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 Тусгай дугаар   
Монгол, Хоккайдо    Хүн ба байгалийн төсөөтэй ба ялгаатай тал 
Монгол, Хоккайдогийн хүн ба байгалийн төсөөтэй ба ялгаатай талууд юу вэ? 
 Япон, Монголын хүрээлэн буй орчны эрчимжсэн хамтын ажиллагаа 
Дэлхийн хүрээлэн буй орчны  өөрчлөлтийн эсрэг!  Япон Монголын олон улсын хамтын ажиллагааны
эрчимжсэн үр дүнг хэрэгжүүлнэ. 
 Хоккайдо их сургуулийн IFES-GCOE хөтөлбөр 
Хоккайдо их сургуулийн “Глобал COE” хөтөлбөрөөр дамжуулан  эрдэм шинжилгээ,  сургалтын  төвийг
үүсгэн байгуулах ажиллагаа 
 Цаашдын төлөвлөгөө 

Япон, Монголын хүрээлэн буй орчны эрчимжсэн хамтын ажиллагааны цаашдын төлөвлөгөө 

АНХНЫ ДУГААРТ:  
 

 Хоккайдо нь Японы 
хамгийн хойд бүсэд оршдог. 
Өмнөөсөө хойшоо сунаж тогтсон 
Япон арлуудаас хамгийн өвөрмөц 
байгалийн тогтоц, уур амьсгалтай. 
Цаг агаар нь маш хүйтэн, уудам 
нутагтай, хүмүүс нь уужим 
сэтгэлтэй. Миний бие эрдэм 
шинжилгээний  ажлаар хэд хэдэн 
удаа Монголд айлчилж байсан. 
Хоккайдо мужтай их төстэй 
санагдсан. Хэрэв зүүн талын 
зургийг “Энэ Хоккайдод авсан 
зураг” гэж хэлбэл олон япон хүн 
итгэх байх. Сумо зэрэг соёлын 
салбарт бид нягт харилцаатай. 
Хоккайдо мужийн байгалийн 
байдлаар Монгол орныг төсөөлж  
болох ба хүрээлэн буй орчны 
салбарын нягт харилцааны эхлэл 
болгож энэхүү анхны дугаарыг 
хэвлүүлэв. Ингэснээр хүрээлэн 
буй орчны тухай мэдлэг олж авч, 
харилцан бие биеэсээ суралцах 
боломжтой юм. Үүний дүнд Япон, 
Монгол орон хүрээлэн буй орчны 
салбарт хамтын ажиллагаатай 
сайн түншүүд болно гэдэгт 
итгэлтэй байна.   

 

  Сонины эрхлэгч

МЯАЗАКИ ШИН

Цаг агаарын өөрчлөлтөөс үүдэн
хүрээлэн буй орчны өөрчлөлт,
хүрээлэн буй орчинд нөлөөлж буй
хүний хүчин зүйлийг багасгах зэрэг
дэлхийн хүрээлэн буй орчны
салбарын олон улсын хамтын
эрчимжсэн үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэхээр Япон Монголын
эрчимжсэн хамтын ажиллагаа
2009оны 11сараас эхэлж байна. 
Энэхүү хамтын ажиллагааг Японы
Хоккайдо их сургуулийн  “Глобал
СОЕ хөтөлбөр( IFES-GCOE) -ын 

хүрээнд Монгол Эко Форум АББ,
Монгол улсын эрдэм шинжилгээ,
боловсролын байгууллагатай
хамтран хэрэгжүүлнэ. “Япон,
Монголын хүрээлэн буй орчин”
сонин хэвлэн гаргах,
симпозиумыг зохион явуулах,
өдөрлөг зэрэг арга хэмжээ
явуулна. Эдгээр үйл ажиллагааны
дүнд хоёр орны хүрээлэн буй
орчны тухай мэдлэгийг
дээшлүүлэх зорилготой. 

 

HEADLINE 

Хүрээлэн буй орчны салбарт хүчээ нэгтгэе! “Япон,
Монголын хүрээлэн буй орчны эрчимжсэн хамтын
ажиллагаа”  
Японы Хоккайдо их сургууль, Монгол Эко Форум АББ, Монголын

эрдэм шинжилгээ, боловсролын байгууллага хамтран хүрээлэн буй
орчны үйл ажиллагааны нэг чиглэл болгож Япон, Монголын хүрээлэн
буй орчны эрчимжсэн хамтын ажиллагааг 2009 оны 11сараас эхлэж
байна. 

ЯПОН МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН  
БУЙ ОРЧИН 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 
 

Хоккайдо их сургуулийн оюутнууд монголд ургамлын судалгаа хийж байна 
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ТУСГАЙ ДУГААР  МОНГОЛ, ХОККАЙДО, БАЙГАЛЬ ХҮНИЙ НИЙТЛЭГ БА ЯЛГААТАЙ ТАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

Хоккайдо, Монголын газарзүйн байрлал 
Хоккайдо, Монголын газарзүйн байрлал (Зураг1), 

газар ашиглалтын тухай танилцуулъя. Монгол орны 
нийслэл Улаанбаатар хот, Хоккайдо мужийн төв 
Саппоро хотын хооронд 2700км зайтай. Хоккайдо нь  
умард өргөрөгийн 41-45 хэм, Монгол орон нь умард 
өргөрөгийн 41-52 хэм бөгөөд өмнөд хэсгээрээ ижил 
хэмд оршдог. Харин Монгол орон төв хэсгээрээ 
өндөрлөг хэсэгт оршдог байна. 

 

Зураг1 Хоккайдо, Монголын газарзүйн байрлал 

Далайн түвшний хувьд (Зураг2) Улаанбаатар хот нь 
1300м байхад Саппоро хот нь 25м нам дор байрладаг. 

 

Зураг2 Хоккайдо, Монголын далайн түвшин 

Ой модны эзлэх хувиар Хоккайдо 71% байхад Монгол 
орны ой модтой бүс нутаг 6.5% байдаг. (Зураг3) 
Хоккайдод ой шигүү ургасан байхад монгол орны ой 
нилээд сийрэг байна.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Мөн тариалангийн талбайн хэмжээгээр Хоккайдо 
ойролцоогоор 1сая 180мянган га, (Японы нутаг 
дэвсгэрийн 1/4), Монгол орон 1сая га газартай. Харин 
Хоккайдод жил бүр ургац авдаг бол монголд газар 
тариалангийн ажил байгаль цаг агаараас хамааралтай. 

 

Зураг3  Хоккайдо, Монголын ой модны эзлэх хувь 

 

Хоккайдо (зүүн) –Монголын (баруун) ой мод 

 Мөн Хоккайдо муж нь далайгаар хүрээлэгдсэн тул 
загас агнуурын аж ахуй хөгжсөн, Монгол орон далайд 
гарцгүй, ихэнх голын загасыг агнадаггүй байна. 
 
Хоккайдо, Монголын цаг агаар 
Хоккайдо мужийн Саппоро хотын жилийн дундаж хэм 
нь 8.7, хур тунадасын хэмжээ нь 1128мм байхад Монгол 
орны Улаанбаатар хотын жилийн дундаж хэм нь 
ойролцоогоор -0.1, хур тунадасын хэмжээ нь 193мм юм. 
Улаанбаатар хот нь Хоккайдогоос хүйтэн төдийгүй хур 
тунадасын хэмжээ 6 дахин бага байна. Цаг агаарын сар 
бүрийн өөрчлөлтөөс (Зураг4) ажиглавал Саппоро хотод 
өвлийн улиралд их хэмжээний цас ордог бол 
Улаанбаатар хотын хур тунадас ихэнхдээ зуны улиралд 
буудаг. 

Энэхүү анхны дугаарт Японы Хоккайдо муж, Монгол, Хоккайдогийн байгаль, хүний нийтлэг ба 
ялгаатай талыг танилцуулна. 

Global Map-Percent Tree Cover 
Copyright. Geographical Survey Institute,  
           Chiba University and collaborating organizations.
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Зураг4  Саппоро(дээд)-Улаанбаатар(доод)  

хотуудын цаг агаарын ялгаа 

Хоккайдо, Монголын хүмүүс 

Хоккайдо мужийн газар нутгийн хэмжээ Японы нийт 
нутаг дэвсгэрийн 22% буюу ойролцоогоор 80мянган м2, 
хүн ам нь нийт хүн амын 4% буюу 5сая 540мянга. 
Монгол орны хүн ам 2 сая 700 мянга Хоккайдо мужаас 2 
дахин цөөн, нутаг дэвсгэр нь 1сая 560мянган км2 буюу 
Хоккайдо мужаас 20 дахин том. 1м2 талбайд ноогдох 
хүн амын нягтрал 1.6 ба Хоккайдогийн 1/40-тэй 
тэнцэнэ.Үүнчлэн Монгол, Хоккайдо хоёр нутаг дэвсгэр, 
хүн амын тоогоор нилээд ялгаатай. 

 

Зураг5 Хоккайдо, Монголын хүн амын нягтрал 

Гэвч Монгол Япон хүүхдүүд аль аль нь хөх толботой 
төрдөг учраас бид нэг угсаатай болов уу. Мөн монгол,  
япон хэлний өгүүлбэрийн бүтэц ижил тул үг цээжилбэл 
хялбархан ярих (дуудлага нилээд хэцүү) боломжтой. 
Хоёр орны иргэдийн дунд бөхийн талаар ярих зүйл их 
бий. Гэхдээ Монгол бөх нь Японы сумо шиг дэвжээ 
байхгүй. Мөн хоёр орны ардын дуунд чихэнд дасал 
болсон ижил аялгуу бий. Сүүлийн жилүүдэд Ёкозуна, 
Оозэки цолтой монгол бөхчүүд Японы сумогийн 
дэвжээнд амжилт гаргаж байна. Энэ нь хоёр орон 
соёлын салбарт нягт харилцаатай болохыг харуулж 
байна. 

 

Япон(зүүн тал) Монгол(баруун тал) бөхийн дүр зураг 

Хооллох соёлын хувьд нилээд ялгаатай. Хоккайдод 
“Чингис хаан” гэдэг хоол их иддэг. Энэ хоол нь  Японд 
их алдартай. Монголд мөн хонины мах нийтлэг 
хэрэглэдэг ба далай, голын загас бараг иддэггүй. Бид 
хонины мах хүнсэндээ хэрэглэдэг гэдгээрээ ойролцоо 
боловч, далайн бүтээгдэхүүн, бусад төрлийн мах 
хэрэглэдэгээрэй ялгаатай.  
Дээр өгүүлсэн ‘Чингис хаан’ хоол нь хурганы махыг 

халуун хавтан дээр шарж болгохыг хэлнэ. Монголд 
голдуу саванд улайсгасан чулуу хийж битүү чанаж 
болгодог. Мөн монголд төл малыг хүнсэнд хэрэглэдэггүй. 
Хүнсний ногооны хувьд Хоккайдо нь төмс, лууван, 
сонгино, байцаа, эрдэнэ шиш, өргөст ногоо, өргөст хэмх 
зэрэг ногоог их хэрэглэдэг. Монголд хүнсний ногооны 
төрөл зүйл цөөн төмс, лууван, сонгино, байцаа голдуу 
иддэг гэх мэт хоол хүнсний зүйл дээр ижил болон 
ялгаатай талууд байна. Хүрээлэн буй орчны хувьд ижил 
болон ялгаатай тал ажиглагдах боловч хараахан 
судлагдаагүй байна. Цаашдийн бидний хамтын 
ажиллагаагаар дамжуулан судлах шаардлагатай. 

 
Хоккайдо, Монголын шарсан хонины мах 

(зүүн тал: хорхог буюу хонины махыг битүү болгох) 
(баруун тал: “Чингис хаан” хонины шарсан мах) 

 

ЯПОН, МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ 
ЭРЧИМЖСЭН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

Япон, Монголын хүрээлэн буй орчны эрчимжсэн 
хамтын ажиллагаа гэдэг нь хамтын хүчээр давхар үр 
дүнд хүрнэ гэсэн утгатай. Энэхүү ажлыг Хоккайдогоос 
эхлэн явуулж, ялангуяа байгаль орчны салбарт бие 
биеэсээ суралцах нь зүтэй. Ингэснээр давхар үр дүнд 
хүрч, эцсийн дүнд Япон, Монголын хүрээлэн буй орчны 
өөрчлөлт, хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэх 
хүрээлэн буй орчны ачааллыг багасгана. Ийм 
эрчимжсэн хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэхийн тулд 
хүрээлэн буй орчны талаарх ‘Мэдлэг ба хүн’ гэсэн 
харилцааг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Үүнтэй уялдуулан бид 
дараах 3 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. 
 

1.”Япон, Монголын хүрээлэн буй орчин” хуралдаан 
зохион явуулна (жилд 4 удаа) 
Япон, Монголын тухайн салбарын эрдэмтдийн хамтын 
ажиллагааг хөгжүүлж, шинэлэг санаачилга дэвшүүлнэ. 
Энэхүү хуралдаан нь Монгол дахь JICA-ийн 
төлөөлөгчийн газрын дэргэдэх, Монгол-Японы төвийн 
олон нийтийг хамарсан сургалтын хүрээнд явагдаж, 
шийдвэр гаргах түвшний хүмүүс ба хотын иргэдийг 
хамруулна.  Худалдааны илтгэгч болон оролцогчдын 
санал асуулгаар дамжуулан харилцан мэдээлэл 
солилцох боломж бүрдэх тул та бүхнийг өргөнөөр 
оролцохыг хүсье. 
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11 сард зохион явуулахаар төлөвлөсөн анхдугаар 
хуралдаан томуугийн А хүрээний H1N1 вирус гарснаас 
тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдсон ба зохиогдох 
хугацаа тодорхой болмогц мэдэгдэх болно.  
 

2.”Япон, Монголын хүрээлэн буй орчин” сонин 
хэвлэн гаргана 
Япон Монголын хүрээлэн буй орчны хуралдааны тухай 
мэдээллийг олон нийтэд ойлгомжтойгоор дамжуулах 
зорилгоор анхны дугаараа гаргалаа. Уг сонинг япон, 
монгол хэл дээр хэвлэнэ. Зөвхөн сонин хэвлээд 
зогсохгүй IFES-GCOE-ийн вэб хуудсаар сурталчилна.  
 
3.”Япон, Монголын хүрээлэн буй орчин” өдөрлөг 
зохион явуулна  
2010 оны зуны улиралд Япон, Монголын хүрээлэн буй 
орчны эрдэм шинжилгээний байгууллагын эрдэмтэд, 
шийдвэр гаргах түвшний хүмүүстэй хамтран иргэдэд 
зориулсан илтгэл, симпозиумыг зохион байгуулна.  
Мөн Хоккайдо их сургуулийн IFES-GCOE хөтөлбөр нь 

2010 оны зун, ажиглалтын технологид сургах хээрийн 
зуны сургалтыг монголд зохион явуулна.  
“Япон, Монголын хүрээлэн буй орчин” өдөрлөг зохион 
явуулснаар тухайн салбарын  эрдэмтэд, шийдвэр 
гаргах түвшний хүмүүс, жирийн иргэдийн хоорондын 
харилцааг өргөжүүлнэ. 
 

