаарна.  
 Хэрлэн голын усны түвшин 5 дугаар сард 20-40 см нэмэгдэх боловч зарим жилд 
хаврын шар усны үер бараг ажиглагдахгүй өнгөрөх явдал бий. Хэрлэн голын эхээр жилийн 
хамгийн их түвшин 7 дугаар сарын 20-25-ны орчим байхад адаг хэсгээр 8 дугаар сарын 
сүүлч 9 дүгээр сарын эхээр буюу 20-25 хоногийн хожуу ажиглагдана.   
 Энэ оны жилийн урсацын хуваарилалтаас харвал XII-III саруудад өвлийн гачиг үе, 
хамгийн их устай үе 7-8 дугаар сард зуны хур борооны үер, 9 дүгээр сарын сүүлчээр ус 
багатай болж аажим буурч байгаа нь ажиглагддаг.  
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3 дугаар зураг. Хэрлэн голын усны олон жилийн дундаж урсацын хуваарилалт

Тус гол нь хаврын шар усны болон зуны хур борооны үерийн горим бүхий хэв 
шинжтэй голд хамаарна. 

Хэрлэн голын усны түвшин 5 дугаар сард 20-40 см нэмэгдэх боловч зарим жилд 
хаврын шар усны үер бараг ажиглагдахгүй өнгөрөх явдал бий. Хэрлэн голын эхээр жилийн 
хамгийн их түвшин 7 дугаар сарын 20-25-ны орчим байхад адаг хэсгээр 8 дугаар сарын 
сүүлч 9 дүгээр сарын эхээр буюу 20-25 хоногийн хожуу ажиглагдана. 

Энэ оны жилийн урсацын хуваарилалтаас харвал XII-III саруудад өвлийн гачиг үе, 
хамгийн их устай үе 7-8 дугаар сард зуны хур борооны үер, 9 дүгээр сарын сүүлчээр ус 
багатай болж аажим буурч байгаа нь ажиглагддаг. 
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Жилийн урсацын хуваарилалтын хувьд хавар-зуны улиралд 84%, намар 14%, өвөл 
2% буюу хамгийн их өнгөрөлт хавар зуны үерийн урсацаар өнгөрдөг.

Голын намрын мөсний үзэгдэл олон жилийн дунджаар 10 дугаар сарын сүүлээр эхэлж 
11 дүгээр сарын дундуур хадаалдаг. 2014 онд (ус зүйн жилээр) 10 дугаар сарын 16-наас 
намрын мөсний үзэгдэл эхэлж 11 дүгээр сарын 20-ноос хадаалсан ба тогтвортой мөсөн 
бүрхүүлтэй өдрийн тоо 120 хоног үргэлжилдэг. Хэрлэн голын урсац нь хаврын хайлсан 
цас болон зуны хур борооны уснаас бүрдэнэ. 

 Жилийн урсацын хуваарилалтын хувьд хавар-зуны улиралд 84%, намар 14%, өвөл 
2% буюу хамгийн их өнгөрөлт хавар зуны үерийн урсацаар өнгөрдөг. 
 Голын намрын мөсний үзэгдэл олон жилийн дунджаар 10 дугаар сарын сүүлээр 
эхэлж 11 дүгээр сарын дундуур хадаалдаг. 2014 онд /ус зүйн жилээр/ 10 дугаар сарын 16-
наас намрын мөсний үзэгдэл эхэлж 11 дүгээр сарын 20-ноос хадаалсан ба тогтвортой 
мөсөн бүрхүүлтэй өдрийн тоо 120 хоног үргэлжилдэг. Хэрлэн голын урсац нь хаврын 
хайлсан цас болон зуны хур борооны уснаас бүрдэнэ.  
 

 
4 дүгээр зураг.  Олон жилийн дундаж урсац, м3/с 

 
 Хэрлэн голын жилийн нийлбэр урсац 1975-1999 онуудад ус ихтэй 2000 оноос 

аажим буурсаар 2007 онд хамгийн бага устай 3,94 м3/с, харин 1976-1982 онд дундаж 
услагтай, 2000-2010 онуудад 10-9 жилд 1 удаа тохиох магадлалтай бага устай жилүүд 
байв. Тус гол нь хаврын шар усны болон зуны хур борооны үерийн горимоос 
хамаарна. Хэрлэн голын хамгийн их үер 1984 онд болж 176,0 шоо м/с хүрч байсан. Хур 
бороо их хэмжээгээр орсон үед голын усны түвшний ихсэлт дунджаар 2-6 хоног, 
бууралт 4-16 хоног үргэлжилдэг.  

 

 
5 дугаар зураг. Олон жилийн дундаж түвшин, /Хэрлэн гол 1975-2014 он/ 
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Сар ОЖДундаж түвшин,см 2014 оны жилийн дундаж түвшин,см 

4 дүгээр зураг. Олон жилийн дундаж урсац, м3/с

 Хэрлэн голын жилийн нийлбэр урсац 1975-1999 онуудад ус ихтэй 2000 оноос аажим 
буурсаар 2007 онд хамгийн бага устай 3,94 м3/с, харин 1976-1982 онд дундаж услагтай, 
2000-2010 онуудад 10-9 жилд 1 удаа тохиох магадлалтай бага устай жилүүд байв. Тус гол 
нь хаврын шар усны болон зуны хур борооны үерийн горимоос хамаарна. Хэрлэн голын 
хамгийн их үер 1984 онд болж 176,0 шоо м/с хүрч байсан. Хур бороо их хэмжээгээр орсон 
үед голын усны түвшний ихсэлт дунджаар 2-6 хоног, бууралт 4-16 хоног үргэлжилдэг. 

 Жилийн урсацын хуваарилалтын хувьд хавар-зуны улиралд 84%, намар 14%, өвөл 
2% буюу хамгийн их өнгөрөлт хавар зуны үерийн урсацаар өнгөрдөг. 
 Голын намрын мөсний үзэгдэл олон жилийн дунджаар 10 дугаар сарын сүүлээр 
эхэлж 11 дүгээр сарын дундуур хадаалдаг. 2014 онд /ус зүйн жилээр/ 10 дугаар сарын 16-
наас намрын мөсний үзэгдэл эхэлж 11 дүгээр сарын 20-ноос хадаалсан ба тогтвортой 
мөсөн бүрхүүлтэй өдрийн тоо 120 хоног үргэлжилдэг. Хэрлэн голын урсац нь хаврын 
хайлсан цас болон зуны хур борооны уснаас бүрдэнэ.  
 

 
4 дүгээр зураг.  Олон жилийн дундаж урсац, м3/с 

 
 Хэрлэн голын жилийн нийлбэр урсац 1975-1999 онуудад ус ихтэй 2000 оноос 

аажим буурсаар 2007 онд хамгийн бага устай 3,94 м3/с, харин 1976-1982 онд дундаж 
услагтай, 2000-2010 онуудад 10-9 жилд 1 удаа тохиох магадлалтай бага устай жилүүд 
байв. Тус гол нь хаврын шар усны болон зуны хур борооны үерийн горимоос 
хамаарна. Хэрлэн голын хамгийн их үер 1984 онд болж 176,0 шоо м/с хүрч байсан. Хур 
бороо их хэмжээгээр орсон үед голын усны түвшний ихсэлт дунджаар 2-6 хоног, 
бууралт 4-16 хоног үргэлжилдэг.  

 

 
5 дугаар зураг. Олон жилийн дундаж түвшин, /Хэрлэн гол 1975-2014 он/ 
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Сар ОЖДундаж түвшин,см 2014 оны жилийн дундаж түвшин,см 

5 дугаар зураг. Олон жилийн дундаж түвшин (Хэрлэн гол 1975-2014 он)

Хэрлэн голын усны түвшнийг графикаас харвал XII-III саруудад өвлийн гачиг үе эхэлж 
1978-1987, 2001-2013 онуудад гол ёроолдож, 6-8 дугаар сард зуны хур борооны үер, 9 
дүгээр сард ус аажим буурч байгаа нь ажиглагддаг. 
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Хэрлэн гол нь нам дор газар, хүрэн ба цайвар хүрэн хөрстэй голын савд багтдаг тул 
ус нь эхэндээ гидрокарбонатын ангийн кальцийн бүлгийн бага эрдэсжилттэй маш зөөлөн 
усанд хамаарна. Хэрлэн голын усны ионы бүтэц анион ба катионы харьцаа бүхэлдээ 
бараг өөрчлөлтгүй HCO3>SO4

2->CL-,Ca+2->NA++K+->Mg2+ байна.

1 дүгээр хүснэгт. Хэрлэн голын усны химийн үзүүлэлтүүд

№ Усны харуулын 
чиглэл

2010-2014 оны жилийн дундаж бохирдуулах бодис, мг/л
О2,мг/л БХХ5, мг/л ПИЧ, мг/л NH 4,мг/л NO2, мг/л NO3, мг/л Рэрд,мг/л

1 Хэрлэн- 1 6.69 3.06 4.01 0.36 0.019 0.28 0.035
2 Хэрлэн- 2 6.66 2.91 4.02 0.33 0.016 0.30 0.039
3 Хэрлэн- 3 6.78 2.45 4.62 0.31 0.017 0.33 0.041
4 Хэрлэн- 4 7.21 2.49 4.80 0.34 0.016 0.35 0.046

MNS 4586-98 6 3 10 0,5 0,02 9,0 0,1

Хэрлэн гол усны чанарын хяналтын шинжилгээг дээрх 4 цэгт хэмжсэн дүнг 2010-
2014 оны шинжилгээний үзүүлэлтээр гаргаж, чанарын стандарттай харьцуулахад усны 
чанараар “цэвэр” ангилалд орж бохирдолгүй байна. 

дүгнэлт
1. Хэрлэн голын урсац 1975-1998 онуудад 9,50-42,5 м3/с байсан бол 1999-2010 

онуудад огцом буурч, 33,5-3,94 м3/с-ийн хооронд хэлбэлзэж, усны чанараар 
“цэвэр” ангилалд орж бохирдолгүй байна. 

2. Хэрлэн голын усны горимын өөрчлөлтөд уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө 
зохих хувийг эзэлж байгаа хэдий ч хүний үйл ажиллагааны зохисгүй нөлөөллөөр, 
тухайлбал, голын сав газрын бургасыг сүйтгэснээр байгалийн ус зохицуулах 
чадвар алдагдаж урсацын хэмжээ сүүлийн жилүүдэд эрс багасаж, хагшаас 
булингарын хэмжээ нэмэгдэж, усны чанарт нөлөөлөх, үйлдвэрийн болон голын эко 
орчинд зүй бус харьцаж байгаа зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалж байна.

3. Хэрлэнгийн савд Багануур, Өндөрхаан, Чойбалсан зэрэг томоохон төв суурин 
газрууд орших бөгөөд эдгээрээс уг голын усны чанарт ихээхэн нөлөө үзүүлэхүйц 
томоохон суурин эх үүсвэр нь Чойбалсангийн хаягдал ус цэвэрлэх механик 
байгууламж, хотын дулааны цахилгаан станцын үнсэн сангаас шүүрч болох 
хаягдал ус зэрэг болно. 

ашигласан хэвлэл 
1. Даваа Г., Мягмаржав Б. Монгол орны гадаргын ус. УБ. 1999
2. Оюунбаатар Д. Гадаргын усны нөөц ба уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, 

түүнд дасан зохицох болон малчдын усан хангамжийн зарим асуудал. 2007 он
3. Дорнод аймгийн Ус, цаг уур, орчны судалгаа, шинжилгээний ажлын эмхэтгэл.  

2014 он
4. Хэрлэн-Чойбалсан ус судлалын харуулын 1975-2014 оны усны горимын материал
5. Хэрлэн голын 2010-2014 оны 1, 2, 3, 4 дүгээр цэгийн усны чанарын материал 
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дулаарал-Хуурайшлын индекс ашиглан 
байгалийн бүсийн экосистемийн өөрчлөлтийг 

тодорХойлоХ арга зүйн асуудал

Д.Дуламсүрэн1, Профессор Р.Мижиддорж2, 
1 Ус, цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

2 ШУТИС, Экологи, тогтвортой хөгжлийн төв

Хураангуй
Энэхүү судалгааны ажилд байгалийн бүсийн экосистемийн өөрчлөлтийг илэрхийлэх 

дулаарал-хуурайшлын индекс боловсруулж, ажиглалтын бодит мэдээлэл дээр туршсан үр 
дүнг оруулсан болно.

Түлхүүр үгс: Дулаарал, хуурайшил, мэдээллийн энтропи

оршил
Байгалийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хоорондох харилцан хамаарлын үр дүн нь 

ургамлаар дамжин илэрдэг билээ. Тухайлбал, хойд туйлаас экватор хүртэл онгоцоор 
аялсан гэж бодъё. Эндээс бид уур амьсгалын элементүүд (агаарын температур, даралт 
г.м) болон хөрсний үе давхарга, бүтэц хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг шууд харж чадахгүй, 
харин ой, хээр, цөл зэрэг ургамлын нөмрөг яаж өөрчлөгдөж байгааг л харж болно. Гэтэл 
үнэн хэрэгтээ ургамал тачир сийрэг болох, өтгөн шигүү байх, өвсний өндөр ихсэх, ой 
модны төрөл зүйл ялгарах зэрэг нь бусад олон хүчин зүйлээс шалтгаалдаг. Ийм учраас 
ургамал бол байгалийн экосистемийн “индикатор” юм [Е.Батчулуун, 2006].

Монгол орны газар зүйн нэг онцлог нь хойноосоо урагш нэг мянган километр дотор 
ой тайгаас цөл хүртэл байгалийн бүсийн экосистемийн олон хэв шинжтэй. Байгалийн нэг 
бүс нь нөгөөдөө завсрын дэд бүсүүдээр дамжин бие биеэндээ алгуур уусах байдлаар 
шилждэг [Мижиддорж, 2008]. 

Байгалийн бүсийн экосистемийн өөрчлөлтийг тооцох арга зүй боловсруулахдаа 
анхдагч продуцент болох ногоон ургамлын биомассын өсөлтийг дэмжих, мөн хязгаарлах 
уур амьсгалын гол хүчин зүйлсэд нарны цацраг, гаднах орчны температур, хур тунадас 
зэргийг нэрлэж болох юм. 

Манай орны уур амьсгалын онцлогоос шалтгаалж бэлчээрийн ногоон ургамалд 
шаардагдах нарны цацрагийн хэмжээ ихэнхдээ хүрэлцээтэй байдаг тул экосистемийн 
өөрчлөлтийг тооцоход нарны цацрагийн мэдээллийг ашиглаагүй болно.

Энэхүү судалгааны ажилд байгалийн бүсийн экосистемийн өөрчлөлтийг илэрхийлэх 
арга зүй боловсруулах, бодит мэдээллийг ашиглан турших, экосистемийн төлөв байдалд 
үнэлгээ өгөх зорилт тавив.

арга зүй, ашигласан мэдээлэл
Бид энэхүү судалгааны ажилд байгалийн бүсийн экосистемийн өөрчлөлтийг 

илэрхийлэх хувьсах хэмжигдэхүүнээр 0.5х0.5 гридийн нарийвчлалтай босгосон Монгол 
орны 1961-1990 оны агаарын температурын жилийн дундаж, хур тунадасны нийлбэр, 
потенциал ууршилт, бэлчээрийн ургамал ургацын мэдээллийг ашиглав. 

Монгол орны агаарын температурын жилийн дунджийн утга нутгийн өмнөд хэсэгт 
нэмэх, хойд хэсэгт хасах утгатай байдаг тул эдгээрийг бүгдийг нэмэх утгатай болгохын 
тулд агаарын температурын Цельсийн хуваарийг Франгейтын градусын хуваарьт 
шилжүүлэв.
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Байгалийн бүс бүрийн экосистемийн суурь төлвийг өөр өөрийн шинж чанар, тоон 
үзүүлэлт бүхий тэнцвэртэй систем гэж үзэж болно. Өөрөөр хэлбэл, олон мянган жилийн 
турш говь, цөл хээр, ойт хээр зэрэг нь өөрийн шинж чанараа тогтвортой хадгалж оршин 
тогтносоор байна. Гэвч тухайн байгалийн бүсийн уур амьсгалын элементийн утга нь 
дунджийнхаа орчим санамсаргүй байдлаар хэлбэлзэж байдаг. Үүнийг тухайн системийн 
термодинамик макро төлвийн флуктаци гэж нэрлэгдэх олон тооны бичил төлвөөс бүрддэг 
гэж ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл, тухайн системийн дундаж утга бий болоход бичил төлвүүд 
чухал үүрэгтэй. Термодинамик флуктаци нь тухайн төлөв дундаж байдлаасаа хэр зэрэг 
хазайсан байдлаар илэрхийлэгдэнэ [10]. Агаарын температурын хувьд ΔT = T - Tдундаж  
гэж авдаг. Энэхүү хазайлтыг зарим тохиолдолд тухайн төлөв дэх хувьсах хэмжигдэхүүний 
тоон утгыг дундажтай нь харьцуулж олж болдог. Термодинамик флуктацийн Гауссын 
тархалтын магадлалын томьёоны гаргалгааг (Гисина Ф.А, Лайхтман Д.Л. и другие. 
Динамическая метеорология. 1976. Л. с. 99-100 [9])-д үзүүлжээ.

Иймд системийн макро төлвийг бий болгодог бичил төлвийн тоог Wi термодинамик 
магадлал гэнэ. Энтропи болон термодинамик магадлалын функциональ холбоог 
Больцманы томьёогоор илэрхийлдэг [9, 10].

   S = kew        (1)

Энд: S-термодинамик энтропи, k-тогтмол тоо, W-бичил төлөвийн магадлалыг 
илэрхийлэх термодинамик флуктаци 

Судалгааны үр дүнг танилцуулах явцад зарим арга зүйг дэлгэрэнгүй тайлбарлав. 
Байгалийн бүсийн экосистемийн ирээдүйн өөрчлөлтийг тодорхойлохдоо 

П.Гомболүүдэвийн [П.Гомболүүдэв, 2013] дэлхийн хэмжээний 10 загварын дунджаар 
цацрагийн ачаалал 8.5 Вт/м2-аар нэмэгдүүлсэн үеийн Монгол орны агаарын температурын 
жилийн дундаж, хур тунадасны жилийн нийлбэрийн мэдээллийг авч тооцоолов.

Судалгаанд ашигласан хувьсах хэмжигдэхүүнүүдийн хоорондын хамаарлыг олохын 
тулд математик статистикийн корреляцийн болон регрессийн аргуудыг ашиглав. 
Статистик анализын тооцоог хийхийн тулд Statgraph 5.0, MS Exel-data analysis, мөн 2 
болон 3 хэмжээст зургийн Sufer-8, газарзүйн мэдээллийн системийн ESRI ArcInfo/GRID 
программ хангамжуудыг ашигласан. Боловсруулалтын зарим тооцоог FORTRAN программ 
хангамжаар гүйцэтгэв.

үр дүн 
дулаарлын индексийг тодорхойлох нь 
Термодинамикийн онолын үндсийг ашиглан температурын нөлөөллийн функцийг 

боловсруулав. Цөлийн бүсийн экосистем нь тэнцвэртэй төлөвт оршино, харин хээрийн 
бүсийн экосистем нь дэлхийн дулаарлаас шалтгаалан өөрчлөгдөж дундаж температурын 
хувьд тэнцвэр нь алдагдана гэж үзвэл:

    

тогтносоор байна. Гэвч тухайн байгалийн бүсийн уур амьсгалын элементийн утга нь 
дунджийнхаа орчим санамсаргүй байдлаар хэлбэлзэж байдаг. Үүнийг тухайн системийн 
термодинамик макро төлвийн флуктаци гэж нэрлэгдэх олон тооны бичил төлвөөс бүрддэг 
гэж ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл, тухайн системийн дундаж утга бий болоход бичил төлвүүд 
чухал үүрэгтэй. Термодинамик флуктаци нь тухайн төлөв дундаж байдлаасаа хэр зэрэг 
хазайсан байдлаар илэрхийлэгдэнэ [10]. Агаарын температурын хувьд                
гэж авдаг. Энэхүү хазайлтыг зарим тохиолдолд тухайн төлөв дэх хувьсах хэмжигдэхүүний 
тоон утгыг дундажтай нь харьцуулж олж болдог. Термодинамик флуктацийн Гауссын 
тархалтын магадлалын томьѐоны гаргалгааг (Гисина. Ф.А, Лайхтман Д.Л и другие. 
Динамическая метеорология. 1976. Л. с. 99-100 [9])-д үзүүлжээ. 

Иймд системийн макро төлвийг бий болгодог бичил төлвийн тоог Wi термодинамик 
магадлал гэнэ. Энтропи болон термодинамик магадлалын функциональ холбоог 
Больцманы томьѐогоор илэрхийлдэг [9,10]. 
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Дулаарлын индексийг тодорхойлох нь  

Термодинамикийн онолын үндсийг ашиглан температурын нөлөөллийн функцийг 
боловсруулав. Цөлийн бүсийн экосистем нь тэнцвэртэй төлөвт оршино, харин хээрийн 
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           (2) 

 
Энд:     –тухайн экосистемийн агаарын температурын дундаж төлөв алдагдах магадлал, 
Т–хээрийн бүсийн алгуур өөрчлөгдөж буй дундаж, Ткритик–говийн хуурай бүсийн тэнцвэртэй 
төлвийн дундаж температур (тогтмол тоо), хээрийн бүсийн хувьд энэ нь критик утга болно.  

Хээрийн бүсийн экосистемийн агаарын температур эрс өөрчлөгдөн тухайн 
системийн тэнцвэр алдагдан говийн хуурай бүсийн бүсийн тэнцвэртэй системд шилжинэ 
гэж үзвэл Т≥Ткритик болно. Энэхүү экспоненциаль функцийн тоон утга нь 1-ээс 0 -ийн 
хооронд байх бөгөөд Т -ын утга их болох тутам тухайн бүсийн тэнцвэрт төлөв алдагдах 
магадлалыг илэрхийлэх   

 
         ийн утга 0-рүү маш түргэн дөхнө. 

Уур амьсгалын янз бүрийн ангилалд хамаарах Хужирт, Эрдэнэмандал, 
Ринченлхүмбэ, Цэцэрлэг станцын 1986-2012 оны бодит ажиглалтын мэдээгээр 

      (2)

Энд: T(p)-тухайн экосистемийн агаарын температурын дундаж төлөв алдагдах 
магадлал, Т-хээрийн бүсийн алгуур өөрчлөгдөж буй дундаж, Ткритик-говийн хуурай бүсийн 
тэнцвэртэй төлөвийн дундаж температур (тогтмол тоо), хээрийн бүсийн хувьд энэ нь 
критик утга болно. 

Хээрийн бүсийн экосистемийн агаарын температур эрс өөрчлөгдөн тухайн системийн 
тэнцвэр алдагдан говийн хуурай бүсийн бүсийн тэнцвэртэй системд шилжинэ гэж үзвэл 
Т≥Ткритик болно. Энэхүү экспоненциаль функцийн тоон утга нь 1-ээс 0-ийн хооронд байх 
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бөгөөд Т-ын утга их болох тутам тухайн бүсийн тэнцвэрт төлөв алдагдах магадлалыг 
илэрхийлэх 

тогтносоор байна. Гэвч тухайн байгалийн бүсийн уур амьсгалын элементийн утга нь 
дунджийнхаа орчим санамсаргүй байдлаар хэлбэлзэж байдаг. Үүнийг тухайн системийн 
термодинамик макро төлвийн флуктаци гэж нэрлэгдэх олон тооны бичил төлвөөс бүрддэг 
гэж ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл, тухайн системийн дундаж утга бий болоход бичил төлвүүд 
чухал үүрэгтэй. Термодинамик флуктаци нь тухайн төлөв дундаж байдлаасаа хэр зэрэг 
хазайсан байдлаар илэрхийлэгдэнэ [10]. Агаарын температурын хувьд                
гэж авдаг. Энэхүү хазайлтыг зарим тохиолдолд тухайн төлөв дэх хувьсах хэмжигдэхүүний 
тоон утгыг дундажтай нь харьцуулж олж болдог. Термодинамик флуктацийн Гауссын 
тархалтын магадлалын томьѐоны гаргалгааг (Гисина. Ф.А, Лайхтман Д.Л и другие. 
Динамическая метеорология. 1976. Л. с. 99-100 [9])-д үзүүлжээ. 
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магадлал гэнэ. Энтропи болон термодинамик магадлалын функциональ холбоог 
Больцманы томьѐогоор илэрхийлдэг [9,10]. 
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Дулаарлын индексийг тодорхойлох нь  

Термодинамикийн онолын үндсийг ашиглан температурын нөлөөллийн функцийг 
боловсруулав. Цөлийн бүсийн экосистем нь тэнцвэртэй төлөвт оршино, харин хээрийн 
бүсийн экосистем нь дэлхийн дулаарлаас шалтгаалан өөрчлөгдөж дундаж температурын 
хувьд тэнцвэр нь алдагдана гэж үзвэл: 
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Энд:     –тухайн экосистемийн агаарын температурын дундаж төлөв алдагдах магадлал, 
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Дулаарлын индекс       –нь тооцоо хийсэн дээрх 27 жилд алгуур нэмэгдэх 

хандлагатай байгааг 1 дүгээр зураг (b)-ээс үзэж болно.  

 
1 дүгээр зураг. (a)- Экосистем дэх температурын тэнцвэрт төлөв алгуур алдагдах магадлал 

буюу   
 

         -ийн олон жилийн явц,  (b)- Экосистемийн температур алгуур дулаарах магадлал 

           
 

        буюу дулаарлын индексийн олон жилийн явц 
 

Харин      ийн магадлалыг хувиар илэрхийлж доорх хэлбэртэй бичиж болно.  
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Хэрэв хувьсах хэмжигдэхүүн Т-ийн утга нь нэмэгдсээр критик утгатайгаа (Т=Ткритик) 
тэнцүү болох үед                 = 63.21 болно. Ийнхүү    ≥63.21 болох нь 
экосистемийн температурын тухайн төлөв системийн өөрчлөлтөд орох босгыг давсныг 
илтгэнэ. 

Аливаа системийн өөрчлөлтөд үнэлгээ өгөхөд уг системийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн тоо үзүүлэлтийг магадлалын хэлбэрээр илэрхийлэх нь үнэлгээний аргыг 
ойлгомжтой бөгөөд хялбар болгодог сайн талтай [15].  

Нөгөө талаар их, бага янз бүрийн тоо хэмжээ, нэгжээр илэрхийлэгдэх хүчин 
зүйлүүдийг тодорхой нэг хуваарьт оруулан боловсруулах нь нөлөөллийн байдлыг 
харьцуулах, зэрэглэх зэрэгт зарчмын чухал ач холбогдолтой. Нөлөөллийн тоон 
үзүүлэлтийг магадлалын хэлбэрт шилжүүлснээр нөлөөллийн жинг тодорхойлох, нийт 
магадлал болон давхардмал нөлөөллийг тооцоолох боломж бүрддэг. 

Хуурайшлын  индексийг тооцоолох нь 
Хур тунадас нь хуурай газрын экосистемд хамгийн их нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл. 

Цөл, говь, хээр, ойт хээр, ой тайгын гэх мэт байгалийн бүсийн экосистемийн чадавх, 
биомассын бүтээмж нь хур тунадасны хэмжээ, усны ууршилтаас ихээхэн шалтгаалж 
тодорхой хязгаарлалтад ордог бөгөөд газарзүйн тархалтын хувьд ялгаа бүхий одоогийн 
байгалийн бүсийн экосистемийг бүрдүүлэхэд онцгой чухал үүрэгтэй. Тухайн газар нутагт 
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Дулаарлын индекс μT нь тооцоо хийсэн дээрх 27 жилд алгуур нэмэгдэх хандлагатай 
байгааг 1 дүгээр зураг (b)-ээс үзэж болно. 
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зүйлүүдийг тодорхой нэг хуваарьт оруулан боловсруулах нь нөлөөллийн байдлыг 
харьцуулах, зэрэглэх зэрэгт зарчмын чухал ач холбогдолтой. Нөлөөллийн тоон 
үзүүлэлтийг магадлалын хэлбэрт шилжүүлснээр нөлөөллийн жинг тодорхойлох, нийт 
магадлал болон давхардмал нөлөөллийг тооцоолох боломж бүрддэг. 

Хуурайшлын  индексийг тооцоолох нь 
Хур тунадас нь хуурай газрын экосистемд хамгийн их нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл. 

Цөл, говь, хээр, ойт хээр, ой тайгын гэх мэт байгалийн бүсийн экосистемийн чадавх, 
биомассын бүтээмж нь хур тунадасны хэмжээ, усны ууршилтаас ихээхэн шалтгаалж 
тодорхой хязгаарлалтад ордог бөгөөд газарзүйн тархалтын хувьд ялгаа бүхий одоогийн 
байгалийн бүсийн экосистемийг бүрдүүлэхэд онцгой чухал үүрэгтэй. Тухайн газар нутагт 
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0.45
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1 дүгээр зураг. (a) - Экосистем дэх температурын тэнцвэрт төлөв алгуур алдагдах магадлал 
буюу 

тооцоолсон дүнгээс үзвэл   
 

        –гийн алгуур буурч, тухайн экосистемийн температурын 
тэнцвэрт төлөв алгуур алдагдах хандлагатай байна. /1 дүгээр зураг (a)/ 

Харин тухайн экосистемийн температур өөрчлөгдөх магадлал буюу дулаарлын 
индекс  нь доорх хэлбэртэй бичигдэнэ. Үүнд:        

 
                                  

 
                                         (3) 

 
Дулаарлын индекс       –нь тооцоо хийсэн дээрх 27 жилд алгуур нэмэгдэх 

хандлагатай байгааг 1 дүгээр зураг (b)-ээс үзэж болно.  

 
1 дүгээр зураг. (a)- Экосистем дэх температурын тэнцвэрт төлөв алгуур алдагдах магадлал 

буюу   
 

         -ийн олон жилийн явц,  (b)- Экосистемийн температур алгуур дулаарах магадлал 

           
 

        буюу дулаарлын индексийн олон жилийн явц 
 

Харин      ийн магадлалыг хувиар илэрхийлж доорх хэлбэртэй бичиж болно.  
 

                              
 

               (4) 
 

Хэрэв хувьсах хэмжигдэхүүн Т-ийн утга нь нэмэгдсээр критик утгатайгаа (Т=Ткритик) 
тэнцүү болох үед                 = 63.21 болно. Ийнхүү    ≥63.21 болох нь 
экосистемийн температурын тухайн төлөв системийн өөрчлөлтөд орох босгыг давсныг 
илтгэнэ. 

Аливаа системийн өөрчлөлтөд үнэлгээ өгөхөд уг системийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн тоо үзүүлэлтийг магадлалын хэлбэрээр илэрхийлэх нь үнэлгээний аргыг 
ойлгомжтой бөгөөд хялбар болгодог сайн талтай [15].  

Нөгөө талаар их, бага янз бүрийн тоо хэмжээ, нэгжээр илэрхийлэгдэх хүчин 
зүйлүүдийг тодорхой нэг хуваарьт оруулан боловсруулах нь нөлөөллийн байдлыг 
харьцуулах, зэрэглэх зэрэгт зарчмын чухал ач холбогдолтой. Нөлөөллийн тоон 
үзүүлэлтийг магадлалын хэлбэрт шилжүүлснээр нөлөөллийн жинг тодорхойлох, нийт 
магадлал болон давхардмал нөлөөллийг тооцоолох боломж бүрддэг. 

Хуурайшлын  индексийг тооцоолох нь 
Хур тунадас нь хуурай газрын экосистемд хамгийн их нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл. 

Цөл, говь, хээр, ойт хээр, ой тайгын гэх мэт байгалийн бүсийн экосистемийн чадавх, 
биомассын бүтээмж нь хур тунадасны хэмжээ, усны ууршилтаас ихээхэн шалтгаалж 
тодорхой хязгаарлалтад ордог бөгөөд газарзүйн тархалтын хувьд ялгаа бүхий одоогийн 
байгалийн бүсийн экосистемийг бүрдүүлэхэд онцгой чухал үүрэгтэй. Тухайн газар нутагт 
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-ийн олон жилийн явц, (b)-Экосистемийн температур алгуур дулаарах магадлал 

тооцоолсон дүнгээс үзвэл   
 

        –гийн алгуур буурч, тухайн экосистемийн температурын 
тэнцвэрт төлөв алгуур алдагдах хандлагатай байна. /1 дүгээр зураг (a)/ 

Харин тухайн экосистемийн температур өөрчлөгдөх магадлал буюу дулаарлын 
индекс  нь доорх хэлбэртэй бичигдэнэ. Үүнд:        

 
                                  

 
                                         (3) 

 
Дулаарлын индекс       –нь тооцоо хийсэн дээрх 27 жилд алгуур нэмэгдэх 

хандлагатай байгааг 1 дүгээр зураг (b)-ээс үзэж болно.  

 
1 дүгээр зураг. (a)- Экосистем дэх температурын тэнцвэрт төлөв алгуур алдагдах магадлал 

буюу   
 

         -ийн олон жилийн явц,  (b)- Экосистемийн температур алгуур дулаарах магадлал 

           
 

        буюу дулаарлын индексийн олон жилийн явц 
 

Харин      ийн магадлалыг хувиар илэрхийлж доорх хэлбэртэй бичиж болно.  
 

                              
 

               (4) 
 

Хэрэв хувьсах хэмжигдэхүүн Т-ийн утга нь нэмэгдсээр критик утгатайгаа (Т=Ткритик) 
тэнцүү болох үед                 = 63.21 болно. Ийнхүү    ≥63.21 болох нь 
экосистемийн температурын тухайн төлөв системийн өөрчлөлтөд орох босгыг давсныг 
илтгэнэ. 

Аливаа системийн өөрчлөлтөд үнэлгээ өгөхөд уг системийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн тоо үзүүлэлтийг магадлалын хэлбэрээр илэрхийлэх нь үнэлгээний аргыг 
ойлгомжтой бөгөөд хялбар болгодог сайн талтай [15].  

Нөгөө талаар их, бага янз бүрийн тоо хэмжээ, нэгжээр илэрхийлэгдэх хүчин 
зүйлүүдийг тодорхой нэг хуваарьт оруулан боловсруулах нь нөлөөллийн байдлыг 
харьцуулах, зэрэглэх зэрэгт зарчмын чухал ач холбогдолтой. Нөлөөллийн тоон 
үзүүлэлтийг магадлалын хэлбэрт шилжүүлснээр нөлөөллийн жинг тодорхойлох, нийт 
магадлал болон давхардмал нөлөөллийг тооцоолох боломж бүрддэг. 

Хуурайшлын  индексийг тооцоолох нь 
Хур тунадас нь хуурай газрын экосистемд хамгийн их нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл. 

Цөл, говь, хээр, ойт хээр, ой тайгын гэх мэт байгалийн бүсийн экосистемийн чадавх, 
биомассын бүтээмж нь хур тунадасны хэмжээ, усны ууршилтаас ихээхэн шалтгаалж 
тодорхой хязгаарлалтад ордог бөгөөд газарзүйн тархалтын хувьд ялгаа бүхий одоогийн 
байгалийн бүсийн экосистемийг бүрдүүлэхэд онцгой чухал үүрэгтэй. Тухайн газар нутагт 
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 буюу дулаарлын индексийн олон жилийн явц

Харин μT-ийн магадлалыг хувиар илэрхийлж доорх хэлбэртэй бичиж болно. 

   

тооцоолсон дүнгээс үзвэл   
 

        –гийн алгуур буурч, тухайн экосистемийн температурын 
тэнцвэрт төлөв алгуур алдагдах хандлагатай байна. /1 дүгээр зураг (a)/ 

Харин тухайн экосистемийн температур өөрчлөгдөх магадлал буюу дулаарлын 
индекс  нь доорх хэлбэртэй бичигдэнэ. Үүнд:        

 
                                  

 
                                         (3) 

 
Дулаарлын индекс       –нь тооцоо хийсэн дээрх 27 жилд алгуур нэмэгдэх 

хандлагатай байгааг 1 дүгээр зураг (b)-ээс үзэж болно.  

 
1 дүгээр зураг. (a)- Экосистем дэх температурын тэнцвэрт төлөв алгуур алдагдах магадлал 

буюу   
 

         -ийн олон жилийн явц,  (b)- Экосистемийн температур алгуур дулаарах магадлал 

           
 

        буюу дулаарлын индексийн олон жилийн явц 
 

Харин      ийн магадлалыг хувиар илэрхийлж доорх хэлбэртэй бичиж болно.  
 

                              
 

               (4) 
 

Хэрэв хувьсах хэмжигдэхүүн Т-ийн утга нь нэмэгдсээр критик утгатайгаа (Т=Ткритик) 
тэнцүү болох үед                 = 63.21 болно. Ийнхүү    ≥63.21 болох нь 
экосистемийн температурын тухайн төлөв системийн өөрчлөлтөд орох босгыг давсныг 
илтгэнэ. 

Аливаа системийн өөрчлөлтөд үнэлгээ өгөхөд уг системийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн тоо үзүүлэлтийг магадлалын хэлбэрээр илэрхийлэх нь үнэлгээний аргыг 
ойлгомжтой бөгөөд хялбар болгодог сайн талтай [15].  

Нөгөө талаар их, бага янз бүрийн тоо хэмжээ, нэгжээр илэрхийлэгдэх хүчин 
зүйлүүдийг тодорхой нэг хуваарьт оруулан боловсруулах нь нөлөөллийн байдлыг 
харьцуулах, зэрэглэх зэрэгт зарчмын чухал ач холбогдолтой. Нөлөөллийн тоон 
үзүүлэлтийг магадлалын хэлбэрт шилжүүлснээр нөлөөллийн жинг тодорхойлох, нийт 
магадлал болон давхардмал нөлөөллийг тооцоолох боломж бүрддэг. 

Хуурайшлын  индексийг тооцоолох нь 
Хур тунадас нь хуурай газрын экосистемд хамгийн их нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл. 

Цөл, говь, хээр, ойт хээр, ой тайгын гэх мэт байгалийн бүсийн экосистемийн чадавх, 
биомассын бүтээмж нь хур тунадасны хэмжээ, усны ууршилтаас ихээхэн шалтгаалж 
тодорхой хязгаарлалтад ордог бөгөөд газарзүйн тархалтын хувьд ялгаа бүхий одоогийн 
байгалийн бүсийн экосистемийг бүрдүүлэхэд онцгой чухал үүрэгтэй. Тухайн газар нутагт 
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      (4)

Хэрэв хувьсах хэмжигдэхүүн Т-ийн утга нь нэмэгдсээр критик утгатайгаа 
(Т=Ткритик) тэнцүү болох үед μT = 100 - 100e-1 = 63.21 болно. Ийнхүү μT ≥ 63.21 болох нь 
экосистемийн температурын тухайн төлөв системийн өөрчлөлтөд орох босгыг давсныг 
илтгэнэ.

Аливаа системийн өөрчлөлтөд үнэлгээ өгөхөд уг системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 
тоо үзүүлэлтийг магадлалын хэлбэрээр илэрхийлэх нь үнэлгээний аргыг ойлгомжтой 
бөгөөд хялбар болгодог сайн талтай [15]. 

Нөгөө талаар их, бага янз бүрийн тоо хэмжээ, нэгжээр илэрхийлэгдэх хүчин 
зүйлүүдийг тодорхой нэг хуваарьт оруулан боловсруулах нь нөлөөллийн байдлыг 
харьцуулах, зэрэглэх зэрэгт зарчмын чухал ач холбогдолтой. Нөлөөллийн тоон 
үзүүлэлтийг магадлалын хэлбэрт шилжүүлснээр нөлөөллийн жинг тодорхойлох, нийт 
магадлал болон давхардмал нөлөөллийг тооцоолох боломж бүрддэг.
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УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Хуурайшлын индексийг тооцоолох нь
Хур тунадас нь хуурай газрын экосистемд хамгийн их нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл. Цөл, 

говь, хээр, ойт хээр, ой тайгын гэх мэт байгалийн бүсийн экосистемийн чадавх, биомассын 
бүтээмж нь хур тунадасны хэмжээ, усны ууршилтаас ихээхэн шалтгаалж тодорхой 
хязгаарлалтад ордог бөгөөд газарзүйн тархалтын хувьд ялгаа бүхий одоогийн байгалийн 
бүсийн экосистемийг бүрдүүлэхэд онцгой чухал үүрэгтэй. Тухайн газар нутагт олон жил 
дараалан дулаарлаас шалтгаалан ууршилт ихсэх нь экосистем хүчтэй өөрчлөгдөх, 
экосистемийн өөр төлөвт шилжихэд хүргэж болох талтай. Ууршилтын функц: 

    

олон жил дараалан дулаарлаас шалтгаалан ууршилт ихсэх нь экосистем хүчтэй 
өөрчлөгдөх, экосистемийн өөр төлөвт шилжихэд хүргэж болох талтай. Ууршилтын функц:       

 
        

  
           (5) 

 
Энд: Е- тухайн жилд орсон хур тунадасны усны ууршилт, мм, R- хур тунадасны жилийн 
нийлбэр, Е0- потенциал ууршилтын жилийн нийлбэр. Энэ тэгшитгэлийг усны ууршилтын 
Э.М.Ольдокопын томьѐо гэдэг [7]. 

Монгол улсын цаг уурын станц дээрх потенциал ууршилтын мэдээг Б.Ганцэцэгийн 
тооцоолсноор авсан [2]. 

Энэ томьѐоны   
  
  -нь хуурайшлаас шалтгаалах хур тунадасны алдагдлыг илэрхийлнэ. 

Харин    
  
   - нь хур тунадасны жилийн нийлбэрийн газарт үлдсэн хэсгийг заана.   

Цаг уурын станцын 27 жилийн мэдээгээр тооцоолсон байдлаас үзвэл хур 
тунадасны жилийн нийлбэрийн алдагдал ихсэх хандлагатай /2 дугаар зураг.a/      

Ууршилтын хэмжээг хур тунадасны хэмжээнд харьцуулан бага зэргийн хувиргалт 
хийсний дараа хуурайшлын индексийг доорх хэлбэртэй бичиж болно. Үүнд:   

  
                                          

 
      

  
                             (6) 

 
Хуурайшлын индексийг цаг уурын бодит мэдээгээр тооцоолсон дүнгээс үзэхэд 

хуурайших хандлагатай байгааг харж болно /2 дугаар зураг.b/. 

 
2 дугаар зураг. (a)-Бодит мэдээгээр тооцоолсон    

  
  - ийн олон жилийн явц буюу хуурайшлаас 
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өөрөө критик утга болно. 

Энэхүү хуурайшлын индекс нь М.И.Будыкогийн цацрагийн хуурайшлын 
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хуурайшлын коэффициентийн хамаарлыг тооцов. 

a)

year
1985 1995 2005 2015

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5 Erdenemandal
Hujirt
Renchinlumbe
tsetserleg

b)

year
1985 1995 2005 2015

0.52

0.62

0.72

0.82

0.92

1.02

Erdenemandal
Hujirt
Renchinlumbe
tsetserleg

2 дугаар зураг. (a)-Бодит мэдээгээр тооцоолсон 
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Энд: Е- тухайн жилд орсон хур тунадасны усны ууршилт, мм, R- хур тунадасны жилийн 
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                             (6) 

 
Хуурайшлын индексийг цаг уурын бодит мэдээгээр тооцоолсон дүнгээс үзэхэд 
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ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 2015204

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Хуурайшлын индексийн хувьд ямар нэг критик утгын босго тавиагүй бөгөөд индексийн 
утга 100-д дөхөж очиход жилд орсон бүх хур тунадасны ус бүрэн уурших нь өөрөө критик 
утга болно.

Энэхүү хуурайшлын индекс нь М.И.Будыкогийн цацрагийн хуурайшлын 
коэффициенттэй [7, 8] нэлээд өндөр урвуу хамааралтай. Цаг уурын Ринченлхүмбэ 
станцын 1986-2012 оны мэдээгээр тооцоолсон хуурайшлын индекс болон цацрагийн 
хуурайшлын коэффициентийн хамаарлыг тооцов.

 
3 дугаар зураг. Хуурайшлын индекс болон цацрагийн хуурайшлын коэффициентийн 

хамаарал /R=-0.97  95%confidence level/ 

Потенциал ууршилтын ирээдүйн утгыг тодорхойлох нь 
 Монгол орны агаарын температурын дундаж, потенциал ууршилт 2-ын хоорондын 

хамаарлыг математик статистикийн аргаар тооцоолоход корреляцийн коэффициент 0.901, 
дундаж алдаа 73.4 мм, үнэмлэхүй алдаа 57.07 мм бүхий нэлээд өндөр хамаарал гарлаа.  

 Иймд потенциал ууршилтын ирээдүйн утгыг Е0=1001.13 + 45.5466t гэсэн регрессийн 
тэгшитгэлээр тодорхойлох боломжтой. Энд: t-ирээдүйн жилийн дундаж температурын 
тооцоолсон утга, Е0- потенциал ууршилтын жилийн нийлбэр. 

 

 
4 дүгээр зураг.  Агаарын температурын жилийн дундаж болон  

боломжит ууршилтын орны хоорондын хамаарал 

Дулаарал-хуурайшлын индекс буюу мэдээллийн энтропи 
Дээр дурдсан дулаарлын болон хуурайшлын индексийг цаг уурын бодит мэдээллийг 

ашиглаж туршсан дүнгээс үзвэл эдгээр нь дэлхийн дулаарлаас шалтгаалах экосистемийн 
төлвийн өөрчлөлтийг илэрхийлэх боломжтой болох нь харагдаж байна. 

Энэхүү дулаарлын болон хуурайшлын индексийн үзүүлэлтийг экосистемийн 
тэнцвэрт төлвийн талаарх дохио (сигнал) гэж үзэн Шеннон-Винерийн томьѐолсон 
мэдээллийн энтропийг хэрэглэх боломжтой.  

Мэдээллийн энтроп нь системийн тодорхой бус байдлыг илэрхийлдэг бөгөөд доорх 
томъѐогоор илэрхийлэгдэнэ [15]. Үүнд:   

 
                                            S = Σ μi log μi                                       (8) 

 
Энд: μi –тооцоонд ашиглаж буй ―i‖ хувьсах хэмжигдэхүүн.  

Энтропи S нь хувьсах хэмжигдэхүүний тооцоолсон утга болон түүний логарифмын 
үржвэрийн нийлбэрээр илэрхийлэгдэнэ. Бидний авч үзэж буй тохиолдолд мэдээллийн 
энтропийн нэгж нь байт/хувиар илэрхийлэгдэнэ. Мэдээллийн энтропийн утгаар 
илэрхийлэгдэх энэ үзүүлэлтийг бид ―дулаарал-хуурайшлын индекс‖ гэж нэрлэв. 
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3 дугаар зураг. Хуурайшлын индекс болон цацрагийн хуурайшлын 
коэффициентийн хамаарал (R=-0.97 95%confidence level)

Потенциал ууршилтын ирээдүйн утгыг тодорхойлох нь
Монгол орны агаарын температурын дундаж, потенциал ууршилт 2-ын хоорондын 

хамаарлыг математик статистикийн аргаар тооцоолоход корреляцийн коэффициент 
0.901, дундаж алдаа 73.4 мм, үнэмлэхүй алдаа 57.07 мм бүхий нэлээд өндөр хамаарал 
гарлаа. 

Иймд потенциал ууршилтын ирээдүйн утгыг Е0=1001.13 + 45.5466t гэсэн регрессийн 
тэгшитгэлээр тодорхойлох боломжтой. Энд: t-ирээдүйн жилийн дундаж температурын 
тооцоолсон утга, Е0 - потенциал ууршилтын жилийн нийлбэр.

 
3 дугаар зураг. Хуурайшлын индекс болон цацрагийн хуурайшлын коэффициентийн 

хамаарал /R=-0.97  95%confidence level/ 

Потенциал ууршилтын ирээдүйн утгыг тодорхойлох нь 
 Монгол орны агаарын температурын дундаж, потенциал ууршилт 2-ын хоорондын 

хамаарлыг математик статистикийн аргаар тооцоолоход корреляцийн коэффициент 0.901, 
дундаж алдаа 73.4 мм, үнэмлэхүй алдаа 57.07 мм бүхий нэлээд өндөр хамаарал гарлаа.  

 Иймд потенциал ууршилтын ирээдүйн утгыг Е0=1001.13 + 45.5466t гэсэн регрессийн 
тэгшитгэлээр тодорхойлох боломжтой. Энд: t-ирээдүйн жилийн дундаж температурын 
тооцоолсон утга, Е0- потенциал ууршилтын жилийн нийлбэр. 

 

 
4 дүгээр зураг.  Агаарын температурын жилийн дундаж болон  

боломжит ууршилтын орны хоорондын хамаарал 

Дулаарал-хуурайшлын индекс буюу мэдээллийн энтропи 
Дээр дурдсан дулаарлын болон хуурайшлын индексийг цаг уурын бодит мэдээллийг 

ашиглаж туршсан дүнгээс үзвэл эдгээр нь дэлхийн дулаарлаас шалтгаалах экосистемийн 
төлвийн өөрчлөлтийг илэрхийлэх боломжтой болох нь харагдаж байна. 

Энэхүү дулаарлын болон хуурайшлын индексийн үзүүлэлтийг экосистемийн 
тэнцвэрт төлвийн талаарх дохио (сигнал) гэж үзэн Шеннон-Винерийн томьѐолсон 
мэдээллийн энтропийг хэрэглэх боломжтой.  

Мэдээллийн энтроп нь системийн тодорхой бус байдлыг илэрхийлдэг бөгөөд доорх 
томъѐогоор илэрхийлэгдэнэ [15]. Үүнд:   

 
                                            S = Σ μi log μi                                       (8) 

 
Энд: μi –тооцоонд ашиглаж буй ―i‖ хувьсах хэмжигдэхүүн.  

Энтропи S нь хувьсах хэмжигдэхүүний тооцоолсон утга болон түүний логарифмын 
үржвэрийн нийлбэрээр илэрхийлэгдэнэ. Бидний авч үзэж буй тохиолдолд мэдээллийн 
энтропийн нэгж нь байт/хувиар илэрхийлэгдэнэ. Мэдээллийн энтропийн утгаар 
илэрхийлэгдэх энэ үзүүлэлтийг бид ―дулаарал-хуурайшлын индекс‖ гэж нэрлэв. 
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4 дүгээр зураг. Агаарын температурын жилийн дундаж болон 
боломжит ууршилтын орны хоорондын хамаарал

дулаарал-хуурайшлын индекс буюу мэдээллийн энтропи
Дээр дурдсан дулаарлын болон хуурайшлын индексийг цаг уурын бодит мэдээллийг 

ашиглаж туршсан дүнгээс үзвэл эдгээр нь дэлхийн дулаарлаас шалтгаалах экосистемийн 
төлвийн өөрчлөлтийг илэрхийлэх боломжтой болох нь харагдаж байна.

Энэхүү дулаарлын болон хуурайшлын индексийн үзүүлэлтийг экосистемийн тэнцвэрт 
төлвийн талаарх дохио (сигнал) гэж үзэн Шеннон-Винерийн томьёолсон мэдээллийн 
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энтропийг хэрэглэх боломжтой. 
Мэдээллийн энтроп нь системийн тодорхой бус байдлыг илэрхийлдэг бөгөөд доорх 

томъёогоор илэрхийлэгдэнэ [15]. Үүнд: 

   S = Σ μi log μi         (8)

Энд: μi - тооцоонд ашиглаж буй “i” хувьсах хэмжигдэхүүн. 
Энтропи S нь хувьсах хэмжигдэхүүний тооцоолсон утга болон түүний логарифмын 

үржвэрийн нийлбэрээр илэрхийлэгдэнэ. Бидний авч үзэж буй тохиолдолд мэдээллийн 
энтропийн нэгж нь байт/хувиар илэрхийлэгдэнэ. Мэдээллийн энтропийн утгаар 
илэрхийлэгдэх энэ үзүүлэлтийг бид “дулаарал-хуурайшлын индекс” гэж нэрлэв.

Байгалийн бүсийн экосистемийн өөрчлөлтийг илэрхийлэх дулаарал-хуурайшлын 
индексийг тооцоолохдоо дээр дурдсан мэдээллийн энтропийг (9) ашигласан. Үүнд:

   µ = μTlnμT + μeInμe        (9)

Мэдээллийн энтропи их байна гэдэг нь тухайн системийн бодит байдлын өндөр 
зэрэглэл бүхий тодорхойгүй байдлыг илэрхийлдэг. 

Байгалийн бүсийн ирээдүйн өөрчлөлтийг тооцох дулаарал-хуурайшлын индекс 
нь жил жилийн экосистемийн анхдагч процент болох ногоон ургамлын биомассын 
хэмжээг хэр зэрэг зөв илэрхийлж байгааг харуулах зорилгоор уур амьсгалын ангиллын 
2 өөр хэсэгт хамаарах Ринченлхүмбэ, Эрдэнэмандал станцын 1986-2012 оны 27 жилийн 
мэдээгээр туршиж үзсэн дүнг 5 дугаар зурагт үзүүлэв.

Жил бүрийн дулааны улирлын дулаарал-хуурайшлын индекс болон Ринченлхүмбэ 
сумын цаг уурын станцын хашаалсан талбай дээрх бэлчээрийн ургамлын 8 дугаар сарын 
сүүлчийн арав хоногийн биомассын хоорондын корреляцийн коэффициент нь -0.63, 
дундаж алдаа нь 0.08, үнэмлэхүй алдаа нь 0.06; Эрдэнэмандал станцын 9 дүгээр сарын 
эхний арав хоногийн хашаалсан талбай дээрх ургамлын ургацын хувьд корреляцийн 
коэффициент нь -0.54, дундаж алдаа нь 0.54, үнэмлэхүй алдаа нь 0.45 байна. 

Байгалийн бүсийн экосистемийн өөрчлөлтийг илэрхийлэх дулаарал-хуурайшлын 
индексийг тооцоолохдоо дээр дурдсан мэдээллийн энтропийг (9) ашигласан. Үүнд: 

 
µ =                                            (9) 

 
Мэдээллийн энтропи их байна гэдэг нь тухайн системийн бодит байдлын өндөр 

зэрэглэл бүхий тодорхойгүй байдлыг илэрхийлдэг.  
Байгалийн бүсийн ирээдүйн өөрчлөлтийг тооцох дулаарал-хуурайшлын индекс нь 

жил жилийн экосистемийн анхдагч процент болох ногоон ургамлын биомассын хэмжээг 
хэр зэрэг зөв илэрхийлж байгааг харуулах зорилгоор уур амьсгалын ангиллын 2 өөр 
хэсэгт хамаарах Ринченлхүмбэ, Эрдэнэмандал станцын 1986-2012 оны 27 жилийн 
мэдээгээр туршиж үзсэн дүнг 5 дугаар зурагт үзүүлэв. 

Жил бүрийн дулааны улирлын дулаарал-хуурайшлын индекс болон Ринченлхүмбэ 
сумын цаг уурын станцын хашаалсан талбай дээрх бэлчээрийн ургамлын 8 дугаар сарын 
сүүлчийн арав хоногийн биомассын хоорондын корреляцийн коэффициент нь -0.63, 
дундаж алдаа нь 0.08, үнэмлэхүй алдаа нь 0.06; Эрдэнэмандал станцын 9 дүгээр сарын 
эхний арав хоногийн хашаалсан талбай дээрх ургамлын ургацын хувьд корреляцийн 
коэффициент нь -0.54, дундаж алдаа нь 0.54, үнэмлэхүй алдаа нь 0.45 байна.  

 

 
5 дугаар зураг.  Жил бүрийн 5-9 дүгээр сарын дулаарал-хуурайшлийн индекс  

Ринченлхүмбэ (зүүн гар талд), Эрдэнэмандал (баруун гар талд)  
цаг уурын станцын бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээтэй (ц/га) уялдах нь 

 
Дээр дурдсан туршилтын дүнгээс үзэхэд дулаарал-хуурайшлын индексийг ашиглан 

байгалийн бүсийн экосистемийн дэлхийн дулаарлаас үүдэлтэй агаарын температурын 
жилийн дунджийн өөрчлөлт, хуурайшил, бэлчээрийн ургамлын төлөв байдлын ерөнхий 
хандлагад ямар нэг хэмжээгээр үнэлгээ өгөх боломжтой. 
 
Дулаарал-хуурайшлийн индексийг ашиглан байгалийн бүсийн экосистемийн төлөв 
байдлыг үнэлэх нь   

Дулаарал-хуурайшлын индексээр тодорхойлсон экосистемийн төлөв байдлын 
үнэлгээний тодорхой нэг цэг дээрх хамгийн их энтропийн ойролцоо утгыг дараах байдлаар 
олж болно. Тухайлбал, дээр өгүүлсэн дагуу цөлийн бүсийн экосистемийн төв цэг дээр Т = 
Тkr,, борооны ус 100 хувь ууршсан гэж үзвэл энтропийн хамгийн их утга ойролцоогоор 
доорх байдалтай гарна. Үүнд:  

 
                                    байт хувь 
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5 дугаар зураг. Жил бүрийн 5-9 дүгээр сарын дулаарал-хуурайшлийн индекс 
Ринченлхүмбэ (зүүн гар талд), Эрдэнэмандал (баруун гар талд) 

цаг уурын станцын бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээтэй (ц/га) уялдах нь

Дээр дурдсан туршилтын дүнгээс үзэхэд дулаарал-хуурайшлын индексийг ашиглан 
байгалийн бүсийн экосистемийн дэлхийн дулаарлаас үүдэлтэй агаарын температурын 
жилийн дунджийн өөрчлөлт, хуурайшил, бэлчээрийн ургамлын төлөв байдлын ерөнхий 
хандлагад ямар нэг хэмжээгээр үнэлгээ өгөх боломжтой.
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дулаарал-хуурайшлийн индексийг ашиглан байгалийн бүсийн экосистемийн 
төлөв байдлыг үнэлэх нь 

Дулаарал-хуурайшлын индексээр тодорхойлсон экосистемийн төлөв байдлын 
үнэлгээний тодорхой нэг цэг дээрх хамгийн их энтропийн ойролцоо утгыг дараах 
байдлаар олж болно. Тухайлбал, дээр өгүүлсэн дагуу цөлийн бүсийн экосистемийн 
төв цэг дээр Т = Тkr, борооны ус 100 хувь ууршсан гэж үзвэл энтропийн хамгийн их утга 
ойролцоогоор доорх байдалтай гарна. Үүнд: 

	 	 	 μ(max) = 63.21ln63.21 + 100ln100 = 722.1 байт/хувь

Дэлхийн дулаарлаас шалтгаалж байгалийн бүсийн экосистемийн төлөв байдал 
өөрчлөгдөхөд хүргэх уур амьсгалын элементүүдийн критик утгын шугам гэж тухайн 
байгалийн бүс нөгөө бүсэд шилжих залгаа шугамыг авав. 

Үүний тулд дэлхийн дулаарлын нөлөө харьцангуй сул байсан 1961-1990 оны уур 
амьсгалын үзүүлэлтийн суурь дундаж мэдээгээр газарзүйн өргөрөг, уртрагийн торын 
зангилааны цэг бүр дээр дулаарал-ууршлийн индексийн тооцоо хийж зурагласан.

Суурь дундаж мэдээгээр тооцоолсон дулаарал-ууршлын индексийн газарзүйн 
тархалтын зургийг уур амьсгалын тоон ангиллын зурагтай харьцуулж үзвэл энтропийн 
хамгийн их утга цөлийн бүсэнд ажиглагдаж байна. Ийнхүү харьцуулалт хийсний үндсэн 
дээр говийн хуурай бүсийн хойд хилийн шугамыг (улаан өнгөөр зурсан) 690 гэж авсан  
(6 дугаар зураг).

байгалийн бүсийн экосистемийн ирээдүйн төлөв 
Монгол орны хэмжээнд зүгшрүүлсэн хүлэмжийн хийн ялгарлын 8.5 хувилбараар 

тооцоолсон 2081-2100 оны мэдээллийг ашиглаж [3] өмнө дурдсан аргачлалын дагуу 
дулаарал-хуурайшлын индексийг тооцоолж зураг дээр буулгасан байдлыг үзүүлэв. 

Дэлхийн дулаарлаас шалтгаалж байгалийн бүсийн экосистемийн төлөв байдал 
өөрчлөгдөхөд хүргэх уур амьсгалын элементүүдийн критик утгын шугам гэж тухайн 
байгалийн бүс нөгөө бүсэд шилжих залгаа шугамыг авав.  

Үүний тулд дэлхийн дулаарлын нөлөө харьцангуй сул байсан 1961-1990 оны уур 
амьсгалын үзүүлэлтийн суурь дундаж мэдээгээр  газарзүйн өргөрөг, уртрагийн торын 
зангилааны цэг бүр дээр дулаарал-ууршлийн индексийн тооцоо хийж зурагласан. 

Суурь дундаж мэдээгээр тооцоолсон дулаарал-ууршлын индексийн газарзүйн 
тархалтын зургийг уур амьсгалын тоон ангиллын зурагтай харьцуулж үзвэл энтропийн 
хамгийн их утга цөлийн бүсэнд ажиглагдаж байна. Ийнхүү харьцуулалт хийсний үндсэн 
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термодинамик аналог тэгшитгэлийг ашиглан Английн Хэйдлийн төвийн орчил урсгалын 
загварыг ашиглан цөлийн бүсийн шилжилтийг тооцоолсонтой бидний судалгааны үр дүн 
ижил гарсан. Ийнхүү янз бүрийн хугацаанд өөр арга, өөр мэдээ ашиглаж хийсэн тооцооны 
үр дүн үндсэндээ адил гарч байна.

Дулаарал-хуурайшлын индексийг ашиглан агаарын температурын жилийн дунджийн 
өөрчлөлт, хуурайшил, бэлчээрийн ургамлын төлөв байдлын ерөнхий хандлагад ямар нэг 
хэмжээгээр үнэлгээ өгөх боломжтой гэсэн дүгнэлт хийж болохоор байна.

Энэхүү судалгаанаас үзвэл 21 дүгээр зуунд говийн бүсийн хойд хил 20 жил тутам 120 
км-ээр хойш түрж болзошгүй буюу агаар мандлын ерөнхий орчил урсгалын 10 загварын 
ансамбль үр дүнгээр хүлэмжийн хийн ялгарлын 8.5 хувилбараар тооцоолсон байдлаас 
үзвэл дэлхийн дулаарлаас шалтгаалж Монгол орны ихээхэн нутаг дэвсгэр дээр дулаарал, 
хуурайшил их болж газрын доройтол хамрах хүрээгээ тэлэх магадлал өндөр байна. 

21 дүгээр зуунд Монгол улсын газар нутгийн ихээхэн хувийг эзэлдэг хээрийн бүсэнд 
дулаарал, ууршлын хувьд говийнхтой адил болж бэлчээр хомсдох, унд усны гачаалд 
орох, төв болон зүүн бүсийн газар тариалангийн талбай өмнөхөөсөө хумигдах зэргээр хүн 
амын улам өсөн нэмэгдэх хүнсний хангамжинд зохисгүй нөлөөлөхөөр байгаа тул сөрөг 
нөлөөллийг багасгах, уур амьсгалын ирээдүйн өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээг 
аль болох эртнээс авч хэрэгжүүлэх шаардлага гарч байна.
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улаанбаатар Хот орчмын орчиХ мандлын 
дээд үе даВХаргын озоны судалгаа

Д.Сандэлгэр1, С.Эрдэнэсүх1, П.Гомболүүдэв2

1 МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль
2 УЦУОСМХ, Уур амьсгалын сектор

Хураангуй
Энэ судалгаанд өндрийн түвшинд нисдэг онгоцонд суурилуулсан багажийн 

тусламжтай хэмжигдсэн озоны олон жилийн мэдээг ашиглаж Улаанбаатар хот орчмын 
дээд орчих мандлын озоны улирал, жилийн горимыг гаргасан ба озоны энэхүү 
хуваарилагдалтанд агаар мандлын дулааны ба динамик хүчин зүйлсийн үзүүлэх нөлөөг 
агаар мандлын загварчлал болон бусад бодит хэмжилтийн мэдээ ашиглан судалж зохих 
үр дүнд хүрлээ.

Түлхүүр үгс: Озон, потенциал хуйлрал, завсрын орчих мандал, босоо хурд, давхраат 
мандлын агаарын түрэлт.

оршил
Озон бол орчих мандлын доод хэсэгт агаарыг бохирдуулж хүний эрүүл мэнд 

болон ургамлын өсөлтөнд муугаар нөлөөлдөг [Naja and Lal, 2002] бохирдуулагч бөгөөд 
орчих мандлын дээд хэсэгт 0.35 Вт/м2 дундаж цацрагийн ачаалалтайгаар [Forster et 
al., 2007] дэлхийн дулаарлыг дэмждэг [Lacis et al., 1990] хүлэмжийн хий төдийгүй агаар 
мандлын химийг зангидаж чаддаг [Lal, 2007] орчих мандлын чухал ач холбогдолтой бага 
агууламжтай хийнүүдийн нэг юм.

Орчих мандлыг 0-3 км хүртэл доод, 3-8 км хүртэл дунд, 8-аас завсрын орчих мандал 
хүртэл дээд орчих мандал гэсэн 3 давхаргад хуваадаг. Доод ба дунд орчих мандалд озон 
ихэвчлэн агаарыг бохирдуулагч хийнүүдийн фото химийн исэлдэлтээр үүсдэг бол дээд 
орчих мандлын озоны ихэнх хэсэг озоноор баялаг давхраат мандлаас зөөгдөж ирдэг 
[Crutzen, 1995] ба үлдсэн хэсэг нь доод давхаргуудаас конвекциор [Folkins et al, 2002] 
юм уу эсвэл өөр газраас адвекциар зөөгдөж ирдэг [Lal et al, 2013]. Давхраат мандлаас 
орчих мандал руу орж ирсэн агаарын доош чиглэсэн урсгал нь дундад болон өндөр 
өргөргийн орчих мандлын озоны балансад чухал байр суурийг эзэлдэг [Holton et al, 1995]. 
Озоны энэхүү зөөгдөл нь бүс нутгийн хэмжээний завсрын орчих мандлын (ЗОМ) муж дахь 
синоптикийн масштабын өөрчлөлтөөр [Stohl et al., 2003] юм уу эвсэл бичил масштабын 
фронт буюу конвектив системүүдэд илэрдэг [Collins et al., 2003]. Түүнчлэн туйлын болон 
субтропикийн олгойдох урсгалын нөлөөгөөр давхраат мандлаас агаар түрж орж ирэх үед 
озоны хэмжээ огцом нэмэгддэг [Trickl et al, 2011].

Тодорхойлох аргаар нь ЗОМ-ыг хүйтэн цэгийн, динамик, озоны болон химийн ЗОМ 
гэх мэтээр нэрлэдэг [Mohanakumar, 2008; Иванова, 2013]. Эндээс хамгийн түгээмэл 
хэрэглэгддэг нь дулааны буюу хүйтэн цэгийн ЗОМ боловч орчин үеийн агаар мандлын 
бага агууламжтай хийн судалгаанд динамик буюу Эртелийн потенциал хуйлралд (ПХ) 
үндэслэгдсэн ЗОМ-ын талаар ихээр дурьдах болжээ. ПХ нь давхраат мандлын агаарын 
хөдөлгөөнийг дагадаг чухал хэрэгсэл бөгөөд үүнийг “PVU” гэсэн стандарт нэгжээр (1 
PVU=10−6·m2·s−1·K·kg−1) илэрхийлдэг [Holton et al, 1995]. Динамик ЗОМ нь судалгааны 
чиглэлээс хамаараад ПХ-ийн 1-4 PVU утганд илэрдэг [Иванова, 2013] бөгөөд давхраат 
ба орчих мандлын хоорондын агаарын массын солилцоонд чиглэсэн сүүлийн үеийн 
судалгаануудад энэ утгыг 1.6-2 pvu байдаг [Holton et al, 1995; Cristofanelli et al, 2006] 
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гэж үзжээ. Өөрөөр хэлбэл, ЗОМ-аас дооших түвшинд 1.6-2 PVU ба түүнээс дээш ПХ-
ын утга илэрвэл энэ нь давхраат мандлын агаар орчих мандалд орж ирснийг гэрчилнэ 
[Lal et al, 2013]. Энэ үед орчих мандлын озоны гэнэтийн ихсэлт ажиглагддаг [Austin and 
Midgley, 2003]. Иймээс энд агаар мандлын загварчлал болон бусад бодит хэмжилтийн 
мэдээ ашиглан дээд орчих мандлын озоны улирал, жилийн хуваарилагдалт, түүнд агаар 
мандлын дулааны ба динамик хүчин зүйлсийн үзүүлэх нөлөөг судлах зорилгыг тавьж 
ажиллаа.

судлагдсан байдал
Энэ төрлийн судалгаа дэлхийн шинжлэх ухаан, технологи орнуудад хөгжсөн 

орнуудад ихээр хийгдэж байгаа бол манай орны хувьд тухайн судалгаанд ашиглах багаж, 
төхөөрөмж, мэдээ материал бараг байдаггүйтэй холбоотой өндрийн түвшний судалгаа тун 
хомс. Харин газрын гадарга орчмын бага агууламжтай хийн судалгаа нилээд хийгдсэн. 
Тухайлбал, Орос-Монголын дээд агаар мандлыг судлах үндэсний төвийг Сайншандад 
байгуулж 1988-1992 онд нийлбэр озоныг хэмжиж байсан [Бүжидмаа Б., 2001, 2005] 
бол Монгол-Оросын хамтарсан экспедиц 2005-2014 онд жил болгоны 7 дугаар сард 
Монгол орны говийн бүсийн зарим газарт газрын гадарга орчимд агаар мандлын бага 
агууламжтай хольцуудын хэмжилтийг хийсэн. Эдгээр хэмжилтийн мэдээ материалыг 
ашиглан доктор Д.Аззаяа, Д.Оюунчимэг нар ОХУ-ын эрдэмтдийн хамт нилээд судалгаа 
хийсэн [Жамсуева Г.С нар 2005, 2006, 2009, 2013]. 

Мөн АНУ-ын НОАА-ийн Дэлхийн системийн судалгааны лабораторитой хамтран 
бага оврын онгоцоор Улаанбаатар хот орчмын доод орчих мандлын (4.5 км хүртэл) 
озоны босоо тархалтын хэмжилтийг хийсэн [Д.Оюунчимэг, 2010] боловч уг мэдээ нийтэд 
ашиглагдахгүй байгаа. 2010 оноос Улаанбаатар хот орчимд хэд хэдэн газарт газрын 
гадарга орчмын озоны хэмжилт хийгдэж байна [Д.Оюунчимэг, Баярмагнай, 2014]. 
Агаар мандлын босоо бүтцийн талаар аэрологийн мэдээ ашиглан Г.Баасанхүү (1998, 
2004) нар судалсан. Сүүлийн жилүүдэд агаар мандлын бага агууламжтай хийн босоо 
тархалтыг агаар мандлын босоо бүтэцтэй уялдуулсан судалгааг хиймэл дагуул, агаар 
мандлын загварчлал, онгоц, озонзонд, радиозондын мэдээ ашиглан хийж эхлээд байна 
[Д.Оюунчимэг, 2010, 2013; Д.Сандэлгэр нар, 2014, 2015]. 

ашигласан мэдээ, аргазүй
Озоны босоо тархалт маш хувьсамтгай бөгөөд үүнийг ойлгох, судлах нь өнөө үед 

маш чухал асуудлын нэг болоод байна. Озоны босоо тархалтыг озонзонд, лидар, газрын 
спектрометрүүд болон онгоц, хиймэл дагуулд суурилуулсан багажуудын тусламжтай 
хэмждэг. Хэдийгээр манай оронд энэ төрлийн багаж, төхөөрөмж байхгүй боловч манай 
орны агаарын замаар дайран өнгөрч байгаа өндрийн нислэгийн онгоцонд суурилуулсан 
озоны хэмжилтийн тусламжтайгаар дээд орчих мандлын озоныг судлах боломжтой. 
“Зорчигч Тээврийн Онгоцонд суурилуулсан Озон ба Усны уурын Хэмжилт” (ЗТООУХ) 
программ 1993 онд Герман ба Ази, Европын өндөр хөгжилтэй орнуудын хоорондох 
зорчигч тээврийн A340 онгоцны замын дагуух температур, даралт, чийг, усны уур болон 
озоныг тасралтгүй автоматаар хэмжих зориулалттайгаар анх эхэлсэн [Marenco et al, 
1998]. ЗТООУХ программын озоны мэдээ 8-13 км-ын ЗОМ-ын мужийн нислэгийн замын 
дагуух өндөрт хийгддэг ба озоны босоо тархалт нислэгийн эхлэл ба төгсгөлийн онгоцны 
буудлуудад хөөрч буух үед хэмжигддэг [Marenco et al, 1998].

БНЭУ-ын Физикийн судалгааны лабораториос ЗТООУХ программын нислэгийн 
замын дагуух озоны 1995-2010 оны хэмжилтийн мэдээ Улаанбаатар хот орчмын (Х.Ө46-
48°, З.У106-108°) дээд орчих мандлын хувьд олдсон нь энэ судалгааг хийх боломжийг 
олгосон. Дээрх мэдээллийг ашиглан Улаанбаатар хот орчмын дээд орчих мандлын озоны 
жилийн доторх хуваарилагдалтыг гаргасан ба энэ хуваарилагдалтанд агаар мандлын 
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дулааны болон динамик хүчин зүйлсийн үзүүлэх нөлөөг Европын Дунд хугацааны цаг 
агаарын прогнозын төвийн (ECMWF) реанализ мэдээ мөн АНУ-ын агаарын хэсгийн 
тархалт, зөөгдлийн HYSPLIT загварын үр дүнг ашиглан судалсан. Мөн ЗОМ-ын түвшинг 
тодорхойлохдоо Улаанбаатар аэрологийн станцын 1995-2010 оны хөөргөлтийн мэдээг 
ашигласан.

үр дүн
Дээд орчих мандлын озоны судалгаанд нэн түрүүнд орчих мандлын дээд хил буюу 

ЗОМ-ын түвшнийг тодорхойлох шаардлага гардаг. Улаанбаатар орчмын ЗОМ-ын хүйтэн 
цэгийн түвшинг 1995-2010 оны аэрологийн хөөргөлтийн мэдээ ашиглан тодорхойлж 1 
дүгээр зурагт харууллаа. 

тодорхойлохдоо Улаанбаатар аэрологийн станцын 1995-2010 оны хөөргөлтийн мэдээг 
ашигласан. 
 
Үр дүн 

Дээд орчих мандлын озоны судалгаанд нэн түрүүнд орчих мандлын дээд хил буюу 
ЗОМ-ын түвшнийг тодорхойлох шаардлага гардаг. Улаанбаатар орчмын ЗОМ-ын хүйтэн 
цэгийн түвшинг 1995-2010 оны аэрологийн хөөргөлтийн мэдээ ашиглан тодорхойлж 1 
дүгээр зурагт харууллаа.  

 
1 дүгээр зураг. Улаанбаатар орчмын завсрын  

орчих мандлын дундаж өндөр 
 

Улаанбаатар орчмын ЗОМ-ын дундаж өндөр өглөө, оройны хөөргөлтөөс бараг 
ялгаагүй болох нь илэрсэн ба дунджаар далайн түвшнээс дээш 10.60.7 км-т байрладаг. 
Циклон тогтож, тогтвортой халж конвекц хөгждөг зуны улиралд ЗОМ-ын өндөр хамгийн их 
(~12 км) утгандаа хүрэх ба тогтвортой эсрэг циклон тогтож, агаар доош суудаг өвлийн 
улиралд хамгийн нам өндөрт (~9 км) ажиглагддаг. Энэ нь орчих мандлын дээд үе 
давхарга дахь температур болон хурдны босоо байгуулагчийн босоо чиглэл дэх 
тархалтын жилийн явцаас илүү тодорхой харагдаж байна (2 дугаар зураг). Дээд орчих 
мандал дахь хүйтний улирлын нам температур нь доош чиглэсэн агаарын урсгалтай (>0, 
w<0, агаарын суулт), дулааны улирлын температур нь дээш чиглэсэн агаарын урсгалтай 
(<0, w>0, конвекц) тус тус давхцаж байна. Энд босоо хурд  (Па/с) ба салхины хурдны 
босоо байгуулагч w (см/с) нь урвуу хэмжигдэхүүн. Тиймээс дээрх дулааны болон динамик 
нөхцөл нь ЗОМ-ын хүйтэн гадаргын өндрийн жилийн явцыг бий болгодог. 

 

 
2 дугаар зураг. Дээд орчих мандлын хурдны  

босоо байгуулагч ба температур 
 

Манай оронд хамгийн ойр орших Япон улсын Саппоро станцаас озонзонд хөөрдөг. 
Уг станцаас хөөрсөн озонзондын нэгэн хөөргөлтийн мэдээнээс агаар мандлын доод үе 
давхарга дахь озоны босоо чиглэл дэх хуваарилагдалтыг харж болно (3 дугаар зураг).  

 

1 дүгээр зураг. Улаанбаатар орчмын завсрын 
орчих мандлын дундаж өндөр

Улаанбаатар орчмын ЗОМ-ын дундаж өндөр өглөө, оройны хөөргөлтөөс бараг 
ялгаагүй болох нь илэрсэн ба дунджаар далайн түвшнээс дээш 10.6±0.7 км-т байрладаг. 
Циклон тогтож, тогтвортой халж конвекц хөгждөг зуны улиралд ЗОМ-ын өндөр хамгийн 
их (~12 км) утгандаа хүрэх ба тогтвортой эсрэг циклон тогтож, агаар доош суудаг 
өвлийн улиралд хамгийн нам өндөрт (~9 км) ажиглагддаг. Энэ нь орчих мандлын дээд 
үе давхарга дахь температур болон хурдны босоо байгуулагчийн босоо чиглэл дэх 
тархалтын жилийн явцаас илүү тодорхой харагдаж байна (2 дугаар зураг). Дээд орчих 
мандал дахь хүйтний улирлын нам температур нь доош чиглэсэн агаарын урсгалтай (w>0, 
w<0, агаарын суулт), дулааны улирлын температур нь дээш чиглэсэн агаарын урсгалтай 
(w<0, w>0, конвекц) тус тус давхцаж байна. Энд босоо хурд w (Па/с) ба салхины хурдны 
босоо байгуулагч w (см/с) нь урвуу хэмжигдэхүүн. Тиймээс дээрх дулааны болон динамик 
нөхцөл нь ЗОМ-ын хүйтэн гадаргын өндрийн жилийн явцыг бий болгодог.

тодорхойлохдоо Улаанбаатар аэрологийн станцын 1995-2010 оны хөөргөлтийн мэдээг 
ашигласан. 
 
Үр дүн 

Дээд орчих мандлын озоны судалгаанд нэн түрүүнд орчих мандлын дээд хил буюу 
ЗОМ-ын түвшнийг тодорхойлох шаардлага гардаг. Улаанбаатар орчмын ЗОМ-ын хүйтэн 
цэгийн түвшинг 1995-2010 оны аэрологийн хөөргөлтийн мэдээ ашиглан тодорхойлж 1 
дүгээр зурагт харууллаа.  

 
1 дүгээр зураг. Улаанбаатар орчмын завсрын  

орчих мандлын дундаж өндөр 
 

Улаанбаатар орчмын ЗОМ-ын дундаж өндөр өглөө, оройны хөөргөлтөөс бараг 
ялгаагүй болох нь илэрсэн ба дунджаар далайн түвшнээс дээш 10.60.7 км-т байрладаг. 
Циклон тогтож, тогтвортой халж конвекц хөгждөг зуны улиралд ЗОМ-ын өндөр хамгийн их 
(~12 км) утгандаа хүрэх ба тогтвортой эсрэг циклон тогтож, агаар доош суудаг өвлийн 
улиралд хамгийн нам өндөрт (~9 км) ажиглагддаг. Энэ нь орчих мандлын дээд үе 
давхарга дахь температур болон хурдны босоо байгуулагчийн босоо чиглэл дэх 
тархалтын жилийн явцаас илүү тодорхой харагдаж байна (2 дугаар зураг). Дээд орчих 
мандал дахь хүйтний улирлын нам температур нь доош чиглэсэн агаарын урсгалтай (>0, 
w<0, агаарын суулт), дулааны улирлын температур нь дээш чиглэсэн агаарын урсгалтай 
(<0, w>0, конвекц) тус тус давхцаж байна. Энд босоо хурд  (Па/с) ба салхины хурдны 
босоо байгуулагч w (см/с) нь урвуу хэмжигдэхүүн. Тиймээс дээрх дулааны болон динамик 
нөхцөл нь ЗОМ-ын хүйтэн гадаргын өндрийн жилийн явцыг бий болгодог. 

 

 
2 дугаар зураг. Дээд орчих мандлын хурдны  

босоо байгуулагч ба температур 
 

Манай оронд хамгийн ойр орших Япон улсын Саппоро станцаас озонзонд хөөрдөг. 
Уг станцаас хөөрсөн озонзондын нэгэн хөөргөлтийн мэдээнээс агаар мандлын доод үе 
давхарга дахь озоны босоо чиглэл дэх хуваарилагдалтыг харж болно (3 дугаар зураг).  

 

2 дугаар зураг. Дээд орчих мандлын хурдны 
босоо байгуулагч ба температур
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Манай оронд хамгийн ойр орших Япон улсын Саппоро станцаас озонзонд хөөрдөг. 
Уг станцаас хөөрсөн озонзондын нэгэн хөөргөлтийн мэдээнээс агаар мандлын доод үе 
давхарга дахь озоны босоо чиглэл дэх хуваарилагдалтыг харж болно (3 дугаар зураг). 

 
3 дугаар зураг. Саппорогоос хөөргөсөн озонозондын мэдээ,  

2011.01.11-ний өдөр 
 

Агаар мандлын доод үе давхарга дахь температурын босоо тархалтаас эхний 
хүйтэн цэг олддог. Үүнийг ЗОМ-ын хүйтэн цэгийн өндөр гэх ба озоны хольцын харьцаа 
газрын гадаргаас алгуур нэмэгдэж байснаа энэ түвшнээс дээш огцом ихсэж 30-35 км-ын 
өндөрт хамгийн их утгандаа хүрээд буцаж буурдаг [Sandelger, 2014; Lal et al, 2013]. 

ЗТООУХ программын озоны мэдээ ашиглан гаргасан Улаанбаатар хот орчмын 
озоны босоо тархалтын улирал, жилийн явцыг 4 дүгээр зурагт үзүүллээ. Эндээс хаврын 
улиралд дээд орчих мандлын аль ч өндөрт озоны агууламж өндөр бөгөөд хэлбэлзэл ихтэй 
байгааг харж болно. Үүнээс гадна ЗОМ-ын түвшнээс доор озоны өндөр агууламжтай үе 
илэрлээ. Энэ нь давхраат мандлын агаарын массын түрэлттэй холбоотойгоор хавар озон 
ихэсдэг [Austin and Midgley, 2003] гэсэн бусад орны судлаачдын үр дүнтэй тохирч байна. 
Гэхдээ өдөр бүр нислэггүй учраас цөөн тооны хэмжилтийн дунджаар ийм өндөр утга 
илэрсэн байх талтай. 

 

 
4 дүгээр зураг. Дээд орчих мандлын озоны улирал (b), жилийн (a) явц 

 
Мөн Г.С.Жамсуева нар (2009) судалгаандаа зуны улирлын газрын гадаргын озоны 

гэнэтийн ихсэлтийг судлаад давхраат ба орчих мандлын хоорондын агаарын массын 
солилцоотой холбоотой байж болох юм гэж дүгнэжээ. 

Тиймээс нэн түрүүнд дээд орчих мандлын ПХ-ын жилийн явцыг судлах 
шаардлагатай. ECMWF ренализ мэдээ ашиглан дээд орчих мандлын ПХ-ын жилийн явцыг 
гаргаж 5 дугаар зурагт харууллаа. 

 

3 дугаар зураг. Саппорогоос хөөргөсөн озонозондын мэдээ, 
2011.01.11-ний өдөр

Агаар мандлын доод үе давхарга дахь температурын босоо тархалтаас эхний хүйтэн 
цэг олддог. Үүнийг ЗОМ-ын хүйтэн цэгийн өндөр гэх ба озоны хольцын харьцаа газрын 
гадаргаас алгуур нэмэгдэж байснаа энэ түвшнээс дээш огцом ихсэж 30-35 км-ын өндөрт 
хамгийн их утгандаа хүрээд буцаж буурдаг [Sandelger, 2014; Lal et al, 2013].

ЗТООУХ программын озоны мэдээ ашиглан гаргасан Улаанбаатар хот орчмын озоны 
босоо тархалтын улирал, жилийн явцыг 4 дүгээр зурагт үзүүллээ. Эндээс хаврын улиралд 
дээд орчих мандлын аль ч өндөрт озоны агууламж өндөр бөгөөд хэлбэлзэл ихтэй байгааг 
харж болно. Үүнээс гадна ЗОМ-ын түвшнээс доор озоны өндөр агууламжтай үе илэрлээ. 
Энэ нь давхраат мандлын агаарын массын түрэлттэй холбоотойгоор хавар озон ихэсдэг 
[Austin and Midgley, 2003] гэсэн бусад орны судлаачдын үр дүнтэй тохирч байна. Гэхдээ 
өдөр бүр нислэггүй учраас цөөн тооны хэмжилтийн дунджаар ийм өндөр утга илэрсэн 
байх талтай.

 
3 дугаар зураг. Саппорогоос хөөргөсөн озонозондын мэдээ,  

2011.01.11-ний өдөр 
 

Агаар мандлын доод үе давхарга дахь температурын босоо тархалтаас эхний 
хүйтэн цэг олддог. Үүнийг ЗОМ-ын хүйтэн цэгийн өндөр гэх ба озоны хольцын харьцаа 
газрын гадаргаас алгуур нэмэгдэж байснаа энэ түвшнээс дээш огцом ихсэж 30-35 км-ын 
өндөрт хамгийн их утгандаа хүрээд буцаж буурдаг [Sandelger, 2014; Lal et al, 2013]. 

ЗТООУХ программын озоны мэдээ ашиглан гаргасан Улаанбаатар хот орчмын 
озоны босоо тархалтын улирал, жилийн явцыг 4 дүгээр зурагт үзүүллээ. Эндээс хаврын 
улиралд дээд орчих мандлын аль ч өндөрт озоны агууламж өндөр бөгөөд хэлбэлзэл ихтэй 
байгааг харж болно. Үүнээс гадна ЗОМ-ын түвшнээс доор озоны өндөр агууламжтай үе 
илэрлээ. Энэ нь давхраат мандлын агаарын массын түрэлттэй холбоотойгоор хавар озон 
ихэсдэг [Austin and Midgley, 2003] гэсэн бусад орны судлаачдын үр дүнтэй тохирч байна. 
Гэхдээ өдөр бүр нислэггүй учраас цөөн тооны хэмжилтийн дунджаар ийм өндөр утга 
илэрсэн байх талтай. 

 

 
4 дүгээр зураг. Дээд орчих мандлын озоны улирал (b), жилийн (a) явц 

 
Мөн Г.С.Жамсуева нар (2009) судалгаандаа зуны улирлын газрын гадаргын озоны 

гэнэтийн ихсэлтийг судлаад давхраат ба орчих мандлын хоорондын агаарын массын 
солилцоотой холбоотой байж болох юм гэж дүгнэжээ. 

Тиймээс нэн түрүүнд дээд орчих мандлын ПХ-ын жилийн явцыг судлах 
шаардлагатай. ECMWF ренализ мэдээ ашиглан дээд орчих мандлын ПХ-ын жилийн явцыг 
гаргаж 5 дугаар зурагт харууллаа. 

 

4 дүгээр зураг. Дээд орчих мандлын озоны улирал (b), жилийн (a) явц

Мөн Г.С.Жамсуева нар (2009) судалгаандаа зуны улирлын газрын гадаргын озоны 
гэнэтийн ихсэлтийг судлаад давхраат ба орчих мандлын хоорондын агаарын массын 
солилцоотой холбоотой байж болох юм гэж дүгнэжээ.



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 2015212

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Тиймээс нэн түрүүнд дээд орчих мандлын ПХ-ын жилийн явцыг судлах 
шаардлагатай. ECMWF ренализ мэдээ ашиглан дээд орчих мандлын ПХ-ын жилийн явцыг 
гаргаж 5 дугаар зурагт харууллаа.

 
5 дугаар зураг. Дээд орчих мандлын потенциал хуйлралын жилийн явц 

 
Дээд орчих мандал дахь ПХ нь озоны жилийн явцтай төстэй хүйтний улиралд их, 

дулааны улиралд бага утгатай байна. Жилийн хугацаанаас буюу ЗОМ-ын өндрөөс 
хамаараад 2 pvu ПХ-ын утга өвөл хамгийн нам 9.2 км-т, зун хамгийн өндөр 10 км-т хавар, 
намар дундаж буюу 9.4 км өндөрт тус тус ажиглагддаг байна. 

 
1 дүгээр хүснэгт. Дээд орчих мандлын (8-10 км) дундаж озон, ПХ ба  W 
Параметр Өвөл  Хавар Зун Намар 

Oзон [ppbv] 94.4 149.2 96.4 92.2 
ПХ [pvu] 2.3 1.9 1.2 1.8 
w [cм/с] -0.68 -0.32 0.24 -0.50 

 
Улирлын дунджаар дээд орчих мандалд ПХ-ын утга өвөл, хаврын улиралд хамгийн 

их утгатай байхад озоны агууламж хавар, зуны улиралд хамгийн өндөр байгаа нь 
давхраат мандлын агаарын массын түрэлттэй холбоотой байх талтай. Түүнчлэн энд 
хурдны босоо байгуулагч зунаас бусад улиралд сөрөг буюу доош чиглэсэн агаарын урсгал 
зонхилдог (1 дүгээр хүснэгт). Энэ үзэгдэл конвектив системтэй бас холбоотой явагддаг 
талаар судлаачид дурьдсан байдаг [Holton et al, 1995]. 

Хаврын улиралд 9-9.3 км өндөрт илэрсэн озоны их агууламжтай тохиолдлыг 
нарийвчлан судалъя. Улаанбаатар хотын дээд орчих мандлын 9.5 км өндөр дэх сарын 
дундаж озоны агууламж 3 дугаар сард 290 ppbv, 4 дүгээр сард 126 ppbv байхад 1999 оны 
3 дугаар сарын 20-ны UTC 05:35 мин-д 354 ppbv, 1999 оны 4 дүгээр сарын 26-ны UTC 
09:00 мин-д 360 ppbv утга тус тус ажиглагдсан. Мөн 7 дугаар сарын дундаж озон энэ 
өндөрт 110 ppbv байхад 1999 оны 7 дугаар сарын 9-ний UTC 09:00 мин-д 350 ppbv гэж 
тэмдэглэгдсэн. Энэ үеийн дулааны болон динамик хүчин зүйлсийн нөхцлийг жишээ болгон 
1999 оны 4 дүгээр сарын 26-ны тохиолдол дээр тайлбарлая. 

 

 
6 дугаар зураг. 300 гПа-ын түвшин дэх потенциал хуйлрал ба  

босоо хурдны орон зайн тархалт, 1999.04.26.  

5 дугаар зураг. Дээд орчих мандлын потенциал хуйлралын жилийн явц

Дээд орчих мандал дахь ПХ нь озоны жилийн явцтай төстэй хүйтний улиралд их, 
дулааны улиралд бага утгатай байна. Жилийн хугацаанаас буюу ЗОМ-ын өндрөөс 
хамаараад 2 pvu ПХ-ын утга өвөл хамгийн нам 9.2 км-т, зун хамгийн өндөр 10 км-т хавар, 
намар дундаж буюу 9.4 км өндөрт тус тус ажиглагддаг байна.

1 дүгээр хүснэгт. Дээд орчих мандлын (8-10 км) дундаж озон, ПХ ба W
Параметр Өвөл Хавар Зун Намар

Oзон [ppbv] 94.4 149.2 96.4 92.2
ПХ [pvu] 2.3 1.9 1.2 1.8
w [cм/с] -0.68 -0.32 0.24 -0.50

Улирлын дунджаар дээд орчих мандалд ПХ-ын утга өвөл, хаврын улиралд хамгийн их 
утгатай байхад озоны агууламж хавар, зуны улиралд хамгийн өндөр байгаа нь давхраат 
мандлын агаарын массын түрэлттэй холбоотой байх талтай. Түүнчлэн энд хурдны босоо 
байгуулагч зунаас бусад улиралд сөрөг буюу доош чиглэсэн агаарын урсгал зонхилдог 
(1 дүгээр хүснэгт). Энэ үзэгдэл конвектив системтэй бас холбоотой явагддаг талаар 
судлаачид дурьдсан байдаг [Holton et al, 1995].

