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Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт –
уур амьсгал, цаг агаарын тогтолцоо



Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн шинжлэх ухааны 
онолын үндэслэл

• Степан-Больцманы хууль (1879-1884):

𝑇экв. =
𝑆 1 − 𝐴

4𝜎

Τ1 4

,

S – нарны тогтмол; A –гадаргын
альбедо; 𝜎 –Степан-Больцманы тогтмол.

• Аррхениусийн хүлэмжийн үзэгдлийн
тухай хууль (1903):

𝐹 = ln Τ𝐶 𝐶0 ,

F – цацрагийн хүчин зүйл (W/m2); C – CO2-ийн 
агууламж; C0 – CO2-ийн хэвийн байвал зохих
байгалийн нөхцөл буюу суурь үзүүлэлт;  –
Аррхениусийн тоо (Ea/RT)

• Дэлхийн нүүрстөрөгчийн эргэлтийн механизм
• Фотосинтезийн хууль

• Уур амьсгалын гео-инженерчлэлийн арга, технологи: 
• Нарны цацрагийн гео-инженерчлэлийн арга

Степан-Больцманы болон Сванте Аррхениусийн
хуулиудаар тодорхойлогдох дэлхийн гадаргын

температурын горим
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• Антропоцений эринд хүний үйл 
ажиллагаа дэлхийн байгаль орчин, уур 
амьсгалыг өөрчилж байна. 



Уур амьсгалын системийн 
тодорхойлогч хүчин зүйлс

Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн уур 
амьсгалын системд үзүүлэх нөлөөлөл



Дэлхийн хуурай газар, дулааны баланс

• Хүний үйл ажиллагаа дэлхийн цас мөсөөр хучигдаагүй хуурай газрын 
гадаргын 70% (69-76%) –д нөлөөлж байна. 

• Дэлхийн хуурай газар дэлхийн дунджаас 2 дахин илүү дулаарч байна. 

• ХАА, ой, газар ашиглалтын салбар 2007-2016 оны байдлаар дэлхий 
нийтийн хэмжээгээр ялгаруулж байгаа нийт ХХ-ийн 23%
(12.0GtCO2e./жил) –ийг ялгаруулж байна (CO2-ийн 13%, CH4-ийн 44%, 
N2O-ийн 82% ).

• Байгаль орчны өөрчлөлтөөс үүсэлтэй хүлэмжийн хийн нийт шингээлт нь  
2007-2016 оны хооронд 11.2 GtCO2 байв.

• УАӨ болон газар ашиглалтын өөрчлөлттэй холбоотой газрын гадаргын 
өөрчлөлт цаг агаарын экстремаль үзэгдлийн эрчим, давтамж, үргэлжлэх 
хугацаанд нөлөөлж байна. Энэхүү өөрчлөлт, нөлөөлөл нь газар зүйн 
байрлал, улирлаас ихээхэн хамаарна. 

• Субтропикийн бүс илүү тэлэх хандлага ажиглагдаж байна. 



Криосфер:  Мөс, цасан бүрхүүл, цэвдэг

• Цас мөсний хайлалт – албедо – цас мөс, усны фазын шилжилтийн 
дулаан – уур амьсгалын систем

• Цэвдэгт хөрсний хайлалттай холбоотой метан хийн хэмжээ 3 
тэрбум тонн CO2-той харьцуулахуйц хэмжээтэй, буюу 1,400 -1,600 
тэрбум тонн нүүрстөрөгчтэй дүйх хэмжээтэй. Энэ нь одоогийн 
агаар мандал дахь хэмжээнээс 2 дахин илүү гэсэн үг. 

• Нүүрстөрөгчийн тэнцлийн үүднээс, дэлхийн уур амьсгал 1.5°C –
аар дулаарах нь цэвдэгт хөрснөөс 150–200 Gt CO2-eq,  2°C –ийн 
дулаарах нь 220–300 Gt CO2-eq –тай тэнцэх хүлэмжийн хийн 
ялгаруулна. 

• Мөс, цасан бүрхүүл, цэвдэг дэлхийн чийгийн эргэлт, усны нөөц, 
балансад ихээхэн нөлөө үзүүлнэ. 