ХОККАЙДО ИХ СУРГУУЛИЙН IFES-GCOE 
ХӨТӨЛБӨР 

Тулгараад буй хүрээлэн буй орчны бэрхшээлүүдийг 
шийдвэрлэхийн тулд нийгмийн шаардлагад нийцсэн, 
аль нэг шинжлэх ухааны салбарт баригдаагүй практик 
судалгаа шаардлагатай. Хоккайдо их сургууль 2008 
оноос Японы Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны 
Яамны зохион явуулж буй “Глобал COE хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд санаачилсан “Нэгдсэн бүс нутгийн хүрээлэн буй 
орчны шинжлэх ухааны сургалт, судалгааны төв цэгийг 
байгуулах хөтөлбөр”-ийг(IFES-GCOE) хэрэгжүүлж ирсэн. 
Дэлхийн байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 
дэлхийн хэмжээний шинжлэх ухааны төвүүдийн нэг 
болгон “Нэгдсэн бүс нутгийн хүрээлэн буй орчны 
шинжлэх ухааны сургалт судалгааны төв”-ийг бий 
болгохоор зорьж байна. Судалгаа шинжилгээний ажил 
төдийгүй засгийн газар, хувийн хэвшил, боловсролын 
байгууллагад ажиллах хүрээлэн буй орчны мэргэжилтэн 
бэлтгэнэ. IFES-GCOE хөтөлбөр нь  
1) 100 жилийн ажиглалтын сүлжээг байгуулах 
2) нэгдсэн загварт суурилсан ирээдүйг 

  урьдчилан тооцоолох  

3) олон улсын түвшинд хөрвөх чадвартай 
мэргэжилтэн бэлтгэх  

4) практик судалгаа  

гэсэн 4 зорилт дэвшүүлж, боловсон хүчин бэлтгэх, 
эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг дэмжсээр ирсэн. 
Бид гадаад оронд ажиглалт хийх гадаад оюутнуудыг 
дэмжих төв, олон улсын төслийг дэмжих төв, хүрээлэн 
буй орчны сургалт судалгааны харилцааг дэмжих төв 
гэсэн 3  төвүүдэд дараах сургалт, судалгааг явуулдаг. 
Гадаад оронд ажиглалт хийх, гадаад оюутнуудыг 

дэмжих төв нь хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтийн эсрэг 
анхаарал татсан бүс нутгийг 100 жилийн хугацаанд 
ажиглах сүлжээг байгуулах зорилготой. Сибирь, Монгол, 
Индонезид гадаад орны хээрийн ажиглалтын төвийг 
байршуулж тухайн бүс нутгуудад өрнөж буй үйл явцыг 
тодорхойлох ажиглалтын судалгааг явуулна. Мөн эдгээр 
бүс нутгуудад хээрийн ажиглалт хийх зуны сургалт, 
зэрэг эрдэм шинжилгээний ажлыг явуулна. (Зураг6) 
 

  
Зураг6 Дэлхийн ажиглалтын сүлжээ 

 

ЦААШДЫН ХӨТӨЛБӨР 

2010он 3сар “Япон, Монголын хүрээлэн буй орчин” 
сонины  хоёрдугаар дугаар хэвлэгдэнэ.  
 
2010он 7сар  “Япон Монголын хүрээлэн буй орчин” 
өдөрлөг зохион явуулна.  
Хээрийн ажиглалтын зуны сургалт 
Хотын иргэдэд зориулсан илтгэл, симпозиум гэх мэт.  
 
“Япон, Монголын хүрээлэн буй орчин” хуралдааны 
тухай мэдээллийг дараах вэб хуудаснаас үзнэ үү. 
Website:http:// ifes-gcoe.geograpy.mn/ 
 
Сонин эрхлэн гаргасан:  

 
Хоккайдо их сургууль, Хүрээлэн буй орчны шинжлэх 
ухааны сургууль  
“Глобал COE хөтөлбөр”ийг дэмжих төв 
 
Хаяг: Хоккайдо Саппоро хот Кита дүүрэг Жюүжёо 
ниши 5 
И мэйл: gcoe@ees.hokudai.ac.jp 
Утас: 011-706-4861,4862  
Факс: 011-706-4867 
Вэб хуудас: http:// ifes-gcoe.geograpy.mn/ 

 

Монголын цаг агаарын 
ажиглалт 



　Энэ удаагийн дугаар　2009 оны 11 сард хэвлэгдсэн анхны 
дугаарын үргэлжлэл хоёр дахь дугаар бөгөөд сонины зорилго 
нь япон, монголын эрдэмтэд хамтран хүрээлэн буй орчны тухай 
ойлголтыг мэргэжлийн бус хүмүүст ойлгомжтойгоор хүргэх юм.
　
   Монгол орны өргөн уудам нутаг　хойд бүсээс үргэлжлэх ой хөвч, 
хээр тал, говийн экологийн шилжилтийн бүсэд оршдог. Энэ удаагийн 
тусгай дугаарт “Монгол ба хүрээлэн буй орчин”-ны тухай илтгэлээр 
дамжуулан монголын хүрээлэн буй орчны өнөөгийн байдал, 
тулгамдсан асуудлыг  6  сэдвээр өгүүлнэ. 

   Хоккайдо их сургуулийн IFES-GCOE хөтөлбөрийн хүрээнд  
хүрээлэн буй орчинд тулгараад буй асуудлуудыг мэргэжлийн 
боловсон хүчин бэлтгэх замаар шийдвэрлэхээр 2010 оны 7 
сард “Монгол дахь хээрийн зуны сургалт”-ийг явуулахаар  
тогтсон байна.

モンゴルの森林

ЯПОН, МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН 
БУЙ ОРЧИН Дугаар 2

Монгол дахь хээрийн зуны сургалтМонгол дахь хээрийн зуны сургалт

　Дэлхийн байгаль орчны тулгамдсан 
асуудал нь цаг хугацаа шаардсан, өргөн 
цар хүрээтэй судалгаа шаарддаг. Энэ 
асуудлыг өндөр түвшний нарийн мэргэжлийн 
судалгаанаас гадна өргөн олныг хамарч 
шийдвэрлэх хэрэгтэй.
   Бид дэлхийн байгаль орчны тулгамдсан 
асуудлыг хэлэлцэхийн тулд “нэгдмэл шинжлэх 
ухаан”, “боловсон хүчин бэлтгэх”–ийг гол хүчин 
зүйл болгоно. Нэгдмэл шинжлэх ухаан гэдэг нь 
мэдлэг, техник технологи, үнэлэмжийг хамтад 
нь авч үзэхээс эхлэнэ. Нийгмийн тогтсон зан 
заншил, соёлд тулгуурлан бий болсон мэдлэг, 
техник технологи, үнэлэмжийн нэгдлийг оюун 
ухаан хэмээдэг. Нэгдмэл шинжлэх ухааны зорилго 
нь оюун ухааныг судлаж, хамтран эзэмших явдал 
юм. Энэхүү оюун ухааныг хамтран бүтээхэд нэг 
талаас “Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” 
семинар, ”Япон, монголын хүрээлэн буй орчны 
тухай” сонин, нөгөө талаас Монгол дахь зуны 
сургалт хэрэгтэй. Япон, монголын хүрээлэн 
буй орчин” семинар, “Япон, монголын хүрээлэн 
буй орчин”  сонин нь улс орон, соёл, ажил 
мэргэжил үл харгалзах хамтын оюун ухаан гэж 
үзвэл “Монгол дахь зуны сургалт” нь 
уламжлалд суурилсан хамтын оюун ухаан гэж 
хэлж болно.
   Бидний “одоо”-гийн амьдралыг энэ 
хэвээр нь хадгалахын 
тулд хүрээлэн буй 
орчинтой зэрэгцэн 
орших амьдралын 
хэв маягийг бий 
болгох нь чухал. 
Үүнийг хэрэгжүүлэхийн 
тулд өнгөрсөн, 
одоо, ирээдүйн 
т а с р а л т г ү й 
үргэлжлэх хамтын 
оюун ухаан нь суурь 
болно.

Ишикава МамориИшикава Мамори 
Хоккайдо их сургууль, 
Дэлхийн хүрээлэн буй 

орчин судлалын 
сургуулийн профессор

HEADLINE 
・　Тусгай дугаар
　　“Монгол орон ба хүрээлэн буй орчин”-ны талаарх 6 сэдвээр дамжуулан Монголын хүрээлэн 
          буй орчны тулгамдсан асуудлыг танилцуулна.
・　“Япон, монголын хүрээлэн буй орчны хуралдаан” зохион байгуулна.
　　 Дэлхийн хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөтэй тэмцэх. Монгол, японы эрчимжсэн 
           хамтын  ажиллагааг дэмжих  иргэдэд зориулсан семинар.
　　 “Япон, монголын хүрээлэн буй орчны хуралдаан”-ыг танилцуулна.
・　Хоккайдо IFES-GCOE  “Монгол дахь хээрийн зуны сургалт”-ыг Монголд зохион 
         байгуулна. “Хүрээлэн буй орчны сургалт, дадлага”-ын тухай танилцуулна.

Нийтлэг тал бий болохоор гар нийлж, ялгаатай тал бий болохоор үнэ цэнэтэй байдаг 2010/02



　Монгол орны хойд бүсэд мөнх 
цэвдэг байдаг. Мөнх цэвдэг нь 
хур тунадас газрын гүн рүү 
шингэн орох явцыг сааруулдаг. 
Тиймээс мөнх цэвдэгт бүсийн 
газрын хөрс ихээхэн 
чийгшилтэй байдаг тул хуурай 
цаг агаартай хэдий ч ой мод 
сайн ургадаг. Ийм газрын хөрс 
нь нягтаршил бага тул элс 
шорооны нүүдэл хялбархан 
үүсч газрын гадрагын өөрчлөлт 
үүсэх нөхцөл бий болдог. Газрын хөрсний усны 
хөлдөлт нь мөсөн линз хэлбэр үүсгэж эзэлхүүн 
нэмэгдсэнээр хад чулуун хөрсний эвдрэл, нуранга 
зэрэг аюулыг үүсгэх явдал ч бий. Мөс ихтэй газарт 
гэсэлт явагдах үеэр хэсэгчлэн газрын хөрсөнд суулт 
үүсч хотгор газар үүсэх нь бий. Мөн мөнх цэдвэг нь 
газрын гүний усны урсгалыг зохицуулж ундарга ус, гол 
усыг тэтгэдэг. Гэвч цаг агаарын дулаарлаас мөнх 
цэвдэг гэсэж байгаа тухай яригдаж байна. Монгол 
орны мөнх цэвдэгийн байдал, түүний өөрчлөлт нь 
ургамал, газрын гадарга, хөрсний усанд ямар нөлөө 
үзүүлэх вэ гэдэг бидний гол судлах сэдэв юм.

Тусгай дугаарт:  
Монгол орны хүрээлэн буй орчны тулгамдсан асуудал, илтгэл
　 Өргөн уудам нутагтай Монгол орны байгаль нь ус, цаг уур, усны эргэлтийн нилээд нарийн зүй тогтолтой. 
Монгол орон мөнх цэвдгийн тархалтын өмнөд төгсгөлд байрласан ба энэхүү мөнх цэвдэг нь үзэсгэлэн 
төгөлдөр байгаль, ундрага ус, голын усыг тэтгэдэг. Гэвч сүүлийн жилүүдэд байгалийн гамшиг /ойн түймэр, 
зуд/, эдийн засгийн хөгжлийг дагасан хүрээлэн буй орчны бохирдлоос /хууль бусаар ойн мод огтлох, ноолуур, 
уул уурхайн үйлдвэрлэл/ шалтгаалж ой, хээр талд ноцтой нөлөө үзүүлж байна. Байгаль, нийгмийн 
өөрчлөлтийг дагаад хүмүүсийн ухамсар мөн өөрчлөгдөж байна. Энэ удаагийн дугаарт Монгол орны хүрээлэн 
буй орчин болон хүмүүсийн үйл ажиллагаатай холбоотой өөрчлөлтийн тухай эрдэмтдийн үзэл бодол, мөн 
тухайн эрдэмтдийг танилцуулна. Дараах 6сэдвээр дамжуулан 2010 GCOE “Монгол дахь хээрийн зуны 
сургалт”-ийг тайлбарлана.

 Сэдэв 1 Сэдэв 2
Монгол орны мөнх цэвдгийн өөрчлөлт,

түүний нөлөө

Жамбалжав Яакин Жамбалжав Яакин   
Монгол улсын ШУА-ийн, Газарзүйн хүрээлэн, 
Цэвдэг судлалын лабораторийн эрхлэгч

Цэвдэгийн гэсэлтээс үүссэн газрыг гадарга

　Монгол орны ой нь нийт нутаг 
дэвсгэрийн ойролцоогоор 7% буюу 
хээр талтай харьцуулахад нилээд 
бага хувийг эзлэх ба сүүлийн 
жилүүдэд эрс багасах хандлагатай 
байна. Монгол орны ой нь голдуу 

уулархаг нутгаар жигд биш 
тархан байрласан байдаг. Мөнх 
цэдвэгтэй хойд зүг рүү харсан 
налуу хэсэгт ой тархан 
байрласан байдаг ба өмнө зүг 
рүү харсан налуу хэсэгт ой 

байдаггүй. Ой нь хар мод /Larix/, нарс /Pinus/, навчит 
/Betula/ ойгоос бүрддэг. Сүүлийн жилүүдэд Монгол 
оронд ойн түймэр ихээр гарч, ой ихээр устаж байна. 
Хууль бусаар мод огтлох, мал аж ахуйгаас үүдэн ой 
устах аюулд хүрээд байна. Хүний үйл ажиллагаа нь 
ойн экологийн системд шууд нөлөөлснөөр 
хурцадмал байдалд хүргээд байна. Бид монголын 
ойг тойрсон олон тулгамдсан асуудлыг сэдвээ 
болгож ойг нөхөн сэргээх экологи, физикийн нөхцөл 
/физик, химийн шинж чанар өөрчлөгдөх цикл, 
сэргээгдэх явц/ , хүний хүчин зүйлийн нөлөө  /хууль 
бусаар мод огтлох, ойн түймэр/, орон нутгийн 
иргэдийн ойн ашиглалт зэрэг олон өнцгөөс асуудлыг 
дэвшүүлнэ.

Баатарбилэг НачинБаатарбилэг Начин  
Монгол улсын их сургууль, 
Ой судлалын тэнхимийн 
эрхлэгч, профессор

Ой модыг огтолсон байдал

Монголын ой

Монгол орны ойн өнгөрсөн ба одоогийн 
байдал

Дамдинсүрэн СодовДамдинсүрэн Содов 
Монгол Улсын их 
сургууль, Биологи 

судлалын тэнхимийн 
эрхлэгч, профессор

Ишикава МамориИшикава Мамори  
Хоккайдо их сургууль, 
Дэлхийн хүрээлэн буй 
орчин судлалын 
сургуулийн профессор
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Мөнх цэвдэг



　Хээр талын экологийн систем нь нүүдэлчдийн 
амьдралд чухал үүрэгтэй. Энэхүү хээр талын 
экологийн системийн нөхөн сэргээгдэх хүч нь 
хүний зохисгүй үйл ажиллагааны /бэлчээрийн 
даац хэтрэх, автомашины нөлөө, уул уурхайн 
олборлолт зэрэг/ нөлөөнд автаад байгаа 
экологийн системийг хэвээр нь хадгалж үлдэх гол 
тулгуур болоод байна. 
 Монгол орны хээр талын газрын гарц нь зуны 
улиралд унах хур тунадасны хэмжээнээс илүү 
түүний хувиарлалтнаас ихээхэн хамаарна. Энэ нь 
хөрсөнд агуулагдах усны хэмжээ нь хур тунадасны 
хэмжээ болон давтамжаас шалтгаалан 
өөрчлөгдөх ба хөрсөнд агуулагдах усны 
хэмжээний их багаас ургац хамаарна. Ялангуяа 
зуны улиралын эхэн хагас буюу 7-р сар хүртэлх 
хур тунадасны хэмжээнээс тухайн жилийн газрын 
гарц шалтгаална.
 Зуны цагт гарц муу байвал мал тараг тэвээрэг авч 
чадахгүй өвөлтэй золгоно. Түүний дараа хаврын 
их цаснаар газрын хөрсөнд цас хунгарлаж идэш 
тэжээл олж идэхэд хүндрэлтэй болж  мал олноор 
хорогддог. Мал олноор хорогдох энэ байгалийн 
үзэгдлийг  “зуд” гэж нэрлэдэг. Өмнөх жилүүдэд хэд 
хэдэн удаа зуд нүүрлэж 
байсан ба 2000-2002 
онуудад дараалан зуд 
болж байсан. Зуд 
болоход зөвхөн цаг 
агаар биш хүний хүчин 
зүйлүүд мөн нөлөөлнө. 
Өвс ногооны үндэс 
газарт үлдсэн эсэх, зун 
хур тунадас их байхаас 
бэлчээр дахин сэргэж 
чадах эсэх нь 
хамаарна.
 Монголын малчдад 
бэлчээрийн байдал, 
цаашдын чиг 
хандлагын талаар 
хангалттай мэдээлэл 
дамжуулах, отор болон малын идэш тэжээл 
бэлдэх зэрэг хяналтын системийг бий болгох, 
урьдчилан нарийвчлан тооцоолох шаардлагатай.