Хаврын улиралд 9-9.3 км өндөрт илэрсэн озоны их агууламжтай тохиолдлыг 
нарийвчлан судалъя. Улаанбаатар хотын дээд орчих мандлын 9.5 км өндөр дэх сарын 
дундаж озоны агууламж 3 дугаар сард 290 ppbv, 4 дүгээр сард 126 ppbv байхад 1999 оны 
3 дугаар сарын 20-ны UTC 05:35 мин-д 354 ppbv, 1999 оны 4 дүгээр сарын 26-ны UTC 
09:00 мин-д 360 ppbv утга тус тус ажиглагдсан. Мөн 7 дугаар сарын дундаж озон энэ 
өндөрт 110 ppbv байхад 1999 оны 7 дугаар сарын 9-ний UTC 09:00 мин-д 350 ppbv гэж 
тэмдэглэгдсэн. Энэ үеийн дулааны болон динамик хүчин зүйлсийн нөхцлийг жишээ болгон 
1999 оны 4 дүгээр сарын 26-ны тохиолдол дээр тайлбарлая.
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5 дугаар зураг. Дээд орчих мандлын потенциал хуйлралын жилийн явц 

 
Дээд орчих мандал дахь ПХ нь озоны жилийн явцтай төстэй хүйтний улиралд их, 

дулааны улиралд бага утгатай байна. Жилийн хугацаанаас буюу ЗОМ-ын өндрөөс 
хамаараад 2 pvu ПХ-ын утга өвөл хамгийн нам 9.2 км-т, зун хамгийн өндөр 10 км-т хавар, 
намар дундаж буюу 9.4 км өндөрт тус тус ажиглагддаг байна. 

 
1 дүгээр хүснэгт. Дээд орчих мандлын (8-10 км) дундаж озон, ПХ ба  W 
Параметр Өвөл  Хавар Зун Намар 

Oзон [ppbv] 94.4 149.2 96.4 92.2 
ПХ [pvu] 2.3 1.9 1.2 1.8 
w [cм/с] -0.68 -0.32 0.24 -0.50 

 
Улирлын дунджаар дээд орчих мандалд ПХ-ын утга өвөл, хаврын улиралд хамгийн 

их утгатай байхад озоны агууламж хавар, зуны улиралд хамгийн өндөр байгаа нь 
давхраат мандлын агаарын массын түрэлттэй холбоотой байх талтай. Түүнчлэн энд 
хурдны босоо байгуулагч зунаас бусад улиралд сөрөг буюу доош чиглэсэн агаарын урсгал 
зонхилдог (1 дүгээр хүснэгт). Энэ үзэгдэл конвектив системтэй бас холбоотой явагддаг 
талаар судлаачид дурьдсан байдаг [Holton et al, 1995]. 

Хаврын улиралд 9-9.3 км өндөрт илэрсэн озоны их агууламжтай тохиолдлыг 
нарийвчлан судалъя. Улаанбаатар хотын дээд орчих мандлын 9.5 км өндөр дэх сарын 
дундаж озоны агууламж 3 дугаар сард 290 ppbv, 4 дүгээр сард 126 ppbv байхад 1999 оны 
3 дугаар сарын 20-ны UTC 05:35 мин-д 354 ppbv, 1999 оны 4 дүгээр сарын 26-ны UTC 
09:00 мин-д 360 ppbv утга тус тус ажиглагдсан. Мөн 7 дугаар сарын дундаж озон энэ 
өндөрт 110 ppbv байхад 1999 оны 7 дугаар сарын 9-ний UTC 09:00 мин-д 350 ppbv гэж 
тэмдэглэгдсэн. Энэ үеийн дулааны болон динамик хүчин зүйлсийн нөхцлийг жишээ болгон 
1999 оны 4 дүгээр сарын 26-ны тохиолдол дээр тайлбарлая. 

 

 
6 дугаар зураг. 300 гПа-ын түвшин дэх потенциал хуйлрал ба  

босоо хурдны орон зайн тархалт, 1999.04.26.  
6 дугаар зураг. 300 гПа-ын түвшин дэх потенциал хуйлрал ба 

босоо хурдны орон зайн тархалт, 1999.04.26. 

Зургаас харахад Улаанбаатар орчмын дээд орчих мандалд 300 гПа (~9 км) дээр ПХ-
ын утга 2.6 PVU, босоо хурдны утга 0.07 Па/с (w>0) байна. Энэ нь агаар доош чиглэсэн 
урсгалтай бөгөөд давхраат мандлын агаар орж ирснийг илтгэнэ. Мөн хэвтээ чиглэлд 
агаар хойноос, баруун хойноос шилжиж ирсэн. Үүнийг батлахын тул Улаанбаатар 
станцын уртрагийн дагуух ПХ-ын босоо чиглэл дэх зүсэлтийг хойд өргөргийн 5-55°, 500-
100 гПа-аар хийж үзэхэд давхраат мандлын агаарын түрэлтийн хойд хэсэг дээд орчих 
мандалд илэрсэн. Өөрөөр хэлбэл, Улаанбаатарын дээр ~8.5 км өндөрт 1.6 PVU утга 
ажиглагдсан. ПХ-ын зурагт хар шугамаар ижил потенциал температурын (изэнтропик) 
утгыг илэрхийлсэн бөгөөд урсамтгай хий шингэний хэсгүүд ижил потенциал температурын 
огцом налуу шугамыг дагахыг эрмэлздэг [Kuhl D., 2007] учраас давхраат мандлын 
агаарын түрэлт шигүүсэн налсан изэнтропик шугамыг дагаж орчих мандал руу орж 
ирдгийг 7 дугаар зургаас харж болно. 

 
Зургаас харахад Улаанбаатар орчмын дээд орчих мандалд 300 гПа (~9 км) дээр 

ПХ-ын утга 2.6 PVU, босоо хурдны утга 0.07 Па/с (>0) байна. Энэ нь агаар доош чиглэсэн 
урсгалтай бөгөөд давхраат мандлын агаар орж ирснийг илтгэнэ. Мөн хэвтээ чиглэлд агаар 
хойноос, баруун хойноос шилжиж ирсэн. Үүнийг батлахын тул Улаанбаатар станцын 
уртрагийн дагуух ПХ-ын босоо чиглэл дэх зүсэлтийг хойд өргөргийн 5-55°, 500-100 гПа-аар 
хийж үзэхэд давхраат мандлын агаарын түрэлтийн хойд хэсэг дээд орчих мандалд 
илэрсэн. Өөрөөр хэлбэл, Улаанбаатарын дээр ~8.5 км өндөрт 1.6 PVU утга ажиглагдсан. 
ПХ-ын зурагт хар шугамаар ижил потенциал температурын (изэнтропик) утгыг 
илэрхийлсэн бөгөөд урсамтгай хий шингэний хэсгүүд ижил потенциал температурын 
огцом налуу шугамыг дагахыг эрмэлздэг [Kuhl D., 2007] учраас давхраат мандлын агаарын 
түрэлт шигүүсэн налсан изэнтропик шугамыг дагаж орчих мандал руу орж ирдгийг 7 
дугаар зургаас харж болно.  

 

 
7 дугаар зураг. Улаанбаатарын дээрх ПХ-ын босоо зүсэлт ба агаарын массын  

өнгөрсөн 3 хоногийн замнал, 1999 оны 4 дүгээр сарын 26 
 

Үүнээс гадна агаарын массын өнгөрсөн хугацааны замнал нь тухайн цэг дээр 
агаарын масс хаанаас ирснийг босоо болон хэвтээ чиглэлд дэх тархалтаар харуулж 
чаддаг. 7 дугаар зурагт харуулсан агаарын массын 3 хоногийн ансамбль замналаар 
Улаанбаатар хотын дээд орчих мандлын далайн түвшнээс дээших 9.5 км-ын өндөрт агаар 
ерөнхийдөө дээд түвшнээс, баруун хойд болон хойд зүгээс шилжиж ирсэн. ЗОМ-ын өндөр 
экватороос туйл руу буурдаг ба дээд орчих мандлын ижил өндөрт урдаасаа хойшлох 
тусам озоны хэмжээ ихэсдэг [Mohanakumar, 2008; Sandelger D., 2014]. Иймд дээрх 
тохиолдолд ерөнхийдөө өндөр өргөргөөс болон дээд түвшнээс агаар зөөгдөж ирсэн учир 
энэ нь давхраат мандлын агаарын түрэлтийн нэг тохиолдол болох нь батлагдаж байна. 
 
Дүгнэлт 
1. Улаанбаатар хот орчмын ЗОМ-ын дундаж өндөр 10.60.7 км-т орших ба улирал 

даралтын тогтцоос хамаараад өвөл (II сар) хамгийн нам 9 км байдаг бол зун (VIII сар) 
хамгийн өндөр 12 км байдаг. 

2. Дээд орчих мандлын озон өвөлдөө бага, хавар өндөр агууламжтай байна. 
3. Дээд орчих мандлын озон ЗОМ-ын өндөртэй урвуу (r=-0.61), ПХ-тай шууд  (r=0.86) 

хамааралтай. 

 
Зургаас харахад Улаанбаатар орчмын дээд орчих мандалд 300 гПа (~9 км) дээр 

ПХ-ын утга 2.6 PVU, босоо хурдны утга 0.07 Па/с (>0) байна. Энэ нь агаар доош чиглэсэн 
урсгалтай бөгөөд давхраат мандлын агаар орж ирснийг илтгэнэ. Мөн хэвтээ чиглэлд агаар 
хойноос, баруун хойноос шилжиж ирсэн. Үүнийг батлахын тул Улаанбаатар станцын 
уртрагийн дагуух ПХ-ын босоо чиглэл дэх зүсэлтийг хойд өргөргийн 5-55°, 500-100 гПа-аар 
хийж үзэхэд давхраат мандлын агаарын түрэлтийн хойд хэсэг дээд орчих мандалд 
илэрсэн. Өөрөөр хэлбэл, Улаанбаатарын дээр ~8.5 км өндөрт 1.6 PVU утга ажиглагдсан. 
ПХ-ын зурагт хар шугамаар ижил потенциал температурын (изэнтропик) утгыг 
илэрхийлсэн бөгөөд урсамтгай хий шингэний хэсгүүд ижил потенциал температурын 
огцом налуу шугамыг дагахыг эрмэлздэг [Kuhl D., 2007] учраас давхраат мандлын агаарын 
түрэлт шигүүсэн налсан изэнтропик шугамыг дагаж орчих мандал руу орж ирдгийг 7 
дугаар зургаас харж болно.  
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агаарын масс хаанаас ирснийг босоо болон хэвтээ чиглэлд дэх тархалтаар харуулж 
чаддаг. 7 дугаар зурагт харуулсан агаарын массын 3 хоногийн ансамбль замналаар 
Улаанбаатар хотын дээд орчих мандлын далайн түвшнээс дээших 9.5 км-ын өндөрт агаар 
ерөнхийдөө дээд түвшнээс, баруун хойд болон хойд зүгээс шилжиж ирсэн. ЗОМ-ын өндөр 
экватороос туйл руу буурдаг ба дээд орчих мандлын ижил өндөрт урдаасаа хойшлох 
тусам озоны хэмжээ ихэсдэг [Mohanakumar, 2008; Sandelger D., 2014]. Иймд дээрх 
тохиолдолд ерөнхийдөө өндөр өргөргөөс болон дээд түвшнээс агаар зөөгдөж ирсэн учир 
энэ нь давхраат мандлын агаарын түрэлтийн нэг тохиолдол болох нь батлагдаж байна. 
 
Дүгнэлт 
1. Улаанбаатар хот орчмын ЗОМ-ын дундаж өндөр 10.60.7 км-т орших ба улирал 

даралтын тогтцоос хамаараад өвөл (II сар) хамгийн нам 9 км байдаг бол зун (VIII сар) 
хамгийн өндөр 12 км байдаг. 

2. Дээд орчих мандлын озон өвөлдөө бага, хавар өндөр агууламжтай байна. 
3. Дээд орчих мандлын озон ЗОМ-ын өндөртэй урвуу (r=-0.61), ПХ-тай шууд  (r=0.86) 

хамааралтай. 
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Үүнээс гадна агаарын массын өнгөрсөн хугацааны замнал нь тухайн цэг дээр агаарын 
масс хаанаас ирснийг босоо болон хэвтээ чиглэлд дэх тархалтаар харуулж чаддаг. 7 
дугаар зурагт харуулсан агаарын массын 3 хоногийн ансамбль замналаар Улаанбаатар 
хотын дээд орчих мандлын далайн түвшнээс дээших 9.5 км-ын өндөрт агаар ерөнхийдөө 
дээд түвшнээс, баруун хойд болон хойд зүгээс шилжиж ирсэн. ЗОМ-ын өндөр экватороос 
туйл руу буурдаг ба дээд орчих мандлын ижил өндөрт урдаасаа хойшлох тусам озоны 
хэмжээ ихэсдэг [Mohanakumar, 2008; Sandelger D., 2014]. Иймд дээрх тохиолдолд 
ерөнхийдөө өндөр өргөргөөс болон дээд түвшнээс агаар зөөгдөж ирсэн учир энэ нь 
давхраат мандлын агаарын түрэлтийн нэг тохиолдол болох нь батлагдаж байна.

дүгнэлт
1. Улаанбаатар хот орчмын ЗОМ-ын дундаж өндөр 10.6±0.7 км-т орших ба улирал 

даралтын тогтцоос хамаараад өвөл (II сар) хамгийн нам 9 км байдаг бол зун (VIII 
сар) хамгийн өндөр 12 км байдаг.

2. Дээд орчих мандлын озон өвөлдөө бага, хавар өндөр агууламжтай байна.
3. Дээд орчих мандлын озон ЗОМ-ын өндөртэй урвуу (r=-0.61), ПХ-тай шууд (r=0.86) 

хамааралтай.
4. Давхраат мандлын агаарын хамгийн хүчтэй түрэлт Улаанбаатар хот орчимд хавар 

ба зуны улиралд орж ирдэг нь озоны хэмжилт, реанализ мэдээ болон агаарын 
массын замналаас харагдлаа. Энэ нь Х.Ахмет-Али, Д.Сандэлгэр нарын (2015) 
гаргасан судалгааны үр дүнтэй тохирч байна.

5. Энэ судалгаа бага агууламжтай хийн орон зай, цаг хугацааны хуваарилагдалтанд 
агаар мандлын динамик хүчин зүйлийн нөлөөг авч үзсэнээрээ шинэлэг бөгөөд 
үүнийг цаашид илүү олон тохиолдлоор шалгаж нарийвчлан судлах шаардлагатай.
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оршил 
Өвлийн улиралд Улаанбаатар хот орчмын агаарын бохирдлын 80 орчим хувийг 

ялгаруулж буй гэр хороолол (гэр байшин)-оос ялгарах ялгарал түүний шилжилт, тархалт 
бохирдуулагч бодис тус бүрийн агууламж стандарт хэмжээнээс хэд дахин их байгаа 
нь нэг талаас, эх үүсвэрээс ялгарч буй бохирдуулагч бодисын хэмжээ их нөгөө талаас, 
цаг агаар болон орон нутгийн нөлөө их байдаг [П.Гомболүүдэв нар, 2013]. Иймд цаг 
хугацаа, орон зайн өндөр нарийвчлалтай агаар мандал болон түүний хими хосолсон 
загвар болох WRF-chem загварыг өндөр уулсаар хүрээлэгдсэн Улаанбаатар хот орчимд 
ажиллуулж бохирдуулагч бодис бүрээр үнэлгээ өгсөн нь өмнөх судалгааны ажлуудаас 
шинэлэг дэвшилттэй болж байна гэж үзлээ. Агаарын бохирдол хүний эрүүл мэндэд хэрхэн 
нөлөөлж буй судалгаа харьцангуй их хийгдсэн. Тухайлбал, Улаанбаатар хот орчимд CO, 
SO2, PM10 тус бүрээр хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж буй судалгаанаас харахад бид 
агаарын бохирдолд ажил амьдрал, нөхцөл байдлаа төлөвлөх хэмжээнд хүрсэн байгаа нь 
бохирдуулагч бодис бүрийн ялгарлыг тооцоолж загварчилж түүнийг урьдчилан мэдээлэх 
шаардлага болоод байна. 

Улаанбаатар хот орчимд байрлах бохирдлын эх үүсвэрүүдийн ихээхэн хэсэг болох 
гэр, хороолол (гэр, байшин), нам даралтын зуухны ялгарлын тооцоог хийж бичил, бэсрэг 
хэмжээст WRF-chem загварын формат уруу хөрвүүлэн загварын 3 дугаар бүс нутаг буюу 
1 км нарийвчлалтай хамрах бүс нутгийн оролтонд оруулж агаарын бохирдлыг загварчлав. 
Бохирдуулагч бодис (CO, SO2, PM10)-уудын ялгаралт болон үнэлгээг гэр хороолол буюу 
гэр байшин, бага оврын уурын зуухны ялгарлын мэдээнд тулгуурлан тус тус хийв. 

  
судалгаанд ашигласан WRF-CHEM загвар
WRF-Chem загварыг хими-цаг агаарын прогноз, агаарын бохирдлыг бууруулах 

төлөвлөгөөний үнэлгээ, бүтээн байгуулалтын төлөвлөлт, хиймэл дагуулын ассимиляц 
зэрэгт ашиглаж болох ба цаг уурын салбарт дараах судалгаа шинжилгээний ажилд 
ашиглах боломжтой. Үүнд: 

• Бүсийн болон орон нутгийн цаг агаарын тооцоо болон урьдчилсан мэдээ гаргах
• Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ болон тархалтын загварын хосолсон тооцоо, 

бүрэлдэхүүн хэсгийн шилжилтийн тооцоог хийх
• Цаг агаар, агаарын бохирдлын загварын физик болон химийн харилцан 

үйлчлэлээр озон, бохирдуулагч хий, жижиг болон том ширхэглэгт тоосонцор (PM2.5 
PM10)-ийн урьдчилсан мэдээ гаргах

• Агаар мандалд агуулагдах жижиг хэсэг дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
нөлөөлөх процессын судалгааг хийх зэрэг судалгаа шинжилгээний ажлыг хийх 
боломжтой.

Агаарын чанарын тооцоо болон прогноз гарах нь тухайн газар нутгийн байршил, цаг 
агаарын хүчин зүйл (салхины хурд, чиглэл, турбулент хөдөлгөөн, цацраг, үүлшил болон 
хур тунадас) болон химийн процесс (тархалт болон шилжилт)-оос хамаардаг. Бодит агаар 
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мандалд физик болон химийн процесс хослон явагддаг учир агаар мандал байгалийн 
болон хүний үйл ажиллагаанаас үүссэн химийн бодис болон хийнүүд эргэх холбоогоор 
буцаад цаг агаарт нөлөөлдөг.

үр дүн
улаанбаатар хот орчимд байрлах гэр хорооллын эх үүсвэрүүдийг загварт 

тооцсон байдал
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Улаанбаатар хот 

орчимд байрлаж буй гэр болон байшингийн газарзүйн байршил болон зуухны мэдээллийг 
холбогдох хүмүүсээс цуглуулж цэгэн эх үүсвэр болгон загварт тооцов. 

Эдгээр эх үүсвэрүүдээс ялгарах ялгарлыг тооцоолж загварт оруулахын тулд загварын 
1 км нарийвчлалтай гридэд хэдэн сайжруулсан болон уламжлалт зуух багтаж байгааг 
тооцоолох шаардлагатай. Иймд сайжруулсан болон уламжлалт зуухны байршлын мэдээ 
болон загварын 3 дугаар бүс нутгийн 1 км нарийвчлалтай грид цэгийг GIS мэдээллийн 
системд оруулж өгсөн. 

1 дүгээр зурагт сайжруулсан зуух (гэр, байшин) болон уламжлалт зуух (гэр, байшин)-
ны байршлыг үзүүлэв. Улаан өнгөөр гэрийн сайжруулсан зуух, ягаан өнгөөр сайжруулсан 
байшингийн зуух, цэнхэр өнгөөр уламжлалт гэрийн зуух, тод ягаан өнгөөр уламжлалт 
байшингийн зуухыг төлөөлөн GIS мэдээллийн системээр үзүүлэв. Эндээс харахад зуухны 
төрөл байршил, тэдгээрийн нягтралын мэдээлэл гарч ирж байгаа нь гэр хорооллын эх 
үүсвэрүүдийн маш сайн мэдээлэл болж байна. 

болон хүний үйл ажиллагаанаас үүссэн химийн бодис болон хийнүүд эргэх холбоогоор 
буцаад цаг агаарт нөлөөлдөг. 
 
Үр дүн 
Улаанбаатар хот орчимд байрлах гэр хорооллын эх үүсвэрүүдийг загварт тооцсон 
байдал 

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Улаанбаатар хот 
орчимд байрлаж буй гэр болон байшингийн газарзүйн байршил болон зуухны мэдээллийг 
холбогдох хүмүүсээс цуглуулж цэгэн эх үүсвэр болгон загварт тооцов.   

Эдгээр эх үүсвэрүүдээс ялгарах ялгарлыг тооцоолж загварт оруулахын тулд 
загварын 1 км нарийвчлалтай гридэд хэдэн сайжруулсан болон уламжлалт зуух багтаж 
байгааг тооцоолох шаардлагатай. Иймд сайжруулсан болон уламжлалт зуухны байршлын 
мэдээ болон загварын 3 дугаар бүс нутгийн 1 км нарийвчлалтай грид цэгийг GIS 
мэдээллийн системд оруулж өгсөн.  

1 дүгээр зурагт сайжруулсан зуух (гэр, байшин) болон уламжлалт зуух (гэр, 
байшин)-ны байршлыг үзүүлэв. Улаан өнгөөр гэрийн сайжруулсан зуух, ягаан өнгөөр 
сайжруулсан байшингийн зуух, цэнхэр өнгөөр уламжлалт гэрийн зуух, тод ягаан өнгөөр 
уламжлалт байшингийн зуухыг төлөөлөн GIS мэдээллийн системээр үзүүлэв. Эндээс 
харахад зуухны төрөл байршил, тэдгээрийн нягтралын мэдээлэл гарч ирж байгаа нь гэр 
хорооллын эх үүсвэрүүдийн маш сайн мэдээлэл болж байна.  
 

 
1 дүгээр зураг. GIS системд оруулсан зуухны мэдээлэл 

 
Загварын 1 км нарийвчлалтай бүс нутгийн гэр хороолол багтсан 611 грид тус бүрд 

багтсан сайжруулсан болон уламжлалт зуухны тооноос хамааран цаг тус бүрийн ялгарлыг 
тооцоолох шаардлагатай. Үүний тулд (1) ба (2) дугаар томьѐог ашиглав. Нэг гэрээс 
ялгарах бохирдуулагч бодисуудын ялгарлын хэмжээг зуухны төрлөөс хамаарсан ялгарлын 
коэффицент (1 дүгээр хүснэгт) болон цагт зарцуулсан нүүрсний хэмжээгээр (1) дүгээр 
томьѐогоор тооцоолсон. 4 дүгээр хүснэгтэд үзүүлсэн зуухны төрлөөс хамаарсан 
бохирдуулагч бодис бүрийн ялгарлын коэффициентийг ЖАЙКА-гаас хэрэгжүүлж байгаа 
төслийн хүрээнд тооцоолов. 
 

1 дүгээр хүснэгт. Ялгарлын коэффицент  

 
PM10   CO SO2 

Уламжлалт зуух (Гэр)  0.004874 0.055528 0.003164 

1 дүгээр зураг. GIS системд оруулсан зуухны мэдээлэл

Загварын 1 км нарийвчлалтай бүс нутгийн гэр хороолол багтсан 611 грид тус бүрд 
багтсан сайжруулсан болон уламжлалт зуухны тооноос хамааран цаг тус бүрийн 
ялгарлыг тооцоолох шаардлагатай. Үүний тулд (1) ба (2) дугаар томьёог ашиглав. Нэг 
гэрээс ялгарах бохирдуулагч бодисуудын ялгарлын хэмжээг зуухны төрлөөс хамаарсан 
ялгарлын коэффицент (1 дүгээр хүснэгт) болон цагт зарцуулсан нүүрсний хэмжээгээр (1) 
дүгээр томьёогоор тооцоолсон. 4 дүгээр хүснэгтэд үзүүлсэн зуухны төрлөөс хамаарсан 
бохирдуулагч бодис бүрийн ялгарлын коэффициентийг ЖАЙКА-гаас хэрэгжүүлж байгаа 
төслийн хүрээнд тооцоолов.
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1 дүгээр хүснэгт. Ялгарлын коэффицент 
PM10 CO SO2

Уламжлалт зуух (Гэр) 0.004874 0.055528 0.003164
Уламжлалт зуух (Байшин) 0.00535 0.050373 0.003565
Сайжруулсан зуух (Байшин) 0.002796 0.031287 0.001708
Сайжруулсан зуух (Гэр) 0.001446 0.021287 0.001508

   Coal(нэг цагт) * Emission Factor=Emission(нэг гэр)    (1)

Энд: Coal(нэг цагт)-Нэг цагт түлэх нүүрсний хэмжээ, Emission Factor-ялгарлын коэффи-
циент, Emission(нэг гэр)-Нэг гэр болон байшингаас ялгарах ялгарал 

Зуухны төрлөөс хамаарсан нэг гэр болон байшингаас ялгарах ялгарлыг тухайн гридэд 
багтсан гэр байшингийн тоогоор үржүүлж 611 грид тус бүрээс ялгарах ялгарлыг (2) дугаар 
томьёгоор тооцоолов. 

   Emission_1 km2 area = Emission(нэг гэр) * Тоо(гэр, байшин)   (2)

Энд: Emission_1 km2 area-1км талбайгаас ялгарах ялгарал, Emission(нэг гэр)-Нэг гэр 
болон байшингаас ялгарах ялгарал, Тоо(гэр, байшин)-Нэг гридэд багтах гэр байшингийн тоо

Томьёонд орж буй гишүүдээс зөвхөн цаг бүрд зарцуулах нүүрсний хэмжээ болон 
түүний хоногийн явц агаарын температураас хамааран өөрчлөгдөхөөр программ 
хангамжийг тохируулсан. Агаарын бохирдлын загвар ажиллуулах болон түүнийг 
урьдчилан мэдээлэхэд хамгийн төвөгтэй асуудал нь маргааш бодит амьдрал дээр айл өрх 
тус бүр хэдэн цагаас хэдий хэмжээний нүүрс зарцуулсан эсэхийг бүрэн тооцож чадахгүйд 
байгаа юм. Гэвч бид энэ асуудлыг өнгөрсөн хугацааны бодит ажиглалт болон загварыг 
олон тооны туршилт явуулж түүний үр дүнд анализ хийж нүүрсний хэмжээг ойролцоогоор 
гаргав. Мөн загварт бүх айл нэгэн адил хугацаанд, адил хэмжээний нүүрс түлж байгаагаар 
оруулж өгч байгаа учир алдаа болох нөхцөл болж байна. Алдаа гарах өөр нэг хүчин зүйл 
нь загварт гэр хороолол болон бага оврын уурын зуухнаас ялгарах ялгарлыг оруулж өгч 
байгаа учир бусад эх үүсвэр (автомашин, бохирдуулагч бодис ялгаруулж буй бусад үйл 
ажиллагаа)-ийн нөлөөг тооцоолоогүй явдал юм. Иймд бид гэр хороололд ойрхон байрлах 
агаарын чанарын харуулын мэдээг загварын үр дүнтэй харьцуулж анализ хийж байна.

Уламжлалт зуух (Байшин) 0.00535 0.050373 0.003565 
Сайжруулсан зуух (Байшин) 0.002796 0.031287 0.001708 
Сайжруулсан зуух (Гэр) 0.001446 0.021287 0.001508 

 
Coal(нэг цагт) * Emission Factor=Emission(нэг гэр)               (1) 

 
Энд: Coal(нэг цагт)–Нэг цагт түлэх нүүрсний хэмжээ, Emission Factor–ялгарлын 
коэффициент, Emission(нэг гэр) –Нэг гэр болон байшингаас ялгарах ялгарал  
 

Зуухны төрлөөс хамаарсан нэг гэр болон байшингаас ялгарах ялгарлыг тухайн 
гридэд багтсан гэр байшингийн тоогоор үржүүлж 611 грид тус бүрээс ялгарах ялгарлыг (2) 
дугаар томьѐгоор тооцоолов.   

 
Emission_1 km2 area= Emission(нэг гэр) * Тоо(гэр, байшин)        (2) 

 
Энд: Emission_1 km2 area–1км талбайгаас ялгарах ялгарал, Emission(нэг гэр)–Нэг гэр 
болон байшингаас ялгарах ялгарал, Тоо(гэр, байшин)–Нэг гридэд багтах гэр байшингийн тоо 
 

Томьѐонд орж буй гишүүдээс зөвхөн цаг бүрд зарцуулах нүүрсний хэмжээ болон 
түүний хоногийн явц агаарын температураас хамааран өөрчлөгдөхөөр программ 
хангамжийг тохируулсан. Агаарын бохирдлын загвар ажиллуулах болон түүнийг 
урьдчилан мэдээлэхэд хамгийн төвөгтэй асуудал нь маргааш бодит амьдрал дээр айл өрх 
тус бүр хэдэн цагаас хэдий хэмжээний нүүрс зарцуулсан эсэхийг бүрэн тооцож чадахгүйд 
байгаа юм. Гэвч бид энэ асуудлыг өнгөрсөн хугацааны бодит ажиглалт болон загварыг 
олон тооны туршилт явуулж түүний үр дүнд анализ хийж нүүрсний хэмжээг ойролцоогоор 
гаргав. Мөн загварт бүх айл нэгэн адил хугацаанд, адил хэмжээний нүүрс түлж байгаагаар 
оруулж өгч байгаа учир алдаа болох нөхцөл болж байна. Алдаа гарах өөр нэг хүчин зүйл 
нь загварт гэр хороолол болон бага оврын уурын зуухнаас ялгарах ялгарлыг оруулж өгч 
байгаа учир бусад эх үүсвэр (автомашин, бохирдуулагч бодис ялгаруулж буй бусад үйл 
ажиллагаа)-ийн нөлөөг тооцоолоогүй явдал юм. Иймд бид гэр хороололд ойрхон байрлах 
агаарын чанарын харуулын мэдээг загварын үр дүнтэй харьцуулж анализ хийж байна. 

2 дугаар зурагт Улаанбаатар хот орчимд ямарваа нэг гэр болон байшин байрлаж 
буй 1 км квадрат талбайгаас 20 болон 14 цагт ялгарах CO-ийн ялгарлыг харуулав. Оргил 
галлагааны хугацааны ялгарал харьцангуй галлагаа багатай хугацааны ялгарлаас 
харьцангуй их байна. Хоногийн 24 цаг тус бүрт бохирдуулагч бодис бүрээр ялгарлыг 
тооцоолсон.  
 

 
 

2 дугаар зураг. Нэг км квадрат талбайгаас 20 болон 14 цагт ялгарах 2 дугаар зураг. Нэг км квадрат талбайгаас 20 болон 14 цагт ялгарах
CO-ийн хэмжээ (моль)
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2 дугаар зурагт Улаанбаатар хот орчимд ямарваа нэг гэр болон байшин байрлаж 
буй 1 км квадрат талбайгаас 20 болон 14 цагт ялгарах CO-ийн ялгарлыг харуулав. 
Оргил галлагааны хугацааны ялгарал харьцангуй галлагаа багатай хугацааны ялгарлаас 
харьцангуй их байна. Хоногийн 24 цаг тус бүрт бохирдуулагч бодис бүрээр ялгарлыг 
тооцоолсон.

Гэр хороололд байрлах эх үүсвэрүүдээс ялгарах ялгарлын тоо хэмжээг тооцоолж буй 
2 дугаар арга 1 дүгээр аргаасаа илүү нарийвчлал сайтай, сайжруулсан болон уламжлалт 
зуухны мэдээллийг оруулж өгсөн учир цаашид 2 дугаар аргыг сонгох нь илүү байгаа нь 
загварын үр дүнгээс ч харагдсан. 

3 дугаар зурагт Улаанбаатар хот орчмын уул нуруу хонхор хотгорын зурган дээр 
20 цагт ялгарах ялгарлыг давхцуулан үзүүлэв. Эндээс харахад нэг км квадрат талбайд 
багтаж буй гэр байшингийн тооноос хамааран ялгарлын хэд хэдэн голомт байгаа нь 
харагдаж байна.

CO-ийн хэмжээ /моль/ 
 

Гэр хороололд байрлах эх үүсвэрүүдээс ялгарах ялгарлын тоо хэмжээг тооцоолж 
буй 2 дугаар арга 1 дүгээр аргаасаа илүү нарийвчлал сайтай, сайжруулсан болон 
уламжлалт зуухны мэдээллийг оруулж өгсөн учир цаашид 2 дугаар аргыг сонгох нь илүү 
байгаа нь загварын үр дүнгээс ч харагдсан.  

3 дугаар зурагт Улаанбаатар хот орчмын уул нуруу хонхор хотгорын зурган дээр 20 
цагт ялгарах ялгарлыг давхцуулан үзүүлэв. Эндээс харахад нэг км квадрат талбайд 
багтаж буй гэр байшингийн тооноос хамааран ялгарлын хэд хэдэн голомт байгаа нь 
харагдаж байна. 

 
 

3 дугаар зураг. CO-ийн нэг км квадрат талбайгаас 
20 цагт ялгарах ялгарал /ppm/ болон уул зүй 

 
Загварын үр дүнг бодит ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүн 

Загварын бодолтыг 2015 оны 1 дүгээр сарын GFS дэлхийн хэмжээний загварын 20 
цагийн үр дүнг захын нөхцөл болгон авч бодолтыг 36 цагийн урьдчилалтайгаар 
бодолтуудыг хийв.   

4 дүгээр зурагт загварын 2015 оны 1 дүгээр сарын 07-ны 20 цагаас 36 цагийн 
прогнозын гаралтын үр дүнг МҮОНРТ-ийн харуулын бодит ажиглалтын мэдээтэй 
харьцуулсан дүнг үзүүлэв. Харьцуулалтаас харахад загварын үр дүн бодолтын эхний 
хугацаанд бодит ажиглалтын мэдээнээс харьцангуй бага байгаа нь загвар бодолтын эхний 
хугацаанд бохирдуулагч бодис ялгарч эхэлнэ гэж тооцоолдог учир бодолтын эхний 
хугацаанд бохирдуулагч бодисын агууламж бага гарчээ. 

 

 
4 дүгээр зураг. МҮОНТ-ийн орчимд СО-ийн 

бодит ажиглалт ба загварын гаралтын харьцуулалт 
 

5 дугаар зурагт SO2 хийн загварын гаралтын үр дүнг МҮОНРТ-ийн харуулын бодит 
ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүнг үзүүлэв. Харьцуулалтаас харахад CO болон SO2-
ийн прогноз харьцангуй сайн байна.  
 

3 дугаар зураг. CO-ийн нэг км квадрат талбайгаас
20 цагт ялгарах ялгарал (ppm) болон уул зүй

загварын үр дүнг бодит ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүн
Загварын бодолтыг 2015 оны 1 дүгээр сарын GFS дэлхийн хэмжээний загварын 

20 цагийн үр дүнг захын нөхцөл болгон авч бодолтыг 36 цагийн урьдчилалтайгаар 
бодолтуудыг хийв. 

4 дүгээр зурагт загварын 2015 оны 1 дүгээр сарын 07-ны 20 цагаас 36 цагийн 
прогнозын гаралтын үр дүнг МҮОНРТ-ийн харуулын бодит ажиглалтын мэдээтэй 
харьцуулсан дүнг үзүүлэв. Харьцуулалтаас харахад загварын үр дүн бодолтын эхний 
хугацаанд бодит ажиглалтын мэдээнээс харьцангуй бага байгаа нь загвар бодолтын 
эхний хугацаанд бохирдуулагч бодис ялгарч эхэлнэ гэж тооцоолдог учир бодолтын эхний 
хугацаанд бохирдуулагч бодисын агууламж бага гарчээ.

CO-ийн хэмжээ /моль/ 
 

Гэр хороололд байрлах эх үүсвэрүүдээс ялгарах ялгарлын тоо хэмжээг тооцоолж 
буй 2 дугаар арга 1 дүгээр аргаасаа илүү нарийвчлал сайтай, сайжруулсан болон 
уламжлалт зуухны мэдээллийг оруулж өгсөн учир цаашид 2 дугаар аргыг сонгох нь илүү 
байгаа нь загварын үр дүнгээс ч харагдсан.  

3 дугаар зурагт Улаанбаатар хот орчмын уул нуруу хонхор хотгорын зурган дээр 20 
цагт ялгарах ялгарлыг давхцуулан үзүүлэв. Эндээс харахад нэг км квадрат талбайд 
багтаж буй гэр байшингийн тооноос хамааран ялгарлын хэд хэдэн голомт байгаа нь 
харагдаж байна. 

 
 

3 дугаар зураг. CO-ийн нэг км квадрат талбайгаас 
20 цагт ялгарах ялгарал /ppm/ болон уул зүй 

 
Загварын үр дүнг бодит ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүн 

Загварын бодолтыг 2015 оны 1 дүгээр сарын GFS дэлхийн хэмжээний загварын 20 
цагийн үр дүнг захын нөхцөл болгон авч бодолтыг 36 цагийн урьдчилалтайгаар 
бодолтуудыг хийв.   

4 дүгээр зурагт загварын 2015 оны 1 дүгээр сарын 07-ны 20 цагаас 36 цагийн 
прогнозын гаралтын үр дүнг МҮОНРТ-ийн харуулын бодит ажиглалтын мэдээтэй 
харьцуулсан дүнг үзүүлэв. Харьцуулалтаас харахад загварын үр дүн бодолтын эхний 
хугацаанд бодит ажиглалтын мэдээнээс харьцангуй бага байгаа нь загвар бодолтын эхний 
хугацаанд бохирдуулагч бодис ялгарч эхэлнэ гэж тооцоолдог учир бодолтын эхний 
хугацаанд бохирдуулагч бодисын агууламж бага гарчээ. 

 

 
4 дүгээр зураг. МҮОНТ-ийн орчимд СО-ийн 

бодит ажиглалт ба загварын гаралтын харьцуулалт 
 

5 дугаар зурагт SO2 хийн загварын гаралтын үр дүнг МҮОНРТ-ийн харуулын бодит 
ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүнг үзүүлэв. Харьцуулалтаас харахад CO болон SO2-
ийн прогноз харьцангуй сайн байна.  
 

4 дүгээр зураг. МҮОНТ-ийн орчимд СО-ийн
бодит ажиглалт ба загварын гаралтын харьцуулалт
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5 дугаар зурагт SO2 хийн загварын гаралтын үр дүнг МҮОНРТ-ийн харуулын бодит 
ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүнг үзүүлэв. Харьцуулалтаас харахад CO болон SO2-
ийн прогноз харьцангуй сайн байна. 

 
5 дугаар зураг. МҮОНТ-ийн орчимд SО2 хийн 

бодит ажиглалт ба загварын гаралтын харьцуулалт 
 

6 дугаар зурагт PM10-ийн загварын гаралтын үр дүнг МҮОНРТ-ийн харуулын бодит 
ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүнг үзүүлэв.  
 

 
6 дугаар зураг. PM10-ийн бодит ажиглалт болон загварын үр дүн 

 
Загварын үр дүн болон бодит ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүнгээс харахад 

бохирдуулагч хийн загварын үр дүн бодолтын эхний хугацаанд бодит ажиглалтын 
мэдээнээс харьцангуй бага байна. Энэ нь дээр дурдсан загварын бодолтын эхний 
хугацаанд бохирдуулагч бодис ялгарч эхэлнэ гэж тооцоолдог учир бодолтын эхийн 
хугацаанд бохирдуулагч бодисын агууламж бага гарчээ. Гэвч бодит байдалд агаар 
мандалд бохирдуулагч бодисын хуримтлал үүссэн байдаг.  

7 дугаар зурагт 2015 оны 1 дүгээр сарын өдөр болгоны 20 цагаар хийсэн бодолтын 
МҮОНРТ орчмын салхины хурдны зөрөө, CO-ын загварын болон бодит ажиглалтын 
мэдээтэй харьцуулсан дүнг үзүүлэв. Үр дүнгээс харахад МҮОНРТ орчимд загварын 
салхины хурд бодит ажиглалтын мэдээнээс ихэнх хугацаанд 2-4 м/с-ээр их байна. 
Хугацааны сүүлд загварын салхины хурд 3-4 м/с-ээр дараалан 2 хоног үргэлжилсэн учир 
загварын CO-ийн агууламж харьцангуй бага буюу алдаа ихтэй байна.      
 
 

5 дугаар зураг. МҮОНТ-ийн орчимд SО2 хийн
бодит ажиглалт ба загварын гаралтын харьцуулалт

6 дугаар зурагт PM10-ийн загварын гаралтын үр дүнг МҮОНРТ-ийн харуулын бодит 
ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүнг үзүүлэв. 

 
5 дугаар зураг. МҮОНТ-ийн орчимд SО2 хийн 

бодит ажиглалт ба загварын гаралтын харьцуулалт 
 

6 дугаар зурагт PM10-ийн загварын гаралтын үр дүнг МҮОНРТ-ийн харуулын бодит 
ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүнг үзүүлэв.  
 

 
6 дугаар зураг. PM10-ийн бодит ажиглалт болон загварын үр дүн 

 
Загварын үр дүн болон бодит ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүнгээс харахад 

бохирдуулагч хийн загварын үр дүн бодолтын эхний хугацаанд бодит ажиглалтын 
мэдээнээс харьцангуй бага байна. Энэ нь дээр дурдсан загварын бодолтын эхний 
хугацаанд бохирдуулагч бодис ялгарч эхэлнэ гэж тооцоолдог учир бодолтын эхийн 
хугацаанд бохирдуулагч бодисын агууламж бага гарчээ. Гэвч бодит байдалд агаар 
мандалд бохирдуулагч бодисын хуримтлал үүссэн байдаг.  

7 дугаар зурагт 2015 оны 1 дүгээр сарын өдөр болгоны 20 цагаар хийсэн бодолтын 
МҮОНРТ орчмын салхины хурдны зөрөө, CO-ын загварын болон бодит ажиглалтын 
мэдээтэй харьцуулсан дүнг үзүүлэв. Үр дүнгээс харахад МҮОНРТ орчимд загварын 
салхины хурд бодит ажиглалтын мэдээнээс ихэнх хугацаанд 2-4 м/с-ээр их байна. 
Хугацааны сүүлд загварын салхины хурд 3-4 м/с-ээр дараалан 2 хоног үргэлжилсэн учир 
загварын CO-ийн агууламж харьцангуй бага буюу алдаа ихтэй байна.      
 
 

6 дугаар зураг. PM10-ийн бодит ажиглалт болон загварын үр дүн

Загварын үр дүн болон бодит ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүнгээс харахад 
бохирдуулагч хийн загварын үр дүн бодолтын эхний хугацаанд бодит ажиглалтын 
мэдээнээс харьцангуй бага байна. Энэ нь дээр дурдсан загварын бодолтын эхний 
хугацаанд бохирдуулагч бодис ялгарч эхэлнэ гэж тооцоолдог учир бодолтын эхийн 
хугацаанд бохирдуулагч бодисын агууламж бага гарчээ. Гэвч бодит байдалд агаар 
мандалд бохирдуулагч бодисын хуримтлал үүссэн байдаг. 

7 дугаар зурагт 2015 оны 1 дүгээр сарын өдөр болгоны 20 цагаар хийсэн бодолтын 
МҮОНРТ орчмын салхины хурдны зөрөө, CO-ын загварын болон бодит ажиглалтын 
мэдээтэй харьцуулсан дүнг үзүүлэв. Үр дүнгээс харахад МҮОНРТ орчимд загварын 
салхины хурд бодит ажиглалтын мэдээнээс ихэнх хугацаанд 2-4 м/с-ээр их байна. 
Хугацааны сүүлд загварын салхины хурд 3-4 м/с-ээр дараалан 2 хоног үргэлжилсэн учир 
загварын CO-ийн агууламж харьцангуй бага буюу алдаа ихтэй байна. 
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7 дугаар зураг. 2015 оны 1 дүгээр сарын өдөр болгоны 20 цагаар 

хийсэн бодолтын МҮОНРТ орчмын салхины хурдны зөрөө, 
CO-ын загварын болон бодит ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүн 

 
8 дугаар зурагт 2015 оны 1 дүгээр сарын өдөр болгоны 20 цагаар хийсэн бодолтын 

МҮОНРТ орчмын салхины хурдны зөрөө, SO2-ын загварын болон бодит ажиглалтын 
мэдээтэй харьцуулсан дүнг үзүүлэв.  
 

 
8 дугаар зураг. 2015 оны 01 дүгээр сарын өдөр болгоны 20 цагаар хийсэн бодолтын 
МҮОНРТ орчмын SO2-ын прогнозыг бодит ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүн 

 
9 дүгээр хүснэгт. Бохирдуулагч бодисуудын прогноз болон  

бодит ажиглалтын хамаарал 

7 дугаар зураг. 2015 оны 1 дүгээр сарын өдөр болгоны 20 цагаар
хийсэн бодолтын МҮОНРТ орчмын салхины хурдны зөрөө,

CO-ын загварын болон бодит ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүн

8 дугаар зурагт 2015 оны 1 дүгээр сарын өдөр болгоны 20 цагаар хийсэн бодолтын 
МҮОНРТ орчмын салхины хурдны зөрөө, SO2-ын загварын болон бодит ажиглалтын 
мэдээтэй харьцуулсан дүнг үзүүлэв. 

 
7 дугаар зураг. 2015 оны 1 дүгээр сарын өдөр болгоны 20 цагаар 

хийсэн бодолтын МҮОНРТ орчмын салхины хурдны зөрөө, 
CO-ын загварын болон бодит ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүн 

 
8 дугаар зурагт 2015 оны 1 дүгээр сарын өдөр болгоны 20 цагаар хийсэн бодолтын 

МҮОНРТ орчмын салхины хурдны зөрөө, SO2-ын загварын болон бодит ажиглалтын 
мэдээтэй харьцуулсан дүнг үзүүлэв.  
 

 
8 дугаар зураг. 2015 оны 01 дүгээр сарын өдөр болгоны 20 цагаар хийсэн бодолтын 
МҮОНРТ орчмын SO2-ын прогнозыг бодит ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүн 

 
9 дүгээр хүснэгт. Бохирдуулагч бодисуудын прогноз болон  

бодит ажиглалтын хамаарал 

8 дугаар зураг. 2015 оны 01 дүгээр сарын өдөр болгоны 20 цагаар хийсэн бодолтын 
МҮОНРТ орчмын SO2-ын прогнозыг бодит ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан дүн

9 дүгээр хүснэгт. Бохирдуулагч бодисуудын прогноз болон 
бодит ажиглалтын хамаарал

 
  

Дээрх хүснэгтээс харахад МҮОНРТ орчимд CO-ийн хамаарал хамгийн сайн буюу 
0.44, нисэх орчимд PM10-ийн хамаарал хамгийн муу буюу 0.10 байна.     
 
Дүгнэлт 

1. Эх үүсвэрүүдээс ялгарах ялгарлын мэдээг Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг 
бууруулах ажлын хүрээнд хот орчимд байрлаж буй гэр болон байшингийн 
газарзүйн байршил болон зуухны мэдээллийг цуглуулж, зуухны төрлөөс хамаарсан 
бохирдуулагч бодис бүрийн ялгарлын коэффициентийг ЖАЙКА-гаас хэрэгжүүлж 
буй төслийн хүрээнд тооцоолсон утгаар ялгарлыг тооцоолсон нь илүү нарийвчлал 
сайтай болон судалгаан дээр үндэслэгдсэн тооцоо болсон. 

2. Загварын үр дүнгээс харахад агаарын бохирдлын шилжилт, тархалтанд орон нутаг 
болон цаг агаар нөлөөтэй байна. Ялангуяа Улаанбаатар хотын өндөр уулаар 
хүрээлэгдсэн байршил нь инверс болон салхины хурд эх үүсвэрээс ялгарч буй 
ялгаралд маш их нөлөөлж байна. Иймд цаашид дэлхийн хэмжээний үр дүнг 
сайжруулах болон загварын зүгшрүүлэлтийг үргэлжлүүлэн хийх шаардлагатай. 

3. Загварын алдаа нь цаг агаарын хүчин зүйлээс гадна урьдчилан мэдээлж буй өдөр 
хэдэн айл хэдэн цагт хэдэн кг нүүрс түлэх, барилга байгууламжийн мэдээлэл, 
загварт тооцоогүй өөр эх үүсвэрийн ялгарлын мэдээ зэрэг хүчин зүйлээс хамааран 
гарч байна. Өөрөөр хэлбэл ялгарлын мэдээг сайн тооцож чадвал WRF-Chem 
загвар агаарын бохирдлын судалгаа болон прогнозод ашиглах бүрэн боломжтой нь 
харагдаж байна.  

4. Агаарын температураас хамаарсан хоногт зарцуулах нүүрсний хэмжээг тооцож 
ялгарлын мэдээг нарийвчлах шаардлагатай. 
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Дээрх хүснэгтээс харахад МҮОНРТ орчимд CO-ийн хамаарал хамгийн сайн буюу 0.44, 
нисэх орчимд PM10-ийн хамаарал хамгийн муу буюу 0.10 байна. 

дүгнэлт
1. Эх үүсвэрүүдээс ялгарах ялгарлын мэдээг Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг 

бууруулах ажлын хүрээнд хот орчимд байрлаж буй гэр болон байшингийн 
газарзүйн байршил болон зуухны мэдээллийг цуглуулж, зуухны төрлөөс 
хамаарсан бохирдуулагч бодис бүрийн ялгарлын коэффициентийг ЖАЙКА-гаас 
хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд тооцоолсон утгаар ялгарлыг тооцоолсон нь илүү 
нарийвчлал сайтай болон судалгаан дээр үндэслэгдсэн тооцоо болсон.

2. Загварын үр дүнгээс харахад агаарын бохирдлын шилжилт, тархалтанд орон 
нутаг болон цаг агаар нөлөөтэй байна. Ялангуяа Улаанбаатар хотын өндөр 
уулаар хүрээлэгдсэн байршил нь инверс болон салхины хурд эх үүсвэрээс ялгарч 
буй ялгаралд маш их нөлөөлж байна. Иймд цаашид дэлхийн хэмжээний үр дүнг 
сайжруулах болон загварын зүгшрүүлэлтийг үргэлжлүүлэн хийх шаардлагатай.

3. Загварын алдаа нь цаг агаарын хүчин зүйлээс гадна урьдчилан мэдээлж буй өдөр 
хэдэн айл хэдэн цагт хэдэн кг нүүрс түлэх, барилга байгууламжийн мэдээлэл, 
загварт тооцоогүй өөр эх үүсвэрийн ялгарлын мэдээ зэрэг хүчин зүйлээс хамааран 
гарч байна. Өөрөөр хэлбэл ялгарлын мэдээг сайн тооцож чадвал WRF-Chem 
загвар агаарын бохирдлын судалгаа болон прогнозод ашиглах бүрэн боломжтой 
нь харагдаж байна. 

4. Агаарын температураас хамаарсан хоногт зарцуулах нүүрсний хэмжээг тооцож 
ялгарлын мэдээг нарийвчлах шаардлагатай.
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нисэХ-сонсголон орчмын агаарын боХирдлын 
судалгааны асуудалд

Н.Энхдалай1, Б.Цацрал2, Э.Мөнхцэцэг3, А.Батболд1

1Нислэгийн цаг уурын төв
2Ус Цаг Уур, Орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн

3МУИС, Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль

Хураангуй
Энэхүү судалгааны ажилд агаарын чанарын Нисэх суурин харуул дээр хэмжигдсэн 

тоосонцрын (PM1.0, PM2.5, PM10) агууламжийг цаг уурын ажиглалтын (салхины хурд, чиглэл, 
агаарын температур, агаарын даралт, хур тунадас, алсын барааны харагдац) мэдээ болон 
АНУ-ын NОАА-ын ‘Hysplit’ загвараар тооцоолсон агаарын массын замналтай харьцуулан 
судалсан үр дүнг харуулахын зорьсон болно. Тоосонцрын агууламжийн улирлын явцыг 
харахад өвлийн улиралд хамгийн их, хоногийн дундаж агууламж нь өвлийн улиралд 
PM1.0, PM2.5, PM10 харгалзан 149.6±61.4 мкм м-3, 156.7±63.5 мкм м-3, 183.5±71.5 мкм м-3 
байгаа нь Монгол Улсын агаарын чанарын стандартаас 1.5-3 дахин их байна. PM1.0, PM2.5, 
PM10–ын агууламж зуны улиралд хамгийн бага буюу хоногийн дундаж утга 8.1±4.1 мкм 
м-3, 14.3±7.2 мкм м-3,54.7±38.3 мкм м-3 байв. Өвлийн улиралд том ширхэглэгт тоосонцор 
PM10–ын 84%, зуны улиралд 28%-ийг нарийн ширхэглэгт тоосонцор PM2.5 бүрдүүлж байгаа 
нь том ширхэглэгт тоосонцор зун давамгайлж байна. Өвлийн улиралд агаарын бохирдол 
температурын инверсээс шууд хамааралтай байгаа бол хаврын улиралд салхины хурд 
ихэссэнээс болж газрын гадаргаас дэгдэж байгаа тоосонцор ихээхэн хэмжээгээр агаарын 
бохирдолд нөлөөлж байна. Агаарын массын замнал нэгэн жигд байхад бохирдол ихтэй 
байсан ба тогтворгүй нэгэн жигд биш замналтай үед бохирдол багатай байна.

Түлхүүр үгс: PM1.0, PM2.5, PM10, АБХ, Hysplit загвар

оршил
Агаар мандалд аэрозол нь байгалийн (салхи, далайн түрхлэг, галт уулын дэлбэрэлт 

г.м) болон хүний хүчин зүйл (мод, нүүрсний шаталт, барилга байгууламж барих, 
автомашины утаа г.м) -ийн нөлөөтэй дэгдэж байдаг. Аэрозол нь нарны цацрагийн 
сарнил, шингээлтэнд (Soon-Ung et al., 2012) мөн агаарын найрлагад нөлөөлснөөр 
үзэгдэх орчныг бууруулж цаашлаад хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулдаг (Shin, 2007). 
Аэрозолын массад хамаарах тоосонцрыг ширхэглэгээс нь хамааруулан PM1.0, PM2.5, PM10 
(аеродинамик диаметер<1, 2.5, 10 мкм) гэж ангилдаг (Pandis et al., 1998).

Энэ чиглэлийн судалгаануудаас үзэхэд салхины хурд, зүг, хур тунадас (Rokita et al., 
1999), харьцангуй чийгшил (Giri et al., 2007) нь агаарыг бохирдуулагч бодисын найрлагад 
ихээхэн нөлөөлж байдаг цаг агаарын чухал элементүүд юм. Салхи нь орон нутгийн 
бохирдуулагчийн шинж чанарын тухай мэдээллийг бий болгож, бохирдлын түвшинд 
нөлөөлдөг (Xu et al., 2011). 

Далайн түвшнээс дээш 1500 м өндөрт өргөгдсөн, өндөр уулсаар хүрээлэгдсэн, Туул 
голын хөндийд байрлах Улаанбаатар хотын агаар бохирдуулах бодисын хэмжээ ихсэж, 
хотын агаарын бохирдлыг нэмэгдүүлсээр байгаа билээ (Жүгдэр et al., 2013). Газарзүйн 
байршлаас хамаарч Улаанбаатар хотод, ялангуяа өвлийн саруудад температурын 
урвуу хамаарал буюу 600-800 м зузаантай инверсийн үе давхарга тогтдог (Баасанхүү, 
П.Гомболүүдэв, 1996). Түүнчлэн цаг агаарын тогтвортой нөхцөлтэй антициклон удаан 
хугацаагаар хадгалагдсанаар (Нацагдорж, 1982; Chung et al., 2004) агаар мандлын доод 
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хэсэг газрын гадарга орчимд салхигүй тогтуун байдал зонхилж, хэвтээ болон босоо 
чиглэлд агаарын хөдөлгөөн тогтвортой болсноор агаарын бохирдлыг ихэсгэх нөхцлийг 
бүрдүүлж байдаг. Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудлуудын нэг нь экологийн 
тогтвортой байдлыг хангах, үүний дотроос амьсгалж буй агаараа цэвэр байлгах, 
бохирдлоос сэргийлэх явдал билээ. Хотын агаарын бохирдлын үндсэн эх үүсвэрүүдийг 
дурьдвал дулааны цахилгаан станцууд ихээхэн нүүрс шатааж хүхэр, азотын исэл, 
нүүрстөрөгчийн исэл, дэгдэмхий үнс, хучилтгүй буюу шороон замаас дэгдэх тоос, шороо, 
автомашины хөдөлгүүр, гэр хорооллын яндангаас гарах утаа, тортог, дэгдэмхий үнс зэрэг 
нь агаарыг бохирдуулах гол нөхцлийг бүрдүүлж байна. Зарим судалгаанаас харахад 
LIDAR–ын багажийн хэмжилтээр Улаанбаатарт өвлийн улиралд 300–400 м зузаантай 
агаарын бохирдлын үе давхарга илэрсэн байсан (Жүгдэр et al., 2013). Буянт-Ухаа орчим 
дахь утааны судалгаагаар 1970-1984 оны дунджаар 76.8 өдөр утаатай байсан бол 1997-
2010 оны дунджаар 87.5 өдөр болж өссөн байна (Х.Хангайсайхан, 2013). Зөвхөн 2010 оны 
11 дүгээр сараас 2011 оны 03 дугаар сар хүртэл 90 өдөр болж 10.7 өдрөөр нэмэгджээ. 
Манай улсад агаарын бохирдлын чиглэлээр хийсэн судалгаанууд олон байдаг боловч 
цаг агаарын элементтэй холбон судалсан судалгаа тийм ч их биш байгаа юм. Иймд 
энэхүү судалгааны ажлаар агаарын чанарын Нисэх-4 суурин харуул дээр хэмжигдсэн 
тоосонцрын (PM1.0, PM2.5, PM10) агууламжийн хэмжээг цаг уурын элемент (салхины хурд, 
чиглэл, агаарын температур, агаарын даралт, хур тунадас, алсын барааны харагдац) 
болон АНУ-ын NОАА-ын ‘Hysplit’ загвараар тооцоолсон агаарын массын замналын 
харилцан хамаарлыг судлахыг зорьсон болно.

ашигласан мэдээ, арга зүй
Агаарын чанарыг хянах Нисэх-4 суурин харуул нь Нисэх-Сонсголонд байрладаг. 

Нисэх-4 суурин харуулын баруун талд 50 м, зүүн талд 100 м-т гэр хорооллын бүс 
байрладаг бөгөөд Улаанбаатар цаг уурын станцаас 7 км-ийн зайтай оршдог. Харуулын 
зүүн хойд талд 3 болон 4-р дулааны цахилгаан станцууд, баруун өмнө талд 2 км-ийн зайд 
Чингис хаан олон улсын нисэх буудал байрладаг. Харуулын байршлыг 1 дүгээр зурагт 
үзүүлэв.

1 дүгээр зураг. Нисэх-4 харуулын байршил

Нисэх-4 харуулын тоосонцор (PM1.0, PM2.5, PM10)-ын 2009 оны 04 дүгээр сараас 2011 
оны 06 дугаар сарын мэдээнд дүн шинжилгээ хийсэн. Агаар дахь PM1.0 (аэродинамик 
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диаметр<1.0 мкг), PM2.5 (аэродинамик диаметр<2.5 мкг), PM10 (аэродинамик диаметр<10 
мкг) хэмжээтэй тоос хэмжигч GRIMM-180 маркийн багаж нь лазерийн гэрлийн туяаны 
ойлтын зарчимд үндэслэгдсэн, 30 минутын давтамжтайгаар тасралтгүй 24 цаг хэмжилт 
хийдэг. Тоосонцрын (PM10, PM2.5, PM1.0) утгыг ±3δ стандарт хазайцаар авсан. Түүнчлэн 
тоосонцрын мэдээг хянахад хүхрийн давхар исэл (SO2), азотын ислүүд (NO/NO2/NOx)-
ийн агууламжийг ашигласан. Horiba APSA-360 маркийн хүхэрлэг хийн анализаторт SO2, 
Horiba APNA-360 маркийн азотийн хийн давхар ислийн анализаторт NO/NO2/NOx тус тус 
хэмжигдсэн.

Автомат цаг уурын станц (Gemi GmbH model)-ын 30 минутын давтамжтай салхины 
зүг, хурд, агаарын температур, даралтын мэдээг авсан. Бусад цаг агаарын мэдээ (хур 
тунадас, агаарын температур, алсын барааны харагдац)-г Чингис хаан олон улсын нисэх 
буудал дахь Буянт-Ухаа цаг уурын станцын METAR мэдээнээс авсан. Температурын 
инверсийн зузааныг тодорхойлохдоо Улаанбаатар цаг уурын станцын радиозондын 
мэдээг ашигласан. АНУ-ын НОАА-ын ‘Hysplit’ загвараар тооцоолсон агаарын массын 
замналыг байгуулсан. 

Тоосонцрын өдрийн дундаж агууламжийг 2 хэсэгт хувааж бохирдолтын түвшинг 
бохирдол ихтэй (хамгийн их бохирдолтой 20%) болон бохирдол багатай (хамгийн бага 
бохирдолтой 20%) гэж ангилсан (Kim et al., 2006).

үр дүн ба хэлэлцүүлэг
2 дугаар зурагт агаарын чанарын Нисэх-4 суурин харуул дээр хэмжигдсэн тоосонцор 

PM1.0, PM2.5, PM10 –ын агууламжийн сарын явцыг үзүүлэв.

2 дугаар зураг. Нисэх-Сонсголон орчмын агаар дахь 
PM1.0, PM2.5, PM10-ын сарын агууламж

Нисэх-Сонсголон орчмын агаар дахь PM1.0, PM2.5, PM10-ын 2009 оны 4 дүгээр сар ба 
2011 оны 6 дугаар сарын дундаж агууламж нь харгалзан 6.9 мкг/м3, 12.2 мкг/м3, 43.9 мкг/
м3 ба 159.6 мкг/м3, 165.9 мкг/м3, 193.4 мкг/м3 байв. Зуны улиралд тоосонцрын агууламж 
хамгийн бага байхад өвлийн улиралд хамгийн их утгандаа хүрч, Монгол улсын агаарын 
чанарын стандартаас 1.5-3 дахин их байв. Агаарын чанарын стандартаас давсан өдрийн 
тоог хувиар илэрхийлвэл 2009-2010 оны өвөл PM2.5=97.8%, PM10=94.2%, 2010-2011 оны 
өвөл PM2.5=98.9%, PM10=85.5% болж нарийн ширхэглэгт тоосонцрын хэмжээ өссөн. Том 
ширхэглэгт тоосонцор буюу PM10 –ын сарын дундаж хамгийн их агууламж 12 дугаар сард, 
хамгийн бага агууламж 7 дугаар сард байв. Харин PM1.0, PM2.5-ын сарын дундаж хамгийн 
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их агууламж 1 дүгээр сард, хамгийн бага агууламж 7 дугаар сард байгаа нь зуны улиралд 
буюу галлагаа багатай үед давхцаж байна. PM1.0, PM2.5, PM10 –ын өдрийн дундаж хамгийн 
их утга нь 2010 оны 12 дугаар сарын 24-нд харгалзан 351.1 мкг/м3, 366.8 мкг/м3, 411.3 
мкг/м3 буюу агаарын чанарын стандартаас PM2.5 нь 7 дахин, PM10 нь 4 дахин их байна. 
Тоосонцрын хоногийн явцыг 3 дугаар зурагт үзүүлэв. 

3 дугаар зураг. Нисэх-Сонсголон орчмын агаар дахь 
PM1.0, PM2.5, PM10-ын хоногийн явц

Тоосонцрын хоногийн явц ихээхэн тод илэрсэн ба өвлийн улиралд хамгийн их утга 
нь өглөө 9-12 цагт PM1.0, PM2.5, PM10 харгалзан 203.1 мкг/м3, 208.5 мкг/м3, 233.0 мкг/м3, 
дараах утга орой 19-01 цагт байгаа нь галлагааны үетэй давхцаж, харин хамгийн бага 
утга нь өдөр 14-16 цагт 83.3 мкг/м3, 87.5 мкг/м3, 120.3 мкг/м3, дараах утга нь өглөө 4-7 цагт 
байв (3 дугаар зураг). Өвлийн улиралд PM10-ын 84.4%-ыг PM2.5 бүрдүүлж байгаа нь нарийн 
ширхэглэгт тоосонцор давамгайлж байгааг харуулж байна. Энэ нь өмнөх судалгааны үр 
дүнтэй ижилхэн байна (В.Tsatsral et al., 2013).

Хоногийн явцаар хаврын улиралд PM1.0, PM2.5, PM10-н хамгийн их утга харгалзан 
46.0 мкг/м3, 64.4 мкг/м3, 190.4 мкг/м3, хамгийн бага утга 11.3 мкг/м3, 20.0 мкг/м3, 69.0 мкг/
м3 байв. Хаврын улирлын хоногийн явцаар орой 22-24 цагт, өглөө 8-10 цагт их утгандаа 
хүрч, өдөр 15-17 цагт, өглөө 4-6 цагт бага утгандаа хүрч байв (3 дугаар зураг). 2010 оны 
хавар тоосонцрын агаарын чанарын стандартаас давсан өдрийн тоог хувиар илэрхийлвэл 
PM2.5=29,0%, PM10=43,0% байхад 2011 онд PM2.5=25,8%, PM10=48,4% болж том ширхэглэгт 
тоосонцрын хэмжээ өссөн. Цаг агаарын тогтворгүй нөхцөл, шороон шуурга нь хаврын 
улиралд агаар дахь PM10 тоосонцрын агууламжийг ихэсгэж байна (Жүгдэр et al., 2013). 
Хаврын улиралд PM10–ын 36.7%-г PM2.5 бүрдүүлж байгаа нь хавар том ширхэглэгт 
тоосонцор зонхилох хувийг эзэлж байна.

Зуны улиралд тоосонцрын агууламж хамгийн бага байсан ба хоногийн явцаар 
хамгийн их утга 22-24 цагт PM1.0, PM2.5, PM10 харгалзан 12.5 мкг/м3, 26.0 мкг/м3, 123.9 мкг/
м3, хамгийн бага утга 14-16 цагт 4.3 мкг/м3, 8.0 мкг/м3, 29.0 мкг/м3 байв (3 дугаар зураг). 
Том ширхэглэгт тоосонцор PM10 нь 21-23 цагт хамгийн их утгатай байгаа нь тухайн 
хугацаан дахь салхины хурд харьцангуй өндөр байсантай холбоотой. Том ширхэглэгт 
тоосонцор нь аж үйлдвэрийн тоос, хөрсний эвдрэл (газар тариалан эрхлэлт, уул уурхайн 
ажил, хучилтгүй зам)-ээс агаарт дэгддэг (Pandis et al., 1998). Зуны саруудад PM10-н 28.3% 
нь PM2.5 байгаа нь том ширхэглэгт тоосонцор давамгайлж байгааг харуулж байна. 
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Намрын улиралд тоосонцрын хоногийн явцаар PM1.0, PM2.5, PM10-н хамгийн их 
утга харгалзан 56.3 мкг/м3, 74.3 мкг/м3, 219.0 мкг/м3, хамгийн бага утга 14.1 мкг/м3, 20.7 
мкг/м3, 65.8 мкг/м3 байв. Хоногийн явц тод илэрч байсан ба орой 20-22 цагт, өглөө 8-10 
цагт их утгандаа хүрч, өдөр 14-16 цагт, өглөө 4-6 цагт бага утгандаа хүрч байв (3 дугаар 
зураг). 2009 оны намар тоосонцрын агаарын чанарын стандартаас давсан өдрийн 
тоо PM2.5=42,7%, PM10=48,5% байхад 2010 онд PM2.5=50,0%, PM10=69,6% болж нарийн 
ширхэглэгт болон том ширхэглэгт тоосонцрын хэмжээ өссөн. Намрын улиралд PM10-ын 
39.6%-г PM2.5 бүрдүүлж байгаа нь намар том ширхэглэгт тоосонцор зонхилох хувийг эзэлж 
байна.

1 дүгээр хүснэгт. Бохирдол ихтэй ба багатай үеийн тоосонцрын 
дундаж агууламж ба цаг агаарын дундаж үзүүлэлтүүд

Улирал Үзүүлэлтүүд Бохирдол ихтэй Бохирдол 
багатай

Бохирдол ихтэй/ 
Бохирдол багатай

Өвөл

N 36 36 1.0
Массын 

агууламж 
(мкм м-3)

PM10 286.5±38.1 89.8±17.4 3.2
PM2.5 244.7±34.4 77.5±18.8 3.2
PM1.0 233.8±33.5 74.1±18.9 3.2

Салхины хурд (м с-1) 0.8±0.2 1.6±0.8 0.5
Салхины зүг (Град.) 200.7±54.6 226.9±50.0 0.9

Температур (C) -27.8±4.1 -22.2±5.8 1.3
Хур тунадастай өдрийн тоо 4 20 0.2

Агаарын даралт (hPa) 870.9±6.8 869.8±7.7 1.0

Хавар

N 45 45 1.0
Массын 

агууламж 
(мкм м-3)

PM10 183.4±40.3 39.6±15.1 4.6
PM2.5 64.0±40.5 17.6±8.4 3.6
PM1.0 44.9±45.9 13.8±8.5 3.3

Салхины хурд (м с-1) 3.4±2.3 3.1±1.2 1.1
Салхины зүг (Град.) 194.4±53.3 234.9±54.9 0.8

Температур (C) 3.1±12.9 2.3±7.7 1.3
Хур тунадастай өдрийн тоо 8 19 0.4

Агаарын даралт (hPa) 865.0±6.7 864.7±5.8 1.0

Зун

N 41 41 1.0
Массын 

агууламж 
(мкм м-3)

PM10 115.5±22.1 12.9±4.4 9.0
PM2.5 23.9±6.7 6.6±2.3 3.6
PM1.0 11.4±5.5 4.9±2.1 2.3

Салхины хурд (м с-1) 3.3±1.6 3.0±1.1 1.1
Салхины зүг (Град.) 156.5±41.2 191.1±69.7 0.8

Температур (C) 19.4±4.0 16.2±5.2 1.2
Хур тунадастай өдрийн тоо 9 29 0.3

Агаарын даралт (hPa) 863.8±4.5 862.7±3.3 1.0

Намар

N 31 31 1.0
Массын 

агууламж 
(мкм м-3)

PM10 240.7±49.6 41.3±14.2 5.8
PM2.5 120.6±59.5 22.8±13.1 5.3
PM1.0 101.3±62.3 19.4±13.4 5.2

Салхины хурд (м с-1) 1.0±0.4 2.7±1.4 0.3
Салхины зүг (Град.) 172.7±47.5 228.3±56.2 0.8

Температур (C) -5.0±10.5 1.0±7.1 5.0
Хур тунадастай өдрийн тоо 5 15 0.3

Агаарын даралт (hPa) 868.5±6.3 868.4±5.0 1.0
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Агаарын бохирдлын түвшинг бохирдол ихтэй болон бохирдол багатай гэж ангилсан 
үеүүд дэх цаг агаарын үзүүлэлтүүд (салхины зүг, хурд, агаарын температур, хур 
тунадастай өдрийн тоо, агаарын даралт)-ийг 1 дүгээр хүснэгтэнд үзүүлэв. Том ширхэглэгт 
тоосонцор буюу PM10–ын агууламж бохирдол ихтэй үед бохирдол багатай үеэс өвөл 
3.2 дахин, хавар 4.6 дахин, зун 9.0 дахин, намар 5.8 дахин их байв. Нарийн ширхэглэгт 
тоосонцор буюу PM2.5–ын агууламж бохирдол ихтэй үед бохирдол багатай үеэс өвөл 
3.2 дахин, хавар 3.6 дахин, зун 3.6 дахин, намар 5.3 дахин их байв. Тоосонцор PM1.0–н 
агууламж бохирдол ихтэй үед бохирдол багатай үес өвөл 3.2 дахин, хавар 3.3 дахин, зун 
2.3 дахин, намар 5.2 дахин их байв. Өвлийн улиралд PM2.5/PM10–ын харьцааг бодоход 
бохирдол ихтэй үед 0.85, бохирдол багатай үед 0.86 байгаа нь өвлийн саруудад нарийн 
ширхэглэгт тоосонцор давамгайлж байгааг харуулж байна. Хаврын улиралд PM2.5/PM10–ын 
харьцаа бохирдол ихтэй үед 0.35, бохирдол багатай үед 0.44 байгаа нь хаврын саруудад 
том ширхэглэгт тоосонцор зонхилох хувийг эзэлж байна.

4 дүгээр зураг. Бохирдол ихтэй үеийн салхины чиглэл

Бохирдол ихтэй үед бохирдол багатай үеэс өвлийн улиралд салхины хурд бага 
байхад хавар, зуны улиралд их байв. Энэ нь өвлийн улиралд салхины хурд ихсэхэд 
бохирдлын түвшин буурч байгааг харуулж байна. Харин хаврын улиралд салхины хурд 
ихсэхэд бохирдлын түвшин өсөж байв. Цаг агаарын тогтворгүй нөхцөл шороон шуурга нь 
хаврын улиралд агаар дахь PM2.5, PM10 тоосонцрын агууламжийг ихэсгэж байна (Жүгдэр 
et al., 2013). Салхины чиглэл бохирдол ихтэй үед өвөл баруун өмнөөс, хавар өмнөөс, зун 
зүүн өмнөөс, намар өмнө зүүн өмнөөс зонхилж байв. Өвөл, хавар, зун, намрын улиралд 
бохирдол ихтэй үеэс бохирдол багатай үед хур тунадастай өдрийн тоо их байв. Бохирдол 
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ихтэй үеэс бохирдол багатай үед хур тунадастай өдрийн тоо өвөл 5.0 дахин, хавар 2.4 
дахин, зун 3.2 дахин, намар 3.0 дахин их байв. Цаг агаарын тогтвортой нөхцөлтэй 
антициклон удаан хугацаагаар хадгалагддаг өвлийн улиралд (Нацагдорж, 1982; Chung et 
al., 2004) агаарын даралт хамгийн өндөр утгатай байв.

Бохирдол ихтэй болон багатай үеийн салхины розаг 4 дүгээр зураг болон 5 дугаар 
зурагт улирлаар үзүүлэв. 

Өвлийн улиралд бохирдол ихтэй үед зонхилох салхины чиглэл зүүн өмнө болон 
баруунаас буюу гэр хорооллын бүсээс байхад хавар зүүн, зүүн хойно болон баруун, 
баруун хойноос байв (4 дүгээр зураг). 

5 дугаар зураг. Бохирдол багатай үеийн салхины чиглэл

Өвлийн улиралд бохирдол багатай үеийн зонхилох салхины чиглэл бохирдол 
ихтэй үеийнхтэй ижил (5 дугаар зураг) байгаа нь өвлийн саруудад бохирдлын эх 
үүсвэр ойролцоо чиглэлд байгааг харуулж байна. Хаврын улиралд бохирдол багатай 
үед зонхилох салхины чиглэл зүүн өмнө болон баруун хойноос болж (5 дугаар зураг) 
бохирдол ихтэй үеэс зонхилох салхины чиглэл хумигдаж байв. Энэ нь хавар салхины хурд 
ихэссэнээс болж газрын гадаргаас дэгдэж байгаа тоосонцор ихээхэн хэмжээгээр агаарын 
бохирдолд нөлөөлж байгаатай холбоотой. Зун, намрын улиралд бохирдол ихтэй болон 
бохирдол багатай үеийн салхины чиглэл ижил байгаа нь тухайн улиралд бохирдлын 
эх үүсвэр ойролцоо чиглэлээс байгааг харуулж байна. Салхины чиглэл өмнөөс байх 
үед бохирдлын түвшин өндөр байгаа нь хэмжилтийн цэгийн өмнө талд дөрвөн замын 
уулзвар байрладагтай холбоотой. Салхины чиглэл зүүн өмнө болон баруун хойноос 
байх үед агаарын бохирдлын түвшин бага байв. Иймд салхины хурд болон бохирдлын 
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түвшин хоорондын хамаарлыг авч үзэв. 2 дугаар хүснэгтэнд бохирдол ихтэй болон 
бохирдол багатай үе дэх салхины хурд болон том ширхэглэгт тоосонцор PM10-н агууламж 
хоорондын холбоог үзүүлэв. 

2 дугаар хүснэгт. Бохирдол ихтэй болон бохирдол багатай үеийн 
салхины хурд болон PM10 хоорондын хамаарал

Бохирдол ихтэй үе Бохирдол багатай үе
Томъёо r Томъёо r

Өвөл, 2009-2010 y = 0.0012x + 0.5578 r = 0.22 y = 0.0327x + 5.0791 r = 0.89
Хавар, 2010 y = 0.0346x - 3.2092 r = 0.76 y = -0.0056x + 3.3745 r = 0.07

Зун, 2009 y = 0.0424x + 2.8663 r = 0.07 y = -0.0305x + 3.5107 r = 0.19
Намар, 2009 y = 0.3083x - 0.2062 r = 0.94 y = -0.0776x + 3.9388 r = 0.33

Өвлийн улиралд бохирдол багатай үед салхины хурд болон PM10-н агууламж хооронд 
урвуу хамаарал өндөр (2 дугаар хүснэгт) байсан нь өвлийн саруудад салхины хурд ихсэх 
үед агаарын бохирдлын түвшин буурч байгааг харуулж байна. Хаврын улиралд бохирдол 
ихтэй үед салхины хурд болон PM10-н агууламж хооронд эерэг хамаарал өндөр байсан 
нь (2 дугаар хүснэгт) хаврын саруудад салхины хурд ихсэх үед газрын гадаргаас дэгдэж 
байгаа тоосонцор ихээхэн хэмжээгээр агаарын бохирдолд нөлөөлж байна.

Зургадугаар зурагт өвлийн улирлын бохирдол ихтэй болон бохирдол багатай үе дэх 
температурын инверсийг үзүүлэв. Инверсийн дээд болон доод хилийн температурын 
зөрүүгээр эрчимшил (δT)-ийг, инверсийн доод хилээс дээд хил хүртэлх зайг метрээр авч 
инверсийн зузаан (δH)-ыг тодорхойлсон. Бохирдол ихтэй үед инверсийн эрчимшил болон 
зузаан өглөө δT = 7.1 ± 4.2°C, δH = 1260.1 ± 642.2м, орой δT = 3.6 ± 3.1°C, δH = 962.5 ± 732.3м  
байв. Бохирдол багатай үед инверсийн эрчимшил болон зузаан өглөө δT = 1.7 ± 1.2°C, δH 
= 492.8м, орой δT = 1.5°C, δH = 472.2м байв. Өглөө бохирдол ихтэй үед бохирдол багатай 
үеэс инверсийн эрчимшил 4.2 дахин их, инверсийн зузаан 2.6 дахин их байхад орой 
инверсийн эрчимшил 2.4 дахин их, инверсийн зузаан 2 дахин их байв. Бохирдол ихтэй 
үед эрчимшил ихтэй, зузаан инверстэй байсан нь ялангуяа мод нүүрсний шаталтаас гарах 
агаарын бохирдлын хуримтлалыг бий болгож байна. Инверсийн эрчимшил нь бохирдлын 
түвшинд шууд нөлөөлж байна.

6 дугаар зураг. Өвлийн улирлын бохирдол ихтэй болон 
бохирдол багатай үеийн температурын инверс
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Өвлийн улирлын бохирдол ихтэй болон бохирдол багатай үед утааны үзэгдлээс 
алсын барааны харагдац (АБХ) муудах үеийн давтагдлын тоог 7 дугаар зурагт үзүүлэв.

7 дугаар зураг. Бохирдол ихтэй болон бохирдол багатай үед 
утааны үзэгдлээс алсын барааны харагдац муудах үеийн давтагдлын тоо

Бохирдол ихтэй үед утааны үзэгдлээс АБХ муудах давтагдлын тоо нийт=1143 байхад 
бохирдол багатай үед нийт=35 байв. Бохирдол ихтэй үед АБХ хамгийн багадаа 1000 м 
болж муудаж байхад бохирдол багатай үед хамгийн багадаа 3000 м болж муудаж байв. 
Утааны үзэгдлээс АБХ муудах давтагдлын тоо бохирдол ихтэй үед бохирдол багатай үеэс 
3000 м, 5000 м, 6000 м, 8000 м-т харгалзан 41, 21, 40, 12 дахин их байв. Алсын барааны 
харагдац болон PM10 тоосонцор хоорондын хамаарлыг 8 дугаар зурагт үзүүлэв.

 
7 дугаар зураг. Бохирдол ихтэй болон бохирдол багатай үед  

утааны үзэгдлээс алсын барааны харагдац муудах үеийн давтагдлын тоо 
 

Бохирдол ихтэй үед утааны үзэгдлээс АБХ муудах давтагдлын тоо нийт=1143 
байхад бохирдол багатай үед нийт=35 байв. Бохирдол ихтэй үед АБХ хамгийн багадаа 
1000 м болж муудаж байхад бохирдол багатай үед хамгийн багадаа 3000 м болж муудаж 
байв. Утааны үзэгдлээс АБХ муудах давтагдлын тоо бохирдол ихтэй үед бохирдол 
багатай үеэс 3000 м, 5000 м, 6000 м, 8000 м–т харгалзан 41, 21, 40, 12 дахин их байв. 
Алсын барааны харагдац болон PM10 тоосонцор хоорондын хамаарлыг 8 дугаар зурагт 
үзүүлэв. 

 

 
8 дугаар зураг. Бохирдол ихтэй болон бохирдол багатай үе дэх PM10  

тоосонцор болон алсын барааны харагдац хоорондын хамаарал 
 

Өвлийн улиралд бохирдол ихтэй үед PM10 тоосонцрын агууламж болон АБХ 
хооронд сөрөг хамаарал өндөртэй байв /8 дугаар зураг/. Бохирдол ихтэй болон бохирдол 
багатай үед PM10 тоосонцрын агууламж болон АБХ хооронд сөрөг хамааралтай байгаа нь 
тоосонцрын агууламж алсын барааны харагдацад ихээхэн нөлөөлж байна. Иймд 
бохирдол ихтэй болон бохирдол багатай үеийн агаарын массын замналыг байгуулав. 
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8 дугаар зураг. Бохирдол ихтэй болон бохирдол багатай үе дэх PM10 
тоосонцор болон алсын барааны харагдац хоорондын хамаарал

Өвлийн улиралд бохирдол ихтэй үед PM10 тоосонцрын агууламж болон АБХ хооронд 
сөрөг хамаарал өндөртэй байв (8 дугаар зураг). Бохирдол ихтэй болон бохирдол 
багатай үед PM10 тоосонцрын агууламж болон АБХ хооронд сөрөг хамааралтай байгаа 
нь тоосонцрын агууламж алсын барааны харагдацад ихээхэн нөлөөлж байна. Иймд 
бохирдол ихтэй болон бохирдол багатай үеийн агаарын массын замналыг байгуулав.
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9 дүгээр зураг. Бохирдол ихтэй болон бохирдол багатай үеийн агаарын массын замнал

Өвлийн улирлын бохирдол ихтэй болон бохирдол багатай үеийн АНУ-ын НОАА-
ын ‘Hysplit’ загвараар тооцоолсон агаарын массын замналыг 9 дугаар зурагт үзүүлэв. 
Бохирдол ихтэй үед агаарын массын замнал нэгэн жигд байгаа нь агаарын масс 
тогтвортой үед бохирдлын түвшин өндөр байна. Бохирдол багатай үед агаарын массын 
замнал эмх замбараагүй байгаа нь тогтворгүй агаарын массад бохирдлын түвшин бага 
байна.

дүгнэлт
Энэхүү судалгааны ажлаар агаарын чанарын Нисэх-4 суурин харуул дээр хэмжигдсэн 

тоосонцрын (PM1.0, PM2.5, PM10) агууламжийг цаг уурын элемент (салхины хурд, чиглэл, 
агаарын температур, агаарын даралт, хур тунадас, алсын барааны харагдац) болон 
АНУ-ын NОАА-ын ‘Hysplit’ загвараар тооцоолсон агаарын массын замналын харилцан 
хамаарлыг судалсан. Энэ судалгааны ажлаас дараах дүгнэлтүүдийг хийж байна. Үүнд:

1.  Нисэх-сонсголон орчмын тоосонцрын агууламж өвлийн улиралд хамгийн их, зуны 
улиралд хамгийн бага байна. Сарын явцаар том ширхэглэгт тоосонцор буюу PM10 
нь 12 дугаар сард, PM1.0, PM2.5 нь 1 дүгээр сард хамгийн их буюу Монгол улсын 
агаарын чанарын стандартаас 1,5-3 дахин их байна.

2.  Нарийн ширхэглэгт тоосонцор PM2.5-ын PM10-д эзлэх хувь өвөл 84%, хавар 36%, 
зун 28%, намар 39% байгаа нь өвлийн улиралд нарийн ширхэглэгт тоосонцор 
ихэнх хувийг, харин бусад хугацаанд том ширхэглэгт тоосонцор зонхилох хувийг 
эзэлж байна.

3.  Өвлийн улиралд агаарын бохирдлын хэмжээ температурын инверсээс шууд 
хамааралтай байна.

4.  Хаврын улиралд салхины хурд ихэссэнээс хамаарч газрын гадаргаас дэгдэж 
байгаа тоосонцорын хэмжээ агаарын бохирдолыг нэмэгдүүлж байна байна.

5.  Агаарын массын замнал нэгэн жигд байхад бохирдол ихтэй байсан ба тогтворгүй 
нэгэн жигд биш замналтай үед бохирдол багатай байна.
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дарХан Хотын агаарын боХирдол
 

Д.Оюунчимэг1, М.Алимаа2, Ө.Энхтуяа2

1 Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн
2 Дархан-Уул аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний газар 

Хураангуй
Дархан хотын агаарын чанарын хяналтын мэдээг боловсруулж ерөнхий хандлага, 

хоног жил, хугацааны өөрчлөлтийг гаргасан ба эх үүсвэрүүдэс хаягдах гол бохирдуулах 
бодисыг олон улсын аргачлалаар тооцоолох, агаарын бохирдолд салхины горимын 
нөлөөллийг харуулах оролдлого хийлээ. 

Түлхүүр үгс: Бохирдуулах бодис, хүхэрлэг хий, азтоын давхар исэл, инвентор 

оршил 
Дархан-Уул аймаг нь Монгол орны хойд Сэлэнгэ аймгийн төв хэсэгт Хэнтийн нурууны 

салбар уулсын хоорондох намхан гүвээ толгод, Хараа голын хөндийд далайн түвшнээс 
дээш 705 м өндөрт оршдог бөгөөд тус аймаг нь 330 мянган га нутаг дэвсгэртэй бөгөөд гуу 
жалгаар хэрчигдсэн, тэгш биш долгиолог гадаргуутай.

Аймгийн хөрс ургамлын бүрхэвч олон янз байх бөгөөд элсэнцэр, хөнгөн шавранцар 
хүрэн хөрс зонхилно. Хараа, Шарын голын хөндийгөөр хөрсний бүтэц, үржил шимийн 
хувьд газар тариалан, малын бэлчээрт тохиромжтой.

Дархан-Уул аймгийн хэмжээгээр ойн сангийн нийт талбайн 96.4% буюу 76135 га-г 
ойн талбай, 3.6% буюу 2877 га-г ойн бус талбай эзэлдэг бөгөөд ойн сангийн 72.8 хувийг 
хус, 23.7 хувийг нарс эзэлдэг. Тус аймаг нь уур амьсгалын мужлалын хувьд ширүүвтэр 
өвөлтэй, дулаан зунтай, чийгээр дутмаг мужид багтдаг [эх үүсвэр: УЦУОША 2015]. 
Дархан хот нь хүн ам төвлөрөхийн хэрээр хотжилт нэмэгдэж агаарын бохирдол нэмэгдэн 
зарим тохиолдолд хүний үйл ажиллагаагаас үүсэлтэй агаарын бохирдол нэмэгдэж 
хүлцэх агууламжаас давах тохиолдлууд ажиглагдах болсон. Иймээс агаарын бохирдлыг 
бууруулах хязгаарлах зайлшгүй шаардлага тулгарч байна. Агаар бохирдуулагчид нь гарал 
үүслээрээ анхдагч ба хоёрдогч гэж ангилагддаг бөгөөд эх үүсвэрээс шууд агаарт ялгарч 
буй азотын ислүүд, хүхэрлэг хий зэрэг нь анхдагч бохирдуулагчид юм. Харин хоёрдагч 
бохирдуулагчид агаар мандалд хаягдсан анхдагч хийнүүд химийн урвалд орсны үр дүнд 
үүссэн озон, азотын болон хүхрийн хүчил гэх мэт бодисууд орно. Агаарын бохирдлын 
үндсэн шалтгаан нь эх үүсвэрүүд боловч агаарт бохирдуулах бодисуудын хувирал 
шилжилтэнд цаг агаарын нөхцөл тухайн газар нутгийн онцлог нөлөөлдөг [Nelson.L 1998]. 
Иймээс Дархан-Уул аймгийн УЦУОША-аас гаргасан уур амьсгалын үзүүлэлтүүдийн олон 
жилийн хандлагыг дор үзүүлэв, 

Дархан-Уул аймгийн уур амьсгалын үзүүлэлтүүдийг гаргахдаа Дархан станцын 1984-
2013 оны агаарын температурын жилийн дундаж, үнэмлэхүй их, бага температур, хөрсний 
үнэмлэхүй их, бага температур, агаарт 30°С, хөрсөнд 40°С-аас дулаан, агаарт -30, -35, 
-40, хөрсөнд -40, -50 градусаас хүйтэн өдрийн тоо, хур тунадасны хэмжээ, салхины 
чиглэл хурд, цаг агаарын аюултай үзэгдэл 30 жилийн дунджийг ашигласан ба 2014 оны 
үзүүлэлтүүдийг харьцууллаа.
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дархан-уул аймгийн уур амьсгалын тойм
агаарын температур
Дархан-Уул аймаг орчмын нутгаар сүүлийн 31 жилийн хугацаанд агаарын 

температурын жилийн дундаж -1.9 градус хүйтнээс +3.2 градус дулаан байсан бөгөөд 
1984-1988, 1991, 1996, 2005, 2010, 2012 онуудад агаарын температурын жилийн дундаж 
утга хасах утгатай, бусад онуудад нэмэх утгатай байсан бөгөөд олон жилийн дундаж утга 
нь 0.4 градус дулаан байв. 

Олон жилийн явцыг авч үзвэл 1984 оноос хойшхи 30 жилийн хугацаанд 2 градус 
орчим дулаарсан боловч хамгийн дулаан жил 2007 онд тохиосон.  

2014 онд агаарын температурын жилийн дундаж 1.6оС дулаан буюу олон жилийн 
дунджаас 1.2оС-аар дулаан жил байв.

утга хасах утгатай, бусад онуудад нэмэх утгатай  байсан бөгөөд олон жилийн дундаж утга 
нь 0.4 градус  дулаан байв.  

Олон жилийн явцыг авч үзвэл 1984 оноос хойшхи 30 жилийн хугацаанд 2 градус 
орчим дулаарсан боловч хамгийн дулаан жил 2007 онд тохиосон.             

2014 онд агаарын температурын жилийн дундаж 1.6оС дулаан буюу олон жилийн 
дунджаас 1.2 оС-аар дулаан жил байв. 

 

 
1 дүгээр зураг.  Дархан хотын агаарын температурын олон жилийн явц, ºС 

 
 Агаарын температурын жилийн явцаас харвал температурын сарын дундаж -25 

градус хүйтнээс 20 градус дулааны хооронд хэлбэлздэг бөгөөд 2014 онд олон жилийн 
дунджаас 2 дугаар сард 1.9ºС, 5 дугаар сард 1,8 градус хүйтэн, 1, 3, 4, 10, 11, 12 дугаар 
саруудад 1,1-4,5ºС градусаар дулаан, 6-9 дүгээр саруудад олон жилийн дунджийн орчим 
(2 дугаар зураг) байжээ. 
 

                           
                                        2 дугаар зураг. Агаарын температурын жилийн явц, ºС 
 

Агаарт 30 градусаас давж хүйтэрсэн өдөр 2 дугаар сард 4 өдрөөр олон, 1, 3, 12 
дугаар сард 1-12 өдрөөр цөөн, 3. 11 дүгээр сард хүйтэрсэн өдөр ажиглагдаагүй. 30 
градусаас давж хүйтэрсэн өдөр 1 дүгээр сард 12 өдрөөр цөөн ажиглагдсан байна.  
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1 дүгээр зураг. Дархан хотын агаарын температурын олон жилийн явц, °С

 Агаарын температурын жилийн явцаас харвал температурын сарын дундаж -25 
градус хүйтнээс 20 градус дулааны хооронд хэлбэлздэг бөгөөд 2014 онд олон жилийн 
дунджаас 2 дугаар сард 1.9°С, 5 дугаар сард 1,8 градус хүйтэн, 1, 3, 4, 10, 11, 12 дугаар 
саруудад 1,1-4,5°С градусаар дулаан, 6-9 дүгээр саруудад олон жилийн дунджийн орчим 
(2 дугаар зураг) байжээ.

утга хасах утгатай, бусад онуудад нэмэх утгатай  байсан бөгөөд олон жилийн дундаж утга 
нь 0.4 градус  дулаан байв.  

Олон жилийн явцыг авч үзвэл 1984 оноос хойшхи 30 жилийн хугацаанд 2 градус 
орчим дулаарсан боловч хамгийн дулаан жил 2007 онд тохиосон.             

2014 онд агаарын температурын жилийн дундаж 1.6оС дулаан буюу олон жилийн 
дунджаас 1.2 оС-аар дулаан жил байв. 

 

 
1 дүгээр зураг.  Дархан хотын агаарын температурын олон жилийн явц, ºС 

 
 Агаарын температурын жилийн явцаас харвал температурын сарын дундаж -25 

градус хүйтнээс 20 градус дулааны хооронд хэлбэлздэг бөгөөд 2014 онд олон жилийн 
дунджаас 2 дугаар сард 1.9ºС, 5 дугаар сард 1,8 градус хүйтэн, 1, 3, 4, 10, 11, 12 дугаар 
саруудад 1,1-4,5ºС градусаар дулаан, 6-9 дүгээр саруудад олон жилийн дунджийн орчим 
(2 дугаар зураг) байжээ. 
 