Дэлхийн далай тэнгисийн өөрчлөлт
(халалт, дулааны баланс, дулааны тэлэлт, далайн 
түвшний дээшлэлт, урсгал хөдөлгөөн, ....)

• Хүлэмжийн үзэгдлийн улмаас бий болж байгаа нийт дулааны 90%
дэлхийн далай тэнгист шингэж байна. Гэвч өнгөрсөн дууны турш 
далайн гадарга зөвхөн 0.50C –аар нэмэгдсэн байна. Энэ өөрчлөлт нь 
далай дээр явагдах үзэгдэл процесс, уур амьсгалын системд 
мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхэд хангалттай. 

• Өндөр өргөргийн мөсөн бүрхүүл эрчимтэй хайлж, далайп их 
хэмжээний цэвэр ус орж байна (~40%).

• Усны нягт буурч, дулааны тэлэлт хүчтэй явагдаж байна. 1993-2010 оны 
хооронд жилд 1.1 мм-ээр (10 жилд 11 см) нэмэгджээ.

• Далайн түвшин 1993-2010 оны хооронд жилд 3.2 мм, 18 жилд 32 см –
ээр нэмэгдсэн байна.

• Далайн усны хүчиллэг байдал нэмэгдэж (30%), хүчилтөрөгчийн хэмжээ 
багасч байна.

• Далайн ургамал, амтны аймагт ихээхэн өөрчлөлт орж байна.



Дэлхийн далайн усны дулааны тэлэлт, 
түвшний өсөлт

Дулааны тэлэлт: 1.1 мм/жил

Мөсөн голуудын хайлалт: 0.86 мм/жил

Грийнландын мөсний хайлалт: 0.33 мм/жил
Өмнөд туйлын мөсний хайлалт: 0.27 мм/жил

1993-2010 оны хооронд:
- жилд 3.2 мм

- 18 жилд 32 см



Далайн урсгал, хөдөлгөөний өөрчлөлт

• Далайн урсгал хөдөлгөөн уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас 
ихээхэн өөрчлөгдөж, энэ нь дэлхийн уур амьсгалын горим, цаг 
агаарын үзэгдэл процесст ихээхэн нөлөөлж байна. 

• Экватор болон туйлын хоорондын халуун хүйтэн агаарын массын 
зөөгдөл, далайн гадарга болон гүний хоорондын дулааны 
солилцоонд томоохон өөрчлөлт орж байна. 

• Дэлхийн туйлуудын цас, мөс их хэмжээгээр хайлж, цэвэр ус их 
хэмжээгээр далайд орох нь далайн усны нягтыг багасгаж, 
гадаргын дулаан ус далайн гүн рүү шингэх процессыг 
удаашруулж, урсгал хөдөлгөөнийг сулруулж байна. Судалгаагаар 
2018 оны байдлаар Атлантын далайн томоохон урсгалууд 15% -
иар суларсан байна. Зарим судалгаагаар энэ хэмжээ 2100 оны 
үед 30%-д хүрч болзошгүй байна. 



Далайн урсгал, хөдөлгөөний өөрчлөлт

• Ийнхүү далайн урсгал сулрах нь дэлхийн агаар мандалд, улмаар 
бүс нутгийн цаг агаар ихээхэн нөлөө үзүүлнэ. Тухайлбал, Европ 
тивд өвөл одоогийнхоос мэдэгдэхүйц хүйтэн болох боломжтой. 

• Өмнөд Атлантын ус илүү дулаан болж,  далайн гадаргын 
температур салхины горим болон хур тунадасны хэмжээнд 
нөлөөлж, энэ нь муссоны циклийг өөрчилж, Ази тив болон 
Өмнөд Америкийн таримлын ургацад шууд нөлөөлнө. 

• ENSO (халуун El Niño,  хүйтэн La Niña)–ийн давтагдал, цикл, 
байрлал, ажиглагдах хугацаа, үзүүлэх нөлөөлөлд тодорхой 
хэмжээгээр өөрчлөлт орж байна

• Дэлхийн даралтын орны байрлал, эрчимшил, шилжилтэд 
ихээхэн нөлөөлж байна. Энэ өөрчлөлтийг бүс нутгийн хэмжээнд 
илүү нарийвчлан судлууштай. Манай орны хувьд антициклон, 
циклоны байрлал, эрчим, шилжилт, өндөр өргөргийн хүйтэн 
агаарын түрэлт, муссоны нөлөө (???), шилжилтийн улирлын цаг 
агаар, ...