 Сэдэв 3 Сэдэв 4
Монгол орны бэлчээрийн газрын 

ашиглалт, нөхөн сэргээлт

　Монгол орон далайд гарцгүй, 
далайн төвшнөөс нилээд дээш 
өргөгдсөн. Японтой харьцуулахад 
хуурай уур амьсгалтай. Гэвч зун агаар 
нам даралттай байдаг бөгөөд энэ нь 
хур тунадас унах шалтгаан болдог. Хур 
тунадас бууснаар мал шим тэжээл 
авна. Монгол орон дунд өргөрөгийн эх 
газарт байрлах ба цаг уурын шинжлэх 
ухааны үүднээс харвал энэ бүс нутаг 

нь агаарын нам даралтын гол 
сувагтай давхардсан байх ба 
хавраас намар хүртэл үе үе 
агаарын даралт буурдаг. 
Нөгөөтэйгүүр өвөл Сибирийн 
агаарын өндөр даралт Монгол 
орныг нийтэд нь бүрхэснээр уур 
амьсгал байнга хүйтэн байдаг.    

Монголд улирлын ялгаа тод 
ажиглагдах ба бүс нутгаас 
хамааран цаг агаарын нөхцөл олон 
янз байдаг. Өмнөд хэсэг нь /говь/  
Төвдийн өндөрлөг газрын 
нөлөөгөөр хур тунадас багатай 
байдаг. Харин  хойд хэсэг нь хур 
тунадас ихтэй, зуны улиралд аянга, 
мөндөр орсноос үер болох 
тохиолдол цөөнгүй.  Сүүлийн үед 
цаг агаарын дулаарлын талаар их 
ярих болсон. Харин Монгол оронд 
хэрхэн нөлөөлж байна вэ? 
Хүйтний улиралд агаарын хэм 
нэмэглэж, цас орох,  хайлах 
магадлал байна. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлттэй 
холбоотой засгийн газар хоорондын мэдэгдэлд 
/IPCC/ дэлхийн олон бүс нутагт бороо орох байдал 
улам хүчтэй болно гэж таамаг дэвшүүлэгдсэн. 
Сүүлийн жилүүдэд Монголд ч мөн ялгаагүй цаг 
уурын гамшгаас хүний амь эрсдэх, мал хорогдох 
зэрэг аюулт үзэгдэл  гарч байна. Ийм аюулт үзэгдэл 
харьцангуй богино хугацаанд /хэдхэн цаг орчим/ 
болоод өнгөрөх явдал элбэг тул дулаарлын нөлөө 
гэх мэт урт хугацааны цаг агаарын сөрөг 

өөрчлөлттэй хамааралтай эсэхийг 
судлахын тулд өндөр давтамжтай 
ажиглалтыг урт хугацааны турш 
үргэлжлүүлэн хийх шаардлагатай. 
Улмаар бүс нутгийн хүний үйл 
ажиллагааны нөлөөг үл тоомсорлож 
болохгүй. Жишээ нь цаг агаарын 
ижил нөхцөлд байгаа хэдий ч 
байгалийн  гамшгийн эсрэг авах арга 
хэмжээ сул байгаагаас их хохирол 

амсаж болно. Байгалийн  
гамшгаас үүдэх хохиролыг 
багасгахын тулд ус, цаг уурын 
үзэгдлийг судлахын зэрэгцээ 
орон нутгийн хөгжлийг 
дагасан сөрөг үр дагаварыг 
нухацтай хэлэлцэх хэрэгтэй.

 Даваа ГомбоДаваа Гомбо
Ус цаг уурын хүрээлэн, 
Ус сувгийн судалгааны 
лабораторын эрхлэгч

Монгол орны ус, цаг уур, усны эргэлт

 Шийрэв-Адъяа Шийрэв-Адъяа СамданСамдан
Монгол улсын ШУА-ийн, Газарзүйн 
хүрээлэн, Газарзүйн мэдээллийн 
системийн лабораторийн эрхлэгч 
доктор, профессор

Миязаки ШинМиязаки Шин  
Хоккайдо их сургууль, 
Дэлхийн хүрээлэн буй 
орчин судлалын 
сургуулийн ассистент 
профессор

　Сато Томонари Сато Томонари 
Хоккайдо их сургууль, 
Дэлхийн хүрээлэн буй 
орчин судлалын 
сургуулийн ассистент 
профессор

3

Нийтлэг тал бий болохоор гар нийлж, ялгаатай тал бий болохоор үнэ цэнэтэй байдаг 2010/02

 Ганболүүдэв ПүрэвжавГанболүүдэв Пүрэвжав
Ус цаг уурын хүрээлэн, 
Урьдчилан мэдээлэх 
судалгааны лабораторын 
эрхлэгч

жилийн хур тунадас



  Монголд сүүлийн жилүүдэд хүрээлэн буй орчны 
бохирдол хурцадмал болоод байна. 1990 онд зах 
зээлийн эдийн засагт шилжсэнээс хойш гадаад орны 
тусламж, хөрөнгө оруулалт эрс нэмэгдсэн. Мөн 
монгол орны голлох үйлдвэрлэлийн салбарын 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд уул уурхайн 
үйлдвэрлэлийн эзлэх хувь огцом өссөн. Монгол зэс, 
алт, түүхий нефть, молибден, уран, үнэт чулуу гэх 
мэтийн газар доорх нөөц ихтэй. Өмнөговь аймагт 
шинэ орд илэрүүлэх төсөл хэрэгжиж, цаашид улам 
эрчимжих хандлагатай байна.
Нөгөөтэйгүүр уул уурхайн олборлолтын бүсэд уул 
уурхайн хаягдал уснаас гол, хөрс бохирдох явдал 
ноцтой зүйл болоод байна. Үүний улмаас энэ бүс 
нутагт амьдрах малчдын амьдралын экологийн хэм 
хэмжээ зөрчигдөөд байна.
Өвлийн улиралд Улаанбаатар хотод дулааны 
цахилгаан станц, автомашин, гэр хорооллоос гарах 
утааны улмаас агаарт агуулагдах хортой бодисын 
хэмжээ хүрээлэн буй орчны зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнээс давах болсон. Улаанбаатар хотын 
агаарын бохирдлоос гадна хүн амын хэт их 
нягтаршил, дэд бүтцийн байгуулалт хоцорч 
байгаагаас хогны эвгүй үнэр, бие засах газрын бохир 
зэрэг газрын гүний бохирдол ч тулгамдсан асуудал 
болоод байна.
Эдгээр хүрээлэн буй орчны бохирдлын тухайд 
Монгол улсын засгийн газар хүрээлэн буй орчныг 
хамгаалах хуулийг боловсруулж, боловсон хүчин 
бэлтгэх, технологийн дэвшил шаардлагатай байгааг 
онцлон үзэж байна. Япон орон үүнтэй адил хүрээлэн 
буй орчны бохирдолтой нүүр тулж байсан ба түүний 
эсрэг хэрэгжүүлсэн технологийг 
Монголд хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 
Япон зэрэг гадаадын олон улсын 
тусламжийн нэг хэсэг болох монголын 
хүрээлэн буй орчныг хамгаалахыг 
дэмжих хөтөлбөр бий бөгөөд цаашид 
энэ байдал сайжрана гэдэгт итгэлтэй 
байна.

 Сэдэв 5 Сэдэв 6
Хүрээлэн буй орчны бохирдол

　Хүмүүс бид байгаль 
дэлхийн ивээл дор  
амьдардаг. Байгаль 
дэлхий хүмүүст ач 
ивээлээ зөвхөн өгөх 
биш үе үе хүнд хэцүү 
ш а л г у у р у у д ы г 
оногдуулж байдаг. Бид 
байгаль дэлхийн 
ивээлийг “хэрхэн” 
ашиглах, мөн 
б а й г а л и й н 
бэрхшээлийг “хэрхэн” 
даван туулах вэ гэдэг 
хүн төрөлхтөний хувьд 
нийтлэг асуулт юм. 
“Хэрхэн ” гэдэг үгэнд 
хариулах оновчтой 
хариулт одоогоор 
байхгүй. Өөрөөр хэлбэл байгальтай зөв харьцах 
тухайд хууль дүрэм шиг мөрдөх ёстой гарын авлага 
байхгүй. Нийгмийн чиг хандлага, асуудлын онцлог, 
цар хүрээнээс нь хамаарч нэг 
нэгээр нь асуудлыг шийдвэрлэх нь 
өнөөгийн цорын ганц арга юм. 
 Мэдээж байгаль судлаачид бага 
багаар түүний механизмийг олж 
нээсээр байна. Тэрхүү мэдлэг, 
техник технологи нь биднийг аврах 
юм. Гэвч судалгааны амжилт гэдэг 
нь зөвхөн судалгааны хүрээнд 
тодорхой бөгөөд гайхалтай мэт 
харагдах ч бодит амьдралд 
төгс хэрэгжигдэнэ гэсэн үг 
биш. Эсрэгээрээ муу үр дүн 
дагуулах нь ч бий.
 Судалгаа шинжилгээний үр 
дүнг бодит амьдралд 
хэрэгжүүлэхэд  ийм зүлтэй зайлшгүй тулгарна. 
Судлаачид Хүрээлэн буй орчны талаарх малчдын 
мэдлэгийг судлах нь байгалиа түшиж үе дамжин 
амьдарч ирсэн мэдлэгээс суралцаж, улмаар 
“Хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухаан”-ны салбарт 

хийж буй чухал алхам болно. 
Малчид байгаль дэлхийд маш их 
хүндэтгэлтэй ханддаг. Бас  
байгалийн өмнө өвдөг сөхрөх явдал 
ч бий. Бидний нэхэл хатуу 
хөөцөлдөх шинжлэх ухааныг 
малчид хэрхэн үнэлж, тэдний 
үнэлэмжийг хэрхэн шинжлэх ухааны 
дэвшилд нэвтрүүлэх болон 

эдгээрийн уялдааг бий болгох нь 
бидний үүрэг юм.

Малчдын хүрээлэн буй орчны талаарх 
ойлголт ба нийгэм эдийн засгийн байдал

Энхамгалан Сандаг Энхамгалан Сандаг  
Монгол улсын 

ШУА-ийн, Газарзүйн 
хүрээлэнгийн судлаач

Миязаки ШинМиязаки Шин  
Хоккайдо их сургууль, 
Дэлхийн хүрээлэн буй 
орчин судлалын сургуулийн 
ассистент профессор

　Ямашита ТэппэйЯмашита Тэппэй  
Хоккайдо их сургууль, Дэлхийн 
хүрээлэн буй орчин судлалын 
сургууль ассистент профессор

Эрдэнэтийн уурхай

Нүүрсны уурхай
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　“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” семинар 
явагдах өдөр, товч агууллагын тухай дор 
танилцуулна.
Хэзээ: Хэзээ: 2010 оны 2-р сарын 26-ны өдөр 16:00-18:00
Хаана:Хаана: “Монгол-Япон төв”-ийн хурлын танхим, УБ хот
Зохион байгуулагч: Зохион байгуулагч:  “Монгол-Япон төв”
Хамтран зохион байгуулагч:Хоккайдо Их Сургууль
　Энэ удаагийн семинар нь Хоккайдо их сургуулиас 
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны танилцуулга, 
Монгол Улсын ШУА-ийн Газар зүйн хүрээлэнгийн 
захирал академич, доктор профессор Д.Доржготов 
“Монгол орны байгаль орчин” сэдвээр илтгэл тавьж, 
оролцогчдын асуулт, хариулт, санал дүгнэлтээр 
үргэлжилнэ.

“Семинарын хөтөлбөр”“Семинарын хөтөлбөр”
16:00-16:0516:00-16:05  “Монгол-Япон төв”-ийн захирал 
　Морикава нээж үг хэлнэ.
16:05-16:3016:05-16:30  Хүрээлэн буй орчны асуудлаар явуулж 
буй монгол, японы хамтын ажиллагаа, Хоккайдо их 
сургуулийн  IFES-GCOE хөтөлбөр” 
Илтгэгч:Илтгэгч:   Хоккайдо их сургууль, Дэлхийн хүрээлэн 
буй орчин судлалын сургуулийн ассистент 
профессор Мияазаки Шин
16:30-17:2016:30-17:20  “Монгол орны байгаль орчин”
Илтгэгч: Илтгэгч:   Монгол Улсын ШУА-ийн Газар зүйн 
хүрээлэнгийн захирал академич, доктор профессор 
Д.Доржготов
16:30-17:2016:30-17:20   Ерөнхий хэлэлцүүлэг 
Хөтлөгч:Хөтлөгч:  Хоккайдо их сургууль, Дэлхийн хүрээлэн 
буй орчин судлалын сургуулийн ассистент 
профессор Ямашита Тэппэй

 Нийтлэг тал бий болохоор гар нийлж, ялгаатай тал бий болохоор үнэ цэнэтэй байдаг　2010/02

　“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” семинар　
“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт анхдугаар семинарт япон, монголын эрдэмтэд оролцож, санал 
солилцож, шинэлэг санаа дэвшүүлэн гаргана. “Монгол-Япон төв”-ийн бүх нийтийг хамарсан энэхүү сургалт 
семинарт засгийн газрын холбогдох шийдвэр гаргагч байгууллагын төлөөлөл төдийгүй жирийн иргэд 
хамрагдах боломжтой. Семинарын илтгэгч болон оролцогчдын үнэтэй санал, дүгнэлтийг чухалчлан үзэх 
болно. Энэ дугаарт уг семинарын илтгэгчийн намтар, илтгэлийн агууллагын тухай танилцуулна.

 

Илтгэгч:Илтгэгч:

永久凍土

Монгол улсын үндэсний атлас

Монгол Улсын ШУА, Газар зүйн 
хүрээлэнгийн захирал Академич, доктор 
профессор Д.Доржготов нь ОХУ-ын 
Москвагийн их сургууль төгссөн.

Илтгэлийн товч:Илтгэлийн товч: Монгол орон газарзүйн байршлын 
хувьд Сибирийн цэвдэгт хөвч тайгаас Төв Азийн хэт 
хуурай цөл рүү шилжих өргөн уудам нутгийг эзлэн 
орших тул, нэг талаар байгаль орчны эрс тэс ялгаа 
ихтэй, нөгөө талаар байгаль-цаг уурын нөхцөл 
төдий л таатай биш юм. Түүнээс гадна Монголын 
нийт нутгийн 80 хувь нь далайн түвшнээс дээш 1000 
м буюу түүнээс өндөрт байрлах бөгөөд гадаргын 
төрх байдал жигд биш, мөсөн оргилтой ян сарьдаг, 
зэллэн цуварсан уул нурууд, ухаа толгод, зоо шил, 
уудам тавиу хөндий хотгор, цав хоолой, нүд алдам 
тал газар хослон байдаг нь байгалийн бүс 
бүслүүрлэг шинжийг нэлээд ээдрээтэй болгожээ. 
  Талархаг нутагт өргөрөгийн бүсшил, уулархаг 
нутагт өндрийн бүсшил тодорхой илэрдэг бол уул 
нуруудын хоорондох хотос хонхруудад “хотгорын 
бүсшил” гэмээр өвөрмөц зүй тогтол ажиглагдана. 
Хотгоруудын хамгийн нам, төв хэсэг нь дулааны 
улиралд орчин тойрноосоо илүү халж, илүү хуурай 
байх тул тэр хэсэгт агаарын хуйлраа хөдөлгөөн 
байн байн идэвхжиж шороон шуурга үүсэх голомт 
болдог байна. 
   Монгол оронд хүн амын нутагшил маш сийрэг 
(хөдөөд 1 ам км талбайд 1 хүн оногддог), бас олон 
мянган жилийн турш уламжлалт нүүдлийн мал аж 
ахуй эрхэлж ирсний ачаар байгалийн унаган төрх 
харьцангуй сайн хадгалагдсан тухай судлаачид 
тэмдэглэж байв. Гэвч өнөөдөр байдал эрс өөрөөр 
эргэжээ.   Дэлхий дахиныг нөмөрсөн уур амьсгалын 
дулаарал, цөлжилтийн үйл явц угийн гандуу 
экосистем давамгайлсан эмзэг байгальтай 
Монголын нөхцөлд бүр ч хүчтэй өрнөж түгшүүрийн 
дохио дэлдсээр байна. 
  Бэлчээрийн доройтол, усны хомсдол, хөрсний 
алдрал, ойн нөөцийн хорогдол, газрын эвдрэл, 
шороон шуурганы дэгдэлт, элсний нүүдэл, ургамлын 
бүрэлдэхүүний чанаргүйдэл, нуур ус ширгэх, агаар 
ус бохирдох зэрэг байгаль орчныг хямралд хүргэх 
олон сөрөг үзэгдэл, үйл явц хүний буруу үйлдлийн 
нөлөөгөөр улам бүр эрчимжсээр байна. 
  Байгалийн экосистемийг эвдэж сүйтгэх аюултай 
эдгээр үзэгдэл, үйл явцаас урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалах, тархалтыг нь зогсоож хязгаарлах,   
байгаль-экологийн тэнцвэрт байдлыг нөхөн сэргээх 
талаар сургалт сурталчилгаа, менежмент, үйл 
ажиллагааны цөөнгүй арга хэмжээ авч байгаа хэдий 
ч үр дүн нь туйлын чамлалттай байна. 
  “Цөлжилттэй тэмцэх”, “Бэлчээрийн менежментийг 
сайжруулах”, “Газрын менежментийг боловсронгуй 
болгох” “Ногоон хэрэм” гэх мэт олон арван төсөл, 
хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн гэх боловч харамсалтай нь 
нааштай үр дагавар харагдахгүй байна. Энэ нь юуны 
өмнө цаг хугацааны хүчин зүйлтэй холбоотой нь 
мэдээж. Гэвч байгаль ашиглалтын 
нэгдсэн бодлого барьж, түүнд 
нийцсэн шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэй, бодит, ажил хэрэгч, 
тууштай, оновчтой үйл ажиллагаа 
үгүйлэгдсээр байгааг Монгол орны 
байгаль нийгмийн байдал бэлхнээ 
харуулж байна.