                           
                                        2 дугаар зураг. Агаарын температурын жилийн явц, ºС 
 

Агаарт 30 градусаас давж хүйтэрсэн өдөр 2 дугаар сард 4 өдрөөр олон, 1, 3, 12 
дугаар сард 1-12 өдрөөр цөөн, 3. 11 дүгээр сард хүйтэрсэн өдөр ажиглагдаагүй. 30 
градусаас давж хүйтэрсэн өдөр 1 дүгээр сард 12 өдрөөр цөөн ажиглагдсан байна.  

 

y = 0.0681x - 0.6452 
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2 дугаар зураг. Агаарын температурын жилийн явц, °С

Агаарт 30 градусаас давж хүйтэрсэн өдөр 2 дугаар сард 4 өдрөөр олон, 1, 3, 12 
дугаар сард 1-12 өдрөөр цөөн, 3. 11 дүгээр сард хүйтэрсэн өдөр ажиглагдаагүй. 30 
градусаас давж хүйтэрсэн өдөр 1 дүгээр сард 12 өдрөөр цөөн ажиглагдсан байна. 
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3 дугаар зураг. Агаарт 30ºС-аас хүйтэн өдрийн тоо 

 
 Хур тунадасны өөрчлөлт 

Дархан-Уул аймгийн нутгаар (4 дүгээр зураг) олон жилийн дунджаар жилд 330.9 мм 
хур тунадас унадаг ба 2014 онд 335.0 мм орсон нь олон жилийн дунджийн орчим байв. 

Хур тунадасны 31 жилийн нормоос харахад 1985 онд хамгийн их нь 472,4 мм хур 
тунадас, 1986 онд хамгийн бага 195.6 мм хур тунадас унасан.  

 

 
4 дүгээр зураг. Хур тунадасны жилийн нийлбэр, мм 

 
2014 оны хур тунадасны сарын хуваарилалтыг олон жилийн дундажтай харьцуулж 

үзэхэд 1, 2, 6, 7, 8, 9 дүгээр саруудад 0.7...27.7 мм-ээр бага, 3, 4, 5 сард 34.3 мм хүртэл их 
хур тунадас унажээ.  
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3 дугаар зураг. Агаарт 30°С-аас хүйтэн өдрийн тоо

 Хур тунадасны өөрчлөлт
Дархан-Уул аймгийн нутгаар (4 дүгээр зураг) олон жилийн дунджаар жилд 330.9 мм 

хур тунадас унадаг ба 2014 онд 335.0 мм орсон нь олон жилийн дунджийн орчим байв.
Хур тунадасны 31 жилийн нормоос харахад 1985 онд хамгийн их нь 472,4 мм хур 

тунадас, 1986 онд хамгийн бага 195.6 мм хур тунадас унасан. 

 
3 дугаар зураг. Агаарт 30ºС-аас хүйтэн өдрийн тоо 

 
 Хур тунадасны өөрчлөлт 

Дархан-Уул аймгийн нутгаар (4 дүгээр зураг) олон жилийн дунджаар жилд 330.9 мм 
хур тунадас унадаг ба 2014 онд 335.0 мм орсон нь олон жилийн дунджийн орчим байв. 

Хур тунадасны 31 жилийн нормоос харахад 1985 онд хамгийн их нь 472,4 мм хур 
тунадас, 1986 онд хамгийн бага 195.6 мм хур тунадас унасан.  

 

 
4 дүгээр зураг. Хур тунадасны жилийн нийлбэр, мм 

 
2014 оны хур тунадасны сарын хуваарилалтыг олон жилийн дундажтай харьцуулж 

үзэхэд 1, 2, 6, 7, 8, 9 дүгээр саруудад 0.7...27.7 мм-ээр бага, 3, 4, 5 сард 34.3 мм хүртэл их 
хур тунадас унажээ.  
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4 дүгээр зураг. Хур тунадасны жилийн нийлбэр, мм

2014 оны хур тунадасны сарын хуваарилалтыг олон жилийн дундажтай харьцуулж 
үзэхэд 1, 2, 6, 7, 8, 9 дүгээр саруудад 0.7...27.7 мм-ээр бага, 3, 4, 5 сард 34.3 мм хүртэл их 
хур тунадас унажээ. 
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5 дугаар зураг. Хур тунадасны жилийн хуваарилалт 

 
2014 онд орсон хур тунадсыг улирлаар нь авч үзвэл өвлийн улиралд 16.3 мм, 

хавар 107.6 мм, зун 161.2 мм, намар 49.9 мм хур тунадас унасан. Орсон хур тунадсыг олон 
жилийн дундажтай харьцуулж үзэхэд өвөл 128,3 мм-ээр ахиу, хавар 253,2 мм-ээр ахиу, зун 
74,3 мм-ээр бага, намар олон жилийн дунджийн орчим хур тунадас унажээ.    

                        
Салхи 

Судалгааны 30 жилийн хугацаанд салхины зонхилох чиглэл нь хойд ба өмнө 
зүгээсээ байдаг. Өмнө ба хойдын салхи олон жилийн дунджаар 27-38 удаа байдаг бол 
2014 онд өмнө ба хойдын салхи 8-26 хоногоор илүү ажиглагдсан. Салхины хурдны дундаж 
нь 3.0 м/с байдаг бол тус онд дунджаар 2.0 м/с байлаа.  

 

             
6 дугаар зураг. Салхины зүгийн тохиолдлын        7 дугаар зураг. Салхины дундаж хурдны 

тооны харьцуулалт                                                       харьцуулалт 
 

2014 онд олон жилийн дунджаас салхитай өдрийн тохиолдлын тоо их байсан 
боловч салхины хурд бага, жилийн ихэнх хугацаанд хойд ба өмнийн салхи зонхилсон.  

 
Агаарын бохирдлын эх үүсвэрүүд  

Бохирдлын эх үүсвэрийн хувьд гэр хороолол, тээврийн хэрэгслээс ялгарах хорт 
утаа, шатахуун түгээх станцууд, том үйлдвэрийн газрын уурын зуух, нам даралтын уурын 
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5 дугаар зураг. Хур тунадасны жилийн хуваарилалт

2014 онд орсон хур тунадсыг улирлаар нь авч үзвэл өвлийн улиралд 16.3 мм, хавар 
107.6 мм, зун 161.2 мм, намар 49.9 мм хур тунадас унасан. Орсон хур тунадсыг олон 
жилийн дундажтай харьцуулж үзэхэд өвөл 128,3 мм-ээр ахиу, хавар 253,2 мм-ээр ахиу, 
зун 74,3 мм-ээр бага, намар олон жилийн дунджийн орчим хур тунадас унажээ. 

 
салхи
Судалгааны 30 жилийн хугацаанд салхины зонхилох чиглэл нь хойд ба өмнө зүгээсээ 

байдаг. Өмнө ба хойдын салхи олон жилийн дунджаар 27-38 удаа байдаг бол 2014 онд 
өмнө ба хойдын салхи 8-26 хоногоор илүү ажиглагдсан. Салхины хурдны дундаж нь 3.0 
м/с байдаг бол тус онд дунджаар 2.0 м/с байлаа. 

 
5 дугаар зураг. Хур тунадасны жилийн хуваарилалт 
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74,3 мм-ээр бага, намар олон жилийн дунджийн орчим хур тунадас унажээ.    

                        
Салхи 

Судалгааны 30 жилийн хугацаанд салхины зонхилох чиглэл нь хойд ба өмнө 
зүгээсээ байдаг. Өмнө ба хойдын салхи олон жилийн дунджаар 27-38 удаа байдаг бол 
2014 онд өмнө ба хойдын салхи 8-26 хоногоор илүү ажиглагдсан. Салхины хурдны дундаж 
нь 3.0 м/с байдаг бол тус онд дунджаар 2.0 м/с байлаа.  

 

             
6 дугаар зураг. Салхины зүгийн тохиолдлын        7 дугаар зураг. Салхины дундаж хурдны 

тооны харьцуулалт                                                       харьцуулалт 
 

2014 онд олон жилийн дунджаас салхитай өдрийн тохиолдлын тоо их байсан 
боловч салхины хурд бага, жилийн ихэнх хугацаанд хойд ба өмнийн салхи зонхилсон.  

 
Агаарын бохирдлын эх үүсвэрүүд  

Бохирдлын эх үүсвэрийн хувьд гэр хороолол, тээврийн хэрэгслээс ялгарах хорт 
утаа, шатахуун түгээх станцууд, том үйлдвэрийн газрын уурын зуух, нам даралтын уурын 
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5 дугаар зураг. Хур тунадасны жилийн хуваарилалт 

 
2014 онд орсон хур тунадсыг улирлаар нь авч үзвэл өвлийн улиралд 16.3 мм, 

хавар 107.6 мм, зун 161.2 мм, намар 49.9 мм хур тунадас унасан. Орсон хур тунадсыг олон 
жилийн дундажтай харьцуулж үзэхэд өвөл 128,3 мм-ээр ахиу, хавар 253,2 мм-ээр ахиу, зун 
74,3 мм-ээр бага, намар олон жилийн дунджийн орчим хур тунадас унажээ.    

                        
Салхи 

Судалгааны 30 жилийн хугацаанд салхины зонхилох чиглэл нь хойд ба өмнө 
зүгээсээ байдаг. Өмнө ба хойдын салхи олон жилийн дунджаар 27-38 удаа байдаг бол 
2014 онд өмнө ба хойдын салхи 8-26 хоногоор илүү ажиглагдсан. Салхины хурдны дундаж 
нь 3.0 м/с байдаг бол тус онд дунджаар 2.0 м/с байлаа.  

 

             
6 дугаар зураг. Салхины зүгийн тохиолдлын        7 дугаар зураг. Салхины дундаж хурдны 

тооны харьцуулалт                                                       харьцуулалт 
 

2014 онд олон жилийн дунджаас салхитай өдрийн тохиолдлын тоо их байсан 
боловч салхины хурд бага, жилийн ихэнх хугацаанд хойд ба өмнийн салхи зонхилсон.  

 
Агаарын бохирдлын эх үүсвэрүүд  

Бохирдлын эх үүсвэрийн хувьд гэр хороолол, тээврийн хэрэгслээс ялгарах хорт 
утаа, шатахуун түгээх станцууд, том үйлдвэрийн газрын уурын зуух, нам даралтын уурын 
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6 дугаар зураг. Салхины зүгийн 
тохиолдлын тооны харьцуулалт

7 дугаар зураг. Салхины дундаж хурдны
харьцуулалт

2014 онд олон жилийн дунджаас салхитай өдрийн тохиолдлын тоо их байсан боловч 
салхины хурд бага, жилийн ихэнх хугацаанд хойд ба өмнийн салхи зонхилсон. 

агаарын бохирдлын эх үүсвэрүүд 
Бохирдлын эх үүсвэрийн хувьд гэр хороолол, тээврийн хэрэгслээс ялгарах хорт 

утаа, шатахуун түгээх станцууд, том үйлдвэрийн газрын уурын зуух, нам даралтын уурын 
зуух, элэгдэл эвдрэлд орсон газрын тоос, хог хаягдал гэх мэт нам эх үүсвэрийн нөлөө их 
зонхилдог.
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зуух, элэгдэл эвдрэлд орсон газрын тоос, хог хаягдал гэх мэт нам эх үүсвэрийн нөлөө их 
зонхилдог. 

 

 
8 дугаар зураг. Агаарын чанарын стандартаас NO2 агууламж давсан өдөр эх үүсвэр  

Дархан УЦУОША (Шинэ Дархан 2014-02-13)  
 

Дархан хот нь хүн ам нэмэгдэхийн хэрээр түүнийг дагасан хэрэглээ нэмэгдэн эх 
үүсвэрийн тоо, хөрсний элэгдэл эвдрэл нэмэгдсээр агаарын чанарт сөргөөр нөлөөлсөөр 
байна. Үүний тод жишээг 8 дугаар зургаас харж болно.  

Дархан хотын агаар бохирдуулах эх үүсвэрүүдийг тоймлон 9 дүгээр зурагт үзүүлэв. 

 
9 дүгээр зураг. Дархан хотын гол бохирдуулах эх үүсвэрүүд 

 

8 дугаар зураг. Агаарын чанарын стандартаас NO2 агууламж давсан өдөр эх үүсвэр 
Дархан УЦУОША (Шинэ Дархан 2014-02-13)  

Дархан хот нь хүн ам нэмэгдэхийн хэрээр түүнийг дагасан хэрэглээ нэмэгдэн эх 
үүсвэрийн тоо, хөрсний элэгдэл эвдрэл нэмэгдсээр агаарын чанарт сөргөөр нөлөөлсөөр 
байна. Үүний тод жишээг 8 дугаар зургаас харж болно. 

Дархан хотын агаар бохирдуулах эх үүсвэрүүдийг тоймлон 9 дүгээр зурагт үзүүлэв.

зуух, элэгдэл эвдрэлд орсон газрын тоос, хог хаягдал гэх мэт нам эх үүсвэрийн нөлөө их 
зонхилдог. 

 

 
8 дугаар зураг. Агаарын чанарын стандартаас NO2 агууламж давсан өдөр эх үүсвэр  

Дархан УЦУОША (Шинэ Дархан 2014-02-13)  
 

Дархан хот нь хүн ам нэмэгдэхийн хэрээр түүнийг дагасан хэрэглээ нэмэгдэн эх 
үүсвэрийн тоо, хөрсний элэгдэл эвдрэл нэмэгдсээр агаарын чанарт сөргөөр нөлөөлсөөр 
байна. Үүний тод жишээг 8 дугаар зургаас харж болно.  

Дархан хотын агаар бохирдуулах эх үүсвэрүүдийг тоймлон 9 дүгээр зурагт үзүүлэв. 

 
9 дүгээр зураг. Дархан хотын гол бохирдуулах эх үүсвэрүүд 

 

9 дүгээр зураг. Дархан хотын гол бохирдуулах эх үүсвэрүүд
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10 дугаар зураг. Дархан хотын автомашины тоо 

 
Агаар бохирдуулах гол эх үүсвэр болсон автомашины тоо тасралтгүй өсөж байна. 

 
Үр дүн 

Дархан, Шарын гол сумд дахь агаарын чанарын хяналтын харуулууд нь агаарын 
чанарыг хянах улсын сүлжээний нэгж бөгөөд өдөр бүр агаарын чанарыг үнэлэх түгээмэл 
тархацтай гол бохирдуулагч үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж байна.     

 Дархан-Уул аймгийн агаарын бохирдол ихсэх  гол шалтгаан нь газарзүйн тогтцын 
хувьд голын хөндийн нам дор газар байрладаг, өвлийн улиралд газрын гадаргуу орчимд 
их хүйтэн, өндөрсөх тутам дулаардаг температурын урвуу үе инверси тогтдог учир 
агаарын солилцоо суларч, бохирдсон агаар удаан тогтох шалтгаантай.  
  Дархан хотын агаарын чанарт хийсэн хяналт шинжилгээний дүнгээр хүхэрлэг хий 
болон азотын давхар ислийн жилийн дунджийг (11 дүгээр зураг) гарган агаарын чанарын 
стандарт утгатай харьцуулж үзвэл 2001, 2008 оноос бусад жилүүдэд байнга стандарт 
утгаасаа давжээ.    
 

 
11 дүгээр зураг. Агаар дахь NO2, SO2 жилийн дундаж агууламж 

 
Гэвч ерөнхий хандлагаараа сүүлийн жилүүдэд тогтвортой байгаа нь цаг агаар 

өвөлдөө дулаан байсан суурин эх үүсвэрийн тоо багассан зэрэгтэй холбоотой байж болох 
юм. 
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12 дугаар зураг. Дархан хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж /олон жилийн дунджаар/ 

 

 

 

 
13 дугаар зураг. Дархан хотын хүхэрлэг хийн агууламж /08, 14, 20 цагт/ 

 
Дархан хотын агаарт хэмжсэн хүхэрлэг хийн агууламжийг цаг тус бүрээр авч үзвэл  

(12 дугаар зураг) 14 цагт хамгийн бага 20 цагт өглөөний 08 цагаас 2 дахин их байна. 13 
дугаар зургаас харвал дээрх харьцаа жил бүр хадгалагдаж байгаа бөгөөд өвлийн улиралд 
их байна.  

12 дугаар зураг. Дархан хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж 
(олон жилийн дунджаар)  

12 дугаар зураг. Дархан хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж /олон жилийн дунджаар/ 
 

 

 

 
13 дугаар зураг. Дархан хотын хүхэрлэг хийн агууламж /08, 14, 20 цагт/ 

 
Дархан хотын агаарт хэмжсэн хүхэрлэг хийн агууламжийг цаг тус бүрээр авч үзвэл  

(12 дугаар зураг) 14 цагт хамгийн бага 20 цагт өглөөний 08 цагаас 2 дахин их байна. 13 
дугаар зургаас харвал дээрх харьцаа жил бүр хадгалагдаж байгаа бөгөөд өвлийн улиралд 
их байна.  

13 дугаар зураг. Дархан хотын хүхэрлэг хийн агууламж (08, 14, 20 цагт)

Дархан хотын агаарт хэмжсэн хүхэрлэг хийн агууламжийг цаг тус бүрээр авч үзвэл 
(12 дугаар зураг) 14 цагт хамгийн бага 20 цагт өглөөний 08 цагаас 2 дахин их байна. 13 
дугаар зургаас харвал дээрх харьцаа жил бүр хадгалагдаж байгаа бөгөөд өвлийн улиралд 
их байна. 
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14 дүгээр зураг. Агаар дахь хүхэрлэг хийн    15 дугаар зураг. Агаар дахь азотын давхар                                           
агууламжийн жилийн явц                                                              ислийн агууламжийн жилийн явц  

 
Агаарын чанар улирлаас хамааран өөрчлөгдөж түлшний /нүүрс/ шаталт ихтэй 

өвлийн улиралд агаарын бохирдол харьцангуй ихсэн хүхэрлэг хийн агууламж жилийн 
дундаж түвшнээс өвлийн улиралд 2-3 дахин их болдог.  

Салхины чиглэлээс хамаарч агаарын бохирдол тархана. Дархан хотын салхины 
чиглэлийн давтагдлыг хэмжилтийн цагуудаар улирлаар ялган үзүүлэв. Жилийн дундаж 
байдлаар авч үзвэл хойд болон өмнөдийн салхи давамгайдаг боловч, өдөр шөнө өвөл 
зунаар ялгаатай.  

 

 
16 дугаар зураг. Дархан хотын  агаарт азотын давхар исэл 

стандартаасаа давсан тохиолдлын тоо 
 

Сүүлийн жилүүдэд гол бохирдуулах хий болох азотын давхар ислийн агууламж 
агаарын чанарын стандартаас давах тоо буурсан. 

     Харин сүүлийн жилүүдэд агаар дахь тоос, тоосонцрын агууламж харьцангуй ихсэн, 
стандартаас давах тохиолдол нэмэгдэж байна. 2014 онд том ширхэглэгт тоосны (РМ10) 
агууламжийн дундаж 0.126 мг/м3, хамгийн их 0.851мг/м3, зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 
нийт 136 удаа давж агаарын чанарын стандартаас давсан тохиолдлын дундаж 0.132 
мг/м3, нийт хэмжилтийн 40.5% нь давж бохирдсон ба жилийн дундаж стандартаас 2.7 
дахин давсан.  
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14 дүгээр зураг. Агаар дахь хүхэрлэг 
хийн агууламжийн жилийн явц

15 дугаар зураг. Агаар дахь азотын давхар 
ислийн агууламжийн жилийн явц

 
Агаарын чанар улирлаас хамааран өөрчлөгдөж түлшний (нүүрс) шаталт ихтэй өвлийн 

улиралд агаарын бохирдол харьцангуй ихсэн хүхэрлэг хийн агууламж жилийн дундаж 
түвшнээс өвлийн улиралд 2-3 дахин их болдог. 

Салхины чиглэлээс хамаарч агаарын бохирдол тархана. Дархан хотын салхины 
чиглэлийн давтагдлыг хэмжилтийн цагуудаар улирлаар ялган үзүүлэв. Жилийн дундаж 
байдлаар авч үзвэл хойд болон өмнөдийн салхи давамгайдаг боловч, өдөр шөнө өвөл 
зунаар ялгаатай. 

                                     
14 дүгээр зураг. Агаар дахь хүхэрлэг хийн    15 дугаар зураг. Агаар дахь азотын давхар                                           
агууламжийн жилийн явц                                                              ислийн агууламжийн жилийн явц  

 
Агаарын чанар улирлаас хамааран өөрчлөгдөж түлшний /нүүрс/ шаталт ихтэй 

өвлийн улиралд агаарын бохирдол харьцангуй ихсэн хүхэрлэг хийн агууламж жилийн 
дундаж түвшнээс өвлийн улиралд 2-3 дахин их болдог.  

Салхины чиглэлээс хамаарч агаарын бохирдол тархана. Дархан хотын салхины 
чиглэлийн давтагдлыг хэмжилтийн цагуудаар улирлаар ялган үзүүлэв. Жилийн дундаж 
байдлаар авч үзвэл хойд болон өмнөдийн салхи давамгайдаг боловч, өдөр шөнө өвөл 
зунаар ялгаатай.  

 

 
16 дугаар зураг. Дархан хотын  агаарт азотын давхар исэл 

стандартаасаа давсан тохиолдлын тоо 
 

Сүүлийн жилүүдэд гол бохирдуулах хий болох азотын давхар ислийн агууламж 
агаарын чанарын стандартаас давах тоо буурсан. 

     Харин сүүлийн жилүүдэд агаар дахь тоос, тоосонцрын агууламж харьцангуй ихсэн, 
стандартаас давах тохиолдол нэмэгдэж байна. 2014 онд том ширхэглэгт тоосны (РМ10) 
агууламжийн дундаж 0.126 мг/м3, хамгийн их 0.851мг/м3, зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 
нийт 136 удаа давж агаарын чанарын стандартаас давсан тохиолдлын дундаж 0.132 
мг/м3, нийт хэмжилтийн 40.5% нь давж бохирдсон ба жилийн дундаж стандартаас 2.7 
дахин давсан.  
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16 дугаар зураг. Дархан хотын агаарт азотын давхар исэл
стандартаасаа давсан тохиолдлын тоо

Сүүлийн жилүүдэд гол бохирдуулах хий болох азотын давхар ислийн агууламж 
агаарын чанарын стандартаас давах тоо буурсан.

Харин сүүлийн жилүүдэд агаар дахь тоос, тоосонцрын агууламж харьцангуй ихсэн, 
стандартаас давах тохиолдол нэмэгдэж байна. 2014 онд том ширхэглэгт тоосны (РМ10) 
агууламжийн дундаж 0.126 мг/м3, хамгийн их 0.851мг/м3, зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 
нийт 136 удаа давж агаарын чанарын стандартаас давсан тохиолдлын дундаж 0.132 мг/
м3, нийт хэмжилтийн 40.5% нь давж бохирдсон ба жилийн дундаж стандартаас 2.7 дахин 
давсан. 
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17 дугаар зураг. Дархан хотын агаар дахь PM 10 агууламж /2014 оны 06 дугаар сараас хойш/ 

 

 
18 дугаар зураг. Дархан хотод PM10 агаарын чанарын стандартаас  

давсан тохиолдлын тоо,  сараар 
 

Сүүлийн 2-3 жилд Шарын гол сумын агаарын бохирдлын үзүүлэлтүүд нэмэгдсээр 
байна. Ялангуяа 2014 онд агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж гадаад орчны агаарын 
чанарын жилийн дундаж стандарт хэмжээнээс 1.4 дахин давсан. 2014 оны 11-12 дугаар 
саруудад Шарын гол ХК-ийн уурхайн олборлолтын хүчин чадал буюу олборлолт өмнөх 
жилүүдээс нэмэгдсэнтэй холбоотой бохирдлын хэмжээ 1.5-2  дахин ихэссэн дүнтэй. 

 
Дархан хотын агаарт хаягдаж буй агаар бохирдуулах бодисын инвентори  

Дархан хотын агаарт хаядаж буй гол бохирдуулах бодисыг тооцоолохын тулд 
Дархан хотын агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн 2014 оны мэдээг ашиглав. Тооллогын дүнг 
хүснэгтэд үзүүллээ.  
 

1 дүгээр хүснэгт. Агаарын бохирдлын суурин эх үүсвэр:  
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17 дугаар зураг. Дархан хотын агаар дахь PM10 агууламж 
(2014 оны 06 дугаар сараас хойш)

 
17 дугаар зураг. Дархан хотын агаар дахь PM 10 агууламж /2014 оны 06 дугаар сараас хойш/ 

 

 
18 дугаар зураг. Дархан хотод PM10 агаарын чанарын стандартаас  

давсан тохиолдлын тоо,  сараар 
 

Сүүлийн 2-3 жилд Шарын гол сумын агаарын бохирдлын үзүүлэлтүүд нэмэгдсээр 
байна. Ялангуяа 2014 онд агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж гадаад орчны агаарын 
чанарын жилийн дундаж стандарт хэмжээнээс 1.4 дахин давсан. 2014 оны 11-12 дугаар 
саруудад Шарын гол ХК-ийн уурхайн олборлолтын хүчин чадал буюу олборлолт өмнөх 
жилүүдээс нэмэгдсэнтэй холбоотой бохирдлын хэмжээ 1.5-2  дахин ихэссэн дүнтэй. 

 
Дархан хотын агаарт хаягдаж буй агаар бохирдуулах бодисын инвентори  

Дархан хотын агаарт хаядаж буй гол бохирдуулах бодисыг тооцоолохын тулд 
Дархан хотын агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн 2014 оны мэдээг ашиглав. Тооллогын дүнг 
хүснэгтэд үзүүллээ.  
 

1 дүгээр хүснэгт. Агаарын бохирдлын суурин эх үүсвэр:  
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18 дугаар зураг. Дархан хотод PM10 агаарын чанарын стандартаас 
давсан тохиолдлын тоо, сараар

Сүүлийн 2-3 жилд Шарын гол сумын агаарын бохирдлын үзүүлэлтүүд нэмэгдсээр 
байна. Ялангуяа 2014 онд агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж гадаад орчны агаарын 
чанарын жилийн дундаж стандарт хэмжээнээс 1.4 дахин давсан. 2014 оны 11-12 дугаар 
саруудад Шарын гол ХК-ийн уурхайн олборлолтын хүчин чадал буюу олборлолт өмнөх 
жилүүдээс нэмэгдсэнтэй холбоотой бохирдлын хэмжээ 1.5-2 дахин ихэссэн дүнтэй.

дархан хотын агаарт хаягдаж буй агаар бохирдуулах бодисын инвентори 
Дархан хотын агаарт хаядаж буй гол бохирдуулах бодисыг тооцоолохын тулд 

Дархан хотын агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн 2014 оны мэдээг ашиглав. Тооллогын дүнг 
хүснэгтэд үзүүллээ. 
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1 дүгээр хүснэгт. Агаарын бохирдлын суурин эх үүсвэр: 
эх үүсвэр: Дархан-Уул аймгийн УЦУОША, 2015

Дархан сум Аймаг, сумын 
нэр

Нийт 
зуухны 

тоо

Жилд хэрэглэсэн түлшний хэмжээ, тн/жил

Нүүрс, тн Мод, м3 Аргал Хөрзөн Үртсэн 
шахмал

1 баг Дархан сум 758 1425 1362 47 4
2 баг Дархан сум 809 2825 2169 116 34 1
3 баг Дархан сум 698 2909 1914 63 41 6.5
5 баг Дархан сум 614 1532 1684
6 баг Дархан сум 718 2394.8 2083.5 65.5 30 1
7 баг Дархан сум 1040 3131 2227 18 9.5
8 баг Дархан сум 468 1340.9 921.2 5 4
13 баг Дархан сум 8 18 22 2
15 баг Дархан сум 1683 4207 3516 9 3

Малчин баг- 18 Дархан сум 145 334.5 407.5 14.3 13.7 7
Аймгийн төвийн 

хэмжээнд Дархан сум 6941 20117.2 16306.2 332.8 140.2 21.5

Сумдын 
хэмжээнд 2976 8219.8 10012.1 624 488

Сум тус бүрт
Хонгор 1039 2285.8 3013.1 2
Орхон 789 2388 3449 569 481

Шарын гол 1148 3546 3550 53 7
аймгийн 
хэмжээнд дархан-уул 9920 28337 26318.3 956.8 628.2 21.5

 Аймаг, сумын 
нэр

Усан халаалтын зуух 
(11кВт-100 кВт хүртэл)

Дулааны цахилгаан станц, 
уурын болон усан халаалтын 

зуух (0.1 мВт-аас дээш)

Зуухны 
тоо

Жилд хэрэглэсэн 
түлшний хэмжээ, тн, м3 Зуухны тоо Нүүрс
Нүүрс Коксон түлш

Аймгийн төвийн 
хэмжээнд Дархан сум 105 29478.2 68 3 415622

Сумдын 
хэмжээнд  3 сум 13 9220    

Сум тус бүрт
Хонгор 3 3542.1    
Орхон 7 1920.4    

Шарын гол 3 3757.5  1 13000
аймгийн 
хэмжээнд  118 38698  4 428622

Аймгийн хэмжээнд жилд хэрэглэж буй нийт түлшний (нүүрсний) 90-ээс дээш хувь 
Шарын голын уурхайн нүүрс (Б-3) хэрэглэдэг.

Дархан-Уул аймгийн 2014 оны агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тооллогын дүнг 2013 
оны дүнтэй харьцуулсан дүнгээр ердийн галлагаатай 10 кВт хүртэл хүчин чадалтай айл 
өрхийн гэрийн ердийн зуухны тоо 2200-аар багассан, гэр хорооллын байшингийн зуухны 
тоо 1300-аар, нийт гэр хорооллын галлагаатай өрхийн тоо 3500-аар багассан. Энэ нь:

• Галлагаатай сууцны байшинтай 60 өрх айл нам даралтын зууханд шилжсэнээр 11-
100 кВт хүчин чадалтай зуухны тоонд шилжсэн.

• Дархан-Уул аймгийн хувьд гэр хороололд амьдардаг айл өрхөөс өвлийн цагт орон 
сууцанд түр хугацаагаар шилжин суугч (байр хөлслөх, өрөө хөлслөх) 500-600 өрх 
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айл байдагтай холбоотойгоор галлагаатай айл өрхийн тоо бүртгэлд ороогүй. 
• Дархан хотод “Орон сууц, барилгажилтын хөтөлбөр”-өөр баригдсан шинэ орон 

сууцанд 2013-2014 онд нийт 2000 орчим айл өрх шилжин суурьшсан зэрэг 
шалтгаантай. 

2 дугаар хүснэгт. Дархан хотын нүүрс түлдэг эх үүсвэрүүдээс ялгарах хаягдал

 
Дархан-Уул аймгийн 

хэмжээнд

Аймгийн төвийн 
хэмжээнд

(Дархан сум)
2013 он 2014 он 2013 он 2014 он

1
Ердийн галлагаатай 
10 кВт хүртэл хүчин 

чадалтай зуух

Гэрийн зуухны тоо 5345 3026 4439 2333

Байшин зуухны тоо 8079 6894 6038 4611
Жилд хэрэглэсэн: 

Нүүрс, тн 46550 28337 36500 20117.2

Мод, м3 26318.3 16306.2
Аргал, тн 956.8 332.8

 Хөрзөн, тн 628.2 140.2
Үртсэн шахмал, тн 21.5 21.5

2 11 кВт-100 кВт хүчин 
чадалтай зуух

Зуухны тоо 92 118 33 105
Жилд хэрэглэсэн: 

Нүүрс, тн 13664.4 38698 3430.5 29478.2

3

Дулааны цахилгаан 
станцын 101 кВт-аас 
дээш хүчин чадалтай 

зуух

Зуухны тоо 4 4 3 3

Жилд хэрэглэсэн: 
Нүүрс, тн 454742 428622 441902 415622

4 Хөдөлгөөнт эх үүсвэр 9579 10195 8296 8597

 
 

1 дүгээр хүснэгтэд үзүүлсэн мэдээллийг ашиглаж хаягдлын тооцоог олон улсын 
аргачлалаар /GAF emission inventory manual 2008/ хийвэл Дархан хотын нүүрс түлдэг эх 
үүсвэрүүд 460 гаруй мянган тонн нүүрс шатааж 1380 орчим тонн TSP, 290 тонн PM10, 4400 
тн SO2, 2500 тонн NO2 1100 тонн орчим CO ялгаруулж байна.  

 

 
19 дүгээр зураг. Дархан хотын нүүрсээр галладаг эх үүсвэрүүдийн хаягдлын харьцаа 

 
Дархан хотын нүүрсээр галладаг эх үүсвэрүүдийн түлшний 90 хувийг цахилгаан 

станц зарцуулдаг боловч шүүлтүүрийн АҮК нь 96 хувь учраас агаарт хаяж буй тоос 
тоосонцрын хаягдлын эзлэх хувийг 25 хувь болтол бууруулж байна.  

 
3 дугаар хүснэгт. Дархан хотын хөдөлгөөнт эх үүсвэрүүдээс хаягдах хаягдал  

Зарцуулсан 
нүүрс 
/тонноор/

Агаарт ялгарсан 
TSP(тонн/жил)

Агаарт ялгарсан
PM10(тонн/жил)

Агаарт 
ялгарсан

SOx(тонн/жил)

Агаарт ялгарсан
NOx(тонн/жил)

Агаарт 
ялгарсан

CO(тонн/жил)

36500.0 760.7 160.6 346.8 200.8 91.3
20117.2 419.2 88.5 191.1 110.6 50.3

3430.5 71.5 15.1 32.6 18.9 8.6
29478.2 614.3 129.7 280.0 162.1 73.7

441902.0 368.4 77.8 4198.1 2430.5 1104.8
415622.0 346.5 73.1 3948.4 2285.9 1039.1

Нийт 2013

Нийт 2014

Өөрчлөлт 
Өөрчлөлт хувиар Нийт

Дархан халаалтын зуух 2013 
Дархан халаалтын зуух 2014 

ТЭЦ 2013
ТЭЦ 2014

 Эх үүсвэрүүд 
Дархан гэр хороолол 2013
Дархан гэр хороолол 2014

1 дүгээр хүснэгтэд үзүүлсэн мэдээллийг ашиглаж хаягдлын тооцоог олон улсын 
аргачлалаар (GAF emission inventory manual 2008) хийвэл Дархан хотын нүүрс түлдэг эх 
үүсвэрүүд 460 гаруй мянган тонн нүүрс шатааж 1380 орчим тонн TSP, 290 тонн PM10, 4400 
тн SO2, 2500 тонн NO2 1100 тонн орчим CO ялгаруулж байна. 
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1 дүгээр хүснэгтэд үзүүлсэн мэдээллийг ашиглаж хаягдлын тооцоог олон улсын 
аргачлалаар /GAF emission inventory manual 2008/ хийвэл Дархан хотын нүүрс түлдэг эх 
үүсвэрүүд 460 гаруй мянган тонн нүүрс шатааж 1380 орчим тонн TSP, 290 тонн PM10, 4400 
тн SO2, 2500 тонн NO2 1100 тонн орчим CO ялгаруулж байна.  

 

 
19 дүгээр зураг. Дархан хотын нүүрсээр галладаг эх үүсвэрүүдийн хаягдлын харьцаа 

 
Дархан хотын нүүрсээр галладаг эх үүсвэрүүдийн түлшний 90 хувийг цахилгаан 

станц зарцуулдаг боловч шүүлтүүрийн АҮК нь 96 хувь учраас агаарт хаяж буй тоос 
тоосонцрын хаягдлын эзлэх хувийг 25 хувь болтол бууруулж байна.  

 
3 дугаар хүснэгт. Дархан хотын хөдөлгөөнт эх үүсвэрүүдээс хаягдах хаягдал  

Зарцуулсан 
нүүрс 
/тонноор/

Агаарт ялгарсан 
TSP(тонн/жил)

Агаарт ялгарсан
PM10(тонн/жил)

Агаарт 
ялгарсан

SOx(тонн/жил)

Агаарт ялгарсан
NOx(тонн/жил)

Агаарт 
ялгарсан

CO(тонн/жил)

36500.0 760.7 160.6 346.8 200.8 91.3
20117.2 419.2 88.5 191.1 110.6 50.3

3430.5 71.5 15.1 32.6 18.9 8.6
29478.2 614.3 129.7 280.0 162.1 73.7

441902.0 368.4 77.8 4198.1 2430.5 1104.8
415622.0 346.5 73.1 3948.4 2285.9 1039.1

Нийт 2013

Нийт 2014

Өөрчлөлт 
Өөрчлөлт хувиар Нийт

Дархан халаалтын зуух 2013 
Дархан халаалтын зуух 2014 

ТЭЦ 2013
ТЭЦ 2014

 Эх үүсвэрүүд 
Дархан гэр хороолол 2013
Дархан гэр хороолол 2014

19 дүгээр зураг. Дархан хотын нүүрсээр галладаг эх үүсвэрүүдийн хаягдлын харьцаа

Дархан хотын нүүрсээр галладаг эх үүсвэрүүдийн түлшний 90 хувийг цахилгаан станц 
зарцуулдаг боловч шүүлтүүрийн АҮК нь 96 хувь учраас агаарт хаяж буй тоос тоосонцрын 
хаягдлын эзлэх хувийг 25 хувь болтол бууруулж байна. 

3 дугаар хүснэгт. Дархан хотын хөдөлгөөнт эх үүсвэрүүдээс хаягдах хаягдал 

 
 
Дархан хотын хөдөлгөөнт эх үүсвэрүүдээс хаягдах хаягдлыг Дархан-Уул аймгийн 

УЦУОША-наас авсан мэдээлэл болон улсын статистикийн мэдээллийг харьцуулан зарим 
эх үүсвэр дээр тооцооллоо.  

 
Дархан хотын агаарын бохирдол тархахад салхины нөлөөлөх боломж  

Агаарт хаягдсан бохирдуулах бодис нь салхины чиглэлээс хамаарч тархана. 
Иймээс Дархан хотын салхины горимыг гаргах оролдлого хийлээ. Дархан хотын 3 цаг 
тутмын салхины зүг хурдны давтагдлыг 2014 оны цаг уурын ажиглалтын мэдээгээр гаргав.   
 

 
20 дугаар зураг. Дархан хотын салхины чиглэлийн давтагдал  

/2014 онд ногооноор зун, цэнхэрээр өвлийн салхийг харуулав/ 
 

Дархан Машины тоо жилд явах км NOx(тн/жил) CO(тн/жил)NMVOC(тн/жил)PM10(тн/жил)PM2.5(тн/жил)
суудлын 4694.00 7500.00 63.37 345.01 59.85 2.11 2.11
такси 320.00 35000.00 20.16 109.76 19.04 0.67 0.67
ачааны 2188.00 7500.00 234.66 90.26 29.21 36.92 36.92
автобус 10.00 50400.00 7.21 2.77 0.90 1.13 1.13
автобус 430.00 7500.00 46.12 17.74 5.74 7.26 7.26
тусгай зориулалтын 143.00 7500.00 15.34 5.90 1.91 2.41 2.41
цахилгаан 480.00 7500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
газын 912.00 7500.00 14.36 54.72 23.94 0.41 0.41

Дархан хотын хөдөлгөөнт эх үүсвэрүүдээс хаягдах хаягдлыг Дархан-Уул аймгийн 
УЦУОША-наас авсан мэдээлэл болон улсын статистикийн мэдээллийг харьцуулан зарим 
эх үүсвэр дээр тооцооллоо. 

дархан хотын агаарын бохирдол тархахад салхины нөлөөлөх боломж 
Агаарт хаягдсан бохирдуулах бодис нь салхины чиглэлээс хамаарч тархана. Иймээс 

Дархан хотын салхины горимыг гаргах оролдлого хийлээ. Дархан хотын 3 цаг тутмын 
салхины зүг хурдны давтагдлыг 2014 оны цаг уурын ажиглалтын мэдээгээр гаргав. 
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Дархан хотын хөдөлгөөнт эх үүсвэрүүдээс хаягдах хаягдлыг Дархан-Уул аймгийн 

УЦУОША-наас авсан мэдээлэл болон улсын статистикийн мэдээллийг харьцуулан зарим 
эх үүсвэр дээр тооцооллоо.  

 
Дархан хотын агаарын бохирдол тархахад салхины нөлөөлөх боломж  

Агаарт хаягдсан бохирдуулах бодис нь салхины чиглэлээс хамаарч тархана. 
Иймээс Дархан хотын салхины горимыг гаргах оролдлого хийлээ. Дархан хотын 3 цаг 
тутмын салхины зүг хурдны давтагдлыг 2014 оны цаг уурын ажиглалтын мэдээгээр гаргав.   
 

 
20 дугаар зураг. Дархан хотын салхины чиглэлийн давтагдал  

/2014 онд ногооноор зун, цэнхэрээр өвлийн салхийг харуулав/ 
 

Дархан Машины тоо жилд явах км NOx(тн/жил) CO(тн/жил)NMVOC(тн/жил)PM10(тн/жил)PM2.5(тн/жил)
суудлын 4694.00 7500.00 63.37 345.01 59.85 2.11 2.11
такси 320.00 35000.00 20.16 109.76 19.04 0.67 0.67
ачааны 2188.00 7500.00 234.66 90.26 29.21 36.92 36.92
автобус 10.00 50400.00 7.21 2.77 0.90 1.13 1.13
автобус 430.00 7500.00 46.12 17.74 5.74 7.26 7.26
тусгай зориулалтын 143.00 7500.00 15.34 5.90 1.91 2.41 2.41
цахилгаан 480.00 7500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
газын 912.00 7500.00 14.36 54.72 23.94 0.41 0.41

20 дугаар зураг. Дархан хотын салхины чиглэлийн давтагдал 
(2014 онд ногооноор зун, цэнхэрээр өвлийн салхийг харуулав)

 
21 дүгээр зураг. Дархан хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж ба салхины зүг хурд 

 
  Зуны улиралд голдуу хойд зүүн хойд зүгийн салхи давамгайлдаг бол өвлийн 
улиралд өмнө зүгийн салхи (20 дугаар зураг) давамгайлж байна. 
  Салхины зүгт харгалзсан гол бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хийн агууламжийн 
өвлийн агууламжийг авч үзлээ.  

Дархан хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн 2014 оны өвлийн агууламжийг салхины зүг 
хурдтай харьцуулж үзвэл салхины зохилох чиглэл болох хойд урд зүгийн салхитай үед 
харьцангуй бага өглөөдөө баруун хойд баруун өмнө, өдөртөө баруун хойд, оройдоо 
баруун зүүн хойд зүүн урд урд зүгээс салхитай байхад ихсэж байна.  

21 дүгээр зураг. Дархан хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж ба салхины зүг хурд

Зуны улиралд голдуу хойд зүүн хойд зүгийн салхи давамгайлдаг бол өвлийн улиралд 
өмнө зүгийн салхи (20 дугаар зураг) давамгайлж байна.

Салхины зүгт харгалзсан гол бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хийн агууламжийн 
өвлийн агууламжийг авч үзлээ. 
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Дархан хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн 2014 оны өвлийн агууламжийг салхины зүг 
хурдтай харьцуулж үзвэл салхины зохилох чиглэл болох хойд урд зүгийн салхитай үед 
харьцангуй бага өглөөдөө баруун хойд баруун өмнө, өдөртөө баруун хойд, оройдоо 
баруун зүүн хойд зүүн урд урд зүгээс салхитай байхад ихсэж байна. 

 
22 дугаар зураг. Дархан хотын агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн байршил 

  
Энэ нь ерөнхийдөө гэр хорооллын байршилтай давхцаж байлаа. Иймээс өвлийн 

улиралд гол бохирдуулах эх үүсвэр гэр хороолол болж байна.  
 
Дүгнэлт 

1. Дархан хотын агаарын чанарт хийсэн хяналт шинжилгээний дүнгээр хүхэрлэг хий 
ба азотын давхар ислийн жилийн дунджийг гарган агаарын чанарын стандарт 
утгатай харьцуулж үзвэл 2001, 2008 оноос бусад жилүүдэд байнга стандарт утгаас 
давсан. Түүнчлэн агаарын чанар улирлаас хамааран өөрчлөгдөж түлшний /нүүрс/ 
шаталт ихтэй өвлийн улиралд агаарын бохирдол харьцангуй ихсэн хүхэрлэг хийн 
агууламж жилийн дундаж түвшнээс өвлийн улиралд 2-3 дахин их болдог.  

2. Дархан хотын салхины чиглэлийн давтагдлыг жилийн дунджаар үзвэл хойд ба 
өмнөдийн салхи давамгайлдаг боловч хэмжилтийн цагуудаар улирлаар ялган өдөр 
шөнө өвөл зунаар ялгаатай.  

3. Дархан хотын агаарт хэмжсэн хүхэрлэг хийн агууламжийг цаг тус бүрээр авч үзвэл 
14 цагт хамгийн бага, 20 цагт өглөөний 08 цагаас 2 дахин их байна. Энэ харьцаа 
жил бүр хадгалагдаж байгаа бөгөөд өвлийн улиралд их байна.  

4. Дархан хотын агаарын бохирдол ерөнхий хандлагаараа сүүлийн жилүүдэд 
тогтвортой байгаа нь цаг агаар өвөлдөө дулаан байсан суурин эх үүсвэрийн тоо 
багассан зэрэгтэй холбоотой байж болох юм. 

5. Дархан хотын нүүрс түлдэг эх үүсвэрүүд 460 гаруй мянган тонн нүүрс шатааж 1380 
орчим тонн TSP, 290 тонн PM10, 4400 тн SO2, 2500 тонн NO2 1100 тонн орчим CO 
ялгаруулж байна.  

6. Дархан хотод автомашины тоо эрс өсөж 10 жилээс дээш насжилттай машины 
тооны эзлэх хувь нэмэгдсэн нь агаар дахь азотын давхар исэл нэмэгдэхэд 
нөлөөлнө. 

7. Дархан хотод тоосжилтиын хэмжилтийн дүнгээр тоосжилт агаарын чанарын тоосны 
агууламж нэмэгдэж 2013-2014 онд нийт хэмжилтийн 40%-д хоногийн дундаж 
стандартаас давсан дүнтэй байгаа нь гол анхаарах асуудал болж байна.  

22 дугаар зураг. Дархан хотын агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн байршил
 
Энэ нь ерөнхийдөө гэр хорооллын байршилтай давхцаж байлаа. Иймээс өвлийн 

улиралд гол бохирдуулах эх үүсвэр гэр хороолол болж байна. 

дүгнэлт
1. Дархан хотын агаарын чанарт хийсэн хяналт шинжилгээний дүнгээр хүхэрлэг хий 

ба азотын давхар ислийн жилийн дунджийг гарган агаарын чанарын стандарт 
утгатай харьцуулж үзвэл 2001, 2008 оноос бусад жилүүдэд байнга стандарт утгаас 
давсан. Түүнчлэн агаарын чанар улирлаас хамааран өөрчлөгдөж түлшний (нүүрс) 
шаталт ихтэй өвлийн улиралд агаарын бохирдол харьцангуй ихсэн хүхэрлэг хийн 
агууламж жилийн дундаж түвшнээс өвлийн улиралд 2-3 дахин их болдог. 

2. Дархан хотын салхины чиглэлийн давтагдлыг жилийн дунджаар үзвэл хойд ба 
өмнөдийн салхи давамгайлдаг боловч хэмжилтийн цагуудаар улирлаар ялган 
өдөр шөнө өвөл зунаар ялгаатай. 

3. Дархан хотын агаарт хэмжсэн хүхэрлэг хийн агууламжийг цаг тус бүрээр авч үзвэл 
14 цагт хамгийн бага, 20 цагт өглөөний 08 цагаас 2 дахин их байна. Энэ харьцаа 
жил бүр хадгалагдаж байгаа бөгөөд өвлийн улиралд их байна. 

4. Дархан хотын агаарын бохирдол ерөнхий хандлагаараа сүүлийн жилүүдэд 
тогтвортой байгаа нь цаг агаар өвөлдөө дулаан байсан суурин эх үүсвэрийн тоо 
багассан зэрэгтэй холбоотой байж болох юм.

5. Дархан хотын нүүрс түлдэг эх үүсвэрүүд 460 гаруй мянган тонн нүүрс шатааж 1380 
орчим тонн TSP, 290 тонн PM10, 4400 тн SO2, 2500 тонн NO2 1100 тонн орчим CO 
ялгаруулж байна. 
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6. Дархан хотод автомашины тоо эрс өсөж 10 жилээс дээш насжилттай машины 
тооны эзлэх хувь нэмэгдсэн нь агаар дахь азотын давхар исэл нэмэгдэхэд 
нөлөөлнө.

7. Дархан хотод тоосжилтиын хэмжилтийн дүнгээр тоосжилт агаарын чанарын 
тоосны агууламж нэмэгдэж 2013-2014 онд нийт хэмжилтийн 40%-д хоногийн 
дундаж стандартаас давсан дүнтэй байгаа нь гол анхаарах асуудал болж байна. 
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сайншанд Хотын нарийн ширХэглэгт тоосонцор 
PM2.5, PM10-ын судалгаа

Ш.Амарбилэг, Н.Энхмаа
Дорноговь аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний алба

Abstract
Increased population growth, urbanization and industrial areas have led recent air pollution 

in the cities and towns of Mongolia. So far, few studies focused on air pollution in towns. In 
order to evaluate the air pollution situation in a town of Mongolia, we investigated diurnal and 
seasonal variations of air pollutants concentration using measured PM10, PM2.5 (particulate 
matter with an aerodynamic diameter ≤ 10 and 2.5 mm, respectively), NOx, SOx concentration 
and meteorological parameters including wind speed and direction, air temperature, 
atmospheric pressure, and precipitation in Sainshand, Dornogovi aimag for the period between 
2010 and 2011. A clear seasonal variation was presented for PM10 and PM2.5 with averaged 
values of 10.1-11.2 mg/m3, 5.6-9.8 mg/m3 in winter and spring months, respectively. During the 
study period, PM2.5 constitutes of PM10 (calculated as a ratio, r) presented an increase in early 
morning and in evening when occupy with the households heating times in winter. This result 
was proved by a significant relationship between r among SOx and NOx in winter and spring 
period, respectively. During spring, minimum r value was observed in the afternoon, which 
indicate dominant of coarse particulates prevails for air pollution in the spring, especially when 
wind is strong. 

Түлхүүр үгс: тоос шороо, хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, хамаарал

оршил
Сайншанд хот нь Монгол орны зүүн өмнөд хэсэгт оршдог, 20000 орчим хүн амтай, 

говийн бүсийн суурин газруудын нэг. Говийн бүсийн бусад суурин газрын нэгэн адил 
Сайншанд хотын нарийн ширхэглэгт тоосонцрын эх үүсвэр нь шороон шуурга боловч 
өвлийн улиралд түлж байгаа нүүрс ба авто тээврийн хэрэгсэл байх талтай. Судалгааны 
цэг нь Дорноговь аймгийн УЦУОША-ны хашаанд (ХӨ 44°52'39'', ЗУ 110°07'03'') байрлах ба 
хотын төвөөс баруун зүгт 3 км-т байрладаг. 

Агаар дахь бохирдуулагч PM2.5, PM10 тоосонцор нь дараах шинж чанартай. Нарийн 
ширхэгт аэрозол, тоосыг англиар Particulate Matter гэх бөгөөд энэ нь эгэл хэсэг, өчүүхэн 
жижиг бодис гэсэн утгатай, микрометрээр хэмжигдэх хэмжээтэй бөгөөд 1, 2.5, 10 
микрометрээс бага голчтойг харгалзан PM1.0, PM2.5, PM10 гэж товчилно (Д.Жүгдэр ба бусад, 
2013). 

Байгалийн болон хүний үйл ажиллагааны явцад тоосонцор агаарт шууд хаягдахаас 
гадна өөр бусад хийн бохирдуулагчид агаарт хоорондоо нэгдэн хувирч тоосонцрыг 
үүсгэнэ.

Тоосны бохирдол хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж буй талаар ДЭМБ-аас 
гаргасан мэдээллээр РМ10, РМ2.5 тоосонцорт олон тооны химийн элемент агуулагддаг 
бөгөөд хүний амьсгалаар дамжин бие махбод, цусанд нэвтэрч уушгины болон элэгний 
хавдар, зүрх, судасны эмгэг үүсгэхэд хүргэж, цусан дахь хүчилтөрөгчийн хэмжээг багасгаж 
цусны улаан эсийн тоог цөөрүүлж, хүний дархлалыг ч бууруулдаг. 10 микрометрээс бага 
диаметртэй нарийн ширхэглэгт тоосонцор нь амьсгалын замаар дамжин улмаар уушгинд 
орж хуримтлагдан астма зэрэг амьсгалын замын өвчлөл үүсгэдэг ба диаметрийн хэмжээ 
жижиг байх тусам уушги болон дотор эрхтнүүдэд нэвчин ордог (Li J. & Wang L., 2010).
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Иймээс сүүлийн жилүүдэд агууламж нь өсөн нэмэгдэж байгаа агаар дахь тоосонцрын 
харьцааг судлах оролдлого хийлээ.

Судалгааны ажилд Сайншанд хотын РМ2.5/РМ10-ын хоногийн болон сар, улирлын 
ялгааг гаргах, цаг агаарын нөхцлөөс шалтгаалах хамаарлыг тогтоох зорилго тавьсан.

арга зүй, ашигласан материал
Сайншандад суурилуулагдсан KOSA monitor-ын PM10, РМ2.5 тоосонцрын агууламжийн 

2010-2011 оны мэдээг ашиглав. Салхины хурд хэмжих төхөөрөмж дурьдсан багаж 
төхөөрөмжийн багцад хамт суурилагдсан тул салхины хурдны мэдээ материалыг 
ашиглав. Тоосонцрын хэмжилтийн багаж нь нефлометрийн аргаар хэмжилт хийх 
бөгөөд хэмжилтийн энэ арга нь агаар дахь тоосонцрын эгэл хэсгээс ойх гэрлийн ойлтод 
үндэслэгддэг. Лидарын хэмжилтээс туйлшралыг арилгах харьцаа, буцан ойх ойлтын 
коэффициентийг тооцож олдог [Sugimoto et.al., 2005; Ikuko Mori et.al., 2002].

Нарийн ширхэглэгт тоосонцрын судалгааг 2007 оноос хойш олон улсын хөтөлбөрийн 
хүрээнд KOSA monitor багажаар гүйцэтгэж байна. Энэ багаж нь гэрлийн сарнилаар 
тасралтгүй дээжлэлт хийдэг онцлогтой. Сорох хоолойнд РМ2.5 ба РМ10 эгэл хэсгүүдийн 
диаметрийг ангилах импактор суурилагддаг. Агаарын урсгалын хурд нь 16.7 л/мин-тай 
тэнцүү байх ба 3 цаг тутамд тоосонцрын агууламжийг тодорхойлно. 

Сайншанд дахь 2009-2011, 2013 оны РМ10, РМ2.5 тоосонцрын агууламжийн цаг тутмын 
дундаж утга, агаарын чанарын харуулын азотын давхар исэл, хүхэрлэг хийн 2010-2011 
оны мэдээг ашиглан математик статистик аргачлалаар үзүүлэлтүүдийг гаргаж тэдгээрийн 
явц, хандлагыг зураглалаар харуулав. Тооцоог хийхдээ Microsoft Excel, зураглал хийхдээ 
OriginPro программыг ашиглав. 

үр дүн
Сайншанд хотын хувьд РМ2.5, РМ10 тоосонцрын жилийн явцыг харахад өвөл, хаврын 

улиралд ихсэж дээд утгандаа хүрсэн (1 дүгээр зураг). Энэ нь хаврын улиралд агаар 
мандлын фронт, циклоны үйлчлэлээр агаарт тоос, шороо дэгдэж, шороон шуурганы 
давтагдал ихэсдэг, өвөлдөө галлагаа эхэлдэгтэй холбоотой байгаа нь тогтоогдсон бөгөөд 
энэ нь бусад судлаачдын үр дүнтэй таарч байна. 

РМ10, РМ2.5 тоосонцрын жилийн явц өвөл, хаварт ихсэж сарын дундаж утга 10.1-11.2 
мкг/м3, 5.6-9.8 мкг/м3 байна.

Судалгааны ажилд Сайншанд хотын РМ2.5/РМ10-ын хоногийн болон сар, улирлын 
ялгааг гаргах, цаг агаарын нөхцлөөс шалтгаалах хамаарлыг тогтоох зорилго тавьсан. 
 
Арга зүй, ашигласан материал 

Сайншандад суурилуулагдсан KOSA monitor-ын PM10, РМ2.5 тоосонцрын 
агууламжийн 2010-2011 оны мэдээг ашиглав. Салхины хурд хэмжих төхөөрөмж дурьдсан 
багаж төхөөрөмжийн багцад хамт суурилагдсан тул салхины хурдны мэдээ материалыг 
ашиглав. Тоосонцрын хэмжилтийн багаж нь нефлометрийн аргаар хэмжилт хийх бөгөөд 
хэмжилтийн энэ арга нь агаар дахь тоосонцрын эгэл хэсгээс ойх гэрлийн ойлтод 
үндэслэгддэг. Лидарын хэмжилтээс туйлшралыг арилгах харьцаа, буцан ойх ойлтын 
коэффициентийг тооцож олдог [Sugimoto et.al., 2005; Ikuko Mori et.al., 2002]. 

Нарийн ширхэглэгт тоосонцрын судалгааг 2007 оноос хойш олон улсын 
хөтөлбөрийн хүрээнд KOSA monitor багажаар гүйцэтгэж байна. Энэ багаж нь гэрлийн 
сарнилаар тасралтгүй дээжлэлт хийдэг онцлогтой. Сорох хоолойнд РМ2.5 ба РМ10 эгэл 
хэсгүүдийн диаметрийг ангилах импактор суурилагддаг. Агаарын урсгалын хурд нь 16.7 
л/мин-тай тэнцүү байх ба 3 цаг тутамд тоосонцрын агууламжийг тодорхойлно.  

Сайншанд дахь 2009-2011, 2013 оны РМ10, РМ2.5 тоосонцрын агууламжийн цаг 
тутмын дундаж утга, агаарын чанарын харуулын азотын давхар исэл, хүхэрлэг хийн 2010-
2011 оны мэдээг ашиглан математик статистик аргачлалаар үзүүлэлтүүдийг гаргаж 
тэдгээрийн явц, хандлагыг зураглалаар харуулав. Тооцоог хийхдээ Microsoft Excel, 
зураглал хийхдээ OriginPro программыг ашиглав.  
 
Үр дүн 

Сайншанд хотын хувьд РМ2.5, РМ10 тоосонцрын жилийн явцыг харахад өвөл, хаврын 
улиралд ихсэж дээд утгандаа хүрсэн /1 дүгээр зураг/. Энэ нь хаврын улиралд агаар 
мандлын фронт, циклоны үйлчлэлээр агаарт тоос, шороо дэгдэж, шороон шуурганы 
давтагдал ихэсдэг, өвөлдөө галлагаа эхэлдэгтэй холбоотой байгаа нь тогтоогдсон бөгөөд 
энэ нь бусад судлаачдын үр дүнтэй таарч байна.  

РМ10, РМ2.5 тоосонцрын жилийн явц өвөл, хаварт ихсэж сарын дундаж утга  10.1-
11.2 мкг/м3, 5.6-9.8 мкг/м3 байна. 

 

 
1 дүгээр зураг. Нарийн ширхэгт тоосонцрын агууламжийн жилийн явц 
 
2010, 2011 оны Сайншанд хотын тоосонцрын РМ2.5/РМ10 харьцааг авч үзвэл, 12-2 

дугаар сар буюу өвлийн улиралд r=0,57-0,87, 3, 4, 5, 11 дүгээр саруудад r=0.44-0.57, бусад 
саруудад 0,4 хувиас бага байна.  

 

1 дүгээр зураг. Нарийн ширхэгт тоосонцрын агууламжийн жилийн явц

2010, 2011 оны Сайншанд хотын тоосонцрын РМ2.5/РМ10 харьцааг авч үзвэл, 12-2 
дугаар сар буюу өвлийн улиралд r=0,57-0,87, 3, 4, 5, 11 дүгээр саруудад r=0.44-0.57, бусад 
саруудад 0,4 хувиас бага байна. 
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2 дугаар зураг. РМ2.5, РМ10-ын   3 дугаар зураг. РМ2.5, РМ10-ын  
агууламж болон харьцаа /2010 он/   агууламж болон харьцаа /2011 он/  
 
Өвлийн улиралд РМ2.5/РМ10-ын харьцаа өглөө 9 цагт хамгийн их утгандаа хүрч, 

оройн 19 цагт хоѐр дахь хамгийн их утгандаа хүрдэг бол 14 цагт хамгийн бага утгандаа 
хүрдэг нь гэр хорооллын галлагааны үетэй давхцаж байна.  

 

 
4 дүгээр зураг. Өвлийн улирлын РМ2.5/РМ10-ын харьцаа /хоногийн явц/ 

 
Хаврын улиралд РМ2.5/РМ10-ын харьцаа өглөөний 05 цагаас эхлэн өсч үдээс хойш 

13-16 цагийн хооронд хамгийн өндөр утганд хүрсэн.  
Говийн бүс нутагт хоногийн аль хугацаанд шороон шуурга гол төлөв тохиолдож 

буйг судлахад шороон шуурганы 10 хувь нь шөнийн хугацаанд, 90 хувь нь өдрийн 
хугацаанд ажиглагддаг ба түүний хамгийн их тохиолдол болох 30 хүртэлх хувь нь 15-18 
цагийн хооронд байсан (Жамсуева Г.С, Заяханов А.С, Д.Оюунчимэг, Д.Аззаяа ба бусад). 
Үүнээс харахад хаврын улиралд РМ2.5-ын эзлэх хувь ерөнхийдөө шороон шуурганаас буюу 
байгалийн хүчин зүйлээс үүдэлтэй болох нь харагдаж байна.  

 

 
5 дугаар зураг. Хаврын улирлын РМ2.5/РМ10-ын харьцаа /хоногийн явц/ 

 
2 дугаар зураг. РМ2.5, РМ10-ын   3 дугаар зураг. РМ2.5, РМ10-ын  
агууламж болон харьцаа /2010 он/   агууламж болон харьцаа /2011 он/  
 
Өвлийн улиралд РМ2.5/РМ10-ын харьцаа өглөө 9 цагт хамгийн их утгандаа хүрч, 

оройн 19 цагт хоѐр дахь хамгийн их утгандаа хүрдэг бол 14 цагт хамгийн бага утгандаа 
хүрдэг нь гэр хорооллын галлагааны үетэй давхцаж байна.  

 

 
4 дүгээр зураг. Өвлийн улирлын РМ2.5/РМ10-ын харьцаа /хоногийн явц/ 

 
Хаврын улиралд РМ2.5/РМ10-ын харьцаа өглөөний 05 цагаас эхлэн өсч үдээс хойш 

13-16 цагийн хооронд хамгийн өндөр утганд хүрсэн.  
Говийн бүс нутагт хоногийн аль хугацаанд шороон шуурга гол төлөв тохиолдож 

буйг судлахад шороон шуурганы 10 хувь нь шөнийн хугацаанд, 90 хувь нь өдрийн 
хугацаанд ажиглагддаг ба түүний хамгийн их тохиолдол болох 30 хүртэлх хувь нь 15-18 
цагийн хооронд байсан (Жамсуева Г.С, Заяханов А.С, Д.Оюунчимэг, Д.Аззаяа ба бусад). 
Үүнээс харахад хаврын улиралд РМ2.5-ын эзлэх хувь ерөнхийдөө шороон шуурганаас буюу 
байгалийн хүчин зүйлээс үүдэлтэй болох нь харагдаж байна.  

 

 
5 дугаар зураг. Хаврын улирлын РМ2.5/РМ10-ын харьцаа /хоногийн явц/ 

2 дугаар зураг. РМ2.5, РМ10-ын агууламж 
болон харьцаа (2010 он) 

3 дугаар зураг. РМ2.5, РМ10-ын агууламж 
болон харьцаа (2011 он)

Өвлийн улиралд РМ2.5/РМ10-ын харьцаа өглөө 9 цагт хамгийн их утгандаа хүрч, оройн 
19 цагт хоёр дахь хамгийн их утгандаа хүрдэг бол 14 цагт хамгийн бага утгандаа хүрдэг нь 
гэр хорооллын галлагааны үетэй давхцаж байна. 

 
2 дугаар зураг. РМ2.5, РМ10-ын   3 дугаар зураг. РМ2.5, РМ10-ын  
агууламж болон харьцаа /2010 он/   агууламж болон харьцаа /2011 он/  
 
Өвлийн улиралд РМ2.5/РМ10-ын харьцаа өглөө 9 цагт хамгийн их утгандаа хүрч, 

оройн 19 цагт хоѐр дахь хамгийн их утгандаа хүрдэг бол 14 цагт хамгийн бага утгандаа 
хүрдэг нь гэр хорооллын галлагааны үетэй давхцаж байна.  

 

 
4 дүгээр зураг. Өвлийн улирлын РМ2.5/РМ10-ын харьцаа /хоногийн явц/ 

 
Хаврын улиралд РМ2.5/РМ10-ын харьцаа өглөөний 05 цагаас эхлэн өсч үдээс хойш 

13-16 цагийн хооронд хамгийн өндөр утганд хүрсэн.  
Говийн бүс нутагт хоногийн аль хугацаанд шороон шуурга гол төлөв тохиолдож 

буйг судлахад шороон шуурганы 10 хувь нь шөнийн хугацаанд, 90 хувь нь өдрийн 
хугацаанд ажиглагддаг ба түүний хамгийн их тохиолдол болох 30 хүртэлх хувь нь 15-18 
цагийн хооронд байсан (Жамсуева Г.С, Заяханов А.С, Д.Оюунчимэг, Д.Аззаяа ба бусад). 
Үүнээс харахад хаврын улиралд РМ2.5-ын эзлэх хувь ерөнхийдөө шороон шуурганаас буюу 
байгалийн хүчин зүйлээс үүдэлтэй болох нь харагдаж байна.  

 

 
5 дугаар зураг. Хаврын улирлын РМ2.5/РМ10-ын харьцаа /хоногийн явц/ 

4 дүгээр зураг. Өвлийн улирлын РМ2.5/РМ10-ын харьцаа (хоногийн явц)

Хаврын улиралд РМ2.5/РМ10-ын харьцаа өглөөний 05 цагаас эхлэн өсч үдээс хойш 13-
16 цагийн хооронд хамгийн өндөр утганд хүрсэн. 

Говийн бүс нутагт хоногийн аль хугацаанд шороон шуурга гол төлөв тохиолдож буйг 
судлахад шороон шуурганы 10 хувь нь шөнийн хугацаанд, 90 хувь нь өдрийн хугацаанд 
ажиглагддаг ба түүний хамгийн их тохиолдол болох 30 хүртэлх хувь нь 15-18 цагийн 
хооронд байсан (Жамсуева Г.С, Заяханов А.С, Д.Оюунчимэг, Д.Аззаяа ба бусад). Үүнээс 
харахад хаврын улиралд РМ2.5-ын эзлэх хувь ерөнхийдөө шороон шуурганаас буюу 
байгалийн хүчин зүйлээс үүдэлтэй болох нь харагдаж байна. 

 
2 дугаар зураг. РМ2.5, РМ10-ын   3 дугаар зураг. РМ2.5, РМ10-ын  
агууламж болон харьцаа /2010 он/   агууламж болон харьцаа /2011 он/  
 
Өвлийн улиралд РМ2.5/РМ10-ын харьцаа өглөө 9 цагт хамгийн их утгандаа хүрч, 

оройн 19 цагт хоѐр дахь хамгийн их утгандаа хүрдэг бол 14 цагт хамгийн бага утгандаа 
хүрдэг нь гэр хорооллын галлагааны үетэй давхцаж байна.  

 

 
4 дүгээр зураг. Өвлийн улирлын РМ2.5/РМ10-ын харьцаа /хоногийн явц/ 

 
Хаврын улиралд РМ2.5/РМ10-ын харьцаа өглөөний 05 цагаас эхлэн өсч үдээс хойш 

13-16 цагийн хооронд хамгийн өндөр утганд хүрсэн.  
Говийн бүс нутагт хоногийн аль хугацаанд шороон шуурга гол төлөв тохиолдож 

буйг судлахад шороон шуурганы 10 хувь нь шөнийн хугацаанд, 90 хувь нь өдрийн 
хугацаанд ажиглагддаг ба түүний хамгийн их тохиолдол болох 30 хүртэлх хувь нь 15-18 
цагийн хооронд байсан (Жамсуева Г.С, Заяханов А.С, Д.Оюунчимэг, Д.Аззаяа ба бусад). 
Үүнээс харахад хаврын улиралд РМ2.5-ын эзлэх хувь ерөнхийдөө шороон шуурганаас буюу 
байгалийн хүчин зүйлээс үүдэлтэй болох нь харагдаж байна.  

 

 
5 дугаар зураг. Хаврын улирлын РМ2.5/РМ10-ын харьцаа /хоногийн явц/ 5 дугаар зураг. Хаврын улирлын РМ2.5/РМ10-ын харьцаа (хоногийн явц)

Зун намрын улиралд тодорхой зүй тогтол ажиглагдаагүй ба 20 цагаас аажмаар 
нэмэгдэх хандлагатай байна.
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Зун намрын улиралд тодорхой зүй тогтол ажиглагдаагүй ба 20 цагаас аажмаар 
нэмэгдэх хандлагатай байна. 

 
6 дугаар зураг. Зун, намрын улирлын РМ2.5/РМ10-ын харьцаа  

/хоногийн явц/ 
 
Тоосонцрын харьцаа, цаг агаарын болон бусад хүчин зүйлүүдээс хамаарах 
хамаарал 

Нэг хэмжигдэхүүний дундаж утгаас нөгөө хэмжигдэхүүний утга хамаарах функцэн 
хамаарлыг корреляцийн хамаарал гэнэ. Хамаарлын коэффициент /r/ нь -1≤ r ≤1 байх ба 
0.0-0.2 сул, 0.2-0.4 дунд, 0.4-0.6 мэдэгдэхүйц, 0.6-0.8 хүчтэй, 0.8-1.0 бүр хүчтэй буюу 
шугаман хамааралтай байна гэж үздэг.  r>0 шууд r<0 урвуу хамаарал юм (Сономдагва, Ч. 
2009). 

Судалгаа хийгдсэн цэгийн агаарын тоосонцрын харьцааг агаар бохирдуулагч 
бодисууд буюу азотын давхар исэл, хүхэрлэг хий, цаг агаарын үзүүлэлтүүд болох салхины 
хурд, агаарын температуртай хамаарах хамаарлыг харуулав (1 дүгээр хүснэгт).  

 
1 дүгээр хүснэгт. РМ2.5/РМ10 харьцааны утга болон  

цаг агаарын үзүүлэлтийн хоорондох хамаарал 
 SO2–с  NO2–с  Салхины 

хурднаас  
Агаарын 
температураас  

Өвөл 
Хавар 

0.34 
0.22 

0.18 
0.47 

-0.18 
-0.11 

-0.21 
-0.24 

 
РМ2.5/РМ10 харьцаа ба хүхэрлэг хийн хамаарал өвлийн улиралд 0,34 буюу шууд 

дунд, хаврын улиралд 0,22 буюу шууд дунд, азотын давхар исэлтэй хамаарах хамаарал 
өвлийн улиралд 0,18 буюу шууд сул, хаврын улиралд 0,47 буюу шууд мэдэгдэхүйц, 
салхины хурдтай хамаарах хамаарал өвлийн улиралд -0,18 буюу сул урвуу, хаврын 
улиралд -0,11 буюу сул урвуу, агаарын температураас хамаарах хамаарал өвлийн 
улиралд -0,21 буюу дунд урвуу, хаврын улиралд -0,24 буюу дунд урвуу байна.  

 
 

6 дугаар зураг. Зун, намрын улирлын РМ2.5/РМ10-ын харьцаа 
(хоногийн явц)

тоосонцрын харьцаа, цаг агаарын болон бусад хүчин зүйлүүдээс хамаарах 
хамаарал

Нэг хэмжигдэхүүний дундаж утгаас нөгөө хэмжигдэхүүний утга хамаарах функцэн 
хамаарлыг корреляцийн хамаарал гэнэ. Хамаарлын коэффициент (r) нь -1≤ r ≤1 байх ба 0.0-
0.2 сул, 0.2-0.4 дунд, 0.4-0.6 мэдэгдэхүйц, 0.6-0.8 хүчтэй, 0.8-1.0 бүр хүчтэй буюу шугаман 
хамааралтай байна гэж үздэг. r>0 шууд r<0 урвуу хамаарал юм (Сономдагва, Ч. 2009).

Судалгаа хийгдсэн цэгийн агаарын тоосонцрын харьцааг агаар бохирдуулагч 
бодисууд буюу азотын давхар исэл, хүхэрлэг хий, цаг агаарын үзүүлэлтүүд болох салхины 
хурд, агаарын температуртай хамаарах хамаарлыг харуулав (1 дүгээр хүснэгт). 

1 дүгээр хүснэгт. РМ2.5/РМ10 харьцааны утга болон 
цаг агаарын үзүүлэлтийн хоорондох хамаарал

SO2-с NO2-с Салхины 
хурднаас 

Агаарын 
температураас 

Өвөл
Хавар

0.34
0.22

0.18
0.47

-0.18
-0.11

-0.21
-0.24

РМ2.5/РМ10 харьцаа ба хүхэрлэг хийн хамаарал өвлийн улиралд 0,34 буюу шууд дунд, 
хаврын улиралд 0,22 буюу шууд дунд, азотын давхар исэлтэй хамаарах хамаарал өвлийн 
улиралд 0,18 буюу шууд сул, хаврын улиралд 0,47 буюу шууд мэдэгдэхүйц, салхины 
хурдтай хамаарах хамаарал өвлийн улиралд -0,18 буюу сул урвуу, хаврын улиралд -0,11 
буюу сул урвуу, агаарын температураас хамаарах хамаарал өвлийн улиралд -0,21 буюу 
дунд урвуу, хаврын улиралд -0,24 буюу дунд урвуу байна. 

 
 

7 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба салхины хурднаас хамаарах хамаарал 
 

Өвлийн улиралд салхины хурд 0-5 м/с үед РМ2.5/РМ10 харьцаа хамгийн өндөр 
утганд хүрсэн бол хаврын улиралд 0-6 м/с үед r=1 байв. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба салхины 
хурдны хамаарал өвлийн улиралд -0,18 буюу сул урвуу, хаврын улиралд -0,11 буюу сул 
урвуу байгаа нь салхи тогтуун буюу зөөлөн салхитай үед РМ2.5-ын эзлэх хувь өндөр байх 
ба салхи ихсэхэд буурах хандлагатай.  

 
8 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба салхины зүгээс хамаарах хамаарал 

 
9 дүгээр зураг. r≥0.8 утгаас их байсан үеийн салхины зонхилох чиглэл 

 
Салхины зүг 318-015 буюу ББӨ байх үед r>0.8 байсан хамгийн их тохиолдол 

ажиглагдав.  
 

7 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба салхины хурднаас хамаарах хамаарал
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Өвлийн улиралд салхины хурд 0-5 м/с үед РМ2.5/РМ10 харьцаа хамгийн өндөр утганд 
хүрсэн бол хаврын улиралд 0-6 м/с үед r=1 байв. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба салхины хурдны 
хамаарал өвлийн улиралд -0,18 буюу сул урвуу, хаврын улиралд -0,11 буюу сул урвуу 
байгаа нь салхи тогтуун буюу зөөлөн салхитай үед РМ2.5-ын эзлэх хувь өндөр байх ба 
салхи ихсэхэд буурах хандлагатай. 

 
 

7 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба салхины хурднаас хамаарах хамаарал 
 

Өвлийн улиралд салхины хурд 0-5 м/с үед РМ2.5/РМ10 харьцаа хамгийн өндөр 
утганд хүрсэн бол хаврын улиралд 0-6 м/с үед r=1 байв. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба салхины 
хурдны хамаарал өвлийн улиралд -0,18 буюу сул урвуу, хаврын улиралд -0,11 буюу сул 
урвуу байгаа нь салхи тогтуун буюу зөөлөн салхитай үед РМ2.5-ын эзлэх хувь өндөр байх 
ба салхи ихсэхэд буурах хандлагатай.  

 
8 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба салхины зүгээс хамаарах хамаарал 

 
9 дүгээр зураг. r≥0.8 утгаас их байсан үеийн салхины зонхилох чиглэл 

 
Салхины зүг 318-015 буюу ББӨ байх үед r>0.8 байсан хамгийн их тохиолдол 

ажиглагдав.  
 

 
 

7 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба салхины хурднаас хамаарах хамаарал 
 

Өвлийн улиралд салхины хурд 0-5 м/с үед РМ2.5/РМ10 харьцаа хамгийн өндөр 
утганд хүрсэн бол хаврын улиралд 0-6 м/с үед r=1 байв. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба салхины 
хурдны хамаарал өвлийн улиралд -0,18 буюу сул урвуу, хаврын улиралд -0,11 буюу сул 
урвуу байгаа нь салхи тогтуун буюу зөөлөн салхитай үед РМ2.5-ын эзлэх хувь өндөр байх 
ба салхи ихсэхэд буурах хандлагатай.  

 
8 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба салхины зүгээс хамаарах хамаарал 

 
9 дүгээр зураг. r≥0.8 утгаас их байсан үеийн салхины зонхилох чиглэл 

 
Салхины зүг 318-015 буюу ББӨ байх үед r>0.8 байсан хамгийн их тохиолдол 

ажиглагдав.  
 

8 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба салхины зүгээс хамаарах хамаарал

 
 

7 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба салхины хурднаас хамаарах хамаарал 
 

Өвлийн улиралд салхины хурд 0-5 м/с үед РМ2.5/РМ10 харьцаа хамгийн өндөр 
утганд хүрсэн бол хаврын улиралд 0-6 м/с үед r=1 байв. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба салхины 
хурдны хамаарал өвлийн улиралд -0,18 буюу сул урвуу, хаврын улиралд -0,11 буюу сул 
урвуу байгаа нь салхи тогтуун буюу зөөлөн салхитай үед РМ2.5-ын эзлэх хувь өндөр байх 
ба салхи ихсэхэд буурах хандлагатай.  

 
8 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба салхины зүгээс хамаарах хамаарал 

 
9 дүгээр зураг. r≥0.8 утгаас их байсан үеийн салхины зонхилох чиглэл 

 
Салхины зүг 318-015 буюу ББӨ байх үед r>0.8 байсан хамгийн их тохиолдол 

ажиглагдав.  
 

9 дүгээр зураг. r≥0.8 утгаас их байсан үеийн салхины зонхилох чиглэл

Салхины зүг 318-015 буюу ББӨ байх үед r>0.8 байсан хамгийн их тохиолдол 
ажиглагдав. 

 
10 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба агаарын температураас хамаарах хамаарал  

 

 
11 дүгээр зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас хамаарах хамаарал /Өвөл/ 

 

 
12 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас хамаарах хамаарал 

/Хавар/ 

 
13 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас хамаарах хамаарал /Зун/ 

10 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба агаарын температураас хамаарах хамаарал 



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 2015254

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ  
10 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба агаарын температураас хамаарах хамаарал  

 

 
11 дүгээр зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас хамаарах хамаарал /Өвөл/ 

 

 
12 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас хамаарах хамаарал 

/Хавар/ 

 
13 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас хамаарах хамаарал /Зун/ 

11 дүгээр зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас 
хамаарах хамаарал (Өвөл)

 
10 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба агаарын температураас хамаарах хамаарал  

 

 
11 дүгээр зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас хамаарах хамаарал /Өвөл/ 

 

 
12 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас хамаарах хамаарал 

/Хавар/ 

 
13 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас хамаарах хамаарал /Зун/ 

12 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас 
хамаарах хамаарал (Хавар)

 
10 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба агаарын температураас хамаарах хамаарал  

 

 
11 дүгээр зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас хамаарах хамаарал /Өвөл/ 

 

 
12 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас хамаарах хамаарал 

/Хавар/ 

 
13 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас хамаарах хамаарал /Зун/ 13 дугаар зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас 

хамаарах хамаарал (Зун)

 
14 дүгээр зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас хамаарах хамаарал 

/Намар/ 
 
Дүгнэлт  

1. Сайншандад РМ10, РМ2.5 тоосонцрын жилийн явц өвөл, хаварт ихсэж сарын дундаж 
утга 10.1-11.2 мкг/м3, 5.6-9.8 мкг/м3 байгаа нь хаврын улиралд агаар мандлын 
фронт, циклоны үйлчлэлээр агаарт тоос, шороо дэгдэж, шороон шуурганы 
давтагдал нэмэгддэг, өвөлдөө галлагаа ихэсдэгтэй холбоотой. 

2. Өвлийн улиралд РМ2.5/РМ10-ын харьцаа өглөө 9 цагт хамгийн их утганд хүрч, оройн 
19 цагт хоѐр дахь хамгийн их утганд хүрдэг бол 14 цагт хамгийн бага утганд хүрдэг 
нь гэр хорооллын галлагааны үетэй давхцаж байна. 

3. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба хүхэрлэг хийн хамаарал өвлийн улиралд r=0.3 буюу шууд 
дунд, хаврын улиралд r=0.2 буюу шууд сул, азотын давхар ислээс хамаарах 
хамаарал өвлийн улиралд r=0.2 буюу шууд сул, хаврын улиралд r=0.5 буюу шууд 
мэдэгдэхүйц, агаарын температураас хамаарах хамаарал өвлийн улиралд r=-0.2 
буюу сул урвуу, хаврын улиралд r=-0.2 буюу сул урвуу байна. 

4. Өвлийн улиралд салхины хурд 0-5 м/с үед РМ2.5/РМ10 харьцаа хамгийн өндөр 
утгандаа хүрсэн бол хаврын улиралд 0-6 м/с үед r=1 байсан. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба 
салхины хурдны хамаарал өвлийн улиралд -0,18 буюу сул урвуу, хаврын улиралд -
0,11 буюу сул урвуу байгаа нь салхи тогтуун буюу зөөлөн салхитай үед РМ2.5-ын 
эзлэх хувь өндөр байх ба салхи ихсэхэд буурах хандлагатай. 
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14 дүгээр зураг. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба бохирдуулагч бодисуудаас 
хамаарах хамаарал (Намар)
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дүгнэлт 
1. Сайншандад РМ10, РМ2.5 тоосонцрын жилийн явц өвөл, хаварт ихсэж сарын 

дундаж утга 10.1-11.2 мкг/м3, 5.6-9.8 мкг/м3 байгаа нь хаврын улиралд агаар 
мандлын фронт, циклоны үйлчлэлээр агаарт тоос, шороо дэгдэж, шороон 
шуурганы давтагдал нэмэгддэг, өвөлдөө галлагаа ихэсдэгтэй холбоотой.

2. Өвлийн улиралд РМ2.5/РМ10-ын харьцаа өглөө 9 цагт хамгийн их утганд хүрч, 
оройн 19 цагт хоёр дахь хамгийн их утганд хүрдэг бол 14 цагт хамгийн бага 
утганд хүрдэг нь гэр хорооллын галлагааны үетэй давхцаж байна.

3. РМ2.5/РМ10 харьцаа ба хүхэрлэг хийн хамаарал өвлийн улиралд r=0.3 буюу шууд 
дунд, хаврын улиралд r=0.2 буюу шууд сул, азотын давхар ислээс хамаарах 
хамаарал өвлийн улиралд r=0.2 буюу шууд сул, хаврын улиралд r=0.5 буюу шууд 
мэдэгдэхүйц, агаарын температураас хамаарах хамаарал өвлийн улиралд r=-0.2 
буюу сул урвуу, хаврын улиралд r=-0.2 буюу сул урвуу байна.

4. Өвлийн улиралд салхины хурд 0-5 м/с үед РМ2.5/РМ10 харьцаа хамгийн өндөр 
утгандаа хүрсэн бол хаврын улиралд 0-6 м/с үед r=1 байсан. РМ2.5/РМ10 харьцаа 
ба салхины хурдны хамаарал өвлийн улиралд -0,18 буюу сул урвуу, хаврын 
улиралд -0,11 буюу сул урвуу байгаа нь салхи тогтуун буюу зөөлөн салхитай үед 
РМ2.5-ын эзлэх хувь өндөр байх ба салхи ихсэхэд буурах хандлагатай.
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дарХан Хот орчмын Хөрсний цацраг идэВХ

Н.Норов1, Н.Чимэдцогцол2, М.Эрдэнэтуяа2

1МУИС, ЦСТ, 2 ШУТИС, ХШУС

Манай улсын хүн ам ихтэй хот, аймгийн төвүүдийн цацрагийн дэвсгэр түвшинг 
тогтоох зорилгоор хотуудын хөрсөнд агуулагдах байгалийн болон үүсмэл цацраг идэвхт 
изотопуудын хэмжээг тодорхойлох судалгааны ажил хийгдэж байна. Гадаад орчин дахь 
цацраг идэвхт элементүүдийг байгалийн болон үүсмэл гэж хоёр хуваана. 

Байгалийн цацраг идэвх. Байгаль дээр байдаг уран, торийн задралын үр дүнд 
цацраг идэвхт элементүүд үүсдэг. Байгалийн цацраг идэвхт изотопуудыг Дэлхийн 
тогтвортой бодистой нэг цаг үед үүссэн анхдагч болон сансрын туяаны үйлчлэлээр 
явагдах урвалын үр дүнд үүссэн сансрын гаралтай гэж хоёр том бүлэгт хуваана. Байгаль 
дээрх химийн элементүүд голдуу хэд хэдэн изотопоос тогтоно. Изотопууд нь химийн шинж 
чанарын хувьд ижил боловч цацраг идэвхт шинжээрээ ялгаатай. Жишээлбэл: Кали –
(93%), –(0,012%), –(6,9%) гэсэн 3 изотоптой. Эдгээрээс зөвхөн изотоп – цацраг идэвхтэй. 
Бусад нь тогтвортой изотопууд. Байгалийн цацраг идэвхт изотопууд нь дараалсан цацраг 
идэвхт задралд орж цацраг идэвхт бүлүүдийг үүсгэнэ. Байгалийн цацраг идэвхийн гурван 
бүл байдаг. Эдгээр бүлүүдийг анхны үүсгэгч элементээр нь уран, тори, актинийн бүлгэж 
нэрлэдэг. Гурван бүл аль аль нь хар тугалгын тогтвортой изотопоор төгсөнө.

Үүсмэл цацраг идэвх. Уран плутонийн хуваагдлын гинжин урвалын үр дүнд үүсмэл 
цацраг идэвхт изотопууд үүсэх бөгөөд 1960-иад онуудад цөмийн зэвсгийг газар дээр 
туршилт хийж байснаас үүдэн хөрсөнд урт настай үүсмэл цацраг идэвхт изотоп 137Cs 
тархаж хуримтлагдсан байдаг.

Дархан хот орчмын хөрсний цацраг идэвхийг судлах зорилгоор тус хот орчмын 22 
цэн, Хонгор сум, Салхит өртөө орчмоос 8 дээж авсан байрлалыг 1-р зурагт харуулав. 

Хөрсний дээжинд цацраг идэвхт элементүүдийн хувийн идэвхийг тодорхойлох 
хэмжилтэд өндөр ялгах чадвартай цэвэр хагас дамжуулагч германи детектор, 4096 
сувагтай анализатор бүхий гамма спектрометр ашигласан. Детекторын ажлын эзэлхүүн 52 
см3 гамма квантыг энергиэр ялгах чадвар 1333 кэВ энергитэй шугамын хувьд 2.0 кэВ байв. 

Тухайн талбайгаас газрын өнгөн хөрсний 5 см гүн,15 х15 см талбайн хөрсний дээж 
авна. Хөрсний дээжээ детекторт углаж ордог 700 см3 эзэлхүүнтэй Маринеллийн саванд 
хийж, түүнийг 1 цаг хэмжив. Гамма спектрометрт гаргаж авсан гамма спектрээс хөрсөн 
дэх цацраг идэвхт изотопуудын хувийн идэвхийг бүрэн шингээлтийн пикийн талбайгаар 
олохдоо дараах томъёог ашигласан.

( )
( ) tmkEk

EN
A i

⋅⋅⋅⋅
=

γε 0

Энд:  A - изотопын хувийн идэвх (Бк/кг);
  N(E) - гамма квантын бүрэн шингээлтийн пикийн талбай; 
  kg - гамма квантын гаралт 
  eo(E) - усны хувьд (r=1г/см3) олсон детекторын үнэмлэхүй бүртгэх чадвар;
  k - дээжид гамма квантын сулралтыг тооцсон тогтмол (туршлагаар тодорхойлсон)
  m - дээжний жин (кг) 
  t - хэмжсэн хугацаа (с).
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1 дүгээр зураг. Хөрсний дээж авсан байрлал 

 
Хөрсний дээжинд цацраг идэвхт элементүүдийн хувийн идэвхийг тодорхойлох 

хэмжилтэд өндөр ялгах чадвартай цэвэр хагас дамжуулагч германи детектор, 4096 
сувагтай анализатор бүхий гамма спектрометр ашигласан. Детекторын ажлын эзэлхүүн 52 
см3 гамма квантыг энергиэр ялгах чадвар 1333 кэВ энергитэй шугамын хувьд 2.0 кэВ байв.  

Тухайн талбайгаас газрын өнгөн хөрсний 5 см гүн,15 х15 см талбайн хөрсний дээж 
авна. Хөрсний дээжээ детекторт углаж ордог 700 см3 эзэлхүүнтэй Маринеллийн саванд 
хийж, түүнийг 1 цаг хэмжив. Гамма спектрометрт гаргаж авсан гамма спектрээс хөрсөн дэх 
цацраг идэвхт изотопуудын хувийн идэвхийг бүрэн шингээлтийн пикийн талбайгаар 
олохдоо дараах томъѐог ашигласан. 
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Энд: A- изотопын хувийн идэвх (Бк/кг); 

1 дүгээр зураг. Хөрсний дээж авсан байрлал

Хөрсөн дэх 226Ra-ийн хувийн идэвхийг байгалийн цацраг идэвхт 238U-ын бүлийн 
изотопуудын үүсгэх шугамуудаас хамгийн эрчимтэй 609.31кэВ (214Bi) шугамаар нилээд 
нарийн тодорхойлогдоно. 

232Th-ийн хувийн идэвхийг тодорхойлохдоо 583,19 кэВ (208Tl), 911,16 кэВ (228Ac) 
энергитэй гамма туяаг бүртгэсэн. 40K, 137Cs изотопуудын хувийн идэвхийг тэдгээрийн 
1460.75 кэВ, 661.66 кэВ энергитэй гамма цацрагийн шугамуудаар тодорхойлоно.

Судалгааны талбайн хөрсөнд агуулагдах байгалийн цацраг идэвхт элементүүдийн 
хувийн идэвхийн хэмжээг ашиглан газрын хөрснөөс 1 м өндөрт агаарт шингэсэн 
цацрагийн тунгийн чадлыг дараах томъёогоор тооцно.

P = 0,427АU + 0,662 ATh + 0.043 � Aк

Энд:  Р - шингэсэн цацрагийн тунгийн чадал (нГр/цаг); 
  AU, ATh, AK - 238U, 232Th, 40К-ийн хувийн идэвх (Бк/кг).