2.  Уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
нийцсэн хөгжлийн асуудал 
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Уур амьсгалын өөрчлөлт болон хөгжлийн асуудлууд 

• Тогтвортой хөгжил:
• Ногоон хөгжил, 
• Ногоон эдийн засаг: 
• Тойргон эдийн засаг: 
• Ногоон өсөлт, ухаалаг өсөлт
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• Дэлхийн байгаль орчин ба хөгжлийн хорооны 1987 оны 
“Бидний нийтлэг ирээдүй” нэртэй Брундландын тайлан 
илтгэлд: “Ирээдүй хойч үеийнхээ хэрэгцээ, боломжийг 
хязгаарлахгүйгээр өнөөдрийн хэрэгцээг хангах нь 
тогтвортой хөгжлийн зарчим” болохыг анх 
тодорхойлсон

• Бразилын Рио де Жанейро хотод 1992 онд чуулсан 
“Байгаль орчин ба хөгжил” сэдэвт НҮБ- ын дээд 
хэмжээний чуулга уулзалтаас “Хөгжлийн хөтөлбөр-21” 
баримт бичгийг батлан “Тогтвортой хөгжил”- ийн 
зарчмуудыг дэвшүүлсэн байдаг.

Байгаль, экологид анхаарсан хөгжлийн хэлбэрүүд: 



Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нийцсэн хөгжлийн 
үзэл баримтлал

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нийцсэн энэхүү 
тэнцвэртэй хөгжлийн үзэл баримтлалын хүрээнд: 

1. Уур амьсгалын өөрчлөгдөж байгаа нөхцөлд 
дасан зохицох (Adaptation to climate 
change) арга хэмжээний хөгжилд нөлөөлөх 
асуудал,

2. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн явцыг 
сааруулах, үүний тулд хүлэмжийн хийн
ялгаралтыг бууруулах (climate change 
mitigation) арга хэмжээний  хөгжилд 
нөлөөлөх асуудлыг авч үзнэ. 
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Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нийцсэн хөгжлийн 
загвар

Онолын үндэслэл:

Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой асуудлуудыг судлах, шийдвэрлэх, төлөвлөх,
хэрэгжүүлэхэд өргөн хэрэглэгдэж байгаа:

• өөрчлөлтийн онол (theory of changes),

• үзэл баримтлалын шилжилт (paradigm shift),

• логик загварчлал (Logic modelling)-ын үндсэн санаа, зарчмууд дээр суурилсан
болно.

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нийцсэн хөгжлийн загварыг математик анализын

“Зорилго-Зорилт-Үйл ажиллагаа-Үр дүн” хэлбэрийн логик загварын илэрхийлэл нь:

yБО
t+∆t = yБО

t + fБО
t Yt, Xt, A ∆t,

yЭЗ
t+∆t = yЭЗ

t + fЭЗ
t Yt , Xt, A ∆t,

yНЭМ
t+∆t = yНЭМ

t + fНЭМ
t Yt , Xt, A ∆t,

(1)

энд: 𝑌t = { yj
t} (i = 1, 2, 3) - хугацааны тухайн үеийн t болон ирээдүйн t+∆t агшин дахь тухайн салбарын (1- БО-

байгаль орчин, 2 -ЭЗ-эдийн засаг, 3 -НЭМ-нийгэм, эрүүл мэнд) төлөв байдлыг илэрхийлэх хувьсагч, ∆t – хугацааны

алхам (10, 20, .. жил); Xt = { xj
t} (j= 1, 2, …m) - хугацааны t агшин дахь уур амьсгалын өөрчлөлтийн төлөв байдлыг

илэрхийлэх вектор; A = { ak
t } (k = 1, 2, …, l) – загварын бусад нэмэлт үзүүлэлт, мэдээллийг төлөөлөх вектор, 𝑓БО

𝑡 , 𝑓ЭЗ
𝑡 ,

𝑓НЭМ
𝑡 -уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөлд тухайн салбарын үзүүлэх хариу үйлдлийн функц.
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Уур амьсгалын өөрчлөлтөд бүрэн нийцсэн хөгжлийн 
логик загварын ерөнхий бүдүүвч диаграмм