Мэргэжил:  Мэргэжил:  Хөрс судлал, газар зүйч
 Монгол улсын их сургуулийн 
профессор, Монгол улсын 
боловсролын их сургуулийн 
профессор, Хятадын Өвөрмонголын 
Өөртөө Засах орны Багшийн их сургуулийн хүндэт 
профессор бөгөөд Монгол улсын их сургуулийн 
геоэкологийн орчин судлалын тэнхимийн эрхлэгч, 
Монгол Улсын ШУА-ийн Газар зүйн хүрээлэнгийн 
захирлаар ажиллаж байна. Монгол орны хөрс судлал, 
газар зүйн чиглэлээр 200 гаруй шинжлэх ухааны 
бүтээл туурвисан. Япон, ОХУ, Герман, Польш, Хятад, 
Өмнөд Солонгос зэрэг олон орны эрдэмтэдтэй 
хамтран судалгаа шинжилгээ хийж байна. Академич, 
доктор профессор Д.Доржготов 2009 онд монгол 
улсын үндэсний атласыг хамтран зохиож нийтийн 
хүртээл болгосон.Энэ удаагийн семинараар “Монгол 
орны байгаль орчин” сэдвээр илтгэнэ.
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Академич, доктор профессор Д.ДоржготовАкадемич, доктор профессор Д.Доржготов



Нийтлэг тал бий болохоор гар нийлж, ялгаатай тал бий болохоор үнэ цэнэтэй байдаг 2010/02

 Илтгэгч:Илтгэгч:
 Хоккайдо их сургууль, Дэлхийн 
хүрээлэн буй орчин судлалын 
сургуулийн ассистент профессор 
  Доктор, профессор Мияазаки Шин нь 
Цүкүба их сургууль, Хүрээлэн буй 
орчны шинжлэх ухааны судалгааны 
сургуулийг байгалийн ухаан 
судлалаар төгссөн. 
Мэргэжил:Мэргэжил: Ус цаг уурч
 Токиогийн их сургууль, Үйлдвэрлэлийн технологийн 
төв, Үндэсний хүрээлэн буй орчны судалгааны төвд 
алба хашиж байсан. Одоо Хоккайдо их сургууль, 
Дэлхийн хүрээлэн буй орчин судлалын сургуулийн 
/GCOE/ ассистент профессор. Азийн бүс нутгийн хур 
тунадас, усны ууршилтын хэмжээг ажиглаж, усны 
эргэлтийн системийг тодорхойлж ирсэн. Магистр 
оюутан байхдаа анх удаа Монголд ажиглалтаар ирэх 
боломж тохиож, энэ орны байгаль, хүмүүст их 
татагдсан. Улмаар Монгол оронд хийсэн хээрийн 
ажлаар нутаг орныг судлаад зогсохгүй, хүмүүстэй 
харилцах харилцааг чухалчилж, монгол хэл сурсан. 
Иргэдийн хүрээлэн буй орчны талаарх мэдлэгийг 
дээшлүүлэх зорилготой лекц, семинарыг тогтмол 
явуулж ирсэн.
Илтгэлийн товч:Илтгэлийн товч: Монгол орны ой мод, хээр талын 
хорогдол, ойр ойрхон тохиолдох цаг агаарын аюул, 
мөнх цэвдэгийн гэсэлт, усны нөөцийн хомсдол зэрэг 
бүс нутгийн оршин суугчдын амьдралд мэдэгдэхүйц 
өөрчлөлт үзүүлж буй байгаль орчны өөрчлөлт 
хурдацтай байна. Эдгээр тулгамдсан асуудлыг 
шийдвэрлэхэд эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил 
дээр тулгуурлан бодит нөхцөл байдлыг ойлгохоос 
гадна өргөн цар хүрээтэй сургалт зохион явуулснаар 
хүмүүсийн хүрээлэн буй орчны талаарх мэдлэгийг 
дээшлүүлэх нь зүйтэй юм. Хоккайдо их сургуулийн 
Глобал COE хөтөлбөр “Нэгдсэн бүс нутгийн хүрээлэн 
буй орчны шинжлэх ухааны сургалт, судалгааны төв 
цэгийг байгуулах хөтөлбөр” 
/IFES-GCOE/ болон Япон, 
Монголын хүрээлэн буй 
орчны эрчимжсэн хамтын 
ажиллагаа нь монголын их 
дээд сургууль, эрдэм 
шинжилгээний байгууллага, 
төрийн бус байгууллагатай 
хамтран энэхүү үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. 
Хоккайдо их сургуулийн 
Доктор, профессор　
Мияазаки Шин энэ удаагийн 
илтгэлээр дээрх үйл 
ажиллагааг танилцуулна.

Дулаан, ус, нүүрсхүчлийн давхар ислийн 
хувиргах хэмжээг тодорхойлогч

　Хоккайдо IFES-GCOE хөтөлбөр нь хүрээлэн буй орчны 
салбарт тэргүүлэх боловсон хүчин бэлтгэх зорилгоор 
“МОНГОЛ ДАХЬ ХЭЭРИЙН ЗУНЫ СУРГАЛТ” нэртэй дараах 
дадлагыг зохион байгуулна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг вэб 
хуудаснаас үзнэ үү.
【Хэзээ, хаанаХэзээ, хаана】
＊2010 оны 7 сарын 16,17-ны өдөр　
　Улаанбаатар хотноо танилцуулах лекц
＊2010 оны 7 сарын 18-24-ний өдөр
　Хээрийн сургалтын багууд газар бүр хээрийн ажиглалт 
хийнэ.
＊2010 оны 7 сарын 25, 26-ны өдөр
　Улаанбаатар хотноо нэгдсэн хэлэлцүүлэг, тайлан
【ОролцогчОролцогч】
　Олон улсын залуу эрдэмтэд, судлаач оюутнууд
【ЗорилгоЗорилго】
　Янз бүрийн судалгааны салбарын эрдэмтэд
  өөрсдийн санал бодлоо солилцож, монгол оронд
  үүсээд байгаа экологийн системийн гажуудлын
  талаар ойлгож, харилцан ярилцах боломжийг
 бүрдүүлнэ.
Вэб хуудасВэб хуудас:
http://ifes-gcoe.geography.mn/index.php?huudas=2010-zuny-surgalt

Хоккайдо IFES-GCOEХоккайдо IFES-GCOE
“МОНГОЛ ДАХЬ ХЭЭРИЙН ЗУНЫ СУРГАЛТ”“МОНГОЛ ДАХЬ ХЭЭРИЙН ЗУНЫ СУРГАЛТ”

Цаашдын хөтөлбөрЦаашдын хөтөлбөр
2010 он 5 сар2010 он 5 сар　 
“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин”  сэдэвт анхдугаар 
семинар
“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сонины гуравдугаар дугаар
2010 он 7сар2010 он 7сар　
“Япон, монголын хүрээлэн буй орчны өдөр” сэдэвт　
өдөрлөг
Хээрийн ажиглалтын зуны сургалт Иргэдэд зориулсан 
семинар, симпозиум гэх мэт

Сонин эрхлэн гаргасан:Сонин эрхлэн гаргасан:
Хоккайдо их сургууль, Хүрээлэн буй орчны шинжлэх 
ухааны сургууль
“Глобал COE хөтөлбөр”-ийг дэмжих төв
Хаяг:Хаяг: Хоккайдо Саппоро хот Кита 10 дүүрэг ниши 5
И мэйл: И мэйл: gcoe@ees.hokudai.ac.jp
Утас:Утас: 011-706-4861,4862
ФаксФакс: : 011-706-4867
Вэб хуудасВэб хуудас: http:// ifes-gcoe.geograpy.mn/

Хээрийн зуны сургалтын зурагт хуудас
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Доктор, профессор Мияазаки Шин

Ойд байрлуулсан цаг 
уурын ажиглалтын 
цамхаг
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Тусгай дугаар  Монгол орны ой хөвч 

＊ “Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” хоёрдугаар хуралдаан” зохион байгуулна.  
Дэлхийн хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөтэй тэмцэх. Монгол, японы эрчимжсэн хамтын
ажиллагааг дэмжих  иргэдэд зориулсан илтгэл.  
“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” анхдугаар хуралдааны үр дүнг танилцуулна. 

＊ Хоккайдо IFES-GCOE  “Япон, монголын хүрээлэн буй орчны өдөр”-ыг зохион байгуулна.  

Япон, монголын олон улсын хамтын энэхүү үйл ажиллагаагар дамжуулан иргэдэд хүрээлэн буй орчны 
тухай бодох боломжийг бий болгоно. 

 

HEADLINE 

ЯПОН, МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН 

Энэ удаагийн дугаар нь 2009 оны 11 сард хэвлэгдсэн
анхны дугаарын үргэлжлэл гурав дахь дугаар бөгөөд
сонины зорилго нь япон, монголын эрдэмтэд хамтран
хүрээлэн буй орчны тухай ойлголтыг мэргэжлийн бус
өргөн олонд  ойлгомжтой хүргэх юм. 
 
Монгол орны хээр тал нь нийт нутгийн тал хувийг, говийн
цөлөрхөг талыг оролцуулбал 80-аас дээш хувийг эзэлнэ.
Ой модны эзлэх хувь  нийт нутгийн 10-аас бага боловч
усны нөөц хадгалах, нүүрсхүчлийн давхар ислийг өөртөө
шингээх зэрэг чухал ач холбогдолтой. Модны жилийн
цагиргийн мэдээллийг ашиглан өнгөрсөн хүрээлэн буй
орчны төрхийг сэргээх боломжтой. 
 

 Сүүлийн жилүүдэд ой модыг хууль бусаар  огтлох, ойн
түймэр зэргээс ой модны эзлэх талбай жил бүр багасах
хандлагатай байна. Энэ удаагийн тусгай буланд  монгол
орны ой хөвчийн тухай, ой мод ба хүрээлэн буй орчны
өөрчлөлтийн тухай өгүүлнэ. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                      
                       
    
                   
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Зураг1  Модны жилийн цагираг өргөн байгаа нь тухайн жилд дулаан  
чийгийн хамгамж сайн, нарийн нь чийг, дулааны хангамж муу байсныг 
илэрхийлнэ. Мөн ойн түймрийн тухай мэдээлэл ч тод үлдсэн байна. 

 

  
  

 
 

Монгол орны ой хөвч  
 
 Монгол орны ой хөвч нь ихэнхдээ 
уулархаг нутгаар жигд бус, мөнх 
цэвдэгтэй эсвэл хөрсний ус элбэг 
уулын хойд налуу хэсгээр тархан 
байрласан бөгөөд уулын энгэр хэсэгт 
модгүй байх нь олонтой. 
 Ой модыг үүсгэдэг цаг агаар, ус 
чийгийн нөхцөл, түүний механизмийн 
тухай тодорхой хэмжээгээр ойлголттой 
болж буй хэдий ч цаг уурын 
өөрчлөлтийн нөлөөг урьдчилан 
нарийвчлалтайгаар таамаглахын тулд 
илүү их судалгаа шижилгээний ажил 
шаардлагатай байна.  
 Манай судалгааны төвд модны 
жилийн цагиргийн мэдээлэлд үндэслэн 
барилга байгууламжийн он цагийн 
хэмжилт, эртний хүрээлэн буй орчны 
байдлын талаарх судалгаа явуулж 
байна. Цаг агаарын ажиглалтын 
мэдээлэл хангалттай бус байсан 
эртний үеийн хур тунадас зэрэг 
хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлийг 
дахин сэргээх нь өнгөрсөн үеийн цаг 
агаарын өөрчлөлтийг мэдэх чухал 
түлхүүр болно. 
 

 
МУИС-ийн Биологийн Факультетийн Ой 
судлалын тэнхимийн эрхлэгч, доктор, 
профессор Н.Баатарбилэг 
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МУИС-ийн Биологийн Факультетийн Ой судлалын 
тэнхимийн эрхлэгч, доктор, 
профессор Н.Баатарбилэг 

 

Ой хөвчийн тухай 
Дэлхийн ойн нөөцийн төлөв байдлын 
тухай гаргасан баримт бичигт модод 
нь 5 м-ээс өндөр, титмийн нийлэлт нь 
10 хувиас дээш, 0,5 га-аас их талбайг 
эзлэн орших модтой газрыг ой гэнэ 
хэмээн тодорхойлсон байна. Ой нь организмуудын амьдрах 
орчин болохоос гадна  усны эргэлтийг зохицуулах, хөрс 
хамгаалах, шим мандлын тогтвортой байдлыг хадгалагч 
үндсэн үүргийг гүйцэтгэдэг ач холбогдолтой. Манай дэлхийн 
бөмбөрцгийн нийт талбайн 9,4хувь, хуурай газрын 30 хувь 
ойгоор бүрхэгдсэн байдаг.  
Ойг байгалийн онцлог, экологийн системээс хамааран 
ангилдаг. Уур амьсгалын хүчин зүйл болох температур, 
тунадас нь ойг ангилах үндсэн чухал үзүүлэлт болдог. Ойн 
төрөл, хэвшинж өөрчлөгдөх нь экваторийн, тропикийн, тайгын 
гэх мэт газарзүйн байршлаас ихээхэн шалтгаалдаг. 
Экватороос хоёр туйл, эсвэл эх газрын уртрагийн дагуу 
баруунаас зүүн тийш хүртэлх ойн тархалтын өөрчлөлт нь 
гагцхүү температур, чийг, тунадасны ялгаанаас хамааран олон 
янзын бүлгэмдэл үүсгэн өөрчлөгдөнө. Мөн ийм өөрчлөлт нь 
тухайн бүс нутгийн өндөршлийн байдлаас хамааран 
өөрчлөгддөг байна. Ойн хэвшинж нь чийг, хөрсний нөхцөл, 
амьтны зүйлийн бүрдэл, хүний хүчин зүйлийн нөлөө зэргээс 
илүү хамаарна.  
Ойг ангилах гол шалгуур нь ургах орчны нөхцөл бөгөөд 

зонхилох моддын шилмүүс болон навчны амьдралтын 
хугацаагаар нь мөнх ногоон эсвэл тодорхой улирлаар (навчаа 
гөвдөг) насалдаг гэж ангилж болно. Мөн зонхилох зүйлийн 
моддын байдлаар нь навчит, шилмүүст, эсвэл холимог ой гэж 
ангилж болно. Ой үүсэн бий болох, ойн хэвшинж өөрчлөгдөх 
явцад цаг уурын хүчин зүйлс нөлөөлхөөс гадна мод огтлолт, 
хүний нөлөөгөөр үүссэн ойн түймэр, хүчиллэг тунадас, 
нутагшуулсан зүйл модод гэх мэт хүний нөлөөгөөр бий болж 
байгаа хүчин зүйлс онцгой нөлөө үзүүлдэг. 