Дархан хот орчмын хөрсний дээж дэх байгалийн (226Ra, 232Th, 40K) болон үүсмэл цацраг 
идэвхт (137Cs) изотопуудын хувийн идэвхийг гамма спектрометрийн аргаар тодорхойлсон 
дүн болон эдгээр изотопуудаас агаарт шингэсэн тун (Р)-г тооцоолж олсон дүнг 1-р 
хүснэгтэд Улаанбаатар хот болон дэлхийн хөрсний дундажтай харьцуулж харуулав.
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1 дүгээр хүснэгт. Дархан хотын хөрсний дээж дэх байгалийн болон үүсмэл цацраг 
идэвхт изотопуудын хувийн идэвх, элементийн агуулалт, шингэсэн тунгийн чадал (P)

Дээжийн нэр
Изотопын хувийн идэвх, 

Бк/кг Элементийн агуулалт 137Cs, 
Бк/кг D, нГр/цаг

226Ra 232Th 40K U, г/тн Th, г/тн K, %
k-28 22.7 6.7 740.7 1.9 1.6 2.5 2.0 46.0
Д-29 24.5 9.7 598.6 2.0 2.4 2.0 24.1 42.6
Д-30 А 36.3 8.9 618.7 3.0 2.2 2.1 3.0 48.0
Д-30 Б 43.1 8.8 585.3 3.5 2.2 2.0 0.9 49.4
Д-31 А 35.8 10.2 679.6 2.9 2.5 2.3 18.1 51.3
Д-31 Б 53.9 12.4 703.4 4.4 3.0 2.3 7.0 61.4
Д-33 19.2 3.5 570.7 1.6 0.8 1.9 81.3 35.0
Д-33 А 15.6 5.6 688.2 1.3 1.4 2.3 13.2 40.0
Д-33 Б 15.4 5.4 652.2 1.3 1.3 2.2 4.0 38.2
Д-35 А 21.2 7.7 691.4 1.7 1.9 2.3 10.5 43.9
Д-35 Б 26.2 8.6 669.9 2.1 2.1 2.2 12.7 45.7
Д-36 21.0 5.8 684.5 1.7 1.4 2.3 2.6 42.3
Д-38 A 23.2 8.3 643.5 1.9 2.0 2.1 10.1 43.1
Д-38 B 37.8 7.5 740.9 3.1 1.8 2.5 9.0 53.0
Д-39 37.5 7.9 696.5 3.1 1.9 2.3 - 51.2
Д-40 A 36.8 10.7 677.7 3.0 2.6 2.3 12.5 52.0
Д-40 B 38.4 10.5 675.9 3.1 2.6 2.3 4.7 52.4
Д-41 А 30.3 8.5 704.5 2.5 2.1 2.4 3.4 48.8
Д-41 Б 36.3 7.8 714.4 3.0 1.9 2.4 2.8 51.4
Д-43 A 32.0 9.0 652.4 2.6 2.2 2.2 1.5 47.7
Д-43 B 40.5 3.1 235.6 3.3 0.8 0.8 - 29.5
Д-45 36.9 9.9 699.7 3.0 2.4 2.3 16.4 52.4
Д-46 Хонгор 34.9 7.1 492.1 2.9 1.7 1.6 45.8 40.8
Д-46 Хонгор 
сум БӨ зүгт 29.1 8.2 459.0 2.4 2.0 1.5 6.9 37.6

Д-47 36.1 12.5 754.2 3.0 3.1 2.5 16.3 56.1
Д-47 А 
Салхит 
Хараа-1

26.8 9.5 675.0 2.2 2.3 2.3 5.0 46.8

Д-47 Б 
Салхит 
Хараа-1

24.7 7.7 642.1 2.0 1.9 2.1 - 43.2

Д-47 хогийн 28.5 8.9 646.8 2.3 2.2 2.2 3.4 45.9
Д-49 26.8 10.0 715.5 2.2 2.4 2.4 6.7 48.8
Д-49 30.3 10.2 729.8 2.5 2.5 2.4 7.3 51.1
Дундаж 31.2 8.4 648 2.5 2.0 2.2 12.3 47

Улаанбаатар [3,4,5] 26 23 882 2.1 5.6 2.9 9 62
Дэлхийн дундаж [1,2] 25 25 350 2.0 5.2 1.4 9.1 42

Дархан хот орчмын хөрсний дээж дэх 40К-ийн хувийн идэвхийн хэмжээ дэлхийн 
дунджаас 1.8 дахин их, 226Ra-ийн хувийн идэвхийн хэмжээ дэлхийн дунджаас 1, 2 дахин 
их, 232Th-ийн хувийн идэвх дэлхийн дунджаас 3 дахин бага байна. 

Дархан хот орчмын хөрсөн дэх байгалийн болон үүсмэл цацраг идэвхт изотопуудын 
хувийн идэвхийн түгэлтийг 2-5 дугаар зурагт харуулав.
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17.  Д-40 B 38.4 10.5 675.9 3.1 2.6 2.3 4.7 52.4 
18.  Д-41 А 30.3 8.5 704.5 2.5 2.1 2.4 3.4 48.8 
19.  Д-41 Б 36.3 7.8 714.4 3.0 1.9 2.4 2.8 51.4 
20.  Д-43 A 32.0 9.0 652.4 2.6 2.2 2.2 1.5 47.7 
21.  Д-43 B 40.5 3.1 235.6 3.3 0.8 0.8 - 29.5 
22.  Д-45 36.9 9.9 699.7 3.0 2.4 2.3 16.4 52.4 
23.  Д-46 Хонгор 34.9 7.1 492.1 2.9 1.7 1.6 45.8 40.8 

24.  Д-46 Хонгор 
сум БӨ зүгт 29.1 8.2 459.0 2.4 2.0 1.5 6.9 37.6 

25.  Д-47 36.1 12.5 754.2 3.0 3.1 2.5 16.3 56.1 

26.  
Д-47 А  
Салхит 
Хараа-1 26.8 9.5 675.0 2.2 2.3 2.3 5.0 46.8 

27.  
Д-47 Б  
Салхит 
Хараа-1 24.7 7.7 642.1 2.0 1.9 2.1 - 43.2 

28.  Д-47 хогийн 28.5 8.9 646.8 2.3 2.2 2.2 3.4 45.9 
29.  Д-49 26.8 10.0 715.5 2.2 2.4 2.4 6.7 48.8 
30.  Д-49 30.3 10.2 729.8 2.5 2.5 2.4 7.3 51.1 

Дундаж 31.2 8.4 648 2.5 2.0 2.2 12.3 47 
Улаанбаатар [3,4,5] 26 23 882 2.1 5.6 2.9 9 62 

Дэлхийн дундаж 
[1,2] 25 25 350 2.0 5.2 1.4 9.1 42 

 
Дархан хот орчмын хөрсний дээж дэх 40К-ийн хувийн идэвхийн хэмжээ дэлхийн 

дунджаас 1.8 дахин их, 226Ra-ийн хувийн идэвхийн хэмжээ дэлхийн дунджаас 1,2 дахин их, 
232Th-ийн хувийн идэвх дэлхийн дунджаас 3 дахин бага байна.  

Дархан хот орчмын хөрсөн дэх байгалийн болон үүсмэл цацраг идэвхт 
изотопуудын хувийн идэвхийн түгэлтийг 2-5 дугаар зурагт харуулав. 
 

 
2 дугаар зураг. Дархан хот орчмын хөрсөн дэх байгалийн цацраг идэвхт 

 226Ra изотопын хувийн идэвхийн түгэлт 
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226Ra-н түгэлт 

2 дугаар зураг. Дархан хот орчмын хөрсөн дэх байгалийн цацраг идэвхт
226Ra изотопын хувийн идэвхийн түгэлт

 
3 дугаар зураг. Дархан хот орчмын хөрсөн дэх байгалийн цацраг идэвхт  

232Th изотопын хувийн идэвхийн түгэлт 
 

 
4 дүгээр зураг. Дархан хот орчмын хөрсөн дэх байгалийн цацраг идэвхт  

40K изотопын хувийн идэвхийн түгэлт 
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232Th-ийн түгэлт 
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3 дугаар зураг. Дархан хот орчмын хөрсөн дэх байгалийн цацраг идэвхт 
232Th изотопын хувийн идэвхийн түгэлт

 
3 дугаар зураг. Дархан хот орчмын хөрсөн дэх байгалийн цацраг идэвхт  

232Th изотопын хувийн идэвхийн түгэлт 
 

 
4 дүгээр зураг. Дархан хот орчмын хөрсөн дэх байгалийн цацраг идэвхт  

40K изотопын хувийн идэвхийн түгэлт 
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4 дүгээр зураг. Дархан хот орчмын хөрсөн дэх байгалийн цацраг идэвхт 
40K изотопын хувийн идэвхийн түгэлт
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5 дугаар зураг. Дархан хот орчмын хөрсөн дэх байгалийн цацраг идэвхт 

 137Cs изотопын хувийн идэвхийн түгэлт 
 

Цацрагийн дэвсгэр түвшин 
Дархан хотын цацрагийн дэвсгэр түвшин нь хөрсөнд агуулагдах байгалийн ба 

үүсмэл цацраг идэвхт изотопуудын болон сансрын цацрагийн нийлбэр юм.  
Байгалийн цацрагийн дэвсгэр түвшин дараах 3 хүчин зүйлсээс бий болно. Үүнд: 
1. Сансрын туяа 
2. Дэлхийн царцдас, хөрс, агаар, ус болон байгалийн бусад зүйлд агуулагдах 

цацраг идэвхт нуклидуудаас цацрах төрөл бүрийн цацраг. 
3. Дэлхийн гадрага дээр ил цөмийн зэвсгийн туршилт хийх үед болон цөмийн 

түлшний циклийн ослын үед гадаад орчинд хаягдах үүсмэл цацраг идэвхт 
нуклидаас цацрах цацраг зэрэг болно. 

 
Дархан хотод оршин суугчдын сансрын туяа, газрын хөрсөн дэх байгалийн болон 

үүсмэл цацраг идэвхт изотопуудын гамма цацрагаас авах гадаад шарлагын хэмжээг 2-р 
хүснэгтэд үзүүлэв. 
 
2 дугаар хүснэгт. Уурхай орчмын цацрагийн дэвсгэр түвшин (нГр/цаг) болох сансрын туяа,  

газрын хөрснөөс оршин суугчдын жилд авах эффектив эквивалент тун (мЗв) 
Хот Сансрын туяа Газрын хөрс Цези-137 Нийлбэр 

нГр/цаг мЗв нГр/цаг мЗв Бк/кг мЗв мЗв 
Дархан хот 39 0.33 47 0,57 12.3 0,019 0,919 

Улаанбаатар 45 0,39 62 0,76 9,0 0,013 1,163 
Дэлхийн 
дундаж 43 0.37 42 0,51 9.1 0,014 0,894 

 
Дархан хотын оршин суугчдын сансрын туяа, хөрсний цацраг идэвх изотопуудын 

цацрагаас жилд авах эффектив эквивалент тун 0,919 мЗв байгаа нь дэлхийн дундажтай 
тэнцүү, Улаанбаатар хотын оршин суугчдаас 1,3  дахин бага  байна.  
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5 дугаар зураг. Дархан хот орчмын хөрсөн дэх байгалийн цацраг идэвхт
 137Cs изотопын хувийн идэвхийн түгэлт

цацрагийн дэвсгэр түвшин
Дархан хотын цацрагийн дэвсгэр түвшин нь хөрсөнд агуулагдах байгалийн ба үүсмэл 

цацраг идэвхт изотопуудын болон сансрын цацрагийн нийлбэр юм. 
Байгалийн цацрагийн дэвсгэр түвшин дараах 3 хүчин зүйлсээс бий болно. Үүнд:
1. Сансрын туяа
2. Дэлхийн царцдас, хөрс, агаар, ус болон байгалийн бусад зүйлд агуулагдах цацраг 

идэвхт нуклидуудаас цацрах төрөл бүрийн цацраг.
3. Дэлхийн гадрага дээр ил цөмийн зэвсгийн туршилт хийх үед болон цөмийн 

түлшний циклийн ослын үед гадаад орчинд хаягдах үүсмэл цацраг идэвхт 
нуклидаас цацрах цацраг зэрэг болно.

Дархан хотод оршин суугчдын сансрын туяа, газрын хөрсөн дэх байгалийн болон 
үүсмэл цацраг идэвхт изотопуудын гамма цацрагаас авах гадаад шарлагын хэмжээг 2-р 
хүснэгтэд үзүүлэв.

2 дугаар хүснэгт. Уурхай орчмын цацрагийн дэвсгэр түвшин (нГр/цаг) болох сансрын 
туяа, газрын хөрснөөс оршин суугчдын жилд авах эффектив эквивалент тун (мЗв)

Хот Сансрын туяа Газрын хөрс Цези-137 Нийлбэр
нГр/цаг мЗв нГр/цаг мЗв Бк/кг мЗв мЗв

Дархан хот 39 0.33 47 0,57 12.3 0,019 0,919
Улаанбаатар 45 0,39 62 0,76 9,0 0,013 1,163

Дэлхийн дундаж 43 0.37 42 0,51 9.1 0,014 0,894

Дархан хотын оршин суугчдын сансрын туяа, хөрсний цацраг идэвх изотопуудын 
цацрагаас жилд авах эффектив эквивалент тун 0,919 мЗв байгаа нь дэлхийн дундажтай 
тэнцүү, Улаанбаатар хотын оршин суугчдаас 1,3 дахин бага байна. 
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дүгнэлт
1. Дархан хот орчмын хөрсний 30 ширхэг хөрсний дээж авч, гамма спектрометрийн 

судалгаа хийв. Эдгээр хөрсний дээж дэх байгалийн цацраг идэвхт элемент ураны 
дундаж агуулалт 2,5 г/т байгаа нь хөрсөн дэх уран, торийн дэлхийн дундаж 
агуулалт (UNSCEAR,1988, 2000)-аас 1,2 дахин их, харин торийн дундаж агуулалт 
2,0 г/т байгаа нь торийн дэлхийн дунджаас 2,6 дахин бага, калийн дундаж агуулалт 
2,2% байгаа нь дэлхийн дунджаас 1,6 дахин их байна. Эдгээр байгалийн цацраг 
идэвхт элементүүдийн гамма цацрагаас хүний амьсгалах өндөрт үүсгэх цацрагийн 
шингэсэн тунгийн чадлын дундаж 47 нГр/цаг болох бөгөөд энэ хэмжээ нь дэлхийн 
дундажтай бараг адил байна.

2. Багануурын нүүрсний уурхай орчмын хөрсний дээжинд үүсмэл цацраг идэвхт 137Cs 
изотопын хөрсөн дэх хуримтлал 0,9-81,3 Бк/кг-ын хооронд хэлбэлзэж, дундаж нь 
12,3 Бк/кг байгаа нь 137Cs-ийн манай орны хөрсөн дэх хуримтлалын хамгийн их 
магадлалтай утга (9.1 Бк/кг)-аас 1,4 дахин их байгаа нь Дархан хот орчмын хөрс 
ус, салхины эвдрэлд харьцангуй бага өртсөн болохыг харуулна.
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дорногоВь аймгийн Хөрсний 
физик-Химийн шинж чанар 

З.Ариунцэнгэл
Дорноговь аймгийн УЦУОША

Хураангуй
Цөлжилтийн мониторингийн судалгааны хүрээнд Дорноговь аймгийн 14 сумын 

бэлчээрийн төлөв байдал тодорхойлох 72 зогсоол цэгт хөрсний физикийн үзүүлэлтүүд 
болох механик бүрэлдэхүүн, хөрсний байгууламж, давсжилт, ус нэвтрүүлэх чанар, 
нягт, агрегат бүтэц, шугаман эвдрэл, химийн үзүүлэлтүүдээс хөрсний урвалын орчин, 
ялзмагийн агууламжийг тодорхойлсон. 

Түлхүүр үгс: механик бүрэлдэхүүн, байгууламж, давсжилт, рН, ус нэвтрүүлэх чанар, 
нягт, ялзмагийн агууламж, агрегат бүтэц, шугаман эвдрэл

оршил
Монгол орны цөлжилтийн үйл явцыг үнэлж дүгнэсэн, зурагласан ажлууд 1990-ээд 

оноос анхлан эхэлсэн гэж үздэг. Хэдий 30 гаруй жилийн хугацаанд судалсан ч цөлжилт, 
газрын доройтлын үйл явцын учир шалтгаан, тэдгээрийг бүрдүүлэгч байгалийн элдэв үйл 
явц, тэдгээр нь орон зайд хэрхэн илэрдэг болон хавсарч үйлчлэхээр ямар үр дагаварт 
хүргэдэг зэрэг олон асуудалд нэгэн зэрэг хариу өгөөгүй билээ. 2006 оны цөлжилтийн 
үнэлгээний үр дүнд Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн 72 хувь нь цөлжилтөнд өртсөнийг 
тогтоож, үүнээс газар нутгийн 5 орчим хувьд хүчтэй, нэн хүчтэй доройтол илэрсэн байна. 
(Ж.Цогтбаатар, С.Хөдөлмөр, 2014) Гэвч Дорноговь аймгийн хэмжээнд нарийвчлан 
хийгдсэн хөрсний судалгаа бараг байхгүй. Энэхүү судалгааны ажил нь Дорноговь аймгийн 
цөлжилтийн байдал болон хөрсний физик-химийн шинж чанарын судалгаа хийхийг 
зорилоо.

ашигласан мэдээ ба аргазүй
Хөрсний цөлжилтийн мониторингийн судалгааг “Газрын элэгдэл, эвдрэлийн зэрэглэл, 

цөлжилтийн төрөл ангиллыг тогтоох журам аргачлал”-ын дагуу аймгийн 14 сумын 
бэлчээрийн төлөв байдал тодорхойлох 72 зогсоол цэгт (1 дүгээр зураг) явуулав. 

Хөрсний зүсэлтийн морфологийг хөрсний давхаргын зузаан, өнгөн механик 
бүрэлдэхүүн, өнгө, бүтэц, нягтшилийг судалгааны гарын авлагыг үндэс болгон 
тодорхойлсон (Хөрс судлалын дадлага ба лабораторийн ажил, 2012 он). Хөрсний механик 
бүрэлдэхүүнийг талбайд тодорхойлох хуурай аргаар, хөрсний өнгийг судалгааны үеийн 
хээрийн чийглэг байдлыг үндэслэн тодорхойлов.

Зогсоол цэгүүдийн 0-5 см, 5-10 см, 10-30 см-ээс үндсэн дээжүүдийг авч, химийн 
шинжилгээний дээжүүдийг агаарт хатаагаад 2 мм-ийн шигшүүрээр шигшсэн. (Цөлжилтийн 
хяналт шинжилгээний заавар, 2011 он) 

Хөрсний рН-ийг 2 электродын хооронд үүссэн цахилгаан хөдөлгөгч хүч хөрсний 
хүчиллэгээс хамаарах зарчим дээр үндэслэгдсэн потенциометрийн аргаар, агрегат 
бүтцийг хуурай шигшүүрийн арга болох Н.И.Савиновын аргаар, ялзмагт давхаргын 
агууламжийг хөрсний органик бодисын нүүрстөрөгчийг бихроматаар исэлдүүлэх зарчим 
дээр тулгуурласан И.В.Тюрины аргаар, давсжилтыг цахилгаан дамжуулах чанараар, 
нягтыг талбайд тодорхойлох аргаар, ус нэвтрүүлэх чадварыг дан цагирагийн аргаар 
тодорхойлов. 
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1 дүгээр зураг.  Судалгааны цэгүүдийн байршил 

 
Судалгааны үр дүнд статистик боловсруулалт хийж Microsoft Word, Excel,  ArcGis 

программуудыг ашиглан үр дүнг зураг, хүснэгтээр харуулав.  
 

Үр дүн 
Хөрсний зүсэлтийн морфологи шинж чанарыг тодорхойлоход бүх судалгааны 

цэгүүдийн хөрсийг 0-50 см-ын гүнд хүрзээр ухахад зөөлөн гишгээд тавьсан шороо бутарч 
ерөнхийдөө элс, элсэнцэр, хөнгөн шавранцар хөрс зонхилсон бөгөөд хөрсний механик 
бүрэлдэхүүн хөнгөн шинжтэй, хөрсний үе давхарга нэлээд зузаан боловч хоорондын ялгаа 
багатай нэгэн жигд үргэлжилсэн байгаа тул нэгэн жигд профиль байгууламжтай, ихэвчлэн 
бор, бор шаргал өнгөтэй байсан.  

1 дүгээр зураг. Судалгааны цэгүүдийн байршил

Судалгааны үр дүнд статистик боловсруулалт хийж Microsoft Word, Excel, ArcGis 
программуудыг ашиглан үр дүнг зураг, хүснэгтээр харуулав. 

үр дүн
Хөрсний зүсэлтийн морфологи шинж чанарыг тодорхойлоход бүх судалгааны 

цэгүүдийн хөрсийг 0-50 см-ын гүнд хүрзээр ухахад зөөлөн гишгээд тавьсан шороо бутарч 
ерөнхийдөө элс, элсэнцэр, хөнгөн шавранцар хөрс зонхилсон бөгөөд хөрсний механик 
бүрэлдэхүүн хөнгөн шинжтэй, хөрсний үе давхарга нэлээд зузаан боловч хоорондын 
ялгаа багатай нэгэн жигд үргэлжилсэн байгаа тул нэгэн жигд профиль байгууламжтай, 
ихэвчлэн бор, бор шаргал өнгөтэй байсан. 

 
2 дугаар зураг. Өнгөн хөрсний өнгө 

 
Өнгөн хөрсний эвдрэлийн зэрэглэлийг хөрсний нийт гадарга дээрх хөрсний элэгдэл 

эвдрэл, хуримтлалд орсон газрын талбайн хэмжээгээр  тодорхойлоход 13.9% нь хөрсний 
бага зэргийн эвдрэлтэй I зэрэглэлтэй, 58.3% нь хөрсний эвдрэлийн толбууд үүссэн II 
зэрэглэлтэй, 23.6% хөрсний дунд зэргийн эвдрэлтэй III зэрэглэлтэй, 4.2% хөрс хүчтэй 
эвдрэлд орсон, зузаан хуримтлал үүссэн IV зэрэглэлтэй байна.  

                                                                                                                 

 
3 дугаар зураг. Өнгөн хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

 
Хөрсний давсжилтыг цахилгаан дамжуулах чанараар тодорхойлоход 72 зогсоол 

цэгийн 0-5 см-ын гүнд 83.4% нь давсжилтгүй, 8.3% нь бага, 6.9% нь дунд, 1.4% нь их 
зэрэглэлийн давсжилттай. 5-10 см-ын гүнд 80.5% нь давсжилтгүй, 8.3% нь бага, 6.9% нь 
дунд, 2.8% нь их, 1.4% нь маш их давсжилттай. 10-30 см-ын гүнд 68.2% нь давсжилтгүй, 
18.0% нь бага, 5.5% нь дунд, 5.5% нь их, 2.8% нь маш их  давсжилттай. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 дугаар зураг. Өнгөн хөрсний өнгө
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Өнгөн хөрсний эвдрэлийн зэрэглэлийг хөрсний нийт гадарга дээрх хөрсний элэгдэл 
эвдрэл, хуримтлалд орсон газрын талбайн хэмжээгээр тодорхойлоход 13.9% нь хөрсний 
бага зэргийн эвдрэлтэй I зэрэглэлтэй, 58.3% нь хөрсний эвдрэлийн толбууд үүссэн II 
зэрэглэлтэй, 23.6% хөрсний дунд зэргийн эвдрэлтэй III зэрэглэлтэй, 4.2% хөрс хүчтэй 
эвдрэлд орсон, зузаан хуримтлал үүссэн IV зэрэглэлтэй байна. 

 

 
2 дугаар зураг. Өнгөн хөрсний өнгө 

 
Өнгөн хөрсний эвдрэлийн зэрэглэлийг хөрсний нийт гадарга дээрх хөрсний элэгдэл 

эвдрэл, хуримтлалд орсон газрын талбайн хэмжээгээр  тодорхойлоход 13.9% нь хөрсний 
бага зэргийн эвдрэлтэй I зэрэглэлтэй, 58.3% нь хөрсний эвдрэлийн толбууд үүссэн II 
зэрэглэлтэй, 23.6% хөрсний дунд зэргийн эвдрэлтэй III зэрэглэлтэй, 4.2% хөрс хүчтэй 
эвдрэлд орсон, зузаан хуримтлал үүссэн IV зэрэглэлтэй байна.  

                                                                                                                 

 
3 дугаар зураг. Өнгөн хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

 
Хөрсний давсжилтыг цахилгаан дамжуулах чанараар тодорхойлоход 72 зогсоол 

цэгийн 0-5 см-ын гүнд 83.4% нь давсжилтгүй, 8.3% нь бага, 6.9% нь дунд, 1.4% нь их 
зэрэглэлийн давсжилттай. 5-10 см-ын гүнд 80.5% нь давсжилтгүй, 8.3% нь бага, 6.9% нь 
дунд, 2.8% нь их, 1.4% нь маш их давсжилттай. 10-30 см-ын гүнд 68.2% нь давсжилтгүй, 
18.0% нь бага, 5.5% нь дунд, 5.5% нь их, 2.8% нь маш их  давсжилттай. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 дугаар зураг. Өнгөн хөрсний эвдрэл, элэгдэл

Хөрсний давсжилтыг цахилгаан дамжуулах чанараар тодорхойлоход 72 зогсоол 
цэгийн 0-5 см-ын гүнд 83.4% нь давсжилтгүй, 8.3% нь бага, 6.9% нь дунд, 1.4% нь их 
зэрэглэлийн давсжилттай. 5-10 см-ын гүнд 80.5% нь давсжилтгүй, 8.3% нь бага, 6.9% нь 
дунд, 2.8% нь их, 1.4% нь маш их давсжилттай. 10-30 см-ын гүнд 68.2% нь давсжилтгүй, 
18.0% нь бага, 5.5% нь дунд, 5.5% нь их, 2.8% нь маш их давсжилттай.

 
 

4 дүгээр зураг. Хөрсний давсжилт        
 

Хөрсний рН-ыг потенциометрийн аргаар тодорхойлоход 0-5 см-ын гүнд 12.5% нь 
сул шүлтлэг, 43% нь дунд зэрэг шүлтлэг, 43% нь хүчтэй шүлтлэг, 1.4% нь нэн хүчтэй 
шүлтлэг. 5-10 см-ын гүнд 9.7% нь сул шүлтлэг, 40.3% нь дунд зэрэг шүлтлэг, 47.2% нь 
хүчтэй шүлтлэг, 2.8% нь нэн хүчтэй шүлтлэг. 10-30 см-ын гүнд 2.8% нь сул шүтлэг, 41.7% 
нь дунд зэрэг, 54.2% нь хүчтэй шүлтлэг, 1.4% нь нэн хүчтэй шүлтлэг. Бага хур тунадас 
унадаг, давсжилттай хөрстэй  бүсүүдэд хөрс шүлтлэгжсэн байна.  

 

 
5 дугаар зураг. Хөрсний рН 

 
Судалгааны цэгийн 10001000׃ метрийн орчимд гуу, жалгын эвдрэлтэй газрыг 

тодорхойлсон. Аймгийн хэмжээнд 72 зогсоол цэгийн 12 цэгт нь буюу 16.7%-д нь (6 дугаар 
зураг) хөрсний шугаман эвдрэл ажиглагдсан. 

4 дүгээр зураг. Хөрсний давсжилт 
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Хөрсний рН-ыг потенциометрийн аргаар тодорхойлоход 0-5 см-ын гүнд 12.5% нь сул 
шүлтлэг, 43% нь дунд зэрэг шүлтлэг, 43% нь хүчтэй шүлтлэг, 1.4% нь нэн хүчтэй шүлтлэг. 
5-10 см-ын гүнд 9.7% нь сул шүлтлэг, 40.3% нь дунд зэрэг шүлтлэг, 47.2% нь хүчтэй 
шүлтлэг, 2.8% нь нэн хүчтэй шүлтлэг. 10-30 см-ын гүнд 2.8% нь сул шүтлэг, 41.7% нь дунд 
зэрэг, 54.2% нь хүчтэй шүлтлэг, 1.4% нь нэн хүчтэй шүлтлэг. Бага хур тунадас унадаг, 
давсжилттай хөрстэй бүсүүдэд хөрс шүлтлэгжсэн байна. 

 
 

4 дүгээр зураг. Хөрсний давсжилт        
 

Хөрсний рН-ыг потенциометрийн аргаар тодорхойлоход 0-5 см-ын гүнд 12.5% нь 
сул шүлтлэг, 43% нь дунд зэрэг шүлтлэг, 43% нь хүчтэй шүлтлэг, 1.4% нь нэн хүчтэй 
шүлтлэг. 5-10 см-ын гүнд 9.7% нь сул шүлтлэг, 40.3% нь дунд зэрэг шүлтлэг, 47.2% нь 
хүчтэй шүлтлэг, 2.8% нь нэн хүчтэй шүлтлэг. 10-30 см-ын гүнд 2.8% нь сул шүтлэг, 41.7% 
нь дунд зэрэг, 54.2% нь хүчтэй шүлтлэг, 1.4% нь нэн хүчтэй шүлтлэг. Бага хур тунадас 
унадаг, давсжилттай хөрстэй  бүсүүдэд хөрс шүлтлэгжсэн байна.  

 

 
5 дугаар зураг. Хөрсний рН 

 
Судалгааны цэгийн 10001000׃ метрийн орчимд гуу, жалгын эвдрэлтэй газрыг 

тодорхойлсон. Аймгийн хэмжээнд 72 зогсоол цэгийн 12 цэгт нь буюу 16.7%-д нь (6 дугаар 
зураг) хөрсний шугаман эвдрэл ажиглагдсан. 

5 дугаар зураг. Хөрсний рН

Судалгааны цэгийн 10001000׃ метрийн орчимд гуу, жалгын эвдрэлтэй газрыг 
тодорхойлсон. Аймгийн хэмжээнд 72 зогсоол цэгийн 12 цэгт нь буюу 16.7%-д нь (6 дугаар 
зураг) хөрсний шугаман эвдрэл ажиглагдсан.

 
6 дугаар зураг. Хөрсний шугаман эвдрэл 

 
Хөрсний нягтрал гэдэг нь гадны даралтын нөлөөгөөр хөрсний жижиг хэсгүүд зайгүй 

шахагдаж хатууран, нийт ба макро сүвэрхэгшил багасахыг хэлнэ. Хөрсний нягт нь түүний 
найрлагаас хамааран хэлбэлздэг бөгөөд ойролцоогоор 1.0-1.8 г/м3 байна. Судалгааны 
цэгүүдийн хөрсний нягтшил 1.02-1.76 г/м3 байна. 

 
 1 дүгээр хүснэгт. Хөрсний нягтын үнэлгээ 

Хөрсний нягтын чанарын үнэлгээ 
ба эзлэх хувь 0-5 см 5-10 см 10-30 см 

Элсэнцэр хөрсний нягт 75.0 77.8 72.2 
Шилжилтийн маш хатуу давхарга 20.8 8.3 11.1 
Ширэгт хөрсний давсархаг 
давхарга ба элсэнцэр хөрс 4.2 11.1 12.5 

Таримал ургамалд тохиромжтой - 2.8 4.0 
 

Хөрсөнд хур тунадасны ба усалгааны ус хэр зэрэг хурдан нэвтэрч байгааг хөрсны 
усыг дамжуулах чадвар буюу усны шүүрэлтиийн зэрэглэлээр хэмжинэ. Хөрсний ус 
нэвтрүүлэх чадварыг дан цагирагийн аргаар тодорхойлоход судалгааны цэгүүдийн хөрс 
ихэвчлэн элсэрхэг тул хөрсний ус нэвтрүүлэх чанар өндөр байна. 

 
2 дугаар хүснэгт. Хөрсний ус нэвтрүүлэх чанарын зэрэглэл 

Зэрэглэл ба эзлэх 
хувь Удаан Хурдан  Дунд зэрэг Нэн хурдан  

Н.А.Качинскийн арга 5.9 83.7 8.7 1.7 
  
Монгол орны хөрс ерөнхийдөө ялзмаг бага, хөрсний ялзмагийн хэмжээ хөрсний хэв 

шинж, төрөл, зүйл, дүрс зэргээс хамааран харилцан адилгүй байдаг. Хүнд механик 
бүрэлдэхүүнтэй хар хүрэн хөрсний ялзмагийн агууламж 3-4 хувь байхад, хөнгөн механик 
бүрэлдэхүүнтэй цайвар хүрэн хөрснийх 2.0 хувиас бага байдаг. Судалгааны цэгийн 
хөрсний ялзмагт давхаргын агууламжийг хөрсний органик бодисын нүүрстөрөгчийг 
бихроматаар исэлдүүлэх зарчим дээр тулгуурласан И.В.Тюрины аргаар тодорхойлсон. 

 

6 дугаар зураг. Хөрсний шугаман эвдрэл
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Хөрсний нягтрал гэдэг нь гадны даралтын нөлөөгөөр хөрсний жижиг хэсгүүд зайгүй 
шахагдаж хатууран, нийт ба макро сүвэрхэгшил багасахыг хэлнэ. Хөрсний нягт нь түүний 
найрлагаас хамааран хэлбэлздэг бөгөөд ойролцоогоор 1.0-1.8 г/м3 байна. Судалгааны 
цэгүүдийн хөрсний нягтшил 1.02-1.76 г/м3 байна.

 1 дүгээр хүснэгт. Хөрсний нягтын үнэлгээ
Хөрсний нягтын чанарын үнэлгээ ба эзлэх хувь 0-5 см 5-10 см 10-30 см

Элсэнцэр хөрсний нягт 75.0 77.8 72.2
Шилжилтийн маш хатуу давхарга 20.8 8.3 11.1
Ширэгт хөрсний давсархаг давхарга ба элсэнцэр хөрс 4.2 11.1 12.5
Таримал ургамалд тохиромжтой - 2.8 4.0

Хөрсөнд хур тунадасны ба усалгааны ус хэр зэрэг хурдан нэвтэрч байгааг хөрсны 
усыг дамжуулах чадвар буюу усны шүүрэлтиийн зэрэглэлээр хэмжинэ. Хөрсний ус 
нэвтрүүлэх чадварыг дан цагирагийн аргаар тодорхойлоход судалгааны цэгүүдийн хөрс 
ихэвчлэн элсэрхэг тул хөрсний ус нэвтрүүлэх чанар өндөр байна.

2 дугаар хүснэгт. Хөрсний ус нэвтрүүлэх чанарын зэрэглэл
Зэрэглэл ба эзлэх хувь Удаан Хурдан Дунд зэрэг Нэн хурдан 

Н.А.Качинскийн арга 5.9 83.7 8.7 1.7
 
Монгол орны хөрс ерөнхийдөө ялзмаг бага, хөрсний ялзмагийн хэмжээ хөрсний 

хэв шинж, төрөл, зүйл, дүрс зэргээс хамааран харилцан адилгүй байдаг. Хүнд механик 
бүрэлдэхүүнтэй хар хүрэн хөрсний ялзмагийн агууламж 3-4 хувь байхад, хөнгөн механик 
бүрэлдэхүүнтэй цайвар хүрэн хөрснийх 2.0 хувиас бага байдаг. Судалгааны цэгийн 
хөрсний ялзмагт давхаргын агууламжийг хөрсний органик бодисын нүүрстөрөгчийг 
бихроматаар исэлдүүлэх зарчим дээр тулгуурласан И.В.Тюрины аргаар тодорхойлсон.

бүрэлдэхүүнтэй цайвар хүрэн хөрснийх 2.0 хувиас бага байдаг. Судалгааны цэгийн 
хөрсний ялзмагт давхаргын агууламжийг хөрсний органик бодисын нүүрстөрөгчийг 
бихроматаар исэлдүүлэх зарчим дээр тулгуурласан И.В.Тюрины аргаар тодорхойлсон. 

 

 
7 дугаар зураг. Хөрсний ялзмагийн агууламжийн үр дүн 

 
Хөрсний агрегат бүтцийг хуурай шигшүүрийн арга болох Н.И.Савиновийн аргаар 

тодорхойлоход элсэнцэр болон элсэрхэг хөрстэй тул муу барьцалдсан, хэврэг агрегат 
үүсгэсэн байна.  
 

3 дугаар хүснэгт. Хөрсний агрегат бүтцийн эзлэх хувь 

Сумын нэр 
0.5 см 5-10 см 10-30 см 

<0.25 0.25
-10 >10 <0.25 0.25

-10 >10 <0.25 0.25
-10 >10 

Дэлгэрэх 18.7 74.7 15.2 13.4 72.5 14.1 9.3 68.7 18.0 
Иххэт 20.2 76.0 3.8 16.3 72.1 12.9 13.3 76.2 10.5 
Даланжаргалан 17.7 73.2 7.1 13.9 71.6 14.5 10.8 72.8 16.4 
Айраг 38.1 59.9 1.8 22.4 73.7 3.9 20.4 74.9 6.8 
Алтанширээ 37.6 59.8 2.6 29.2 68.8 2.1 21.8 71.4 8.0 
Сайншанд 17.4 81.3 1.3 11.7 87.9 10.2 11.2 79.3 9.7 
Улаанбадрах 20.1 79.2 1.2 30.1 87.9 5.1 20.7 81.3 2.1 
Хөвсгөл 30.0 68.0 2.0 23.6 72.9 1.5 17.3 78.5 4.7 
Хатанбулаг 18.9 77.5 4.9 20.1 72.9 5.3 27.5 66.0 6.5 
Мандах 18.5 73.7 7.8 21.1 69.4 10.1 19.5 66.1 14.6 
Сайхандулаан 20.0 63.7 3.5 18.2 69.2 12.6 16.6 68.0 5.4 
Өргөн 26.0 68.3 5.3 18.3 73.8 8.0 17.7 75.7 6.8 
Эрдэнэ 30.5 68.6 0.9 24.1 67.0 8.9 27.1 67.1 4.5 
Замын-Үүд 27.9 40.8 3.5 27.0 45.1 1.1 21.2 54.0 3.6 

 
Дүгнэлт 
1. Хөрсний рН 7.16-10.30 сул шүлтлэгээс нэн хүчтэй шүлтлэг, давсжилт 72 зогсоол 

цэгийн 51.4 хувьд илэрсэн ба 0.02-10.95 dS/m байна. Хур тунадас бага унадаг нутгийн 
өмнөд хэсэгт давсжилт ихтэй, шүлтлэгжсэн байна. Нутгийн өмнөд хэсгээр хөрс 
давсжиж шүлтлэгжсэн байна.  

2. Хөрсний ялзмагийн агууламж 0-5 см-ын гүнд 0.36-1.23%, 5-10 см-ын гүнд 0.32-1.17%, 
10-30 см-ын гүнд 0.23-1.21%-ын агууламжтай байна.  Нутгийн хойд хэсгээр 0.91-1.23% 
буюу хамгийн их ялзмагийн агууламжтай байна.  

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4% 

0-5 ñì 5-10 ñì 10-30 ñì
7 дугаар зураг. Хөрсний ялзмагийн агууламжийн үр дүн

Хөрсний агрегат бүтцийг хуурай шигшүүрийн арга болох Н.И.Савиновийн аргаар 
тодорхойлоход элсэнцэр болон элсэрхэг хөрстэй тул муу барьцалдсан, хэврэг агрегат 
үүсгэсэн байна. 
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3 дугаар хүснэгт. Хөрсний агрегат бүтцийн эзлэх хувь

Сумын нэр
0.5 см 5-10 см 10-30 см

<0.25 0.25-10 >10 <0.25 0.25-10 >10 <0.25 0.25-10 >10
Дэлгэрэх 18.7 74.7 15.2 13.4 72.5 14.1 9.3 68.7 18.0
Иххэт 20.2 76.0 3.8 16.3 72.1 12.9 13.3 76.2 10.5
Даланжаргалан 17.7 73.2 7.1 13.9 71.6 14.5 10.8 72.8 16.4
Айраг 38.1 59.9 1.8 22.4 73.7 3.9 20.4 74.9 6.8
Алтанширээ 37.6 59.8 2.6 29.2 68.8 2.1 21.8 71.4 8.0
Сайншанд 17.4 81.3 1.3 11.7 87.9 10.2 11.2 79.3 9.7
Улаанбадрах 20.1 79.2 1.2 30.1 87.9 5.1 20.7 81.3 2.1
Хөвсгөл 30.0 68.0 2.0 23.6 72.9 1.5 17.3 78.5 4.7
Хатанбулаг 18.9 77.5 4.9 20.1 72.9 5.3 27.5 66.0 6.5
Мандах 18.5 73.7 7.8 21.1 69.4 10.1 19.5 66.1 14.6
Сайхандулаан 20.0 63.7 3.5 18.2 69.2 12.6 16.6 68.0 5.4
Өргөн 26.0 68.3 5.3 18.3 73.8 8.0 17.7 75.7 6.8
Эрдэнэ 30.5 68.6 0.9 24.1 67.0 8.9 27.1 67.1 4.5
Замын-Үүд 27.9 40.8 3.5 27.0 45.1 1.1 21.2 54.0 3.6

дүгнэлт
1. Хөрсний рН 7.16-10.30 сул шүлтлэгээс нэн хүчтэй шүлтлэг, давсжилт 72 зогсоол 

цэгийн 51.4 хувьд илэрсэн ба 0.02-10.95 dS/m байна. Хур тунадас бага унадаг 
нутгийн өмнөд хэсэгт давсжилт ихтэй, шүлтлэгжсэн байна. Нутгийн өмнөд хэсгээр 
хөрс давсжиж шүлтлэгжсэн байна. 

2. Хөрсний ялзмагийн агууламж 0-5 см-ын гүнд 0.36-1.23%, 5-10 см-ын гүнд 0.32-
1.17%, 10-30 см-ын гүнд 0.23-1.21%-ын агууламжтай байна. Нутгийн хойд хэсгээр 
0.91-1.23% буюу хамгийн их ялзмагийн агууламжтай байна. 

3. Хөрсний ус нэвтрүүлэх чанар нь 1.7% нэн хурдан, 83.7% хурдан, 8.7% дунд зэрэг, 
5.9% удаан байна. Нутгийн ихэнх хэсэг нь элсэнцэр болон элсэрхэг хөрстэй тул ус 
нэвтрүүлэх чанар өндөр байна. 

4. Хөрсний агрегат бүтцийн хувьд 0-5 см-ын гүнд 0.25 мм-ээс бага хэмжээтэй 
агрегатын эзлэх хувь 17.4-38.1, 0.25-10.0 мм хэмжээтэй агрегатын эзлэх хувь 40.8-
81.3, 10.0 мм-ээс том хэмжээтэй агрегатын эзлэх хувь 0.9-15.2 байна. 0.25 мм-
ээс бага хэмжээтэй агрегат нь 38.1 хүртэлх хувийг эзэлж байгаа нь маш нарийн 
ширхэгтэй тул салхинд хийсэж хөрсний элэгдэл, эвдрэл үүсгэх нөхцлийг бүрдүүлж 
байна. 

ном зүй
1. Умберто Бланко, Раттан лал. “Хөрс хамгаалал ба менежментийн зарчим” 

Орчуулсан: Г.Адъяабадам, Л.Батмөнх, О.Батхишиг, С.Ганбаатар, П.Мягмарцэрэн, 
С.Сийлэгмаа, Т.Төрмандах, Ш.Пүрэвсүрэн, Ж.Цогтбаатар, УБ, 2011 он

2. Д.Аваадорж, Б.Одгэрэл, О.Баттулга. “Хөрс судлалын дадлага ба лабораторийн 
ажил”, УБ, 2012 он

3. “Цөлжилтийн хяналт шинжилгээний заавар” (Хөрсний чанарын үзүүлэлтүүдийг 
тодорхойлох), УБ, 2011 он, х-17-46

4. З.Батжаргал, Н.Фужита, Н.Яамамура “Монголын нүүдлийн мал аж ахуй 
экосистемийн сүлжээ”, УБ, 2012 он, х-79-99

5. Хамтын бүтээл. “Монгол орны цөлжилтийн атлас”, Ерөнхий редактор 
Ж.Цогтбаатар, С.Хөдөлмөр УБ, 2014 он, х-9
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гангийн үнэлгээнд геометер VHI ашиглаХ, 
энд TCI болон VCI дисПатиВ

Б.Ганбат
УЦУОСМХ, ХААЦУС

оршил
Газар нутгийн хувьд тодорхой хугацаанд хур тунадас багасаж халалт ихэссэнээр 

газрын гадаргын болон гүний усны зохистой байдал алдагдвал ган гэж нэрлэж болно. 
Ганг судлаачид бүс нутагт сар болон түүнээс дээш хугацаанд унах хур тунадасны нийлбэр 
нь олон жилийн дундаж утгаас харьцангуй бага байх ба тухайн хугацаанд агаарын 
температур олон жилийн дунджаас их байх нөхцөл гэж тодорхойлдог. Ганд өртсөн нутагт 
экосистем болон хөдөө аж ахуйн системд хүндрэлүүд гарч улмаар ган нүүрлэх хугацаа 
уртасвал бүс нутгийн эдийн засагт ч хортой нөлөө бий болдог. 

Сэдвийн судалгаанд ганг үнэлэх индекст температур болон нийлбэр ууршилтыг 
(эвапотранспирацийг) зайлшгүй тооцдог боловч хур тунадасны хэмжээ нь хамгийн голлох 
үзүүлэлт. Ингээд ган нь урт хугацаанд тохиолдолж болох уур амьсгалын хүчин зүйлсийн 
утгаас хамаарсан (хур тунадас нормоос бага, температур дунджаас их) хазайлт гээд, тэр 
дундаа хур тунадас, температур гэж хэлж болж байна. Иймд судлаачид ганг өөр өөрийн 
газарзүй, байгалийн бүсийн онцлогийг харгалзан үзээд Палмерийн индекс, стандарт 
хазайлт, хуурайшлийн зэрэг, педийн индекс гэх зэргээр сонгон үнэлдэг. Эдгээр индекс 
нь гангийн нөхцөл бүрдсэн тухай мэдээлэл өгөх боловч биотик болон абиотик хүчин 
зүйлсийн комплекс тогтолцоонд буугаад ирэхээр экосистемийн тэнцвэр алдагдсан эсэх 
түүний анхан шатны бүтээгдэхүүн болох биомассыг үнэлэх нь амьдралд /хөдөө аж ахуй/ 
шууд ойр байна. Ингээд зайнаас тандан судлал хөгжин ирснээр фотосинтез явуулдаг 
бүхий л ногоон массыг тоон хувиар орон зайн тасралтгүй байдалд хэмжих боломжтой 
болсон нь хөдөө аж ахуйн ганг үнэлэхэд ихээхэн хувь нэмрээ оруулсан юм. 

1995 онд Коган Ф. болон бусад судлаачид хосолсон үзүүлэлтийг тооцох боломжтой 
VHI (ургамлын эрүүл мэндийн индекс) индексийг хиймэл дагуулаас тооцоолох 
үндэслэлийг гаргаж авсан. VHI нь гурав болон түүнээс дээших декадын хугацаанд 
ургамалд хур тунадас дутсанаас ургалт зогсох үүнээс үүдэн биомасс алдах процесс дээр 
агаарын халалтыг хавсаргаж тооцсон байна.

VHI индексийн давуу талууд:
-  Хоорондоо шууд үл хамаарах хоёр хэмжигдэхүүн оруулсан /хөдөө аж ахуйн болон 

цаг уурын ганг хослуулан үнэлэх боломжтой/
-  Хоёр хэмжигдэхүүн тус бүрдээ индексжсэн бөгөөд онцлогоос хамааран үзүүлэх 

жинг өөрчилж болох боломжтой зэрэг талаас хамааран сонгож авсан болно.
VHI ганг эрчмээр нь дараах байдлаар ангилан хуваана [Kogan F 2001, Bhuiyan C 2006]
 

1 дүгээр хүснэгт: Гангийн эрчим
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Коган Ф., Жаргалсайхан Л., Дугаржав Ц., Цоож С. нарын NOAA/AVHRR-ийн 1985-1997 
оны судалгааны материалд тулгуурлан тооцсон судалгаанд байгалийн дөрвөн бүсэд VHI 
болон биомассын алдагдал хоёрын хооронд 0.89-өөс 0.9-ийн хамаарлын коеффициент 
өгсөн байна. 

Карниели А., Баясгалан М., Баяржаргал Y., Агам Н., Хөдөлмөр С. болон Тукер 
Ж.С. нар зайнаас тандан судлалын TCI, VCI, VHI, PDSI, NDVI индексүүдэд харьцуулсан 
судалгаа хийгээд VHI индекс хоёр төрлийн үзүүлэлт авсан нь бусдаасаа давуу талтай 
байх боломжтой гэсэн дүгнэлт гаргасан байдаг [2006 он].

 
арга зүй
Ганг үнэлэх судалгааны ажилд газрын болон хиймэл дагуулын мэдээллийг 

ашигласан. Газрын хэмжилтийн мэдээг төлөөлүүлэн хашаалаагүй талбайн бэлчээрийн 
ургамлын ургац, бэлчээрийн талхлагдалт 2008-2012, агаарын температур, хур тунадас, 
Дархан станцын хашаалсан талбайн бэлчээрийн ургамлын ургацын 2000-2012, хиймэл 
дагуулын мэдээллийг төлөөлүүлэн дэлхийн sun-synchronous orbit-ийн МODIS/TERRA 
хиймэл дагуулын NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), LST (Land Surface 
Temperature) тэдгээрийг NASA-ийн ftp сэрвэрээс татан найман хоногоор дундажлан 
ашиглав.

 2 дугаар хүснэгт. Хиймэл дагуулын мэдээлэл боловсруулах схем загвар

Re-projection Convert value Database VCI, TCI, VHI

Raw data from NASA Transfer Mosaic Con - patching

Split-window algorithm-ийн тусламжтайгаар дулааны сувгийн утгыг Land surface 
temperature (LST) хөрвүүлсэн [Price, 1984].
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Split-window algorithm-ийн тусламжтайгаар дулааны сувгийн утгыг Land surface 

temperature (LST) хөрвүүлсэн [Price, 1984].  
                             

      
             

                                                                    
 
Энд:  =шингэсэн долгионы урт (энд ихэвчлэн тогтмол  =11.5  ) (Markham & Barker, 
1985).        (1.438         ),                                        
                            
 

                                                                (2) 
 

                                                 (3) 
 

                                                (4) 
 

Энд: NDVIi тухайн хугацааны ойлтын утга, NDVImax болон NDVImin нар найман хоногоор 
шүүмж хийсэн band1, band2-ын олон жилийн абсолют их, бага утгууд; LSTi тухайн 
хугацааны ойлтын утга LST бөгөөд, LSTmax, LSTmin нар нь дээрх тайлбартай ижил. 

Дээрх 3, 4 дүгээр тэгшитгэлээс гарган авсан дулаан болон чийгийн хоѐр индексийг 
өөр хооронд нь арифметик аргаар дундажлан /5 дугаартай тэгшитгэлээр/ VHI-ийг 
тооцоолно [Kogan, 1995]. 

 
                                                                                      (5)   
                            

   ∏    
    

 
  √        ,                                             (6) 

 

Raw data from NASA 

 

Transfer Mosaic Con - patching 

Re-projection Convert value Database VCI, TCI, VHI 

     (1)

Энд: λ=шингэсэн долгионы урт (энд ихэвчлэн тогтмол λ=11.5μm) (Markham & Barker, 
1985). ρ = h � c/σ (1.438 � 10-23J/K), h = Планкийн тогтмол (6.626 � 10-34Js) and c = гэрлийн 
хурд (2.998 � 108m/s)

   NDVI = (Band2 - Band1)/(Band2 + Band1)      (2)

  TCI = (LSTmax - LSTi)/(LSTmax - LSTmin) • 100       (3)

  VCI = (NDVIi - NDVImin)/(NDVImax - NDVImin) • 100     (4)

Энд: NDVIi тухайн хугацааны ойлтын утга, NDVImax болон NDVImin нар найман хоногоор 
шүүмж хийсэн band1, band2-ын олон жилийн абсолют их, бага утгууд; LSTi тухайн 
хугацааны ойлтын утга LST бөгөөд, LSTmax, LSTmin нар нь дээрх тайлбартай ижил.

Дээрх 3, 4 дүгээр тэгшитгэлээс гарган авсан дулаан болон чийгийн хоёр индексийг 
өөр хооронд нь арифметик аргаар дундажлан (5 дугаартай тэгшитгэлээр) VHI-ийг 
тооцоолно [Kogan, 1995].

    VHI = a • VCI + (1 - a) • TCI         (5) 
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Аливаа термодинамикийн нээлттэй процесст дисспатив бүтэцтэй хоѐр элэментийн 
эцсийн энтропи тэнцүү байдаг. Дэлхий үүсээд 1.5 тэрбум жилийн дараагаас анхны 
eukaryotes эсүүд усанд үүссэн ба одоогоос 450 сая жилийн өмнөөс эх газарт гарсан. 
Өөрөөр хэлбэл фотоситез болон метаболизм явуулж чадахаар эс болон гүйцэтлээ 3 
тэрбум жилийг зарцуулсан гэж болно. Тухайн үеийн дэлхийн агаар мандал нь халуун 
бөгөөд өөртөө их хэмжээний CO2-ийг агуулж байсан. Эдгээр нөхцөл байдлаас шалтгаалан 
ургамал аяндаа цэгцрэх тогтолцооны дагуу хөгжлийнхөө явцад хамгийн бага чийгийг 
зарцуулж хамгийн их хэмжээний CO2-ыг өөртөө авч хөгжих замд орсон нь эртний 
ургамлуудын хэлбэр хэмжээ аврага том байсантай холбоотойгоос гадна үргэлж орчныхоо 
халууныг бууруулах зохилдлого руу чиглэсэн байна. Үүнээс үзвэл ургамал нь дулаан, 
чийгийн диссипатив бүтцийн дор хөгжиж ирсэн амьд биет болж байна. Өөр хоорондоо 
шууд хамааралгүй боловч тодорхой объектын нөхцөл байдалд үзүүлэх нөлөөгөөрөө 
шугаман болон шугаман бус хамааралтай байх хоѐр хүчин зүйлийг үнэлэхдээ геометрийн 
дунджийн хуулиар тогтоох аргачлал байдаг. Жишээ нь: хүний хөгжлийн индексүүдийг 
тооцоход ашиглана. Аливаа нутагт амьдрах оршин суугчдын амьдралын чанарыг 
тодорхойлъѐ (хүний хөгжлийн индексээр) гэвэл тэдгээрийн боловсролын, эрүүл мэндийн, 
эдийн засгийн түвшнүүдийг нормчлон индексжүүлж геометрийн дундаж ашиглан тооцдог. 
Судалгааны шинэлэг талын нэг нь TCI болон VCI индексүүдийг ГД ашиглан тооцох явдал 
юм.  

Арифметик дунджийн арга их бага хэмжээтэй хоѐр элементийн утгыг аль нэгэн рүү 
нь шингээх байдлаар тайлбарлаж байхад, ГД тухайн хоѐр элэментийн хоорондын уялдааг 
тооцон хэрэв хоѐр нөхцөл хоѐул бүрдээгүй тохиолдолд АД-аас багаар үнэлэж байгааг 1 
дүгээр зургаас олж харж болно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 дүгээр зураг. Геометр ба арифметик дунджийн зөрөө 
 
Үр дүн 
Температурын нөхцлийн индекс 

Байгаль дээр тохиолдох хими биологийн /enzyme catalyzed/, физикийн ихэнх 
процесс нь дулааны нөлөөгөөр буюу үндсэндээ нарны гэрлийн анхдагч энергиэр 
тэжээгддэг [Badeck et al, 2004]. Газрын гадаргын температур нь дэлхийн гадаргын 
энергийн балансийг илэрхийлэгч маш сайн индикатор юм. Учир нь глобал болон бүсийн 
хэмжээний газрын гадаргад явагдах шалтгаануудын түлхүүр үзүүлэлт юм. Ургамлын 
бүрхэц буурахын өмнөх хугацаанаас эхлэн газрын гадаргын температур өссөн байдаг 
[McVicar, Jupp, 1998]. 
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Аливаа термодинамикийн нээлттэй процесст дисспатив бүтэцтэй хоёр элэментийн 
эцсийн энтропи тэнцүү байдаг. Дэлхий үүсээд 1.5 тэрбум жилийн дараагаас анхны 
eukaryotes эсүүд усанд үүссэн ба одоогоос 450 сая жилийн өмнөөс эх газарт гарсан. Өөрөөр 
хэлбэл фотоситез болон метаболизм явуулж чадахаар эс болон гүйцэтлээ 3 тэрбум жилийг 
зарцуулсан гэж болно. Тухайн үеийн дэлхийн агаар мандал нь халуун бөгөөд өөртөө их 
хэмжээний CO2-ийг агуулж байсан. Эдгээр нөхцөл байдлаас шалтгаалан ургамал аяндаа 
цэгцрэх тогтолцооны дагуу хөгжлийнхөө явцад хамгийн бага чийгийг зарцуулж хамгийн 
их хэмжээний CO2-ыг өөртөө авч хөгжих замд орсон нь эртний ургамлуудын хэлбэр 
хэмжээ аврага том байсантай холбоотойгоос гадна үргэлж орчныхоо халууныг бууруулах 
зохилдлого руу чиглэсэн байна. Үүнээс үзвэл ургамал нь дулаан, чийгийн диссипатив 
бүтцийн дор хөгжиж ирсэн амьд биет болж байна. Өөр хоорондоо шууд хамааралгүй 
боловч тодорхой объектын нөхцөл байдалд үзүүлэх нөлөөгөөрөө шугаман болон шугаман 
бус хамааралтай байх хоёр хүчин зүйлийг үнэлэхдээ геометрийн дунджийн хуулиар 
тогтоох аргачлал байдаг. Жишээ нь: хүний хөгжлийн индексүүдийг тооцоход ашиглана. 
Аливаа нутагт амьдрах оршин суугчдын амьдралын чанарыг тодорхойлъё (хүний хөгжлийн 
индексээр) гэвэл тэдгээрийн боловсролын, эрүүл мэндийн, эдийн засгийн түвшнүүдийг 
нормчлон индексжүүлж геометрийн дундаж ашиглан тооцдог. Судалгааны шинэлэг талын 
нэг нь TCI болон VCI индексүүдийг ГД ашиглан тооцох явдал юм. 

Арифметик дунджийн арга их бага хэмжээтэй хоёр элементийн утгыг аль нэгэн рүү 
нь шингээх байдлаар тайлбарлаж байхад, ГД тухайн хоёр элэментийн хоорондын уялдааг 
тооцон хэрэв хоёр нөхцөл хоёул бүрдээгүй тохиолдолд АД-аас багаар үнэлэж байгааг 1 
дүгээр зургаас олж харж болно. 

1 дүгээр зураг. Геометр ба арифметик дунджийн зөрөө

үр дүн
температурын нөхцлийн индекс
Байгаль дээр тохиолдох хими биологийн (enzyme catalyzed), физикийн ихэнх процесс 

нь дулааны нөлөөгөөр буюу үндсэндээ нарны гэрлийн анхдагч энергиэр тэжээгддэг 
[Badeck et al, 2004]. Газрын гадаргын температур нь дэлхийн гадаргын энергийн 
балансийг илэрхийлэгч маш сайн индикатор юм. Учир нь глобал болон бүсийн хэмжээний 
газрын гадаргад явагдах шалтгаануудын түлхүүр үзүүлэлт юм. Ургамлын бүрхэц буурахын 
өмнөх хугацаанаас эхлэн газрын гадаргын температур өссөн байдаг [McVicar, Jupp, 1998].
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2 дугаар зураг. 2м-т хөрвүүлсэн LST/MODIS ба агаарын температур 
a. станц дээр хэмжигдсэн Т, b. LST

Цаг уурын 130 станцад хэмжигдсэн 2 м-ын агаарын түвшний температурыг хиймэл 
дагуулаас тооцоолж гаргасан агаарын температуртай харьцуулан үзэхэд корреляцийн 
хамаарлын коефицент харьцангуй өндөр гарч байв. (2 ба 3 дугаар зураг). 

3 дугаар зураг. Корреляцийн хамаарал Tair, and LSTmodis of 130 станц, 
Julian өдөр 161, 193, 241 (09 June 2002, 11 July 2002 and 28 August 2002)
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Figure 5: TCI maps of cool 2000 and hot 2008 

TCI индексээр агаарын температур 24 өдрийн турш халсан нөхцөлийг 2000 
болон 2008 онуудад тус тус тооцоолж гаргасан. Энд хамгийн сэрүүн байсан 
жилийг халуун байсан жилтэй харьцуулан индексийн чадамжийг шалгаж үзэв. 
Зураг 5.  

Температурын нөхцөлийг үнэлэх тухайн хугацаанаас өмнөх дараалсан 
гурван найман хоногийн мэдээг тэгшитгэл 3-аар тооцно.  

Figure 6: 175 дахь Жулиан өдөрийн Т-ын нөхцлийн зураг (5 June 2003, 
1000 x 1000 метрийн грид) 

 
Өөрөөр хэлбэл NDVI, BT-ын сүүлийн 11 жилийн мэдээний грид бүр дээрх 

хамгийн потенциал сэрүүсэл болон халалтаас өнөөгийн үнэлэх гэж байгаа 
хугацаа хөдлөл зүйн хэдэн хувийн байгааг ойлгуулах юм. Энд үнэмлэхүй дээд 
доод хязгаарыг арифметик аргачиллаар грид бүрт гаргасан. 

 

2.2. Ургамлын нөхцлийн индекс 
Зайнаас тандан судлал хөгжиж эхлээд багагүй хугацааг ардаа орхиж 

цаашид ямар дэвшилтэт технологи нэвтэрч болох талаар төсөөлөл асар их 
билээ. Энэхүү түүхэн хувьсалд их хувь нэмэр оруулсан аргачлал бол NDVI-
ийг гаргаж авсан аргачлал,  түүний хэрэглээ өдөр бүр нэмэгдсээр ирсэн явдал 
юм.  

Одоогоор улс орон бүрийн байгалийн шинжлэх ухааны салбарт NDVI-ийг 
өргөн ашиглаж байгаа нь шууд утгаараа газрын гадрага дээрх ногоон 
ургамлын массыг, дам байдлаараа хур тунадас болон бусад параметрүүдтэй 
хангалттай сайн хамаарал өгдөгт оршино [Karabulut and Wang et al., 2003]. 

 

Figure 7: 169 дахь Жулиан өдөрийн ургамлын ургалтын нөхцлийн зураг (5 June 2003, 
250 x 250 метрийн грид) 

 
 

Ургамал ургаснаас хойших хугацаанд VCI индекс нь зуншлагын байдлын 
зурагтай харьцуулан дүгнэхэд ихээхэн таарч байгаа юм. Энэ нь мэдээний 
грид бүрд хувийн потенциалуудыг тодорхойлж өгсөнтэй холбоотой бөгөөд энэ 
талаараа хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажиглагчийн өмнөх жилүүдтэй 
харьцуулан үнэлсэн үнэлгээтэй ижил байгаа юм. Альваа хүн ямарваа нэг 
зүйлийн өөрчлөлт, хөдлөл зэргийг үнэлэхийн тулд тухайн зүйлийн эсвэл 
тухайн зүйлтэй холбоотой үл хөдлөх зүйлтэй харьцуулан тооцдогтой адил. 

 

2000, chilly 
condition 

2008, hot condition 

Vegetation condition index 2006169  

 

4 дүгээр зураг. TCI maps of cool 2000 and hot 2008

TCI индексээр агаарын температур 24 өдрийн турш халсан нөхцлийг 2000 болон 2008 
онуудад тус тус тооцоолж гаргасан. Энд хамгийн сэрүүн байсан жилийг халуун байсан 
жилтэй харьцуулан индексийн чадамжийг шалгаж үзэв (4 дүгээр зураг). 

Температурын нөхцлийг үнэлэх тухайн хугацаанаас өмнөх дараалсан гурван найман 
хоногийн мэдээг тэгшитгэл 3-аар тооцно. 

5 дугаар зураг. 175 дахь Жулиан өдөрийн Т-ын нөхцлийн зураг 
(5 June 2003, 1000 x 1000 метрийн грид)

Өөрөөр хэлбэл NDVI, LST-ын сүүлийн 11 жилийн мэдээний грид бүр дээрх хамгийн 
потенциал сэрүүсэл болон халалтаас шалтгаал өнөөгийн үнэлэх гэж байгаа хугацаа 
хөдлөл зүйн хэмжээгээр хэдэн хувьд байгааг харуулах юм. Энд үнэмлэхүй дээд доод 
хязгаарыг арифметик аргачиллаар грид бүрт гаргасан.

ургамлын нөхцлийн индекс
Зайнаас тандан судлал хөгжиж эхлээд багагүй хугацааг ардаа орхиж цаашид ямар 

дэвшилтэт технологи нэвтэрч болох талаарх төсөөлөл асар их байгаа билээ. Энэхүү 
түүхэн хувьсалд их хувь нэмэр оруулсан аргачлал бол NDVI-ийг гаргаж авсан аргачлал 
бөгөөд хэрэглээ өдөр бүр нэмэгдсээр ирсэн явдал юм. 
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Одоогоор улс орон бүрийн байгалийн шинжлэх ухааны салбарт NDVI-ийг өргөн 
ашиглаж байгаа нь шууд утгаараа газрын гадарга дээрх ногоон ургамлын бүрхэц, дам 
байдлаараа ургалт, массыг тодорхойлохоос гадна хур тунадас болон бусад цаг уурын 
параметрүүдтэй сайн хамааралтай байдагтай холбоотой [Karabulut and Wang et al., 2003].

6 дугаар зураг. 169 дахь Жулиан өдөрийн ургамлын ургалтын нөхцлийн зураг 
(5 June 2003, 250 x 250 метрийн грид)

Ургамлын ургалтын хугацаанд VCI индекс нь зуншлагын байдлын зурагтай 
харьцуулан дүгнэхэд ихээхэн таарч байна. Энэ нь мэдээний грид бүрд хувийн 
потенциалуудыг тодорхойлж өгсөнтэй холбоотой бөгөөд энэ талаараа хөдөө аж ахуйн цаг 
уурын ажиглагчийн өмнөх жилүүдтэй харьцуулан үнэлсэн үнэлгээтэй ижил байна. Аливаа 
хүн ямарваа нэг зүйлийн өөрчлөлт, хөдлөл зэргийг үнэлэхийн тулд тухайн зүйлийн эсвэл 
тухайн зүйлтэй холбоотой үл хөдлөх зүйлтэй харьцуулан тооцдогтой адил.

7 дугаар зураг. Ижил хугацааны TCI ба VCI-ийн харьцуулсан зураг 
(Долдугаар сар)
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Дээрх харьцуулсан зургаас хоёр индексийн тархалтын хүрээ ихээхэн давхцаж байгаа 
нь тооцоонд ГД авсан шалтгаан буруу байсангүй гэдгийг харуулна. Үүнээс үзэхэд газрын 
гадаргын температур өсөхөд ургамлын ургалт буурах хандлага өндөр хамааралтай 
харагдаж байна. Хур тунадас орж хөрс чийгтэй болсон тохиолдолд ургамал сэргэж тэнд 
транспираци явагдсаны үр дүнд агаарын температур буурах, нөгөөтэйгүүр нарнаас ирэх 
цацрагийн хэмжээ буурсантай холбоотой (7 ба 8 дугаар зураг).

8 дугаар зураг. Дээрх үр дүнг тахирмагт буулгаж харьцуулав

ургамлын эрүүл мэндийн индекс
Үндсэн хоёр индекс бэлэн болсноор 2000-2011 оны MHD (Moisture, Heat, Drought) 

мэдээллийн бааз үүссэн. Мэдээллийн баазад ганг үнэлэхэд зориулагдсан TCI ба VCI-ын 
8 хоног бүрийн max, min утгыг агуулсан зурагнууд хадгалагдсан. Энэ судалгааны ажлын 
хүрээнд 193 дахь Жулиан өдрийн VHI-ийн зургийг жил бүрээр тооцож үзлээ (9 дүгээр 
зураг). 

 

 

 
 

Зураг 8: Ижил хугацааны TCI ба VCI –ийн харьцуулсан зураг (11 Долдугаар сар) 
 

Дээрхи харьцуулсан зургаас хоѐр индексийн тархалтын хүрээ ихээхэн 
дувхцаж харагдаж байгаа нь ГД авсан шалтгаан буруу байсангүй гэдгийг 
харуулж байна. Үүнээс үзэхэд газрын гадаргын температур өсөхөд ургамлын 
ургалт буурах хандлага өндөр хамааралтай харагдаж байна. Хур тунадас орж 
хөрс чийгтэй болсон тохиолдолд ургамал сэргэж тэнд транспираци явагдасны 
үр дүнд агаарын температур буурах, нөгөөтэйгүүр нарнаас ирэх цацрагийн 
хэмжээ буурсантай холбоотой юм. Зураг 8, 9. 

 

 

Зураг 9: Дээрхи үр дүнг тахирмагт буулгаж харьцуулав 

 

2.3. Ургамлын эрүүл мэндийн индекс 
Үндсэн хоѐр индекс бэлэн болсноор 2000-2011 оны MHD (Moisture, Heat, 

Drought) мэдээллийн бааз үүссэн. Мэдээллийн баазад ганг үнэлэхэд 
зориулагдсан TCI ба VCI-ын 8 хоног бүрийн max, min утгыг агуулсан зурагнууд 
хадгалагдсан. Энэ судалгааны ажлын хүрээнд 193 дахь Жулиан өдрийн VHI –
ийн зургийг жил бүрээр тооцож үзлээ. Зураг 10.   

 

 

Зураг 10: 2000-2011 оны 7-р сарын 11-ны ургамлын эрүүл мэндийн байдал (Vegetation 
Health by 8 days)  

 

Сүүлийн 11 жилийн турш ойролцоогоор нутгийн 50 хувь ба түүнээс илүү 
талбайг хамарсан ган хоѐр жилд нэг тохиолдсон харьцаатай байна. Эдгээр 
ган нь нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй оршинд ноцтой хор уршиг учруулсан 
байдаг. Энд хэдий 8 хоногоор ургамлын эрүүл мэндийг үнэлсэн боловч 
тухайн үеийн гангийн хэсэг гэж үзсэн байгаа. Харьцангуй бага тунадас унасан 
боловч энэ хугацаанд агаарын температурын халалт давхцсанаар 2000, 2001, 
2002, 2007, 2009 онуудын зуншлагын байдал анхаарал татсан байна.  

2.3.1. VHI индексийг газрын мэдээгээр баталгуулах 
2.3.1.1. Температур ба хур тунадас 

Хүснэгт 3: Баталгаажуулах хүснэгт 

 

Дархан цаг уурын станц нь хөдөө аж ахуйн чиглэлээр нилээдгүй ажил 
хийдэг станцын хувьд энэхүү баталгаажуулах ажилд сонгон авсан болно. 
Гангийн үнэлгээнд цаг уур талаас Т, Р-ыг түүний индикатор буюу хөдөө аж 
ахуйн ганг үнэлэх зорилгоор ургамлын ургацыг сонгон авсан.  

9 дүгээр зураг. 2000-2011 оны 7-р сарын 11-ний ургамлын эрүүл мэндийн байдал 
(Vegetation Health by 8 days) 

Сүүлийн 11 жилийн турш ойролцоогоор нутгийн 50 хувь ба түүнээс илүү талбайг 
хамарсан ган хоёр жилд нэг тохиолдсон харьцаатай байна. Эдгээр ган нь нийгэм, эдийн 
засаг, хүрээлэн буй оршинд ноцтой хор уршиг учруулсан байдаг. Энд хэдий 8 хоногоор 
ургамлын эрүүл мэндийг индексээр үнэлсэн нь тухайн үеийн гангийн үргэлжлэлийн 
хугацааны аль нэг хэсэг гэж үзсэн байгаа. Харьцангуй бага хур тунадас унасан боловч 
энэ хугацаанд агаарын температурын халалт давхцсанаар 2000, 2001, 2002, 2007, 2009 
онуудын зуншлагын байдал анхаарал татсан байна. 
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VHI индексийг газрын мэдээгээр баталгуулах
температур ба хур тунадас

2 дугаар хүснэгт. Баталгаажуулалт
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Health by 8 days)  

 

Сүүлийн 11 жилийн турш ойролцоогоор нутгийн 50 хувь ба түүнээс илүү 
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боловч энэ хугацаанд агаарын температурын халалт давхцсанаар 2000, 2001, 
2002, 2007, 2009 онуудын зуншлагын байдал анхаарал татсан байна.  

2.3.1. VHI индексийг газрын мэдээгээр баталгуулах 
2.3.1.1. Температур ба хур тунадас 

Хүснэгт 3: Баталгаажуулах хүснэгт 

 

Дархан цаг уурын станц нь хөдөө аж ахуйн чиглэлээр нилээдгүй ажил 
хийдэг станцын хувьд энэхүү баталгаажуулах ажилд сонгон авсан болно. 
Гангийн үнэлгээнд цаг уур талаас Т, Р-ыг түүний индикатор буюу хөдөө аж 
ахуйн ганг үнэлэх зорилгоор ургамлын ургацыг сонгон авсан.  

Дархан цаг уурын станц нь хөдөө аж ахуйн чиглэлээр өргөн хүрээний хөтөлбөртэй ба 
үүнийг дагаад нилээдгүй ажил хийдэг станцын хувьд энэхүү баталгаажуулах ажилд сонгон 
авсан болно. Гангийн үнэлгээнд цаг уур талаас Т, Р-ыг түүний индикатор буюу хөдөө аж 
ахуйн ганг үнэлэх зорилгоор ургамлын ургацыг сонгон авсан. 

10 дугаар зураг. TCI, VCI утга (баруун), ургамлын ургацын аномали (зүүн)

Дээрх зургаас харахад TCI, VCI-ийн явц 2006 бусад жилүүдэд ургацын аномалитай 
ихээхэн таарч байна. 2006 онд ямар учраас TCI халалтыг зааж VCI болон ургац хэвийн 
байдлыг үзүүлсэн нь 2006 онд хур тунадас хэвийн жилийнхээс 23% (75 мм) илүү хур 
тунадас 7 дугаар сарын 10-наас 20-ны хооронд дараалан орсон. Баталгаажуулалтыг урт 
хугацаанд авсан бол утга өөр гарч болох юм. Цаашид энэ ажлыг сайжруулах зорилгоор 
TCI болон VCI-ын хооронд нөхцөл заах талаар судлах боломжтой. 

зуншлагын байдлын үнэлгээ
Хөдөө аж ахуйн цаг уурын сүлжээнд хавар, зуны ульралд ургамлын ургалт, гандалт, 

малын тар хүч, идэмж зэрэг дээр үндэслэн зуншлагын байдлыг 1-5 (үнэлгээг хавар болон 
зун гэж ялгадаг) баллын үнэлгээнд багтаан үнэлж байна. 2000 болон 2002 онуудын ганд 
өртсөн нутгийн хэмжээ, байрлал өөр байсан. Шалгалтаар гангийн хэмжээ түүнд өртсөн 
нутгийн хүрээг VHI сайн үнэлж байгааг 11 ба 12 дугаар зургаас харж болно.
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11 дүгээр зураг. VHI, зуншлагын байдлын үнэлгээ, 2000 оны 7-р сар
(хуурай, халуун, хур тунадасны дутагдал)

12 дугаар зураг. VHI, зуншлагын байдлын үнэлгээ, 2002 оны 7-р сар
(хуурай, халуун, хур тунадасны дутагдал)
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Зуншлагын байдлын үнэлгээтэй харьцуулан шалгахад харьцангуй сайн хамаарал 
үзүүлсэн гангийн үнэлгээг Төв аймгийн Баян-Өнжүүл суманд 2010, 2011 онуудын явуул 
судалгаагаар баталгаажуулах оролдлого хийсэн. Цаг агаарын нөхцөл байдлаас үзэхэд 
2010 ба 2011 онд тус бүр хур тунадасны дутагдал -25% ба +5%, температурын аномали 
+10 ба дунджийн орчим байв. 

2011 он VHI үнэлгээгээр 80 (зургийн зүүн тал) ба 2010 он 25 (зургийн баруун тал) 
байгаа нь фото зурагт харуулсан ургамал, цаг агаарын нөхцөл байдалтай ихээхэн таарч 
байна. Зурагт харуулсан өөр өөр хугацааны нэг цэгийн төлөв байдлыг илэрхийлсэн 
боловч ургамал ургалтын нөхцөл өөр хоорондоо ихээхэн ялгаатай байгааг анзаарч болно 
(13 дугаар зураг). 

13 дугаар зураг. Төв аймгийн Баян-Өнжүүл суманд хийсэн явуул судалгаа

өөрчлөлт
Энэхүү судалгааны ажлыг гангийн бүтээгдэхүүнийг сайжруулах түүний мэдрэмж, 

нарийвчлалыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хийсэн. Энэ хүрээнд гангийн зурагнаас гадна 
Халалтын нөхцлийн өөрчлөлт, Ургамал ургалтын нөхцлийн өөрчлөл, Гангийн өөрчлөлт 
гэсэн дагавар бүтээгдэхүүн гаргах боломжтой болсон. Өөрчлөлт илэрхийлсэн дагавар 
бүтээгдэхүүнүүд грид бүрт үнэлж байгаа хугацаа нь өмнөх хугацаанаас хэрхэн 
өөрчлөгдсөн нөхцлийг тодруулж өгөх давуу талтай (томьёо 8). Институцэд улс орны 
цаг агаар, ургамал, мал аж ахуй, ган зудын байдлыг үнэлсний дараа нөхцөл байдлын 
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талаар тойм, лавлах бичиж хэрэглэгчдэд хүргэн ажилладаг багт нилээдгүй хэрэгцээтэй 
бүтээгдэхүүн юм. Жишээ нь: 7 дугаар сарын эхний 10 хоног 6 дугаар сарын сүүлийн арав 
хоногоос халсан эсвэл сэрүүссэн, ургамал гэмтсэн эсвэл сэргэсэн, урт хугацаанд ган болж 
байна уу эсвэл ган тайлагдаж байн уу гэдгийг хэлж өгөх давуу талтай. 

  f(differences) = f(TCI, VCI, VHI, D)t current - f(TCI, VCI, VHI, D)t before  (8)

Энд: t одоо цаг буюу үнэлгээ хийх гэж буй хугацаа, t before бол өмнөх хугацаа 10 
хоног, сарын, жилийн алхамт, D бол ган.

14 дүгээр зураг. Ургамлын ургамлын нөхцлийн өөрчлөлт. 2010-2011 он 7 сар

Ургамлын ургалтын нөхцлийн өөрчлөлтийг (VCD-vegetation condition difference) 
тооцсон дээрх зурагнаас харахад 2009 оны ургамлын ургалтын байдал 2008 оныхоос төв, 
зүүн, өмнөд нутгийн ихэнх хэсгээр буурсан (14 дүгээр зураг). Үүнийг 310 гаруй цаг уурын 
сүлжээний станц харуулын мэдээгээр тооцоход бүх станц харуулын нийлбэр дунджаар 
өмнөх жилийнхээс 34.1 мм бага хур тунадас унасан.

гангийн үнэлгээ
Өмнөх хэсгүүдэд хийгдсэн TCI болон VCI ашиглан ганг хиймэл дагуулын мэдээгээр 

тодорхойлох ажлын эхлэл VHI индексийг сараас дээших хугацаанд тооцсоноор дуусаж 
энд байна. Гангийн үнэлгээний 40-өөс дооших утгад харгалзан хүчээр нь 0-5 “Extreme - 
Маш хүчтэй”, 6-15 “Severe - Хүчтэй”, 16-25 “Moderate - Дунд хүчтэй”, 26-35 - “Abnormally - 
Ургалт хэвийн бус”, 35-40 - “dry condition - Хуурай нөхцөл” гэж тус бүр ангилна. 
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15 дугаар зураг. 2002 оны 7-р сарын 11-ний байдлаар гангийн үнэлгээ

16 дугаар зураг. 2003 оны гангийн динамик
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Гангийн зурагнууд нь газарзүй мэдээллийн системийн (GIS) стандартын дагуу 
хийгдсэн. 16 дугаар зурагт нэг жилийн явцыг 24 хоногийн нийлбэрээр өмнөх 16 хоногоо 
шингээн тооцсон бол зураг 17-д 11 жилийн 7 дугаар сарын гангийн динамик өөрчлөлттэй 
явцыг харуулахаар зорьсон.

17 дугаар зураг. Гангийн динамик, 2000-2011

Ингээд чийг болон дулааны харилцан үйлчлэлийн нөлөөнд үндэслэн тооцсон VHI 
гангийн динамик нь сүүлийн 12 жилээс 2000, 2001, 2002, 2007, 2010 онуудын ган юуны 
шалтгаанаас, аль нутгаар тохиолдов гэсэн дараагийн судалгаанд хувь нэмэр оруулах 
болов гэж бодож байна (17 ба 18 дугаар зураг). Бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр зааглан 
авсны дараа нэг удаагийн гангийн зураг 9250000 гридийн цэгээр илэрхийлэгдэж байна.

Ингээд чийг болон дулааны харилцан үйлчлэлийн нөлөөнд үндэслэн тооцсон VHI 
гангийн динамик нь сүүлийн 12 жилээс 2000, 2001, 2002, 2007, 2010 онуудын ган юуны 
шалтгаанаас, аль нутгаар тохиолдов гэсэн дараагийн судалгаанд хувь нэмэр оруулах 
болов гэж бодож байна /17 ба 18 дугаар зураг/. Бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр зааглан 
авсны дараа нэг удаагийн гангийн зураг 9250000 гридийн цэгээр илэрхийлэгдэж байна. 

 

 
18 дугаар зураг. Гангийн spatial талбай анализ, 2000-2011 

 
Судалгааны ажлын дараагийн зорилгоор VHI ашиглан гангийн олон жилийн дундаж 

(дараагийн ажлаар IF ашиглан давтагдлын зураг гаргах боломжтой) зураг гаргах юм. 
Хээрийн бүсийн зарим, говь хээрийн бүс, цөлийн бүсээр гангийн дундаж 30-40 өгсөн нь 
зөвхөн нэг эсвэл хоѐр жилийн ургамал бусад хугацаанаас сайн ургаад бусад жилүүд өөр 
хоорондоо ерөнхийдөө ижил бага талдаа байдагтай холбоотой байж болно. Харин ойт 
хээр, өндөр уул, тайгийн бүсээр 60-70 өгсөн нь эсрэгээрээ тэнд маш бага ургамал ургасан 
жил цөөн бусад жилүүд голдуу их талдаа ургадаг болох нь харагдаж байна. 

 

 
19 дүгээр зураг. Гангийн олон жилийн дундаж зураг ба өндөршил (DEM), 2000-2011 

 
Судалгааны явцад гангийн давтагдал өөрөөр хэлбэл гангийн олон жилийн дундаж 

зураг нь газарзүйн байрлал түүний өндөртэй хэрхэн хамаарах эсэх сонирхолтой байв. 
Ингээд Монгол орны нутгийг уртраг өргөргийн дагуу хоѐр хэрчим татаж хамаарлыг 
харуулав. A-B хэрчимд Дорнод Монголын тал, Хэнтий нурууны өмнөд, Хангайн нуруу, Их 
нууруудын хотгор, Алтайн нуруунуудыг огтолсон боловч харьцангуй байгалийн бүсийн 
зурвасын дагуу татагдсан. Хэрчмийн дагуу гангийн үнэлгээний зөрүү их биш боловч 
өндөршлийг дагасан хувьсал харагдаж байгааг 20 дугаар зургаас олж болно. C-D 
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Судалгааны ажлын дараагийн зорилгоор VHI ашиглан гангийн олон жилийн дундаж 
(дараагийн ажлаар IF ашиглан давтагдлын зураг гаргах боломжтой) зураг гаргах юм. 
Хээрийн бүсийн зарим, говь хээрийн бүс, цөлийн бүсээр гангийн дундаж 30-40 өгсөн нь 
зөвхөн нэг эсвэл хоёр жилийн ургамал бусад хугацаанаас сайн ургаад бусад жилүүд өөр 
хоорондоо ерөнхийдөө ижил бага талдаа байдагтай холбоотой байж болно. Харин ойт 
хээр, өндөр уул, тайгийн бүсээр 60-70 өгсөн нь эсрэгээрээ тэнд маш бага ургамал ургасан 
жил цөөн бусад жилүүд голдуу их талдаа ургадаг болох нь харагдаж байна.

19 дүгээр зураг. Гангийн олон жилийн дундаж зураг ба өндөршил (DEM), 2000-2011

Судалгааны явцад гангийн давтагдал өөрөөр хэлбэл гангийн олон жилийн дундаж 
зураг нь газарзүйн байрлал түүний өндөртэй хэрхэн хамаарах эсэх сонирхолтой байв. 
Ингээд Монгол орны нутгийг уртраг өргөргийн дагуу хоёр хэрчим татаж хамаарлыг 
харуулав. A-B хэрчимд Дорнод Монголын тал, Хэнтий нурууны өмнөд, Хангайн нуруу, 
Их нууруудын хотгор, Алтайн нуруунуудыг огтолсон боловч харьцангуй байгалийн 
бүсийн зурвасын дагуу татагдсан. Хэрчмийн дагуу гангийн үнэлгээний зөрүү их биш 
боловч өндөршлийг дагасан хувьсал харагдаж байгааг 20 дугаар зургаас олж болно. C-D 
хэрчмийн дагуу бүх төрлийн байгалийн бүсүүдийг огтолж байгаа нь A-B-ээс өвөрмөц юм. 
Энд Хангайн нуруунаас өмнөд хэсэгт Бөөн цагаан нуурын хотгор, Ингэн хөөврийн хоолой 
болон Шаргын говийн нутгаар өндөршил болон гангийн үнэлгээ эсрэг хамааралтай байна. 
Алтайн өвөр говь, Идрэнгийн нурууны төв хэсгээр харьцангуй бага гантай байгаа нь тэнд 
заг ихтэй, зундаа таана хөмүүл ихээхэн ургадагтай холбоотой байж болох юм. 
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20 дугаар зураг. Олон жилийн гангийн дундаж зураг өндөршилтэй 
A-B, C-D шугамын дагуу хамаарах нь, 2000-2011

Өмнөх 23 станцын SPI тооцоолсон судалгаанд үндэслэн [Б.Ганбат, Трой Стернберг, 
2010] хур тунадасны дутагдал, их халалт нь өөр өөр уур амьсгалын нөхцөлд орших 
Даланзадгад, Өндөрхаан, Хатгал цаг уурын станцын олон жилийн мэдээгээр, Ped’s (Пед), 
VHI индэксүүдтэй харьцуулан анализ хийж 21 дүгээр зурагт харуулав. . 

21 дүгээр зураг. SPI, Ped’s ба VHI индексүүдийн харьцуулалт, 2000-2010 он 
Hatgal in Forest, b. Undurkhaan in steppe, c. Dalanzadgad in Gobi regions)
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Аль ч трендийн явцад Педийн индекц VHI индекстэй хөдлөл зүйн хувьд дагаж байгаа 
бол Өндөрхөөн 2004 онд SPI индекс төдийлөн их биш боловч эсрэг явц өгсөн байна. Энэ 
маш энгийн SPI зөвхөн хур тунадасны мэдээлэл агуулж байгаа бол бусад хоёр индекс 
ижил төрлийн мэдээлэлтэй байгаатай холбоотой

Харин 2007, 2008 онуудад Даланзадгад, 2009 онд Хатгал урвуу хамаарал үзүүлсэн нь 
мөн ижил шалтгаантай байна. 

 
5 дугаар хүснэгт. Өөр өөр бүсэд VHI индесийн SPI, Ped’s-д өгсөн хамаарал

VHI correlation SPI Ped’s
Hatgal 0.79 0.58
Undurkhaan 0.69 0.77
Dalanzadgad 0.60 0.80

Хатгалд VHI индекс өндөр хамаарал 0.79 SPI, харин Педийн индекст 0.58 өгсөн нь ойт 
хээрийн бүсэд температурын халалт бага боловч эерэг нөлөө үзүүлдэг байж болох юм. 
Хээрийн бүсийг төлөөлсөн Өндөрхөөн, говийн бүсийг төлөөлсөн Даланзадгадын хувьд VHI 
бусад хоёр индекстэй сайн таарцтай байгааг харж болно (5 дугаар хүснэгт).

бүтээгдэхүүний харьцуулалт, нарийвчлал
Судалгаанаас гарсан үндсэн болон дагавар бүтээгдэхүүнүүдийг орон зайн 

нарийвчлал анхан шатны мэдээний нарийвчлалаар илэрхийлэгдэнэ:
- TCI   1000 метр
- VCI   250 метр
- VHI   250 метр
- Drought   250 метр
- Differences  250 метр.

22 дугаар зураг. Завхан аймшийн Шилүүстэй сум. 
Зүүн гар талд TCI 2000 он, баруун гар талд VCI 2003 он
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Монгол улсын бүх сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнээс үзэхэд Завхан аймгийн 
Шилүүстэй сум нь дундаж хэмжээтэй сум болж байна. Иймд бүтээгдэхүүний нарийвчлалыг 
тухайн сумын хэмжээгээр тайлбарлавал TCI 2788, VCI, VHI нар 44608 гридийн цэгээр 
илэрхийлэгддэг байна (22 дугаар зураг).

бүтээгдэхүүн гаргах хуваарь
Бүтээгдэхүүнүүд өөрийн онцлог, боловсруулах цаг хугацаанаас хамаарч дорх 

хүснэгтийн дагуу гарна.

талархал
Судалгаанд гүн туслалцаа үзүүлсэн Проф.Тогтохын Чулуун, Проф.Трой Стернберг, 

судлаач Батдэлгэрийн Ганцэцэг болон бусад зөвлөгөө өгсөн хүмүүст баярлалаа.

дүгнэлт
Геометр дунджийн арга нь дисспатив бүтэцтэй хоёр элэментийн хувьд арифметик 

дунджаас давуу талтай ба байгалийн процессд ашиглаж болохоор байна.
Хиймэл дагуулын мэдээгээр ургамлын ганг үнэлэх үндсэн шалгуур индекст TCI, 

VCI авч тооцох нь боломжтой. Хоёр индексийг геометр дунджаар авч урт хугацаанд VHI 
индексийг тооцоолон ганг үнэлэх ажил уур амьсгалын параметрүүдээр батлагдаж байна.

Юуны өмнө ургамлын ургалтад дулаан эсвэл чийгийн үзүүлэх нөлөөг байгалийн буюу 
альваа бүсчлэлийн дагуу салгаж тогтоосны дагуу дээрх хоёр индексийг ашиглаж болохоор 
байна.

Манай орны хувьд хээр болон хээрийн бүсээс өмнөд нутгуудад ургамлын төрөл 
зүйлүүдээс хамаарч ургамлын ургалтанд температур сөрөг нөлөө үзүүлж, хур тунадас 
хурдацтай эерэг нөлөө үзүүлж байна. Харин ойт хээр болон өндөр уулын бүсүүдэд 
чийгтэй нөхцөлд температур эерэг нөлөө үзүүлж байгааг судалгаагаар тогтоолоо. 

Хоёр болон түүнээс дээших байгалийн бүсэд байрладаг нутагт ургамлын ганг (хөдөө 
аж ахуйн) үнэлэхэд зөвхөн нэг гангийн индексээр тооцоолох нь учир дутагдалтай байж 
болох юм. Хиймэл дагуулын мэдээгээр аливаа бүсийг ялгаж нэг зэрэг олон гангийн индекс 
тооцох явцад бүсүүдийн зааг орчмын ялгаа одоог хүртэл асуудалтай байгаа юм.
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гоВь-алтай аймгийн агаарын темПературын 
экстремаль утгын өөрчлөлт 

С.Мөнхжаргал
Говь-Алтай аймгийн УЦУОША

Хураангуй
Энэхүү илтгэлд Говь-Алтай аймгийн нутагт байгаа тасралтгүй үйл ажиллагаатай цаг 

уурын 6 өртөөний сүүлийн 35-40 жилийн агаарын температурын дундаж болон их, бага 
температурын дундаж, үнэмлэхүй их, бага температурын мэдээнд математик-статистик 
боловсруулалт хийж үнэлэлт өгөх оролдлого хийв.

Түлхүүр үгс: дундаж, их, бага, үнэмлэхүй их, үнэмлэхүй бага, хэт халалт

оршил
Аймгийн нутаг дэвсгэр нь газрын дүрс мужлалын хувьд Алтайн уулархаг их муж, 

Говийн их мужид багтах бөгөөд байгалийн бүс, бүслүүрийн хувьд гол төлөв, говь цөлийн 
бүсэнд оршино. Гэхдээ бага зэрэг хээр тал болон өндөр уулын босоо буюу тагийн бүслүүр 
тархсан байдаг. Монгол Алтай нурууны үргэлжлэл, Хантайшир, Хар Азаргын нуруу, Ажийн 
нуруу зэрэг өндөр уул нуруудаар өндөр уулын болон хээрийн бүс, Хүйс, Шарга, Алтайн 
өвөр говиудад цөлийн бүс нутгийн хойд хэсгээр говийн бүс эзлэн оршиж байна. Мөн 
Төв Азийн элсэн цөлийн нөлөө их, уул нурууд нь говь цөлийн бүсэд лав нэвтэрч орсон 
болохоор газар нутаг нь нийтдээ хуурайших, говийн шинж байдал бараг уулын орой 
хүртэл илэрдэг [8]. 

Говь-Алтай аймгийн газар нутгийн хотгор гүдгэрийн ялгаа их байгаа явдал уур 
амьсгалын эрс тэс ялгаатай байдлыг улам их болгоно. Мөн төв Азийн элсэн цөлийн нөлөө 
их, уул нурууд нь говь цөлийн бүсэд лав нэвтэрч орсон болохоор газар нутаг нь нийтдээ 
хуурайших, говийн шинж байдал бараг уулын орой хүртэл илэрдэг. Мөн хамгийн өндөр 
уул нурууд нь нутгийн баруун хойд захад орших учраас баруун ба баруун хойд зүгээс ирэх 
чийглэг агаарын урсгал тэдэнд хаагдан хур тунадасны дийлэнх хэсэг нь уулсын саатдаг. 
Үүнтэй уялдан гол мөрний сүлжээ бага, уул нуруунаас эх авсан түргэн урсгалтай жижиг 
гол горхи байвч усны нөөц багатай байдаг. Агаарын температурын жилийн дундаж 2000 
метрээс дээш өргөгдсөн газар нутагт -4,0°C…-1,0°C байхад 1000 метр хүртэл өндөрт буюу 
говь, хоолойгоор +5,0°C хүрнэ.

Агаар нэгэнт хуурай болохоор хур тунадасны хэмжээ нийтдээ бага. Далайн түвшнээс 
дээш 2500 м буюу түүнээс дээших газар нутагт жилд 260 мм, дулаан улиралд 236 мм хур 
тунадас унаж байдаг бол 2000 м-ээс дээших нутагт жилд 180 мм, дулаан улиралд 170 мм, 
1000-1500 м өргөгдсөн нутагт жилд 50-80 мм, дулаан улиралд 40-70 мм унадаг.

Говь-Алтай аймгийн нутаг нийтдээ салхины нөлөөнд нилээд автагдсан. Жилийн 
дундаж салхины хурд 2-5 м/c хүрч, ялангуяа хавар салхи ихтэй байдаг. 10 м/c-ээс дээш 
салхитай өдрийн тоо 2600 м-ээс дээших нутагт жилд 123, 2000 м хүртлэхэд 37-85, говьд 
60-122 хүрдэг. Харин 15 м/c-ээс их хүчтэй салхитай өдрийн тоо өндөр ууланд 30-35, 2000 
м хүртлэхэд 23-28, говьд 30-33 хүрдэг. Нэгэнт салхи ихтэй болохоор шороон шуурга 
ууландаа жилд 35-37, говьд 56-59 өдөр шуурдаг [8].