Суурь  
судалгаа

Урьдчилсан 
өгөгдөл

Зорилт, загвар Үйл ажиллагаа Үр дүн
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Уур амьсгалын өөрчлөлтөд бүрэн нийцсэн 
хөгжлийн үзэл баримтлалын үндсэн үзүүлэлтүүд

Үндсэн зарчмууд

Тавигдах шаардлага

Үндсэн зорилт, хүрэх үр дүн

Үйл ажиллагаа, арга хэмжээ

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
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Монгол орны Уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
нийцсэн хөгжлийн загвар, бүтэц3



Уур амьсгалын өөрчлөлтөд зохицсон, эрсдэлээс 
хамгаалагдсан хөгжлийн загвар, хэрэгжүүлэх 

чиглэл, салбар

Дасан
зохицлын арга 

хэмжээний 
чиглэл, салбар

Уур амьсгал, цаг 
агаарын системийн 
өөрчлөлтийн эсрэг 
авах арга хэмжээ

Эдийн засгийн 
салбаруудын уур 

амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан 

зохицлын арга 
хэмжээ

Нийгмийн салбарын 
уур амьсгалын 

өөрчлөлтөд дасан 
зохицлын арга хэмжээ

Байгалийн капитал, 
экосистемийн 
үйлчилгээний 

тогтвортой байдлыг 
хадгалах

 Аятай таатай нөхцөлийг судлан 
тогтоох, ашиглах

• Таагүй, ихээхэн аюул гамшиг 
дагуулж болзошгүй цаг агаарын 
нөхцөлийг өөрчилж, удирдах 
жолоодох 

• Цаг агаар, уур амьсгалын аюул 
гамшгаас урьдчилан сэргийлэх

• Хөрс, бэлчээр
• Экосистем, биологийн олон 

янз байдал
• Ой, ойн экосистем 
• Цас, мөстлөг, мөсөн гол
• Цэвдэг, намаг, хүлэрт намаг 
• Усны нөөц 

• Бэлчээрийн мал аж ахуй 
• Газар тариалан, хөрс 
• Дэд бүтцийн салбар:

- Эрчим хүчний салбар 
- Зам, барилга 
- Хот байгуулалт

• Нийгмийн эрүүл мэнд, өвчлөл
• Иргэдийн амьжиргаа, нийгмийн 

асуудал
• Хүний хөгжил, аюулгүй байдал



Агаар мандал дахь хүлэмжийн хийн (ХХ) 
тэнцвэрийг сэргээх арга хэмжээ, харилцан уялдаа



Хүлэмжийн хийн ялгарлын нийт бууралт, 
мян.тСО2-экв.
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Суурь сценари ХХЯ-ыг бууруулах сценари

-22.7%-

Нүүрстөрөгчийн тэнцвэрийг хангасан, цэвэр 
хөгжлийн загварын үр нөлөө

6

Нүүрстөрөгчийн тэнцвэрийг 
сэргээх хөгжлийн загварын үр 
дүнг үнэлэх  арга:

𝐸𝑖
𝑡 = 𝑓𝑖

𝑡( 𝐸𝑡 , 𝑋𝑡 , 𝐴 

𝑖

𝑛

𝐶𝑖
𝑡 + 𝐷𝑗

𝑡 ,



Нүүрстөрөгчийн тэнцвэрийг хангасан, цэвэр 
хөгжлийн загварын давхар нөлөө

Хүлэмжийн хийг багасгах 
арга хэмжээний орчны 
бохирдлыг бууруулах 

давхар үр өгөөж

6



Хүлэмжийн хийг бууралтын агаарын бохирдлыг 
бууруулахад үзүүлэх нөлөө

Хар нүүрстөрөгчийн ялгарлыг бууруулах 
боломж

Метаны ялгарлыг бууруулах боломж

Эрчим хүчний салбарын арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлснээр буурах  PM2.5 –ийн ялгарлын 

бууралт

Эрчим хүчний салбарын арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлснээр буурах  PM10 –ийн ялгарлын 

бууралт

6



Анхаарал тавьсанд баярлалаа