 

Монгол орны ой хөвч 
Манай орны ой дэлхийн бөмбөрцөгийн зүүн уртрагийн 88-

1200-ын хооронд Зүүн Сибирь-Өвөр Байгалийн хөвч тайга, Төв 
Азийн хээр, цөлийн торгон заагт Хойт мөсөн далай, Номхон 
далай, тэрчлэн дотоодын урсгалт гэсэн гурван том ай савын 
усан хагалбарын бүс болох Хангай, Хэнтий, Хөвсгөл, Алтайн 
нурууд, тэдгээрийн салбар уулсыг дагаж ургасан уулын ой юм 
(2-р зураг).  

 
Зураг2 Монгол орны ойн зураг /ОУХСТ 2006/ 

 
 

Манай орны ойн сан 140 гаруй зүйлийн мод, сөөгнөөс 
бүрдэх бөгөөд 18929,8 мянган га талбайг эзлэн оршино. Энэ 
нь нийт нутаг дэвсгэрийн 8,2 хувийг эзэлнэ. Ойгоор 
бүрхэгдсэн талбайн 81,2 хувийг шилмүүс, навчит ой, 15,8 
хувийг заган ой, 3 хувийг сөөг эзэлнэ. Шилмүүст, навчит ойн 
72 хувийг шинэс, 11,1 хувийг хус, 9,5 хувийг хуш, 6,3 хувийг 
нарс, үлдэх 1,1 хувийг бусад модод эзэлнэ. Манай орны ойн 
талбайн 22,8 хувь буюу 3799,2 мянган га талбайг 
( Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр 135.9 га-аас 28 дахин их) 
ойгоор бүрхэгдээгүй ойн талбай эзэлнэ. Ойгоор бүрхэгдээгүй 
ойн талбай гэдэгт шатсан талбай (289 мян.га), мод бэлтгэсэн 
талбай (189,5 мян.га), тармаг ой (2929.7 мян. га) орж байна.  
Монгол орны ойн эртний түүхэн хөгжлийн судалгаа бүрэн 
гүйцэд хийгдээгүй боловч одоогоос 12000 жилийн өмнө 
Монгол орны умард хэсэгт зонхилж байсан мөстлөг хайлж 
Хангай, Хэнтийн нурууны захаар шилмүүст мод бүхий ойт 
хээр зонхилж байсан болох нотолгоог спор-тоосны 
судалгааны үр дүнд тогтоосон байна. Ийм ойт хээр 8000 
жилийн өмнө үе хүртэл зонхилж байснаа  8000-4000 жилийн 
хооронд ус чийг нэмэгдэж хүйтсүү тайгын хэмжээ аажим 
нэмэгдэж 4000-2600 жилийн үед оргилдоо хүрсэн ба энэ үед 
гацуур, хуш одоогийнхоос хавьгүй их байсан байна. 2600 
жилийн тэртээгээс чийг багасаж хуурайшил, дулаарал 
эхэлснээр гацуур, хушин ойн хэмжээ багасаж одоогоор хушин 
ой томоохон нуруудын оройгоор (Хэнтийд 1900 м, Хангайд 
2200 м-ээс дээш) хүйтэн газраар, гацууран ой голын татмын 
цэвдэг бүхий газраар тархан үлдсэн байна. Манай орны ой нь 
өсөлт удаантай, ган хуурайшилт, түймэр хөнөөлт шавьжид 
өртөх магадлал өндөртэй байгалийн аясаар нөхөн сэргэх, 
тэлж ургах чадар муутай эмзэг ой юм. Монгол оронд ургадаг 
2500 гаруй зүйл дээд ургамлын дөрөвний нэг нь, эмийн 
ургамлын гуравны нэг орчим хувь нь ойн бүс нутагт ургадаг 
бөгөөд эдгээр нь цухуйц зулзган мод өсч хөгжих онцгой 
нөхцөлийг бүрэлдүүлдэг.  
1940-өөд оныг хүртэл манай оронд зөвхөн ахуйн 
зориулалтаар түүвэрлэх, сонгон түүвэрлэх аргаар ердийн 
хөсөг ашиглан мод бэлтгэдэг байсан нь ойн экосистемд сөрөг 
нөлөө багатай арга байсан ба эрт дээр үеээс манай ард түмэн 
ус, булгийн эхийн ой, ургамал, газар, чулууг ч хөнддөггүй, 
хуурай гишүү, мөчир унасан модыг ойг цэвэрлэх маягаар авч 
түлшинд хэрэглэдэг, ашгийн бус ахуйн хэрэгцээний 
хэмжээгээр ан амьтан агнах, хэрэгцээндээ тохирсон үр жимс, 
эмийн ургамал түүдэг байсан нь ойн экосистем хадгалагдан 
үлдэх нөхцөлийг бүрдүүлж байжээ. Улсын хэмжээгээр 1980-
2003 онд нийт 29,2 сая шоо метр мод бэлтгэсэн бөгөөд энэ 
хугацаанд жилд дундажаар 300 мянган га ой түймэрт, 9 мянган 
га хөнөөлт шавжид өртөж ойн талбай 1,4 сая га-аар хорогдсон 
байна. Үүнээс үзвэл хүний зохисгүй үйл ажиллагааны нөлөөнд 
өртвөл манай орны ойн экосистем маш амархан хэвшинжээ 
алдаж 30-45 хувь нь өөр ойн хэвшинжээр (навчит модоор) 
солигдох, 3-5 хувь ойн бус талбайд шилжих, 23 хувь нь ойн 
шинжээ алддаг байна.  
Ойг нилэнхүйд нь огтолсноос ойн дулааны горим алдагдаж 
цэвдэг хайлснаар эхний үедээ намагжиж бургас, торлог хусан 
ой ургах нөхцөлийг бүрдүүлэх боловч намаг нь аажмаар хатаж 
дэгнүүл бүхий үетэн ургамалтай хээр болох эсвэл хусан 
ойгоор солигдох нөхцлийг бүрдүүлдэг.  
Ойн түймрийг байгалийн үзэгдэл гэх боловч ихэнхдээ түймэр 
хүний болгоомжгүй үйл ажиллагаанаас гардаг. Түймэр 
модлогийн хувьд хохирол учруулаад зогсохгүй сөөг, өвслөг 
ургамал, ойг бүрдүүлэгч бусад элементүүдийг устгана. Ойн 
арви буурснаас нарны шууд тусгалын хэмжээ нэмэгдэж ойн 

 ТУСГАЙ ДУГААР  МОНГОЛ ОРНЫ ОЙ ХӨВЧ 

Энэ удаагийн дугаарт ойн тухай тодорхойлолт, үүрэг, үүсэх нөхцөл, төрлийн тухай,  мөн монгол орны ой хөвчийн 
онцлог, энэ салбарт хийгдсэн судалгааны үр дүнг танилцуулна. Модны жилийн цагиргийн ажиглалтаас өнгөрсөн 
үеийн цаг агаарын өөрчлөлтийг судалдсан үр дүнгийн тухай тайлбарлана. 
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дулааны горим алдагдан цэвдэг хайлж, хөрсний усны физик 
чанар өөрчлөгдөнө. Түймрийн дараа шилмүүст ойн хэвшинж 
хусан ойн хэвшинжээр солигдох нь илүү эрчимтэй байна. 
Түймрийн уршигаар аньс, нэрс, үхрийн нүд зэрэг жимс, 
жимсгэний сөөг ихээр устаж 4-5 жилийн ургац алдагдахаас 
гадна эмийн болон цэцэгт ургамлууд устаж сорвоо, ерхөг, 
биелэг өвс зэрэг ургамал урган, олон зүйл амьтад нутаг сэлгэх, 
дайжих шувуудын үүр устаж олон арван өндөг шатаж байгаль 
дэлхийд тодорхойлж баршгүй хохирол учир ч зарим зүйл 
ургамал амьтан устаж үгүй болох аюул нүүрлэнэ. Шатсан ойг 
цэвэрлэж модыг нь огтолж авна гэсэн ойлголт экологийн хувьд 
буруу ойлголт юм. Ой хэдийн шатсан ч үлдсэн мод нь хөрсийг 
сүүдэрлэх, салхины хүчийг сулруулах, шатсан мод унаж 
ялзран хөрсний үржил шимийг сайжруулах чухал ач 
холбогдолтой.  
Монгол орны ойн нөхөн сэргэлт ойн өндрийн бүслүүр, 
газарзүй, уур амьсгал, их үрийн жилийн давтагдал, мод 
огтлолтын арга, түймрийн хэлбэр, эрчимээс ихээхэн хамаарна. 
Шилмүүст мод үрээр, навчит мод үр болон ургал эрхтнээр 
илүү нөхөн сэргэдэг.  
Манай орны шинэсэн ойн үндсэн хэсэг нь байгалийн аясаар 
сэргэн ургаж үе удам солигдох явц 200 жилийн давтагдалтай 
байдаг ба 100 жилийн завсрын үе илэрдэг. Хангай Хөвсгөлийн 
бүс нутагт ой сүүлийн удаа 1940-өөд оны үед нөхөн сэргэсэн 
нь одоогийн 60-70 настай залуу ой юм. Модны зүйл бүр өөр 
өөр их үрийн жилийн давтагдалтай байх бөгөөд шинэс 5-6, 
нарс 2-3, хуш 7-8 жилд нэг удаа байдаг.  
Нилэнхүй болон түүвэрлэх огтлолт, дунд эрчимтэй түймрийн 

дараа Хэнтий, Хөвсгөлийн бүс нутагт шилмүүст модны оронд 
хусаар сэргэн ургадаг ба энэ ой нь 70-90 жил тогтвортой 
байна. Энэ үед давтан огтлолт хийх эсвэл түймэрт өртсөн 
тохиолдолд уг ой дахин өөрчлөгдөхгүйгээр хусан ой болон 
үлдэх муу талтай. 

Манай орны ойн ургамалшил бусад орны ойгоос нилээд 
ялгаатай. Эх газрын эрс тэрс уур амьсгалаас шалтгаалан 
Хангай, Алтайн нуруудын системд зөвхөн уулсын ар 
хажуугаар, Хэнтийн нурууны төв, Хөвсгөлийн бүс нутгийн зүүн 
хэсгийн зарим газарт уулсын бүх хажуугаар ой мод ургана (3-р 
зураг). 

 

 

 

 

Зураг3 Ойн ургах байдлын 

ялгаа 

/ дээд тал Хангайн нурууны 
ой, доод тал Хөвсгөлийн уулын 
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Тэдгээр ойн хэвшинжүүд нь ургамалшил, ойн нөхөн сэргэлт, 
хөгжлийн хандлага зэргээрээ өөр хоорондоо ялгагдан уулын 
дээд тагийн ой (цармын ой), уулын тайгын, уулын тайгажуу, 
субальпийн (тайгархаг) ой гэсэн 4 дэд бүслүүр үүсгэнэ. Ойн 
доод хязгаар далайн төвшнөөс дээш 650 метрт байхад 
(Тужийн нарс) дээд хязгаар 2600м-т (Хангайн нуруу) байна. 

Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагасын сэрүүн бүсэд ургадаг 
модод жилд нэг үе бүрдүүлэн ургадаг зүй тогтлыг нь ашиглан 
модны насыг тодорхойлдог. Мөн модны жилийн үеийн нарийн, 
өргөн байх нь тухайн жилийн уур амьсгал ямар байсныг 

тодорхойлох улмаар тухайн модны амьдрлын хугацаанд уур 
амьсгал хэрхэн өөрчлөгдөж байсан, ойд хичнээн удаагийн 
түймэр гарсан, хичнээн удаа хортон шавжид идэгдсэн гэх мэт 
хүрээлэн буй орчинд гарсан өөрчлөлтүүдийг тодорхойлох 
боломж олгоно. Дээрх өөрчлөлтүүд болон нас тодорхойлдог 
шинжлэх ухааныг модны цагираг судлал буюу 
дендрохронологи гэнэ. Энэ салбарт зарим сонирхолтой үр 
дүнгүүдийг Хангайн нурууны ойд хийсэн судалгаагаар 
гаргасан байна. 
Тарвагатайн нурууны Солонготын Давааны (д.т.д 2420м) ойн 
дээд хэсгийн хуш (Pinus sibirica L.)-ны жилийн цагиргийн 
өсөлтийн явцаар сүүлийн 1738 жилийн (МЭ 262 оноос 1999 он 
хүртэлх) температурын хэлбэлзлийг тогтоожээ. 
Солонготын даваа орчимд ургаж байгаа хөгшин модод 

болон тэнд урд нь ургаж байсан үхэж хатсан моддын 
цагиргийн өсөлтийг нийлүүлэн сүүлийн 1700 гаруй жилийн 
температурын явцыг тодорхойлов (4-р зураг). 

 
Зураг4 Модны жилийн цагиргын өргөн ашиглан тогтоосон 
Сүүлийн 1738 (манай эриний 262-1999 он) жилийн жилийн 

температурын хэлбэлзэл 
 

Сүүлийн мянган жилд тохиосон хамгийн дулаан үе нь XX 
зуун байсан бол хамгийн дулаан, хүйтэн үеүүд аль аль нь IX-
XIV зууны хооронд янз бүрийн цаг хугацаанд явагдсан хэмээн 
таамагладаг Дундад зууны дулаан уур амьсгалын үед 
тохиосон байна. Харин хамгийн хүчтэй хүйтрэл XIX зуунд 
тохиосон аж. МЭ 536-545 оны үед маш их хүйтэрснээс үүссэн 
хөлдөлтийн ул мөр цагираганд ажиглагдаж байгаа нь тэр үед 
дэлхий дахинд болсон байгалийн гамшигт үзэгдэл болох галт 
уулын дэлбэрэлтийн бусад түүхэн баримттай тохирч байна. 
Солонготын давааны дээжинд ажиглагдсан бага давтамж 
бүхий хандлага Евразийн палео-температурын бусад 
өгөгдөлтэй тохирч байгаа юм. 
Мөн температурын хэлбэлзэлд мэдрэмтгий тагийн бүсэд 
ургадаг Сибирийн хуш, шинэс моддын дендрохронологийн 
судалгаа явуулж бүс нутгийн хэмжээн дэх модны жилийн 
цагиргийн өсөлтийн төлөв байдлыг тогтоосон. 1974-өөс 1993 
он хүртэлх 20 жилийн хугацаа нь хамгийн их өндөр өсөлттэй 
байгаа бөгөөд хамгийн их өндөр өсөлттэй нийт 20 жилийн 17 
нь 1946 оноос хойш тохиожээ. Иймээс эдгээр мод дээр 
дурдсан хойд бүс нутгийн модноос ялгаатай нь температурт 
мэдрэмтгий чанараа алдаагүйг батлаад зогсохгүй, сүүлийн 
хэдэн арван жил нь 500 жилийн хувьд хамгийн дулаан үе 
болсныг давхар нотолж байна. Энэ үр дүн нь мөн дэлхийн 
бөмбөрцгийн хойд хагасын сэргээн босгосон температурын 
цуваатай тохирч байна. Энэхүү сэргээн босгосон хронологи нь 
XX зууны турш агаарын температур эрс дулаарч буйг 
нотолсон бас нэг баталгаа болж байна.
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“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” 
хоёрдугаар хуралдаан  “ Oasis ” 

“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт 
хоёрдугаар хуралдаанд япон, монголын эрдэмтэд 
оролцож, санал бодлоо солилцоно. Япон, монголын 
хүрээлэн буй орчны хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх 
зорилгоор засгийн газрын холбогдох шийдвэр гаргагч 
байгууллагын төлөөлөл, жирийн иргэдэд энэ салбарын 
сүүлийн үеийн мэдээллийг хүргэнэ. Хуралдааны илтгэгч 
болон оролцогчдын үнэтэй санал, дүгнэлтийг чухалчлан 
үзэх болно. Энэхүү дугаарт хоёрдугаар хуралдааны 
илтгэгч, илтгэлийн тухай танилцуулна.  
Хэзээ:  2010 он 5 сарын 15-ны өдөр  14:00 – 16:00 
Хаана:  Монгол улсын их сургуулийн 1-р байр 2 
давхарын хурлын танхим 
Зохион байгуулагч:  Хоккайдо их сургууль, Монгол 
улсын их сургууль 
Уг хуралдаанд МУИС-ийн Биологийн Факультетийн Ой 
судлалын тэнхимийн эрхлэгч, доктор, профессор 
Н.Баатарбилэг  “Монгол орны хуурайшилтийн түүх, 
модны жилийн цагиргийн судалгааны үр дүн”-гийн тухай 
илтгэнэ. Илтгэлтэй холбогдуулж хэлэлцүүлэг зохион 
явуулна. 
 