Говь-Алтай аймгийн эх газрын эрс тэс уур амьсгалын нэг онцлог нь өвөл зун, өдөр 
шөнийн температурын ялгаа ихийн дээр зун нь ган болох эсвэл их усархаг бороо орох, 
өвөл нь зуд болох, хавар намар гэнэт цочир хүйтрэх, гэнэтийн цасан болон шороон 
шуурга болох зэрэг үзэгдэл элбэг тохиолддог бөгөөд жилд ажиглагдаж байгаа ус, цаг 
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агаарын аюултай үзэгдлийн гуравны нэг орчим нь байгалийн гамшгийн хэмжээнд хүрч 
аймгийн нийгэм эдийн засагт ихээхэн хохирол учруулсаар байна.

Агаарын температур хэвийн хэмжээнээс хэт халах буюу хүйтрэх, хур тунадас ердийн 
хэмжээнээсээ буурч хуурайших, ихсэж үер болох, салхи шуурганы эрч хүч нэмэгдэх, 
үргэлжлэх хугацаа уртсах нь хүн ардын амьжиргаа, аж ахуйн үйл ажиллагаанд ихээхэн 
бэрхшээл учруулах боллоо. Тухайлбал, 1999-2000 онд аймгийн нийт нутгийн 50-90 орчим 
хувь, 2001-2002 онд 90 орчим хувийг хамарсан ган, зуд болж 2001 онд 147579 толгой, 
2002 онд 637212 толгой, Монгол улсын ҮСХ-ны мэдээгээр 2009-2010 онд 738,2 мянган 
(үүний 4,3 мянга нь өвчнөөр) толгой мал аймгийн хэмжээгээр хорогдсон дүн мэдээ байдаг 
[12].

Аливаа байгаль цаг уурын гаралтай экстремаль үзэгдлээс гарах үр дагавар хохирол 
нь нэг талаас, тухайн үзэгдлийн эрч хүч далайцаас ихээхэн хамаарах боловч нөгөө 
талаас, бүс нутгийн нийгэм эдийн засгийн чадавхиас шалтгаалж хохирлыг богино 
хугацаанд нөхөх бололцоогүй болгож байна. Иймээс уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
судалгааг өргөн хүрээнд нарийвчлан хийх шаардлага урган гарч байна.

Судалгааны ажлын хүрээнд Говь-Алтай аймгийн агаарын температурын экстремаль 
утгын өөрчлөлтийн талаар үнэлэлт өгөхийг зорилго болгов.

арга зүй, ашигласан мэдээ
Говь-Алтай аймгийн нутагт байгаа тасралтгүй үйл ажиллагаатай цаг уурын 6 өртөө-

ний 35-40 жилийн агаарын температурын дундаж болон их, бага температурын дундаж, 
үнэмлэхүй их, бага температурын мэдээнд математик-статистик боловсруулалт хийж 
ашиглав.

Агаарын температур жилийн дундаж болон их, бага температурын дунджийн 
хазайцыг дундаж квадрат хазайцад нь нормчилж цуваа үүсгэв.

            XiJ - XiJ
      Xn=     δJ       (1)

Энд: XiJ - тухайн элементийн i-жилийн j-р сарын утга
  XiJ - j дүгээр сарын дундаж
  δJ - j дүгээр сарын тухайн элементийн дундаж квадрат хазайц

Агаарын температурыг ингэж нормчилсноор өртөө бүрийн хувийн жин ижил болж нэг 
хуваарьт орно. Хэрэв зөвхөн (XiJ - XiJ) гэсэн хазайц авбал тоон утга өндөртэй өртөөний 
нөлөө илүү тусна.

Температурын орны дундаж утгын статистик үзүүлэлтийг тооцоолохдоо Microsoft 
Excel программын стандарт функцуудыг ашигласан болно.

үр дүн
Агаарын дундаж температур
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг тодорхойлж байгаа нэг чухал хэмжигдэхүүн бол агаа-рын 

температур юм.
Аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дунджилсан агаарын олон жилийн дундаж 

температур 2.0°С байна. 
Судалгааны дүнгээс үзэхэд олон жилийн дундаж агаарын температур Алтайн өвөр 

говь болон Хүйс, Шаргын говь хоолойгоор 1.3-5.8°С, Монгол Алтайн нурууны үргэлжлэл, 
Сутай, Хантайшир, Гичгэний уулс орчмоор -1.0...+0,8°С байгаа бөгөөд хамгийн дулаан ба 
сэрүүн газрын агаарын температурын дунджийн зөрөө 6.8°С болж байна.

Сүүлийн 40 гаруй жилийн агаарын температурын нормчилсон хазайцыг 1 дүгээр 
зурагт үзүүлэв.
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Сүүлийн 40 гаруй жилийн агаарын температурын нормчилсон хазайцыг 1 дүгээр 

зурагт үзүүлэв. 
 

 
1 дүгээр зураг. Агаарын температурын нормчилсон хазайц (1973-2014 он) 

  
Агаарын сарын дундаж их, бага температур 

Агаарын сарын дундаж их температурын жилийн явцыг 2 дугаар зурагт үзүүлэв. 
 

 
2 дугаар зураг. Агаарын их температурын сарын дунджийн явц 

  
Зургаас харахад агаарын их температурын сарын дунджийн явц нь ерөнхийдөө 

өртөө бүхэнд адилхан байгаа ба газарзүйн байрлалаас шалтаалан сар бүрийн утга нь 
харилцан адилгүй байна.  

Агаарын их температурын жилийн дунджийн олон жилийн явцыг 3 дугаар зурагт 
үзүүлэв. 
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1 дүгээр зураг. Агаарын температурын нормчилсон хазайц (1973-2014 он)

агаарын сарын дундаж их, бага температур
Агаарын сарын дундаж их температурын жилийн явцыг 2 дугаар зурагт үзүүлэв.

Сүүлийн 40 гаруй жилийн агаарын температурын нормчилсон хазайцыг 1 дүгээр 
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харилцан адилгүй байна.  

Агаарын их температурын жилийн дунджийн олон жилийн явцыг 3 дугаар зурагт 
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2 дугаар зураг. Агаарын их температурын сарын дунджийн явц

Зургаас харахад агаарын их температурын сарын дунджийн явц нь ерөнхийдөө өртөө 
бүхэнд адилхан байгаа ба газарзүйн байрлалаас шалтаалан сар бүрийн утга нь харилцан 
адилгүй байна. 

Агаарын их температурын жилийн дунджийн олон жилийн явцыг 3 дугаар зурагт 
үзүүлэв.
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3 дугаар зураг. Агаарын  их температурын жилийн дунджийн олон жилийн явц 

 
 Агаарын жилийн дундаж их температурын нормчилсон хазайцыг 4 дүгээр зурагт 
үзүүлэв. 

 
4 дүгээр зураг. Агаарын их температурын жилийн дунджийн нормчилсон хазайц 

 
Судалгаанаас харахад агаарын их температурын жилийн дундаж сүүлийн 35 жилд 

өссөн бөгөөд ялангуяа 1980-аад оны эхэн үе, мөн 1980-аад оны сүүлчээс 1990-ээд оны 
эхэн хүртэл, мөн 1990-ээд оны сүүлч, 2007-2008 онуудад  өсөлт илүү илэрч байна. 

1 дүгээр хүснэгт. Өртөө тус бүрийн агаарын их температурын жилийн дундаж 10 
жил тутам дахь өөрчлөлтийг үзүүлэв. 

 
1 дүгээр хүснэгт 1. Агаарын их температурын жилийн дунджийн 10 жил тутмын өөрчлөлт 
Үзүүлэлт Алтай Бугат Тоорой Хөхморьт Тонхил Ажбогд 
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4 дүгээр зураг. Агаарын их температурын жилийн дунджийн нормчилсон хазайц

Судалгаанаас харахад агаарын их температурын жилийн дундаж сүүлийн 35 жилд 
өссөн бөгөөд ялангуяа 1980-аад оны эхэн үе, мөн 1980-аад оны сүүлчээс 1990-ээд оны 
эхэн хүртэл, мөн 1990-ээд оны сүүлч, 2007-2008 онуудад өсөлт илүү илэрч байна.

1 дүгээр хүснэгт. Өртөө тус бүрийн агаарын их температурын жилийн дундаж 10 жил 
тутам дахь өөрчлөлтийг үзүүлэв.
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1 дүгээр хүснэгт 1. Агаарын их температурын жилийн дунджийн 
10 жил тутмын өөрчлөлт
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1980-аад он 4.8  6.6  12.5  7.8  6.3  11.3  
1980-1989 5.004 0.204 6.454 -0.15 13.2 0.695 6.949 -0.85 5.409 -0.89 11.72 0.421
1990-1999 5.685 0.681 6.532 0.078 13.95 0.757 8.758 1.809 6.013 0.604 12.12 0.402
2000-2009 6.293 0.609 7.032 0.5 13.35 -0.60 8 -0.76 6.654 0.641 11.74 -0.39
2010-2014 5.59 -0.70 6.957 -0.08 13.39 0.044 7.466 -0.53 6.135 -0.52 11.93 0.193

Хүснэгтээс харахад 1990-1999 оныг дуустал нийт нутгийн хэмжээнд жилийн дундаж 
агаарын их температур өссөн. 2000-2009 онд Алтайн уулархаг нутгаар энэ өсөлт 
үргэлжилж, Хүйсийн говь хоолой, Алтайн өвөр говиор өсөлт илрэхгүй байна. Харин 
сүүлийн 5 жилийн дунджаар авч үзвэл Алтайн өвөр говиос бусад нутагт энэ өсөлт 
илрэхгүй байна.

Агаарын сарын дундаж бага температурын жилийн явцыг 5 дугаар зурагт үзүүлэв.
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1980-аад он 4.8   6.6   12.5   7.8   6.3   11.3   

1980-1989 5.004 0.204 6.454 -0.15 13.2 0.695 6.949 -0.85 5.409 -0.89 11.72 0.421 

1990-1999 5.685 0.681 6.532 0.078 13.95 0.757 8.758 1.809 6.013 0.604 12.12 0.402 

2000-2009 6.293 0.609 7.032 0.5 13.35 -0.60 8 -0.76 6.654 0.641 11.74 -0.39 

2010-2014 5.59 -0.70 6.957 -0.08 13.39 0.044 7.466 -0.53 6.135 -0.52 11.93 0.193 

 
Хүснэгтээс харахад 1990-1999 оныг дуустал нийт нутгийн хэмжээнд жилийн дундаж 

агаарын их температур өссөн. 2000-2009 онд Алтайн уулархаг нутгаар энэ өсөлт 
үргэлжилж, Хүйсийн говь хоолой, Алтайн өвөр говиор өсөлт илрэхгүй байна. Харин 
сүүлийн 5 жилийн дунджаар авч үзвэл Алтайн өвөр говиос бусад нутагт энэ өсөлт 
илрэхгүй байна. 

Агаарын  сарын дундаж бага температурын жилийн явцыг 5 дугаар зурагт үзүүлэв. 
 

 
5 дугаар зураг. Агаарын бага температурын сарын дунджийн явц 

 
Зургаас харахад агаарын бага температурын сарын дунджийн жилийн явц нь 

ерөнхийдөө өртөө бүхэнд адилхан байгаа ба газарзүйн байрлалаас шалтгаалан сар 
бүрийн утга нь харилцан адилгүй байна.  

Агаарын бага температурын сарын дундаж олон жилийн явцыг 6 дугаар зурагт 
үзүүлэв.  
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5 дугаар зураг. Агаарын бага температурын сарын дунджийн явц

Зургаас харахад агаарын бага температурын сарын дунджийн жилийн явц нь 
ерөнхийдөө өртөө бүхэнд адилхан байгаа ба газарзүйн байрлалаас шалтгаалан сар 
бүрийн утга нь харилцан адилгүй байна. 

Агаарын бага температурын сарын дундаж олон жилийн явцыг 6 дугаар зурагт 
үзүүлэв. 
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6 дугаар зураг. Агаарын бага температурын сарын дунджийн олон жилийн явц 

 
Агаарын жилийн дундаж бага температурын нормчилсон хазайцыг 7 дугаар зурагт 

үзүүлэв.  
 

 
7 дугаар зураг. Агаарын бага температурын жилийн дунджийн нормчилсон хазайц 

 
Судалгаанаас харахад агаарын хамгийн бага температур сүүлийн 35 жилд өссөн 

бөгөөд ялангуяа 1980-аад оны эхэн ба сүүлч, 1990-ээд оны дунд  болон сүүчлээр, 2012 
оноос хойш нилээд өсчээ. 

2 дугаар хүснэгтэд өртөө тус бүрийн агаарын бага температурын жилийн дундаж 
10 жил тутам дахь өөрчлөлтийг үзүүлэв. 

 
2 дугаар хүснэгт. Агаарын бага температурын жилийн дундаж 10 жил тутмын өөрчлөлт 
Он Алтай Бугат Тоорой Хөхморьт Тонхил Ажбогд 

y = 0,0463x - 96,594 
R² = 0,2688 
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6 дугаар зураг. Агаарын бага температурын сарын дунджийн олон жилийн явц

Агаарын жилийн дундаж бага температурын нормчилсон хазайцыг 7 дугаар зурагт 
үзүүлэв. 

 
6 дугаар зураг. Агаарын бага температурын сарын дунджийн олон жилийн явц 

 
Агаарын жилийн дундаж бага температурын нормчилсон хазайцыг 7 дугаар зурагт 

үзүүлэв.  
 

 
7 дугаар зураг. Агаарын бага температурын жилийн дунджийн нормчилсон хазайц 

 
Судалгаанаас харахад агаарын хамгийн бага температур сүүлийн 35 жилд өссөн 

бөгөөд ялангуяа 1980-аад оны эхэн ба сүүлч, 1990-ээд оны дунд  болон сүүчлээр, 2012 
оноос хойш нилээд өсчээ. 

2 дугаар хүснэгтэд өртөө тус бүрийн агаарын бага температурын жилийн дундаж 
10 жил тутам дахь өөрчлөлтийг үзүүлэв. 

 
2 дугаар хүснэгт. Агаарын бага температурын жилийн дундаж 10 жил тутмын өөрчлөлт 
Он Алтай Бугат Тоорой Хөхморьт Тонхил Ажбогд 

y = 0,0463x - 96,594 
R² = 0,2688 
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7 дугаар зураг. Агаарын бага температурын жилийн дунджийн нормчилсон хазайц

Судалгаанаас харахад агаарын хамгийн бага температур сүүлийн 35 жилд өссөн 
бөгөөд ялангуяа 1980-аад оны эхэн ба сүүлч, 1990-ээд оны дунд болон сүүчлээр, 2012 
оноос хойш нилээд өсчээ.

2 дугаар хүснэгтэд өртөө тус бүрийн агаарын бага температурын жилийн дундаж 10 
жил тутам дахь өөрчлөлтийг үзүүлэв.
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2 дугаар хүснэгт. Агаарын бага температурын жилийн дундаж 
10 жил тутмын өөрчлөлт

Он

Алтай Бугат Тоорой Хөхморьт Тонхил Ажбогд
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1980-аад он -7.94  -6.97  -4.05  -6.78  -6.76  -1.51  
1980-1989 -7.99 -0.05 -5.83 1.136 -2.16 1.887 -6.51 0.274 -6.24 0.515 -0.85 0.663
1990-1999 -7.28 0.711 -4.92 0.909 -1.39 0.776 -4.28 2.232 -5.54 0.702 -0.12 0.721
2000-2009 -7.07 0.214 -4.87 0.052 -1.78 -0.4 -4.62 -0.34 -5.54 -0 -0.04 0.088
2010-2014 -7.11 -0.05 -5.37 -0.5 -1.87 -0.09 -4.95 -0.33 -5.71 -0.17 0.262 0.298

Хүснэгтээс харахад сүүлийн 35 жилд нийт нутгийн хэмжээнд агаарын хамгийн 
бага температурын жилийн дундаж өссөн. Ялангуяа 1980-1999 онд нилээд их өсөлт 
ажиглагдаж байгаа ба -0.05-аас 2.23°С болж байна. Харин 2000-2010 онд өсөлт нь суларч 
-0,40-өөс 0.21°С болжээ. Тэгвэл 2010-2014 онд Ажбогд станцад 0.30°С-ийн хамгийн их 
өсөлт ажиглагдсан бол бусад нутагт -0.50-иас -0.05°С болжээ.

агаарын үнэмлэхүй их, бага температур
Агаарын үнэмлэхүй их температурын олон жилийн явцыг станц тус бүрээр 8 дугаар 

зурагт үзүүллээ. 
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1980-аад он -7.94   -6.97   -4.05   -6.78   -6.76   -1.51   
1980-1989 -7.99 -0.05 -5.83 1.136 -2.16 1.887 -6.51 0.274 -6.24 0.515 -0.85 0.663 

1990-1999 -7.28 0.711 -4.92 0.909 -1.39 0.776 -4.28 2.232 -5.54 0.702 -0.12 0.721 
2000-2009 -7.07 0.214 -4.87 0.052 -1.78 -0.4 -4.62 -0.34 -5.54 -0 -0.04 0.088 
2010-2014 -7.11 -0.05 -5.37 -0.5 -1.87 -0.09 -4.95 -0.33 -5.71 -0.17 0.262 0.298 

 
Хүснэгтээс харахад сүүлийн 35 жилд нийт нутгийн хэмжээнд агаарын хамгийн бага 

температурын жилийн дундаж өссөн. Ялангуяа 1980-1999 онд нилээд их өсөлт 
ажиглагдаж байгаа ба -0.05-аас 2.230С болж байна. Харин 2000-2010 онд өсөлт нь суларч 
-0,40-өөс 0.210С болжээ. Тэгвэл 2010-2014 онд Ажбогд станцад 0.300С-ийн хамгийн их 
өсөлт ажиглагдсан бол бусад нутагт -0.50-иас -0.050С болжээ. 

 
Агаарын үнэмлэхүй их, бага температур 

Агаарын үнэмлэхүй их температурын олон жилийн явцыг станц тус бүрээр 8 дугаар 
зурагт үзүүллээ.  

 

 
8 дугаар зураг. Агаарын үнэмлэхүй их температурын олон жилийн явц 

 
Судалгаанаас харахад агаарын үнэмлэхүй их температур 2000 онд Тоорой өртөөнд 

40.50С хүрч байсан. Үнэмлэхүй их температур цаашид бүх станцад өсөх хандлага 
ажиглагдаж байна. 
 Агаарын үнэмлэхүй бага температурын олон жилийн явцыг станц тус бүрээр 9 
дүгээр зурагт үзүүлэв.  
 

y = 0,0523x - 73,004 
R² = 0,1329 
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8 дугаар зураг. Агаарын үнэмлэхүй их температурын олон жилийн явц

Судалгаанаас харахад агаарын үнэмлэхүй их температур 2000 онд Тоорой өртөөнд 
40.5°С хүрч байсан. Үнэмлэхүй их температур цаашид бүх станцад өсөх хандлага 
ажиглагдаж байна.

Агаарын үнэмлэхүй бага температурын олон жилийн явцыг станц тус бүрээр 9 дүгээр 
зурагт үзүүлэв. 
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9 дүгээр зураг. Говь-Алтай аймгийн агаарын үнэмлэхүй бага  

температурын олон жилийн явц 
 

Судалгаанаас харахад агаарын үнэмлэхүй бага температур 1981 онд Хөхморьт 
өртөөнд –45,0°С  Тоорой өртөөнд 1984 онд –42,9°С, 2002 онд –43,2°С хүрч байсан. 

 
Хэт халалт 

Хэт халалт нь жинхэнэ утгаараа ерөнхийдөө цөөн. Ийм учраас 30 градусаас давж 
халсан өдрийн тоог түүвэрлэн авсан болно. Монгол оронд Говийн нутгийн өмнөд хэсгээр 
30 градусаас давж халсан өдрийн тоо хамгийн олон 80-аас их, Их нууруудын хотгор, 
Сэлэнгийн нам дор газар, говийн нутаг, тал хээрийн нутгаар 40-80, Алтай, Хангай, 
Хэнтийн уулархаг нутгаар хамгийн цөөн 10-аас бага нутгийн бусад хэсгээр 10-40 байна 
[11]. 

6-8 дугаар сард агаарын температур 300С-ээс их өдрийн тохиолдлын тоог 10-12 
дугаар зурагт тус тус үзүүлэв. 

 

 
10 дугаар зураг. Агаарын температур 6 дугаар сард  

300С-аас давж халсан өдрийн  тоо 

y = -0,0601x + 88,314 
R² = 0,0596 
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9 дүгээр зураг. Говь-Алтай аймгийн агаарын үнэмлэхүй бага 
температурын олон жилийн явц

Судалгаанаас харахад агаарын үнэмлэхүй бага температур 1981 онд Хөхморьт 
өртөөнд –45,0°С Тоорой өртөөнд 1984 онд –42,9°С, 2002 онд –43,2°С хүрч байсан.

Хэт халалт
Хэт халалт нь жинхэнэ утгаараа ерөнхийдөө цөөн. Ийм учраас 30 градусаас давж 

халсан өдрийн тоог түүвэрлэн авсан болно. Монгол оронд Говийн нутгийн өмнөд хэсгээр 
30 градусаас давж халсан өдрийн тоо хамгийн олон 80-аас их, Их нууруудын хотгор, 
Сэлэнгийн нам дор газар, говийн нутаг, тал хээрийн нутгаар 40-80, Алтай, Хангай, Хэнтийн 
уулархаг нутгаар хамгийн цөөн 10-аас бага нутгийн бусад хэсгээр 10-40 байна [11].

6-8 дугаар сард агаарын температур 30°С-ээс их өдрийн тохиолдлын тоог 10-12 
дугаар зурагт тус тус үзүүлэв.

 
9 дүгээр зураг. Говь-Алтай аймгийн агаарын үнэмлэхүй бага  
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өртөөнд –45,0°С  Тоорой өртөөнд 1984 онд –42,9°С, 2002 онд –43,2°С хүрч байсан. 
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Хэт халалт нь жинхэнэ утгаараа ерөнхийдөө цөөн. Ийм учраас 30 градусаас давж 
халсан өдрийн тоог түүвэрлэн авсан болно. Монгол оронд Говийн нутгийн өмнөд хэсгээр 
30 градусаас давж халсан өдрийн тоо хамгийн олон 80-аас их, Их нууруудын хотгор, 
Сэлэнгийн нам дор газар, говийн нутаг, тал хээрийн нутгаар 40-80, Алтай, Хангай, 
Хэнтийн уулархаг нутгаар хамгийн цөөн 10-аас бага нутгийн бусад хэсгээр 10-40 байна 
[11]. 

6-8 дугаар сард агаарын температур 300С-ээс их өдрийн тохиолдлын тоог 10-12 
дугаар зурагт тус тус үзүүлэв. 

 

 
10 дугаар зураг. Агаарын температур 6 дугаар сард  

300С-аас давж халсан өдрийн  тоо 

y = -0,0601x + 88,314 
R² = 0,0596 
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10 дугаар зураг. Агаарын температур 6 дугаар сард 
30°С-аас давж халсан өдрийн тоо
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11 дүгээр зураг. Агаарын температур 7 дугаар сард   

300С-аас давж халсан өдрийн  тоо 
 

 
12 дугаар зураг. Агаарын температур 8 дугаар сард  

300С-аас давж халсан өдрийн тоо 
 

Зургаас харахад 1980-аад оны үед 7 дугаар сард агаарын температур 300С-ээс их 
өдрийн тоо аймгийн хамжээгээр харьцангуй бага жилд хамгийн их нь 18 удаа ажиглагдаж 
байсан бол сүүлийн жилүүдэд жилд хамгийн их нь 29 болж өссөн. Эндээс харахад 
агаарын температур 300С-ээс давж дулаарах өдрийн тоо ихсэх хандлагатай байна.   

 
Дүгнэлт 

1. Агаарын их температурын дундаж сүүлийн 35 жилд өсөж байгаа бөгөөд ялангуяа 
1980-аад оны дунд үеэс 1990-ээд оны эхэн хүртэл, мөн 1990-ээд оны дунд үест 
илүү өсчээ. 
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11 дүгээр зураг. Агаарын температур 7 дугаар сард 
30°С-аас давж халсан өдрийн тоо

 

 
11 дүгээр зураг. Агаарын температур 7 дугаар сард   

300С-аас давж халсан өдрийн  тоо 
 

 
12 дугаар зураг. Агаарын температур 8 дугаар сард  

300С-аас давж халсан өдрийн тоо 
 

Зургаас харахад 1980-аад оны үед 7 дугаар сард агаарын температур 300С-ээс их 
өдрийн тоо аймгийн хамжээгээр харьцангуй бага жилд хамгийн их нь 18 удаа ажиглагдаж 
байсан бол сүүлийн жилүүдэд жилд хамгийн их нь 29 болж өссөн. Эндээс харахад 
агаарын температур 300С-ээс давж дулаарах өдрийн тоо ихсэх хандлагатай байна.   

 
Дүгнэлт 

1. Агаарын их температурын дундаж сүүлийн 35 жилд өсөж байгаа бөгөөд ялангуяа 
1980-аад оны дунд үеэс 1990-ээд оны эхэн хүртэл, мөн 1990-ээд оны дунд үест 
илүү өсчээ. 
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12 дугаар зураг. Агаарын температур 8 дугаар сард 
30°С-аас давж халсан өдрийн тоо

Зургаас харахад 1980-аад оны үед 7 дугаар сард агаарын температур 30°С-ээс их 
өдрийн тоо аймгийн хамжээгээр харьцангуй бага жилд хамгийн их нь 18 удаа ажиглагдаж 
байсан бол сүүлийн жилүүдэд жилд хамгийн их нь 29 болж өссөн. Эндээс харахад 
агаарын температур 30°С-ээс давж дулаарах өдрийн тоо ихсэх хандлагатай байна. 

Дүгнэлт
1. Агаарын их температурын дундаж сүүлийн 35 жилд өсөж байгаа бөгөөд ялангуяа 

1980-аад оны дунд үеэс 1990-ээд оны эхэн хүртэл, мөн 1990-ээд оны дунд үест 
илүү өсчээ.

2. Агаарын их температурын дунджийн 10 жил тутмын өөрчлөлтийг авч үзвэл 1980-
1990-ээд оныг дуустал нийт нутгийн хэмжээнд өссөн. Харин сүүлийн 5 жилийн 
дунджаар авч үзвэл Алтайн өвөр говиос бусад нутагт энэ өсөлт илрээгүй.

3. Агаарын бага температурын дундаж сүүлийн 35 жилд өсөж байгаа бөгөөд 
ялангуяа 1980-аад оны эхэн ба сүүлч, 1990-ээд оны дунд үест илүү өссөн.
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4. Агаарын бага температурын дундаж 10 жил тутмын өөрчлөлтийг авч үзвэл 
сүүлийн 35 жилд нийт нутгийн хэмжээнд өссөн. Ялангуяа 1990-2000 онд нилээд их 
өсөлт ажиглагдаж байгаа ба 0.7-2.2°С болж байна.

5. Агаарын температур 30°С-ээс их өдрийн тохиолдлын тоо 1980-аад онтой 
харьцуулахад сүүлийн жилүүдэд өссөн. Цаашид энэ өсөлт нэмэгдэх хандлагатай. 
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гоВь-алтай аймагт тоХиолдсон цаг агаарын 
аюултай үзэгдлийн судалгаа

Т.Дэлгэрмаа Б.Энхжаргал
Говь-Алтай аймгийн УЦУОША

Хураангуй
Энэхүү судалгааны ажлаар Говь-Алтай аймагт тохиолдсон цаг агаарын аюултай 

болон гамшигт үзэгдлийн 2005-2014 оны судалгааны үр дүнг харуулсан болно. Хүчтэй 
салхи, цасан шуурга, шороон шуурга, орон шуурга, цас, нойтон цастай өдрийн тоо зэрэг 
үзүүлэлтүүдийн тооцоог хийж боловсруулан оруулсан. 

оршил
Сүүлийн жилүүдэд уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний хүчин зүйлийн хам нөлөөгөөр 

цөлжилт, байгалийн гамшгийн давтагдал нэмэгдэх, усны нөөц, биологийн элдэв зүйл 
хомсдох, газрын чадавхи доройтох явц ажиглагдаж улс орны нийгэм эдийн засагт 
төдийгүй байгалийн нөхөн сэргээгдэх нөөцөд сөргөөр нөлөөлж байгаа нь бидний 
амьдралд илүү мэдрэгдэх болсон билээ. 

Хүн төрөлхтөнд нүүрлэж буй шууд аюул, эрсдэл бол хүчтэй салхи, ган, үер зэрэг цаг 
агаар, уур амьсгалын аюултай ба гамшигт үзэгдлүүдийн эрчим улам нэмэгдэж байгаа 
явдал юм. Түүнчлэн цаг агаар, уур амьсгалын аюултай ба гамшигт үзэгдлийн үзүүлэх 
нөлөөлөл улс орны нийгэм, эдийн засаг улмаар дэлхийн улс орныг тогтвортой хөгжихөд 
саад тотгор учруулж байна. Тухайлбал, дэлхийн янз бүрийн бүс нутагт тохиолдож байгаа 
тропикийн циклон, үер, ган, хэт халуун цаг агаар зэргийг дурдаж болно.

Эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, цаг агаарын гамшигт үзэгдэл олонтоо тохиолддог, 
эдийн засаг нь байгаль, цаг уурын нөхцлөөс хараат байдаг манай аймгийн хувьд уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг даван туулах, аж ахуйн салбарыг түүнд 
зохицуулах явдал аймгийн тогтвортой хөгжлийн чухал асуудал юм. 

Дэлхийн болон Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар эрдэмтдийн хийсэн 
судалгаа шинжилгээний ажил нилээд байдаг боловч Говь-Алтай аймгийн хувьд уур 
амьсгалын өөрчлөлт, цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлийн талаар судалгааны 
ажил хийгдэж байгаагүй бөгөөд сүүлийн 10 жилд гамшигт үзэгдлийн давтагдал ямар 
байгааг харуулахыг зорилоо. 

арга зүй, ашигласан мэдээлэл
Говь-Алтай аймгийн цаг уурын 6 өртөө, 14 харуулд 2005-2014 онд ажиглагдсан цаг 

агаарын аюултай үзэгдлийн судалгааг үзэгдэл бүрээр түүвэр хийж нэгтгэсэн ба цаг уурын 
элементүүдийн өөрчлөлтийн тооцоог математик-статистик болон бусад аргуудыг ашиглав. 

Мөн аймгийн хэмжээгээр 2005-2014 оны гамшигт үзэгдлээс учирсан хохирлын 
мэдээллийг ашигласан болно.

Монгол оронд тохиолддог цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлийн нөхцлийг 
тодорхойлон ЦУОШГазраас Засгийн газрын 2000 оны 190-р тогтоолоор батлуулан мөрдөж 
ажиллаж байгаа билээ. Үүнд: хүчтэй салхи, цасан шуурга, шороон шуурга, цас, нойтон 
цас, орон шуурга, аадар бороо, мөндөр, усны үер, хүйтэн бороо, цочир хүйтрэл, их хүйтэн, 
их халуун зэрэг үзэгдлүүд багтана.
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Үр дүн
Хүчтэй салхи
Монгол улсын Засгийн газрын 2000 оны 190 дүгээр тогтоолд салхины хурд 16 м/с ба 

түүнээс их, 3 цагаас дээш хугацаагаар үргэлжилвэл хүчтэй, 28 м/с ба түүнээс их болбол 
хугацаа хамаарахгүйгээр онц хүчтэй буюу гамшигт үзэгдэл гэж үзнэ гэж тодорхойлсон. 

Говь-Алтай аймгийн хувьд хүчтэй салхи хавар, намрын улиралд ихэвчлэн тохиолдох 
бөгөөд хамгийн их давтагдал нь хавар тохиохоос гадна зуны улиралд конвекцтэй (агаарын 
босоо хөдөлгөөн) холбоотой нөөлөг салхи цөөнгүй ажиглагддаг. Хүчтэй салхины улмаас 
аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаанд жил бүр ихээхэн бэрхшээл учирдаг. 

Говь-Алтай аймгийн хувьд хүчтэй салхи хавар, намрын улиралд ихэвчлэн 
тохиолдох бөгөөд хамгийн их давтагдал нь хавар тохиохоос гадна зуны улиралд 
конвекцтэй (агаарын босоо хөдөлгөөн) холбоотой нөөлөг салхи цөөнгүй ажиглагддаг. 
Хүчтэй салхины улмаас аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаанд жил бүр ихээхэн бэрхшээл 
учирдаг.  

 

 
1 дүгээр зураг. Хүчтэй салхитай өдрийн тоо 

 
Хүчтэй салхины хамгийн их давтагдал Монгол Алтай нурууны салбар уулс, 

Хантайширийн нуруу, Эдрэнгийн нуруу, Шарга, Захуй зармангийн говь болон Алтай хот 
орчмоор 20-29 удаа, бусад нутгаар 3-10 удаа тохиолдсон.  

 

 
2 дугаар зураг. Хүчтэй салхитай өдрийн тоо 

 
Зургаас харахад 2012 оноос хүчтэй салхитай өдрийн тоо нэмэгдэж байгаа ба  2010 

онд хамгийн олон удаа буюу нийт 439 удаа  хүчтэй салхитай байв.  
 

1 дүгээр зураг. Хүчтэй салхитай өдрийн тоо

Хүчтэй салхины хамгийн их давтагдал Монгол Алтай нурууны салбар уулс, 
Хантайширийн нуруу, Эдрэнгийн нуруу, Шарга, Захуй зармангийн говь болон Алтай хот 
орчмоор 20-29 удаа, бусад нутгаар 3-10 удаа тохиолдсон. 

Говь-Алтай аймгийн хувьд хүчтэй салхи хавар, намрын улиралд ихэвчлэн 
тохиолдох бөгөөд хамгийн их давтагдал нь хавар тохиохоос гадна зуны улиралд 
конвекцтэй (агаарын босоо хөдөлгөөн) холбоотой нөөлөг салхи цөөнгүй ажиглагддаг. 
Хүчтэй салхины улмаас аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаанд жил бүр ихээхэн бэрхшээл 
учирдаг.  

 

 
1 дүгээр зураг. Хүчтэй салхитай өдрийн тоо 

 
Хүчтэй салхины хамгийн их давтагдал Монгол Алтай нурууны салбар уулс, 

Хантайширийн нуруу, Эдрэнгийн нуруу, Шарга, Захуй зармангийн говь болон Алтай хот 
орчмоор 20-29 удаа, бусад нутгаар 3-10 удаа тохиолдсон.  

 

 
2 дугаар зураг. Хүчтэй салхитай өдрийн тоо 

 
Зургаас харахад 2012 оноос хүчтэй салхитай өдрийн тоо нэмэгдэж байгаа ба  2010 

онд хамгийн олон удаа буюу нийт 439 удаа  хүчтэй салхитай байв.  
 

2 дугаар зураг. Хүчтэй салхитай өдрийн тоо
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Зургаас харахад 2012 оноос хүчтэй салхитай өдрийн тоо нэмэгдэж байгаа ба 2010 
онд хамгийн олон удаа буюу нийт 439 удаа хүчтэй салхитай байв. 

 
   3 дугаар зураг. Хүчтэй салхитай өдрийн тоо 

 
2010 онд Төгрөгт 60 удаа, Шаргат 52 удаа, Есөнбулаг, Дарви, Бугат 40-49 удаа 

хүчтэй салхитай байсан. 2010 онд сүүлийн 10 жилийн хамгийн их хүчтэй салхи 
ажиглагдсан ба жилийн дундаж утгаас 2-3 дахин их салхитай байжээ.  
 
Цасан шуурга 

Салхины нөлөөгөөр цас хийсч цасан ширхэгүүд хуйлрах үзэгдэл юм. Хүчтэй цасан 
шуургатай үед тэнгэр огт харагдахгүй бөгөөд цас орж байгаа буюу газрын гадаргаас 
салхинд хийсч байгаа алин болохыг тодорхойлох боломжгүй бөгөөд алсын барааны  
харагдацыг муутгадаг үзэгдэл юм. 

 

 
4 дүгээр зураг. Цасан шуургатай өдрийн тоо 

 

3 дугаар зураг. Хүчтэй салхитай өдрийн тоо

2010 онд Төгрөгт 60 удаа, Шаргат 52 удаа, Есөнбулаг, Дарви, Бугат 40-49 удаа хүчтэй 
салхитай байсан. 2010 онд сүүлийн 10 жилийн хамгийн их хүчтэй салхи ажиглагдсан ба 
жилийн дундаж утгаас 2-3 дахин их салхитай байжээ. 

Цасан шуурга
Салхины нөлөөгөөр цас хийсч цасан ширхэгүүд хуйлрах үзэгдэл юм. Хүчтэй цасан 

шуургатай үед тэнгэр огт харагдахгүй бөгөөд цас орж байгаа буюу газрын гадаргаас 
салхинд хийсч байгаа алин болохыг тодорхойлох боломжгүй бөгөөд алсын барааны 
харагдацыг муутгадаг үзэгдэл юм.

 
   3 дугаар зураг. Хүчтэй салхитай өдрийн тоо 

 
2010 онд Төгрөгт 60 удаа, Шаргат 52 удаа, Есөнбулаг, Дарви, Бугат 40-49 удаа 

хүчтэй салхитай байсан. 2010 онд сүүлийн 10 жилийн хамгийн их хүчтэй салхи 
ажиглагдсан ба жилийн дундаж утгаас 2-3 дахин их салхитай байжээ.  
 
Цасан шуурга 

Салхины нөлөөгөөр цас хийсч цасан ширхэгүүд хуйлрах үзэгдэл юм. Хүчтэй цасан 
шуургатай үед тэнгэр огт харагдахгүй бөгөөд цас орж байгаа буюу газрын гадаргаас 
салхинд хийсч байгаа алин болохыг тодорхойлох боломжгүй бөгөөд алсын барааны  
харагдацыг муутгадаг үзэгдэл юм. 

 

 
4 дүгээр зураг. Цасан шуургатай өдрийн тоо 

 
4 дүгээр зураг. Цасан шуургатай өдрийн тоо
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Зургаас харахад Алтайн нурууны завсар хөндий, Есөнбулаг, Цогт, Дэлгэр, Халиун 
сумдын нутгаар цасан шуурганы давтагдал 8-15 удаа бусад нутгаар 2-7 удаа тохиолдож, 
Жаргалан, Бигэр сумдын нутгаар огт ажиглагдаагүй

Зургаас харахад Алтайн нурууны завсар хөндий, Есөнбулаг, Цогт, Дэлгэр, Халиун 
сумдын нутгаар цасан шуурганы давтагдал 8-15 удаа бусад нутгаар 2-7 удаа тохиолдож, 
Жаргалан, Бигэр сумдын нутгаар огт ажиглагдаагүй 

.  

 
5 дугаар зураг. Цасан шуургатай өдрийн тоо 

 
2005-2014 онд цасан шуургатай өдрийн тоо 2010 онд хамгийн их 27 удаа 

тохиолдож байсан бол 2006 онд огт цасан шуурга болоогүй.  
 

 
6 дугаар зураг. Цасан шуургатай өдрийн тоо 

 
2010 оны хувьд сүүлийн 10 жилд хамгийн олон удаа цасан шуургатай байсан ба 

Тайширт 5 удаа, Тонхил, Цогт, Гуулин сумдад 3 удаа тус тус ажиглагдав. 
 
Шороон шуурга 

5 дугаар зураг. Цасан шуургатай өдрийн тоо

2005-2014 онд цасан шуургатай өдрийн тоо 2010 онд хамгийн их 27 удаа тохиолдож 
байсан бол 2006 онд огт цасан шуурга болоогүй. 

Зургаас харахад Алтайн нурууны завсар хөндий, Есөнбулаг, Цогт, Дэлгэр, Халиун 
сумдын нутгаар цасан шуурганы давтагдал 8-15 удаа бусад нутгаар 2-7 удаа тохиолдож, 
Жаргалан, Бигэр сумдын нутгаар огт ажиглагдаагүй 

.  

 
5 дугаар зураг. Цасан шуургатай өдрийн тоо 

 
2005-2014 онд цасан шуургатай өдрийн тоо 2010 онд хамгийн их 27 удаа 

тохиолдож байсан бол 2006 онд огт цасан шуурга болоогүй.  
 

 
6 дугаар зураг. Цасан шуургатай өдрийн тоо 

 
2010 оны хувьд сүүлийн 10 жилд хамгийн олон удаа цасан шуургатай байсан ба 

Тайширт 5 удаа, Тонхил, Цогт, Гуулин сумдад 3 удаа тус тус ажиглагдав. 
 
Шороон шуурга 

6 дугаар зураг. Цасан шуургатай өдрийн тоо

2010 оны хувьд сүүлийн 10 жилд хамгийн олон удаа цасан шуургатай байсан ба 
Тайширт 5 удаа, Тонхил, Цогт, Гуулин сумдад 3 удаа тус тус ажиглагдав.
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шороон шуурга
Өнгөн хөрсний сул шороо, тоос салхинд хийсч агаарын доод давхаргад булингаршил 

ихсэж, хэвтээ босоо чиглэлийн алсын бараа буурах үзэгдлийг цаг уурт шороон (элсэн) 
шуурга гэж нэрлэдэг. Шороон шуургыг дотор нь шороон шуурга, явган шороон шуурга, 
шороон (элсэн) хуй гэж гурав ялгах ба тоос шороо алс газарт зөөгдөн ирж агаар 
булингартаж, алсын бараа буурах үзэгдлийг агаарт дэгдсэн тоос гэж тусад нь ялгана. 
Шороон шуурга нь салхины хурдны хэмжээ, хөрсний гадаргуугийн шинж чанараас 
хамаарч үүсдэг.

Шороон шуурга бол хүний амь насыг эрсдэлд учруулах, хүн амын тав тухыг үлэмж 
алдагдуулдаг тэр ч байтугай хөрсний өнгөн давхаргын үржил шимийг хомсдуулах сөрөг 
нөлөөтэй үзэгдэл юм. 

Өнгөн хөрсний сул шороо, тоос салхинд хийсч агаарын доод давхаргад 
булингаршил ихсэж, хэвтээ босоо чиглэлийн алсын бараа буурах үзэгдлийг цаг уурт 
шороон /элсэн/ шуурга гэж нэрлэдэг. Шороон шуургыг дотор нь шороон шуурга, явган 
шороон шуурга, шороон /элсэн/ хуй гэж гурав ялгах ба тоос шороо алс газарт зөөгдөн ирж 
агаар булингартаж, алсын бараа буурах үзэгдлийг агаарт дэгдсэн тоос гэж тусад нь 
ялгана. Шороон шуурга нь салхины хурдны хэмжээ, хөрсний гадаргуугийн шинж чанараас 
хамаарч үүсдэг. 
Шороон шуурга бол хүний амь насыг эрсдэлд учруулах, хүн амын тав тухыг үлэмж 
алдагдуулдаг тэр ч байтугай хөрсний өнгөн давхаргын үржил шимийг хомсдуулах сөрөг 
нөлөөтэй үзэгдэл юм.  
 

 
7 дугаар зураг. Шороон шуургатай өдрийн тоо 

 
Жилийн дундаж шороон шуургатай өдрийн тооноос харахад Баянтооройд хамгийн 

олон 58 удаа, Алтай хотод 26 удаа бусад нутгаар 2-13 удаа ажиглагдсан. Шороон шуурга 
нь ихэвчлэн хаврын улиралд тохиолдож байна.  

 

 
8 дугаар зураг. Шороон шуургатай өдрийн тоо 

 

7 дугаар зураг. Шороон шуургатай өдрийн тоо

Жилийн дундаж шороон шуургатай өдрийн тооноос харахад Баянтооройд хамгийн 
олон 58 удаа, Алтай хотод 26 удаа бусад нутгаар 2-13 удаа ажиглагдсан. Шороон шуурга 
нь ихэвчлэн хаврын улиралд тохиолдож байна. 

Өнгөн хөрсний сул шороо, тоос салхинд хийсч агаарын доод давхаргад 
булингаршил ихсэж, хэвтээ босоо чиглэлийн алсын бараа буурах үзэгдлийг цаг уурт 
шороон /элсэн/ шуурга гэж нэрлэдэг. Шороон шуургыг дотор нь шороон шуурга, явган 
шороон шуурга, шороон /элсэн/ хуй гэж гурав ялгах ба тоос шороо алс газарт зөөгдөн ирж 
агаар булингартаж, алсын бараа буурах үзэгдлийг агаарт дэгдсэн тоос гэж тусад нь 
ялгана. Шороон шуурга нь салхины хурдны хэмжээ, хөрсний гадаргуугийн шинж чанараас 
хамаарч үүсдэг. 
Шороон шуурга бол хүний амь насыг эрсдэлд учруулах, хүн амын тав тухыг үлэмж 
алдагдуулдаг тэр ч байтугай хөрсний өнгөн давхаргын үржил шимийг хомсдуулах сөрөг 
нөлөөтэй үзэгдэл юм.  
 

 
7 дугаар зураг. Шороон шуургатай өдрийн тоо 

 
Жилийн дундаж шороон шуургатай өдрийн тооноос харахад Баянтооройд хамгийн 

олон 58 удаа, Алтай хотод 26 удаа бусад нутгаар 2-13 удаа ажиглагдсан. Шороон шуурга 
нь ихэвчлэн хаврын улиралд тохиолдож байна.  

 

 
8 дугаар зураг. Шороон шуургатай өдрийн тоо 

 
8 дугаар зураг. Шороон шуургатай өдрийн тоо
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2005-2014 онд тохиолдсон шороон шуурганы давтагдлаас харахад 2009 онд хамгийн 
олон 64 удаа 2010 онд 26 удаа тохиолдож байжээ. 

2005-2014 онд тохиолдсон шороон шуурганы давтагдлаас харахад 2009 онд 
хамгийн олон 64 удаа 2010  онд 26 удаа тохиолдож байжээ.  

 

 
9 дүгээр зураг. Шороон шуургатай өдрийн тоо 

 
2009 онд хамгийн олон удаа шороон шуурга шуурсан ба Баянтооройд 18 удаа, 

Есөнбулагт 8 бусад нутгаар 1-5 удаа тохиолдсон.  
 
Орон шуурга 

Үүлнээс цас ороод шуурч байгаа үзэгдэл. Энэ үед газрын гадаргаас цас салхинд 
хийсэхгүй салхины хүч бага ч байж болох ба алсын барааны харагдцыг мөн муутгадаг 
үзэгдэл юм. 

 

9 дүгээр зураг. Шороон шуургатай өдрийн тоо

2009 онд хамгийн олон удаа шороон шуурга шуурсан ба Баянтооройд 18 удаа, 
Есөнбулагт 8 бусад нутгаар 1-5 удаа тохиолдсон. 

орон шуурга
Үүлнээс цас ороод шуурч байгаа үзэгдэл. Энэ үед газрын гадаргаас цас салхинд 

хийсэхгүй салхины хүч бага ч байж болох ба алсын барааны харагдцыг мөн муутгадаг 
үзэгдэл юм.

 
10 дугаар зураг. Орон шуургатай өдрийн тоо 

 
Жилийн дундаж орон шуургатай өдрийн тооноос харахад Алтай хотод хамгийн 

олон 103 удаа, Тонхилд 65 удаа, Бугатад 48 удаа Хөхморьт, Цээл, Төгрөг, Тайшир, Дарви 
сумдад 19-25 удаа, бусад нутгаар 2-9 удаа ажиглагдсан.  

 

 
11 дүгээр зураг. Орон шуургатай өдрийн тоо 

 
2005-2014 онд ажиглагдсан орон шуурганы давтагдлаас харахад 2010 онд нийт 95 

удаа, 2009, 2012 онд 54-58 удаа орон шуурга шуурсан. Сүүлийн жилүүдэд мөн орон 
шуурганы давтагдал нэмэгдэж байгаа нь харагдаж байна.  
 
Нойтон цас 

Агаарын температур 00С буюу түүнээс их температурт зүс цас орохтой адил 
нөхцөлд хайлмагтсан цас буюу цас бороо холилдож орохыг хэлнэ. Хавар, намрын 
улиралд нойтон цас их хэмжээгээр орох нь газар тариалан болон мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлд ихээхэн хүндрэл учруулдаг үзэгдэл юм.  

 

10 дугаар зураг. Орон шуургатай өдрийн тоо
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Жилийн дундаж орон шуургатай өдрийн тооноос харахад Алтай хотод хамгийн олон 
103 удаа, Тонхилд 65 удаа, Бугатад 48 удаа Хөхморьт, Цээл, Төгрөг, Тайшир, Дарви 
сумдад 19-25 удаа, бусад нутгаар 2-9 удаа ажиглагдсан. 

 
10 дугаар зураг. Орон шуургатай өдрийн тоо 

 
Жилийн дундаж орон шуургатай өдрийн тооноос харахад Алтай хотод хамгийн 

олон 103 удаа, Тонхилд 65 удаа, Бугатад 48 удаа Хөхморьт, Цээл, Төгрөг, Тайшир, Дарви 
сумдад 19-25 удаа, бусад нутгаар 2-9 удаа ажиглагдсан.  

 

 
11 дүгээр зураг. Орон шуургатай өдрийн тоо 

 
2005-2014 онд ажиглагдсан орон шуурганы давтагдлаас харахад 2010 онд нийт 95 

удаа, 2009, 2012 онд 54-58 удаа орон шуурга шуурсан. Сүүлийн жилүүдэд мөн орон 
шуурганы давтагдал нэмэгдэж байгаа нь харагдаж байна.  
 
Нойтон цас 

Агаарын температур 00С буюу түүнээс их температурт зүс цас орохтой адил 
нөхцөлд хайлмагтсан цас буюу цас бороо холилдож орохыг хэлнэ. Хавар, намрын 
улиралд нойтон цас их хэмжээгээр орох нь газар тариалан болон мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлд ихээхэн хүндрэл учруулдаг үзэгдэл юм.  

 

11 дүгээр зураг. Орон шуургатай өдрийн тоо

2005-2014 онд ажиглагдсан орон шуурганы давтагдлаас харахад 2010 онд нийт 
95 удаа, 2009, 2012 онд 54-58 удаа орон шуурга шуурсан. Сүүлийн жилүүдэд мөн орон 
шуурганы давтагдал нэмэгдэж байгаа нь харагдаж байна. 

нойтон цас
Агаарын температур 00С буюу түүнээс их температурт зүс цас орохтой адил нөхцөлд 

хайлмагтсан цас буюу цас бороо холилдож орохыг хэлнэ. Хавар, намрын улиралд нойтон 
цас их хэмжээгээр орох нь газар тариалан болон мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд ихээхэн 
хүндрэл учруулдаг үзэгдэл юм. 

 
12 дугаар зураг. Нойтон цастай өдрийн тоо 

 
Зургаас харахад Алтай хотод 74 удаа, Тонхил, Бугат сумдад 32-38 удаа нойтон цас 

орсон ба Баянтоорой, Эрдэнэ, Чандмана, Шарга сумдад огт ажиглагдаагүй.  
 

 
13 дугаар зураг. Нойтон цастай өдрийн тоо 

 
2005-2014 онд тохиолдсон нойтон цастай өдрийн тооноос харахад 2014 онд 

хамгийн их 43 удаа, 2010 онд 37 удаа тус тус ажиглагджээ.   
 

12 дугаар зураг. Нойтон цастай өдрийн тоо
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Зургаас харахад Алтай хотод 74 удаа, Тонхил, Бугат сумдад 32-38 удаа нойтон цас 
орсон ба Баянтоорой, Эрдэнэ, Чандмана, Шарга сумдад огт ажиглагдаагүй. 

 
12 дугаар зураг. Нойтон цастай өдрийн тоо 

 
Зургаас харахад Алтай хотод 74 удаа, Тонхил, Бугат сумдад 32-38 удаа нойтон цас 

орсон ба Баянтоорой, Эрдэнэ, Чандмана, Шарга сумдад огт ажиглагдаагүй.  
 

 
13 дугаар зураг. Нойтон цастай өдрийн тоо 

 
2005-2014 онд тохиолдсон нойтон цастай өдрийн тооноос харахад 2014 онд 

хамгийн их 43 удаа, 2010 онд 37 удаа тус тус ажиглагджээ.   
 

13 дугаар зураг. Нойтон цастай өдрийн тоо

2005-2014 онд тохиолдсон нойтон цастай өдрийн тооноос харахад 2014 онд хамгийн 
их 43 удаа, 2010 онд 37 удаа тус тус ажиглагджээ. 

Дүгнэлт
1. Говь-Алтай аймгийн хувьд анх удаа цаг агаарын аюултай үзэгдлийн судалгааг 

нэгтгэн гаргалаа.
2. 2010 онд Говь-Алтай аймгийн хувьд аюултай үзэгдлийн давтагдал сүүлийн 10 

жилд хамгийн их тохиолдож байв. 
3. Цаг агаарын аюултай үзэгдэл сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэх хандлага илэрч байна. 

Ашигласан бүтээлийн жагсаалт
1. Хамтын бүтээл: Говь-Алтай аймгийн уур амьсгалын эмхэтгэл (Хянан 

тохиолдуулсан С. Сангидансранжав) Улаанбаатар хот, 1985
2. Жамбаажамц Б. “Монгол орны уур амьсгал”, УБ. 1989. 267х
3. Монгол орны уур амьсгалын лавлах, I, II боть, УБ, 1971
4. Монгол орны физик, газар зүйн атлас, УБ. 2004
5. Монгол улсын үндэсний атлас, УБ. 2008 
6. Монгол улсын уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээний илтгэл - 2009, УБ. 2010, 

2014
7. Нацагдорж Л. Гомболүүдэв П. хамтын бүтээл “Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний 

цаашдын хандлага”, УБ. 2005
8. Нацагдорж.Л, Цацрал.Б Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлт ган зудын 

судалгааны үр дүнгээс. ЭШБ хурал. 2003
9. Ус цаг уурын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл. №20, УБ. 1999 он, х114-

126 
10. Ус цаг уурын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл. №24. УБ. 2002 он, х 63-71
11. Ус цаг уурын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл. №26. 2004 он, х 30-41
12. http://www.Tsag-agaar.mn вэб сайт



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 2015 307

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

ХөВсгөл аймаг орчмын салХи, 
шороон шуурганы горим онцлог

А.Дариймаа, Э.Баяржаргал
Хөвсгөл аймгийн УЦУОША

Хураангуй
Энэхүү илтгэлд Хөвсгөл аймгийн нутгаар цаг уурын өртөөний сүүлийн 30 жилийн 

салхины дундаж, хамгийн их хурд, чиглэл, шороон болон явган шороон шуурганы 
давталтын ажиглалтын эх материалыг ашиглан үр дүнг тооцон орууллаа.

Түлхүүр үгс: Зүг, хурд, их хурд, давтагдал, горим 

оршил
Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэр нь хотгор гүдгэрийн ялгаа гол мөрөн, нуурын нөлөө 

уур амьсгалын нөхцөлтэй уялдан байгалийн бүс бүслүүрийн хувьд ОХУ-ын хилийн дагуу 
болон Хөвсгөл нуурын баруун зүүн хэсэг нь тагийн бүслүүртэй, нутгийн хойд хагас нь 
тайгын бүслүүрт, бусад хэсэг нь ойт хээр ба хээрийн бүсэд оршино. 

Салхины эрчим хүчийг улс ардын аж ахуйд ашиглах хөрсний элэгдэлтэй тэмцэх арга 
боловсруулах, салхины ачааллыг тооцоолох, улс ардын аж ахуй бусад төрөл бүрийн 
асуудлыг шийдвэрлэхэд орон нутгийн салхины горим, ялангуяа хүчтэй салхины горим 
чухал шаардлагатай.

Шороон шуурганы үед үзэгдэх орчин эрс хязгаарлагдаж, хүний эрүүл мэнд, 
амьсгалын эрхтэнд нөлөөлж иргэний агаарын тээвэр, мал аж ахуй, ихээхэн хохирол 
учруулна. Мөн электроникийн болон нарийн өндөр технологийн үйлдвэрлэл, цаашлаад 
гоо сайхны бүтээгдхүүний үр дүнд нөлөөлнө. Иймд салхи, шороон шуургыг судлах нь 
өндөр ач холбогдолтой.

судлагдсан байдал
Цөлжилтийн нэг илрэл нь шороон шуурга байдаг бөгөөд ихэнхи тохиолдолд түүнийг 

газрын доройтлын учир шалтгаан хэмээн тайлбарладаг. Салхины газрын гадаргад үзүүлэх 
нөлөө харилцан адилгүй байдаг бөгөөд шороон шуурга нь түүний хамгийн хүчтэй илрэл. 
Цөлжилт газрын доройтлын нэгдсэн үнэлгээний тогтолцоонд хөрс, ургамлан нөмрөгт 
үзүүлэх салхины нөлөө нэн тэргүүнд судлах объект болдог хэдий ч энэ төрлийн судалгаа 
Монголд бараг хийгдэж байгаагүй. Хөрс салхиар элэгдэх үйл явцад уур амьсгалын нөлөө, 
салхины хурд хүчний үйлчлэлийг [Л.Нацагдорж 2009] судалсан. Шороон шуурганы үйл 
явцтай уялдуулж шороон шуурга үүсэх салхины хурдны босго утгыг говийн бүсийн шороон 
шуурганы мониторингийн станц байрлах газруудад [Д.Жүгдэр] нар тооцон гаргасан 
байдаг. Хөвсгөл аймгийн нутгаар салхи, шороон шуурганы судалгааг хийж шороон 
болон явган шороон шуурга үүсэхэд хот суурин газрын нөлөө онцгой тод илэрч байгааг 
тэмдэглэсэн байна [Э.Баяржаргал, Ц.Бүдрагчаа. 2007].

арга зүй, ашигласан мэдээ материал
Хөвсгөл аймгийн цаг уурын Мөрөн, Рэнчинлхүмбэ, Цагаан-Үүр, Тариалан, Цэцэрлэг 

өртөөний салхины хурд, зүгийн давтагдал, шороон ба явган шороон шуургатай өдрийн 
тооны 1985-2014 оны материалыг ашиглав. Газарзүйн мэдээллийн системийн Arg, 
статистик үзүүлэлтийн тооцоо хийх SPSS программ хангамжуудыг тус тус ашиглаж үр дүн 
гаргахыг оролдлоо.
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үр дүн
салхины зүг
Салхины горим нь агаар мандлын орчил урсгал, тухайн орон нутгийн уул зүйн 

онцлогоос шалтгаална. 
Хөвсгөл аймгийн нутгаар салхи, шороон шуурга хамгийн их ажиглагдаж байгаа нутаг 

нь аймгийн төв Мөрөн сум юм. Иймээс салхины чиглэлийн давтагдлыг Мөрөн сумаар 
жишээ авч дараах зургийг хийлээ.

1 дүгээр хүснэгт. Салхины зүгийн давтагдал, % (Мөрөн)
Сар, чиглэл Х ЗХ З ЗӨ Ө БӨ Б БХ

I 5.8 15.9 19.8 4.4 3.2 5.3 34 11.6
IV 4.2 8.1 13.1 3.1 1.9 10.1 40.8 18.5
VII 4.1 13.4 25.3 7.6 4.8 11.7 23.1 9.9
X 2.5 10.7 14.4 4.1 2.2 9.6 42.9 13.5

Салхины горим нь агаар мандлын орчил урсгал, тухайн орон нутгийн уул зүйн 
онцлогоос шалтгаална.  

Хөвсгөл аймгийн нутгаар салхи, шороон шуурга хамгийн их ажиглагдаж байгаа 
нутаг нь аймгийн төв Мөрөн сум юм. Иймээс салхины чиглэлийн давтагдлыг Мөрөн 
сумаар жишээ авч дараах зургийг хийлээ. 

 
1 дүгээр хүснэгт. Салхины зүгийн давтагдал, % (Мөрөн) 

Сар, 
чиглэл 

Х ЗХ З ЗӨ Ө БӨ Б БХ 

I 5.8 15.9 19.8 4.4 3.2 5.3 34 11.6 
IV 4.2 8.1 13.1 3.1 1.9 10.1 40.8 18.5 
VII 4.1 13.4 25.3 7.6 4.8 11.7 23.1 9.9 
X 2.5 10.7 14.4 4.1 2.2 9.6 42.9 13.5 

 

 

 
1 дүгээр зураг. Салхины зүгийн давтагдал, % (Мөрөн) 

 
Мөрөн суманд салхины зонхилох зүгийн давтагдал баруун, баруун хойноос 

зонхилдог ба 1, 7 дугаар сард зүг зүгийн салхины зонхилох тохиолдлын тооны хувь нь 
ойролцоо байна. 

 
2 дугаар хүснэгт. Салхины чиглэлийн  давтагдал, %  
1 дүгээр сар 

Станц, чиглэл Х ЗХ З ЗӨ Ө БӨ Б БХ 
Рэнчинлхүмбэ 44.4 15.2 4.9 1.0 5.2 5.2 3.3 20.8 

0
10
20
30
40

Х 

ЗХ 

З 

ЗӨ 

Ө 

БӨ 

Б 

БХ 

I сар 

0
10
20
30
40
50

Х 

ЗХ 

З 

ЗӨ 

Ө 

БӨ 

Б 

БХ 
IV сар 

0

10

20

30
Х 

ЗХ 

З 

ЗӨ 

Ө 

БӨ 

Б 

БХ 

VII сар  

0
10
20
30
40
50

Х 

ЗХ 

З 

ЗӨ 

Ө 

БӨ 

Б 

БХ 

X сар 

1 дүгээр зураг. Салхины зүгийн давтагдал, % (Мөрөн)

Мөрөн суманд салхины зонхилох зүгийн давтагдал баруун, баруун хойноос зонхилдог 
ба 1, 7 дугаар сард зүг зүгийн салхины зонхилох тохиолдлын тооны хувь нь ойролцоо 
байна.

2 дугаар хүснэгт. Салхины чиглэлийн давтагдал, % 
1 дүгээр сар

Станц, чиглэл Х ЗХ З ЗӨ Ө БӨ Б БХ
Рэнчинлхүмбэ 44.4 15.2 4.9 1.0 5.2 5.2 3.3 20.8

Тариалан 53.2 29.3 5.2 2.0 2.8 0.6 1.4 5.4
Цэцэрлэг 8.3 4.3 2.5 2.4 1.1 3.9 61.3 16.2

Цагаан-Үүр 10.3 1.8 4.7 3.3 3.5 22.8 40.1 13.4
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4 дүгээр сар
Рэнчинлхүмбэ 37.1 4.3 2.9 1.2 2.0 5.1 10.4 36.8

Тариалан 28.9 16.8 5.0 5.7 11.5 5.6 9.1 17.1
Цэцэрлэг 5.4 7.1 2.9 2.7 1.6 13.4 57.5 9.3

Цагаан-Үүр 11.0 6.6 6.4 3.0 3.2 17.9 31.4 20.5
7 дугаар сар

Рэнчинлхүмбэ 24.7 8.9 15.0 5.3 5.2 7.7 8.1 25.1
Тариалан 30.3 18.9 8.5 7.3 16.4 4.8 3.9 10.0
Цэцэрлэг 6.3 13.6 9.8 8.4 3.7 9.0 40.9 8.3

Цагаан-Үүр 13.4 11.2 10.9 7.8 7.5 23.0 15.9 10.2
10 дугаар сар

Рэнчинлхүмбэ 45.6 6.3 2.9 1.1 2.2 4.4 9.2 28.3
Тариалан 35.8 22.2 4.5 5.9 13.7 4.4 4.3 9.4
Цэцэрлэг 3.7 6.1 2.5 2.4 1.5 9.2 68.1 6.4

Цагаан-Үүр 11.1 7.2 7.7 3.5 3.8 23.3 26.8 16.6

Дээрх хүснэгтээс харахад салхины зонхилох чиглэл нь Рэнчинлхүмбэ, Тариаланд 
хойноос, Цагаан-Үүр, Мөрөн, Цэцэрлэг сумдад баруунаас зонхилдог. Тус аймгийн салхины 
зонхилох чиглэл улирал сар бүрд нутгийн онцлогоос болж өвөрмөц болох боловч салхины 
ерөнхий горим нь хадгалагдаж байна. 

салхины дундаж хурд
Дараах зургаас харахад салхи тагийн ба тайгын бүслүүрт орших Рэнчинлхүмбэ, 

Цагаан-Үүрт 0.9-1.1 м/с, ойт хээрийн бүсд орших Цэцэрлэг, Мөрөн, Тариаланд 1.8-2.7 
м/с байгаа нь салхины горим нь агаар мандлын орчил урсгал, тухайн орон нутгийн бүс 
бүслүүр, уул зүйн онцлогоос шалтгаалдаг нь харагдана. 

Тариалан 53.2 29.3 5.2 2.0 2.8 0.6 1.4 5.4 
Цэцэрлэг 8.3 4.3 2.5 2.4 1.1 3.9 61.3 16.2 

Цагаан-Үүр 10.3 1.8 4.7 3.3 3.5 22.8 40.1 13.4 
4 дүгээр сар 

Рэнчинлхүмбэ 37.1 4.3 2.9 1.2 2.0 5.1 10.4 36.8 
Тариалан 28.9 16.8 5.0 5.7 11.5 5.6 9.1 17.1 
Цэцэрлэг 5.4 7.1 2.9 2.7 1.6 13.4 57.5 9.3 

Цагаан-Үүр 11.0 6.6 6.4 3.0 3.2 17.9 31.4 20.5 
7 дугаар сар 

Рэнчинлхүмбэ 24.7 8.9 15.0 5.3 5.2 7.7 8.1 25.1 
Тариалан 30.3 18.9 8.5 7.3 16.4 4.8 3.9 10.0 
Цэцэрлэг 6.3 13.6 9.8 8.4 3.7 9.0 40.9 8.3 

Цагаан-Үүр 13.4 11.2 10.9 7.8 7.5 23.0 15.9 10.2 
10 дугаар сар 

Рэнчинлхүмбэ 45.6 6.3 2.9 1.1 2.2 4.4 9.2 28.3 
Тариалан 35.8 22.2 4.5 5.9 13.7 4.4 4.3 9.4 
Цэцэрлэг 3.7 6.1 2.5 2.4 1.5 9.2 68.1 6.4 

Цагаан-Үүр 11.1 7.2 7.7 3.5 3.8 23.3 26.8 16.6 
  
 Дээрх хүснэгтээс харахад салхины зонхилох чиглэл нь Рэнчинлхүмбэ, Тариаланд 
хойноос, Цагаан-Үүр, Мөрөн, Цэцэрлэг сумдад баруунаас зонхилдог. Тус аймгийн салхины 
зонхилох чиглэл улирал сар бүрд нутгийн онцлогоос болж өвөрмөц болох боловч   
салхины ерөнхий горим нь хадгалагдаж байна.  
 
Салхины дундаж хурд 
 Дараах зургаас харахад салхи тагийн ба тайгын бүслүүрт орших Рэнчинлхүмбэ, 
Цагаан-Үүрт 0.9-1.1 м/с, ойт хээрийн бүсд орших Цэцэрлэг, Мөрөн, Тариаланд 1.8-2.7 м/с 
байгаа нь салхины горим нь агаар мандлын орчил урсгал, тухайн орон нутгийн бүс 
бүслүүр, уул зүйн онцлогоос шалтгаалдаг нь харагдана.  
 

 
2 дугаар зураг. Салхины хурдны жилийн явц, м/с 

 
 Салхины дундаж хурдны жилийн явц нь хавар өссөн нь агаарын даралтын хэмжээ 
тогтворгүй болдогтой уялдан салхины хурд өссөөр 4 дүгээр сард хамгийн их утгандаа 
хүрч, өвөл зуны улиралд буурсан бөгөөд ойт хээр, хээрийн бүсийн салхины дундаж хурд 
тагийн ба тайгын бүсээс аль ч сард их байна. 

 
3 дугаар хүснэгт. Салхины хурдны дундаж  

квадрат хазайлтын жилийн явц, м/с 

-0.5

1.5

3.5

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII
Мөрөн Тариалан Цэцэрлэг 
Ренчинлхүмбэ Цагаан-Үүр 

2 дугаар зураг. Салхины хурдны жилийн явц, м/с

Салхины дундаж хурдны жилийн явц нь хавар өссөн нь агаарын даралтын хэмжээ 
тогтворгүй болдогтой уялдан салхины хурд өссөөр 4 дүгээр сард хамгийн их утгандаа 
хүрч, өвөл зуны улиралд буурсан бөгөөд ойт хээр, хээрийн бүсийн салхины дундаж хурд 
тагийн ба тайгын бүсээс аль ч сард их байна.

3 дугаар хүснэгт. Салхины хурдны дундаж квадрат хазайлтын жилийн явц, м/с
Өртөө/сар I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Рэнчинлхүмбэ 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.8 0.4
Мөрөн 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6
Тариалан 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Цагаан-Үүр 0.2 0.8 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Цэцэрлэг 0.4 0.5 0.7 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 2015310

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Салхины хурдны дундаж квадрат хазайлт нь Хөвсгөл аймгийн нийт нутгаар 0.2-0.8 м/с 
байв.

салхины хамгийн их хурд
Салхины хамгийн их хурд 15 м/с ба түүнээс дээш ажиглагдахад аюул мэдээ, 18 м/с ба 

түүнээс дээш хурдтай нөхцөлд давтан аюул, 25 м/с ба түүнээс дээш болсон үед онц аюул 
мэдээг тус тус зохиож дамжуулдаг. Иймээс салхины их хурдыг судлах нь чухал.

Цэцэрлэг, Мөрөн, Тариалан өртөөний салхины хамгийн их хурд нь 34-40 м/с хүрч 
ажиглагдав.

3 дугаар зураг. Салхины хамгийн их хурдны тархалтын зураг

шороон шуурга
Өнгөн хөрсний сул шороо, элс салхинд хийс ч алсын бараа муудах агаар мандлын 

үзэгдлийг цаг уурын шинжлэх ухаанд шороон шуурга гэж нэрлэдэг. Манай орны хувьд 
шороон шуурганы тохиолдол ихсэж малын бэлчээрлэлт саатах хот суурин, зам харгуй 
элсэнд дарагдах зэргээр аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаанд ихээхэн сөрөг үр дагавар 
бий болгож байгаатай холбогдуулан бид судалгаандаа шороон шуурга, явган шороон 
шуургыг нэгтгэн шороо хийсдэг өдрийн тоо гэж нэрлэн тооцоо хийлээ.

 
4 дүгээр зураг. Шороо хийсдэг өдрийн тоо 

 
Дээрх зургаас харахад Мөрөн суманд шороо хийсдэг өдрийн тоо 1998 оныг эс тооцвол 
жил бүр бусад сумдаас хамгийн их байна. 
 

 
5 дугаар зураг. Шороо хийсдэг өдрийн тоо 

 
Рэнчинлхүмбэ, Цагаан-Үүр суманд шороо хийсдэг өдрийн тоо бусад сумдаас 

харьцангуй бага 27 өдөр орчим ажиглагдсан ба Цагаан-Үүр суманд 2006 онд 48 өдөр 
ажиглагдав. Салхины хурд байгалийн бүс бүслүүртэй уялдан шороо хийсдэг өдрийн тоо 
газар бүр харилцан адилгүй байна. 

 
Дүгнэлт  

1. Салхины зонхилох зүг нь Рэнчинлхүмбэ, Тариаланд хойноос, Цагаан-Үүр, Мөрөн, 
Цэцэрлэг сумдад баруунаас зонхилсон. 

2. Салхи тагийн ба тайгын бүсэд орших Рэнчинлхүмбэ, Цагаан-Үүр 0.9 м/с, ойт 
хээрийн бүсэд орших Цэцэрлэг, Мөрөн, Тариаланд 1.8-2.7 м/с байна.  

3. Цэцэрлэг сумдад салхины хамгийн их хурд 2010 оны 5 дугаар сарын 1-нд 40 м/с 
хүрч ажиглагдсан. 

4. Тагийн ба тайгын бүсэд шороо хийсдэг өдрийн тоо цөөн тохиолдсон ба ойт хээр ба 
хээрийн бүсийн Мөрөн, Тариалан, Цэцэрлэгт ойролцоо олон удаа буюу Мөрөн 
суманд жил бүр хамгийн олон тохиолдол ажиглагджээ. 
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 Рэнчинлхүмбэ Цагаан Үүр 

4 дүгээр зураг. Шороо хийсдэг өдрийн тоо

Дээрх зургаас харахад Мөрөн суманд шороо хийсдэг өдрийн тоо 1998 оныг эс 
тооцвол жил бүр бусад сумдаас хамгийн их байна.



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 2015 311

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

 
4 дүгээр зураг. Шороо хийсдэг өдрийн тоо 

 
Дээрх зургаас харахад Мөрөн суманд шороо хийсдэг өдрийн тоо 1998 оныг эс тооцвол 
жил бүр бусад сумдаас хамгийн их байна. 
 

 
5 дугаар зураг. Шороо хийсдэг өдрийн тоо 

 
Рэнчинлхүмбэ, Цагаан-Үүр суманд шороо хийсдэг өдрийн тоо бусад сумдаас 

харьцангуй бага 27 өдөр орчим ажиглагдсан ба Цагаан-Үүр суманд 2006 онд 48 өдөр 
ажиглагдав. Салхины хурд байгалийн бүс бүслүүртэй уялдан шороо хийсдэг өдрийн тоо 
газар бүр харилцан адилгүй байна. 

 
Дүгнэлт  

1. Салхины зонхилох зүг нь Рэнчинлхүмбэ, Тариаланд хойноос, Цагаан-Үүр, Мөрөн, 
Цэцэрлэг сумдад баруунаас зонхилсон. 

2. Салхи тагийн ба тайгын бүсэд орших Рэнчинлхүмбэ, Цагаан-Үүр 0.9 м/с, ойт 
хээрийн бүсэд орших Цэцэрлэг, Мөрөн, Тариаланд 1.8-2.7 м/с байна.  

3. Цэцэрлэг сумдад салхины хамгийн их хурд 2010 оны 5 дугаар сарын 1-нд 40 м/с 
хүрч ажиглагдсан. 

4. Тагийн ба тайгын бүсэд шороо хийсдэг өдрийн тоо цөөн тохиолдсон ба ойт хээр ба 
хээрийн бүсийн Мөрөн, Тариалан, Цэцэрлэгт ойролцоо олон удаа буюу Мөрөн 
суманд жил бүр хамгийн олон тохиолдол ажиглагджээ. 
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 Рэнчинлхүмбэ Цагаан Үүр 

5 дугаар зураг. Шороо хийсдэг өдрийн тоо

Рэнчинлхүмбэ, Цагаан-Үүр суманд шороо хийсдэг өдрийн тоо бусад сумдаас 
харьцангуй бага 27 өдөр орчим ажиглагдсан ба Цагаан-Үүр суманд 2006 онд 48 өдөр 
ажиглагдав. Салхины хурд байгалийн бүс бүслүүртэй уялдан шороо хийсдэг өдрийн тоо 
газар бүр харилцан адилгүй байна.

дүгнэлт 
1. Салхины зонхилох зүг нь Рэнчинлхүмбэ, Тариаланд хойноос, Цагаан-Үүр, Мөрөн, 

Цэцэрлэг сумдад баруунаас зонхилсон.
2. Салхи тагийн ба тайгын бүсэд орших Рэнчинлхүмбэ, Цагаан-Үүр 0.9 м/с, ойт 

хээрийн бүсэд орших Цэцэрлэг, Мөрөн, Тариаланд 1.8-2.7 м/с байна. 
3. Цэцэрлэг сумдад салхины хамгийн их хурд 2010 оны 5 дугаар сарын 1-нд 40 м/с 

хүрч ажиглагдсан.
4. Тагийн ба тайгын бүсэд шороо хийсдэг өдрийн тоо цөөн тохиолдсон ба ойт хээр 

ба хээрийн бүсийн Мөрөн, Тариалан, Цэцэрлэгт ойролцоо олон удаа буюу Мөрөн 
суманд жил бүр хамгийн олон тохиолдол ажиглагджээ.
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Адмон, 2005, 44.
2. Баяржаргал Э., Шархүү Ц. Цэнхэр хотгорын уур амьсгал, Мастер принт, 2014, 84.
3. Дагвадорж Д. Уур амьсгалын систем: Тодорхойлох хүчин зүйлс, өөрчлөлт, 

хэлбэлзэл, УБ, 2015, 297.
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дундгоВь аймагт цаг агаарт зориудаар 
нөлөөлөХ үйл ажиллагаа, түүний үр дүн

Ц.Мөнхдэлгэр, Д.Цэнд-Аюуш 
Дундговь УЦУОША

Хураангуй
Энэхүү судалгааны ажилд Дундговь аймгийн нутгаар 2002-2013 оны хур тунадастай 

өдрийн тоо, түүний хэмжээ, хүчтэй салхитай болон шороон шуургатай өдрийн тоо, 
бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээ зэргийг цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн 
агаар мандлын орчил урсгал болоод үүлний үүсэлтэй харьцуулан дүн шинжилгээ хийсэн.

оршил
1990, 1991 оны 6 дугаар сард ОХУ-аас “ИЛ-18Д-ЦИКЛОН” загварын цаг уурын 

лаборатори, нисэх онгоцоор Монгол орны нутаг дэвсгэрт анх удаа үүлний судалгааны 
ажлыг багажийн аргаар хийсэн. Энэхүү судалгаа, туршилт, үйлдвэрлэлийн ажиллагааны 
үр дүнг үндэслэн “Монгол орны нутаг дэвсгэрт цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл 
ажиллагаа явуулах тухай” Засгийн газрын 1991 оны 117 дугаар тогтоол гарснаар манай 
оронд цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажиллагаа эхэлсэн. Харин цаг агаарт зориудаар 
нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх ажлыг 1996 оноос эхлэн өнөөг хүртэл явуулж байна. 
Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх алба нь Засгийн газрын “Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх 
үйл ажиллагааг 2015 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр”, “Атрын III аян”, “Хүнсний аюулгүй 
байдал”, “Ус” үндэсний хөтөлбөрүүдэд тусгагдсан гадаргын усны нөөц, хөрсний чийгийн 
хангамжийг нэмэгдүүлэхтэй холбогдох заалтуудыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 

Цаг агаарт зориудаар зохистой нөлөөлөх үйл ажиллагааг ойлгуулж, түүний үр ашгийг 
таниулах, мөн цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үйл ажиллагаанд судалгаа шинжилгээ 
хийж цаашид илүү үр дүнтэй нөлөөлөхөд анхаарах зорилгоор энэхүү судалгааны ажлыг 
хийсэн.

цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх бодис, түүний үйлчилгээ
Зориудаар хур тунадас нэмэгдүүлэх ажлын үндсэн арга ажиллагаа нь үүлний 

идэвхтэй бүсэд реагентийг цацсанаар түүний эзэлхүүний хэмжээ, хөгжлийн эрчимшлийг 
нэмэгдүүлэн, талбайг томосгох зарчмаар явагддаг. 

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажиллагаанд иодот мөнгө (AgI), хлорт натри (NaCl), 
хлорт кали (KCl), нүүрс хүчлийн хий (CO2), шингэн азот, иодот мөнгөний ацетон зэрэг 
бодисууд өргөн хэрэглэдэг. 

Манай оронд иодот мөнгө (AgJ)-ны реагентыг ашиглаж байгаа бөгөөд бүтэц, 
үйлдвэрлэсэн технологи, аюулгүй ажиллагаа нь олон улсын техникийн стандартын 
шаардлага хангасан, амьтан, ургамал, байгаль орчинд хортой нөлөөлөлгүй, уг бодисын 
үйлчилгээгээр орсон хур тунадас нь эерэг нөлөөтэй байдаг. 

Реагентийн найрлагад байгаа иод нь хүнсний бүтээгдэхүүн бөгөөд мөнгөний 
агуулагдах хэмжээ бороо, цасны нэг литр усанд 0.05 микрограмм байхад сөрөг нөлөөгүй 
гэж үздэг бөгөөд олон жилийн судалгаагаар мөнгөний ердийн концентраци нь бороо, 
цасны нэг литр усанд 0.0001 микрограммаас ихгүй агуулагддаг болохыг АНУ-ын Эрүүл 
мэндийн байгууллагаас тогтоосон байдаг. 

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажиллагаа хийж эхэлснээс хойшхи 40-60 жилийн 
хугацаанд байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлсөн тохиолдол гараагүй байна. 
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арга зүй, ашигласан мэдээ материал
Судалгаанд 2002-2013 оны Дундговь аймгийн нутгаарх цаг агаарын элементүүдийн 

түүврийг ашиглан цаг агаарт зориудаар нөлөөлөхөөс өмнөх үе (2002-2007 он), цаг агаарт 
зориудаар нөлөөлсөн үе (2008-2013 он) гэж хуваан хур тунадастай өдрийн тоо, түүний 
хэмжээ, хүчтэй салхитай болон шороон шуургатай өдрийн тоо, бэлчээрийн ургамлын 
ургацын хэмжээ зэргийг харьцуулж дүгнэлт хийсэн. Мөн цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн 
үеийн ерөнхий орчил урсгал, фронтын ангилал, үүлний үүслийн судалгааг хийж маш сайн 
болон сайн (ЦАЗН үеийн үр дүнг МАШ САЙН, САЙН, ДУНД ЗЭРЭГ, МУУ гэж ангилан 
үзсэн) нөлөөлсөн үеүдтэй харьцуулан үзэв. 

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажиллагааны үр дүн, эдийн засгийн ашгийг тооцох 
боломжууд:

1. Нэмэгдэж орсон хур тунадасны хэмжээгээр
2. Бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээгээр
3. Таримал ургамлын ургацын хэмжээгээр 
4. Хөрсний чийгийн хэмжээгээр
5. Усны түвшингийн өөрчлөлтөөр
6. Булаг шанд, гол горхи, нуур цөөрөм
7. Ой, хээрийн түймрийн давтагдал, түүний хохирол, хур тунадас нэмэгдүүлсэн 

ажиллагааны үр дүнгээр гэх мэтээр тооцож болох ба Дундговь аймагт эхний аргаар 
тооцож үзэх боломжтой.

үр дүн
Хур тунадасны нийлбэрийг харвал сүүлийн 6 жил буюу 2008-2013 онд (цаг агаарт 

зориудаар нөлөөлсөн үе) өмнөх 6 жилээс 2002-2007 (цаг агаарт зориудаар нөлөөлөхөөс 
өмнөх үе) Сайхан-Овоод 7%-иар буурсан, Говь-Угтаал, Гурвансайхан сумдаар ойролцоо, 
бусад сумдаар (ихэнх) 10-90%-иар өссөн. Харин хур тунадастай өдрийн тоо нийт нутгаар 
нэмэгджээ (1 ба 2 дугаар зураг).

зориудаар нөлөөлсөн үе /2008-2013 он/ гэж хуваан хур тунадастай өдрийн тоо, түүний 
хэмжээ, хүчтэй салхитай болон шороон шуургатай өдрийн тоо, бэлчээрийн ургамлын 
ургацын хэмжээ зэргийг харьцуулж дүгнэлт хийсэн. Мөн цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн 
үеийн ерөнхий орчил урсгал, фронтын ангилал, үүлний үүслийн судалгааг хийж маш сайн 
болон сайн (ЦАЗН үеийн үр дүнг МАШ САЙН, САЙН, ДУНД ЗЭРЭГ, МУУ гэж ангилан 
үзсэн) нөлөөлсөн үеүдтэй харьцуулан үзэв.  

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажиллагааны үр дүн, эдийн засгийн ашгийг тооцох 
боломжууд: 

1. Нэмэгдэж орсон хур тунадасны хэмжээгээр 
2.  Бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээгээр 
3.  Таримал ургамлын ургацын хэмжээгээр  
4.  Хөрсний чийгийн хэмжээгээр 
5.  Усны түвшингийн өөрчлөлтөөр 
6.  Булаг шанд, гол горхи, нуур цөөрөм 
7.  Ой, хээрийн түймрийн давтагдал, түүний хохирол, хур тунадас нэмэгдүүлсэн 

ажиллагааны үр дүнгээр гэх мэтээр тооцож болох ба Дундговь аймагт эхний аргаар 
тооцож үзэх боломжтой. 

 
Үр дүн 

Хур тунадасны нийлбэрийг харвал сүүлийн 6 жил буюу 2008-2013 онд /цаг агаарт 
зориудаар нөлөөлсөн үе/ өмнөх 6 жилээс 2002-2007 /цаг агаарт зориудаар нөлөөлөхөөс 
өмнөх үе/ Сайхан-Овоод 7%-иар буурсан, Говь-Угтаал, Гурвансайхан сумдаар ойролцоо, 
бусад сумдаар /ихэнх/ 10-90%-иар өссөн. Харин хур тунадастай өдрийн тоо нийт нутгаар 
нэмэгджээ /1 ба 2 дугаар зураг/. 
 

     
1 дүгээр зураг. Хур тунадасны нийлбэр            2 дугаар зураг. Хур тунадастай өдрийн тоо 

                         
Хур тунадасны төрлийг авч үзвэл сүүлийн жилүүдэд аадар бороотой өдрийн тоо 

нийт нутгаар 2-5 дахин өссөн нь сүүлийн жилүүдэд конвекц их хөгждөг болсонтой 
холбоотой. 

1 дүгээр зураг. Хур тунадасны нийлбэр           2 дугаар зураг. Хур тунадастай өдрийн тоо
 
Хур тунадасны төрлийг авч үзвэл сүүлийн жилүүдэд аадар бороотой өдрийн тоо нийт 

нутгаар 2-5 дахин өссөн нь сүүлийн жилүүдэд конвекц их хөгждөг болсонтой холбоотой.
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3 дугаар зураг. Аадар бороотой өдрийн тоо            4 дүгээр зураг. Зүс бороотой өдрийн тоо 
 

Зүс бороотой өдрийн тоо нэмэгдсэн нийт нутгаар нэмэгдсэн /4 дүгээр зураг/ ч 
шиврээ бороотой өдрийн тоо /5 дугаар зураг/ буурах хандлагатай. 

 
5 дугаар зураг. Шиврээ бороотой өдрийн тоо   6 дугаар зураг. Бэлчээрийн ургамлын  

 ургацын хэмжээ 
 

Дундговь аймгийн хэмжээнд 2002-2013 оны 4-9 дүгээр сарын бэлчээрийн ургамлын 
ургацын хэмжээг 6 дугаар зурагт үзүүлсэн бөгөөд Дэлгэрхангай, Өлзийт сумдаар бага 
зэрэг буурсан ч бусад нутгаар 20-100%-иар өссөн.  

 

 
7 дугаар зураг. Хүчтэй салхитай өдрийн тоо 
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3 дугаар зураг. Аадар бороотой өдрийн тоо             4 дүгээр зураг. Зүс бороотой өдрийн тоо

Зүс бороотой өдрийн тоо нэмэгдсэн нийт нутгаар нэмэгдсэн (4 дүгээр зураг) ч шиврээ 
бороотой өдрийн тоо (5 дугаар зураг) буурах хандлагатай.

         
3 дугаар зураг. Аадар бороотой өдрийн тоо            4 дүгээр зураг. Зүс бороотой өдрийн тоо 
 

Зүс бороотой өдрийн тоо нэмэгдсэн нийт нутгаар нэмэгдсэн /4 дүгээр зураг/ ч 
шиврээ бороотой өдрийн тоо /5 дугаар зураг/ буурах хандлагатай. 

 
5 дугаар зураг. Шиврээ бороотой өдрийн тоо   6 дугаар зураг. Бэлчээрийн ургамлын  

 ургацын хэмжээ 
 

Дундговь аймгийн хэмжээнд 2002-2013 оны 4-9 дүгээр сарын бэлчээрийн ургамлын 
ургацын хэмжээг 6 дугаар зурагт үзүүлсэн бөгөөд Дэлгэрхангай, Өлзийт сумдаар бага 
зэрэг буурсан ч бусад нутгаар 20-100%-иар өссөн.  

 

 
7 дугаар зураг. Хүчтэй салхитай өдрийн тоо 
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3 дугаар зураг. Аадар бороотой өдрийн тоо            4 дүгээр зураг. Зүс бороотой өдрийн тоо 
 

Зүс бороотой өдрийн тоо нэмэгдсэн нийт нутгаар нэмэгдсэн /4 дүгээр зураг/ ч 
шиврээ бороотой өдрийн тоо /5 дугаар зураг/ буурах хандлагатай. 

 
5 дугаар зураг. Шиврээ бороотой өдрийн тоо   6 дугаар зураг. Бэлчээрийн ургамлын  

 ургацын хэмжээ 
 

Дундговь аймгийн хэмжээнд 2002-2013 оны 4-9 дүгээр сарын бэлчээрийн ургамлын 
ургацын хэмжээг 6 дугаар зурагт үзүүлсэн бөгөөд Дэлгэрхангай, Өлзийт сумдаар бага 
зэрэг буурсан ч бусад нутгаар 20-100%-иар өссөн.  

 

 
7 дугаар зураг. Хүчтэй салхитай өдрийн тоо 
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5 дугаар зураг. Шиврээ бороотой өдрийн тоо 6 дугаар зураг. Бэлчээрийн ургамлын 
ургацын хэмжээ

Дундговь аймгийн хэмжээнд 2002-2013 оны 4-9 дүгээр сарын бэлчээрийн ургамлын 
ургацын хэмжээг 6 дугаар зурагт үзүүлсэн бөгөөд Дэлгэрхангай, Өлзийт сумдаар бага 
зэрэг буурсан ч бусад нутгаар 20-100%-иар өссөн. 

         
3 дугаар зураг. Аадар бороотой өдрийн тоо            4 дүгээр зураг. Зүс бороотой өдрийн тоо 
 

Зүс бороотой өдрийн тоо нэмэгдсэн нийт нутгаар нэмэгдсэн /4 дүгээр зураг/ ч 
шиврээ бороотой өдрийн тоо /5 дугаар зураг/ буурах хандлагатай. 

 
5 дугаар зураг. Шиврээ бороотой өдрийн тоо   6 дугаар зураг. Бэлчээрийн ургамлын  

 ургацын хэмжээ 
 

Дундговь аймгийн хэмжээнд 2002-2013 оны 4-9 дүгээр сарын бэлчээрийн ургамлын 
ургацын хэмжээг 6 дугаар зурагт үзүүлсэн бөгөөд Дэлгэрхангай, Өлзийт сумдаар бага 
зэрэг буурсан ч бусад нутгаар 20-100%-иар өссөн.  

 

 
7 дугаар зураг. Хүчтэй салхитай өдрийн тоо 
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7 дугаар зураг. Хүчтэй салхитай өдрийн тоо
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8 дугаар зураг. Шороон шуургатай өдрийн тоо 

 
Дээрх үзүүлэлтүүдээс харахад ерөнхий хандлагаараа Дундговь аймгийн хэмжээнд 

хүчтэй салхитай болон шороон шуургатай өдрийн тоо ихэнх нутгаар бага зэрэг өссөн 
байгаа нь харагдана. 

 

 
9 дүгээр зураг. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үүлний хэлбэрийн давтагдал 

 
Эндээс харахад дан конвекцийн хөгжлийн үүлэнд 6 удаа (12.5%), давхраат ба 

босоо хөгжлийн үүлний тогтолцоонд 12 удаа (25%), давхраат үүлэнд 30 удаа (62.5%) тус 
тус зориудаар нөлөөлжээ. 
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8 дугаар зураг. Шороон шуургатай өдрийн тоо

Дээрх үзүүлэлтүүдээс харахад ерөнхий хандлагаараа Дундговь аймгийн хэмжээнд 
хүчтэй салхитай болон шороон шуургатай өдрийн тоо ихэнх нутгаар бага зэрэг өссөн 
байгаа нь харагдана.

 
8 дугаар зураг. Шороон шуургатай өдрийн тоо 

 
Дээрх үзүүлэлтүүдээс харахад ерөнхий хандлагаараа Дундговь аймгийн хэмжээнд 

хүчтэй салхитай болон шороон шуургатай өдрийн тоо ихэнх нутгаар бага зэрэг өссөн 
байгаа нь харагдана. 

 

 
9 дүгээр зураг. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үүлний хэлбэрийн давтагдал 

 
Эндээс харахад дан конвекцийн хөгжлийн үүлэнд 6 удаа (12.5%), давхраат ба 

босоо хөгжлийн үүлний тогтолцоонд 12 удаа (25%), давхраат үүлэнд 30 удаа (62.5%) тус 
тус зориудаар нөлөөлжээ. 
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9 дүгээр зураг. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үүлний хэлбэрийн давтагдал

Эндээс харахад дан конвекцийн хөгжлийн үүлэнд 6 удаа (12.5%), давхраат ба босоо 
хөгжлийн үүлний тогтолцоонд 12 удаа (25%), давхраат үүлэнд 30 удаа (62.5%) тус тус 
зориудаар нөлөөлжээ.

 
8 дугаар зураг. Шороон шуургатай өдрийн тоо 

 
Дээрх үзүүлэлтүүдээс харахад ерөнхий хандлагаараа Дундговь аймгийн хэмжээнд 

хүчтэй салхитай болон шороон шуургатай өдрийн тоо ихэнх нутгаар бага зэрэг өссөн 
байгаа нь харагдана. 