＜ Хөтөлбөр＞ 
14:00 – 14:10 
Нээлт 
14:10 – 15:10 
“Монгол орны хуурайшилтийн түүх, модны жилийн 
цагиргийн судалгааны үр дүн / 1520-1993 он / ” сэдэвт 
илтгэл  
МУИС-ийн Биологийн Факультетийн Ой судлалын 
тэнхимийн эрхлэгч, доктор, профессор Н.Баатарбилэг 
15:10 – 16:00 
Ерөнхий хэлэлцүүлэг  / Хөтлөгч: Хоккайдо их сургууль, 
Дэлхийн хүрээлэн буй орчин судлалын сургуулийн 
ассистент профессор Миязаки Шин / 
 

Илтгэгчийн товч  

МУИС-ийн Биологийн Факультетийн Ой судлалын 
тэнхимийн эрхлэгч, доктор, профессор Н.Баатарбилэг 
АНУ-ын Колумбын Их Сургуулийн эрдэм шинжилгээний 
ажилтан 
Мэргэжил: модны жилийн цагиргийн цаг уур судлал, 
ойн экологи судлал 
МУИС-ийн магистр, Бүгд Найрамдах Чех Улсын 
Прагийн ХААИС-ийн доктрантурт суралцаж ой 
судлалын ухааны докторын зэрэг хамгаалсан. 1992 
оноос МУИС-ийн Ой судлалын тэнхимд багшаар 
ажиллаж, 1999 онд Монголын анхны Модны жилийн 
цагираг судлалын лабораторийг байгуулсан. Дэлхийн 
цаг агаарын дулаарлын өөрчлөлтийг өөрийн орон 
болон бүс нутаг, дэлхийн хэмжээнд судлан тогтоох, 
Монгол орны ган зудын болон усны нөөцийн 
судалгаанд модны цагиргийн аргыг ашигласан. Монгол 
орны хот суурин, сүм хийдийн түүхэн судалгаа, ойн 
өсөлт хөгжилтөнд гарах өөрчлөлт, Улаанбаатар хотын 
таримал модны насны бүтцийг модны жилийн цагираг 
судлалын аргаар судлах зэрэг ажлуудыг бие даан 
санаачилж, гадаадын судлаачид, эрдэм шинжилгээний 
байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэж байна. Олон улсын 

Ой Судлалын Байгууллагуудын Нийгэмлэгийн (IUFRO) 
олон улсын зөвлөх, (International council), Олон улсын 
геосфер биосфер (IGBP) программын START 
хөтөлбөрийн Монголыг хариуцсан зохицуулагчаар 
ажиллаж байна. 

Илтгэлийн хураангуй: 

Монгол орны модны жилийн цагирагт тулгуурлан бүс 
нутгийн хэмжээнд ус сувгийн судалгаа одоогоор 
хийгдээд байна. Монгол орны хэмжээнд хийгдсэн модны 
жилийн цагиргийн он цагийн хэмжилтэнд үндэслэн нийт 
нутгийн зуны улирлын хуурайшилтыг урт хугацааны 
/1520 оноос 1993 он / түүхийг   судалсан. Судалгааны 
үр дүнд 20 ба 21-р зуун нь өнгөрсөн 4 зуунтай 
харьцуулахад температурын хамгийн их өөрчлөлттэй 
болох нь тодорхойлогдсон. Мөн хамгийн их чийгшилтэй 
үе нь 1955 оноос 1959 он, их хуурайшилттай үе нь 2000 
оноос 2004 он байсан. 1999 оноос 2002 он, 2004 оноос 
2005 он хүртэлх хуурайшилт нь өнгөрсөн 500 жилийн 
хугацаанд тохиолдсон хамгийн их хуурайшилтай үе 
байсан. Судалгааны үр дүнгээр утгатай мөчлөг байгаа 
нь тогтоогдсон. Хуурайшилтын давтамж болон 
холбогдох модны жилийн цагиргийн он цагийн 
хэмжилтийг илүү нарийвчлалтайгаар хийснээр бага 
хэмжээнд судлагдсан монгол орны цаг уурын 
судалгааны мэдээллийг өргөжүүлэхэд хувь нэмэр 
болсон. 
Монгол орны нийт нутгийн зуны улирлын  / 6-аас 8-р 

сар / хуурайшилтын үзүүлэлтийн  / PDSI / давтамжаас 
ажиглагдсан онцлог зүйл нь урт хугацааны байгалийн 
үзэгдэлтэй хамаатай төдийгүй 1999 оноос 2002 он 
хүртэлх хугацаанд бий болсон хүчтэй ган гачгийг дахин 
илэрхийлж чадсан. Зуны улирлын PDSI-ийн мэдээллийн 
дундаж үзүүлэлтийг өнгөрсөн үр дүнтэй харьцуулахад 
энэхүү хуурайшилт нь өнгөрсөн 5 зуунд тохиолдсон 
хамгийн их хуурайшилттай үе байсан. Хамгийн их 
хуурайшилттай байсан бүс нутаг нь монгол орны зүүн 
өргөрөгийн 95-106 хэм, БНХАУ-ын зүүн өргөрөгийн 115 
хэмээс зүүн хойд зүг рүү тэлсэн байна. Судалгааны 
дүнд ажиглагдсан сонирхолтой зүйл нь хуурайшилт 
үргэлжилсэн энэ хугацаанд монгол орны баруун 
хязгаарын уулархаг нутгаар хэвийн чийгшилтэй байсан 
байна. Зүүн өргөрөгийн 103 хэм дагуу ажиглавал монгол 
орны өмнөд хэсэг / хойд өргөрөг 44-50хэм/, БНХАУ / 
хойд өргөрөг 36 хэм /, ЗХУ-ын  / хойд өргөрөг 54 хэм /  
нутаг дэвсгэрт хамгийн их хуурайшилттай байна. 
БНХАУ-д 1640 оноос 1646 онуудад үргэлжилсэн 

хугацаагаар ихээхэн  хуурайшилттай байсан нь 
харагдсан. Энэ нь азийн ихэнх бүс нутагт нөлөө 
үзүүлсэн том хэмжээний хуурайшилт мөн эсэх нь 
батлагдаагүй боловч тийм байх магадлал өндөр байна. 
2001 оны монгол орны зуны хуурайшилт нь БНХАУ-ын 
төв болон зүүн хойд бүс, Мянма болон Тайланд 
улсуудын хойд бүсэд мөн ажиглагдсан. Үүнтэй төстэй 
хуурайшилтын хэлбэр нь 1999 он, 2000 он, 2002 
онуудад ажиглагдсан. Үүнээс өөр урт болон богино 
хугацааны хуурайшилт, чийгшилтэй байсан жилийн 
тухай мэдээллийг мөн хуримтлуулсан. 

20-р зуун нь өнгөрсөн 5 зуунаас хамгийн их 
чийгшилтэй зуун / хамгийн их чийгшилтэй 10 жилд 5 
жил нь багтсан / боловч, 1942 он, 1771 он, 1977-1981 он, 
1735-1939 он, 1779-1983 онуудад ихээхэн 
хуурайшилттай байсан. 
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Х: Байгалийн экологийн системийг бүрэн нөхөн 
сэргээх боломжгүй ба өөр зориулалтаар ашиглаж 
буй жишээ Англи улсад бий. 

Х: Мод бүрэн ургаж дуусах 
хүртэл 100-150 жил болно. 
Мод хамгаалах нь зөвхөн 
хариуцсан хүн төдийгүй 
байгальд хандах ухамсарыг 
бага наснаас нь хөгжүүлэх 
хэрэгтэй. 

Академич Доржготов 

“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт анхдугаар семинар боллоо. 

Үндсэн илтгэгч Академич 
Доржготов 

 “Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” анхдугаар хуралдаан 45 дахь удаагийн Монгол, япон төвийн иргэдэд 
зориулсан семинар хэлбэрээр 2010 оны 2 сарын 26ны өдөр явагдаж, 150 гаруй оролцогчдыг хамарсан өргөн 
семинар болж өндөрлөлөө. Семинарын явцыг дор танилцуулав. Хөтөлбөр, илтгэлийн хураангуйг “Япон, 
монголын хүрээлэн буй орчин” сонины дугаар 2-оос үзнэ үү.

Япон, монголын 
хүрээлэн буй орчны 
хамтын ажиллагаа, 
Хоккайдо их 
сургуулийн IFES-
GCOE хөтөлбөр гэж 
юу вэ? 

Монгол орны хүрээлэн буй
орчны байдал, өнгөрсөн үетэй 
харьцуулахад хэрхэн 
өөрчлөгдсөн тухай, хүний хүчин 
зүйлийн нөлөө 

Семинарт олон иргэд оролцлоо. 
Оролцогчид та бүхэнд их баярлалаа!

Сонины дугаар 2-ыг шимтэн уншиж 
байгаа нь

Тэмдэглэл хөтлөж байгаа байдал 

А: Хөрс хүний буруутай үйл 
ажиллагааны улмаас байгалийн 
өөрийн хүчээр нөхөн сэлгээх 
боломжгүй гэлээ. Яавал нөхөн 
сэргээх боломжтой вэ? 

А: Тулгамдсан 
асуудлыг хэрхэн 
шийдвэрлэх вэ? 

Хэлэлцүүлгийн үеэр 

А: Өмнө зүгт 3500цагийн турш
цэлмэг байдаг гэж та хэллээ. 
Үүнийг ашиглаад нарны цахилгаан
үүсгүүр байгуулж болох уу? Мөн 
салхин цахилгаан үүсгүүр ямар вэ?

Х: Өдөр тутмын үйл 
ажиллагаандаа байгалийн 
хямралд хандах өөрсдийн 
ухамсарыг дээшлүүлэх нь зүйтэй. 

А: Байгалийн дархан 
цаазтай газар гэж 
хамгаалахын хажуугаар уул 
уурхайн олборлолт явуулж 
байна. Энэ зөрчилтэй 
байдлыг хэрхэн үзэж байна 
вэ?

Х: Нарны цахилгаан үүсгүүр 
ашигтай төдийгүй, салхи, малын 
бууц ашигласан био цахилгаан 
үүсгүүрийн боломж мөн бий. 

Хүний үйл ажиллагаа, байгаль 
хоёрын шууд хамаарлын тухай 
хэлэлцэж, хүрээлэн буй орчны 
мэдлэгийг хэрхэн дээшлүүлэх 
тухай хэлэлцье! 

Илтгэгч Миязаки 
профессор 

Хөтлөгч Ямашита Тэппэй
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“Япон, монголын хүрээлэн буй орчны 
өдөр” өдөрлөг болно. 
Япон, монголын олон улсын хамтын ажиллагаагаар 
дамжуулан дэлхийн хүрээлэн буй орчны өнгөрсөн, 
одоо, ирээдүйн тухай ойлголтыг нийтэд хүргэх 
зорилгоор 2010 оны 7 сард энэхүү өдөрлөгийг зохион 
явуулна. Өдөрлөг нь симпозиум, соёлын арга хэмжээ 
гэсэн 2 чиглэлээр явагдана.  

Симпозиумд засгийн газрын холбогдох шийдвэр 
гаргагч байгууллагын төлөөлөл, жирийн иргэдэд 
зориулан тухайн салбарын эрдэмтэн судлаачид 
илтгэл тавина. Хоккайдо их сургуулийн глобал GCOE 
хөтөлбөрийн хүрээнд  “Нэгдсэн бүс нутгийн 
хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухааны сургалт, 
судалгааны төв цэгийг байгуулах хөтөлбөр” (IFES-
GCOE)-ийн нэг хэсэг болох   “Монгол дахь хээрийн 
зуны сургалт”-ийн үеэр дэлхийн олон орноос монгол 
оронд хүрэлцэн ирэх судлаач оюутнууд мөн илтгэл 
тавина.  

Соёлын арга хэмжээний үеэр монголын үндэсний 
дуу хөгжим гэх мэт соёлын солилцооны арга хэмжээ 
зохион байгуулна. 

Хэзээ хаана? 

2010 он 7 сар 30 өдөр  “Соёлын арга хэмжээ” 

2010 он 7 сар 31 өдөр  “Симпозиум” 

Монгол, Японы төв /дэлгэрэнгүй мэдээллийг вэб 
хуудаснаас үзнэ үү/ 

Оролцогчид 

Иргэд, засгийн газрын холбогдох шийдвэр гаргагч 
байгууллагын төлөөлөл, эрдэмтэн судлаачид 

Зорилго 

Япон, монголын засгийн газрын холбогдох шийдвэр 
гаргагч байгууллагын төлөөлөл, жирийн иргэдийн 
анхаарлыг монгол орны хүрээлэн буй орчны өнгөрсөн, 
одоо, ирээдүйн байдалд хандуулж, энэ салбарын 
тухай ойлгох боломжийг бий болгоно. Улмаар энэ 
салбарын тухай мэдлэг дээр тулгуурласан 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулна. 

Оролцох төлбөр:  Үнэ төлбөргүй 

Үйл ажиллагааны хураангуй: 

Монгол орны өргөн уудам, баялаг байгаль орчин  
усны эргэлтийн тэнцвэртэй байдал дээр тогтдог эмзэг 
зүйл болохыг олж мэдсэн. Мөн монгол орон нь 
евроазийн эх газрын зүүн бүсийн мөнх цэвдэгт 
хэсгийн өмнөд хязгаарт байрласан ба байгалийн 
үзэсгэлэнт газрууд нь мөнх цэвдэг болон ундрага ус, 

мөсөн голоор тэтгэгдэж байдаг. Гэвч сүүлийн 
жилүүдэд байгалийн гамшгаас  / ойн түймэр, зуд / 
гадна эдийн засгийн хөгжлийг дагасан хүрээлэн буй 
орчны бохирдол / ойн модыг хууль бусаар огтлох, уул 
уурхайн хууль бус олборлолт, ноолуураас үүдэлтэй 
малын бэлчээрийн даац хэтрэх /  нь ой хөвч, хээр 
талд хүчтэй нөлөөлж, энэхүү байгаль нийгмийн 
өөрчлөлтийг дагаад хүмүүсийн ухамсар мөн 
өөрчлөгдөж байна. Монгол орны хүрээлэн буй орчинд 
тулгарсан эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхэд иргэдийн  
“Хүрээлэн буй орчинд хандах ухамсар”-ыг өөрчлөх 
шаардлагатай болохыг Монгол Улсын ШУА-ийн Газар 
зүйн хүрээлэнгийн захирал академич, доктор 
профессор Д.Доржготов “Япон, монголын хүрээлэн 
буй орчин” анхдугаар хуралдааны илтгэлдээ онцлон 
тэмдэглэсэн. Цаашид хүрээлэн буй орчны 
тулгамдсан асуудлыг гүнзгий судалж, асуудал үүсгэж 
буй механизмийг бүрэн ойлгох шаардлагатай. 

Соёлын арга хэмжээ: 

Монголын уламжлалт дуу хөгжим, дуурийн тоглолт 

Симпозиум: 

 Япон, монгол эрдэмтдийн үндсэн илтгэл 

 IFES-GCOE  хөтөлбөрийн хүрээнд  “Монгол 
дахь хээрийн зуны сургалт”-д оролцох залуу 
эрдэмтэд, судлаач оюутнуудын илтгэл 

 Хэлэлцүүлэг 

-------------------------------------------------------------- 

Цаашдын хөтөлбөр 

 

2010 он 7 сар 
IFES-GCOE  хөтөлбөрийн хүрээнд 

 “Монгол дахь хээрийн зуны сургалт”  

“Япон, монголын хүрээлэн буй орчны өдөр”  

2010 он 11сар 

“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт 
гуравдугаар хуралдаан 

“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сонин 

---------------------------------------------------------------- 

Сонин эрхлэн гаргасан:  
 
Хоккайдо их сургууль, Хүрээлэн буй орчны шинжлэх 
ухааны сургууль  
“Глобал COE хөтөлбөр”ийг дэмжих төв 
Хаяг: Хоккайдо Саппоро хот Кита дүүрэг Жюүжёо ниши 
5 
И мэйл: gcoe@ees.hokudai.ac.jp 
Утас: 011-706-4861,4862  
Факс: 011-706-4867 
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・ТУСГАЙ ДУГААР  “МОНГОЛ ОРНЫ УСНЫ УРСАЦЫН ӨӨРЧЛӨЛТ” 

・“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт гуравдугаар хуралдаан “ Oasis ” 

Дэлхийн хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөтэй тэмцэх. Монгол, японы эрчимжсэн хамтын 
ажиллагааг дэмжих зорилготой иргэдэд зориулсан илтгэл. 