 

 
9 дүгээр зураг. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үүлний хэлбэрийн давтагдал 

 
Эндээс харахад дан конвекцийн хөгжлийн үүлэнд 6 удаа (12.5%), давхраат ба 

босоо хөгжлийн үүлний тогтолцоонд 12 удаа (25%), давхраат үүлэнд 30 удаа (62.5%) тус 
тус зориудаар нөлөөлжээ. 
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10 дугаар зураг. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн үүлний үүсэл
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Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн үүлний үүслийг авч үзвэл ямар нэгэн 
фронтгүй үед зориудаар нөлөөлөх нь 35%, ямар нэгэн фронттой холбоотой үед нөлөөлөх 
нь 65%-ийг тус тус эзэлж байна. Энэ дотроо хүйтэн фронтын ард хамгийн их буюу 34%-ийг 
эзэлж байна. 

10 дугаар зураг. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн үүлний үүсэл 
 

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн үүлний үүслийг авч үзвэл ямар нэгэн 
фронтгүй үед зориудаар нөлөөлөх нь 35%, ямар нэгэн фронттой холбоотой үед нөлөөлөх 
нь 65%-ийг тус тус эзэлж байна. Энэ дотроо хүйтэн фронтын ард хамгийн их буюу 34%-ийг 
эзэлж байна.  

 
11 дүгээр зураг. Үүлний үүслийг цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн  

үр дүнтэй харьцуулсан байдал 
 

Хүйтэн фронтын ард цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх тохиолдол хамгийн их байдаг 
бөгөөд үр дүн нь ч сайн гардаг нь 11 дүгээр зургаас харагдаж байна. 
 

 
12 дугаар зураг. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн агаарын  

ерөнхий орчил урсгалын хэлбэрүүд 
 

Зургаас харахад агаарын ерөнхий орчил урсгал баруун хойноос орж ирэх 
тохиолдол хамгийн их буюу 30 гаруй хувийг эзэлж байна. 
 

11 дүгээр зураг. Үүлний үүслийг цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн 
үр дүнтэй харьцуулсан байдал

Хүйтэн фронтын ард цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх тохиолдол хамгийн их байдаг 
бөгөөд үр дүн нь ч сайн гардаг нь 11 дүгээр зургаас харагдаж байна.

10 дугаар зураг. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн үүлний үүсэл 
 

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн үүлний үүслийг авч үзвэл ямар нэгэн 
фронтгүй үед зориудаар нөлөөлөх нь 35%, ямар нэгэн фронттой холбоотой үед нөлөөлөх 
нь 65%-ийг тус тус эзэлж байна. Энэ дотроо хүйтэн фронтын ард хамгийн их буюу 34%-ийг 
эзэлж байна.  

 
11 дүгээр зураг. Үүлний үүслийг цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн  

үр дүнтэй харьцуулсан байдал 
 

Хүйтэн фронтын ард цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх тохиолдол хамгийн их байдаг 
бөгөөд үр дүн нь ч сайн гардаг нь 11 дүгээр зургаас харагдаж байна. 
 

 
12 дугаар зураг. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн агаарын  

ерөнхий орчил урсгалын хэлбэрүүд 
 

Зургаас харахад агаарын ерөнхий орчил урсгал баруун хойноос орж ирэх 
тохиолдол хамгийн их буюу 30 гаруй хувийг эзэлж байна. 
 

12 дугаар зураг. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн агаарын 
ерөнхий орчил урсгалын хэлбэрүүд

Зургаас харахад агаарын ерөнхий орчил урсгал баруун хойноос орж ирэх тохиолдол 
хамгийн их буюу 30 гаруй хувийг эзэлж байна.
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13 дугаар зураг. Агаар мандлын ерөнхий орчил урсгалын давтагдлыг  

зориудаар нөлөөлсөн үеийн үр дүнтэй харьцуулсан байдал 
 

Агаар мандлын ерөнхий орчил урсгал баруун хойноос байхад цаг агаарт зориудаар 
нөлөөлөх тохиолдол их байдаг боловч зургаас харахад баруун өмнөөс орж ирэх агаарын 
урсгалд зориудаар нөлөөлөх нь илүү үр дүнгээ өгсөн байна. Жишээ болгож 2008 оны 08 
дугаар сарын 29-нд цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн аэросиноптик нөхцөл, үр 
ашгийн тооцоог үзүүлэв. 

 

 

 
 
Аэросиноптик нөхцөл 

• 700 мб-ын гадаргад 2008 оны 8 дугаар сарын 28-ны 08 цагийн байдлаар баруун 
аймгуудаар сунаж тогтсон өндрийн хотос манай нийт нутгийг дайран ирэх өндрийн 
циклоны нөлөөнд орно. Иймээс баруун өмнөдийн урсгал зүүн хойш шилжин ирнэ 
гэж үзлээ.  

13 дугаар зураг. Агаар мандлын ерөнхий орчил урсгалын давтагдлыг 
зориудаар нөлөөлсөн үеийн үр дүнтэй харьцуулсан байдал

Агаар мандлын ерөнхий орчил урсгал баруун хойноос байхад цаг агаарт зориудаар 
нөлөөлөх тохиолдол их байдаг боловч зургаас харахад баруун өмнөөс орж ирэх агаарын 
урсгалд зориудаар нөлөөлөх нь илүү үр дүнгээ өгсөн байна. Жишээ болгож 2008 оны 
08 дугаар сарын 29-нд цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн аэросиноптик нөхцөл, үр 
ашгийн тооцоог үзүүлэв.

 
13 дугаар зураг. Агаар мандлын ерөнхий орчил урсгалын давтагдлыг  

зориудаар нөлөөлсөн үеийн үр дүнтэй харьцуулсан байдал 
 

Агаар мандлын ерөнхий орчил урсгал баруун хойноос байхад цаг агаарт зориудаар 
нөлөөлөх тохиолдол их байдаг боловч зургаас харахад баруун өмнөөс орж ирэх агаарын 
урсгалд зориудаар нөлөөлөх нь илүү үр дүнгээ өгсөн байна. Жишээ болгож 2008 оны 08 
дугаар сарын 29-нд цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн аэросиноптик нөхцөл, үр 
ашгийн тооцоог үзүүлэв. 

 

 

 
 
Аэросиноптик нөхцөл 

• 700 мб-ын гадаргад 2008 оны 8 дугаар сарын 28-ны 08 цагийн байдлаар баруун 
аймгуудаар сунаж тогтсон өндрийн хотос манай нийт нутгийг дайран ирэх өндрийн 
циклоны нөлөөнд орно. Иймээс баруун өмнөдийн урсгал зүүн хойш шилжин ирнэ 
гэж үзлээ.  

Аэросиноптик нөхцөл
• 700 мб-ын гадаргад 2008 оны 8 дугаар сарын 28-ны 08 цагийн байдлаар баруун 

аймгуудаар сунаж тогтсон өндрийн хотос манай нийт нутгийг дайран ирэх өндрийн 
циклоны нөлөөнд орно. Иймээс баруун өмнөдийн урсгал зүүн хойш шилжин ирнэ 
гэж үзлээ. 
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• 500 мб-ын гадаргад 2008 оны 8 дугаар сарын 28-ны 20 цаг гэхэд Баянхонгор, Говь-
Алтай аймгуудад орж ирсэн өндрийн циклон 2008 оны 8 дугаар сарын 29-ний 08 
цаг гэхэд манай аймгийн баруун, баруун өмнө хэсгийг хамрах, 20 цаг гэхэд нийт 
нутгийг хамран зүүн тийш шилжин гарах төлөвтэй.

• Газар орчмын зураг: Дундговь аймгийн нийт нутгийг хамран орох боломжтой гэж 
тооцов.

• Үүлний шилжилтийн байдал нь Говь-Алтай, Өвөрхангай, Өмнөговь аймгуудын 
өмнөд хэсгээр байрлаж буй үүлний масс баруун, баруун өмнөөс зүүн хойш 
шилжин манай нутгийн баруун өмнөөс өгсөж нийт нутгийг хамрах, мөн үүлэнд 
агуулагдах чийгийн массын агууламж нилээд сайн, БНСУ-ын Цаг уурын 
байгууллага KMA-ын, Япон улсын болон бусад прогноз зургууд болон метеограмм 
дээр нутгийн хойд хэсгийг хамарсан хур тунадас орох магадлал өндөр байсан 
зэргийг үндэслэж үүлэнд зориудаар нөлөөлөх боломжтой гэж үзэв.

1 дүгээр хүснэгт. Үр ашгийн тооцоо

д/д сумдын нэрс 29-ний 08 цагаас 30-ны 08 цаг хүртэлх 
хугацаанд орсон Хт-ны хэмжээ

1 Сайнцагаан 15.5 mm 
2 Сайхан-Овоо 11,0 mm 
3 Гурвансайхан 43,0 mm 
4 Эрдэнэдалай 8,0 mm 
5 Адаацаг 8,0 mm 
6 Говь-Угтаал 3,8 mm 
7 Луус 19,0 mm 
8 Өлзийт 12,0 mm 
9 Өндөршил 20,0 mm 

10 Хулд 18,4 mm 
11 Баянжаргалан 39,0 mm 
12 Дэлгэрхангай 27,0 mm 
13 Дэрэн 25,0 mm 
14 Дэлгэрцогт 15,2 mm
15 Цагаандэлгэр 16,8 mm 

2008 оны 8 дугаар сарын 29-ний цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үеийн үр ашгийг 
тооцож үзэхэд 1891546000 төгрөгний үнэ бүхий 94577300 м3 усыг зориудаар буулгажээ. 

дүгнэлт
•  Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг Дундговь аймагт 2008 оноос 

явуулж эхэлсэн ба энэ 6 жилийг өмнөх 6 жилтэй харьцуулахад хур тунадасны 
жилийн нийлбэр Сайхан-Овоо суманд 6,6%-иар буурсан, бусад сумдаар 0,5-96,4% 
хүртэл өссөн.

•  Хур тунадастай өдрийн тоо нийт нутгаар өссөн бөгөөд зүс бороотой өдрийн тоо 
өссөн хандлагатай байгаа ч нийт нутгаар шиврээ бороотой өдрийн тоо буурч 
аадар бороотой өдрийн тоо эрс өссөн.

•  Бэлчээрийн ургамлын хашаалаагүй талбайн ургац Өлзийт, Дэлгэрхангай сумдаар 
0,08-0,4 ц/га-аар буурсан, бусад сумдаар 0,05-7,0 ц/га-аар өссөн.

•  Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үеийн үүлний үүсэл, ерөнхий орчил урсгал, 
үйлчилсэн үүлний хэлбэрийг цаг агаарт зориудаар нөлөөлсний дараах үр дүнтэй 
нь харьцуулан үзэхэд үүлний хэлбэрийн давтагдлын хувьд давхраат хэлбэрийн 
үүлэнд маш их нөлөөлдөг ба энэ нь ч үр ашгаа өгч чаддаг байна. Мөн орчил 
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урсгалын хувьд БХ-ын урсгалд нөлөөлдөг боловч БӨ-ийн урсгалд нөлөөлөхөд 
илүү ашигтай байдаг. Харин үүлний үүсэл буюу фронтын ангиллын хувьд авч 
үзвэл ямар нэгэн фронттой холбоотойгоор үүссэн үүлэнд нөлөөлөх тохиолдол их 
байгаа бөгөөд энэ дотроо хүйтэн фронтын ард үүссэн үүлэнд зориудаар нөлөөлөх 
нь илүү өгөөжтэй байна.

ашигласан материалын жагсаалт:
Г.Самбуу, “Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажлын гарын авлага”, 2011 он, х204
Х.Хангайсайхан, “Монгол орны төвийн нутгийн үүл, тунадас, аюултай үзэгдлийн 

радиолокацийн судалгаа”, 2014 он, “Номхур ХХК” х225
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Түлхүүр үг: Агаар, хөрсний температур, салхины хурд, хур тунадас, бэлчээрийн 
ургамлын үндсэн хэв шинж

оршил 
Жилийн дөрвөн улиралд байгалийн бэлчээрийг түшиглэн мал аж ахуй эрхлэн 

явуулдаг манай орны хувьд уур амьсгалын өөрчлөлт, бэлчээрийн ургамлын ургацын 
хөдлөлзүй, цаг уурын түргэн шуурхай мэдээлэл чухал ач холбогдолтой байдаг. Иймээс 
малын ашиг шим, газар тариалангийн бүтээгдэхүүний гарц, уур амьсгалын өөрчлөлт, 
хоорондоо бие биенээсээ шууд хамааралтай байдаг. Бид энэхүү өгүүлэлдээ Баян-Өлгий 
аймгийн цаг уурын өртөөдийн 2009-2014 онуудын цогц мэдээлэлд үндэслэн бэлчээрийн 
төрөл, бүс бүслүүрийн онцлог, ургацын хөдлөлзүйн хоорондын хамааралыг илрүүлэх 
зорилго тавьсан болно.

Монгол Алтайн нурууны системд хотгор гүдгэрийн ялгаа их учраас улирлын 
болоод өдөр шөнийн температурын хэлбэлзэл ихтэй, эрс тэс уур амьсгалтай байдаг 
(Б.Жамбаажамц 1971, Б.Жамбаажамц, М.Бадарч 1985) онцлогтой болохыг судлаач 
эрдэмтэд тэмдэглэсэн. Энэхүү зүй тогтол Баян-Өлгий аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
тодорхой тусгалаа олсон байдаг. Тухайлбал, жилийн дундаж агаарын температур 
аймгийн станцуудын мэдээнээс авч үзэхэд харьцангуй нам газар болох Ногооннуур 
сумд 1 дүгээр сард -23,18°, 7 дугаар сард 18,64°, Булган станцад -18,7°, 7 дугаар сард 

15° хүрдэг. Жилийн хамгийн хүйтэн сар нь аль ч нутагт 1 дүгээр сар байх бөгөөд өндөр 
ууландаа дунджаар -18°С, тал хөндий газарт -24,2°С хүрнэ. Өндөр уулын бүсэд агаарын 
хоногийн дундаж температур намар эрт дунджаар 9 дүгээр сарын 15-наас 11 дүгээр 
сарын хооронд 0°С-аас хүйтэрч, хавар нилээд хожуу бараг 5 дугаар сарын сүүлч, 6 дугаар 
сарын эхээр 0°С-аас дулаарч эхлэх учраас жилийн 34-255 хоног нь хүйтэн. Харин Ховд 
голын хөндийд 204-214 хоног хүйтэн болно. Гэхдээ хонхор хөндий газартаа хүйтний эрч 
илүү байдаг онцлогтой. Жишээ нь: -40°С-ээс хүйтэн өдрийн тоо жилдээ өндөр уулын 
бүсэд 3-5 байдаг бол Ховд голын сав нутгаар 20-25 хоногт хүрнэ. Энэ үйл явц нь тал 
бүрээсээ өндөр уулсаар хүрээлэгдсэн хонхор хөндийд хүйтэн агаар удаан хугацаагаар 
тогтдог, газрын гадарга шингээсэн дулаанаа их алддаг онцлогтой буюу өөрөөр хэлбэл 
хотгорын эффекттэй холбоотой ажээ. Харин өндөр ууланд агаарын солилцоо байнга их, 
зуны улиралд агаарын температур өндөр болох тутам буурдаг, өвөл нь ихэсдэг зэрэг 
шалтгаанаар өвөл зуны хэлбэлзэл бага, байнга сэрүүн байдаг зүй тогтолтой нутаг. Ууланд 
30°С-ээс дулаан өдөр бараг байхгүй байхад Ачит нуурын хөндий орчимд ийм өдөр 22-56 
хүрдэг. Иймээс өндөр ууланд байнга дулаан дутагдаж байхад хөндийдээ өвөл нь хүйтэн, 
зун нь халуун байдаг онцлогтой. 

Хур тунадасны горимын хувьд Монгол Алтайн нийт нутаг хуурайвтар уур амьсгалтай 
бүсэд багтана. Агаар нь хуурай, хөрснөөс уурших чийгийн нөөц бага учраас жилийн 
дулаан улирлын дундаж харьцангуй чийгшил 50-60%-аас хэтэрдэггүй. Агаар нэгэнт 
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хуурай болохоор хур тунадасны хэмжээ ч нийтдээ бага. Далайн түвшнээс дээш 1000-
1500 м өргөгдсөн Ховд голын хөндийд 50-90 мм, дулааны улиралд 40-70 мм хур тунадас 
тус тус унадаг ба ялангуяа өндөр ууландаа жилийн 188-200 хоногт цасан бүрхүүлтэй 
байна. Жилийн дундаж хур тунадас Өлгий станцын мэдээгээр 109 мм байхад, Даян 
станцын мэдээгээр авч үзэхэд зөвхөн зуны 5-9 дүгээр сарын хооронд 150-160 мм хур 
тунадас ордог. Энэхүү зүй тогтол бусад станцуудын мэдээнээс үзхэд их бага хэмжээгээр 
давтагддаг байна. Жилийн салхины дундаж хурд нь 2-4 м/с ба ялангуяа хавар намар 
салхи ихтэй, өндөр ууландаа жилд 45, бусад нутгаар 30 хүртэл удаа шороон ба цасан 
шуурга шуурдаг. 

Монгол Алтайн нурууны умард хэсгийн уур амьсгалын эдгээр гол үзүүлэлтүүдээс 
үндэслэхэд газрын хотгор гүдгэрийн байдалтай уялдаж, уур амьсгалын эх газрын эрс 
тэс шинж төрх сайн илэрсэн, хахир ширүүн нөхцөлтэй болох нь харагдаж байна. Өөрөөр 
хэлбэл, чийг хангамжтай газарт байнгын дулаан дутагдалтай, дулаан хангамжтай нутагт 
чийг дутагдалтай бөгөөд хур тунадас орсон хэмжээнээсээ их уурших нөхцөл бүрдсэн, 
эмзэг өвөрмөц байгальтай нутаг болох нь тодорхой харагдана.

Уур амьсгалын дээр дурьдсан онцлог нь Монгол Алтайн уулархаг нутагт төдийчинээ 
жигдгүй, өөрчлөлт ихтэй байгалийн олон янз нөхцөл үүсэх, хөрс бий болох, улмаар 
бэлчээрийн төрөл, бүслүүр илрэх, ургацын хөдлөл зүйн горимыг бий болгожээ.

Монгол Алтайн нурууны хөрс бүрэлдэн тогтох үйл явцад газрын хотгор, гүдгэр, ар, 
өвөр хажуугийн байдал, уур амьсгал тодорхой нөлөөлж, хөрсний босоо бүслүүр үүссэн 
байна. Д.Доржготовын (1973, 2001) үзэж байгаагаар нар, салхины чиглэл хөрс тогтворжих 
явцад хавсран үйлчилж, эрс хүчтэй нөлөө үзүүлдэг байна. Энэ үзэгдэл манай орны 
вегетацийн хугацаа богино учраас органик бодисын ялзрал бага байгааг дурьдахын хамт, 
Монгол Алтайд уулын тундрийн, уулын нугын, өндөр уулын нугажуу хээрийн хөрстэй 
болохыг тогтоожээ. Мөн Монгол орны хөрсний тархалтын шинж байдлыг тодорхойлохдоо 
Монгол Алтайн өндөр уулын хэв шинжийг уулсын ар өврөөр ангилсан. Баян-Өлгий 
аймгийн хөрсний цаг уурын үзүүлэлтүүдийг авч үзвэл өвлийн 1 дүгээр сарын дундаж 
температур өнгөн хэсэгт -23,9°, 7 дугаар сарын дундаж температур 20-25,7°С байна. 
Нийт аймгийн хэмжээнд авч үзэхэд хөрсний их температур -43,2°С-ээс 60°С хооронд 
хэлбэлздэг байна.

Баян-Өлгий аймгийн нутаг дэвсгэрт голын сүлжээ нилээд шигүү, усны нөөц их 
байдаг. Тухайн уулс, нуруудаас эх авсан голууд Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савд 
багтах бөгөөд үүнд Ховд, Буянт, Сагсай, Ойгор, Ганц мод, Чихэртэй зэрэг олон голууд 
орно. Таван Богд уулын зүүн өмнөд хажуугийн мөсөн голоос, баруун хойт талдаа Хар 
Ховд, Цагаан Ховд голоос эх аван урсах Ховд гол нь Цагаан, Ойгор (Согоог), Сагсай, 
Бөхмөрөн, Шивэр, Буянт зэрэг голуудыг нийлүүлсээр ус хуралдах талбай 58000 хавтгай 
дөрвөлжин км, урт нь 516 км болж Хар ус нуурт цутгана. Согоог, Ойгорын гол-Ховд голын 
зүүн цутгалын гол болно. Голын эхэнд мөстөлтэй бөгөөд уулнаас бууж, өргөн хөндийгээр 
урсахдаа хэд хэдэн жижиг нууруудыг дайрна.

Булган гол-Алтайн нурууны баруун өмнөд хажуугаас эх авч Баян-Өлгий аймгийн 
нутгаар урсан өнгөрч, хилийн чанадад Өрөнч голд цутгаж, гадагш урсгалгүй Өлөнгөр 
нуурын сав газарт нийлнэ. Түүнээс гадна Даян, Хотон, Хурган Тал, Чихэртэй, Тугал, 
Төгрөг, Ачит г.м том жижиг олон нуур, цөрөм, гол горхи, булаг, шанд, мөнх цас, мөсөн 
голтой бөгөөд гадаргуугийн урсацын сүлжээний нягтын хувьд манай оронд дээгүүрт 
ордог нутаг юм. Эдгээр усан сангуудын жил, улирлын хөдлөл зүйг авч үзвэл дөрөвдүгээр 
сарын сүүлч тавдугаар сарын эхээр гол мөсөн бүрхүүлээс чөлөөлөгдөх үеэр усны түвшин 
40-100 см-ээр буурдаг боловч мөс, цас хайлснаас усны түвшин дахин аажмаар ихэсч 
хаврын шар усны үерлэлт эхэлж, зургаадугаар сарын сүүлч долоодугаар сарын эхээр 
хамгийн дээд хэмжээндээ хүрнэ. Энэ үеэр хур бороо орж, усны үер дээр хур борооны 
ус давхарласанаас усны түвшин төдийлөн их бууралгүй наймдугаар сарын сүүлч хүрч, 
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есдүгээр сараас эхлэн усны түвшин аажмаар буурч аравдугаар сарын эцсээр хамгийн 
бага түвшинд орно. Ховд голын цасны ус жилийн бүх урсацын 60-70%, борооных 5-10%-
ийг эзэлдэг байна. ОХУ-ын хөрш зэргэлдээ зүүн өмнөд Орос Алтайн уур амьсгал сүүлийн 
40 жилд нилээд өөрчлөгдөж байгаа тухай Коч-Агач районд явуулсан судалгааны дүнгээс 
үзэхэд өндөр ууланд сүүлийн 43 жилд (1957-2000 он) дулаарах хандлага ажиглагдсан 
байна. Энэ үзэгдэл Монгол оронд мөн ажиглагдсан болохыг Р.Мижиддорж (1992), 
С.Намсрай (1995) нар тэмдэглэжээ. Судлаачдын үзэж байгаагаар ерөнхий дулаарах 
хандлагын хүрээн дотор өвлийн улиралд дулаарч, зуны улирал сэрүүвтэр төлөвтэй 
болсныг ажигласан нь тус аймгийн өнөөгийн уур амьсгалд ч зохих нөлөөтэй болох нь 
дамжиггүй. Ялангуяа 2003 онд тус нурууны системд харьцангуй хур бороотой байсан 
боловч дулаан хангамж дутагдалтай, сэрүүвтэр зун болсноос өвс, ургамлын гарц 
төдийлөн сайн байгаагүй явдал дээр дурьдсан зүй тогтол манай оронд ажиглагдаж эхэлж 
байгааг илэрхийлнэ. Хур тунадасны хэмжээ зуны улиралд 1940 оны дунд үеээс 1960 он 
хүртэл нэмэгдэх төлөв байдал ажиглагдсан байхад 1960-1980 оны хооронд хэлбэлзэлтэй 
байж, 1980 оноос одоо хүртэл аажмаар багасах төлөвтэй болсныг манай оронд сүүлийн 
жилүүдэд тохиолдож байгаа ган болох үзэгдэлтэй холбоотой гэж үзэж болох юм. 

Баян-Өлгий аймгийн уур амьсгал, физик-газар зүйн дээр дурьдсан олон хүчин 
зүйлүүд нэгдэн нийлж тухайн нурууны экосистемийг бүрэлдүүлнэ. Энэхүү өвөрмөц, эмзэг 
экосистемийн онцлог шинж төрх уур амьсгалын улирлын шинж төрхөд тодорхой тусгалаа 
олсон байдаг. Тухайлбал энд дэлхийн бөмбөрцгийн сэрүүн бүсэнд түгээмэл үйл явц болох 
жилийн дөрвөн улирал эргэн давтагдана. Гэвч агаар мандлын орчил, урсгал, тухайн 
газар орны далай тэнгисээс алслагдсан байдал, хотгор, гүдгэр, өндөр, нам, дэвсгэр 
гадаргын шинж зэрэг олон талын нөлөөний тухайн зохицооны үр дүнд орон нутгийн уур 
амьсгалын нөлөөний жилийн дөрвөн улирал зэргэлдээ нутгаасаа өвөрмөц болно. Дээрх 
үндсэн шалтгаанаас болж жилийн дөрвөн улирлын шинж нь адил өргөрөгт орших бусад 
нутгаасаа нилээд онцлогтой. Тус аймгийн нутаг дэвсгэрт У.Бекетийн хийсэн судалгаанаас 
үзэхэд цөлийн хээрийн бэлчээрийн дундаж биомассын ургац 1,59 ц/га, хуурай хээрд 
3,4 ц/га, уулын хээрд 2,0 ц/га, өндөр уулын хээрд 3,65 ц/га, өндөр уулын тагийн нугад 
4,0 ц/га болохыг илрүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл жилийн уур амьсгалын өөрчлөлт, 
бэлчээрийн ургац хоорондоо шууд хамааралтай болохын хажуугаар бүс, бүслүүр, 
газарзүйн байршлаас ихээхэн хамааралтай болохыг онцлон тэмдэглэжээ. Эцэст нь дүгнэж 
хэлэхэд жилийн дөрвөн улирлын горим, эх газрын газар зүйн байршил, хотгор, гүдгэрийн 
хэлбэлзэл нь бэлчээрийн ургац, ургамалжилтын тархалт, бүс, бүслүүрийн хил заагийг 
илэрхийлэх гол хүчин зүйл болно. Тухайлбал: 

Өвлийн улирал агаарын температур -5°С-ыг намар дайран хүйтрэхээс эхлээд 
хавар мөн заагийг даван дулаарах хүртэлх үеийг хамаардаг байна. Үүнээс үзхэд Баян-
Өлгий аймагт дунджаар 11 дүгээр сарын эхээр өвөл эхэлж, 3 дугаар сарын 2 дугаар 
хагаст шувтарч 227-236 хоног үргэлжилнэ. Ийнхүү өвлийн улиралд 11, 12, 1, 2 дугаар 
сар бүтнээрээ, 3 дугаар сарын хагас хамаарагдах тул эдгээр сарын уур амьсгалын 
үзүүлэлтээр өвлийн цаг уур тодорхойлогддог ажээ. 

Хаврын улирал хоногийн дундаж температур -5°-ийн заагийг давж дулаарснаас хойш 
+10°С-ийн заагийг хүрэх хүртэлх үеийг хамаардаг ба тус нурууны хэмжээнд дунджаар 
3 дугаар сарын 15-20-ны үеэс хавар эхлэн 5 дугаар сарын 1-7-ыг хүртэл 45-50 хоног 
үргэлжилнэ. Нэгэнт 4 дүгээр сар бүтнээрээ, 5 дугаар сарын эхний арав хоног хамаарагдаж 
байгаа тул энэ үеийн цаг агаарын байдлаар хаврын улирлын шинжтэй байдаг ба хаврын 
сүүлч үед 5 дугаар сарын эхний хагасыг судлаачид хамааруулдаг байна. 

Зуны улирал хоногийн дундаж агаарын температур +10°С-аас дулаан байх үеийг 
хэлдэг ба тус аймгийн хувьд 5 дугаар сарын хоёрдугаар арав хоногоос зуны улирал 
эхэлж 9 дүгээр сарын дундуур шувтарч 132-142 хоног үргэлжилнэ. Иймд зуны улиралд 5 
дугаар сарын 2 дугаар хагас, 6, 7, 8 дугаар сар бүтнээрээ, 9 дүгээр сарын эхний хагас 
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хамаарагдаж, улмаар хур тунадас их ордог, хамгийн дулаан ургамлын вегетацийн хугацаа 
явж өнгөрөх тааламжтай үе болно.

Намрын улирал хоногийн дундаж агаарын температур +10°С-ын заагийг давж 
сэрүүсэх үеэс эхлэж, өвлийн сартай залгах үе хамаарагдах ба энэ нь тус нурууны системд 
9 дүгээр сарын 16-19-ний үеэс эхэлж 11 дүгээр сарын эх 2-7-ны орчим хүртэл 50-55 хоног 
үргэлжилнэ.

Баян-Өлгий аймгийн нутаг дэвсгэр бүхэлдээ Монгол Алтайн нурууны системд 
хамаардаг тул энэхүү асар уудам нутгийн уур амьсгалын онцлогийг тус аймгийн цаг уурын 
албаны олон жилийн мэдээлэл болон судлаачдын бодит мэдээллээс иш татан тоймлоход 
иймэрхүү дүр төрх харагдаж байгаа ба цаашид зонхилох уул тус бүр өөрийн өвөрмөц 
бичил уур амьсгалыг агуулах бөгөөд энэхүү зүй тогтолыг орчин үеийн шинжлэх ухаан, 
дэвшлийн түвшинд суурин судлах нь онол, практикийн чухал ач холбогдолтой асуудал 
мөн.

үр дүн
цаг уурын үзүүлэлтүүд 

1 дүгээр хүснэгт. 2009-2014 оны Ногооннуур станцын цаг уурын үзүүлэлтүүд

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

агаарын дундаж -23.1 -18.1 -5.3 5.1 10.3 17.8 18.6 16.3 9.7 2.1 -9.05 -18.7

агаарын их -5.6 -0.8 12.2 20.7 24.3 28.9 29.6 28.5 24.7 17.7 7 -1.7

агаарын бага -33.8 -32.2 -23.9 -11.8 -5.2 3.4 6.4 3.1 -4.8 -12.5 -22.9 -31.08

хөрсний дундаж -23.9 -17.8 -3.6 8.9 15.9 22.7 23.7 20.8 13.06 2.6 -9.8 -20.3

хөрсний их -4.02 9.9 29.5 42.01 47.7 53.8 54.2 51.3 45.3 32.5 13.9 -1.2

хөрсний бага -36.4 -35 -26.8 -14.7 -6.7 1.05 5.5 2.03 -6.9 -15.5 -25.8 -33.8

тунадас 2.1 1 1.5 2.9 3.2 26.2 27.8 16.2 3.4 4.9 0.4 0.6

салхины дундаж 0.8 1.4 1.6 2.1 3.01 2.1 2.2 1.8 1.7 1.8 1.7 1.07

салхины их хурд 13.1 15.3 20.6 20.6 26 16 14.5 16.1 17 19.1 19.1 18.4

Диаграм-1

9 дүгээр сарын 16-19-ний үеэс эхэлж 11 дүгээр сарын эх 2-7-ны орчим хүртэл 50-55 хоног 
үргэлжилнэ. 

Баян-Өлгий аймгийн нутаг дэвсгэр бүхэлдээ Монгол Алтайн нурууны системд 
хамаардаг тул энэхүү  асар уудам нутгийн уур амьсгалын онцлогийг тус аймгийн цаг 
уурын албаны олон жилийн мэдээлэл болон судлаачдын бодит мэдээллээс   иш татан 
тоймлоход иймэрхүү дүр төрх харагдаж байгаа ба цаашид зонхилох уул тус бүр өөрийн 
өвөрмөц бичил уур амьсгалыг агуулах бөгөөд энэхүү зүй тогтолыг орчин үеийн шинжлэх 
ухаан, дэвшлийн түвшинд суурин судлах нь онол, практикийн чухал ач холбогдолтой 
асуудал мөн. 
 
Үр дүн 
Цаг уурын үзүүлэлтүүд   
 

1 дүгээр хүснэгт. 2009-2014 оны Ногооннуур станцын цаг уурын үзүүлэлтүүд 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
агаарын 
дундаж -23.1 -18.1 -5.3 5.1 10.3 17.8 18.6 16.3 9.7 2.1 -9.05 -18.7 
агаарын их -5.6 -0.8 12.2 20.7 24.3 28.9 29.6 28.5 24.7 17.7 7 -1.7 
агаарын 
бага -33.8 -32.2 -23.9 -11.8 -5.2 3.4 6.4 3.1 -4.8 -12.5 -22.9 -31.08 
хөрсний 
дундаж -23.9 -17.8 -3.6 8.9 15.9 22.7 23.7 20.8 13.06 2.6 -9.8 -20.3 
хөрсний их -4.02 9.9 29.5 42.01 47.7 53.8 54.2 51.3 45.3 32.5 13.9 -1.2 
хөрсний 
бага -36.4 -35 -26.8 -14.7 -6.7 1.05 5.5 2.03 -6.9 -15.5 -25.8 -33.8 
тунадас 2.1 1 1.5 2.9 3.2 26.2 27.8 16.2 3.4 4.9 0.4 0.6 
салхины 
дундаж 0.8 1.4 1.6 2.1 3.01 2.1 2.2 1.8 1.7 1.8 1.7 1.07 
салхины 
их хурд 13.1 15.3 20.6 20.6 26 16 14.5 16.1 17 19.1 19.1 18.4 

 
 Диаграм-1 

 
 

2 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Дэлүүн станцын цаг уурын үзүүлэлтүүд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
агаарын  
дундаж -22.1 -17.6 -7.4 1.5 5.8 12.4 14.2 12.5 8.2 -0.53 -10.7 -19.3 

агаарын их -0.5 -1.5 10.8 18.2 20.6 27.6 28 26.3 24.5 18 7.5 1.5 
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2 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Дэлүүн станцын цаг уурын үзүүлэлтүүд
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

агаарын дундаж -22.1 -17.6 -7.4 1.5 5.8 12.4 14.2 12.5 8.2 -0.53 -10.7 -19.3
агаарын их -0.5 -1.5 10.8 18.2 20.6 27.6 28 26.3 24.5 18 7.5 1.5
агаарын бага -40.9 -36.1 -29 -21.9 -10.7 -2.8 0.9 -3.5 -12.2 -17.8 -31.6 -35.5
хөрсний дундаж -24.2 -18.3 -5.5 5.8 12.1 19.3 20.5 17.8 10.4 0.7 -11.2 -21.6
хөрсний их 10.9 15.5 37.4 47.4 54.6 56.5 58.1 57.4 51.4 36.2 18.9 6.5
хөрсний бага -47 -42 -36.6 -28.3 -14 -4.5 -2.1 -6 -13.3 -22.5 -33.2 -41.4
тунадас 0.8 0.6 1.1 3.8 14.1 31.8 25.8 16.3 8.4 3.1 1.8 1.6
салхины дундаж 0.9 1.1 1.5 2.3 2.9 2.1 1.7 1.7 1.5 1.5 1.4 0.9
салхины их хурд 18 24 34 28 24 21 18 20 16 18 20 16

Диаграм-2

агаарын 
бага -40.9 -36.1 -29 -21.9 -10.7 -2.8 0.9 -3.5 -12.2 -17.8 -31.6 -35.5 
хөрсний 
дундаж -24.2 -18.3 -5.5 5.8 12.1 19.3 20.5 17.8 10.4 0.7 -11.2 -21.6 

хөрсний их 10.9 15.5 37.4 47.4 54.6 56.5 58.1 57.4 51.4 36.2 18.9 6.5 
хөрсний 
бага -47 -42 -36.6 -28.3 -14 -4.5 -2.1 -6 -13.3 -22.5 -33.2 -41.4 

тунадас 0.8 0.6 1.1 3.8 14.1 31.8 25.8 16.3 8.4 3.1 1.8 1.6 
салхины 
дундаж 0.9 1.1 1.5 2.3 2.9 2.1 1.7 1.7 1.5 1.5 1.4 0.9 
салхины их 
хурд 18 24 34 28 24 21 18 20 16 18 20 16 

Диаграм-2 

 
 

3 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Өлгий станцын цаг уурын үзүүлэлтүүд 
             
  

           
12 

агаарын 
дундаж -18.1 -15.1 -5.0 5.5 9.3 15.8 17.7 15.6 9.1 2.3 -7.4 -15.1 
агаарын 
их -3.1 0.7 11.4 19.8 23.2 28.3 29.3 27.7 24.7 17.6 7.0 -0.0 
агаарын 
бага -31.6 -30.0 -22.9 -12.5 -5.6 3.6 6.6 2.7 -5 -12.8 -23.4 -28.5 
хөрсний 
дундаж -19.4 -14.8 -2.3 9.1 15.6 22.4 24.2 21 12.8 3.6 -8.6 -17.1 
хөрсний 
их 2.2 11.1 34.4 44.2 51.4 57.7 57.7 53.6 47.2 33.2 15.3 4.1 
хөрсний 
бага -33.7 -32.3 -24.2 -14.5 -7.4 2.7 5.6 1.8 -3.9 -14.5 -26.0 -30.1 
тунадас 0.7 1.6 1.6 5.1 11.0 31.4 22.7 21.2 7.5 4.1 2.2 0.4 
салхины 
дундаж 3.2 2.6 4.3 4.4 4.9 4.3 4.1 3.5 3.5 4.15 4.1 3.5 
салхины 
их хурд 21 24.8 27.6 23 27 24 25.6 22.1 23 23.5 24.1 20.8 

          
 

                            
          

Диаграм3 
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3 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Өлгий станцын цаг уурын үзүүлэлтүүд
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

агаарын дундаж -18.1 -15.1 -5.0 5.5 9.3 15.8 17.7 15.6 9.1 2.3 -7.4 -15.1
агаарын их -3.1 0.7 11.4 19.8 23.2 28.3 29.3 27.7 24.7 17.6 7.0 -0.0
агаарын бага -31.6 -30.0 -22.9 -12.5 -5.6 3.6 6.6 2.7 -5 -12.8 -23.4 -28.5
хөрсний дундаж -19.4 -14.8 -2.3 9.1 15.6 22.4 24.2 21 12.8 3.6 -8.6 -17.1
хөрсний их 2.2 11.1 34.4 44.2 51.4 57.7 57.7 53.6 47.2 33.2 15.3 4.1
хөрсний бага -33.7 -32.3 -24.2 -14.5 -7.4 2.7 5.6 1.8 -3.9 -14.5 -26.0 -30.1
тунадас 0.7 1.6 1.6 5.1 11.0 31.4 22.7 21.2 7.5 4.1 2.2 0.4
салхины дундаж 3.2 2.6 4.3 4.4 4.9 4.3 4.1 3.5 3.5 4.15 4.1 3.5
салхины их хурд 21 24.8 27.6 23 27 24 25.6 22.1 23 23.5 24.1 20.8

Диаграм 3

 
4 дүгээр хүснэгт. 2009-2014 оны Булган станцын цаг уурын үзүүлэлтүүд 

        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
агаарын 
дундаж -21.9 -19.1 -10.5 2.7 7.7 14.1 16.2 14.3 8.3 0.8 -10.9 -19.2 
агаарын их -7.0 -3.4 9.9 17.4 21.3 26.3 27.9 27.1 23.5 16.8 4.5 -2.6 
агаарын 
бага -33.2 -32.6 -26.5 -12.7 -5.1 2.3 4.3 1.16 -5.6 -13.9 -25.9 -31.6 
хөрсний 
дундаж -25.0 -21.1 -9.2 5.9 13.5 20.0 21.7 18.8 11.3 0.6 -12.9 -22.1 
хөрсний их -2.9 3.2 22.0 37.8 51.5 56.2 58.4 53.6 47.9 34.5 13.6 -1.08 
хөрсний 
бага -37.5 -37.5 -30.4 -15.0 -9.3 -1.2 1.3 -1.4 -8.8 -16.9 -30.3 -35.7 
тунадас 5.6 4.0 9.2 4.8 13.5 21.8 26.0 15.2 9.03 7.0 8.03 5.4 
салхины 
дундаж 0.9 1.1 1.5 1.9 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4 1. 0.8 0.8 
салхины их 
хурд 13.8 15 18.6 19.3 19 18.6 17.6 17.3 18.3 17 18 17.6 

Диаграм-4 

 
5 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Баяннуур станцын цаг уурын 

үзүүлэлтүүд 
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
агаарын 
дундаж -25.4 -20.3 -5.3 10.2 12.1 18.6 20.1 17.7 10.6 3.2 -9.2 -19.4 
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4 дүгээр хүснэгт. 2009-2014 оны Булган станцын цаг уурын үзүүлэлтүүд

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

агаарын дундаж -21.9 -19.1 -10.5 2.7 7.7 14.1 16.2 14.3 8.3 0.8 -10.9 -19.2

агаарын их -7.0 -3.4 9.9 17.4 21.3 26.3 27.9 27.1 23.5 16.8 4.5 -2.6

агаарын бага -33.2 -32.6 -26.5 -12.7 -5.1 2.3 4.3 1.16 -5.6 -13.9 -25.9 -31.6

хөрсний дундаж -25.0 -21.1 -9.2 5.9 13.5 20.0 21.7 18.8 11.3 0.6 -12.9 -22.1

хөрсний их -2.9 3.2 22.0 37.8 51.5 56.2 58.4 53.6 47.9 34.5 13.6 -1.08

хөрсний бага -37.5 -37.5 -30.4 -15.0 -9.3 -1.2 1.3 -1.4 -8.8 -16.9 -30.3 -35.7

тунадас 5.6 4.0 9.2 4.8 13.5 21.8 26.0 15.2 9.03 7.0 8.03 5.4

салхины дундаж 0.9 1.1 1.5 1.9 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4 1. 0.8 0.8

салхины их хурд 13.8 15 18.6 19.3 19 18.6 17.6 17.3 18.3 17 18 17.6

Диаграм-4

 
4 дүгээр хүснэгт. 2009-2014 оны Булган станцын цаг уурын үзүүлэлтүүд 

        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
агаарын 
дундаж -21.9 -19.1 -10.5 2.7 7.7 14.1 16.2 14.3 8.3 0.8 -10.9 -19.2 
агаарын их -7.0 -3.4 9.9 17.4 21.3 26.3 27.9 27.1 23.5 16.8 4.5 -2.6 
агаарын 
бага -33.2 -32.6 -26.5 -12.7 -5.1 2.3 4.3 1.16 -5.6 -13.9 -25.9 -31.6 
хөрсний 
дундаж -25.0 -21.1 -9.2 5.9 13.5 20.0 21.7 18.8 11.3 0.6 -12.9 -22.1 
хөрсний их -2.9 3.2 22.0 37.8 51.5 56.2 58.4 53.6 47.9 34.5 13.6 -1.08 
хөрсний 
бага -37.5 -37.5 -30.4 -15.0 -9.3 -1.2 1.3 -1.4 -8.8 -16.9 -30.3 -35.7 
тунадас 5.6 4.0 9.2 4.8 13.5 21.8 26.0 15.2 9.03 7.0 8.03 5.4 
салхины 
дундаж 0.9 1.1 1.5 1.9 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4 1. 0.8 0.8 
салхины их 
хурд 13.8 15 18.6 19.3 19 18.6 17.6 17.3 18.3 17 18 17.6 

Диаграм-4 

 
5 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Баяннуур станцын цаг уурын 

үзүүлэлтүүд 
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
агаарын 
дундаж -25.4 -20.3 -5.3 10.2 12.1 18.6 20.1 17.7 10.6 3.2 -9.2 -19.4 
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5 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Баяннуур станцын цаг уурын үзүүлэлтүүд

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

агаарын дундаж -25.4 -20.3 -5.3 10.2 12.1 18.6 20.1 17.7 10.6 3.2 -9.2 -19.4

агаарын их -6.6 -1.3 14.3 22.7 26.3 31.1 31.6 29.9 26.7 19.9 7.9 -0.2

агаарын бага -37.0 -34.5 -25.3 -10.2 -3.4 5.4 8.3 4.1 -4.3 -12.01 -24.7 -32.6

хөрсний дундаж -27.1 -12.7 -5.5 10.2 17.3 24.5 25.7 22.7 13.6 4.08 -10.05 -21.7

хөрсний их -4.5 5.8 29.3 43.8 52.2 59.1 60.0 54.8 47.6 35.5 16.3 -0.05

хөрсний бага -39.5 -39.1 -31.7 -12.8 -6.8 0.2 4.9 2.7 -4.5 -14.7 -27.0 -36.1

тунадас 1.8 1.9 4.3 3.8 7.2 26.3 18.5 18.8 4.7 5.1 1.6 1.7

салхины дундаж 1.2 0.5 1.4 2.0 2.7 2.1 1.9 1.3 1.4 1.2 1.06 0.5

салхины их хурд 8.1 10.1 16.6 16.5 18.8 15 15 12 16.1 15.1 14.3 10.6
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Диаграм-5

агаарын 
их -6.6 -1.3 14.3 22.7 26.3 31.1 31.6 29.9 26.7 19.9 7.9 -0.2 
агаарын 
бага -37.0 -34.5 -25.3 -10.2 -3.4 5.4 8.3 4.1 -4.3 

-
12.01 -24.7 -32.6 

хөрсний 
дундаж -27.1 -12.7 -5.5 10.2 17.3 24.5 25.7 22.7 13.6 4.08 -10.05 -21.7 
хөрсний 
их -4.5 5.8 29.3 43.8 52.2 59.1 60.0 54.8 47.6 35.5 16.3 -0.05 
хөрсний 
бага -39.5 -39.1 -31.7 -12.8 -6.8 0.2 4.9 2.7 -4.5 -14.7 -27.0 -36.1 

тунадас 1.8 1.9 4.3 3.8 7.2 26.3 18.5 18.8 4.7 5.1 1.6 1.7 
салхины 
дундаж 1.2 0.5 1.4 2.0 2.7 2.1 1.9 1.3 1.4 1.2 1.06 0.5 
салхины 
их хурд 8.1 10.1 16.6 16.5 18.8 15 15 12 16.1 15.1 14.3 10.6 

Диаграм-5 

 
6 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Алтай станцын цаг уурын үзүүлэлтүүд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
агаарын 
дундаж -20.9 

-
17.9 -8.6 0.5 5.1 11.5 13.05 11.5 5.4 -1.2 -7.6 

-
18.2 

агаарын их -5.01 -1.9 8.2 14.7 18.2 23.3 24.8 23.4 20.2 13.8 5.3 -2.5 
агаарын 
бага 

-
35.08 

-
32.9 -26.9 

-
15.6 -8.4 0.1 1.3 -1.3 -8.06 -16.8 -26.2 

-
32.3 

хөрсний 
дундаж -23.7 

-
15.9 -6.8 4.5 10.8 17.3 18.2 15.7 7.8 -1.08 -12.3 

-
21.1 

хөрсний их -0.4 12.8 30.03 42.3 49.8 56.5 56.4 50.9 43.7 30.9 12.4 2.4 
хөрсний 
бага -40.9 

-
39.7 -33.2 

-
21.5 

-
15.1 -6.1 -2.6 -6.3 -12.9 -22.4 -30.8 

-
37.1 

тунадас 3.1 1.7 4.4 5.1 12.7 26.7 35.05 22.4 16.06 9.6 4.4 2.05 
салхины 
дундаж 1.3 1.4 1.8 2.3 3.1 2.04 1.9 2.02 1.8 2.03 1.9 1.2 
салхины их 
хурд 13.5 14.1 15.8 17.5 19.3 13.5 13.3 13.3 13.3 16.1 15.5 12.8 

 
Диаграм-6 
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6 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Алтай станцын цаг уурын үзүүлэлтүүд

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

агаарын дундаж -20.9 -17.9 -8.6 0.5 5.1 11.5 13.05 11.5 5.4 -1.2 -7.6 -18.2

агаарын их -5.01 -1.9 8.2 14.7 18.2 23.3 24.8 23.4 20.2 13.8 5.3 -2.5

агаарын бага -35.08 -32.9 -26.9 -15.6 -8.4 0.1 1.3 -1.3 -8.06 -16.8 -26.2 -32.3

хөрсний дундаж -23.7 -15.9 -6.8 4.5 10.8 17.3 18.2 15.7 7.8 -1.08 -12.3 -21.1

хөрсний их -0.4 12.8 30.03 42.3 49.8 56.5 56.4 50.9 43.7 30.9 12.4 2.4

хөрсний бага -40.9 -39.7 -33.2 -21.5 -15.1 -6.1 -2.6 -6.3 -12.9 -22.4 -30.8 -37.1

тунадас 3.1 1.7 4.4 5.1 12.7 26.7 35.05 22.4 16.06 9.6 4.4 2.05

салхины дундаж 1.3 1.4 1.8 2.3 3.1 2.04 1.9 2.02 1.8 2.03 1.9 1.2

салхины их хурд 13.5 14.1 15.8 17.5 19.3 13.5 13.3 13.3 13.3 16.1 15.5 12.8

Диаграм-6

 
7 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Буянт харуулын  цаг уурын үзүүлэлтүүд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
агаарын 
дундаж -18.9 -13.2 -4.9 4.95 6.8 14.9 16.7 14.8 8.5 2.06 -7.7 -14.9 

агаарын их -4.4 -1.4 12.4 17.4 21.1 26.3 27.5 25.8 23.05 17.7 7.1 -1.4 
агаарын 
бага -31.1 -28.0 -11.5 -13.7 -6.8 2.9 5.1 2.3 -5.5 -12.8 -22.4 -28.3 
хөрсний 
дундаж -19.1 -13.4 -3.5 9.5 16.1 23.4 24.5 22.4 13.2 2.9 -8.4 -16.2 

хөрсний их -3.2 8.5 27.05 42.2 50.1 54.3 58.1 53.9 43.9 32.3 13.8 1.5 
хөрсний 
бага -35.4 -32.1 -30.2 -17.6 -9.2 -1.4 2.6 0.05 -8.6 -16.7 -25.6 -32.1 

тунадас 0.5 2.8 1.4 1.7 5.9 20.7 29.0 25.3 3.7 2.6 2.2 2.4 
салхины 
дундаж 2.4 2.6 4 4.2 4.8 4.1 3.6 3.4 3.6 4.03 3.4 2.4 
салхины их 
хурд 12.8 16 16.5 15.8 17.8 14.3 13.3 13.3 14.3 15.8 15.6 14.3 
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7 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Буянт харуулын цаг уурын үзүүлэлтүүд

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
агаарын дундаж -18.9 -13.2 -4.9 4.95 6.8 14.9 16.7 14.8 8.5 2.06 -7.7 -14.9

агаарын их -4.4 -1.4 12.4 17.4 21.1 26.3 27.5 25.8 23.05 17.7 7.1 -1.4

агаарын бага -31.1 -28.0 -11.5 -13.7 -6.8 2.9 5.1 2.3 -5.5 -12.8 -22.4 -28.3

хөрсний дундаж -19.1 -13.4 -3.5 9.5 16.1 23.4 24.5 22.4 13.2 2.9 -8.4 -16.2

хөрсний их -3.2 8.5 27.05 42.2 50.1 54.3 58.1 53.9 43.9 32.3 13.8 1.5

хөрсний бага -35.4 -32.1 -30.2 -17.6 -9.2 -1.4 2.6 0.05 -8.6 -16.7 -25.6 -32.1

тунадас 0.5 2.8 1.4 1.7 5.9 20.7 29.0 25.3 3.7 2.6 2.2 2.4

салхины дундаж 2.4 2.6 4 4.2 4.8 4.1 3.6 3.4 3.6 4.03 3.4 2.4

салхины их хурд 12.8 16 16.5 15.8 17.8 14.3 13.3 13.3 14.3 15.8 15.6 14.3

Диаграм-7

 
7 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Буянт харуулын  цаг уурын үзүүлэлтүүд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
агаарын 
дундаж -18.9 -13.2 -4.9 4.95 6.8 14.9 16.7 14.8 8.5 2.06 -7.7 -14.9 

агаарын их -4.4 -1.4 12.4 17.4 21.1 26.3 27.5 25.8 23.05 17.7 7.1 -1.4 
агаарын 
бага -31.1 -28.0 -11.5 -13.7 -6.8 2.9 5.1 2.3 -5.5 -12.8 -22.4 -28.3 
хөрсний 
дундаж -19.1 -13.4 -3.5 9.5 16.1 23.4 24.5 22.4 13.2 2.9 -8.4 -16.2 

хөрсний их -3.2 8.5 27.05 42.2 50.1 54.3 58.1 53.9 43.9 32.3 13.8 1.5 
хөрсний 
бага -35.4 -32.1 -30.2 -17.6 -9.2 -1.4 2.6 0.05 -8.6 -16.7 -25.6 -32.1 

тунадас 0.5 2.8 1.4 1.7 5.9 20.7 29.0 25.3 3.7 2.6 2.2 2.4 
салхины 
дундаж 2.4 2.6 4 4.2 4.8 4.1 3.6 3.4 3.6 4.03 3.4 2.4 
салхины их 
хурд 12.8 16 16.5 15.8 17.8 14.3 13.3 13.3 14.3 15.8 15.6 14.3 

 
Диаграм-7 
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8 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Толбо харуулын цаг уурын үзүүлэлтүүд

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
агаарын 
дундаж -19.7 -16.5 -6.03 2.5 7.08 13.6 15.7 13.5 7.2 2.8 -10.3 -16.8

агаарын их -6.2 -2.7 9.8 16.0 20.08 25.3 26.9 25.2 20.1 14.9 4.4 -3.2
агаарын бага -32.5 -31.8 -22.4 -13.7 -6.9 1.1 4.1 1.6 -7.2 -14.6 -25.8 -30.6
хөрсний 
дундаж -20.7 -17.3 -3.2 3.7 13.7 21.2 23.1 21.2 12.7 2.1 -11.6 -20.02

хөрсний их -5.3 5.08 24.9 39.08 46.9 51.9 51.9 47.2 40.2 27.4 10.6 -4.08
хөрсний бага -38.2 -35.2 -25.3 -18.7 -8.9 -0.5 2.04 -0.1 -9.6 -16.8 -30.1 -33.08
тунадас 0.3 0.5 0.9 2.3 5.5 23.4 21.3 9.6 6.7 3.06 4.05 0.4
салхины 
дундаж 2.2 3.02 3.3 3.8 4.2 3.3 3.6 3.1 3.1 3.5 2.9 3.05

салхины их 
хурд 13.4 14.4 16.8 15.3 17.6 13 14.3 12.5 15.6 16.4 14 15.1
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Диаграм-8

8 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Толбо харуулын цаг уурын үзүүлэлтүүд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
агаарын 
дундаж -19.7 -16.5 -6.03 2.5 7.08 13.6 15.7 13.5 7.2 2.8 -10.3 -16.8 

агаарын их -6.2 -2.7 9.8 16.0 20.08 25.3 26.9 25.2 20.1 14.9 4.4 -3.2 
агаарын 
бага -32.5 -31.8 -22.4 -13.7 -6.9 1.1 4.1 1.6 -7.2 -14.6 -25.8 -30.6 
хөрсний 
дундаж -20.7 -17.3 -3.2 3.7 13.7 21.2 23.1 21.2 12.7 2.1 -11.6 

-
20.02 

хөрсний их -5.3 5.08 24.9 39.08 46.9 51.9 51.9 47.2 40.2 27.4 10.6 -4.08 
хөрсний 
бага -38.2 -35.2 -25.3 -18.7 -8.9 -0.5 2.04 -0.1 -9.6 -16.8 -30.1 

-
33.08 

тунадас 0.3 0.5 0.9 2.3 5.5 23.4 21.3 9.6 6.7 3.06 4.05 0.4 
салхины 
дундаж 2.2 3.02 3.3 3.8 4.2 3.3 3.6 3.1 3.1 3.5 2.9 3.05 
салхины их 
хурд 13.4 14.4 16.8 15.3 17.6 13 14.3 12.5 15.6 16.4 14 15.1 

Диаграм-8 

 
 

9 дүгээр хүснэгт. 2009-2014 оны Улаанхус харуулын цаг уурын үзүүлэлтүүд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
агаарын 
дундаж -21.1 -17.2 -6.9 5.2 9.6 16.05 17.7 15.8 8.7 3.08 -10.7 -19.3 

агаарын их -6.6 -0.2 9.6 18.5 23.3 31.2 28.5 26.9 23.7 17.2 5.5 -2.2 
агаарын 
бага -28.5 -31.1 -22.8 -10.4 -4.8 3.7 7.1 3.05 -5.8 -8.9 -23.6 -31.5 
хөрсний 
дундаж -22.1 -16.6 -2.8 10.9 17.2 23.7 25.2 22.6 14 4.2 -10.3 -21.2 

хөрсний их -5.7 8.3 25.9 40.9 48.3 53.5 56.05 52.9 46.7 32.8 13.7 -0.5 
хөрсний 
бага -34.8 -33.8 -24.8 -12.9 -4.2 2.1 5.03 0.5 -7.2 -15.1 -13.4 -33.9 

тунадас 2.1 1.8 6.1 3.7 7.2 30.1 25.01 19.4 3.8 5.5 1.6 1.9 
салхины 
дундаж 0.6 0.7 1.4 1.7 1.6 1.1 1.06 0.6 1.4 1.02 0.8 0.6 
салхины их 
хурд 10.8 13.4 16.3 16.5 15.6 13.5 10 11.2 14.6 16 12 13.4 
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9 дүгээр хүснэгт. 2009-2014 оны Улаанхус харуулын цаг уурын үзүүлэлтүүд

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

агаарын дундаж -21.1 -17.2 -6.9 5.2 9.6 16.05 17.7 15.8 8.7 3.08 -10.7 -19.3

агаарын их -6.6 -0.2 9.6 18.5 23.3 31.2 28.5 26.9 23.7 17.2 5.5 -2.2

агаарын бага -28.5 -31.1 -22.8 -10.4 -4.8 3.7 7.1 3.05 -5.8 -8.9 -23.6 -31.5

хөрсний дундаж -22.1 -16.6 -2.8 10.9 17.2 23.7 25.2 22.6 14 4.2 -10.3 -21.2

хөрсний их -5.7 8.3 25.9 40.9 48.3 53.5 56.05 52.9 46.7 32.8 13.7 -0.5

хөрсний бага -34.8 -33.8 -24.8 -12.9 -4.2 2.1 5.03 0.5 -7.2 -15.1 -13.4 -33.9

тунадас 2.1 1.8 6.1 3.7 7.2 30.1 25.01 19.4 3.8 5.5 1.6 1.9

салхины дундаж 0.6 0.7 1.4 1.7 1.6 1.1 1.06 0.6 1.4 1.02 0.8 0.6

салхины их хурд 10.8 13.4 16.3 16.5 15.6 13.5 10 11.2 14.6 16 12 13.4

Диарграм-9Диарграм-9 

 
 

10 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Сагсай харуулын цаг уурын үзүүлэлтүүд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
агаарын 
дундаж 

-
21.4 

-
16.5 -4.9 6.4 9.5 15.9 17.6 15.1 8.8 1.6 -9.6 

-
19.5 

агаарын 
их -5.4 -0.2 12.6 20.1 22.8 27.6 29.01 27.1 24.1 17.7 6.5 -1.1 
агаарын 
бага 

-
34.2 

-
31.8 -22.7 

-
11.6 -6.7 2.7 4.9 1.6 -4.9 

-
13.05 -25.8 

-
31.9 

хөрсний 
дундаж 

-
23.9 -17 -2.6 11.2 16.5 23.2 24.9 21.01 12.9 2.7 -10.3 

-
21.1 

хөрсний их -2.9 9.8 32.2 43.5 47.9 54.7 54.9 52.08 46.5 32.1 14.3 -0.1 
хөрсний 
бага 

-
39.3 

-
35.9 -24.3 

-
17.7 -8.08 0.6 2.9 -1.5 -9.7 -17.8 -29.2 

-
36.1 

тунадас 1.4 0.4 1.5 4.8 6.3 32.2 20.6 19.03 7.03 6.3 2.4 1.07 
салхины 
дундаж 0.8 1.2 2.1 2.4 3.04 2.08 1.9 1.8 1.9 2.2 1.6 0.6 
салхины 
их хурд 11.8 14.2 17.6 15.7 17.6 13.2 13.6 14 15 17 12 11 

 
Диаграм-10 

 
11 дүгээр хүснэгт. 2009-2014 оны Цэнгэл харуулын цаг уурын үзүүлэлтүүд 
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10 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Сагсай харуулын цаг уурын үзүүлэлтүүд

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

агаарын дундаж -21.4 -16.5 -4.9 6.4 9.5 15.9 17.6 15.1 8.8 1.6 -9.6 -19.5

агаарын их -5.4 -0.2 12.6 20.1 22.8 27.6 29.01 27.1 24.1 17.7 6.5 -1.1

агаарын бага -34.2 -31.8 -22.7 -11.6 -6.7 2.7 4.9 1.6 -4.9 -13.05 -25.8 -31.9

хөрсний дундаж -23.9 -17 -2.6 11.2 16.5 23.2 24.9 21.01 12.9 2.7 -10.3 -21.1

хөрсний их -2.9 9.8 32.2 43.5 47.9 54.7 54.9 52.08 46.5 32.1 14.3 -0.1

хөрсний бага -39.3 -35.9 -24.3 -17.7 -8.08 0.6 2.9 -1.5 -9.7 -17.8 -29.2 -36.1

тунадас 1.4 0.4 1.5 4.8 6.3 32.2 20.6 19.03 7.03 6.3 2.4 1.07

салхины дундаж 0.8 1.2 2.1 2.4 3.04 2.08 1.9 1.8 1.9 2.2 1.6 0.6

салхины их хурд 11.8 14.2 17.6 15.7 17.6 13.2 13.6 14 15 17 12 11

Диаграм-10

Диарграм-9 

 
 

10 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Сагсай харуулын цаг уурын үзүүлэлтүүд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
агаарын 
дундаж 

-
21.4 

-
16.5 -4.9 6.4 9.5 15.9 17.6 15.1 8.8 1.6 -9.6 

-
19.5 

агаарын 
их -5.4 -0.2 12.6 20.1 22.8 27.6 29.01 27.1 24.1 17.7 6.5 -1.1 
агаарын 
бага 

-
34.2 

-
31.8 -22.7 

-
11.6 -6.7 2.7 4.9 1.6 -4.9 

-
13.05 -25.8 

-
31.9 

хөрсний 
дундаж 

-
23.9 -17 -2.6 11.2 16.5 23.2 24.9 21.01 12.9 2.7 -10.3 

-
21.1 

хөрсний их -2.9 9.8 32.2 43.5 47.9 54.7 54.9 52.08 46.5 32.1 14.3 -0.1 
хөрсний 
бага 

-
39.3 

-
35.9 -24.3 

-
17.7 -8.08 0.6 2.9 -1.5 -9.7 -17.8 -29.2 

-
36.1 

тунадас 1.4 0.4 1.5 4.8 6.3 32.2 20.6 19.03 7.03 6.3 2.4 1.07 
салхины 
дундаж 0.8 1.2 2.1 2.4 3.04 2.08 1.9 1.8 1.9 2.2 1.6 0.6 
салхины 
их хурд 11.8 14.2 17.6 15.7 17.6 13.2 13.6 14 15 17 12 11 

 
Диаграм-10 

 
11 дүгээр хүснэгт. 2009-2014 оны Цэнгэл харуулын цаг уурын үзүүлэлтүүд 
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11 дүгээр хүснэгт. 2009-2014 оны Цэнгэл харуулын цаг уурын үзүүлэлтүүд

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

агаарын дундаж -23.2 -17.3 -6.7 2.7 8.1 15.4 16.06 14.06 9.7 1 -10 -19.4

агаарын их -7.2 -2.3 10.01 16.2 21.5 27.4 27.9 25.9 21.4 16.5 5.6 -3.6

агаарын бага -35.6 -32.2 -26.06 -14.4 -3.8 2.4 4.5 1.08 -7.02 -13.4 -25.08 -31.6

хөрсний дундаж -24.2 -18.7 -4.3 8.1 16.5 24.7 25.5 23.4 14.07 3.1 -9.8 -20.9

хөрсний их -4.5 3.6 28.8 42.2 51.3 56.8 55.5 55.3 43.5 32.7 17.4 -0.01

хөрсний бага -39.6 -36.7 -30.7 -17.3 -9.02 0.8 3.08 -1.2 -8.3 -17.2 -27.7 -35.8

тунадас 1.8 0.4 3.3 3.3 10.3 18.9 32.2 16.4 4.5 5.3 1.6 1.5

салхины дундаж 1.4 2.4 4.03 4.3 4.7 3.5 3.1 3.2 3.07 3.06 2.8 1.3

салхины их хурд 14 15.4 18.5 17.6 20 16.4 17 16.5 14.7 18.5 16.5 14.6
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Диаграм-11

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
агаарын 
дундаж -23.2 -17.3 -6.7 2.7 8.1 15.4 16.06 14.06 9.7 1 -10 -19.4 

агаарын их -7.2 -2.3 10.01 16.2 21.5 27.4 27.9 25.9 21.4 16.5 5.6 -3.6 
агаарын 
бага -35.6 -32.2 

-
26.06 -14.4 -3.8 2.4 4.5 1.08 -7.02 -13.4 

-
25.08 -31.6 

хөрсний 
дундаж -24.2 -18.7 -4.3 8.1 16.5 24.7 25.5 23.4 14.07 3.1 -9.8 -20.9 

хөрсний их -4.5 3.6 28.8 42.2 51.3 56.8 55.5 55.3 43.5 32.7 17.4 -0.01 
хөрсний 
бага -39.6 -36.7 -30.7 -17.3 -9.02 0.8 3.08 -1.2 -8.3 -17.2 -27.7 -35.8 

тунадас 1.8 0.4 3.3 3.3 10.3 18.9 32.2 16.4 4.5 5.3 1.6 1.5 
салхины 
дундаж 1.4 2.4 4.03 4.3 4.7 3.5 3.1 3.2 3.07 3.06 2.8 1.3 
салхины их 
хурд 14 15.4 18.5 17.6 20 16.4 17 16.5 14.7 18.5 16.5 14.6 

Диаграм-11 

 
12 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Даян харуулын цаг уурын үзүүлэлтүүд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
агаарын 
дундаж -23.9 -20.6 -12.7 -1.6 7.1 10.3 11.7 11.3 5.08 -2.3 -12.2 -20.8 

агаарын их -8.9 -4.7 5.02 11.9 18 23.1 24.05 24.3 19.1 12.9 2.7 -4.8 
агаарын 
бага -38.2 

-
38.03 -32.4 -17.8 -11.6 -2.9 -2.8 -2.6 -9.4 -18.9 -29.4 -35.7 

хөрсний 
дундаж -27.3 -23.4 -15.3 4.08 10.8 16.5 17.1 17.5 9.01 -1.7 -14.5 -24.4 

хөрсний их -9.6 -0.6 13.5 37.7 46.4 49.4 54.6 51.1 40.8 25.8 5.2 -4.8 
хөрсний 
бага -41.1 -43.2 -38.5 -20.8 -14.1 -3.4 -4.1 -4.2 -11.3 -21.8 -33.1 -41.2 

тунадас 3.6 2.9 2.6 4.4 29.1 50.8 34.3 28.1 19.1 11.23 5.8 2.5 
салхины 
дундаж 2.5 2.3 3.3 3.7 4.1 4.2 4.3 3.7 4.2 3.7 4.04 2.27 
салхины их 
хурд 12.3 13.3 13.6 13.2 13.8 13.1 12.8 11.6 14 13.6 14 13.5 
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12 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны Даян харуулын цаг уурын үзүүлэлтүүд

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

агаарын дундаж -23.9 -20.6 -12.7 -1.6 7.1 10.3 11.7 11.3 5.08 -2.3 -12.2 -20.8

агаарын их -8.9 -4.7 5.02 11.9 18 23.1 24.05 24.3 19.1 12.9 2.7 -4.8

агаарын бага -38.2 -38.03 -32.4 -17.8 -11.6 -2.9 -2.8 -2.6 -9.4 -18.9 -29.4 -35.7

хөрсний дундаж -27.3 -23.4 -15.3 4.08 10.8 16.5 17.1 17.5 9.01 -1.7 -14.5 -24.4

хөрсний их -9.6 -0.6 13.5 37.7 46.4 49.4 54.6 51.1 40.8 25.8 5.2 -4.8

хөрсний бага -41.1 -43.2 -38.5 -20.8 -14.1 -3.4 -4.1 -4.2 -11.3 -21.8 -33.1 -41.2

тунадас 3.6 2.9 2.6 4.4 29.1 50.8 34.3 28.1 19.1 11.23 5.8 2.5

салхины дундаж 2.5 2.3 3.3 3.7 4.1 4.2 4.3 3.7 4.2 3.7 4.04 2.27

салхины их хурд 12.3 13.3 13.6 13.2 13.8 13.1 12.8 11.6 14 13.6 14 13.5

Диаграм-12

 
13 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны ургац /ц-га/ 

сумууд/онууд 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Дэлүүн 1 1 1.6 4.1 4 3.05 
Өлгий 0.2 0.3 1.1 2.5 2.4 0.7 
Булган 0.3 1.5 0.5 1.6 1.1 1.2 
Баяннуур 3.6 1.9 1.2 1.8 1.6 1.1 
Алтай 1.2 1.1 3.2 3.5 3.6 3.4 
Буянт 0.7 0.6 1.8 6.1 4.7 2.8 
Толбо 0.4 0.6 1.4 1.4 1.8 1.8 
Ногооннуур 1.9 1.9 3.6 3.3 2.5 2.7 
Цэнгэл 2.2 2.6 1.9 2.9 3.1 2.1 
Сагсай-Даян 1 1 1.2 1.7 1.8 2.1 
Бугат 0.8 2.7 5.2 2.6 4.3 2.5 
Алтанцөгц 1 2.5 2.1 2.5 2.9 1.5 
Улаанхус 0.2 0.3 0.8 2.7 4.3 3 
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13 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны ургац (ц-га)
сумууд/онууд 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Дэлүүн 1 1 1.6 4.1 4 3.05
Өлгий 0.2 0.3 1.1 2.5 2.4 0.7
Булган 0.3 1.5 0.5 1.6 1.1 1.2
Баяннуур 3.6 1.9 1.2 1.8 1.6 1.1
Алтай 1.2 1.1 3.2 3.5 3.6 3.4
Буянт 0.7 0.6 1.8 6.1 4.7 2.8
Толбо 0.4 0.6 1.4 1.4 1.8 1.8
Ногооннуур 1.9 1.9 3.6 3.3 2.5 2.7
Цэнгэл 2.2 2.6 1.9 2.9 3.1 2.1
Сагсай-Даян 1 1 1.2 1.7 1.8 2.1
Бугат 0.8 2.7 5.2 2.6 4.3 2.5
Алтанцөгц 1 2.5 2.1 2.5 2.9 1.5
Улаанхус 0.2 0.3 0.8 2.7 4.3 3

Диаграм-13

 
13 дугаар хүснэгт. 2009-2014 оны ургац /ц-га/ 

сумууд/онууд 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Дэлүүн 1 1 1.6 4.1 4 3.05 
Өлгий 0.2 0.3 1.1 2.5 2.4 0.7 
Булган 0.3 1.5 0.5 1.6 1.1 1.2 
Баяннуур 3.6 1.9 1.2 1.8 1.6 1.1 
Алтай 1.2 1.1 3.2 3.5 3.6 3.4 
Буянт 0.7 0.6 1.8 6.1 4.7 2.8 
Толбо 0.4 0.6 1.4 1.4 1.8 1.8 
Ногооннуур 1.9 1.9 3.6 3.3 2.5 2.7 
Цэнгэл 2.2 2.6 1.9 2.9 3.1 2.1 
Сагсай-Даян 1 1 1.2 1.7 1.8 2.1 
Бугат 0.8 2.7 5.2 2.6 4.3 2.5 
Алтанцөгц 1 2.5 2.1 2.5 2.9 1.5 
Улаанхус 0.2 0.3 0.8 2.7 4.3 3 

 
Диаграм-13 
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дүгнэлт
1. Баян-Өлгий аймгийн нутаг дэвсгэрийн уур амьсгалыг тоймлон дүгнэхэд газрын 

хотгор гүдгэр, газарзүйн байршлаас шалтгаалан чийг хангамжтай газарт байнгын 
дулаан дутагдалтай, дулаан хангамжтай нутагт чийг дутагдалтай бөгөөд 
хур тунадас орсон хэмжээнээсээ их уурших нөхцөл бүрдсэн, эмзэг өвөрмөц 
байгальтай нутаг болох нь тодорхой харагдана.

2. Жилийн уур амьсгалын дөрвөн улирлын горим, эх газрын газар зүйн байршил, 
хотгор, гүдгэрийн хэлбэлзэл нь бэлчээрийн ургац, ургамалжилтын тархалт, бүс, 
бүслүүрийн хил заагийг илэрхийлэх гол хүчин зүйл болно. 

ашигласан хэвлэлийн жагсаалт
1. Uli[pan Beket, The Vegetation of the Mongolian Altai /Problems of sustainable land use and 

nature conservation/Bonn-Bad Godesberg8 Germany 2009.
2. Доржготов, Д. (1973): Монгол орны хөрсний тархалтын шинж байдалд уулархаг хотгор 

гүдгэрийн нөлөө // Монгол орны газарзүйн асуудал. ШУАХ. №12. Улаанбаатар, 7-14 х.
3. Доржготов Д., Батхишиг О. 2001: Высокогорные почвы Монгольского Алтая // Природные 

условия, история и культура западной Монголии и сопредельных регионов. Томск, ТГУ, 
с.10-12.

4. Жамбаажамц, Б. /1971/ Обзор о климате Монгольской Народной Республики. Улан-Батор, 
187 с. Текст: монг.

5. Баян-Өлгий аймгийн Цаг уурын албаны 2009-2014 оны цаг уурын станцуудын мэдээлэл 
(110 хүснэгт).
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ХөВсгөл нутагт бэлчээрийн ургамал ургаХ Хугацаа,
дулааны нөөцийн өөрчлөлтийг судалсан дүнгээс

1 С.Жавзандолгор, доктор 2 Ш.Оюунтуяа
1 Хөвсгөл аймгийн УЦУОША

2 ХААИС-ийн Экологийн тэнхим

Хураангуй
Манай орны мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үндсэн нөөц нь байгалийн бэлчээр 

юм. Агаарын температур +5°С-ыг дайрч тогтвортой дулаарах үеэр үет болон алаг 
өвст бэлчээрийн ургамлын цухуйлт жигдэрдэг учраас энэ хугацааг бэлчээрийн голлох 
ургамлын ургаж эхлэх хугацаа гэж үзэж болно. Энэхүү өгүүлэлд Хөвсгөл аймгийн нутгийн 
бэлчээрийн ургамлын ургах хугацаа, түүний өөрчлөлт, дулааны нөөцийн өөрчлөлтийг 
судалсан дүнгээс оруулсан болно.

Түлхүүр үгс: Зааг, тогтвортой дулаарах, хүйтрэх хугацаа, идэвхтэй температурын 
нийлбэр, эрт, хожуу

оршил
Ургамлын ургалтын хугацааны чийг дулааны хангамжийн үзүүлэлтийг уур амьсгалын 

гол үзүүлэлт болгон авч чийглэг өндөр уулын муж, чийглэгдүү уулын хээрийн муж гэж 2 
мужид хуваасан байна [Б.Жамбаажамц 1988]. Тус аймгийн газар нутаг уур амьсгалын 
тоон ангиллаар Хөвсгөлийн өндөр уулын тайгын, Хөвсгөлийн ойт хээрийн, Хангай 
нурууны арын Идэр, Эгийн гол орчмын ойт хээрийн хэсгийн мужид багтана [Р.Мижиддорж, 
Д.Дуламсүрэн нар 2014]. 

1990-ээд оноос өмнөх үед үет ургамлын цухуйлт Монгол орны нутгийн хойд хэсгээр 
5 дугаар сарын дундуур ажиглагддаг байсан бол уур амьсгалын өөрчлөлт ажиглагдаж 
байгаа өнөө үед энэ хугацаа хэрхэн өөрчлөгдсөнийг судлах шаардлага гарч байна.

Тус аймгийн хэмжээнд бэлчээрийн ургамлын ургах хугацаа, түүний өөрчлөлт, 
дулааны нөөцийн судалгаа өмнө төдийлөн хийж байгаагүй тул сүүлийн үеийн цаг уурын 
ажиглалтын мэдээ ашиглан энэхүү судалгааг хийхийг зорилоо.

судлагдсан байдал
Манай орны хэмжээнд таримал ургамлын агро уур амьсгалын нөөцийн судалгаа 

нилээд өргөн хэмжээнд судлагдсан боловч бэлчээрийн ургамлын судалгаа төдийлөн олон 
биш хийгдсэн байна.

Монгол орны говийн бүсийн тулгуур өртөөдийн 1960-2004 оны мэдээг ашиглан 
дулааны ба чийгийн хангамжийн нөөцийг тооцож бэлчээрийн ургамалд нөлөөлөх агро уур 
амьсгалын судалгааг хийсэн байна [Д.Аззаяа, Б.Ганцэцэг, Д.Мөнхзул. 2005].

арга зүй, ашигласан мэдээ материал
Хөвсгөл аймгийн цаг уурын Рэнчинлхүмбэ, Хатгал, Цэцэрлэг, Мөрөн, Тариалан 

өртөөдийн агаарын температурын 1963-2014 оны материалыг ашиглав.
Сарын дундаж агаарын температурыг ашиглан температур тодорхой заагийг дайрч 

тогтвортой дулаарах, сэрүүсэх хугацааг олохдоо дараах томьёог ашиглав.

  Хавар s = 
 
* d +15   Намар s =  * d + 15 
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Энд: S-агаарын температур тодорхой заагийг дайрч тогтвортой шилжих хугацаа, 
k-температурын зааг (0°С, 5°С, 10°С, 15°С гэх мэт), а-арав хоногийн (сарын )дундаж 
температурын тухайн заагаас бага утга, b-арав хоногийн (сарын) дундаж температурын 
тухайн заагаас их утга, d-“k”-аас бага температуртай арав хоногийн сарын тоо d=30,31

Агаарын температурын дундаж 5°С-аас дээших идэвхтэй дулааны нийлбэрийг 
тооцоолсон. Эдгээр үзүүлэлтүүдийн сүүлийн жилүүдэд гарсан өөрчлөлтийг тодорхойлов.

үр дүн
Агаарын температур 0°С, 5°С-ын заагийг дайрч тогтвортой дулаарах, сэрүүсэх 

хугацаа
Агаарын температур өөрчлөгдөхийн зэрэгцээ тодорхой заагийг дайрч тогтвортой 

дулаарах, сэрүүсэх хугацаа өөрчлөгдөж байна. Бид агаарын температур 0°С, 5°С-ын 
заагийг дайрч тогтвортой дулаарах, хүйтрэх хугацааг тооцоолон гаргаж, эдгээрээс дээш 
температуртай хоногийн үргэлжлэх хугацааг тодорхойлов.

1 дүгээр хүснэгт. Агаарын дундаж температур 0 градусын 
заагийг дайрч тогтвортой дулаарах, хүйтрэх хугацаа

д/д Станцын
нэр Зайц Хавар Намар Үргэлжлэх 

хугацаа, хоног

1 Мөрөн

1963-1990 IV/10 X/13 186
1991-2014 IV/4 X/17 196

Зөрүү 6 хоногоор эрт 4 хоногоор хожуу 10 хоногоор 
уртассан

2 Тариалан

1963-1990 IV/9 X/15 189
1991-2014 IV/4 X/17 196

Зөрүү 5 хоногоор эрт 2 хоногоор хожуу 7 хоногоор 
уртассан

3 Хатгал

1963-1990 IV/28 IX/30 155
1991-2014 IV/22 X/5 166

Зөрүү 6 хоногоор эрт 5 хоногоор хожуу 11 хоногоор 
уртассан

4 Рэнчин-
лхүмбэ

1974-1990 IV/29 IX/29 153
1991-2014 IV/22 X/1 162

Зөрүү 7 хоногоор эрт 2 хоногоор хожуу 9 хоногоор 
уртассан

5 Цэцэрлэг
1963-1990 IV/21 X/5 167
1991-2014 IV/19 X/3 167

Зөрүү 2 хоногоор эрт 2 хоногоор эрт Хэвийн 

Дээрх хүснэгтээс харахад 0°С градусын заагийг дайрч өнгөрөх хугацааг Хөвсгөл 
аймгийн нутгаар 1991-2014 он буюу сүүлийн 24 жилийг олон жилийн дундажтай 
харьцуулахад хавар 2-7 хоногоор эртэссэн, намар Мөрөн, Хатгал, Тариалан, 
Рэнчинлхүмбэд 2-5 хоногоор хожуу ажиглагдаж байхад Цэцэрлэг сум орчмоор 2 хоногоор 
эртэссэн. 0°С-ээс дээш температуртай байх хоногийн тоо Цэцэрлэг сум орчмоор 167 
хоног ба сүүлийн жилүүд нь олон жилийн дундажтай ижил хоногоор ажиглагдсан. Хөвсгөл 
аймгийн бусад нутгаар 7-11 хоногоор хойшилсон 162-196 хоног буюу жилийн 44.3-53.6%-д 
нь тэгээс дээш температуртай байна.
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2 дугаар хүснэгт. Агаарын дундаж температур 5 градусын 
заагийг дайрч тогтвортой дулаарах, хүйтрэх хугацаа

д/д Станцын нэр Зайц Хавар Намар Үргэлжлэх 
хугацаа, хоног

1 Мөрөн

1963-1990 IV/28 IX/25 150
1991-2014 IV/21 X/1 163

Зөрүү 7 хоногоор эрт 6 хоногоор хожуу 13 хоногоор 
уртассан

2 Тариалан

1963-1990 IV/28 IX/27 152
1991-2014 IV/22 IX/30 161

Зөрүү 6 хоногоор эрт 3 хоногоор хожуу 9 хоногоор 
уртассан

3 Хатгал

1963-1990 V/17 X/11 147
1991-2014 V/15 X/16 154

Зөрүү 2 хоногоор эрт 5 хоногоор хожуу 7 хоногоор 
уртассан

4 Рэнчин
лхүмбэ

1974-1990 V/17 IX/12 118
1991-2014 V/10 IX/13 125

Зөрүү 7 хоногоор эрт 1 хоногоор хожуу 7 хоногоор 
уртассан

5 Цэцэрлэг

1963-1990 IV/8 IX/19 134
1991-2914 IV/9 IX/17 131

Зөрүү 1 хоногоор эрт 2 хоногоор 
эрт

3 хоногоор 
богиноссон

Дээрх хүснэгтээс харахад 5°С градусын заагийг дайрч өнгөрөх хугацааг аймгийн 
нийт нутгаар сүүлийн 24 жилийг олон жилийн дундажтай харьцуулахад хавар нийт 
нутгаар 1-7 хоногоор эртэссэн, намар Цэцэрлэг сум орчмоор 2 хоногоор, аймгийн бусад 
нутгаар 1-6 хоногоор хожуу ажиглагдсан. 5°С градусаас дулаан байх хугацаа Цэцэрлэгт 3 
хоногоор урагшилсан, бусад нутгаар 7-13 хоногоор хойшилж 125-163 хоног буюу жилийн 
34.1-44.5%-д нь агаарын температурын дундаж 5°С градусаас дулаан байдаг ажээ. Энэ 
нөхцлийн улмаас бэлчээрийн ургамлын ургалтын хугацаа уртсаж байна.

идэвхтэй температурын нийлбэр 
Идэвхтэй температурын нийлбэрийг ургамлын ургалтын хугацааны дулааны 

хангамжийг үнэлэхэд ашиглана.
Ургамлын цухуйлтаас эхлээд хаталт хагдралтын үе шат дуусах хугацааг ургамлын 

ургалтын хугацаа гэнэ. 
Доорх зургаас харахад 1991-2014 оны дундаж буюу сүүлийн 24 жилийн дундаж 

5°С градусаас дээшхи идэвхтэй температурын нийлбэрийг олон жилийн дундажтай 
харьцуулахад Цэцэрлэгт 43.3°C, Рэнчинлхүмбэд 132.7°C, Хатгалд 146.9°C, Мөрөнд 
185.5°C, Тариаланд 190.3°C-ээр тус тус нэмэгджээ.

1963-2014 оны дунджаар 5°С-ээс дээш идэвхтэй температурын нийлбэрийг тооцоход 
Тариаланд 1995.0°С, Мөрөнд 1748.5°С, Цэцэрлэгт 1527.5°С, Рэнчинлхүмбэд 1179.7°С, 
Хатгалд 1083.4°С байв.
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1 дүгээр зураг. 5°С градусаас дээшхи идэвхитэй температурын нийлбэр 

 
Дээрх зургаас харахад 1991-2014 оны дундаж буюу сүүлийн 24 жилийн дундаж 5°С 

градусаас дээшхи идэвхтэй температурын нийлбэрийг олон жилийн дундажтай 
харьцуулахад Цэцэрлэгт 43.30C, Рэнчинлхүмбэд 132.70C, Хатгалд 146.90C, Мөрөнд 
185.50C, Тариаланд 190.30C-ээр тус тус нэмэгджээ. 

1963-2014 оны дунджаар 5°С-ээс дээш идэвхтэй температурын нийлбэрийг 
тооцоход Тариаланд 1995.0°С, Мөрөнд 1748.5°С, Цэцэрлэгт 1527.5°С, Рэнчинлхүмбэд 
1179.7°С, Хатгалд 1083.4°С байв.  
 
Дүгнэлт  

1. Бэлчээрийн ургамал ургах хугацаа буюу 5°С градусаас дулаан байх хугацаа 
Цэцэрлэг сум орчмоор 3 хоногоор урагшилсан онцлогтой ба бусад нутгаар 7-13 
хоногоор хойшилж 125-163 хоног буюу жилийн 34.1-44.5%-д нь агаарын 
температурын дундаж 5°С градусаас дулаан байдаг ажээ. 

2. Хөвсгөл аймгийн нийт нутгаар сүүлийн жилүүдэд бэлчээрийн ургамлын ургалтын 
хугацааны дулааны нийлбэр 43.3°С-190.3°С нэмэгдсэн.  

3. Агаарын температурын нөхцөл дангаараа бэлчээрийн ургамлын ургалтын хугацааг 
шийдвэрлэхгүй учраас гэрлийн ба чийгийн нөөц, бэлчээрийн ургамлын ажиглалтын 
бусад материалтай хамтад нь өргөн хүрээтэй судлах шаардлагатай. 

 
Ном зүй 
1.Аззаяа.Д, Дуламцоо.Г, Говийн бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт УБ, 2006, 236. 
2.Аззаяа.Д, Дуламсүрэн.Ж, Ус цаг уур орчины хяналт шинжилгээний заавар УБ, 2003, 87. 
3. Баяржаргал.Э, Шархүү.Ц, Цэнхэр хотгорын уур амьсгал, Мастер принт, 2014, 84. 
4.Дагвадорж.Д, Уур амьсгалын систем: Тодорхойлох хүчин зүйлс, өөрчлөлт, хэлбэлзэл, 
УБ, 2015, 297. 
5.  Жамбаажамц.Б, Монгол орны уур амьсгал, УХГ, 1989, 270. 
6.Монгол орны хөдөө аж ахуйн уур амьсгалын нөөцийн лавлах УБ, 1996, 286. 
7. Хөвсгөл аймгийн уур амьсгалын эмхэтгэл, Мөрөн, 1988, 167. 
8. УЦУОХ, Эрдэм шинжилгээний бүтээл № 34, УБ, ―АДМОН ПРИНТ‖, 2014, 252. 
9. УЦУХ, Эрдэм шинжилгээний бүтээл УБ, 2009, 211. 
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Цаг уурын өртөө 
1963-1990 1991-2014 Зөрөө 

1 дүгээр зураг. 5°С градусаас дээшхи идэвхитэй температурын нийлбэр

дүгнэлт 
1. Бэлчээрийн ургамал ургах хугацаа буюу 5°С градусаас дулаан байх хугацаа 

Цэцэрлэг сум орчмоор 3 хоногоор урагшилсан онцлогтой ба бусад нутгаар 
7-13 хоногоор хойшилж 125-163 хоног буюу жилийн 34.1-44.5%-д нь агаарын 
температурын дундаж 5°С градусаас дулаан байдаг ажээ.

2. Хөвсгөл аймгийн нийт нутгаар сүүлийн жилүүдэд бэлчээрийн ургамлын ургалтын 
хугацааны дулааны нийлбэр 43.3°С-190.3°С нэмэгдсэн. 

3. Агаарын температурын нөхцөл дангаараа бэлчээрийн ургамлын ургалтын 
хугацааг шийдвэрлэхгүй учраас гэрлийн ба чийгийн нөөц, бэлчээрийн ургамлын 
ажиглалтын бусад материалтай хамтад нь өргөн хүрээтэй судлах шаардлагатай.

ном зүй
1. Аззаяа Д., Дуламцоо Г. Говийн бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт УБ, 2006, 236.
2. Аззаяа Д., Дуламсүрэн Ж. Ус цаг уур орчины хяналт шинжилгээний заавар УБ, 

2003, 87.
3.  Баяржаргал Э., Шархүү Ц. Цэнхэр хотгорын уур амьсгал, Мастер принт, 2014, 84.
4. Дагвадорж Д. Уур амьсгалын систем: Тодорхойлох хүчин зүйлс, өөрчлөлт, 

хэлбэлзэл, УБ, 2015, 297.
5.  Жамбаажамц Б. Монгол орны уур амьсгал, УХГ, 1989, 270.
6. Монгол орны хөдөө аж ахуйн уур амьсгалын нөөцийн лавлах УБ, 1996, 286.
7.  Хөвсгөл аймгийн уур амьсгалын эмхэтгэл, Мөрөн, 1988, 167.
8.  УЦУОХ, Эрдэм шинжилгээний бүтээл. №34, УБ, “АДМОН ПРИНТ”, 2014, 252.
9.  УЦУХ, Эрдэм шинжилгээний бүтээл. УБ, 2009, 211.
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орХон аймгийн бэлчээрийн ургамлын судалгаа

У.Чигэстэй, Д.Оюунбат
Орхон аймгийн УЦУОША

оршил
Монгол орны хувьд хур тунадасны өөрчлөлт нь экосистемийг тодорхойлогч хөрс, 

ургамлын өөрчлөлт, түүнчлэн бэлчээрийн мал аж ахуй газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг 
жолооддог гол хүчин зүйл юм. Бэлчээрийн доройтол нь бэлчээр ашиглах, мал аж ахуй 
хөтлөх арга барил, малын тоо толгой, бүтэц, даац багтаамжийн хэтрэлт, хортон шавьж, 
мэрэгчдийн олшрол, худаг усны хангамж, гал, түймэр, газар тариалан хөтлөх технологи, 
төв зам, хот суурин бараадсан малын төвлөрөл, зах хязгаарын нутгаас төвийн район уруу 
чиглэсэн их нүүдэл, дэд бүтцийн хөгжил зэрэг олон хүчин зүйлээс улбаатай (Цэрэндаш 
2002).

Орхон аймаг нь Монгол орны ургамал газарзүйн мужлалаар ойт хээрийн бүсэд 
Хангай нурууны салбар уулс Бүрэнгийн нурууны өвөрт Орхон, Сэлэнгийн сав газарт 
далайн түвшнээс дээш 1300 м өндөрт оршдог. Уулархаг нутгаараа ой болон хээрийн 
ургамал хослон ургасан, ургамал ургах олон янзын орчин бүрдсэн зүйлийн баялаг ихтэй 
нутаг. Монгол орны бусад нутгийн нэгэн адил эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай боловч 
газар зүйн байршлаасаа шалтгаалан дулааны улиралд сэрүүвтэр, хүйтний улиралд 
харьцангуй дулаавтар, хавар намрын улиралд хуурайшилт ихтэй, салхи шуурга ихэсч 
агаарын температурын хэлбэлзэл ихтэй тогтворгүй байдаг ба агаарын температур олон 
жилийн дундаж 0,8°C байдаг. Жилд дунджаар 255-358 мм хур тунадас унадаг боловч хур 
тунадасны 60-70 орчим хувь нь зуны улиралд тохиолддог.

Газар нутгийн 55.1 хувийг хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар, 25.0%-ийг хот суурин газар, 
16.6%-ийг ойн сан бүхий газар, 1.1%-ийг зам харилцаа, шугам сүлжээ, 0.3%-ийг усны 
сан бүхий газар эзэлдэг. Хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газрын 85.5% нь бэлчээрийн, 11.0% нь 
тариалингийн, 3.0% нь хадлангийн талбай. 

судалгааны арга
Орхон аймгийн бэлчээрийн ургамлын ажиглалтыг сумын түвшинд хашаалсан, 

хашаалаагүй талбайд хийж, бэлчээрийн төлөв байдлын судалгааг багийн түвшинд явуул 
судалгааны аргаар тодорхойлдог. Аймгийн нийт бэлчээрийг төлөөлөх 7 зогсоол цэг сонгон 
тэмдэгжүүлж 2011 оноос эхлэн бэлчээрийн голлох зүйлийн бүрэлдэхүүн, тусгаг болон 
хөрсний өнгөн хэсгийн бүрхцийг шугам цэгийн аргаар, ургацыг жингийн аргаар, олон наст 
ургамлын суурь хоорондын хоосон зайг ургамал хоорондын хоосон зай тодорхойлох арга 
зүйгээр тодорхойлж байна.

Энэхүү судалгааны ажлаар 2011-2014 оны 7 зогсоол цэгт хийсэн хэмжилтийн үр 
дүнгээр ургамлын бүрхэц, зүйлийн бүрдлийг дулааны улирлын агаарын температур, хур 
тунадас, зуншлагын байдалтай харьцуулан тухайн жилүүдийн бэлчээрийн төлөв байдлын 
өөрчлөлтийг гаргаж үзлээ. Бэлчээрийн төлөв байдалд үнэлгээ өгөхийн тулд явуул 
судалгаагаар тодорхойлсон хэмжилтийн дүнг ‘DIMA’ санд оруулан боловсруулалт хийн, 
тодорхой үр дүнгүүдийг гаргаж авсан.

Судалгаанд дараах мэдээ, мэдээллийг ашиглав.
 � Орхон аймгийн 2011-2014 оны дулааны улирлын /ургамал ургах хугацааны/ 

агаарын температур, хур тунадас
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 � Орхон аймгийн нийт бэлчээрийг хамруулан 7 зогсоол цэгт хийсэн бэлчээрийн 
төлөв байдлын 2011-2014 оны судалгааны дүн

 � Орхон аймгийн 2011-2014 оны мал тооллогын дүн

үр дүн
Монгол орны хаана ч бэлчээрийн ургамлын ургац нь жил бүрийн цаг агаарын 

нөхцлөөс шалтгаалан өөрчлөгддөг. Бэлчээрийн ургамлын ургалт нь тухайн нутгийн 
дулааны болон чийгийн хангамж хэр тохирч байгаагаар тодорхойлогдоно.

Зуншлагын байдлыг 2011-2014 оны байдлаар авч үзвэл:

Үр дүн 
Монгол орны хаана ч бэлчээрийн ургамлын ургац нь жил бүрийн цаг агаарын 

нөхцлөөс шалтгаалан өөрчлөгддөг. Бэлчээрийн ургамлын ургалт нь тухайн нутгийн 
дулааны болон чийгийн хангамж хэр тохирч байгаагаар тодорхойлогдоно. 

Зуншлагын байдлыг 2011-2014 оны байдлаар авч үзвэл: 
 

 

 
1 дүгээр зураг. Ургамал ургах хугацааны агаарын температурын сарын дундаж 

 
Ургамал ургах хугацааны агаарын температурын хувьд Эрдэнэт хотод 2011, 2014 

онд олон жилийн дунджаас 0.2-0.3 градусаар дулаан, 2012, 2013 онуудад олон жилийн 
дунджаас 0.2-0.8 градусаар хүйтэн байв. 

Харин Жаргалант сумын хувьд 2012 онд олон жилийн дунджийн орчим, бусад 
онуудад олон жилийн дунджаас 1.0-1.5 градусаар хүйтэн байсан. 
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1 дүгээр зураг. Ургамал ургах хугацааны агаарын температурын сарын дундаж

Ургамал ургах хугацааны агаарын температурын хувьд Эрдэнэт хотод 2011, 2014 
онд олон жилийн дунджаас 0.2-0.3 градусаар дулаан, 2012, 2013 онуудад олон жилийн 
дунджаас 0.2-0.8 градусаар хүйтэн байв.

Харин Жаргалант сумын хувьд 2012 онд олон жилийн дунджийн орчим, бусад 
онуудад олон жилийн дунджаас 1.0-1.5 градусаар хүйтэн байсан.

Үр дүн 
Монгол орны хаана ч бэлчээрийн ургамлын ургац нь жил бүрийн цаг агаарын 

нөхцлөөс шалтгаалан өөрчлөгддөг. Бэлчээрийн ургамлын ургалт нь тухайн нутгийн 
дулааны болон чийгийн хангамж хэр тохирч байгаагаар тодорхойлогдоно. 

Зуншлагын байдлыг 2011-2014 оны байдлаар авч үзвэл: 
 

 

 
1 дүгээр зураг. Ургамал ургах хугацааны агаарын температурын сарын дундаж 

 
Ургамал ургах хугацааны агаарын температурын хувьд Эрдэнэт хотод 2011, 2014 

онд олон жилийн дунджаас 0.2-0.3 градусаар дулаан, 2012, 2013 онуудад олон жилийн 
дунджаас 0.2-0.8 градусаар хүйтэн байв. 

Харин Жаргалант сумын хувьд 2012 онд олон жилийн дунджийн орчим, бусад 
онуудад олон жилийн дунджаас 1.0-1.5 градусаар хүйтэн байсан. 
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2 дугаар зураг. Хур тунадасны сарын нийлбэр 

 
Ургамал ургах хугацааны үед орсон хур борооны хувьд Эрдэнэт хот орчмоор 2011 

онд олон жилийн дунджаас 36.7 мм-ээр бага, бусад онуудад олон жилийн дунджаас 124.9-
202.8 мм-ээр ахиу орсон бол Жаргалант суманд 2011-2014 онуудад олон жилийн 
дунджаас 19.4-103.3 мм-ээр их бороо оржээ.  

 2011, 2014 онуудад ургамал 4 дүгээр сарын эхний арав хоногт цухуйсан бол 2012, 
2013 онд 4 дүгээр сарын дунд арав хоногт цухуйж эхэлсэн бөгөөд 2011-2014 онуудад 
зуншлагын байдал сайн байсан, ялангуяа 2012, 2013 онд бусад жилүүдтэй харьцуулахад 
хур бороо ихтэй бэлчээрийн болон таримал ургамлын хувьд гандалтын болон гэмтлийн 
аль нэг шинж илрээгүй сайхан зуншлагатай жил байв.  
 
Бэлчээрийн бүрхцийн үнэлгээ 

Навчны бүрхэц: Газрын гадаргын ургамлаар бүртгэгдсэн талбайн хэмжээг хувиар 
илэрхийлснийг хэлэх ба ургамлын бичиглэл дэх оройн бүрхцийн тохиолдлын хувиар 
илэрхийлж олно. 

Суурийн бүрхэц: Газрын гадарга ургамлын суурь хэсгээр бүртгэгдсэн талбайн 
хэмжээ бөгөөд ургамлын бичиглэлийн хөрсний өнгөн хэсэгт бүртгэгдсэн ургамлын 
тохиолдлын хувиар илэрхийлнэ. 

Хагд: Ургамлын хатаж хагдарсан иш навчны үлдэгдэл, малын баас хөрсөнд хөхөрч 
шингэсэн хэсгийг хагд гэж тооцно. 
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2 дугаар зураг. Хур тунадасны сарын нийлбэр 

 
Ургамал ургах хугацааны үед орсон хур борооны хувьд Эрдэнэт хот орчмоор 2011 

онд олон жилийн дунджаас 36.7 мм-ээр бага, бусад онуудад олон жилийн дунджаас 124.9-
202.8 мм-ээр ахиу орсон бол Жаргалант суманд 2011-2014 онуудад олон жилийн 
дунджаас 19.4-103.3 мм-ээр их бороо оржээ.  

 2011, 2014 онуудад ургамал 4 дүгээр сарын эхний арав хоногт цухуйсан бол 2012, 
2013 онд 4 дүгээр сарын дунд арав хоногт цухуйж эхэлсэн бөгөөд 2011-2014 онуудад 
зуншлагын байдал сайн байсан, ялангуяа 2012, 2013 онд бусад жилүүдтэй харьцуулахад 
хур бороо ихтэй бэлчээрийн болон таримал ургамлын хувьд гандалтын болон гэмтлийн 
аль нэг шинж илрээгүй сайхан зуншлагатай жил байв.  
 
Бэлчээрийн бүрхцийн үнэлгээ 

Навчны бүрхэц: Газрын гадаргын ургамлаар бүртгэгдсэн талбайн хэмжээг хувиар 
илэрхийлснийг хэлэх ба ургамлын бичиглэл дэх оройн бүрхцийн тохиолдлын хувиар 
илэрхийлж олно. 

Суурийн бүрхэц: Газрын гадарга ургамлын суурь хэсгээр бүртгэгдсэн талбайн 
хэмжээ бөгөөд ургамлын бичиглэлийн хөрсний өнгөн хэсэгт бүртгэгдсэн ургамлын 
тохиолдлын хувиар илэрхийлнэ. 

Хагд: Ургамлын хатаж хагдарсан иш навчны үлдэгдэл, малын баас хөрсөнд хөхөрч 
шингэсэн хэсгийг хагд гэж тооцно. 
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2 дугаар зураг. Хур тунадасны сарын нийлбэр

Ургамал ургах хугацааны үед орсон хур борооны хувьд Эрдэнэт хот орчмоор 2011 
онд олон жилийн дунджаас 36.7 мм-ээр бага, бусад онуудад олон жилийн дунджаас 
124.9-202.8 мм-ээр ахиу орсон бол Жаргалант суманд 2011-2014 онуудад олон жилийн 
дунджаас 19.4-103.3 мм-ээр их бороо оржээ. 

2011, 2014 онуудад ургамал 4 дүгээр сарын эхний арав хоногт цухуйсан бол 2012, 
2013 онд 4 дүгээр сарын дунд арав хоногт цухуйж эхэлсэн бөгөөд 2011-2014 онуудад 
зуншлагын байдал сайн байсан, ялангуяа 2012, 2013 онд бусад жилүүдтэй харьцуулахад 
хур бороо ихтэй бэлчээрийн болон таримал ургамлын хувьд гандалтын болон гэмтлийн 
аль нэг шинж илрээгүй сайхан зуншлагатай жил байв. 

бэлчээрийн бүрхцийн үнэлгээ
Навчны бүрхэц: Газрын гадаргын ургамлаар бүртгэгдсэн талбайн хэмжээг хувиар 

илэрхийлснийг хэлэх ба ургамлын бичиглэл дэх оройн бүрхцийн тохиолдлын хувиар 
илэрхийлж олно.

Суурийн бүрхэц: Газрын гадарга ургамлын суурь хэсгээр бүртгэгдсэн талбайн хэмжээ 
бөгөөд ургамлын бичиглэлийн хөрсний өнгөн хэсэгт бүртгэгдсэн ургамлын тохиолдлын 
хувиар илэрхийлнэ.

Хагд: Ургамлын хатаж хагдарсан иш навчны үлдэгдэл, малын баас хөрсөнд хөхөрч 
шингэсэн хэсгийг хагд гэж тооцно.
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3 дугаар зураг. Ургамалжилтын бүрхцийн үнэлгээ 

 
Халцгай газар: Газрын гадарга ямар нэг ургамал, чулуу хагдаар хучигдаагүй 

хамгаалалтгүй хэсэг бөгөөд усны элэгдлийн хамгийн анхны хэлбэр болох хур борооны 
усны нөлөөгөөр элэгдэлд өртөхдөө эмзэг, нүцгэн хөрс юм. 

Олон наст ургамлын суурь хоорондын зайг тодорхойлоход 2011 онд Баян-Өндөр 
сумын Цагаанчулуутад 20-40 см зай 4 удаа, хиймэл нуурийн орчимд 1 удаа, 100 см-ээс 
дээш зай 1 удаа бусад цэгт ширэг улалж голлон ургаснаас 20 см-ээс их хоосон зай 
байхгүй байлаа. Харин Жаргалант сумын хувьд улалжийн төрлийн ургамал нэлээд ихтэй, 
халцгай газар ихтэй байна. 

 
1 дүгээр хүснэгт. Олон настын суурь хоорондын зай, тохиолдлын тоогоор 
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Ургамлын зүйлийн бүрдэл 

Баян-Өндөр суманд энэ онуудад Бүрэнбүст, Арбулаг, Хиймэл нуурийн орчимд 
ширэг улалж, ишгүй гичгэнэ, агины арви нэмэгдэж, хурган шарилж, хиаг зэрэг ургамал дэд 
зонхилогч нь болж байна. Харин Цагаанчулуутад 2011, 2014 онуудад крыловын хялгана 
35-40% бүрхэц үүсгэж байсан бол ашиглалтын нөлөөгөөр 2012, 2013 онуудад зонхилогч 
ургамлын бүрхэц буурч ширэг улалжийн бүрхэц нэмэгдсэн ба бусад алаг өвст ургамлууд 
нь оролцогч байдлаар байна.  

Баян-Өндөр сум 

Навчны бүрхэц 

Жаргалант сум 

Навчны бүрхэц Халцгай газар 

Суурийн бүрхэц Нийт хагд 

3 дугаар зураг. Ургамалжилтын бүрхцийн үнэлгээ

Халцгай газар: Газрын гадарга ямар нэг ургамал, чулуу хагдаар хучигдаагүй 
хамгаалалтгүй хэсэг бөгөөд усны элэгдлийн хамгийн анхны хэлбэр болох хур борооны 
усны нөлөөгөөр элэгдэлд өртөхдөө эмзэг, нүцгэн хөрс юм.

Олон наст ургамлын суурь хоорондын зайг тодорхойлоход 2011 онд Баян-Өндөр 
сумын Цагаанчулуутад 20-40 см зай 4 удаа, хиймэл нуурийн орчимд 1 удаа, 100 см-
ээс дээш зай 1 удаа бусад цэгт ширэг улалж голлон ургаснаас 20 см-ээс их хоосон зай 
байхгүй байлаа. Харин Жаргалант сумын хувьд улалжийн төрлийн ургамал нэлээд ихтэй, 
халцгай газар ихтэй байна.

1 дүгээр хүснэгт. Олон настын суурь хоорондын зай, тохиолдлын тоогоор
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ургамлын зүйлийн бүрдэл
Баян-Өндөр суманд энэ онуудад Бүрэнбүст, Арбулаг, Хиймэл нуурийн орчимд ширэг 

улалж, ишгүй гичгэнэ, агины арви нэмэгдэж, хурган шарилж, хиаг зэрэг ургамал дэд 
зонхилогч нь болж байна. Харин Цагаанчулуутад 2011, 2014 онуудад крыловын хялгана 
35-40% бүрхэц үүсгэж байсан бол ашиглалтын нөлөөгөөр 2012, 2013 онуудад зонхилогч 
ургамлын бүрхэц буурч ширэг улалжийн бүрхэц нэмэгдсэн ба бусад алаг өвст ургамлууд 
нь оролцогч байдлаар байна. 

Жаргалант сумын хувьд 2011-2014 онуудад Дулааны энгэр, Хойдбулагын зогсоол 
цэг дээр ширэг улалж, крыловын хялгана, нангиад цагаан суль зохилогчоор, агь ишгүй 
гичгэнэ, дэрвээн хазаар өвс дэд зонхилогч байна. Харин Тасгийн толгойн цэг дээр ширэг 
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улалж, ишгүй гичгэнэ зонхилогч ургамлаар, агь хялгана дэд зонхилогч, бусад ургамлууд 
оролцогч байдлаар байна. 2012, 2013 онуудад ширэгийн бүрхэц нэмэгдсэн.

Бэлчээрийг хэд хэдэн жил дараалан ургамлын ургалтын хугацаанд давтан эрчимтэй 
ашигласнаас ургацаар бага зүйлийн бүрэлдүүнээр ядмаг тачир улалж-алаг өвст үүсмэл 
доройтсон бэлчээрт шилждэг. Харин энэхүү үүсмэл улалж-алаг өвст бэлчээрийг 
ашиглалтаас нэг жилийн хугацаагаар чөлөөлөхөд ургац нь нэмэгдэж ургамал нь сэргэдэг.

ургац
Бэлчээрийн ургац нь жилд унах хур тунадасны хэмжээ, хуваарилагдалт, зуншлагын 

байдлаас шалтгаална. Зургаас харахад 2012, 2013 онуудад бэлчээрийн ургамлын ургац 
харьцангуй их байсан нь тухайн жилүүдэд зуншлагын байдал сайн байсантай холбоотой. 
Харин Цагаанчулуут, Арбулаг, Хойдбулаг зэрэг зогсоол цэгүүдэд хамгийн их буюу 10.7-
19.3 ц/га байгаа бөгөөд энэ нь бэлчээрийн төрөл, ургамлын зүйлийн бүрдэлтэй холбоотой. 

малын тоо
Орхон аймгийн хувьд тогтвортой мал аж ахуй эрхэлдэг ард иргэд харьцангуй бага 

бөгөөд шилжилт хөдөлгөөн ихтэй, мал худалдан борлуулах дамжлагийн бүс нутаг болдог 
нь сүүлийн 2 жилд малын тоо толгой буурснаас харагдаж байна. 

Жаргалант сумын хувьд 2011-2014 онуудад Дулааны энгэр, Хойдбулагын зогсоол 
цэг дээр ширэг улалж, крыловын хялгана, нангиад цагаан суль зохилогчоор, агь ишгүй 
гичгэнэ, дэрвээн хазаар өвс дэд зонхилогч байна. Харин Тасгийн толгойн цэг дээр ширэг 
улалж, ишгүй гичгэнэ зонхилогч ургамлаар, агь хялгана дэд зонхилогч, бусад ургамлууд 
оролцогч байдлаар байна. 2012, 2013 онуудад ширэгийн бүрхэц нэмэгдсэн. 

Бэлчээрийг хэд хэдэн жил дараалан ургамлын ургалтын хугацаанд давтан 
эрчимтэй ашигласнаас ургацаар бага зүйлийн бүрэлдүүнээр ядмаг тачир улалж-алаг өвст 
үүсмэл доройтсон бэлчээрт шилждэг. Харин энэхүү үүсмэл улалж-алаг өвст бэлчээрийг 
ашиглалтаас нэг жилийн хугацаагаар чөлөөлөхөд ургац нь нэмэгдэж ургамал нь сэргэдэг. 
 
Ургац 

Бэлчээрийн ургац нь жилд унах хур тунадасны хэмжээ, хуваарилагдалт, зуншлагын 
байдлаас шалтгаална. Зургаас харахад 2012, 2013 онуудад бэлчээрийн ургамлын ургац 
харьцангуй их байсан нь тухайн жилүүдэд зуншлагын байдал сайн байсантай холбоотой. 
Харин Цагаанчулуут, Арбулаг, Хойдбулаг зэрэг зогсоол цэгүүдэд хамгийн их буюу 10.7-
19.3 ц/га байгаа бөгөөд энэ нь бэлчээрийн төрөл, ургамлын зүйлийн бүрдэлтэй холбоотой.  
 
Малын тоо 

Орхон аймгийн хувьд тогтвортой мал аж ахуй эрхэлдэг ард иргэд харьцангуй бага 
бөгөөд шилжилт хөдөлгөөн ихтэй, мал худалдан борлуулах дамжлагийн бүс нутаг болдог 
нь сүүлийн 2 жилд малын тоо толгой буурснаас харагдаж байна.    
 

                                                                 
4 дүгээр зураг. Бэлчээрийн ургамлын ургац                    5 дугаар зураг. Малын тоо 
 
Дүгнэлт 
 2011-2014 оны ажиглалтын дүнгээр Арбулагт 42 зүйл, Хиймэл нуурт 40 зүйл, 

Бүрэнбүстэд 31 зүйл, Цагаанчулуутад 39 зүйл, Дулааны энгэрт 22 зүйл, Хойд булаг 
24 зүйл, Тасгийн толгойд 17 зүйлийн ургамал бүртгэгдсэн. Үетэн-алаг өвст, ширэг-
алаг өвст бэлчээр зонхилж байна. 

 Манай аймгийн хувьд ургамал ургах хугацаа нь 135-150 хоног байдаг ба газар 
тариаланд тохиромжой хар шороон болон үржил шим сайтай хүрэн, элсэнцэр 
цайвар хүрэн хөрс зонхилдог.  

 Судалгааны дүнгээс харахад хялгана-агьт, хялгана-хазаар, хялгана хиагт гэх мэт 
олон янзын хэв шинжийн бэлчээртэй бөгөөд үет ургамлаас- хялгана, ерхөг, хазаар, 
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Орхон аймгийн малын тоо  
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   4 дүгээр зураг. Бэлчээрийн ургамлын ургац    5 дугаар зураг. Малын тоо

дүгнэлт
 � 2011-2014 оны ажиглалтын дүнгээр Арбулагт 42 зүйл, Хиймэл нуурт 40 зүйл, 

Бүрэнбүстэд 31 зүйл, Цагаанчулуутад 39 зүйл, Дулааны энгэрт 22 зүйл, Хойд 
булаг 24 зүйл, Тасгийн толгойд 17 зүйлийн ургамал бүртгэгдсэн. Үетэн-алаг өвст, 
ширэг-алаг өвст бэлчээр зонхилж байна.

 � Манай аймгийн хувьд ургамал ургах хугацаа нь 135-150 хоног байдаг ба газар 
тариаланд тохиромжой хар шороон болон үржил шим сайтай хүрэн, элсэнцэр 
цайвар хүрэн хөрс зонхилдог. 

 � Судалгааны дүнгээс харахад хялгана-агьт, хялгана-хазаар, хялгана хиагт 
гэх мэт олон янзын хэв шинжийн бэлчээртэй бөгөөд үет ургамлаас- хялгана, 
ерхөг, хазаар, хиаг, улалжаас-ширэг улалж, алаг өвснөөс- агь, гичгэнэ, буурал 
гандбадраа, арзгар согсоолж, гогод мангир зэрэг эмийн болон бэлчээр тэжээлийн 
чухал ач холбогдолтой ургамлууд элбэг тохиолдож байлаа.
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 � Ажиглалтын хугацаанд байгальд аяндаа үүсэх цөлжилт, хөрсний талхлагдал, 
бэлчээрийн биомассын хомсдол зэрэг сөрөг үр дагавар одоогоор ажиглагдахгүй 
байгаа ч хүний зүй бус үйлдлийн нөлөө буурахгүй байна.

ашигласан ном, хэвлэл
 � Бэлчээрийн ургамлын ажиглалтын заавар УБ, 2011 он
 � Бэлчээрийн эрүүл мэндийн мониторинг, үнэлгээний мэдээллийн сан (хэрэглэгчдэд 

зориулсан гарын авлага) УБ, 2011 он
 � Монгол орны гуурст дээд ургамлын хураангуйлсан нэрийн жагсаалт УБ, 2011 он
 � Бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба цөлжилт. Дундговь, 2013 он
 � Орхон аймгийн байгаль орчны төлөв байдлын тайлан. Эрдэнэт, 2014 он
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дулааны улирлын Хур тунадас төмсөнд нөлөөлөХ нь 

Б.Ундармаа
Сэлэнгэ аймгийн УЦУОША

Хураангуй
Монгол орны хувьд жилийн нийт хур тунадасны 80-90% нь жилийн дулааны улиралд 

ордог бол Баруунхараа сумын хувьд 2003-2014 онуудад 81,2-97,4% нь дулааны улиралд 
ордог байна. 1990-2014 оны дулааны улирлын Баруунхараа станцын хур тунадас төмсөнд 
хэрхэн нөлөөлснийг судалж ургацын хэмжээг тодорхойлохыг зорьсон.

Түлхүүр үгс: Баруунхараа, ургац, станц

оршил
Дэлхийн дулаарал нь хур тунадасны хуваарилалтыг өөрчилж байгаа бөгөөд 

өргөргөөс хамааран өндөрлөг болон халуун бүсийн нийт хур тунадасны хэлбэлзэл эрс 
нэмэгдэх төлөвтэй. Манай орны хэмжээнд авч үзвэл хур тунадасны жилийн нийлбэрийн 
дундаж сүүлийн 67 жилийн дотор өөрчлөгдөөгүй боловч бүсчилж үзвэл төвийн бүс болон 
говийн бүс 9,7-17,6 хувиар зүүн болон баруун бүсүүдэд 0.1-2.0 хувиар тус тус буурчээ. 
Улирлаар авч үзвэл өвлийн хур тунадас 1961-1990 оны дундажтай харьцуулахад 10.7 
хувиар нэмэгдэж, харин хавар намар, зуны хур тунадас 5.6-12.4 хувиар буурсан. Манай 
аймгийн хэмжээнд төмс нь хүнс тэжээл техникийн чухал ач холбогдолтой таримал бөгөөд 
дэлхийн хүнсний хэрэглээнд голлох байр эзэлж, буудай, тутарга, эрдэнэ шишийн дараа 
дөрөвдүгээрт ордог. НҮБ-ын ХХАА-н байгууллагын 2007 оны мэдээгээр дэлхийд төмсийг 
нийтдээ 19,5 сая га талбайд тариалж, жилд 325 сая тонн ургац хураадаг. Одоо дэлхийд 
төмсний үйлдвэрлэлээр БНХАУ тэргүүлж, дараа нь ОХУ, Энэтхэг, АНУ, Польш улс орж 
байна.

судлагдсан байдал
Дархан хот дахь УГТЭШХ-ийн хүнсний ногооны секторын ЭША Ж.Байгальмаа “Монгол 

төмс” хөтөлбөрийг 2012-2014 онд МУЗГ-ын санхүүжилтээр Төмсний селекцийн үндэсний 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн.

ЭШДА Б.Золзаяа 2014 онд Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сумын “Элит-Үр” ХХК-ний АНУ-
ын “TL” загварын бороожуулагч машинтай, усалгаатай талбайд төмс-буудай гэсэн 2 
талбайт сэлгээнд гүйцэтгэсэн.

Сэлэнгэ аймгийн Баруунхараа станцын ажиглалтын усалгаагүй талбайд 0,5 га-д төмс, 
нарийн ногоо тариалж хөдөө аж ахуйн ажиглалт судалгааг тусгай арга зүйгээр хөрсний 
чийгшлийг тодорхойлох багажийг байрлуулан туршилтын ажлыг эхлүүлсэн. 

судалгааны арга, аргачлал
Туршлагыг 2014 онд Сэлэнгэ аймгийн Баруунхараа сумын “Загдал” ХХК-ний 

усалгаагүй талбайд төмс 2 талбайт сэлгээнд гүйцэтгэв. Туршлаганд Моли сортыг сонгон 
тариалав. Уг сортыг Беларусийн “Впрок” компани гаргасан бөгөөд 2011 онд Монгол оронд 
нутагшсан сортоор батлагдсан, дунд эртийн болцтой сорт.
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1 дүгээр зураг. Судалгааны цэгийн байршил

Булцууг ил талбайд тариалах агротехнологийн судалгааг 1 хугацаанд, 1 гүнд гүйцэтгэв. 

1 дүгээр хүснэгт. Туршлагын схем

Фракц (г) Тарих гүн (см) Тарих хугацаа Тэжээлийн талбай

50-60 30 35 17/V 75*25 

Суулгасан үрийн арга: 
Энгийн аргаар тариалсан. Мөр хоорондын зай 65-70 см, ургамлын тоо 35-40, үүрэн 

дэх үрийн тоо 1-2.

Дулаан хангамж 
Таримал ургамлын ургалтын хугацааны дулаан хангамжийг дараах томъёогоор 

тооцоолно.

    д = ∑Tи/∑Tб � 100       (1)

Энд:  Д - ургамлын ургалтын хугацааны дулаан хангамж, %
  ∑Tи - 10 градусаас дээшхи идэвхтэй температурын нийлбэр, °С
  ∑Tб - ургамлын биологийн тэг градусаас дээшхи температурын нийлбэр, °С

Чийг хангамж
Таримал ургамлын ургалтын хугацааны чийгийн хангамж нь тухайн нутгийн хур 

тунадас, хөрс ба ургамлын гадаргын ууршилт, агаарын чийгшил зэргээс ихээхэн 
хамаарна. Иймд хур тунадасны хангамжийн интеграл муруй байгуулснаар хур тунадасны 
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нийлбэрийг олон жилийн дундажтай харьцуулан үнэлэх боломжтой. Энэхүү муруй 
коэффициент (К) ба хангамж (P) хоёрын хамаарлыг харуулна. Хур тунадасны хангамжийн 
коэффициентийг дараах томъёогоор тооцоолно.

    к = R/N        (2)

Энд: R - Хур тунадасны нийлбэр, мм, N - хур тунадасны олон жилийн дундаж, мм

Хэрэв К=1 байвал тухайн хугацааны хур тунадасны нийлбэр, хур тунадасны олон 
жилийн дундажтай тэнцүү буюу 50 хувийн хангамжтай байгааг илтгэнэ. Хур тунадасны 
тодорхой нийлбэрийн магадлалыг хур тунадасны хангамж харуулах бөгөөд дараах 
томъёогоор тооцно.

    р = (m/n + 1) * 100       (3)

Энд: р - буурах эрэмбэнд эзлэх дугаар, n - тохиолдлын тоо

Чийг хангамж бодох хоёр дахь арга нь олон жилийн дундаж хур тунадсыг тухайн жилд 
орсон хур тунадастай харьцуулах арга байдаг. 

үр дүн хэлэлцүүлэг
өсөлт, хөгжлийн үе шатууд
Төмсийг практикт ихэвчлэн булцуугаар үржүүлдэг. 
Төмс нь нэг настай бөгөөд өсөлт хөгжлийн дараах үе шатуудыг дамждаг. Үүнд: 

соёололт, бут бий болох, булцуу үүсэх, булцуу хуримтлах, боловсролт гүйцэх.

2 дугаар зураг. Төмсний өсөлт хөгжлийн үе шатууд

Талбайд амьдарсан ургамлын тооноос ирээдүйн ургацын хувь заяа хамаарах учраас 
булцууны амьдралт хамгийн чухал үзүүлэлт болдог. Ердийн үрийн фракцаар тариалахад 
үрийн амьдралт 82,5 хувиас дээш байсан. 

Ургац, түүний бүтцийн үзүүлэлт: Ургац буюу ургамлын бүтээгдэхүүншил нь навч 
үүсэх хурд, навчны талбай, асссимляцийн хурд, булцууны өсөлтийн хурд зэргээр 
тодорхойлогддог. Ургацын бүтцэд нэг бутан дахь ургамлын тоо, жин, нэг булцууны дундаж 
жин, таваарын булцууны тоо зэрэг үзүүлэлтүүд ордог. 

Ургамлын АА-н салбарт ажиллаж буй ургамал судлаач, селекционар, агрономч нарын 
эцсийн зорилго бол өндөр ургац авах явдал юм.

5 дугаар сарын 23-нд 50-60 г жинтэй булцуугаар 75�25 см тэжээлийн талбайд, 30-35 
см гүнд тарьсан хувилбар 116 ц/га ургацтай байсан.
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тодорхой нийлбэрийн магадлалыг хур тунадасны хангамж харуулах бөгөөд  дараах 
томъѐогоор тооцно. 
 

Р=(m/n+1)*100                (3) 
 
Энд: Р-буурах эрэмбэнд эзлэх дугаар, n- тохиолдлын тоо 
       
 Чийг хангамж бодох хоѐр дахь арга нь  олон жилийн дундаж хур тунадсыг тухайн 
жилд орсон хур тунадастай харьцуулах арга байдаг.   
 
Үр дүн хэлэлцүүлэг 
Өсөлт, хөгжлийн үе шатууд 

Төмсийг практикт ихэвчлэн булцуугаар үржүүлдэг. Төмс нь нэг настай бөгөөд өсөлт 
хөгжлийн дараах үе шатуудыг дамждаг. Үүнд: соѐололт, бут бий болох, булцуу үүсэх, 
булцуу хуримтлах, боловсролт гүйцэх. 
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Талбайд амьдарсан ургамлын тооноос ирээдүйн ургацын хувь заяа хамаарах 
учраас  булцууны амьдралт хамгийн чухал үзүүлэлт болдог. Ердийн үрийн фракцаар 
тариалахад үрийн амьдралт 82,5 хувиас дээш байсан..  

Ургац, түүний бүтцийн үзүүлэлт: Ургац буюу ургамлын бүтээгдэхүүншил нь навч 
үүсэх хурд, навчны талбай, асссимляцийн хурд, булцууны өсөлтийн хурд зэргээр 
тодорхойлогддог. Ургацын бүтцэд нэг бутан дахь ургамлын тоо, жин, нэг булцууны дундаж 
жин, таваарын булцууны тоо зэрэг үзүүлэлтүүд ордог. Ургамлын АА-н салбарт ажиллаж 
буй ургамал судлаач, селекционар, агрономч нарын эцсийн зорилго бол өндөр ургац авах 
явдал юм. 

5 дугаар сарын 23-нд 50-60 г жинтэй булцуугаар 75х25 см тэжээлийн талбайд, 30-
35 см гүнд тарьсан хувилбар 116 ц/га ургацтай байсан. 
 

 
3 дугаар зураг. Баруунхараа станцын хур тунадасны олон жилийн өөрчлөлт 

 
Тус талбайгаас 2013 онд 180 ц/га, 2014 онд 90 ц/га төмс хураан авсан нь мезофит 
ургамал болохыг харуулж байна. 
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Хугацаа, жилээр 

3 дугаар зураг. Баруунхараа станцын хур тунадасны олон жилийн өөрчлөлт

Тус талбайгаас 2013 онд 180 ц/га, 2014 онд 90 ц/га төмс хураан авсан нь мезофит 
ургамал болохыг харуулж байна. 
 

 
 

4 дүгээр зураг.  Хур тунадасны интеграл муруй 
 

Хур тунадасны интеграл муруйгаас харахад 2005 оноос хойш хуурайших 
хандлагатай болжээ. 
 

 
5 дугаар зураг. Баруунхараа станцын хөрсний гадаргын үнэмлэхүй их,  

бага температурын явц /сараар/ 
 

Төмсөнд агуулагдах нийт чийг ба усны хэмжээ 74-80 хувь байдаг бөгөөд ургаж буй 
хугацаанд хөрсний гадаргын /температур/ хэт их халалтын нөлөөнөөс шалтгаалан чийгээ 
алдаж байна. 

Төмсөнд ус чухал үүргийг гүйцэтгэдэг хэдий ч мөн ургаж буй орчин болох хөрс нь 
эрдэс бодис хангалттай агуулж байх шаардлагатай. Үүний улмаас төмс тариалсан 
талбайн хөрснөөс дээж авч дараах химийн шинжилгээг хийлгэсэн. 

y = -0.001x + 0.0935 
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болжээ.
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Төмсөнд ус чухал үүргийг гүйцэтгэдэг хэдий ч мөн ургаж буй орчин болох хөрс нь 
эрдэс бодис хангалттай агуулж байх шаардлагатай. Үүний улмаас төмс тариалсан 
талбайн хөрснөөс дээж авч дараах химийн шинжилгээг хийлгэсэн. 

y = -0.001x + 0.0935 
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Хамгийн их Хамгийн бага 

5 дугаар зураг. Баруунхараа станцын хөрсний гадаргын үнэмлэхүй их, 
бага температурын явц (сараар)
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Төмсөнд агуулагдах нийт чийг ба усны хэмжээ 74-80 хувь байдаг бөгөөд ургаж буй 
хугацаанд хөрсний гадаргын (температур) хэт их халалтын нөлөөнөөс шалтгаалан чийгээ 
алдаж байна.

Төмсөнд ус чухал үүргийг гүйцэтгэдэг хэдий ч мөн ургаж буй орчин болох хөрс 
нь эрдэс бодис хангалттай агуулж байх шаардлагатай. Үүний улмаас төмс тариалсан 
талбайн хөрснөөс дээж авч дараах химийн шинжилгээг хийлгэсэн.

 
6 дугаар зураг. Баруунхараа станцын ―Загдал‖ ХХК-ний талбайн хөрсний хөдөлгөөнт  

фосфор ба нитратын хангалтын зэрэг, хувиар 
 

Хөрсний гадаргууд ургамалд зайлшгүй шаардлагатай тэжээлийн элементүүд 
фосфор, азот, кальци, кали болон бусад микро элементүүд оршино. Уг талбайн хөрс нь 
фосфор болон нитратын агууламж хангалттай байгаа тул бордох шаардлагагүй байна. 
 

 
7 дугаар зураг. Баянгол сумын төмсний ургацын хэмжээ /1987-2014он/ 

 
2007 болон 2011 онуудад ургацын хэмжээ 165,2-166,0 ц/га байсан бөгөөд 2014 

оноос эхлэн га-гаас авах төмсний хэмжээ буурсан байна. 
 
Дүгнэлт 
 2014 онд Баруунхараа сумын нутгаар 2013 оныхтой харьцуулахад 2 дахин бага 

буюу 202 мм-ээр бага хур тунадас орсон ба нэгж га-гаас авах ургацын хэмжээ хур 
тунадасны хэлбэлзлээс шалтгаалан буурах хандлагатай байна. 

 Услалтын системийн ашиглалтыг сайжруулах, техник технологийн шинэчлэлтийг 
ашиглан ургац хураалтыг нэмэгдүүлэх санал дэвшүүлж байна. 
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6 дугаар зураг. Баруунхараа станцын “Загдал” ХХК-ний талбайн хөрсний хөдөлгөөнт 
фосфор ба нитратын хангалтын зэрэг, хувиар

Хөрсний гадаргууд ургамалд зайлшгүй шаардлагатай тэжээлийн элементүүд фосфор, 
азот, кальци, кали болон бусад микро элементүүд оршино. Уг талбайн хөрс нь фосфор 
болон нитратын агууламж хангалттай байгаа тул бордох шаардлагагүй байна.

 
6 дугаар зураг. Баруунхараа станцын ―Загдал‖ ХХК-ний талбайн хөрсний хөдөлгөөнт  

фосфор ба нитратын хангалтын зэрэг, хувиар 
 

Хөрсний гадаргууд ургамалд зайлшгүй шаардлагатай тэжээлийн элементүүд 
фосфор, азот, кальци, кали болон бусад микро элементүүд оршино. Уг талбайн хөрс нь 
фосфор болон нитратын агууламж хангалттай байгаа тул бордох шаардлагагүй байна. 
 

 
7 дугаар зураг. Баянгол сумын төмсний ургацын хэмжээ /1987-2014он/ 

 
2007 болон 2011 онуудад ургацын хэмжээ 165,2-166,0 ц/га байсан бөгөөд 2014 

оноос эхлэн га-гаас авах төмсний хэмжээ буурсан байна. 
 
Дүгнэлт 
 2014 онд Баруунхараа сумын нутгаар 2013 оныхтой харьцуулахад 2 дахин бага 

буюу 202 мм-ээр бага хур тунадас орсон ба нэгж га-гаас авах ургацын хэмжээ хур 
тунадасны хэлбэлзлээс шалтгаалан буурах хандлагатай байна. 

 Услалтын системийн ашиглалтыг сайжруулах, техник технологийн шинэчлэлтийг 
ашиглан ургац хураалтыг нэмэгдүүлэх санал дэвшүүлж байна. 
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7 дугаар зураг. Баянгол сумын төмсний ургацын хэмжээ (1987-2014 он)

2007 болон 2011 онуудад ургацын хэмжээ 165,2-166,0 ц/га байсан бөгөөд 2014 оноос 
эхлэн га-гаас авах төмсний хэмжээ буурсан байна.

дүгнэлт
 � 2014 онд Баруунхараа сумын нутгаар 2013 оныхтой харьцуулахад 2 дахин бага 

буюу 202 мм-ээр бага хур тунадас орсон ба нэгж га-гаас авах ургацын хэмжээ хур 
тунадасны хэлбэлзлээс шалтгаалан буурах хандлагатай байна.
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 � Услалтын системийн ашиглалтыг сайжруулах, техник технологийн шинэчлэлтийг 
ашиглан ургац хураалтыг нэмэгдүүлэх санал дэвшүүлж байна.

ном зүй
1. Аззаяа Д. Эрдэм шинжилгээний бүтээл, №26, УБ, 2004, х.91-92, х.98-114.
2. Бадарч Д., Даваадорж Ч. Сэлэнгэ аймгийн тариалангийн салбарт технологийн 

шинэ зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах бодлого чиглэл, Сүхбаатар хот, 2006, 
х.123, х.59-61, х.62-65.

3. Бадарч Д., Нямбуу И. Сэлэнгэ нутгийн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн хөгжил, 
Сүхбаатар хот, 2009, х.67-72

4. Гантулга Г., Ганболд Ж. Атар 50 ололт, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх зорилт, 
УБ, 2009, х.30-31, х.60-66.

5. Даваахүү.Х Сэлэнгэ аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас 2014 онд хэргэжүүлсэн 
ажлын үр дүн. 

6. Төвийн бүс нутгийн уур амьсгалын нөөц түүний өөрчлөлт УБ, 2007.
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дундгоВь аймгийн Хөрсний ХэВ шинж, элэгдэл эВдрэл
   

Б.Уугантуяа 
Дундговь аймгийн УЦУОША

 
Хураангуй 
Энэхүү өгүүлэлд Дундговь аймгийн хөрсний хэв шинж зонхилох ургамлын төрөл зүйл 

хөрсний эвдрэлийн үйл явц түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлийн талаар өгүүлэхийг зорилоо.

оршил
Хуурай газрын хөрсөнд суурилсан амьдрал бүхэн хөрстэй нягт уялдаа холбоотой. 

Хэрэв чулуун мандлын хөрс байгаагүй бол ургамлын бүрхэц, ой мод болон ан амьтан, хүн, 
газар тариалан, үйлдвэр, аж ахуй гэж байхгүй. Хөрсний гадаргын үүсэл, хөгжил маш удаан 
хугацаагаар үргэлжлэх боловч үүсэж бий болсонтойгоо харьцуулахад богино хугацаанд 
ашигтай шинж чанараа алддаг. Энэхүү хөрсний шинж чанар алдагдах үйл явцыг өнөө үед 
газрын доройтол буюу цөлжилт хэмээн авч үздэг болсон бөгөөд энэ үйл явцын эцсийн үр 
дүн нь цөл юм. 

Цөлийн шинж чанар нь нүүдлийн мал аж ахуй хөгжсөн манай орны хувьд бидний 
хэлж заншсанаар бэлчээрийн доройтол буюу бэлчээрийн ургамлын арви, зүйлийн бүрдэл 
болон хөрсний макроорганизмын зүйлийн бүрдэл хомсдох юм.

Дундговь аймаг нь хуурай хээр, цөлөрхөг хээрийн бүсэд хамрагдах бөгөөд 
экосистемийн хувьд маш эмзэг бүс нутаг.

2010 оны байдлаар тус аймгийн Говь-Угтаал, Өндөршил, Гурвансайхан, 
Баянжаргалан сумдын нутагт цөлжилт хүчтэй илэрсэн бүс нутгийн тоонд хамрагдсан 
[Цөлжилтийг бууруулах арга, эрх зүйн зохицуулалт]. Тус аймгийн хэмжээнд цөлжилтийн 
төлөв байдлын үнэлгээ хөрсөн бүрхэвчийн доройтлын судалгааг 2007 онд 9 сумын 
14 цэгт хийжээ. 2012 оноос тус аймгийн нутаг дэвсгэрийг хамран оршин цаг уурын 
судалгааны нийт 66 цэгийг хамруулан хөрсний элэгдэл эвдрэл физик химийн анхан шатны 
үзүүлэлтүүдийг судаллаа.

арга зүй
Дундговь аймгийн Цаг уурын ажиглалтын 66 цэгт Байгаль орчин аялал жуулчлалын 

сайдын А-114 тушаалаар батлагдсан Цөлжилтийн хяналт шинжилгээний заавар 
болон Газарзүйн хүрээлэнгийн хөрс судлалын лабораторийн Хөрсний мониторингийн 
аргачлалын дагуу цэг бүрд хөрсний зүсэлтэд хөрсний морфологи бичиглэл хийн хөрсний 
лабораторийн шинжилгээний сорьц авч хөрсний элэгдэл эвдрэлийн ажиглалт хийлээ.

үр дүн 
мониторингийн цэгийн газарзүйн мэдээлэл
гадаргын элемент
Микрорельеф 5°-8° налуу, бөмбөгөр налуу болон тэгш тал ихэвчлэн тохиолдсон. 

Хөрсний гадаргын байдал мониторингийн ихэнх цэгүүдийн хувьд толбо урсац мэдэгдэхүйц 
биш хэдий ч ургамлын үндэс орчмоор элсэн хуримтлал үүссэн газрын гадарга 
нэлэнхүйдээ 0,5-3,0 см диаметртэй хайрга чулуугаар хучигдсан (1 дүгээр зураг) бөгөөд 
эвдрэлийн зэргээр дунд зэрэг эвдрэлтэй, шугаман торлолын аргаар элсэн хурамтлал 
ургамал чулууны тоог тодорхойлоход 0-5 см элсэн хучаас чулууны тоо 30%-70% эзэлж 
байна (2 дугаар зураг). 



ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ, 2015 349

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

 

 
1 дүгээр зураг. Гадаргын байдал 

 
Ургамлан нөмрөг 

Тал хээрийн ургамлын бүлгэмдэл зонхилж нутгийн баруун хэсгээр таана, хялгана, 
адамсын шарилж, үхэр шүлхий, нарийн навчит харгана, хялгана, хазаар саман ерхөг 
зонхиолж зүүн болон зүүн хойд зүүн урд хэсгээр таана хялгана хазаар, лууль, царван 
зонхилж улмаар Говь-Угтаал сумын 2 дугаар цэгт царван бэлчээрийн ургамлын зүйлийн 
бүрдлийг илт давамгайлж, Адаацаг сумын 4 дүгээр цэгт ногоон лууль илт давамгайлах 
зэрэг тохиолдол ажиглагдлаа (2 дугаар зураг).  
 

 

1 дүгээр зураг. Гадаргын байдал

ургамлан нөмрөг
Тал хээрийн ургамлын бүлгэмдэл зонхилж нутгийн баруун хэсгээр таана, хялгана, 

адамсын шарилж, үхэр шүлхий, нарийн навчит харгана, хялгана, хазаар саман ерхөг 
зонхиолж зүүн болон зүүн хойд зүүн урд хэсгээр таана хялгана хазаар, лууль, царван 
зонхилж улмаар Говь-Угтаал сумын 2 дугаар цэгт царван бэлчээрийн ургамлын зүйлийн 
бүрдлийг илт давамгайлж, Адаацаг сумын 4 дүгээр цэгт ногоон лууль илт давамгайлах 
зэрэг тохиолдол ажиглагдлаа (2 дугаар зураг). 

 

 
1 дүгээр зураг. Гадаргын байдал 

 
Ургамлан нөмрөг 

Тал хээрийн ургамлын бүлгэмдэл зонхилж нутгийн баруун хэсгээр таана, хялгана, 
адамсын шарилж, үхэр шүлхий, нарийн навчит харгана, хялгана, хазаар саман ерхөг 
зонхиолж зүүн болон зүүн хойд зүүн урд хэсгээр таана хялгана хазаар, лууль, царван 
зонхилж улмаар Говь-Угтаал сумын 2 дугаар цэгт царван бэлчээрийн ургамлын зүйлийн 
бүрдлийг илт давамгайлж, Адаацаг сумын 4 дүгээр цэгт ногоон лууль илт давамгайлах 
зэрэг тохиолдол ажиглагдлаа (2 дугаар зураг).  
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2 дугаар зураг. Баянжаргалан сум ЦУСЗЦ №2 

 
Хөрсний ерөнхий хэв шинж, морфологи  

Хээрийн хүрэн, цайвар бор, говийн саарал хөрс тархсан хөрсний зүсэлтээс харахад 
(1 дүгээр зураг) 0-30 см хөнгөн бүтэцтэй бор шаргалаас цайвар шаргал хөрс зонхилж 30-
50 см-д карбонатын агууламж өндөртэй. Цагаан саарал зонхилон тохиолдоно. 
 Хөрсний механик бүрэлдэхүүний хувьд 0-20 см давхаргад хөнгөн бүтэцтэй 
элсэнцэр, хөнгөн шавранцар байх ба 30-50 см давхаргад нутгийн зүүн зүүн урд, урд 
хэсгийн цэгүүдэд хүнд шавранцар, хойд болон баруун цэгүүдэд хөнгөн шавранцар 
бүтэцтэй  үе давхаргын шилжилт аажим биологийн болон механик гаралтай шинээр үүсч 
бий болсон зүйл байхгүй. Ургамлын үндэсний тархалт нийт цэгүүдэд зөвхөн 0-10 см-д 
ажиглагдаж цөөн тохиолдолд олон наст ургамлын иш 20 см–ээс доош тохиолдоно. 

Хөрсний химийн үзүүлэлт: PH 7-оос их буюу шүлтлэг ялзмагийн хэмжээ 0-5 см-д 
авч үзэхэд 0,2-0,7% байна.   

 

       
3 дугаар зураг. Хөрсний зүсэлт 

 
Дүгнэлт  
 Судалгааны дүнгээс харахад хөрсний элэгдэл эвдрэл дийлэнх цэгүүдэд дунд 
зэргийн эвдрэлтэй байгаа бөгөөд үүний шалтгаан нь цаг агаарын таагүй нөлөө мөн хүний 
зүй зохисгүй ашиглалт юм. Монгол орон хэдийгээр нүүдлийн соѐл иргэншилтэй 
бэлчээрийн мал аж ахуйтай боловч сүүлийн жилүүдэд энэ нь уламжлалт шинж чанараа 
алдаж нүүдэллэн малаа маллаж бэлчээрээ зүй зохистой ашиглах биш харин газрын 

2 дугаар зураг. Баянжаргалан сум ЦУСЗЦ №2

Хөрсний ерөнхий хэв шинж, морфологи 
Хээрийн хүрэн, цайвар бор, говийн саарал хөрс тархсан хөрсний зүсэлтээс харахад (1 

дүгээр зураг) 0-30 см хөнгөн бүтэцтэй бор шаргалаас цайвар шаргал хөрс зонхилж 30-50 
см-д карбонатын агууламж өндөртэй. Цагаан саарал зонхилон тохиолдоно.

Хөрсний механик бүрэлдэхүүний хувьд 0-20 см давхаргад хөнгөн бүтэцтэй элсэнцэр, 
хөнгөн шавранцар байх ба 30-50 см давхаргад нутгийн зүүн зүүн урд, урд хэсгийн 
цэгүүдэд хүнд шавранцар, хойд болон баруун цэгүүдэд хөнгөн шавранцар бүтэцтэй үе 
давхаргын шилжилт аажим биологийн болон механик гаралтай шинээр үүсч бий болсон 
зүйл байхгүй. Ургамлын үндэсний тархалт нийт цэгүүдэд зөвхөн 0-10 см-д ажиглагдаж 
цөөн тохиолдолд олон наст ургамлын иш 20 см-ээс доош тохиолдоно.

Хөрсний химийн үзүүлэлт: PH 7-оос их буюу шүлтлэг ялзмагийн хэмжээ 0-5 см-д авч 
үзэхэд 0,2-0,7% байна. 

 
2 дугаар зураг. Баянжаргалан сум ЦУСЗЦ №2 

 
Хөрсний ерөнхий хэв шинж, морфологи  

Хээрийн хүрэн, цайвар бор, говийн саарал хөрс тархсан хөрсний зүсэлтээс харахад 
(1 дүгээр зураг) 0-30 см хөнгөн бүтэцтэй бор шаргалаас цайвар шаргал хөрс зонхилж 30-
50 см-д карбонатын агууламж өндөртэй. Цагаан саарал зонхилон тохиолдоно. 
 Хөрсний механик бүрэлдэхүүний хувьд 0-20 см давхаргад хөнгөн бүтэцтэй 
элсэнцэр, хөнгөн шавранцар байх ба 30-50 см давхаргад нутгийн зүүн зүүн урд, урд 
хэсгийн цэгүүдэд хүнд шавранцар, хойд болон баруун цэгүүдэд хөнгөн шавранцар 
бүтэцтэй  үе давхаргын шилжилт аажим биологийн болон механик гаралтай шинээр үүсч 
бий болсон зүйл байхгүй. Ургамлын үндэсний тархалт нийт цэгүүдэд зөвхөн 0-10 см-д 
ажиглагдаж цөөн тохиолдолд олон наст ургамлын иш 20 см–ээс доош тохиолдоно. 

Хөрсний химийн үзүүлэлт: PH 7-оос их буюу шүлтлэг ялзмагийн хэмжээ 0-5 см-д 
авч үзэхэд 0,2-0,7% байна.   

 

       
3 дугаар зураг. Хөрсний зүсэлт 

 
Дүгнэлт  
 Судалгааны дүнгээс харахад хөрсний элэгдэл эвдрэл дийлэнх цэгүүдэд дунд 
зэргийн эвдрэлтэй байгаа бөгөөд үүний шалтгаан нь цаг агаарын таагүй нөлөө мөн хүний 
зүй зохисгүй ашиглалт юм. Монгол орон хэдийгээр нүүдлийн соѐл иргэншилтэй 
бэлчээрийн мал аж ахуйтай боловч сүүлийн жилүүдэд энэ нь уламжлалт шинж чанараа 
алдаж нүүдэллэн малаа маллаж бэлчээрээ зүй зохистой ашиглах биш харин газрын 

 
2 дугаар зураг. Баянжаргалан сум ЦУСЗЦ №2 

 
Хөрсний ерөнхий хэв шинж, морфологи  

Хээрийн хүрэн, цайвар бор, говийн саарал хөрс тархсан хөрсний зүсэлтээс харахад 
(1 дүгээр зураг) 0-30 см хөнгөн бүтэцтэй бор шаргалаас цайвар шаргал хөрс зонхилж 30-
50 см-д карбонатын агууламж өндөртэй. Цагаан саарал зонхилон тохиолдоно. 
 Хөрсний механик бүрэлдэхүүний хувьд 0-20 см давхаргад хөнгөн бүтэцтэй 
элсэнцэр, хөнгөн шавранцар байх ба 30-50 см давхаргад нутгийн зүүн зүүн урд, урд 
хэсгийн цэгүүдэд хүнд шавранцар, хойд болон баруун цэгүүдэд хөнгөн шавранцар 
бүтэцтэй  үе давхаргын шилжилт аажим биологийн болон механик гаралтай шинээр үүсч 
бий болсон зүйл байхгүй. Ургамлын үндэсний тархалт нийт цэгүүдэд зөвхөн 0-10 см-д 
ажиглагдаж цөөн тохиолдолд олон наст ургамлын иш 20 см–ээс доош тохиолдоно. 

Хөрсний химийн үзүүлэлт: PH 7-оос их буюу шүлтлэг ялзмагийн хэмжээ 0-5 см-д 
авч үзэхэд 0,2-0,7% байна.   

 

       
3 дугаар зураг. Хөрсний зүсэлт 

 
Дүгнэлт  
 Судалгааны дүнгээс харахад хөрсний элэгдэл эвдрэл дийлэнх цэгүүдэд дунд 
зэргийн эвдрэлтэй байгаа бөгөөд үүний шалтгаан нь цаг агаарын таагүй нөлөө мөн хүний 
зүй зохисгүй ашиглалт юм. Монгол орон хэдийгээр нүүдлийн соѐл иргэншилтэй 
бэлчээрийн мал аж ахуйтай боловч сүүлийн жилүүдэд энэ нь уламжлалт шинж чанараа 
алдаж нүүдэллэн малаа маллаж бэлчээрээ зүй зохистой ашиглах биш харин газрын 

3 дугаар зураг. Хөрсний зүсэлт

дүгнэлт 
Судалгааны дүнгээс харахад хөрсний элэгдэл эвдрэл дийлэнх цэгүүдэд дунд зэргийн 

эвдрэлтэй байгаа бөгөөд үүний шалтгаан нь цаг агаарын таагүй нөлөө мөн хүний зүй 
зохисгүй ашиглалт юм. Монгол орон хэдийгээр нүүдлийн соёл иргэншилтэй бэлчээрийн 
мал аж ахуйтай боловч сүүлийн жилүүдэд энэ нь уламжлалт шинж чанараа алдаж 
нүүдэллэн малаа маллаж бэлчээрээ зүй зохистой ашиглах биш харин газрын эвдрэл 
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доройтолд оруулж байна. Үүний нэг жишээ бол автомашин болон мотоциклоор мал 
ахуйдаа явах, мөн сүүлийн жилүүдэд огцом өссөн ямааны тоо толгой, ялангуяа говийн 
аймгуудад тод ажиглагдана. Автомашины замын сүлжээ нь хөрсийг эвдрэлд оруулж 
дахиад эргэн сэргэхэд маш урт удаан хугацаа шаарддаг бөгөөд тоосжилт өнгөн хэсгийн 
хийсэлтийг нэмэгдүүлдэг.

Мөн ургамал сийрэг халцгай газар зөвхөн 3-6 м/с хурдтай салхинд эвдрэл үүсч 
эхэлдэг бөгөөд судалгааны эхэнх цэгүүд гадарга хайрга чулуугаар хучигдан үржил 
шимтэй хэсэг салхиар зөөгдөж ургамлын зүйлийн бүрдэл цөөрөн бэлчээрийн доройтлыг 
илэрхийлэгч адамсын шарилж лууль зэрэг ургамал элбэг тохиолдох болсон нь 
ажиглагдаж байна.

Лабориторийн шинжилгээний үр дүнгээс харахад ялзмагийн хэмжээ 0-5 см-д хөрсний 
ялзмаг буюу органикийн агууламж 1%-аас бага бол А давхарга гэж үзэхэд төдийлөн 
тохиромжтой биш учраас өнгөн үе гэж ялган цаашдын судалгаанд ялзмагт давхаргын 
зузааныг хэмжих биш хөрсний өнгөн үеийн хийсэлт эвдрэлийг ажиглах нь хөрсний элэгдэл 
эвдрэлийг тодорхойлох бас нэгэн хүчин зүйл болох юм.
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өмнөгоВь аймгийн агаарын боХирдлын судалгаа

Б.Янжин, Д.Цэндсүрэн, Г.Дуламцоо 
Өмнөговь аймгийн УЦУОША

Хураангуй
Энэхүү илтгэлд Өмнөговь аймгийн агаарын бохирдлын 2009-2014 оны шинжилгээний 

ажлын үр дүнгээс хүхэрлэг хий, азотын давхар ислийн жилийн дундаж агууламж, өвлийн 
саруудын дундаж агууламжийг цаг уурын нөлөөлж болохуйц зарим үзүүлэлттэй холбон 
тайлбарлахыг зорилоо.

оршил
Өмнөговь аймаг нь газарзүйн байрлалын хувьд Говь-Алтай нурууны төгсгөл 

Гурвансайхан, Сэврэй, Ноён, Тост нэмэгт, Гилбэнт зэрэг өндөр уулс, Борзон, Зээмэг, 
Загсүүж, Галба зэрэг говиуд 800 м өндөр, 20 шахам километр өргөн, 150 гаруй км 
үргэлжилсэн Хонгорын гол хэмээх элсэн уулстай говь нутаг билээ. 

Тус аймаг нь далайн түвшнээс 1470 м өндөрт оршиж, Төв Азийн хуурай, хуурайдуу 
говь цөлийн бүсэд багтдаг. Уур амьсгал бүрдүүлэх хүчин зүйл дотроос хамгийн чухал 
бөгөөд олон талт нарийн нөлөөлөлтэй нь газрын гадарга юм. 

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотын 476 км2 нутаг дэвсгэрт 18746 орчим хүн 
суурьшин амьдарч байна. Говь нутгийн цаг уурын онцлог: Хур тунадас бага ордог. Зундаа 
нарны халалт их учраас хуурайшилт их явагддаг. Салхи их гардаг тул тоосжилт ихээр 
үүсдэг.

Өмнөговь аймгийн агаарын  бохирдлын судалгаа 
 

Б.Янжин, Д.Цэндсүрэн, Г.Дуламцоо  
Өмнөговь аймгийн УЦУОША 

 
Хураангуй 

Энэхүү илтгэлд Өмнөговь аймгийн агаарын бохирдлын 2009-2014 оны 
шинжилгээний ажлын үр дүнгээс хүхэрлэг хий, азотын давхар ислийн жилийн дундаж 
агууламж, өвлийн саруудын дундаж агууламжийг цаг уурын нөлөөлж болохуйц зарим  
үзүүлэлттэй холбон тайлбарлахыг зорилоо. 
 
Оршил 

Өмнөговь аймаг нь газарзүйн байрлалын хувьд Говь-Алтай нурууны төгсгөл 
Гурвансайхан, Сэврэй, Ноѐн, Тост нэмэгт, Гилбэнт зэрэг өндөр уулс, Борзон, Зээмэг, 
Загсүүж, Галба зэрэг говиуд 800 м өндөр, 20 шахам километр өргөн, 150 гаруй км 
үргэлжилсэн Хонгорын гол хэмээх элсэн уулстай говь нутаг билээ.  

Тус аймаг нь далайн түвшнээс 1470 м өндөрт оршиж, Төв Азийн хуурай, хуурайдуу 
говь цөлийн бүсэд багтдаг. Уур амьсгал бүрдүүлэх хүчин зүйл дотроос хамгийн чухал 
бөгөөд олон талт нарийн нөлөөлөлтэй нь газрын гадарга юм.  

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотын  476 км2 нутаг дэвсгэрт 18746 орчим хүн 
суурьшин амьдарч байна. Говь нутгийн цаг уурын онцлог: Хур тунадас бага ордог. Зундаа 
нарны халалт их учраас хуурайшилт их явагддаг. Салхи их гардаг тул  тоосжилт ихээр  
үүсдэг. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 дүгээр зураг. Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэр 
 

Даланзадгад хотын агаарын бохирдлын хэмжээ жилээс жилд нэмэгдсээр байгаад 
дараах хүчин зүйлс нөлөөлж байгаа нь шинжилгээний ажлын дүнгээс харагдах болно. 

2013 онд агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тооллогоор аймгийн төвийн хэмжээнд 
5023 айл өрх байсан бол 2014 онд 6262 болж 1239 айл өрх нэмэгдсэн. 2013 онд 11221 
тээврийн хэрэгсэл тоологдож байсан бол 2014 онд 18738 тээврийн хэрэгсэл тоологдож 
7517 тээврийн хэрэгслээр өссөнийг 1-р хүснэгтээр харуулав. 

1 дүгээр зураг. Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэр

Даланзадгад хотын агаарын бохирдлын хэмжээ жилээс жилд нэмэгдсээр байгаад 
дараах хүчин зүйлс нөлөөлж байгаа нь шинжилгээний ажлын дүнгээс харагдах болно.

2013 онд агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тооллогоор аймгийн төвийн хэмжээнд 
5023 айл өрх байсан бол 2014 онд 6262 болж 1239 айл өрх нэмэгдсэн. 2013 онд 11221 
тээврийн хэрэгсэл тоологдож байсан бол 2014 онд 18738 тээврийн хэрэгсэл тоологдож 
7517 тээврийн хэрэгслээр өссөнийг 1-р хүснэгтээр харуулав.
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1 дүгээр хүснэгт
Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн 2013, 2014 онуудын тоог харьцуулав.

Он Айл өрх ДЦС Нам даралтын зуух Тээврийн хэрэгсэл
2013 5023 1 106 11221
2014 6262 1 101 18738

Өмнөговь аймгийн Тавантолгойн нүүрсний шинж чанар:
 � Коксжих нүүрсний илчлэг 6500-7500 ккал/кг 
 � Эрчим хүчний нүүрсний илчлэг 4900 ккал/кг 
 � Чийглэг нь 8,8% 
 � Үнслэг 10-33%
 � Дэгдэмхий бодисын агуулга 22,0-34,1%

агаарын бохирдол
Хими, биологийн гаралтай зүйлс болон элдэв тоосжилтын нөлөөнд агаар мандлын 

байгалийн шинж чанар өөрчлөгдөхийг агаарын бохирдол гэж хэлдэг. 
Байгалийн болон хүний үйл ажиллагааны улмаас хүхрийн болон азотын ислүүд, 

угаарын хий, тоос тортог зэрэг хорт хий, тоосонцрууд агаарт цацагдан хуримтлагдсаар 
агаарын бохирдлыг үүсгэдэг. 

Агаарын бохирдлыг үүсгэж, агаарын чанарыг бууруулж байгаа эдгээр хорт хий, 
тоосонцрыг агаар бохирдуулагч бодис гэнэ.

Бидний шинжилгээний ажлын үр дүнд илэрч байгаа нь азотын давхар исэл буюу 
хүхэрлэг хий юм.

1 дүгээр хүснэгт 
                  Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн 2013, 2014 онуудын тоог харьцуулав 

Он  Айл өрх  ДЦС Нам даралтын зуух Тээврийн хэрэгсэл 
2013 5023 1 106 11221 
2014 6262 1 101 18738 

 
             Өмнөговь аймгийн Тавантолгойн нүүрсний шинж чанар: 

   Коксжих нүүрсний илчлэг 6500-7500 ккал/кг  
   Эрчим хүчний нүүрсний илчлэг 4900 ккал/кг  
   Чийглэг нь 8,8%  
   Үнслэг 10-33% 
   Дэгдэмхий бодисын агуулга 22,0-34,1% 

 
Агаарын бохирдол 

Хими, биологийн гаралтай зүйлс болон элдэв тоосжилтын нөлөөнд агаар мандлын 
байгалийн шинж чанар өөрчлөгдөхийг агаарын бохирдол гэж хэлдэг.  

Байгалийн болон хүний үйл ажиллагааны улмаас хүхрийн болон азотын ислүүд, 
угаарын хий, тоос тортог зэрэг хорт хий, тоосонцрууд агаарт цацагдан хуримтлагдсаар 
агаарын бохирдлыг үүсгэдэг.  

Агаарын бохирдлыг үүсгэж, агаарын чанарыг бууруулж байгаа эдгээр хорт хий, 
тоосонцрыг агаар бохирдуулагч бодис гэнэ. 

Бидний шинжилгээний ажлын үр дүнд илэрч байгаа нь азотын давхар исэл буюу 
хүхэрлэг хий юм. 

 

 
2 дугаар зураг. Даланзадгадын утаа 

  
SO2- хүхэрлэг хийн химийн шинж чанар, эх үүсвэр нь: 

Өнгөгүй, урвалд идэвхтэй ордог хий. Гол эх үүсвэрүүд нь цахилгаан станц, уурын 
зуух, гэрийн зуухнууд болно. 
 
NO2-Азотын давхар ислийн химийн шинж чанар, эх үүсвэр нь:  

Таагүй үнэр бүхий улаавтар хүрэн өнгөтэй хий. Урвалд идэвхтэй ордог.                             
Энэ нь түлш өндөр температурт шатах үед ба авто тээврийн хэрэгслийн дотоод шаталт, 
цахилгаан халаагуур, цахилгаан станц, химийн үйлдвэр, хог шатаах зуух зэрэг агаар 
бохирдуулах эх үүсвэрүүдээс ялгардаг. 
 
Үр дүн  

2 дугаар зураг. Даланзадгадын утаа
 
SO2- хүхэрлэг хийн химийн шинж чанар, эх үүсвэр нь:
Өнгөгүй, урвалд идэвхтэй ордог хий. Гол эх үүсвэрүүд нь цахилгаан станц, уурын 

зуух, гэрийн зуухнууд болно.

NO2-азотын давхар ислийн химийн шинж чанар, эх үүсвэр нь: 
Таагүй үнэр бүхий улаавтар хүрэн өнгөтэй хий. Урвалд идэвхтэй ордог. Энэ нь түлш 

өндөр температурт шатах үед ба авто тээврийн хэрэгслийн дотоод шаталт, цахилгаан 
халаагуур, цахилгаан станц, химийн үйлдвэр, хог шатаах зуух зэрэг агаар бохирдуулах эх 
үүсвэрүүдээс ялгардаг.
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үр дүн 
Өмнөговь аймаг нь уул уурхайн бүс нутаг учраас хүн ам, айл өрх, аж ахуй нэгжүүд жил 

ирэх тусам ихээр нэмэгдсэн. Энэ шилжилт хөдөлгөөн болон хотжилтын улмаас Даланзадгад 
хотын агаарын бохирдол ямар түвшинд байсан, ямар хурдацтайгаар нэмэгдэж байна вэ? 
гэдгийг харуулахын тулд 2009-2014 онуудын Даланзадгад хотын агаарын бохирдлын 
шинжилгээний ажлын дүн болох азотын давхар исэл, хүхэрлэг хийн агууламжийг жилийн 
дунджаар нь авч үзвэл 2009-2011 онуудад азотын давхар исэл нь хүлцэх хэм хэмжээнээс 
даваагүй байсан бол 2012 онд 1,1-1,4%, 2013 онд 3,4%, 2014 онд 9,1% тус тус хүлцэх хэм 
хэмжээнээс давсан үзүүлэлтэй байгаа нь Даланзадгад хотод автотээврийн хэрэгслийн тоо 
жилийн дотор 7517-оор нэмэгдсэн нь автотээврийн хэрэгслийн дотоод шаталтаас үүсэлтэй 
гэх азотын давхар ислийн агууламж цаашид ч ихсэх магдлал өндөр юм. Шинжилгээний 
ажлын дүнг жилийн дунджаар 3 дугаар зурагт харуулав. 

 

 Өмнөговь аймаг нь уул уурхайн бүс нутаг учраас хүн ам, айл өрх, аж ахуй нэгжүүд  
жил ирэх тусам ихээр нэмэгдсэн. Энэ шилжилт хөдөлгөөн болон хотжилтын улмаас 
Даланзадгад хотын агаарын бохирдол ямар түвшинд байсан, ямар хурдацтайгаар 
нэмэгдэж байна вэ? гэдгийг харуулахын тулд 2009-2014 онуудын Даланзадгад хотын 
агаарын бохирдлын шинжилгээний ажлын дүн болох азотын давхар исэл, хүхэрлэг хийн 
агууламжийг жилийн дунджаар нь авч үзвэл 2009-2011онуудад азотын давхар исэл нь  
хүлцэх хэм хэмжээнээс даваагүй байсан бол 2012 онд 1,1-1,4 %, 2013 онд 3,4%, 2014 онд 
9,1% тус тус хүлцэх хэм хэмжээнээс давсан үзүүлэлтэй байгаа нь Даланзадгад хотод 
автотээврийн хэрэгслийн тоо жилийн дотор 7517–оор нэмэгдсэн нь автотээврийн 
хэрэгслийн дотоод шаталтаас үүсэлтэй гэх азотын давхар ислийн агууламж цаашид ч 
ихсэх магдлал өндөр юм. Шинжилгээний ажлын дүнг жилийн дунджаар 3 дугаар зурагт 
харуулав.  

      

 
3 дугаар зураг. 2009-2014 оны азотын давхар ислийн дундаж агууламж 

 
Өмнөговь аймагт сүүлийн жилүүдэд айл өрх, нам даралтын зуух ихээр нэмэгдэж 

байхад хүхэрлэг хийн агууламж ямар хэмжээнд байгааг харуулахын тулд 2009-2014 
онуудын Даланзадгад хотын агаарт агуулагдаж байгаа хүхэрлэг хийн жилийн дундаж 
агууламжийг авч үзлээ. Ингэхэд 2009-2011 онуудад хүлцэх хэм хэмжээнээс давж 
ажиглагдаагүй байсан бол мөн л дээрх азотын давхар ислийн адил 2012-2014 онуудад 
жилийн дунджаараа хүлцэх хэм хэмжээнээс 3 дахин давсан нь Даланзадгад хотод 
сүүлийн жилүүдэд айл өрх, төвлөрсөн халаалтанд холбогдоогүй аж ахуй нэгжүүд 
нэмэгдсэнээс нүүрсний шаталтаас үүсдэг гэх хүхэрлэг хийн агууламж нэмэгдэж байгааг 
дараах 4-р зургаар  харууллаа. 

3 дугаар зураг. 2009-2014 оны азотын давхар ислийн дундаж агууламж

Өмнөговь аймагт сүүлийн жилүүдэд айл өрх, нам даралтын зуух ихээр нэмэгдэж байхад 
хүхэрлэг хийн агууламж ямар хэмжээнд байгааг харуулахын тулд 2009-2014 онуудын 
Даланзадгад хотын агаарт агуулагдаж байгаа хүхэрлэг хийн жилийн дундаж агууламжийг 
авч үзлээ. Ингэхэд 2009-2011 онуудад хүлцэх хэм хэмжээнээс давж ажиглагдаагүй байсан 
бол мөн л дээрх азотын давхар ислийн адил 2012-2014 онуудад жилийн дунджаараа 
хүлцэх хэм хэмжээнээс 3 дахин давсан нь Даланзадгад хотод сүүлийн жилүүдэд айл өрх, 
төвлөрсөн халаалтанд холбогдоогүй аж ахуй нэгжүүд нэмэгдсэнээс нүүрсний шаталтаас 
үүсдэг гэх хүхэрлэг хийн агууламж нэмэгдэж байгааг дараах 4-р зургаар харууллаа.

 
            4 дүгээр зураг. 2000-2014 оны хүхэрлэг хийн жилийн дундаж агууламж 

 
Даланзадгад хотын  агаарын бохирдол нэмэгдэж байгаа нь дан ганц агаарын 

бохирдлын эх үүсвэр нэмэгдсэнээс болж байна уу мөн цаг уурын үзүүлэлтүүд агаарын 
бохирдол ихсэхэд хэрхэн яаж нөлөөлж болохыг харуулахын тулд 2-р хүснэгтэнд 2009-
2014 онуудын цаг уурын агаарын бохирдолд нөлөөлж болохуйц зарим үзүүлэлтүүдийг авч 
үзлээ. Ингэхэд шороон шуургатай өдөр олон, хур тунадас өмнөх жилүүдтэй харьцуулхад  
бага үүний улмаас чийг бага тоосжилт ихээр үүсч агаарын бохирдол нэмэгдэж байх 
магадлалтай юм.    
 

2 дугаар хүснэгт  
Цаг уурын үзүүлэлт 

Он  Шороон шуургатай 
өдрийн тоо 

Хур тунадасны 
нийлбэр, мм 

Харьцангуй 
чийгшил, % 

2009 13 48.8 36 
2010 10 183.8 41 
2011 9 129.4 42 
2012 7 186.6 43 
2013 8 124.4 37 
2014 4 126.6 35 

 
Даланзадгад хотын агаарын бохирдлыг 2009-2014 онуудад өвлийн саруудад ямар 

байсныг мэдэхийн тулд тухайн онуудын 1,2,3,11,12 дугаар сарын шинжилгээний ажлын 
сарын дундаж агууламжийг авч үзлээ. Ингэхэд азотын давхар ислийн сарын дундаж 
агууламж нь тухайн саруудад ихэсч байна. 2013 оны 1 дүгээр сарын дундаж агууламж нь 
0,046 мг/м3 байсан бол 2014 оны 1 дүгээр сард 0,057 мг/м3 болж 0,011 мг/м3-ээр өссөн 
байгааг 5-р зургаар харуулав. 

 
 
 
 
 
 
 

4 дүгээр зураг. 2000-2014 оны хүхэрлэг хийн жилийн дундаж агууламж
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Даланзадгад хотын агаарын бохирдол нэмэгдэж байгаа нь дан ганц агаарын бохирдлын 
эх үүсвэр нэмэгдсэнээс болж байна уу мөн цаг уурын үзүүлэлтүүд агаарын бохирдол ихсэхэд 
хэрхэн яаж нөлөөлж болохыг харуулахын тулд 2-р хүснэгтэнд 2009-2014 онуудын цаг уурын 
агаарын бохирдолд нөлөөлж болохуйц зарим үзүүлэлтүүдийг авч үзлээ. Ингэхэд шороон 
шуургатай өдөр олон, хур тунадас өмнөх жилүүдтэй харьцуулхад бага үүний улмаас чийг 
бага тоосжилт ихээр үүсч агаарын бохирдол нэмэгдэж байх магадлалтай юм. 

2 дугаар хүснэгт 
Цаг уурын үзүүлэлт

Он Шороон шуургатай 
өдрийн тоо

Хур тунадасны 
нийлбэр, мм

Харьцангуй 
чийгшил, %

2009 13 48.8 36
2010 10 183.8 41
2011 9 129.4 42
2012 7 186.6 43
2013 8 124.4 37
2014 4 126.6 35

Даланзадгад хотын агаарын бохирдлыг 2009-2014 онуудад өвлийн саруудад ямар 
байсныг мэдэхийн тулд тухайн онуудын 1,2,3,11,12 дугаар сарын шинжилгээний ажлын 
сарын дундаж агууламжийг авч үзлээ. Ингэхэд азотын давхар ислийн сарын дундаж 
агууламж нь тухайн саруудад ихэсч байна. 2013 оны 1 дүгээр сарын дундаж агууламж нь 
0,046 мг/м3 байсан бол 2014 оны 1 дүгээр сард 0,057 мг/м3 болж 0,011 мг/м3-ээр өссөн 
байгааг 5-р зургаар харуулав.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 дугаар зураг. 2009-2014 онуудын өвлийн улирлын 
азотын давхар ислийн агууламж 

 
Хүхэрлэг хийн агууламж зуны улиралд хамгийн бага утгандаа хүрдэг ч өвлийн 

улирлын шинжилгээний ажлын сарын дундаж агууламжийг авч үзвэл 2012 оноос 2014 
онуудад 3 дахин нэмэгдсэн нь гэр хорооллын айл өрх, аж ахуй нэгжүүд өвлийн улиралд 
нүүрсийг ихээр хэрэглэж дутуу шаталтын улмаас хүхэрлэг хийн агууламж нэмэгдэж, 
агаарын бохирдлыг ихэсгэж байна.  

2013 оны 1 дүгээр  сарын дундаж нь 0,043 мг/м3 байсан бол 12 дугаар сарынх 0,078 
мг/м3 болж 0,032 мг/м3-ээр өссөн. 2014 оны мөн үеийнх 0,104 мг/м3 байсан бол мөн оны 12 
дугаар сард 0,120 мг/м3 болж 0,016 мг/м3-ээр өссөн ба хамгийн их утга нь 0,449 мг/м3 болж 
хүлцэх хэмжээнд хүрснийг 6-р зурагт харуулав. 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 дугаар зураг. 2009-2014 оны өвлийн улирлын хүхэрлэг хийн агууламж 

5 дугаар зураг. 2009-2014 онуудын өвлийн улирлын
азотын давхар ислийн агууламж

Хүхэрлэг хийн агууламж зуны улиралд хамгийн бага утгандаа хүрдэг ч өвлийн 
улирлын шинжилгээний ажлын сарын дундаж агууламжийг авч үзвэл 2012 оноос 2014 
онуудад 3 дахин нэмэгдсэн нь гэр хорооллын айл өрх, аж ахуй нэгжүүд өвлийн улиралд 
нүүрсийг ихээр хэрэглэж дутуу шаталтын улмаас хүхэрлэг хийн агууламж нэмэгдэж, 
агаарын бохирдлыг ихэсгэж байна. 

2013 оны 1 дүгээр сарын дундаж нь 0,043 мг/м3 байсан бол 12 дугаар сарынх 0,078 
мг/м3 болж 0,032 мг/м3-ээр өссөн. 2014 оны мөн үеийнх 0,104 мг/м3 байсан бол мөн оны 12 
дугаар сард 0,120 мг/м3 болж 0,016 мг/м3-ээр өссөн ба хамгийн их утга нь 0,449 мг/м3 болж 
хүлцэх хэмжээнд хүрснийг 6-р зурагт харуулав.
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5 дугаар зураг. 2009-2014 онуудын өвлийн улирлын 
азотын давхар ислийн агууламж 

 
Хүхэрлэг хийн агууламж зуны улиралд хамгийн бага утгандаа хүрдэг ч өвлийн 

улирлын шинжилгээний ажлын сарын дундаж агууламжийг авч үзвэл 2012 оноос 2014 
онуудад 3 дахин нэмэгдсэн нь гэр хорооллын айл өрх, аж ахуй нэгжүүд өвлийн улиралд 
нүүрсийг ихээр хэрэглэж дутуу шаталтын улмаас хүхэрлэг хийн агууламж нэмэгдэж, 
агаарын бохирдлыг ихэсгэж байна.  

2013 оны 1 дүгээр  сарын дундаж нь 0,043 мг/м3 байсан бол 12 дугаар сарынх 0,078 
мг/м3 болж 0,032 мг/м3-ээр өссөн. 2014 оны мөн үеийнх 0,104 мг/м3 байсан бол мөн оны 12 
дугаар сард 0,120 мг/м3 болж 0,016 мг/м3-ээр өссөн ба хамгийн их утга нь 0,449 мг/м3 болж 
хүлцэх хэмжээнд хүрснийг 6-р зурагт харуулав. 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 дугаар зураг. 2009-2014 оны өвлийн улирлын хүхэрлэг хийн агууламж 

6 дугаар зураг. 2009-2014 оны өвлийн улирлын хүхэрлэг хийн агууламж

Даланзадгад хотын агаарын бохирдлын хэмжээ өвлийн улиралд нэмэгдэхэд цаг 
уурын үзүүлэлтүүд нь яаж нөлөөлж болохыг тухайн саруудын шороон шуурга, хур 
тунадас, агаарын чийгшил зэргийг харьцуулж үзлээ. Сүүлийн жилүүдэд говь нутагт 
өвөлдөө харьцангуй дулаарч, шороон шуургатай өдрийн тоо нэмэгдэж, хур тунадасны 
хэмжээ багасч, үүний улмаас газрын хөрс хуурайшиж агаарт тоос болон бусад хольцууд 
ихээр цацагдаж, агаарын бохирдлыг үүсгэх магадлалтайг 3-р хүснэгтээр харуулав.

3 дугаар хүснэгт
Өвлийн улирлын цаг уурын үзүүлэлт

Он Сар Шороон шуургатай 
өдрийн тоо

Хур тунадасны 
нийлбэр (мм)

Харьцангуй 
чийгшил (%)

2009

I 7 0,5 58
II 12 0 38
III 13 3,6 34
XI 6 3,6 55
XII 10 1,5 50

2010

I 8 4.6 59
II 5 4.5 54
III 11 1.0 33
XI 8 7.1 51
XII 11 4.5 48

2011

I 2 2.8 65
II 6 4.9 59
III 7 2.0 39
XI 6 6.3 53
XII 5.3 66

2012

I 0.4 60
II 5 4.9 47
III 6 7.5 46
XI 4 9.2 54
XII 2 0 64
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2013

I 5 0.6 56
II 10 0.7 44
III 15 0 27
XI 3 2.2 47
XII 0.2 49

2014

I 9 0 35
II 3 1.1 46
III 4 8.8 32
XI 5 0.8 35
XII 2 1.5 40

 
Өмнөговь аймагт уул уурхай хөгжсөнөөр эдийн засаг, ажилгүйдэл, ядуурал, хөрөнгө 

мөнгөний асуудлаар сайн талтай ч, нөгөө талаараа хүн амын дунд дараах өвчлөл их 
байдгийг олж үзлээ. Цогтцэций суманд дараах онуудад уул уурхайн ажил эрчимтэй 
явагдаж байсан. Үүний улмаас осол гэмтэл болон халдварт өвчний тоо сүүлийн 
жилүүдэд ихээр нэмэгдсэн. Энэ нь уул уурхайн зам дагуу тоосжилт ихээр үүсч үзэгдэх 
орчин хязгаарлагдмал байсны улмаас автотээврийн осол дийлэнх хувийг эзэлдэг гэсэн 
судалгааг аймгийн эрүүл мэндийн газар мэдээлснийг дараах зургаас харж болно.

 

явагдаж байсан. Үүний улмаас осол гэмтэл болон халдварт өвчний тоо сүүлийн жилүүдэд 
ихээр нэмэгдсэн. Энэ нь уул уурхайн зам дагуу тоосжилт ихээр үүсч үзэгдэх орчин 
хязгаарлагдмал байсны улмаас автотээврийн осол дийлэнх хувийг эзэлдэг гэсэн 
судалгааг аймгийн эрүүл мэндийн газар мэдээлснийг дараах зургаас харж болно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 дугаар зураг. Хүн амын өвчлөлийн үзүүлэлт 
 

Өмнөговь аймгийн агаарын бохирдол сүүлийн жилүүдэд ихсэж байхад агаарын 
бохирдлоос үүсэлтэй гэх амьсгалын замын өвчлөл аль суманд ямар байгааг аймгийн 
эрүүл мэндийн газраас авч үзсэн юм. Ингэхэд аймгийн хэмжээнд шалтгаант өвчлөл буюу 
тоосжилтоос үүсэлтэй гэх амьсгалын эрхтэн тогтолцооны өвчлөл уул уурхайн ажил 
явагддаг Цогтцэций суманд ихээр нэмэгдэж байгаа нь дараах зургаас харагдаж байна.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                              
 
 
 

8 дугаар зураг. Шалтгаант өвчлөлийн үзүүлэлт 

7 дугаар зураг. Хүн амын өвчлөлийн үзүүлэлт

Өмнөговь аймгийн агаарын бохирдол сүүлийн жилүүдэд ихсэж байхад агаарын 
бохирдлоос үүсэлтэй гэх амьсгалын замын өвчлөл аль суманд ямар байгааг аймгийн 
эрүүл мэндийн газраас авч үзсэн юм. Ингэхэд аймгийн хэмжээнд шалтгаант өвчлөл 
буюу тоосжилтоос үүсэлтэй гэх амьсгалын эрхтэн тогтолцооны өвчлөл уул уурхайн ажил 
явагддаг Цогтцэций суманд ихээр нэмэгдэж байгаа нь 8-р зургаас харагдаж байна. 

дүгнэлт
• Өмнөговь аймгийн агаар дахь азотын давхар исэл өвөл зуны аль ч улиралд өндөр 

байдаг нь бохирдуулах эх үүсвэрийн тоо нэмэгдэж байгаатай холбоотой.
• Хүхэрлэг хий нь зуны саруудад буурч хамгийн бага утгандаа хүрдэг хэдий 

ч өвлийн улирал буюу 1, 2, 3, 11, 12-р саруудад ихсэж байгаа нь дээрх 
шинжилгээний дүнгээс харагдаж байна.

• Гэр хорооллын айл өрхүүд болон аж ахуй нэгж байгууллагууд нам даралтын 
зууханд өвлийн саруудад нүүрс маш ихээр түлж байгаа нь агаарын бохирдол 
ихсэхэд нөлөөлж байна.
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явагдаж байсан. Үүний улмаас осол гэмтэл болон халдварт өвчний тоо сүүлийн жилүүдэд 
ихээр нэмэгдсэн. Энэ нь уул уурхайн зам дагуу тоосжилт ихээр үүсч үзэгдэх орчин 
хязгаарлагдмал байсны улмаас автотээврийн осол дийлэнх хувийг эзэлдэг гэсэн 
судалгааг аймгийн эрүүл мэндийн газар мэдээлснийг дараах зургаас харж болно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 дугаар зураг. Хүн амын өвчлөлийн үзүүлэлт 
 

Өмнөговь аймгийн агаарын бохирдол сүүлийн жилүүдэд ихсэж байхад агаарын 
бохирдлоос үүсэлтэй гэх амьсгалын замын өвчлөл аль суманд ямар байгааг аймгийн 
эрүүл мэндийн газраас авч үзсэн юм. Ингэхэд аймгийн хэмжээнд шалтгаант өвчлөл буюу 
тоосжилтоос үүсэлтэй гэх амьсгалын эрхтэн тогтолцооны өвчлөл уул уурхайн ажил 
явагддаг Цогтцэций суманд ихээр нэмэгдэж байгаа нь дараах зургаас харагдаж байна.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                              
 
 
 

8 дугаар зураг. Шалтгаант өвчлөлийн үзүүлэлт 
8 дугаар зураг. Шалтгаант өвчлөлийн үзүүлэлт

• Өвлийн улирлын цаг уурын үзүүлэлтээс харахад агаарын температур дулаарч хур 
тунадас бага орж, агаарын чийгшил бага учраас хуурайшилт ихээр явагддаг, мөн 
зарим үед салхи тогтуун үед утаа удаан тогтож агаарын бохирдлыг нэмэгдүүлж 
байна.

• Өмнөговь аймагт уул уурхай эрчимтэй явагдаж эхэлснээс хүн амын дунд 
өвчлөлийн тэргүүлэх 10 шалтгааны 1-т ордог амьсгалын тогтолцооны өвчлөл их 
байгаа бөгөөд 2007 онд 10000 хүн тутамд 1148,5 өвчлөл бүртгэгдэж байсан бол 
2011 онд 2188,8 болж даруй 2 дахин нэмэгдсэн байна. Энэ үзүүлэлтийг улсын 
хэмжээний нийт ийм төрлийн өвчлөлтөй харьцуулахад 3,5 дахин их байна. 
Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд л гэхэд амьсгалын тогтолцооны өвчин нэг 
жилийн дотор 2,5 дахин нэмэгдсэн судалгаа байна.

• Цогтцэций суманд нүүрсний зам дээрх болон уул уурхайн үйлдвэрлэлийн болон 
автотээврийн ослын тоо зөвхөн нэг жилийн дотор 5 дахин нэмэгдсэн байна.

ашигласан ном зүй
1. 2009-2014 оны агаарын шинжилгээний ажлын дүн
2. Амьдрах орчин. Улаанбаатар 2010 он
3. УЦУОХ, Эрдэм шинжилгээний бүтээл дугаар №33 Улаанбаатар хот 2013 он 
4. УЦУОХ, Эрдэм шинжилгээний бүтээл дугаар, №34 Улаанбаатар хот 2014 он
5. Д.Аззаяа Г.Дуламцоо Говийн бүсийн уур амьсгалын өөрчилөлт УБ-2005
6. Б.Пүрэвсүрэн, А.Мөнхжаргал нүүрсний химийн шинж чанар. Химийн хүрээлэнгийн 

бүтээл Улаан баатар 2002 он 
7. Өмнөговь аймгийн байгаль орчны төлөв байдлын тайлан 2014 он 
8. Интернет 
9. Монгол хүний хөгжлийн илтгэл, Эмзэг байдлаас тогтвортой хөгжил рүү: Байгаль 

орчин хүний хөгжил УБ-2011
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амьсгалын тогтолцооны өВчлөл ба 
шороон шуурганы Хамаарал

Ч.Ариунбаяр
Говь-Алтай аймгийн УЦУОШАлба

Хураангуй
Монгол улсын хэмжээнд хүн амын өвчлөлийн тэргүүлэх таван шалтгаанд амьсгалын 

тогтолцооны өвчин, шээс бэлгийн тогтолцооны өвчин, бэртэл, хордлого бас бусад гадны 
шалтгаант үр дагавар, хоол шингээх эрхтний өвчин, цусны эргэлтийн тогтолцооны өвчин 
ордог. Харин нас баралтын эхний таван шалтгаанд амьсгалын тогтолцооны өвчин, хоол 
шингээх эрхтний өвчин, бэртэл хордлого, цусны эргэлтийн тогтолцооны өвчин, хавдар 
оржээ. Манай улсад жилд дунджаар 90.7 мянган хүн амьсгалын замын өвчнөөр өвчилж 
эмчилгээнд нь 4.8 тэрбум төгрөг зарцуулсан тооцоо байдаг. Говь-Алтай аймагт амьсгалын 
тогтолцооны өвчин улсын дунджаас сүүлийн 10 жилд ямагт дээгүүр байсаар иржээ. Энэ 
өвчин шороон шуургатай хамааралтай, байгаль цаг уурын нөлөөлөл бий эсэхийг сүүлийн 
6-10 жилийн материал ашиглан харьцуулсан судалгаа хийсэн болно.

Түлхүүр үгс: Гуурсан хоолойн багтраа, залгиур төвөнхийн үрэвсэл, харшил, салхи, 
тоосонцор

оршил
Говь-Алтай аймаг нь монгол орны баруун хэсэгт Улаанбаатар хотоос 1005 км-т 

алслагдан оршино. 141700 км2 талбайтай. Манай аймаг хотгор гүдгэрийн ялгаа ихтэй нь 
шороон шуурганы тархалтанд ихээхэн нөлөөлдөг бөгөөд газар нутаг бүрээр жил сарын 
шороон шуурганы давтагдал харилцан адилгүй байдаг. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
улмаас цөлжилт, хүчтэй шороон шуурга, байгалийн гэнэтийн гамшгийн давтамж ихсэж, ус, 
хүнс, агаарын бохирдолт нэмэгдсэнээр уур амьсгалын өөрчлөлтөөс эрүүл мэндэд үзүүлж 
буй нөлөөллийг судлан иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилт 
бид бүхний өмнө зайлшгүй тулгарч байна. 

ашигласан материал
Говь-Алтай аймгийн 18 сум, 2 тосгоны 2008-2014 оны өвчлөлтийн статистик 

судалгааны эх мэдээг Эрүүл мэндийн газраас авч ашигласан. 2005-2014 оны агаарын 
температур, хур тунадас, хүчтэй салхи, шороон шуурганы жил, сарын дундаж, үнэмлэхүй 
хамгийн их, бага утгын дундаж, корреляци, иргэдийн орчны нөлөөллийн талаарх санал 
асуулга, олон жилийн өөрчлөлтийн хандлагаар дүн шинжилгээ хийсэн болно.

үр дүн
Амьсгалаар дамжин хүний бие махбод хүчилтөрөгчийг авч нүүрстөрөгчийг гаргадаг. 

Амьсгалсан хий агаар нь уушгийг дүүргэн уушигнаас гарсан хүчилтөрөгч нь цусанд орж 
эд эсийг тэжээж нүүрстөрөгчийг шахан гаргадаг. Амьсгалын эрхтэнд хамрын хөндий, 
самалдаг, хоолой, мөгөөрсөн хоолой, уушги хамаарна. Эдгээр эрхтэн тогтолцооны архаг 
үрэвсэл ихсэж байгаа болон түүнд ямар шалтгаан нөлөөлсөн эсэх, түүний хот хөдөөгийн 
тархалтыг эрдэмтэн А.Өлзийхутаг судалж үзэхэд: Амьсгалын замын архаг өвчнүүд 
хотын хүмүүст олонтаа (22%), хөдөөд (15%) ховордуу тохиолджээ.  Хүйтэн сэрүүн уур 
амьсгалтай, өндөр уулархаг газрын хүмүүст олонтаа тохиолдож хүндрэл өгөх нь элбэг 
ажээ. Мөн салхины хурд ихтэй (4 м/с-ээс дээш) тоос шороо ихтэй газар илүү тохиолддог. 
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Манай аймагт сүүлийн 10 жилд 2006-2010 он хамгийн их шуургатай жилүүд байсан бөгөөд 
энэ жилүүдэд дунджаар 40-64 өдөр шороогоор шуурсан. Харин 2005, 2011 онуудад 
хамгийн цөөн 33-35 өдөр шороогоор шуурчээ. 2005-2010 онд тасралтгүй өсөж 64 өдөр 
хүрч түүнээс хойш 2011 онд 2 дахин буурч 2012 оноос дахин өсөх хандлагатай. 