・БУЛАН1 :  “Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт хоёрдугаар хуралдааны тухай 

・БУЛАН2 :  “Монгол дахь хээрийн зуны сургалт”-ын тухай 

・БУЛАН3:  “Япон, монголын хүрээлэн буй орчны өдөрлөг”-ийн тухай 

HEADLINE 

ЯПОН, МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН 

Энэ удаагийн дугаар нь 2009 оны 11 сард хэвлэгдсэн анхны
дугаарын үргэлжлэл, дөрөв дэх дугаар бөгөөд япон, монголын
эрдэмтэд хамтран хүрээлэн буй орчны тухай ойлголтыг өргөн
олонд ойлгомжтой хүргэх зорилготой юм. 
 Монгол орны хүрээлэн буй орчны асуудалд ус чухал
үүрэгтэй. Хур тундасны хэмжээ нь газрын гарцтай шууд
хамааралтай байдаг. Мөн гол, мөрөн, газрын гүнээс эхтэй
усны нөөц нь мал, тариалангийн усалгаа зэрэгт чухал зүйл
төдийгүй, хотын иргэдэд ч зайлшгүй хэрэгцээтэй юм.  
 Гэвч сүүлийн үед дэлхийн цаг агаарын өөрчлөлтийн улмаас
монгол орны усны нөөц өнгөрсөн он жилүүдээс буурч байна.
Энэ удаагийн тусгай дугаарт Монгол орны усны урсац, түүний
чиг хандлага, урсацын өөрчлөлтөөс үүдэх хүрээлэн буй орчны
өөрчлөлт, үүнд дасан зохицох зарим арга замын тухай
өгүүлнэ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                      
                   
    
               
                            
 
 
 

      
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Дугаар 4

“УСНЫ УРСАЦААС МОНГОЛ 
ОРНЫ ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИНГ 

МЭДНЭ” 
Сүүлийн жилүүдэд монгол орны цаг 
агаар, дэлхийн дулаарлын улмаас 
хуурайшиж уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн нөлөөн дор үргэлжилж, 
уул уурхай, газар, бэлчээрийн 
ашиглалт эрчимжиж, ус хүрэлцэхгүй 
байх, сав газрын байгалийн нөхцөл 
доройтох нь хүн ам, ялангуяа 
малчдын амьжиргаанд сөргөөр 
нөлөөлөх боллоо. 
Ус бол амьдралын эх үндэс, тэжээн 
тэтгэгч бөгөөд энэ утгаараа эдийн 
засаг, нийгмийн хөгжлийн тулгуур 
хүчин зүйл байдаг. Байгаль орчин, 
нийгэм-эдийн засгийн хийгээд улс 
төрийн бараг бүхий л асуудал устай 
холбогдож, усны нөөцийн асуудлыг 
хэрхэн шийдвэрлэснээр 
тодорхойлогдох болжээ.  
Манай УЦУХ-гийн Ус судлалын 
сектор нь гол, нууруудын ажиглалт 
хийж, Монгол орны усны горим, 
нөөцийн олон жилийн ажиглалт 
хэмжилтийг гүйцэтгэж ирсэн. Эдгээр 
ажиглалтын  мэдээг үндэслэн гол 
мөрний өөрчлөлтийг тодруулж, энэхүү 
өөрчлөлтөд дасан зохицох зарим арга 
замыг тогтоох зорилготой. 

 
Док. Г. Даваа 

Ус цаг уурын хүрээлэн, Ус судлалын 
секторын эрхлэгч 

Чулуут голын хөндий /Монгол орны баруун бүс  
Архангай аймаг/ 
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Тусгай дугаар  Монгол орны усны урсац 
Энэ удаагийн дугаарт монгол орны усны урсацтай холбоотой судалгааы үр дүнг нэгтгэн түүний 
өөрчлөлтийг тодорхойлно. Улмаар усны урсацын өөрчлөлтөд дасан зохицох зарим арга замыг тогтоох тухай 
өгүүлнэ. 

 

Ус цаг уурын хүрээлэн, Ус 
судлалын секторын эрхлэгч  Док. Г. 
Даваа 

Оршил 
Агаар, ус ба шим мандлын систем нь өөр хоорондоо 
байнгын хувьсал хөдөлгөөнд орших амин холбоотой 
бөгөөд хүний нийгэм ба эдгээр систем хоорондын 
харилцан шүтэлцээ ч улам бүр нягтарч байна. Энэхүү 
амин холбоо, харилцан шүтэлцээг хамгийн тод 
илэрхийлэгч нь ус юм. Ус бол амьдралын эх үндэс, 
тэжээн тэтгэгч бөгөөд энэ утгаараа эдийн засаг, 
нийгмийн хөгжлийн тулгуур хүчин зүйл байдаг. Байгаль 
орчин, нийгэм-эдийн засгийн хийгээд улс төрийн бараг 
бүхий л асуудал устай холбогдож, усны нөөцийн 
асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэснээр тодорхойлогдох 
болжээ.  
Манай орны хувьд сүүлийн жилүүдэд уур амьсгалын 
мөчлөгт хэлбэлзлийн хуурайшилтай үе уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн нөлөөлөл дор үргэлжилж, уул уурхай, 
газар, бэлчээрийн ашиглалт эрчимжиж, усны 
хүрэлцээгүй байдал, сав газрын байгалийн нөхцөл 
доройтож улмаар энэ байдал хүн ам, ялангуяа малчдын 
амьжиргаанд сөргөөр нөлөөлөх боллоо. 
Монгол орны усны динамик систем, тэдгээрийн 
өөрчлөлтийн хандлага, уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
дасан зохицох зарим арга замыг тогтооход энэ судалгаа 
чиглэгдэж байна. 
Энэхүү судалгаанд УЦУОШГ-ын Мэдээлэл, 
тооцооллын төв, УЦУХ-гийн Ус судлалын секторт 
хийсэн гол мөрөн, нуурын усан сүлжээний М1: 100 000 
топозургийн тоон мэдээ, Landsat ETM дагуулын мэдээ 
(1989-1992, 1999-2002),  DEM, ASTER 90 m,  SRTM 30 
m болон Монгол орны усны горим, нөөцийн олон 
жилийн ажиглалт хэмжилтийн мэдээг (1942-2008) 
ашигласан болно. 
Судалгааны үр дүн  
Гол мөрний сүлжээ нь хамгийн багаас их рүү 
эрэмбэлэгдэж, цэгцэрсэн буюу иерархи систем мөн. 
Монгол оронд I эрэмбийн 31849, II эрэмбийн 8406, III 
эрэмбийн 1976, IV эрэмбийн 424, V эрэмбийн 100, VI 
эрэмбийн 25, VII эрэмбийн 6 буюу Орхон, Сэлэнгэ, 
Шишхэд, Идэр, Ерөө, Эг гол, VIII эрэмбийн гол 2 буюу 
Орхон, Сэлэнгэ, IX эрэмбийн гол зөвхөн нэг буюу 
Сэлэнгэ мөрөн байна. 
Гол горхины нийлбэр урт, Монгол орны нийт нутаг 
дэвсгэрт ай савын талбай, эзлэх хувь, усан сүлжээний 
нягтшил Хойт мөсөн далайн ай савд 137043.02 км, 20,3 
хувь, 0.43 км/ам км, Номхон далайн ай савд 36116.9 км, 
15.95 хувь, 0.14 км/ам км, Төв Азийн гадагш урсацгүй ай 
савд 115336,3 км, 63.75 хувь, 0.114 км/ам км байна. 
Монгол орны гол горхины нийт урт 288496 км, гол 
горхины сүлжээний нягтшил  0.18  км/ам км байна. Гол 
мөрний нягтшил Алтай, Хангай, Хэнтийн нуруу, 
Хөвсгөлийн уулс, Их Хянган нуруунаас усжих голуудын 
эхэнд их,  хамгийн их нь Минж голын эхэнд 2.1 км/ам 
км байгаа бол хамгийн бага нь говь хээрийн бүсэд буюу 

Хойт Цэнхэр, Бодонч, Нарийн голын адагт 0.1 км/ам км 
байна. 
Монгол орны гол мөрний нийлбэр урсац 1978 оноос 
хойш аажим нэмэгдсээр 1993 оронд 78.4 шоо км хүрч, 
үүнээс хойш аажим буурсаар 2000 онд бага устай буюу 
19 шоо км/жил, 2001 онд түүнээс 7 орчим шоо км/жил 
ахиу устай, 2002 онд хамгийн бага устай, харин 2003 
онд дундаж услагтай, 2004 ба 2005 он 5-4 жилд 1 удаа 
тохиох магадлалтай бага устай жилүүд байсан бол 2006, 
2007 онд 3-7 жилд 1 удаа, харин 2008, 2009 он 5-6 жилд 
1 удаа тохиох магадлалтай бага устай жилүүд байна /1 
дүгээр зураг/. 

Зураг1  Монгол орны гол мөрний усны урсацын 

хэлбэлзэл, шоо км/жил 

 
Сансрын Landsat хиймэл дагуулын 1999-2002 оны 
мэдээгээр тодорхойлсон нуурын талбайг 1940-өөд оны 
М1:100000 топозургаар олсон нуурын талбайн мэдээтэй 
харьцуулахад Их нууруудын тоо өөрчлөгдөөгүй бөгөөд 
тэдгээрийн талбай 109.7 ам км-ээр нэмэгджээ. Харин 
тал хээрийн бүсэд орших Буйр, Хар зэрэг том нуурын 
талбайн нийлбэр -9.4 ам км багасчээ. Ачит, Дөргөн, 
Бөөн Цагаан, Үүрэг, Тэлмэн, Сангийн Далай, Айраг, Орог, 
Хөх нуур зэрэг томоохон нуурын талбай нийлбэр 
дүнгээр 100.8 ам км нэмэгдэж байжээ. Ихэнх нь тал хээр, 
говийн бүсэд орших Хар (Завханы Цэцэн-Уул), Хотон, 
Хоргон, Толбо, Хөх (Дорнод), Яхь, Дөргөн, Даян, Ойгон, 
Хар-Ус (Увсын Өмнөговь), Баян, Тэрхийн Цагаан зэрэг 
12 бэсрэг нуурын талбай энэ хугацаанд нийлбэр дүнгээр 
91.2 ам км багассан бол, багавтар, бага, жижгэвтэр, 
жижиг нуурын талбайн нийлбэр 19.6-44.8 ам км 
нэмэгдэж, маш жижиг нуурын талбай 431.5 ам км-ээр 
эрс багассанаас тэдгээрийн тоо 1684-өөр цөөрч, шал 
тойрмын тоо 1722 болж нэмэгдсэн боловч, шал тойрмын 
талбайн нийлбэр 16.9 орчим ам км буурчээ. Шал тойром, 
маш жижиг нуур, жижиг, жижгэвтэр нуурын тооны 
хөдлөлзүй нэлээд их, 1999-2002 оны үед өмнөхтэй 
харьцуулахад 295 нуур тойром ширгэж, 50 маш жижиг 
нуур, шал тойром алга болжээ.   
Монгол орны их, том, томоохон ихэнх нууруудын усны 
түвшин 1960-аад оны эхнээс 1990-ээд оны дунд үе 
хүртэл нэмэгдэж, сүүлийн жилүүдэд буурах явцтай 
байна. Хөвсгөл нуурын усны түвшин үргэлжлэн 
нэмэгдэж, Увс нуурын усны түвшин 1993 оноос хойш 
ялимгүй буурч, эдгээр их нууруудын усны түвшин өнөөг 

2
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хүртэл их хэвээр байхад, жилийн дундаж усны түвшин 
Хар-Ус нуурынх 2001 оноос хойш 32 см, Тэрхийн Цагаан 
нуурынх 2000 оноос хойш 42 см, тал хээрийн бүсийн 
Өгий нуурынх 2004 оноос хойш 144 см, Буйр нуурынх 
1999 оноос хойш 183 см, Говийн бүсийн 1998 оноос 
хойш Хяргас нуурынх 281 см, Бөөнцагаан нуурынх 603 
см тус тус 2009 он хүртэл дундарсан байна. Говь, 
хээрийн бүсийн нуурын усны түвшин урьд хожид 
байгаагүйгээр хамгийн бага түвшинтэй болжээ /2 дугаар 
зураг/. 

Зураг2 Зарим нуурын усны түвшний хэлбэлзэл 

 

Энэхүү усны түвшний явцыг даган нууруудын усны 
тэнцлийн элементүүдийн явц харилцан адилгүй байна. 
Хар-Ус нуурын усны тэнцлийн элементүүдийн явц, 
хандлага тогтвортой, ялимгүй буурах, Увс нуурын усны 
ууршил сүүлийн жилүүдэд ялимгүй нэмэгдэх хандлагыг 
дагаж усны түвшин нь бага зэрэг буурах, харин хээр, 
говийн бүсийн Өгий, Буйр, Бөөнцагаан, Хяргас нуурын 
усны ууршил нэмэгдэж, гадаргын цутгал урсац багасаж 
байгаагаас шалтгаалан усны түвшин хамгийн бага 
болжээ. 
М1:100000 топозурагт Самартай, Чандмань, Цагаан 
уул, Хайртын даваа, Хажмын салаа, Сутай, Хатуугийн 
мөнх цаст уулын мөстлийн талбай алдаа багатай 3.31, 
2.83, 6.69, 2.79, 4.04, 14.0, 5.89 тус тус ам км байсан бол 
1989-1992 оны Landsat дагуулын мэдээгээр эдгээр 
мөстлийн массивын талбай 3.05, 1.15, 6.60, 2.96, 4.25, 
10.81, 5.89 тус тус ам км болжээ. Эдгээр мөстлийн 
талбай дурдсан 2 хугацаа хооронд дунджаар 12.3 
хувиар багасчээ.  
Landsat дагуулын 1989-1992 оны мэдээгээр 25 уулсын 
мөстлийн массивын талбайг тодорхойлж, мөн дагуулын 
1999-2000 оны мэдээгээр тодорхойлсон талбайтай 
харьцуулж үзвэл эдгээр мөстлийн талбай 9.8 хувиар 
багасчээ. Энэ бүхнээс үзвэл Монгол орны мөстлийн 
талбай сүүлийн 60 орчим жилд 22.2 хувиар багасчээ.    
Гол мөрний жил, улирлын урсацын өнөөгийн 
өөрчлөлтийг 4 хэв шинжид хувааж болохоор байна.  
Үүнд: 1. Жил, бүх улирлын урсац ихсэх, 2. Жил, хавар, 
зуны урсац буурах, намар, өвлийн урсац ялимгүй ихсэх,  
3. Зөвхөн өвлийн урсац ялимгүй ихсэх, 4. Бүх улирлын 
урсац буурах зэрэг болно. Нэгдүгээр хэвшинжид мөстөл, 

мөсөн голоос эх авсан Алтай нуруунаас усжих гол, 
Хангай нурууны Отгонтэнгэр уулаас усжих Богдын гол, 
Хөвсгөлийн уулсаас усжих гол мөрөн, хоёрдугаарт олон 
жилийн цэвдэг үргэлжилсэн ба алаг цоог байдалтай 
тархсан, Хангай нурууны ар, Хэнтий нуруунаас усжих 
гол, гуравдугаарт том ба томоохон голын адаг, 
дөрөвдүгээрт Хангай нурууны өвөр ба баруун хажуу, 
Алтай нурууны өвөр, Говь-Алтай нуруунаас усжих гол 
мөрөн, говь, хээрийн бүсийн гол, түр зуурын урсацтай 
горхи зэрэг орно.   
Мөсний зузаан буурч, хамгийн их зузаан ажиглагдах 
хугацаа хойшилж байгаа нь хүйтний улиралд мөс 
цөмрөх аюул нэмэгдэж байгааг харуулж байна. Усны 
температурын өөрчлөлт, ялангуяа түүний нэмэгдэж буй 
байдал нь усны амьтан, ургамалд нөлөөлж байна.  
Хөвсгөлийн уулс, Хангай нурууны өвөр, баруун 
хажуугаас усжих голуудын усны температур хамгийн 
дулаан 7 дугаар сард ус хурах талбай өндөрсөх тутам 
ялимгүй, дунджаар 1-2 оС нэмэгджээ. Мөстөл, мөсөн 
голын тэжээлтэй ба сав газарт олон жилийн цэвдэг 
үргэлжлэн тархсан Алтай нурууны араас усжих голуудад 
1-4 оС буурч, харин Хангай нурууны араас усжих 
голуудын эхээр 1-2 оС, адгаар зарим голд 5 оС хүртэл 
нэмэгдэж байна. Хэнтий нуруунаас усжих голуудын 
эхээр 1-3 оС буурах, голуудын дунд ба адгаар мөн 
хэмжээний градусаар нэмэгдэх хандлага илэрч байна. 