энэ жилүүдэд дунджаар 40-64 өдөр шороогоор шуурсан.  Харин 2005, 2011 онуудад 
хамгийн цөөн 33-35 өдөр шороогоор шуурчээ. 2005-2010 онд тасралтгүй өсөж 64 өдөр 
хүрч түүнээс хойш 2011 онд 2 дахин буурч 2012 оноос дахин өсөх хандлагатай.  
 

 
1 дүгээр зураг. Говь-Алтай аймгийн шороон шуурганы олон жилийн явц 

 
Говь-Алтай аймагт амьсгалын тогтолцооны өвчин сүүлийн 10 жилд улсын 

дунджаас илүү тэр дундаа амьсгалын замын цочмог халдвар, гуурсан хоолойн багтраа, 
уушгины архаг өрөвсөл нэлээдгүй ихэссэн. Эдгээр өвчний халдварын бус хүчин зүйлд 
хүчтэй салхи, бүх төрлийн шороон шуурга, ургамлын тоос зонхилох нөлөөлөл үзүүлдэг. 
Амьсгалын тогтолцооны олон өвчнөөс гуурсан хоолойн багтраа, залгиур төвөнхийн 
үрэвсэл, харшлыг судалгаандаа голлов. 

 

 
2 дугаар зураг. Амьсгалын тогтолцооны өвчлөлийн олон жилийн явц 

 
Гуурсан хоолойн багтраа нь уушгины агаар дамжуулах гуурсны архаг дахилтат 

явцтай өвчин. Өчүүхэн төдий цочрол, хүйтэн агаар, тоос, шороо амьсгалаар ороход л 
гуурсан хоолойн агшилт үүсч, тvvгээр дамжих агаарын урсгал хязгаарлагдан ханиалгаж 
хоолой боогдож, амьсгал давчдахад хvргэдэг. Үргэлж ханиалгах, цэр гарах, цээж хvндрэх, 
амьсгаадах нь архаг багтрааны гол шинж тэмдэг. Энэ нь зvгээр нэг ханиад хvрэхээс огт 
өөр, хэр баргийн эмчилгээнд намдахгvйгээр барахгvй хүйтэн сэрүүн, тоос шороотой 
улиралд байнга сэдэрдэг. Архаг багтраатай болох гол шалтгаан нь тоос шороотой орчинд 
ажиллаж амьдрах, тамхины замбараагүй хэрэглээ, стресс гэхчлэн олон эх үүсвэртэй. 
Манай аймгийн тухайд 2006-2010 онуудад шороон шуурга хамгийн их давтагдалтай 
байснаас гадна хур тунадасны жилийн нийлбэр хамгийн багадаа  46,4-69,9 мм, Бигэр, 
Баянтоорой, Алтай сумдад 0,3-22,0 мм байжээ.   
 

y = 2.1509x + 37.33 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

y = 25.186x + 1006.5 

0

500

1000

1500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Улсын дундаж ГАА дундаж 

1 дүгээр зураг. Говь-Алтай аймгийн шороон шуурганы олон жилийн явц

Говь-Алтай аймагт амьсгалын тогтолцооны өвчин сүүлийн 10 жилд улсын дунджаас 
илүү тэр дундаа амьсгалын замын цочмог халдвар, гуурсан хоолойн багтраа, уушгины 
архаг өрөвсөл нэлээдгүй ихэссэн. Эдгээр өвчний халдварын бус хүчин зүйлд хүчтэй 
салхи, бүх төрлийн шороон шуурга, ургамлын тоос зонхилох нөлөөлөл үзүүлдэг. 
Амьсгалын тогтолцооны олон өвчнөөс гуурсан хоолойн багтраа, залгиур төвөнхийн 
үрэвсэл, харшлыг судалгаандаа голлов.

энэ жилүүдэд дунджаар 40-64 өдөр шороогоор шуурсан.  Харин 2005, 2011 онуудад 
хамгийн цөөн 33-35 өдөр шороогоор шуурчээ. 2005-2010 онд тасралтгүй өсөж 64 өдөр 
хүрч түүнээс хойш 2011 онд 2 дахин буурч 2012 оноос дахин өсөх хандлагатай.  
 

 
1 дүгээр зураг. Говь-Алтай аймгийн шороон шуурганы олон жилийн явц 

 
Говь-Алтай аймагт амьсгалын тогтолцооны өвчин сүүлийн 10 жилд улсын 

дунджаас илүү тэр дундаа амьсгалын замын цочмог халдвар, гуурсан хоолойн багтраа, 
уушгины архаг өрөвсөл нэлээдгүй ихэссэн. Эдгээр өвчний халдварын бус хүчин зүйлд 
хүчтэй салхи, бүх төрлийн шороон шуурга, ургамлын тоос зонхилох нөлөөлөл үзүүлдэг. 
Амьсгалын тогтолцооны олон өвчнөөс гуурсан хоолойн багтраа, залгиур төвөнхийн 
үрэвсэл, харшлыг судалгаандаа голлов. 

 

 
2 дугаар зураг. Амьсгалын тогтолцооны өвчлөлийн олон жилийн явц 

 
Гуурсан хоолойн багтраа нь уушгины агаар дамжуулах гуурсны архаг дахилтат 

явцтай өвчин. Өчүүхэн төдий цочрол, хүйтэн агаар, тоос, шороо амьсгалаар ороход л 
гуурсан хоолойн агшилт үүсч, тvvгээр дамжих агаарын урсгал хязгаарлагдан ханиалгаж 
хоолой боогдож, амьсгал давчдахад хvргэдэг. Үргэлж ханиалгах, цэр гарах, цээж хvндрэх, 
амьсгаадах нь архаг багтрааны гол шинж тэмдэг. Энэ нь зvгээр нэг ханиад хvрэхээс огт 
өөр, хэр баргийн эмчилгээнд намдахгvйгээр барахгvй хүйтэн сэрүүн, тоос шороотой 
улиралд байнга сэдэрдэг. Архаг багтраатай болох гол шалтгаан нь тоос шороотой орчинд 
ажиллаж амьдрах, тамхины замбараагүй хэрэглээ, стресс гэхчлэн олон эх үүсвэртэй. 
Манай аймгийн тухайд 2006-2010 онуудад шороон шуурга хамгийн их давтагдалтай 
байснаас гадна хур тунадасны жилийн нийлбэр хамгийн багадаа  46,4-69,9 мм, Бигэр, 
Баянтоорой, Алтай сумдад 0,3-22,0 мм байжээ.   
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2 дугаар зураг. Амьсгалын тогтолцооны өвчлөлийн олон жилийн явц

Гуурсан хоолойн багтраа нь уушгины агаар дамжуулах гуурсны архаг дахилтат 
явцтай өвчин. Өчүүхэн төдий цочрол, хүйтэн агаар, тоос, шороо амьсгалаар ороход л 
гуурсан хоолойн агшилт үүсч, түүгээр дамжих агаарын урсгал хязгаарлагдан ханиалгаж 
хоолой боогдож, амьсгал давчдахад хvргэдэг. Үргэлж ханиалгах, цэр гарах, цээж хүндрэх, 
амьсгаадах нь архаг багтрааны гол шинж тэмдэг. Энэ нь зvгээр нэг ханиад хүрэхээс 
огт өөр, хэр баргийн эмчилгээнд намдахгүйгээр барахгүй хүйтэн сэрүүн, тоос шороотой 
улиралд байнга сэдэрдэг. Архаг багтраатай болох гол шалтгаан нь тоос шороотой орчинд 
ажиллаж амьдрах, тамхины замбараагүй хэрэглээ, стресс гэхчлэн олон эх үүсвэртэй. 
Манай аймгийн тухайд 2006-2010 онуудад шороон шуурга хамгийн их давтагдалтай 
байснаас гадна хур тунадасны жилийн нийлбэр хамгийн багадаа 46,4-69,9 мм, Бигэр, 
Баянтоорой, Алтай сумдад 0,3-22,0 мм байжээ. 
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3 дугаар зураг. Гуурсан хоолойн багтраа өвчний жилийн явц 

 
2006-2010 онд шороон шуурганы давтагдал ихтэй Есөнбулаг, Хөхморьт, Бигэр, 

Төгрөг, Цогт, Цээл, Чандмань, Эрдэнэ сумдад зэрэг багтраа өвчний өвчлөлийн  давтагдал 
хамгийн их 15-20, харин Тайшир, Гуулин, Дэлгэр сумдаар 7-9 байжээ. ДЭМБ-ын 
аргачлалаар 10000 хүн тутамд тооцоход Есөнбулаг сумд 52,7 гарсан. Энэ бол бага тоо 
биш. Гуурсан хоолойн багтраа ба шороон шуурганы корреляцийн коэффициент 0,81 
гарсан. Шороон шуурганы хамгийн их өсөлттэй жил 2010 онд гуурсан хоолойн багтрааны 
давтагдал мөн хамгийн их гарсан. Амьсгалын замын өөр нэг өвчлөл бол залгиур 
төвөнхийн өвчлөл болох ларингит, фарангит бөгөөд салст бүрхүүл үрэвсэж хавагнаснаас 
болж амьсгалын дээд зам богино хугацаанд бөглөрч онцгой хүндэрдэг амь насанд халтай 
өвчин.  

 

 
4 дүгээр зураг. Төвөнхийн үрэвслийн жилийн явц 

 
Төвөнх нь амьсгалын дээд замд байдаг, өөрөөр хэлбэл цагаан мөгөөрсөн хоолойн 

эхлэл хэсэгт байрладаг хос үүрэгтэй эрхтэн бөгөөд төвөнхийн үрэвслийн жилийн явцыг 
сумдаар нь харахад давтагдлын тоо Есөнбулаг, Алтай, Бигэр, Тонхил, Халиун, Хөхморьт, 
Цээл, Эрдэнэ, Төгрөг сумдад хамгийн их жилд 31-53 байна. Судалгааны явцад ларингит 
ба шороон шуурганы хамаарлын коэффициент 0.89 гарсан. Салхины хурдны жилийн 
дунджийн тархалтаас үзэхэд Хөхморьт, Баян-уул, Жаргалан сумдын нутгаар 1,3-2,3 м/с, 
уулархаг нутгаар 3,0-4,3 м/с, бусад нутгаар 2,5-3,0 м/с байлаа. Салхины хурдны жилийн 
явцаас харахад шилжилтийн улирал болох хавар, намрын улиралд харьцангуй салхи 
ихтэй, ялангуяа говь, тал хээрийн ихэнх нутгаар 4,1-4,7 м/с, бусад нутгаар 2.4-3.6 м/с 
байжээ. Хамгийн ихдээ Тонхил, Есөнбулаг, Бугат, Цээл,Төгрөг, сумдад 4,6-4,9 м/с байна. 
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3 дугаар зураг. Гуурсан хоолойн багтраа өвчний жилийн явц

2006-2010 онд шороон шуурганы давтагдал ихтэй Есөнбулаг, Хөхморьт, Бигэр, 
Төгрөг, Цогт, Цээл, Чандмань, Эрдэнэ сумдад зэрэг багтраа өвчний өвчлөлийн давтагдал 
хамгийн их 15-20, харин Тайшир, Гуулин, Дэлгэр сумдаар 7-9 байжээ. ДЭМБ-ын 
аргачлалаар 10000 хүн тутамд тооцоход Есөнбулаг сумд 52,7 гарсан. Энэ бол бага тоо 
биш. Гуурсан хоолойн багтраа ба шороон шуурганы корреляцийн коэффициент 0,81 
гарсан. Шороон шуурганы хамгийн их өсөлттэй жил 2010 онд гуурсан хоолойн багтрааны 
давтагдал мөн хамгийн их гарсан. Амьсгалын замын өөр нэг өвчлөл бол залгиур 
төвөнхийн өвчлөл болох ларингит, фарангит бөгөөд салст бүрхүүл үрэвсэж хавагнаснаас 
болж амьсгалын дээд зам богино хугацаанд бөглөрч онцгой хүндэрдэг амь насанд халтай 
өвчин. 

 
3 дугаар зураг. Гуурсан хоолойн багтраа өвчний жилийн явц 

 
2006-2010 онд шороон шуурганы давтагдал ихтэй Есөнбулаг, Хөхморьт, Бигэр, 

Төгрөг, Цогт, Цээл, Чандмань, Эрдэнэ сумдад зэрэг багтраа өвчний өвчлөлийн  давтагдал 
хамгийн их 15-20, харин Тайшир, Гуулин, Дэлгэр сумдаар 7-9 байжээ. ДЭМБ-ын 
аргачлалаар 10000 хүн тутамд тооцоход Есөнбулаг сумд 52,7 гарсан. Энэ бол бага тоо 
биш. Гуурсан хоолойн багтраа ба шороон шуурганы корреляцийн коэффициент 0,81 
гарсан. Шороон шуурганы хамгийн их өсөлттэй жил 2010 онд гуурсан хоолойн багтрааны 
давтагдал мөн хамгийн их гарсан. Амьсгалын замын өөр нэг өвчлөл бол залгиур 
төвөнхийн өвчлөл болох ларингит, фарангит бөгөөд салст бүрхүүл үрэвсэж хавагнаснаас 
болж амьсгалын дээд зам богино хугацаанд бөглөрч онцгой хүндэрдэг амь насанд халтай 
өвчин.  

 

 
4 дүгээр зураг. Төвөнхийн үрэвслийн жилийн явц 

 
Төвөнх нь амьсгалын дээд замд байдаг, өөрөөр хэлбэл цагаан мөгөөрсөн хоолойн 

эхлэл хэсэгт байрладаг хос үүрэгтэй эрхтэн бөгөөд төвөнхийн үрэвслийн жилийн явцыг 
сумдаар нь харахад давтагдлын тоо Есөнбулаг, Алтай, Бигэр, Тонхил, Халиун, Хөхморьт, 
Цээл, Эрдэнэ, Төгрөг сумдад хамгийн их жилд 31-53 байна. Судалгааны явцад ларингит 
ба шороон шуурганы хамаарлын коэффициент 0.89 гарсан. Салхины хурдны жилийн 
дунджийн тархалтаас үзэхэд Хөхморьт, Баян-уул, Жаргалан сумдын нутгаар 1,3-2,3 м/с, 
уулархаг нутгаар 3,0-4,3 м/с, бусад нутгаар 2,5-3,0 м/с байлаа. Салхины хурдны жилийн 
явцаас харахад шилжилтийн улирал болох хавар, намрын улиралд харьцангуй салхи 
ихтэй, ялангуяа говь, тал хээрийн ихэнх нутгаар 4,1-4,7 м/с, бусад нутгаар 2.4-3.6 м/с 
байжээ. Хамгийн ихдээ Тонхил, Есөнбулаг, Бугат, Цээл,Төгрөг, сумдад 4,6-4,9 м/с байна. 
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4 дүгээр зураг. Төвөнхийн үрэвслийн жилийн явц

Төвөнх нь амьсгалын дээд замд байдаг, өөрөөр хэлбэл цагаан мөгөөрсөн хоолойн 
эхлэл хэсэгт байрладаг хос үүрэгтэй эрхтэн бөгөөд төвөнхийн үрэвслийн жилийн явцыг 
сумдаар нь харахад давтагдлын тоо Есөнбулаг, Алтай, Бигэр, Тонхил, Халиун, Хөхморьт, 
Цээл, Эрдэнэ, Төгрөг сумдад хамгийн их жилд 31-53 байна. Судалгааны явцад ларингит 
ба шороон шуурганы хамаарлын коэффициент 0.89 гарсан. Салхины хурдны жилийн 
дунджийн тархалтаас үзэхэд Хөхморьт, Баян-уул, Жаргалан сумдын нутгаар 1,3-2,3 м/с, 
уулархаг нутгаар 3,0-4,3 м/с, бусад нутгаар 2,5-3,0 м/с байлаа. Салхины хурдны жилийн 
явцаас харахад шилжилтийн улирал болох хавар, намрын улиралд харьцангуй салхи 
ихтэй, ялангуяа говь, тал хээрийн ихэнх нутгаар 4,1-4,7 м/с, бусад нутгаар 2.4-3.6 м/с 
байжээ. Хамгийн ихдээ Тонхил, Есөнбулаг, Бугат, Цээл,Төгрөг, сумдад 4,6-4,9 м/с байна.
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5 дугаар зураг. Салхины дундаж хурд 

 
Говь-Алтай аймагт сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хүчтэй салхины давтагдал байнга 

өсч эрч хүч нь нэмэгдэж байгаа бөгөөд 26-28 м/с салхи 66 удаа, 30-34 м/с салхи 19 удаа, 
36-40 м/с салхи 12 удаа тус тус ажиглагдав. Хүчтэй салхины хамгийн их давтагдал Бугат, 
Тонхил, Есөнбулаг сумдад ажиглагдсан. 

 

 
6 дугаар зураг.  Хүчтэй салхины жилийн явц 

 
Харшил буюу аллерги гэсэн нэр томьѐог Австрийн хvvхдиин эмч К.Пирке 1906 

онд анх хэрэглээнд оруулсан түүхтэй. Харшил гэдэг нь тодорхой хvчин зvйл нэвтрэхэд бие 
махбодь байвал зохихоос хэт эмзэг, хүчтэй  хариу vзvvлж, өөрөөр үйлчилж байгаа хэрэг. 
Статистик мэдээнээс үзвэл дэлхийн хүн амын 20% нь харшилтай байдаг аж. Манай орны 
төдийгүй дэлхий нийтийн өмнө тулгамдаад байгаа ургамлын тоосны харшил өвчнөөр нийт 
5070 хүн өвчилсөн, 1400 хүн тогтмол хяналтанд байдаг гэсэн судалгааг Нийслэлийн эрүүл 
мэндийн газраас гаргажээ. Эдгээр хүмүүсийн 73,5 хувь нь Улаанбаатар хотод байдаг аж. 
Манай аймагт харшил 2009, 2013 онд хамгийн их байсан бол 2012 онд хамгийн цөөн 
тохиолдол илэрсэн. Харшил өвчний тухайд судалгаанд ашигласан материал ургамлын 
тоос, шарилж, нар, арьсны харшил гэж тус тусад нь ангилагдаагүй бөгөөд шороон 
шуургатай хамаарал /корреляцийн коэффициент -0.002/ гараагүй. Сумдаар авч үзэхэд 
Есөнбулөг, Тонхил, Төгрөг, Халиун, Чандмань сумдад хамгийн их давтагдал ажиглагджээ.  

y = 0.0121x + 2.9579 
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5 дугаар зураг. Салхины дундаж хурд

Говь-Алтай аймагт сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хүчтэй салхины давтагдал байнга 
өсч эрч хүч нь нэмэгдэж байгаа бөгөөд 26-28 м/с салхи 66 удаа, 30-34 м/с салхи 19 удаа, 
36-40 м/с салхи 12 удаа тус тус ажиглагдав. Хүчтэй салхины хамгийн их давтагдал Бугат, 
Тонхил, Есөнбулаг сумдад ажиглагдсан.
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Харшил буюу аллерги гэсэн нэр томьѐог Австрийн хvvхдиин эмч К.Пирке 1906 
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Статистик мэдээнээс үзвэл дэлхийн хүн амын 20% нь харшилтай байдаг аж. Манай орны 
төдийгүй дэлхий нийтийн өмнө тулгамдаад байгаа ургамлын тоосны харшил өвчнөөр нийт 
5070 хүн өвчилсөн, 1400 хүн тогтмол хяналтанд байдаг гэсэн судалгааг Нийслэлийн эрүүл 
мэндийн газраас гаргажээ. Эдгээр хүмүүсийн 73,5 хувь нь Улаанбаатар хотод байдаг 
аж. Манай аймагт харшил 2009, 2013 онд хамгийн их байсан бол 2012 онд хамгийн цөөн 
тохиолдол илэрсэн. Харшил өвчний тухайд судалгаанд ашигласан материал ургамлын 
тоос, шарилж, нар, арьсны харшил гэж тус тусад нь ангилагдаагүй бөгөөд шороон 
шуургатай хамаарал (корреляцийн коэффициент -0.002) гараагүй. Сумдаар авч үзэхэд 
Есөнбулөг, Тонхил, Төгрөг, Халиун, Чандмань сумдад хамгийн их давтагдал ажиглагджээ. 
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7 дугаар зураг. Харшил ба шороон шуурганы хамаарал 

 
Амьсгалын тогтолцооны өвчлөлийн үед маш олон төрлийн эм хэрэглэдэг бөгөөд 

гуурсан хоолойн багтраа өвчний үед сальбутамол гол хэрэглээ болдог. Энэ эмийг 
аэрозоль болон шахмал /Салбирон №10/ байдлаар хэрэглэдэг. Говь-Алтай аймгийн 
хэмжээнд сүүлийн 3 жил хагасын хугацаанд амьсгалын замын зарим өвчлөл, харшлын 
эмгэгийн үед голлодог эмүүдийн хэрэглээг ―Монгол эм импекс― УҮГ-ын салбар эмийн 
сангаас судалгаа авч үзэхэд дараах үзүүлэлт гарлаа /Зөвхөн нэгж салбарт/.  

 
1 дүгээр хүснэгт. Эмийн хэрэглээ 

д/д Эмийн нэр 2012 2013 2014 
2015 
эхний 
хагас 

1 Сальбутамол 131 180 231 138 
2 Салбирон №10 240 387 483 201 
3 Хлорфенамин 1930 2400 2830 1900 
4 Дексаметазон 4300 5840 6700 4900 

      
  

Есөнбулаг сумд байрлах шар шороон шуурганы станцын сүүлийн 3 жилийн 1-5 
сарын үзүүлэлтийг түүвэрлэж харахад PM10 тоосонцор 0,3-1,46 мкг/м3 хэмжээгээр, PM2.5 
тоосонцор 0,9-2,05 мкг/м3 хэмжээгээр, PM1.0 тоосонцор 7,5-23,38 мкг/м3 хэмжээгээр тус тус 
өссөн бөгөөд 2015 оны эхний 5 сарын байдлаар Монгол улсын агаарын чанарын 
стандартын хүлцэх хэмжээнээс 2,9-39,8 мкг/м3 хэмжээгээр илүү байна. 
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7 дугаар зураг. Харшил ба шороон шуурганы хамаарал
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гуурсан хоолойн багтраа өвчний үед сальбутамол гол хэрэглээ болдог. Энэ эмийг 
аэрозоль болон шахмал (Салбирон №10) байдлаар хэрэглэдэг. Говь-Алтай аймгийн 
хэмжээнд сүүлийн 3 жил хагасын хугацаанд амьсгалын замын зарим өвчлөл, харшлын 
эмгэгийн үед голлодог эмүүдийн хэрэглээг “Монгол эм импекс“ УҮГ-ын салбар эмийн 
сангаас судалгаа авч үзэхэд дараах үзүүлэлт гарлаа (Зөвхөн нэгж салбарт). 

1 дүгээр хүснэгт. Эмийн хэрэглээ

д/д Эмийн нэр 2012 2013 2014 2015 эхний 
хагас

1 Сальбутамол 131 180 231 138
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Есөнбулаг сумд байрлах шар шороон шуурганы станцын сүүлийн 3 жилийн 1-5 

сарын үзүүлэлтийг түүвэрлэж харахад PM10 тоосонцор 0,3-1,46 мкг/м3 хэмжээгээр, PM2.5 
тоосонцор 0,9-2,05 мкг/м3 хэмжээгээр, PM1.0 тоосонцор 7,5-23,38 мкг/м3 хэмжээгээр тус 
тус өссөн бөгөөд 2015 оны эхний 5 сарын байдлаар Монгол улсын агаарын чанарын 
стандартын хүлцэх хэмжээнээс 2,9-39,8 мкг/м3 хэмжээгээр илүү байна.
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8 дугаар зураг. 2013-2015 оны эхний 5 сарын тоосонцрын агууламж
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Аймгийн нэгдсэн зах дээр 2 цагийн хугацаанд 61 иргэнээс агаарын бохирдлын талаар 
сэтгэл ханамжийн судалгаа авч үзэхэд нийт иргэдийн 65,5 хувь нь агаарын бохирдол 
их, 32,8 хувь нь бохирдол хэвийн, 1,9 хувь нь бага байгаа гэсэн хариулт өгсөн. Харин 
тоосжилтын талаарх асуулгад 59,2 хувь нь маш их тоосжилттой, 34,4 хувь нь хэвийн, 3,2 
хувь нь тоос бага байгаа гэсэн хариулт өгчээ. Мөн иргэдийн 54 хувь нь нэн даруй, 32,7 
хувь нь цаашдаа сайжруулсан зуухтай болмоор байна гэж хариулжээ.

дүгнэлт
1. Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд амьсгалын замын өвчлөл улсын дундаж 

хэмжээнээс илүү байгаа нь сүүлийн 10 жилд шороон шуурганы давтагдал 
өссөнтэй хамааралтай болох нь судалгаанаас харагдлаа.

2. Төрөл бүрийн шалтгаант харшил аймгийн хэмжээнд 2012 оныг эс тооцвол 
өсөлттэй, гэхдээ шороон шуургатай хамаарал илрээгүй.

3. Сул хөрстөй, хүчтэй шороон болон элсэн шуурга тэр дундаа явган шороон шуурга 
байнга шуурдаг Есөнбулаг, Тонхил, Хөхморьт, Бигэр, Цогт, Чандмань сумдын 
удирлага, эмнэлгийн салбарын эмч мэргэжилтнүүд ард иргэдээ амьсгалын 
замын өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг бодлогын түвшинд авч үзэх 
шаардлагатай болов уу. 

4. Шороон шуурга байнга шуурдаг сумдын ард иргэд эрүүл мэнддээ байнга 
анхаарч, ялангуяа бага насны хүүхдүүдээ аль болох амьсгалын замын өвчнөөр 
өвчлүүлэхгүй байхыг хичээх, өвчилсөн тохиолдолд эхний шинж тэмдэг илрэх үед 
анхан шатны арга хэмжээг яаралтай авч, хүндрүүлэхээс сэргийлэх шаардлагатай. 

ашигласан ном хэвлэл
1. Жүгдэр Д., Мөнгөнцэцэг Э., Ганцэцэг Б. Их нууруудын хотгорын шуурга өгүүлэл
2. Өчигдөр-аюултай бохир агаар, Өнөөдөр-зөв шийдэл, Маргааш цэвэр агаар. 

Агаарын бохирдол бууруулах үндэсний хороо. Улаанбаатар. 2013 он
3.  An assessment of air pollution and its attributable mortality in Ulaanbaatar, Mongolia, 

Ryan W. Allen & Enkhjargal Gombojav & Baldorj Barkhasragchaa & Tsogtbaatar 
Byambaa & Oyuntogos Lkhasuren & Ofer Amram & Tim K. Takaro & Craig R. Janes
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үр сортын шинэчлэлийн асуудалд

Профессор Я.Мягмарсүрэн, доктор Б.Ганбаатар, 
Ц.Нямдорж, Ц.Долгор, Д.Өлзийсайхан

Дархан-Уул аймаг дахь Ургамал газар тариалангийн хүрээлэн

Дэлхийн зах зээлд буудайн хомсдол үүссэнээс үнэ тасралтгүй өсөж үүнийг даган 
тарих үрийн хэрэгцээг дотооддоо үйлдвэрлэсэн нутагшсан сортын чанартай үрээр бүрэн 
хангах шаардлага гарч байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажилагааны хөтөлбөр, газар 
тариаланг сэргээн хөгжүүлэх Атрын 3 дахь аяны үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 
тариалангийн техникийг шинэчлэх, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэх, үрийн шинэчлэлийг түргэтгэхээр заасан нь газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг 
тодорхой үр дүнд хүргэсэн. Газар тариалангийн техник, технологийн дэвшил, сүүлийн 
жилүүдийн цаг уурын тааламжтай нөхцлөөс шалтгаалан үр тарианы ургац нэмэгдснээр 
өөрийн орны гурилын хэрэгцээг бүрэн хангаж байгаа нь эдийн засаг төдийгүй улс орны 
тусгаар тогтнолд гарч байгаа том амжилт юм. Гэвч байгаль цаг уурын нөхцөл жилээс 
жилд хувьсан өөрчлөгдөж буй өнөө үед өөрийн бүс нутгийн цаг уурын онцлогт тохирсон 
тариамал, сортуудын үрийг үржүүлдэг үрийн аж ахуйн оновчтой, цогц систем чухал байна.

Манай орны хувьд сүүлийн жилүүдэд ХАА-н голлох таримлын ялангуяа буудайн үр 
үйлдвэрлэлийн технологи алдагдан сорт солилт, үр шинэчлэлтийн бодлого орхигдож, 
бүс бүслүүртээ тохирсон нутагшсан сортыг тариалж чадахгүй, улмаар тарих үрийн 
чанарын шаардлага хангаагүй үрээр тариалах болсон нь ургацын тогтворжилтонд сөргөөр 
нөлөөлөх үндсэн шалтгаан болж байна.

 Эх орны селекциэр буудайн шинэ сортууд бий болж баялаг генийн нөөц бүрдсэн. 
Шинжлэх ухааны олотыг богино хугацаанд үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж үр шимийг хүртэхэд 
одоогийн мөрдөж байгаа үрийн аж ахуй систем хангалтгүй байна. Иймээс нутагшсан 
сортоор батлагдсан, дасан зохицох чадвартай, ганд тэсвэртэй шинэ сортын элит үр 
үйлдвэрлэлийг хурдасгах улмаар сорт солилт, үр шинэчлэлтийг эрчимтэй богино 
хугацаанд хийх нь газар тариаланг сэргээн хөгжүүлэх үйлдвэрлэлийг тогтвортой явуулах 
үндсэн нөхцөл, гол асуудлын нэг болохыг харуулж байна. Тухайлбал, 2012 онд манай 
улс үр тариа 306,3 мянган га-д тариалж, үүнээс буудайн 28 сортыг 295,9 мянган га-д 
тариалсан. Эдгээр сортуудын 12 буюу 42,8 хувь нь тариалахыг зөвшөөрсөн манай орны 
нөхцөлд тохиромжтой нутагшсан сорт байна. 

1 дүгээр хүснэгт. Улаан буудайн тариалалт (2012 оны байдлаар)

Тариалсан 
талбай
мян/га

Тариалсан 
сортын тоо

Нутагшсан 
сортуудын

Тариалсан сортуудын 
эзлэх хувь

тоо Эзлэх
% Эрт Дунд Дунд 

орой

Үр тариа 306.3 -

Буудай 295.9 28 12 42.8 5-6 60-65 30-35

Үүнээс
Сэлэнгэ 140.0 19 7 36.8 0.1-0.5 65-70 25-30

Төв 62.5 12 5 41.6 2.0-2.5 75-80 16-20
Булган 32.8 13 6 46.1 2.0-2.3 12-12.3 84-85.8
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Үр тариаг голлон тариалдаг Сэлэнгэ, Төв, Булган аймагт 12-19 сортыг тариалснаас 
53,9-63,2% нь нутагшаагүй эсвэл өөрийн орны тариалангаас хасагдсан хуучин сортыг 
тариалсан нь манай орны стратегийн гол таримал болох буудайн үр сортын бодлого 
тодорхой хэмжээгээр алдагдсаныг илэрхийлж байна. 

Эх орны селекцийн ажлын үр дүнд үйлдвэрлэлийн нөхцөлд 20 ц/га, эрдэм 
шинжилгээний туршлага судалгаанд 30 ц/га хүртэл ургац өгөх чадвартай Дархан-131, 
Дархан-34, Дархан-74, Арвин, Дархан-144 зэрэг сортууд бүтээгдэн үйлдвэрлэлд нэвтэрч 
эхлээд байна. Эдгээр сортууд үйлдвэрлэлд чанар сайтай арвин ургац бүрдүүлдэг, ган 
халуунд тэсвэртэй зэрэг шинжүүдээрээ тариалан эрхлэгчдийн сонирхлыг ихээхэн татаж 
байгаа боловч тухайн сортын үр үйлдвэрлэл хангалтгүй байгаа нь үйлдвэрлэлд эрчимтэй 
нэвтрүүлэх ажлыг хязгаарлаж байна. 

Манай орны үр тариа эрхэлдэг бүс нутгийг агро-цаг уурын үзүүлэлтээр гурван 
дэд бүсэд хамруулж болох бөгөөд тус бүрд нь тохирох буудайн сортын загварыг сорт 
сорилтын олон жилийн үзүүлэлт, үйлдвэрлэл, экологийн сорилт, селекцийн судалгааны 
дүнд тулгуурлан ангилсан байдаг. Үүнд: тухайн бүс нутгийн 10°-аас дээшхи идэвхтэй 
дулааны нийлбэр, ЧДК зэргийг харгалзан эрт, дунд, дунд оройн болцтой сортуудын 
алийг нь сонгон тариалахаа зөв сонгосноор зусах буудайн ургацыг 10 ц/га-аас дээш авах 
магадлалтайг манай судлаачид тогтоосон. 

Тухайлбал, тариалангийн төв бүсэд буудайн тариалангийн нийт талбайн 10-20%-д 
эрт, 60-70%-д дунд, 30-40%-д дунд оройн болцтой сорт тариалах шаардлага байгаа тул 
үр үржүүлэгч аж ахуй нэгжтэй хамтарч энэ сортын элит болон сортын үрээр хангах зорилт 
дэвшүүлж байна. 

Цаашид үр тариа тариалах талбайн хэмжээ ба түүний үрийн хэрэгцээ нэмэгдэнэ. 
Тухайлбал, 2016 онд нийт тариалах талбайн хэмжээ 389822 га-д хүрч үрийн хэрэгцээ 62,3 
мян/тн байхаас жилд үйлдвэрлэх элит болон репродукцийн үрийн хэмжээ 12,4 мян/тн 
байх болно. 2020 он гэхэд нийт үр тариа тариалах талбайн хэмжээ 480 мянган га-д хүрч 
үрийн хэрэгцээ 76,8 мян/тн байхаас жилд үйлдвэрлэх элит үрийн хэмжээ 15,3 мян/тн байх 
шаардлагатай.

Буудайн ҮАА-н системийн үр шинэчлэх схемийн дагуу үйлдвэрлэлд 4-р репродукциас 
хойш тариалахгүй байхаар тооцож элит үрийн хэрэгцээг гаргав. Элит үрийн хэрэгцээг бүс 
бүрээр тооцоход 2016 онд төв бүсэд 351.4 тн, баруун бүсэд 46.5 тн, зүүн бүсэд 50.1тн, 
хангайн бүсэд 32,0 тн, нийт улсын хэмжээнд 480 тн гарч байна. 

Сортын бүтцээр тооцоход улсын нийт хэрэгцээгээр эрт болцтой сортын элит 104,8 тн, 
дунд болцтой сортын элит үр 154,4 тн, дунд орой болцтой сортын элит үрийн хэрэгцээ 
220,9 тн тус тус байна.

2 дугаар хүснэгт. Улсын хэмжээнд буудайн элит үр үйлдвэрлэлийн хэрэгцээ, тн

Бүс Болц 2013 он 2016 он 2020 он

Төв бүс
Эрт 6.0 35.14 41.2

Дунд 18.0 105.42 123.4
Дунд орой 36.0 210.84 246.9

Бүсийн дүн 60.0 351.4 411.5

Баруун бүс
Эрт - 37.2 81.9

Дунд - 9.3 20.5
Дунд орой - - -

Бүсийн дүн - 46.5 102.4

Зүүн бүс
Эрт - 10.0 24.1

Дунд - 30.1 72.3
Дунд орой - 10.0 24.1

Бүсийн дүн - 50.1 120.5
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Хангайн бүс
Эрт - 22.4 45.9

Дунд - 9.6 19.7
Дунд орой - - -

Бүсийн дүн - 32.0 65.6

Дүн
Эрт 6.0 104.8 193.1

Дунд 18.0 154.4 235.9
Дунд орой 36.0 220.9 271.0

НИЙТ ДҮН 60.0 480.0 700.0

Шаардлагатай хэмжээний буудайн 480 тн элит үрийг тариалахад 3-р репродукци 
хүртэл 153,3 мянган га талбайд, үлдсэн 236,5 мянган га талбай буюу 60,7%-д 4-р 
репродукцын үр тариалах боломжтой. Хүснэгтээс үзэхэд 2013 онд элит үрийн хэрэгцээний 
20%-ийг үйлдвэрлэж байна. 2016 онд 100% биелүүлэхээр, 2020 онд 3-р репродукциас 
хойшхи үрээр тариалалт хийхгүй байхаар тооцов. Ингэснээр элит үрийн хангамж 
нэмэгдэн дотоодын үйлдвэрлэлээр элит үрийн хэрэгцээг 2016 онд бүрэн хангана. 2020 
онд 3-р репродукциас хойшхи сортын үрээр тариалахгүйгээр үрийн шинэчлэлтийг богино 
хугацаанд буюу 3 жил тутамд хийх боломжтой.

 
сортын тариаланд хийсэн хянан баталгааны дүн
Жил бүр хянан баталгаа хийх талбайн хэмжээ болон сортын тариаланд тэнцсэн 

талбайн хэмжээ буурсаар байна. Сортын тариаланд тэнцсэн талбайн 70 гаруй хувийг 1 ба 
2 дугаар категорид тэнцэв. 
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Бүсийн дүн - 32.0 65.6 

Дүн 
Эрт 6.0 104.8 193.1 
Дунд 18.0 154.4 235.9 
Дунд орой 36.0 220.9 271.0 

НИЙТ ДҮН 60.0 480.0 700.0 
 

Шаардлагатай хэмжээний буудайн 480 тн элит үрийг тариалахад 3-р репродукци 
хүртэл 153,3 мянган га талбайд, үлдсэн 236,5 мянган га талбай буюу 60,7%-д 4-р 
репродукцын үр тариалах боломжтой. Хүснэгтээс үзэхэд 2013 онд элит үрийн хэрэгцээний 
20%-ийг үйлдвэрлэж байна. 2016 онд 100% биелүүлэхээр, 2020 онд 3-р репродукциас 
хойшхи үрээр тариалалт хийхгүй байхаар тооцов. Ингэснээр элит үрийн хангамж нэмэгдэн 
дотоодын үйлдвэрлэлээр элит үрийн хэрэгцээг 2016 онд бүрэн хангана. 2020 онд 3-р 
репродукциас хойшхи сортын үрээр тариалахгүйгээр үрийн шинэчлэлтийг богино 
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Сортын тариаланд хийсэн хянан баталгааны дүн 

Жил бүр хянан баталгаа хийх талбайн хэмжээ болон сортын тариаланд тэнцсэн 
талбайн хэмжээ буурсаар байна.  Сортын тариаланд тэнцсэн талбайн 70 гаруй хувийг 1 
ба 2 дугаар категорид тэнцэв.  

1 дүгээр зураг. Хянан баталгааны дүн
  

Улсын мэргэжлийн хяналтын газраас сортын тариалангийн хянан баталгааны арга 
хэмжээг зохион байгуулж хяналт тавьдаг байснаа 2011 оноос аймгийн ХААЖДҮГ нэмэлт 
дайвар ажил маягаар шилжин очсон нь уг ажлын далайц цар хүрээ чанарыг бууруулахад 
нөлөөлөв.  

 
Үрийн аж ахуйн систем, өнөөгийн бүтэц, байршил  

Жил бүр тариалагдах талбайн төлөвлөгөөнд тулгуурлан шаардлагатай үрийн 
хэрэгцээг гарган ХХААЯам аж ахуй нэгж, ТЭДСанд хадгалагдсан үрээр хангах ажлыг 
зохион байгуулж байна. Атрын аяны үеэр 2008-2011 онд ОХУ-аас 5200 тонн элит үр 
импортоор авч үр шинэчлэлт хийсэн. Үр үйлдвэрлэлийг газар тариалангийн 
үйлдвэрлэлийн хэрэгцээ, сортын бүтцэд тулгуурласан төлөвлөлт, зохицуулалт 
удирдлагаар хангах, үрийн системийн байгууллагыг нэгдмэл бодлогоор хангах ажлыг 
хариуцсан хэлтэс тэр байтугай төрөлжсөн мэргэжилтэн төрийн захиргааны байгууллагад 
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Хянан баталгааны дүнгээр 
тэнцсэн сортын тариалан 

Хянан 
баталгаа 
хийсэн 
талбайн 
хэмжээ / га 
/ 

1 
категор

и 
39% 

2 
категор

и 
37% 

3 
категор

и 
24% 

Хянан баталгааны дүнгээр 
сортын тариалангийн категори, 

2010 он 

1 дүгээр зураг. Хянан баталгааны дүн

Улсын мэргэжлийн хяналтын газраас сортын тариалангийн хянан баталгааны арга 
хэмжээг зохион байгуулж хяналт тавьдаг байснаа 2011 оноос аймгийн ХААЖДҮГ нэмэлт 
дайвар ажил маягаар шилжин очсон нь уг ажлын далайц цар хүрээ чанарыг бууруулахад 
нөлөөлөв. 

үрийн аж ахуйн систем, өнөөгийн бүтэц, байршил 
Жил бүр тариалагдах талбайн төлөвлөгөөнд тулгуурлан шаардлагатай үрийн 

хэрэгцээг гарган ХХААЯам аж ахуй нэгж, ТЭДСанд хадгалагдсан үрээр хангах 
ажлыг зохион байгуулж байна. Атрын аяны үеэр 2008-2011 онд ОХУ-аас 5200 тонн 
элит үр импортоор авч үр шинэчлэлт хийсэн. Үр үйлдвэрлэлийг газар тариалангийн 
үйлдвэрлэлийн хэрэгцээ, сортын бүтцэд тулгуурласан төлөвлөлт, зохицуулалт 
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удирдлагаар хангах, үрийн системийн байгууллагыг нэгдмэл бодлогоор хангах ажлыг 
хариуцсан хэлтэс тэр байтугай төрөлжсөн мэргэжилтэн төрийн захиргааны байгууллагад 
байхгүй. Энэ нь үрийн аж ахуйн ажлыг урсгалаар зарим тохиолдолд гал унтраах маягаар 
импортын үрээр хангахад хүргэв. 

 ЭШБайгууллага
 

  Үрийн бригад, үр үйлдвэрлэгч 
 эрх бүхий аж ахуй 

 
 Товар үйлдвэрлэгчид

2 дугаар зураг. Үрийн аж ахуйн систем

Үр үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжийг шалгаруулах журам боловсруулан ҮХААЯ үр 
үйлдвэрлэгч 15 аж ахуй нэгжийг шалгаруулан үр үйлдвэрлэх эрх өгсөн боловч эх 
үр үйлдвэрлэгч ЭШБ-тай холбоогүй, эрх үүргийг тодорхойлоогүй, хяналтын систем 
тодорхойгүй, үрийн борлуулалт, менежментын уялдаа холбоогүй, үрийн зах зээл бүрэн 
бүрэлдээгүйгээс эдгээр аж ахуйнуудад элит үр үйлдвэрлэх ажил амжилттай хийгдээгүй. 
Үрийг зээл өгөх систем давамгайлж буй нь тариалан эрхлэгчдийг дэмжиж буй боловч 
үрийн бизнес орчин бүрдэхэд саад болж байна.

үаа-н систем, үр шинэчлэл
Одоогийн байдлаар үрийн аж ахуйн системд анхдагч үрийн аж ахуй эрхлэгч ЭШБ, үр 

үйлдвэрлэгч аж ахуй, үрийн борлуулалт, хуваарилалт хариуцсан Тариаланг дэмжих сан, 
Улсын үрийн нөөц, үр сортын хяналтыг хариуцсан Улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий 
газар, улсын сорт сорилтын комисыг багтаан ойлгож буй боловч эдгээр салбарууд 
ХХААЯ, БСШУЯ, Онцгой Байдлын Ерөнхий Газар, Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий 
Газар зэрэг өөр өөр яам, агентлагт харьяалагдаж байгаагаас нэгдмэл бодлого, стратеги 
төлөвлөлт, үйл ажиллагаагаар хангах боломж хязгаарлагдмал, уялдаа холбоогүй 
ажиллаж байна. 

Иймд сортын асуудал, үрийн үйлдвэрлэл борлуулалт, хяналт, товар үйлдвэрлэгчдийг 
холбосон нэгдмэл удирлага, төлөвлөлт бүхий Таримлын үр сортын албыг ХХААЯ-ны 
харъяанд байгуулах шаардлагатай. Уг албаны бүтцийг дорх бүдүүвчээр үзүүллээ. 

үрийн аж ахуйн систем
• Үр үйлдвэрлэл нь анхдагч үрийн аж ахуй, элит үр үйлдвэрлэх үр үржүүлгийн 

төвүүд (УГТЭШХ, Баруун ба Зүүн бүсийн ХААЭШХ, ХААИС-ийн “Нарт” судалгааны 
төв, Ховд аймгийн Буянт сум дахь Алтайн бүсийн ЭШХ-ийн бааз суурийг түшиглэн 
Таримлын сорт сорилт үр үржүүлгийн төвүүдийг байгуулан, хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтээр дэмжиж үйлдвэрлэх), Үр үйлдвэрлэгч хувийн аж ахуй, товарын аж 
ахуйн дотоодын үр үйлдвэрлэл гэсэн бүтэцтэй байх

• Үрийн борлуулалт хуваарилалтыг хариуцсан “Үр борлуулалтын санг” одоогийн 
ТЭДС-аас зөвхөн үр хадгалах борлуулах үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг хэсгийг салган 
Үр сортын албаны бүтцэд оруулан байгуулах, мөн цаашдаа үрийн бизнес орчин 
бүрдэх тул хувийн хэвшлийн үр борлуулах аж ахуй нэгжүүдийг бий болгох

• Үр үйлдвэрлэл нь: Анхдагч үрийн аж ахуй, Элит үр үйлдвэрлэх Үр үржүүлгийн 
төвүүд, Үр үйлдвэрлэгч хувийн аж ахуй, товарын аж ахуйн дотоодын үр 
үйлдвэрлэл гэсэн бүтэцтэй байх 

Анхдагч Үрийн Аж Ахуй

Супер элит, элит

1-р репродукцаас хойш
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 Таримал ургамлын элит болон сортын баталгаат үрийг ЭШБ болон тусгай 

зөвшөөрөлтэй (Лицензтэй) ААН, компанид үйлдвэрлэх, тэдгээрийг төрөөс бүхий л 
талаар дэмжиж ажиллах. /Техник, урамшуулал, хөнгөлөлттэй зээл г.м/ 

 Таримал ургамлын Хорио цээрийн алба, Улсын үрийн төв лабораторийг МХЕГ-аас 
салган Таримлын үр сортын албаны бүтцэд оруулж, үрийн чанарын хяналтыг 
улсын байгууллага гүйцэтгэдэг тогтолцоог сайжруулах 

 Үр үржүүлэгч аж ахуй нэгжийг тариалангийн бүс бүрт сонгон шалгаруулж, эрдэм 
шинжилгээний байгууллагатай хамтран ажиллах тогтолцоог нарийн чанд бизнес 
технологийн хүрээнд зохицуулж, төрийн зүгээс эдийн засгийн урамшууллын 
системийг тогтоох 

 Товар үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжүүдэд өөрийн үрэнд үр тарианы талбайн 20-иос 
доошгүй хувьд үрийн тариалан эрхэлдэг тогтолцоог хуульчилж урамшууллын 
тогтолцоотой уялдуулж хэрэгжүүлэх  

 Үр үйлдвэрлэлээр мэргэжсэн боловсон хүчин бэлтгэх, аж ахуй нэгжүүдийн агроном, 
удирдах мэргэжилтнүүдийг богино хугацаагаар давтан сургах 

 
Хууль эрх зүйн зохицуулалт 

 Монгол оронд таримлын үрийн аж ахуйн тогтолцоог таримал ургамлын сортыг 
солих, шинэчлэх, баталгаажуулах, үрийн ба сортын чанарт хяналт тавих, үрийн 
нөөцийн улсын санг бүрдүүлэх ажлууд Таримал ургамлын үр сортын тухай хууль, 
Үрийн тариалангийн даатгалын тухай хууль, Таримал ургамлын үр, сортын чанарт 
тавих улсын хяналтын дүрэм, Үрийн нөөцийн улсын санг бүрдүүлэх, зарцуулах 
журам, Таримал ургамлын сорт сорилтын зөвлөлийн дүрэм, Таримал ургамлын үр 
үйлдвэрлэгчийг шалгаруулах журам зэрэг хууль эрх зүйн баримт бичгүүдээр 
зохицуулж байгаа боловч хууль, дүрмийн зарим заалт огт хэрэгжихгүй, бүтцийн 
буруу тогтолцоо үйлчилж байгаагаас ҮАА-н тогтолцоо бүрэн доголдсон. Иймд юуны 
өмнө хууль, дүрмийн хэрэгжилтийг сайжруулах бодлого хэрэгжүүлэх 

 Үрийн тариалангийн даатгалын тухай  хуульд үрийн даатгалын хөрөнгийг төсөвт 
суулгах хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх 

 Элит үрийг авсан фермерүүд 4 жил тариалаад үрээ шинэчилж байдаг олон улсын 
жишиг байдаг тул төрөөс 4-5 жилд үрээ  шинэчилж байх талаар хууль эрх зүйн 
орчинг бүрдүүлж өгөх /Үрийн шинэчлэлийг (хуулинд заасан хугацаанд) хийсэн ААН, 
компанийг урамшуулах механизмыг бий болгох/.   

 

Таримлын үр сортын алба 
ҮХААЯам 

Таримал ургамлын  
үр сортын хяналтын алба 

Анхдагч үрийн аж ахуй 

ЭШХүрээлэн 

УССЗөвлөл 

УСССалбар 
Үр үйлдвэрлэлийн төв 

Үр үйлдвэрлэгч аж ахуй 

Товарын аж ахуй 

Улсын үрийн сан 

Үр борлуулах хувийн аж 
ахуй 

 
• Таримал ургамлын элит болон сортын баталгаат үрийг ЭШБ болон тусгай 

зөвшөөрөлтэй (Лицензтэй) ААН, компанид үйлдвэрлэх, тэдгээрийг төрөөс бүхий л 
талаар дэмжиж ажиллах. (Техник, урамшуулал, хөнгөлөлттэй зээл г.м)

• Таримал ургамлын Хорио цээрийн алба, Улсын үрийн төв лабораторийг МХЕГ-
аас салган Таримлын үр сортын албаны бүтцэд оруулж, үрийн чанарын хяналтыг 
улсын байгууллага гүйцэтгэдэг тогтолцоог сайжруулах

• Үр үржүүлэгч аж ахуй нэгжийг тариалангийн бүс бүрт сонгон шалгаруулж, эрдэм 
шинжилгээний байгууллагатай хамтран ажиллах тогтолцоог нарийн чанд бизнес 
технологийн хүрээнд зохицуулж, төрийн зүгээс эдийн засгийн урамшууллын 
системийг тогтоох

• Товар үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжүүдэд өөрийн үрэнд үр тарианы талбайн 20-иос 
доошгүй хувьд үрийн тариалан эрхэлдэг тогтолцоог хуульчилж урамшууллын 
тогтолцоотой уялдуулж хэрэгжүүлэх 

• Үр үйлдвэрлэлээр мэргэжсэн боловсон хүчин бэлтгэх, аж ахуй нэгжүүдийн 
агроном, удирдах мэргэжилтнүүдийг богино хугацаагаар давтан сургах

Хууль эрх зүйн зохицуулалт
• Монгол оронд таримлын үрийн аж ахуйн тогтолцоог таримал ургамлын сортыг 

солих, шинэчлэх, баталгаажуулах, үрийн ба сортын чанарт хяналт тавих, үрийн 
нөөцийн улсын санг бүрдүүлэх ажлууд Таримал ургамлын үр сортын тухай хууль, 
Үрийн тариалангийн даатгалын тухай хууль, Таримал ургамлын үр, сортын чанарт 
тавих улсын хяналтын дүрэм, Үрийн нөөцийн улсын санг бүрдүүлэх, зарцуулах 
журам, Таримал ургамлын сорт сорилтын зөвлөлийн дүрэм, Таримал ургамлын 
үр үйлдвэрлэгчийг шалгаруулах журам зэрэг хууль эрх зүйн баримт бичгүүдээр 
зохицуулж байгаа боловч хууль, дүрмийн зарим заалт огт хэрэгжихгүй, бүтцийн 
буруу тогтолцоо үйлчилж байгаагаас ҮАА-н тогтолцоо бүрэн доголдсон. Иймд 
юуны өмнө хууль, дүрмийн хэрэгжилтийг сайжруулах бодлого хэрэгжүүлэх

• Үрийн тариалангийн даатгалын тухай хуульд үрийн даатгалын хөрөнгийг төсөвт 
суулгах хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх

• Элит үрийг авсан фермерүүд 4 жил тариалаад үрээ шинэчилж байдаг олон улсын 
жишиг байдаг тул төрөөс 4-5 жилд үрээ шинэчилж байх талаар хууль эрх зүйн 
орчинг бүрдүүлж өгөх (Үрийн шинэчлэлийг (хуулинд заасан хугацаанд) хийсэн 
ААН, компанийг урамшуулах механизмыг бий болгох). 
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үрийн аж ахуйн схем, технологи, системийг боловсронгуй болгох
• Үр тарианы ургамлын элит үрийг ганцаарчилсан ба бөөний сонголтод тулгуурлан 

хурдавчилсан аргаар үйлдвэрлэх технологийг иж бүрэн хэрэгжүүлэх
• Үр үйлдвэрлэгч борлуулагчдыг лицензжүүлэх журамд: 

- Үр үйлдвэрлэлийг усалгаатай нөхцөлд эрчимжсэн аргаар явуулах ялангуяа 
анхан шатны үр үржүүлгийн ажлууд эрхэлдэг эрдэм шинжилгээний 
байгууллагууд, үрийн аж ахуй нэгжүүд, үрийн бригад салааг усалгаатай 
тариалан эрхлэхэд зориулж санхүү болон татварын бодлогоор дэмжих, 

- Усалгаатай тариалан эрхэлдэг аж ахуй нэгжийг үр үйлдвэрлэх аж ахуй нэгжээр 
сонгох, 

- Үр үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжүүдийг үр үйлдвэрлэлийн хэмжээ, үрийн чанарыг 
харгалзан санхүү, хөрөнгө оруулалтын бодлогоор дэмжих

• Үрийн тариалангийн хамгийн зохистой шалгарсан сэлгээг судалгааны дүнд 
үндэслэн сонгож хэрэгжүүлэх.

үрийг үйлдвэрлэх, хадгалах, хуваарилах тогтолцоог боловсронгуй болгох
• Улсын үрийн нөөцийн санг бүрдүүлэх, зарцуулах журамд өөрчлөлт оруулах. Үүнд:

 ¾ Үр үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжийн үйлдвэрлэсэн стандартад тохирсон үрийн 
50%-ийг улсын нөөцөд авдаг, үлдсэн хувийг аж ахуй нэгж өөрсдөө борлуулдаг 
тогтолцоог бий болгох 

 ¾ Таримлын үрийн нөөцийг бүрдүүлэх асуудлыг төсөв, хөрөнгийн хамт Онцгой 
байдлын газраас салгаж салбарын яамны харъяалалд оруулах асуудлыг 
хуульчилж зохион байгуулах 

• Үрийг зээлээр, хөнгөлттэй нөхцлөөр олгодог тогтолцоог боловсронгуй болгох, 
тухайлбал, ТЭДСан, Улсын үрийн нөөцөөс үр зээлээр олгох асуудал зөвхөн 
гамшгийн үед үйлчилдэг болгох замаар үрийн бизнесийг зах зээлийн горимоор 
явуулах нөхцөл бүрдүүлэх

• Хянан баталгаа, лабораторийн хяналтаар шалгагдсан сайн чанарын үрийг үрийн 
нөөцөд урамшуулалттай нөхцлөөр төлбөрийн бэрхшээлгүй авч үр үйлдвэрлэлийн 
бизнес орчинг бүрдүүлэх 

• Улсын үрийн нөөцийн агуулах савны багтаамжийг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө 
оруулалтаар шинэчлэх.

үрийн үнэ урамшуулал, даатгалын тогтолцоог боловсронгуй болгох 
• Үрийн дотоодын хэрэгцээ, хангамжыг сайжруулахад юуны өмнө буудайн элит 

үрийг зах зээлийн үрийн үнээр борлуулж, харин элит үр үйлдвэрлэгч төвүүдэд 
үрийн чанараас хамааран 30-40 хүртэл хувийн үрийн урамшууллыг ашиг болгож 
тодорхой хугацаанд (2020 он хүртэл) олгох замаар элит үр үйлдвэрлэлийг 
тогтворжуулах бодлого хэрэгжүүлэх

• Тариаланчид ба аж ахуй нэгжүүд үр, сортыг шинэчилсэн эсэх, тариалсан үрийн 
чанар нь стандарт хангасан эсэх, мөн хөрсний үржил шимийг түвшинг тогтоож 
түүнийг хамгаалах арга хэмжээ хуулийн дагуу хэрэгжүүлсэн эсэхээс хамааруулан 
үр тарианы урамшууллыг хэлбэлзэлтэй олгодог тогтолцоонд шилжих

• Таримлын шилдэг сортуудыг амжилттай нутагшуулсан судлаач, байгууллагыг 
урамшуулдаг эдийн засгийн хөшүүрэг бий болгох

• Нутагшсан сортын зохиогчдыг үрийн хянан баталгаа, хяналтын үйл ажиллагаанд 
оролцуулдаг тогтолцоог бий болгож сортын зохиогчидод үйлдвэрлэлд таригдсан 
сортын үрээ хянах эрх, боломж олгох

• Үр үйлдвэрлэгчийн үржүүлгийн талбайг үрийн даатгалд хамруулахдаа даатгалын 
төлбөрийн 70-80%-ийг улс хариуцан даатгах.
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ПиВоны арВайн ургац нэмэгдүүлэХ боломж

Б.Жавзандулам, Проф Я.Мягмарсүрэн
Дархан-Уул аймаг дахь Ургамал газар тариалангийн хүрээлэн

Хураангуй
Пивоны арвайн сорт шалгаруулах 2008-2013 оны судалгааны ажлын үр дүнд 

тулгуурлан пивоны арвайн шинэ сортын параметр боловсруулав. 2003-2005 оны 
(Б.Жавзандулам, 2005) пивоны арвайн сорт шалгаруулсан судалгааны ажлын дүнд ургац 
нь нэг түрүүний тоотой r=0.54-0.86, жинтэй r=0.44-0.80, 1000 үрийн жинтэй r=0.09-0.32, 
бүтээгдэхүүнт бутлалттай r=0.09-0.17 сул, харин ургац уураг, цардуултай r=-0.26±0.17 ба 
r=-0.37±16 хамааралтай байв. Дээрх судалгааны дүнгээс үндэслэн ургац нэмэгдүүлэхэд 
хамгийн голлон нөлөөлөх магадлал өндөртэй шинж, тэмдгүүдийг судалж тэдгээрийн 
хамаарлын илтгэлцүүрийг тогтоов. Нэг түрүүний үрийн жинг 0.1 г-аар нэмэгдүүлж чадвал 
ургац 0.9 ц/га-аар, нэг түрүүний үрийн тоог 1 ш нэмэгдүүлэхэд 0.64 ц/га-аар тус тус 
ургацыг нэмэгдүүлэх боломжтойг харуулж байна. 

оршил
Селекцийн ажлын гол зорилго нь тухайн таримал ургамлын ургацыг нэмэгдүүлэхээс 

гадна, тодорхой шинж тэмдгийг сайжруулах явдал юм. Сортын генотипээс хамааралтай 
удамшил өндөртэй шинж тэмдгийг сайжруулснаар аж ахуй болон биологийн ашигт шинж 
хувьсал бүхий бодгалийг бий болгох боломжтой. Селекцийн зорилгоо тодорхойлж ямар 
шинж тэмдгийг хэдий хэмжээгээр нэмэгдүүлж хүрэх үр дүнгээ тодорхойлох буюу сортын 
параметрээ зөв тодорхойлох нь тухайн хөрс, цаг уурын нөхцөлд шинэ сорт гаргах, 
тохирсон сортыг зөв сонгох боломж олгодог. 

Манай оронд жилд 2012 оны хагас жилийн дүнгээр 26838,3 мянган литр, импортоор 
51819,9 мянган литр буюу жилд дунджаар 157316 мянган литр пиво хэрэглэдэг ба жилээс 
жилд нэмэгдэх хандлагатай. Нэг литр пиво үйлдвэрлэхэд 200 гр арвай шаарддаг. Улсын 
пивоны хэрэгцээг эх орны үйлдвэрээр хангахад 14,4 мянган тн арвай шаардлагатай. 
Пивонд зориулагдсан арвай нь уургийн агуулалт бага 10-12.0%-иас ихгүй, үрийн жигдрэлт 
сайтай, ургах чадвар 80%-иас багагүй, амьдрах чадвар 95%-иас багагүй, хальсжилт 9%-
иас бага, үрийн өнгө шаргал, 1000 үрийн жин өндөртэй байх 46%-иас дээш, цардуулын 
агуулалт 55-65%-иас ихгүй байх шаардлагатай. 

Иймд Монгол орны нөхцөлд пивоны үйлдвэрлэлийн шаардлага хангасан арвайн 
сортын гол шинж тэмдгийг тодорхойлох шаардлагатай тулгарч пивоны арвайн сорт 
судалгааны олон жилийн үр дүнг нэгтгэж, түүнд тулгуурлан регрессийн шинжилгээ хийж 
шинээр бий болох сорт дугааруудын зарим параметр үзүүлэлтүүдийг урьдчилан тогтоох 
зорилгыг энэ ажилд тавив. 

ашигласан материал, арга зүй
Судалгаанд 2008-2013 онуудад тариалагдаж байсан давхардсан тоогоор 200-

аад сорт, дугааруудыг хамрууллаа. УГТСЭШХүрээлэнгээр батлагдсан арга зүйн дагуу 
арвайн сортуудад үзэгдэл зүйн ажиглалт, ургац, түүний бүтцийг 25 үзүүлэлтээр, биохими-
технологийн чанарын 5 үзүүлэлтийг тодорхойллоо. Судалгааны дүнд ургац, ургацын 
бүтцийн үзүүлэлтүүд болон биохими технологийн үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан хамаарлыг 
корреляци, регресийн шинжилгээ хийн, пивоны арвайн стандартын шаардлагыг хангах 17 
үзүүлэлтээр параметрийг боловсруулав. 
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үр дүн
Арвайн ургалтын хугацаа нь сортын онцлог, гадаад орчны ургах нөхцөл зэргээс 

шалтгаалж харилцан адилгүй. Манай оронд тариалагдаж байгаа арвай нь 60-118 хоногт 
боловсордог /Ж.Сэржмаа 1978/. Газар тариалангийн төв бүсэд хийгдсэн судалгаагаар 
арвай 79-87 хоногт боловсорч байжээ /Я.Мөнхтуяа, Б.Жавзандулам 2005/. Түүнчлэн арвай 
нь бусад үр тарианы тарималтай харьцуулахад буудай, хошуу будаагаа бодвол ургалтын 
хугацаа богинотой. Үрийн ургац нь гадаад хүчин зүйлээс хамаарахаас гадна ургацыг 
бүрдүүлэгч тоон шинж тэмдгүүдийн харилцан үйлчлэлийн үр дүн байдаг. Арвайн ургацад 
нэг түрүүний үрийн жин, нэг түрүүний үрийн тоо, 1000 үрийн жин, бүтээгдэхүүнт бутлалт 
зэрэг үзүүлэлтүүд чухал нөлөөтэй. Бидний судалгаанд хамрагдсан дугаарууд нэг түрүүний 
үрийн жинтэй r=0.31±0.07, бүтээгдэхүүнт иштэй r=0.48±0.07, нэг түрүүний үрийн тоотой 
r=0.30±0.07, ургалтын хугацаа r=0.23±0.08, 1000 үрийн жин r=0.19±0.08 сулавтар, уураг 
сөрөг r=-0.10 хамааралтай байсан нь дээрх судлаачдын дүнтэй ойролцоо байлаа. 

1 дүгээр хүснэгт. Пивоны арвайн ургацын бүтцийн зарим үзүүлэлтүүдийг 
нэгжээр өөрчлөхөд ургац нэмэгдүүлэх боломж

№ Үзүүлэлтүүд Корреляцийн 
коэффицент

Ургацын 
нэмэгдэл ц/га 

(byx)

Магадлал
Шинж 

тэмдгийг 
нэмэгдүүлэх 

боломж

Ургацыг 
нэмэгдүүлэх 

боломж 

1 Ургалтын хугацаа, хоног 0.23 0.14±0.06 5 0.7

2 Ургамлын өндөр, см 0.14 0.073±0.016 10-15 0.73-1.13

3 Ургамлын тоо, ш 0.21 0.035±0.028 5-10 0.18-0.35

4 Бүтээгдэхүүнт иш, ш 0.48 0.026±0.015 20-30 0.52-0.78

5 Нэг түрүүний үрийн тоо, ш 0.30 0.64±0.06 5 3.2

6 Нэг түрүүний үрийн жин, г 0.31 9.01±0.004 0.1  0.9

7 1000 үрийн жин, г 0.19 0.17±0.08 5 0.85

8 Уураг, % -0.10 -0.5±0.04 1 -0.5

Пивоны арвайн сорт, дугааруудад ургац ба түүний бүтцийн үзүүлэлтүүдэд регрессийн 
шинжилгээ хийхэд корреляци болон удамшлын итгэлцүүр өндөртэй нэг түрүүний үрийн 
жингийн регрессийн итгэлцүүр вух=9.01±0.004 буюу сортын нэг түрүүний үрийн жинг 0.1 
г нэмэгдүүлж чадвал 0.9 ц/га-гаар, нэг түрүүний үрийн тоог 1 ш нэмэгдүүлэхэд 0.64 ц/га-
гаар нэмүү ургац авах боломж байгааг харуулав. Мөн уургийг 1% бууруулахад ургац 0.5 ц/
га-гаар нэмэгдэх хандлага харагдаж байна (1 дүгээр хүснэгт). 

Бид пивоны арвайн параметрийг гаргахдаа ургац сайтай, уургийн агуулалт багатай 
байлгахыг зорилоо. Үүний тулд уургийн хэмжээг багасгаж чадвал ургац нь уурагтай сөрөг 
хамааралтай учраас уургийг багасгахад ургац нэмэгддэг зүй тогтлоор ургац ихсгэхээс 
гадна, ургацтай шууд хамааралтай нэг түрүүний үрийн тоо, жинг ихэсгэх, ургалтын 
хугацааг уртасгах зарчмаар ургацыг нэмэгдүүлнэ. 

Пивоны арвайн 70-85 хоногт боловсордог ургацаар жишиг сортоос 3.2 ц/га-гаар 
нэмүү сорт гаргахын тулд нэг түрүүний үрийн тоог 3 ш, нэг түрүүний үрийн жинг 0.1 г-аар 
нэмэгдүүлж, харин уургийн агуулалтыг 0.8%-иар бууруулах боломжтой.
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2 дугаар хүснэгт. Пивоны арвайн сортын параметр

№ Үзүүлэлтүүд Хяналт 
Бурхант-1

Шинэ сорт, 
дугаарууд

Шинэ сортын 
параметр

1 Ургалтын хугацаа, хоног 80 66-95 70-85
2 Ургамлын тоо, ш 126 62-212 130-150
3 Бүтээгдэхүүнт иш, ш/м2 237 110-632 240-260
4 Бүтээгдэхүүнт бутлалт, % 1.7 1.3-6.8 1.7-2.0
5 Түрүүнцрийн урт, см 6.9 6.1-10.8 6.9-7.4
6 Нэг түрүүний үрийн тоо, ш 23 17-31 25-27
7 Нэг түрүүний үрийн жин, г 1.1 0.7-1.6 1.1-1.4
8 1000 үрийн жин, г 50.3 30.4-60.1 50.3-52.5
9 Ургамлын өндөр, см 61.0 51-99.5 60-80
10 Амьдрах чадвар, % 98 - 95-98
11 Ургах чадвар, % 95 - 80
12 Уураг, % 12.0 10-12.0 10.2-11.8
13 Цардуул, % 52.3 58-60 55-65
14 Хальсжилт, % 8.5 - 4.0-7.0
15 Үрийн жигдрэлт, % 90 - 85-95
17 Аж ахуйн ургац, ц/га 21.8 16,0-38,2 26.0-27.2

дүгнэлт
1. Пивоны арвайн ургац бүрэлдэхэд бүтээгдэхүүнт ишний тоо r=0.48, нэг түрүүний 

үрийн тоо r=0.30, нэг түрүүний үрийн жин r=0.31 дунд хамааралтай бөгөөд нэг 
ам метр дахь бүтээгдэхүүнт ишийг 20 ширхгээр нэмэгдүүлэхэд 0.52 ц/га, нэг 
түрүүний үрийн тоог 5 ш нэмэгдүүлэхэд 3.2 ц/га, нэг түрүүний үрийн жинг 0.1 г 
нэмэгдүүлэхэд 0.9 ц/га тус тус ургац бүрэлдүүлэх боломжтой.

2. Шинээр гарах пивоны арвай 70-85 хоногт болц гүйцэж, ургац 26.0-27.2 ц/га байх ба 
түрүүн дэх үрийн тоо 25-27 ш, түрүүн дэх үрийн жин 1.1-1.4 г, амьдрах чадвар 95-
98%, ургах чадвар 80%, уураг 10.2-11.8%, цардуул 55-65%, хальсжилт 4.0-7.0%, 
үрийн жигдрэлт 85-95% тус бүр үзүүлэлтүүдийг хангавал зохистой. 

3. Пивоны арвайн параметрийн 17 үзүүлэлтийг шинэ сорт бүтээх селекцийн ажил 
явуулах, гадаадын сортыг сонгох, нутагшуулахад шалгуур үзүүлэлт болгон 
ашиглах боломжтой. 
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7. Сэржмаа Ж. Монгол нутгийн арвайн сорт дээжийн аж ахуй, биологийн онцлог 

тэдгээрийн селекцийн ач холбогдол //ХАА-н дэд докторын зэрэг горилсон бүтээл. 
8. Цэрэндолгор С. Зусах буудайн шинэ сортуудын ган тэсвэрийг үнэлсэн дүн//ХАА-н 

дэд докторын зэрэг горилсон бүтээл. Дархан, 2009
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“уур амьсгалын өөрчлөлт-Хөдөө аж аХуй” 
эрдэм шинжилгээний бага Хурлын

ерөнХий Хэлэлцүүлэг:

санал: 
С.Отгонбаатар (Орхон аймгийн УЦУОШ-ний албаны дарга)
Үнэхээр сайхан хурал боллоо. 2 зүйл дээр яримаар байна. 
1-рт Эрдэм шинжилгээний арга зүйн талаар цахим цонхтой болбол ямар вэ? Тэгээд 

түүндээ бүх мэдээллээ тавьж байвал зүгээр санагдаж байна. 
2-рт Судалгаа шинжилгээний инновацийн бүтээмжтэй зорилго тавьдаг юм уу? Баг 

бүрдүүлбэл ямар вэ? гэж бодож байна. 

Г.Баясгалан (УЦУОСМХ УМТ, БНСУ-ын Пусаны үндэсний их сургууль)
Юуны өмнө ЭШБХ-ыг маш богино хугацаанд амжилттай зохион байгуулсанд 

баярлалаа. 
1. Дархан-Уул аймгийн УЦУОША-ны хамт олонд талархал илэрхийлье.
2. Энэ хурлыг зохион байгуулахад оролцсон бүх хүмүүст талархал илэрхийлье. 
Уг бага хурал 13 жил үргэлжилж байна. Тавигдаж байгаа илтгэлийн чанарт ганц 

хяналт тавих газар бол УЦУОСМХ, маш сайн хянах хэрэгтэй. Үр дүнгүүд, эрдэмтдийн 
гаргасан үр дүнгээс зөрөх асуудлууд гарч байна. Судалгааны ажлын дүгнэлтэнд анхаарах. 
Дүгнэлтийг олон хүмүүс шууд авч ашиглах учраас сайн бодож үндэслэлтэй гаргах. Иймд 
УЦУОСМХ онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Орон нутагт ажиллаж байгаа хүмүүстэйгээ 
холбогдож арга зүйг зааж өгөхгүй юм бол тэрүүхэн тэндээ хийгээд яах юм бэ? Чиглэл, 
чиглэлээрээ харилцан холбоотой ажиллах нь зүйтэй. Хийгдсэн загварчлал, арга аргачлал 
ашигласан илтгэл үр дүнгүүд нь хэрэглэгчдэд үнэн зөв бодитой, чанартай мэдээлж байх 
ёстой. Иймд орон нутгийн ба УЦУОСМХ-гийн ЭШ-ний ажлын талаар анхаарахгүй бол 
УЦУ-ын нэр хүнд унана шүү. Цаашид хүрээлэнгийн эрдэмтэд, ажилтнууд руугаа гол 
анхаарлаа хандуулж ажиллах шаардлагатай байна. УЦУ-ын албаны нэр хүнд, манай 
албаны ЭШ-ний ажлын үр дүнг сайжруулах, өргөжүүлэх тал дээр орон нутагтай холбогдож 
ажиллах хэрэгтэй байна. 

Манай ус цаг уурын албанаас гарч буй мэдээ, бүтээгдэхүүнийг дэлхий даяар ашиглаж 
байгаа учраас аргачлалаа нэгдсэн байдалтай байх хэрэгтэй. 

 
Д.Оюунчимэг (УЦУОСМХ-гийн ОСС-ын ЭША):
Энэ хурлыг өндөр түвшинд амжилттай зохион байгуулсан Дархан-Уул аймгийн 

УЦУОША-ны хамт олонд их баярлалаа. 
13 дахь жилдээ болж байгаа хурал гэдгээрээ чанарын хувьд өөр түвшинд хүрсэн 

байна. Илтгэлийн хувьд хөдөө орон нутгаас олон хүн оролцож байгаа нь сайшаалтай. 
Орон нутагт судалгааны ажил хийж байгаа нь их сайн байна. 

Эмхэтгэл нь хэвлэгдээд гардаг учир хяналт сайн байх хэрэгтэй. GIS дээр зураглал 
хийж байна. Энэн дээрээ маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Хэвлэгдсэн зүйлийг 
хүмүүс авч ашиглах л болно. Чиглэл, чиглэлээр холбогдож ажиллах хэрэгтэй байна. 
Температурын өөрчлөлтийн хувьд нэгдсэн нэг зураг гаргавал зүгээр юм уу? 

ЭШБХ цаашид улам өргөжих сайжрах байх. Иймд судалгааны ажлын чанарыг 
сайжруулах тал дээр анхаарах хэрэгтэй санагдлаа. 
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Н.Галцог (ЦУОШГ-ын ЗХАХ-ийн дарга):
13 жил болж байгаа хурлын анхны эхлэл доктор Д.Аззаяагийн санаачлагаар бүс 

нутгийн хэмжээнд болж буй процессоо ярилцах, хэлэлцэх зорилгоор эхэлж байсан бол 
одоо аймаг орон нутгийн том түвшинд хүрч байна. 

ЦУОШГ-ын “Арга зүйн зөвлөл”-д судалгаа, технологийн талаар нилээд яригддаг. 
Хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөлд арга зүйн талаасаа уг ЭШБХ-д тавигдах илтгэл, үр дүнд 
хяналт тавьж болно. ЦУОШГ дээр хэрэглэж байгаа Арга зүйн зөвлөлийн хуралд орон 
нутгийн зүгээс санал бага байдаг юм биш үү гэж бодож байна. Орон нутгаас оруулж 
байгаа илтгэлийг УЦУОСМ Хүрээлэн нягтлахгүй бол дутуу зүйл байна. Гэхдээ бүх 
илтгэлүүд сайн байсан. Олон илтгэлүүд тавигдсан сайхан хурал боллоо. Сайхан илтгэл 
тавьсан илтгэгч нар болон Дархан-Уул аймгийн УЦУОША-ны хамт олонд, Дархан-Уул 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, УГТХ-гийн төлөөлөгчид, энд хүрэлцэн ирсэн нийт 
аймгуудын төлөөлөгчид, илтгэл тавьсан хүмүүст талархлаа илэрхийье.

ЭШБХ амжилттай, сайхан зохион байгуулагдлаа. 
Ажлын хэсэг ба хурлын тамхимаас шууд хураасан саналд тулгуурлан шилдэг 

илтгэлүүдийг шалгаруулсан дүнг одоо танилцуулъя.
1-р байр: УМТ-инженер, БНСУ-ын Пусаны үндэсний их сургуулийн докторант 

Г.Баясгалангийн “Монгол орны урт хугацааны урьдчилсан мэдээнд динамик загвар 
хэрэлэх нь” нэртэй илтгэл

2-р байр: Төв аймгийн УЦУОША-ны инженер С.Жавзмаа, МУИС-ийн Хэрэглээний 
шинжлэх ухааны инженерчлэлийн сургуулийн доктор Э.Мөнхцэцэг нарын “Хиймэл 
дагуулын мэдээ ашиглан ургамлын ургалтын хөгжлийн үе шатыг илрүүлэх” нэртэй илтгэл

3-р байр: Дорноговь аймгийн УЦУОША-ны инженер Ш.Амарбилэг, Албаны дарга 
Н.Энхмаа нарын “Сайншанд хотын нарийн ширхэглэгт тоосонцор РМ-2.5, РМ-10-ын 
судалгаа” нэртэй илтгэлүүд шалгарлаа.

Шилдэг илтгэлийн шагналыг ЦУОШГ-ын дарга Д.Цогт-Очир гардуулав.

Д.Цогт-Очир (ЦУОШГ-ын дарга):
ЭШБХурал сайхан зохион байгуулалттай, ач холбогдолтой болж өнгөрч байна. 

Хуралд тавигдаж байгаа илтгэлүүдэд шийдэл гаргасан илтгэл байвал зүгээр байна. Манай 
байгууллагын талаар шийдвэр гаргагчдын түвшинд ойлголт маш муу байна. Иймээс энэ 
хүмүүст ойлгуулах талаар анхаарч ажиллаж байгаа. 

1. Станц харуулуудыг автомат станцтай болгох хэрэгтэй юм байна.
2. Радарын улсын сүлжээтэй болох хэрэгтэй юм байна.
3. Хамгийн чухал зүйл бол урт хугацааны прогноз, төлөв дээр анхаарах хэргтэй юм 

байна. 
2016 онд улсын төсөв ямар байх талаар ярих хэрэгтэй гэж бодож байна. Ялангуяа 

ус, дулаан, цахилгааны үнэ нэмэгдсэн. 2015 оны төсөвт тодотгол хийхдээ төсөв хасах 
байх. Иймд дулаан, ус, цахилгаан гэх мэт бусад зардлаа аль болох хэмнэх, оны эцэст 
ус, цахилгаанаа таслуулав дарга, ня-бо нар үүнийг анхаарч ажиллах хэрэгтэй. 2016 оны 
төсөв 2015 оныхтой ижил байх болов уу.

Дараагийн асуудал бол пуужингийн асуудал, том асуудал Засгийн газрын хэмжээнд 
яригдсан. Ямар ч байсан 7 дугаар сард Хятад улс руу би өөрөө явж 1000 пуужин 
авчирсан. Хуваарь баталсан байгаа, хүргэлтийн асуудалд хүндрэл гарч байгаа. Бүх 
аймгууд пуужингаа татаж авах хэрэгтэй. Нөхцөл байдлыг судалж хэмнэж ашиглах 
хэрэгтэй. 

Орон нутгийн удирдлагууд, Онцгой байдлынхан утасдаж үүл гарчихаад байхад 
харвахгүй байна гэж гомдол тавьдаг. Иймд ямар үед, хэзээ харвах нөхцөл бүрддэг тухай 
сайн ойлгуул.
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Монголд анх удаа ган болж байгаа юм шиг ярьж байна. Үүнийг хүмүүст ойлгуулж, 
тайлбарлаж байх хэрэгтэй. Өмнө нь гарч байсан 2001, 2002, 2005, 2007 оны гангийн тухай 
мэдээ, мэдээллээ сайн өгөх хэрэгтэй байна. Засгийн газрын 286 тоот тогтоол гарсан. Ган, 
зудыг үнэлэх аргачлалыг гаргасан, гамшигт үзэгдэл, аюултай үзэгдэл зэргийг журамласан 
тогтоол гарсан. Энийг ажил болгож хэрэгжүүлж ажиллаарай. Ган, зудын үнэлгээнд манай 
мэргэжилтнүүд оролцох байгаа. Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай гэрээ 
хийж ажиллах талаар заасан байгаа. 

Хурал тарсны дараа зарим аймгийнхан Улаан-Үд, Хөвсгөл нуур явах юм шиг байна. 
Тиймээс хариуцаж байгаа хүмүүс анхааралтай яваарай гэж захиж хэлье. 

З.Батжаргал доктор, Д.Аззаяа доктор, Х.Хангайсайхан доктор, Дархан-Уул аймгийн 
Засаг дарга, ЦУОШГ-ын Санхүүгийн хэлтсийнхэн, Дархан-Уул аймгийн УЦУОША-ны хамт 
олонд их баярлалаа. Мөн УГТХ, Дархан-Уул аймгийн тамгын газрынханд баярласан шүү 
гэдгийг С.Алтандогион дарга дамжуулж хэлээрэй. 

Тэмдэглэл хөтөлсөн: 

Дархан-Уул аймгийн УЦУОША-ны инженер Г.Билэгсайхан 
УЦУОСМХ-гийн ОСС-ын ЭША Д.Оюунчимэг 
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Эрдэм шинжилгээний бага хурлын үйл ажиллагаанаас
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“уур амьсгалын өөрчлөлт-Хөдөө аж аХуй” 
эрдэм шинжилгээний бага Хурлыг Хааж 

дарХан-уул аймгийн ус цаг уур, орчны шинжилгээний 
АлБАны дАргА С.АлтАндолгионы хэлСэн Үг 

2015.08.01   Дархан-Уул аймаг 

Эрхэм хүндэт ус, цаг уурчид, судлаач, эрдэмтэд ээ!
“Уур амьсгалын өөрчлөлт-Хөдөө аж ахуй” сэдвээр эрдэм 

шинжилгээний бага хурал Дархан хотноо 2 хоног үргэлжлэн хөтөлбөрт 
асуудлаа амжилттай хэлэлцэж дуусан өндөрлөж байна. 

Энэхүү 13 дахь удаагийн хуралд аймаг, нийслэлийн 10 гаруй 
УЦУОШАлбад, ЦУОШГазар, УЦУОСМХүрээлэн, БОХЗТЛаборатори, 
Нисэхийн цаг уурын төв, Байгаль хамгаалах сан, МУИСургууль, 
ХААИСургуулийн Агро экологийн сургууль, УГТХүрээлэн зэрэг 
байгууллагуудын судлаач, эрдэмтдийн нийт 50-иад илтгэлийг 
хэлэлцүүллээ. 

Хуралд тавигдаж байгаа илтгэлүүдийг дүгнэхэд орон нутгийн 
инженер, техникийн ажилтнууд судлаач, эрдэмтэдтэй хамтарсан судалгаа хийж үр дүн 
гаргах, илтгэгч нарын илтгэх чадвар сайжирсан зэргээр жилээс жилд чанаржиж байгаа 
нь харагдаж байна. Цаашид судалгааг бусад байгууллагуудтай хамтарч өргөжүүлэх 
шаардлагатай болж байна.

Ингээд хурал зохион байгуулсан УЦУОСМХүрээлэнгийн захиргаа болон 
УЦУОСМХүрээлэнгийн ерөнхий менежер бөгөөд эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор 
Д.Аззаяа, хурал зохион байгуулахад гүн туслалцаа үзүүлсэн Д.Цогт-Очир даргатай 
ЦУОШГазрын хамт олон, Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга С.Насанбат, аймгийн 
ЗДТГазар, ХААИСургуулийн Агро экологийн сургууль, УГТХүрээлэн, аймаг, нийслэлийн 
10 гаруй УЦУОШАлбад, Нисэхийн цаг уурын төв болон нийт хуралд оролцогчдод Дархан-
Уул аймгийн УЦУОШАлбаны хамт олны нэрийн өмнөөс болон хувиасаа талархлаа 
илэрхийлье. 

Та бүхэнд баярлалаа. 

---------------- 000 --------------
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ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн Хүрээлэнгийн 
ерөнХий менежер бөгөөд эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, 

доктор д.АззАяАгийн хэлСэн Үг 

Та бүхний энэ өдрийн амгаланг айлтгая. 

Эрхэм хүндэт ус цаг уурчид аа
Эрхэмсэг хатагтай, ноёд оо
Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үр дагаврыг ойлгох түвшинг 

нэмэгдүүлэх, энэ үйл хэрэгт бүх нийтээр хүч чармайлт зүтгэл гарган 
ажиллах, анхаарал хандуулах, нөлөөллийг сааруулах, зөөлрүүлэх, 
дасан зохицох арга замыг судлах зайлшгүй шаардлагын үүднээс уг 
судалгааг тодорхой бүс нутгийн түвшинд хамтын хүчээр гүйцэтгэх 
нь чухал гэж үзээд бид энэхүү бага хурлыг 13 жилийн өмнөөс зохион 
байгуулж эхэлсэн түүхтэй. 

Манай хүрээлэнгээс анх Монгол орны дорнод бүсийн уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх Монгол-Оросын судлаачдын дүнг 
нэгтгэн илтгэсэн “Дорнод бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт” эрдэм шинжилгээний бага 
хурлыг 2002 онд Дорнод аймгийн Чойбалсан, Монгол орны төвийн бүсийн уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн талаарх Монгол-Оросын судлаачдын дүнг нэгтгэн илтгэсэн “Төвийн бүсийн 
уур амьсгалын өөрчлөлт” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2003 онд Сэлэнгэ аймгийн 
Сүхбаатар, Монгол орны баруун бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх судлаачдын 
дүнг нэгтгэн илтгэсэн “Баруун бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт” эрдэм шинжилгээний 
бага хурлыг 2004 онд Увс аймгийн Улаангом, Монгол орны говийн бүсийн уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн талаарх судлаачдын дүнг нэгтгэн илтгэсэн “Говийн бүсийн уур амьсгалын 
өөрчлөлт” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2005 онд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад, 
“Зүүн бүс нутгийн уур амьсгалын нөөц, түүний өөрчлөлт” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 
2006 онд Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт, “Төвийн бүс нутгийн уур амьсгалын нөөц, түүний 
өөрчлөлт” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2007 онд Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр, 
“Баруун бүс нутгийн уур амьсгалын нөөц, түүний өөрчлөлт” эрдэм шинжилгээний бага 
хурлыг 2008 онд Завхан аймгийн Улиастай, “Говийн бүс нутгийн уур амьсгалын нөөц, 
түүний өөрчлөлт” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2009 онд Дорноговь аймгийн Сайншанд, 
“Зүүн бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт, дасан зохицохуй” эрдэм шинжилгээний бага 
хурлыг 2010 онд Хэнтий аймгийн Дадал, “Сэрүүн бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт: 
усны нөөц ба цэвдэг мандал” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2011 онд Хөвсгөл аймгийн 
Мөрөн, “Өндөр уулын бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 
2012 онд Ховд аймгийн Ховд, “Бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба цөлжилт” эрдэм 
шинжилгээний бага хурлыг 2013 онд Дундговь аймгийн Мандалговьд зохион байгуулсны 
зэрэгцээ гадаргын ус, агаар мандал, уур амьсгал, тэдгээрийн өөрчлөлт чиглэлийн судалгаа, 
шинжилгээний ажлын дүнгээр олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, симпозиумыг 
АНУ, Япон, ХБНГУ, БНСУ, БНХАУ, ОХУ зэрэг орны эрдэмтэд судлаачидтай хамтран Япон, 
БНХАУ, Монгол зэрэг оронд амжилттай зохион байгуулсан. 

Тус эрдэм шинжилгээний бага хуралд ЦУОШГ, Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ, ОБГ, 
Ургамал, газар тариалангийн хүрээлэн, УЦУОСМХ, НЦУТ, БОШХЗТЛ, МУИС, ХААИС, 
Байгаль хамгаалах сан, Архангай, Баянхонгор, Дархан-Уул, Дорноговь, Дорнод, Дундговь, 
Орхон, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Төв аймгууд, Улаанбаатар 
хотын УЦУОША-дын удирдлага, 110-150 албан хаагч нар оролцож 33 аман, 13 ханан, нийт 
46 илтгэлийг хэлэлцэв. 
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УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Энэхүү эрдэм шинжилгээний бага хурлын ач холбогдол нь: 
1. Ус цаг уур, орчны төв, орон нутгийн байгууллагуудад эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажил хийх эрмэлзэл, идэвх чармайлт бий болж, улам өргөжин 
нэмэгдэж, ЭШБХ-ын өмнөх үр дүнгээ сайжруулах тал дээр анхаарсан байдал 
харагдаж байна. Түүнчлэн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх чадвар өсч 
байна гэж ойлгож байна.

2. Ус цаг уур, орчны орон нутгийн байгууллагуудын хүний нөөцийн чадавхи нэмэгдэж 
эрдэм шинжилгээний хурлыг орон нутагт анх 2002 онд зохион байгуулж эхэлснээс 
хойш өнөөг хүртэлх хугацаанд орон нутгийн салбаруудаас доктор 1 (Сэлэнгэ 
аймгийн УЦУОША-ны дарга, доктор М.Рэгзэдмаа), магистр 20 гаруй төрөн гарсан, 
одоо Дорнод аймгийн УЦУОША-ны дарга Н.Хишигжаргал докторантурт, мөн орон 
нутгийн олон албан хаагч магистрантурт одоо суралцаж байна. 

3. Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээний арга, технологийн 
боловсруулалт, сайжруулалтанд тодорхой хувь нэмэр оруулж байгаа

4. Орон нутгийн илтгэлийн чанар чансаа сайжирч, илтгэх чадвар нэмэгдэж, улмаар 
орон нутагт манай салбарын ажлыг ойлгох байдал дээшилж, нэр хүнд нь өсөж, 
өөрсдийн судалгааны үр дүнд тулгуурлан ажлаа танилцуулж байгаа, орон нутагт 
Ус цаг уур орчны салбарыг ажлыг нийтийн хүртээл болоход нэмэртэй байгаа 
зэрэгт оршино. 

Олон сайхан зөвлөлгөөг олон хүн ярилаа. Энэ зөвлөлгөөг авч хэрэгжүүлж ажиллах 
хэрэгтэй. Өмнө нь зөвхөн мэдээллээ хүргээд байсан бол одоо учир шалтгааныг 
тайлбарлах тал дээр анхаарч ажиллах ёстой болж байна. 

Орчин цагийн технологи дээр хамтарч ажиллах ёстой юм байна. Хурлын өгөөжийг 
яаж сайжруулах вэ? гэдэг дээр дараа дараагийн хуралд анхаарах хэрэгтэй юм байна. 

Цаашид анхаарах зүйлс: 
• Ус цаг уур, орчны чиглэлээр орон нутагт хийгдэж байгаа судалгааны ажлыг арга 

зүйн удирдлагаар хангах асуудлыг УЦУОСМХ анхаарах, сайжруулах, зөвлөх, 
хамтран ажиллах

• Энэхүү ЭШБХ-ын зорилго нь улс орны ба салбарын тулгамдсан асуудалд 
чиглэгдэж, шийдвэр гаргагч ба хэрэглэгч нарыг шаардлагатай мэдээ материалаар 
хангахад дөхөм, тус нэмэр болох чиглэлд чамбайрах, үр өгөөж ач холбогдлыг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэх

• Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн холбоог хангах
• Орчин цагийн арга зүй, технологи, техник хэрэгсэл, ололт дэвшлийг ашиглах
• Илтгэх чадварыг нэмэгдүүлэх, сайжруулах, хурлын үеэр яригдсан санал, 

шүүмжлэл, зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллах зэрэг болно. 
Хурлыг зохион байгуулахад онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн Дархан-Уул аймгийн УЦУОША-

ны удирдлага, хамт олонд их баярласнаа илэрхийлье. Энэ хуралд оролцсон ЦУОШГ-ын 
дарга Д.Цогт-Очир, 4 хэлтсийн дарга нарт их баярлалаа. ЦУОШГ-ын Санхүүгийн хэлтсийн 
дарга Л.Эрхэмбаяр ихээхэн үүрэг гүйцэтгэснийг тэмдэглэх нь зүйтэй. 

ЭШБХ-д манай албаны даргаар олон жил үр бүтээлтэй ажилласан, БОНХАЖ 
сайдын зөвлөх, Байгаль орчны Гавъяат ажилтан, доктор Замбын Батжаргал, Ургамал 
газар тариалангийн хүрээлэнгийн захирлаар олон жил ажилласан, Шинжлэх ухааны 
Гавъяат ажилтан, доктор профессор Жигжээгийн Мижиддорж нар урилгаар оролцож 
залуу судлаачдад олон сайхан үнэтэй зөвлөлгөөг өгч, хуралдаан удирдан явуулав. 
Иймд Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын орлогч Г.Баянмөнх дарга, З.Батжаргал дарга, 
Ж.Мижиддорж захирал нарт их баярлалаа гэж хэлье. 

Манай хүрээлэнгийнхэн, УГТХ, илтгэгч нар, шүүмжлэгч нар, нийт оролцогч нарт талархлаа. 
Аймгуудын УЦУОША-д, Нислэгийн цаг уурын төв, БОХЗТЛ-ийн удирдлага, хамт олонд 

их баярлалаа. 

Анхаарал хандуулсан Та бүхэнд баярлалаа. 



Тэмдэглэл