3000km

Цөл

гови

хээр тал

ой хөвч, Мөнх 
цэвдэг
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Хэнтэй уул

Зураг3 Монгол орны газрын гадаргын зураг 

Гол мөрний урсац бага байгаатай уялдан газар доорх 
усны тэжээлийн хэмжээ багасаж, түүний нөөц ба түвшин 
буурч байна. Говь, хээр, хангайн бүсэд Хөвсгөл аймгийн 
Мөрөн, Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр, Баянхонгор 
аймгийн Эхийн голын цооногт 1997-2009 онд ажигласан 
газар доорх усны түвшний явцыг авч үзвэл усны 
түвшний бууралт Эхийн голд харьцангуй бага буюу 0.50 
м, Арвайхээрт хамгийн их буюу 3.0 м, Мөрөнд 2000-
2009 оны хооронд 0.55 м тус тус буурсан хэвээр байна. 
Ийм их өөрчлөлтийн энэ үед усны нөөцийн нэгдсэн 
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан, хэрэгжүүлэх, 
зохистой өөрчлөлтийг хийх шаардлагатай байна.       
Ашигласан ном 

1. “Монгол орны гадаргын ус” Улаанбаатар, 1999 он 
2. Г. Даваа1, Т. Кадота3, Х. Пүрэвдагва1, Д. Баасандорж2, “Цамбагарав 

уулын мөстлийн судалгааны урьдчилсан дүн”, Алтай судлалын 
хүрээлэнгийн сэтгүүл, Улаанбаатар, 2005  

3. “Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц, үнэлгээ, прогноз” ШУТ-ийн 
төслийн тайлан,Ус цаг уурын хүрээлэн, Улаанбаатар, 2009 

4. Цэдэвсүрэн, Д Түүхийн сурвалж бичгээс уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
тогтоох асуудалд, УЦУХ-гийн бүтээл, № 12, хх. 101-109, 
Улаанбаатар, 1987 он 
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“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” 
гуравдугаар хуралдаан  “ Oasis ” болно. 

 
“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт 
гуравдугаар хуралдаанд япон, монголын эрдэмтэд 
оролцож, санал бодлоо солилцоно. Япон, монголын 
хүрээлэн буй орчны хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх 
зорилгоор засгийн газрын холбогдох шийдвэр гаргагч 
байгууллага, жирийн иргэдэд энэ салбарын сүүлийн 
үеийн мэдээллийг хүргэнэ. Хуралдааны илтгэгч болон 
оролцогчдын үнэтэй санал, дүгнэлтийг чухалчлан үзэх 
болно. Энэхүү дугаарт гуравдугаар хуралдааны илтгэгч, 
илтгэлийн тухай танилцуулна.  
Хуралдаанд Ус цаг уурын хүрээлэнгийн Ус судлалын 
секторын эрхлэгч, док. Г. Даваа “Монгол орны усны 
динамик системийн судалгааны зарим үр дүн” сэдэвт 
илтгэлт хэлэлцүүлнэ. 
 
Хэзээ:  2010 он 10 сарын 10-ны өдөр  14:00 – 16:00 
Хаана:  Монгол-Япон төв 
Зохион байгуулагч:  Хоккайдо их сургууль, Ус цаг 
уурын хүрээлэн 
 

Хөтөлбөр 
14:00 – 14:10 
Нээлт 
14:10 – 15:10 
“Монгол орны усны динамик системийн судалгааны 
зарим үр дүн” сэдэвт илтгэл  
Ус цаг уурын хүрээлэнгийн Ус судлалын секторын 
эрхлэгч, док. Г. Даваа 
15:10 – 16:00 
Ерөнхий хэлэлцүүлэг  / Хөтлөгч: Хоккайдо их сургууль, 
Дэлхийн хүрээлэн буй орчин судлалын сургуулийн 
гэрээт профессор Миязаки Шин / 
 

Илтгэгч:  Док. Г. Даваа 

Ус цаг уурын хүрээлэн, Ус судлалын 
секторын эрхлэгч 

Мэргэжил:  Эх газрын ус судлал  

ОХУ-ын Санкт-Петербург хотын Ус, цаг уурын дээд 
сургуульд суралцан "Эх газрын ус судлалын инженер”, 
мэргэжил эзэмшсэн, магистр зэрэгтэй. Ирландын 
Галвай хотын Ус судлалын олон улсын сургалт, Олон 
улсын Атомын энергийн агентлагийн шугамаар зохион 
байгуулсанусны изотопын сургалтанд хамрагдсан.  
Ус цаг уурын хүрээлэнд Ус судлалын секторын 

эрхлэгч, эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтнаар 
ажиллаж байна.  Дархан хотын агро-цаг уур, усны 
балансын станцад ажиллаж байхдаа 1986-1990 онд 
усны балансын туршилт-судалгааны талбай байгуулж, 
Монгол орны нөхцөлд ус, цаснаас уурших ууршлын 
хэмжээг цаг агаарын үндсэн элементтэй уялдуулан 
судалгаа хийж, тооцооны арга боловсруулж, 
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсний зэрэгцээ хөрсний чийгийн 
ууршил, таримал ургамлын ус хэрэглээний горим, 
тэдгээрийн зүй тогтлыг илрүүлэн тодорхойлох арга 
боловсруулсан нь онол, практикийн өндөр ач 
холбогдолтой ажил болсон байна.  
Газарзүйн шинжлэх ухааны доктор Ph.D-ын зэргийг 

1996 онд "Монгол орны нууруудын ус, орчин зүйн 
онцлог, хувьсал, өөрчлөлтийн чиг хандлага" сэдвээр 
хамгаалсан. Судалгааны үр дүнгээр "Сэлэнгэ аймгийн 
усны нөөц", "Монгол орны гадаргын ус", “Монголын 
байгаль орчин” номын “Монгол орны гадаргын ус хэсэг” 
япон, монгол, англи хэлээр, хамтын бүтээл болох “Онги 
голын ус татарч буй шалтгаан. УБ, 2006, “Өгий нуурын 
байгалийн лавлах”, 2007 он, Монгол орны ус судлал, 
УБ., 2010, Ус хэмжихүй ухаан, УБ, 2010 зэрэг ном 
товхимол бичиж, хэвлүүлсэн байна. Гидроэкологи, усны 
биологи, мөстөл, мөсөн голын байнгын судалгааны 
эхлэлийг Монголд тавьсан юм. 2002 оноос эхлэн 
судлаач нөхдийн хамт Таванбогд уулын Потанины 
мөсөн гол, Цамбагарав, Түргэн, Мөнхайрхан уулын 
мөстлийн судалгааг хийж байна. Ус-энергийн эргэцийн 
судалгааг бие даан болон гадаадын судлаачид, эрдэм 
шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэж 
байна.  
ЮНЕСКО-гийн Олон улсын Ус судлалын хөтөлбөрийн 

Үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга, Дэлхийн Цаг 
уурын байгууллагын Монголын байнгын төлөөлөгчийн 
Ус судлалын зөвлөх, Ус цаг уурын Нийгэмлэгийн 
тэргүүлэх гишүүн. 

 
Илтгэлийн хураангуй 
Агаар, ус ба шим мандлын систем нь өөр хоорондоо 
байнгын хувьсал хөдөлгөөнд орших амин холбоотой 
бөгөөд хүний нийгэм ба эдгээр систем хоорондын 
харилцан шүтэлцээ ч улам бүр нягтарч байна. Энэхүү 
амин холбоо, харилцан шүтэлцээг хамгийн тод 
илэрхийлэгч нь ус юм. Ус бол амьдралын эх үндэс, 
тэжээн тэтгэгч бөгөөд энэ утгаараа эдийн засаг, 
нийгмийн хөгжлийн тулгуур хүчин зүйл байдаг. Байгаль 
орчин, нийгэм-эдийн засагийн хийгээд улс төрийн бараг 
бүхий л асуудал устай холбогдож, усны нөөцийн 
асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэснээр толорхойлогдох 
болжээ.  
Манай орны хувьд сүүлийн жилүүдэд уур амьсгалын 
мөчлөгт хэлбэлзлийн хуурайшилтай үе уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн нөлөөлөл дор үргэлжилж, уул уурхай, 
газар, бэлчээрийн ашиглалт эрчимжэж, усны 
хүрэлцээгүй байдал, сав газрын байгалийн нөхцөл 
доройтож улмаар энэ байдал хүн ам, ялангуяа 
малчдын амьжиргаанд сөргөөр нөлөөлөх боллоо. 
Монгол орны усны динамик систем, тэдгээрийн 
өөрчлөлтийн хандлага, уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
дасан зохицох зарим арга замыг тогтооход энэ судалгаа 
чиглэгдэж байна. Эл том зорилтыг хэрэгжүүлэхэд 
нийгэм, эдийн засаг, гол, нуурын сав газрын байгалийн 
динамик систем тус бүрийн дүн шинжилгээ(system 
analysis), эдгээр систем хоорондын уялдаа, эргэх 
холбоо зэрэг нарийн ээдрээтэй механизмуудыг тооцсон 
математик загваруудын үр дүнд тулгуурлах нь зайлшгүй. 
Энэхүү судалгаанд УЦУОШГ-ын Мэдээлэл, 

тооцооллын төв, УЦУХ-гийн Ус судлалын секторт 
хийсэн гол мөрөн, нуурын усан сүлжээний М1: 100 000 
топозургийн тоон мэдээ, Landsat ETM дагуулын мэдээ 
(1989-1992, 1999-2002), DEM, ASTER 90 m, SRTM 30 m 
болон Монгол орны усны горим, нөөцийн олон жилийн 
ажиглалт хэмжилтийн мэдээг (1942-2008) нэгтгэн 
боловсруулж, гол мөрөн, нуур, мөстөл, мөсөн голын 
системд гарч буй өөрчлөлтийг илрүүлэн, дасан зохицох 
зарим арга замыг тогтоосон тухай энд тусгав.
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“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” хоёрдугаар хуралдаан  “ Oasis ”-ийг 2010 оны 5-р сарын 15ны өдөр МУИС-
ийн хурлын танхимд зохион явуулав. Хуралдаанд 40 гаруй иргэд, судлаачид оролцож, өргөн хэлэлцүүлэг  
өрнүүллээ. Энэ булангаар хаёрдугаар хуралдааны явцыг танилцуулна. Хөтөлбөр, илтгэлийн хураангуйг “Япон, 
монголын хүрээлэн буй орчин” сонины дугаар 3-аас үзнэ үү. 
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэлэлцүүлгийн үеэр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х: Үгүй. Амьд модонд 
харандааны үзүүр адил 0.8 
мм орчим өрөмдөж 
хэмжилт хийдэг. 

Үндсэн илтгэгч: Доктор, профессор Н.Баатарбилэг 
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БУЛАН 1 :  “Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт хоёрдугаар хуралдааны тухай

Х: Тийм тохиолдолд эртний 
барилгын мод, уул уурхайн 
олборлолтоор ил гарсан хуучны 
модыг ашиглах боломжтой. 

Х: Сайхан асуулт боловч одоогоор 
судалгааны материал хангалттай бус 
тул тодорхой хэлэх боломжгүй байна.  

Х: Тийм таамаглалд баттай бус зүйл 
байж болох  ч судалгааны үр дүнг 
сонин, зурагт, илтгэл байдлаар олны 
хүртээл болгож байгаа.   

Монгол орны хэмжээнд 
модны жилийн цагиргийн он 
цагийн хэмжилтэнд үндэслэн 
нийт нутгийн хуурайшилтыг 
тодорхойлсон. 

Илтгэл их анхарал татаж байв. 

Доктор, профессор 
Н.Баатарбилэг

Мэргэжлийн бус хүмүүст ч 
ойлгоход хялбар байдлаар
судалгааны ажлаа 
танилцуулав. 

Хөтлөгч: Миязаки Шин 

А: Модны жилийн 
цагиргийн судалгаанд 
тайрсан мод 
ашигладаг уу? 

А: Уг судалгааны үр дүнгээс 
хуурайшилтыг таамаглаж чадвал 
салбарын бодлогод ашиглах боломж 
бий юу?

А: 2000 оноос хойших 
хуурайшилт 1400 онтой ижил 
байна. Үүнээс  600 жилийн 
давтамжтай гэж ойлгож болох 
уу? 

А: 1000-аас дээш 
насалсан мод байхгүй 
боловч түүнээс өмнөх 
материалыг хэрхэн 
авсан бэ? 
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2010 оны 7-р сарын 16-26-ны өдрүүдэд Хоккайдо их сургуулийн IFES-GCOE-ийн хүрээнд “Евроазийн экологийн 
бүс: Монгол орны экологийн системийн тасралтгүй хэрэглээ” сэдэвт хээрийн зуны сургалт Монголд боллоо. 
Энэхүү сургалтанд олон салбарын эрдэмтэд оролцож, үнэтэй санал бодлоо солилцон, улмаар монгол оронд 
тулгараад байгаа байгаль экологийн доройтлын талаар ойлголт авч, харилцан ярилцах боломж бүрдүүлсэн. 
Сургалтанд Монгол, Япон, Хятад, Орос, Бангладеш зэрэг орны 21 оюутан оролцов. Энэхүү буланд уг сургалт, 
дадлагын тухай танилцуулна. 

 
7-рсарын 16-17ны өдрийн лекц 
МУИС дээр зуны сургалтын судалгааны сэдэв болсон 

мөнх цэвдэг, ой мод, хээр тал, ус, цаг уур, хүрээлэн буй 
орчны бохирдлын тухай монгол, япон эрдэмтэд 
оролцогч оюутнуудад зориулан үзүүлэн ашиглан лекц 
уншив. 

 

 

 

 

Лекцийн явц 

 

 

 

 

 

 

 

Оролцогчид 
лекцийг шимтэн 
сонсож байв. 

 

 

 

 

 

 

Үдэлтийн үеэр 

 

         

 

 

 

Оролцогчдын 
дурсгалын зураг 

 

7-р сарын 18-24ний өдөр: Хээрийн дадлага 
 Зуны сургалтын сэдэв тус бүр 5 хэсэгт хуваагдаж, 
монголын янз бүрийн газар хээрийн дадлага, 
загварчилсан дадлага хийсэн. 
 
1-р хэсэг: Мөнх цэвдэгийн өөрчлөлт, түүний нөлөө 

 Монгол орны баруун бүсийн Архангай аймгийн 
Чулуутын голын урсгал хэсгийн мөнх цэвдэгт бүсэд 
өрөмдлөг хийж цэвдгийн анализ, цахилгаан хайгуулын 
физик шинж чанарын судалгаа, нуурын талбайн 
хэмжилт хийсэн. Түүний үр дүнд голыг оролцуулсан 
хойд зүг хандсан налуу хэсгээс өмнө зүг хандсан налуу 
хэсэг хүртэлх мөнх цэвдгийн тархалтын байдлыг олж 
тогтоосон. 

 

 

 

Өрөмдлөгийн 
байдал 

 

 

 

 

 

 

 

Цахилгаан 
хайгуул 

 

 

 

 

 

2-р хэсэг: Ой: Урьд өмнө, өнөө үед 
Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Өөдрөг багийн нутаг 
дахь МУИС-ийн судалгааны ой, түүний ойр орчмын 
шатсан ой болон жирийн ойг харьцуулж, ойн түймрээс 
үүдэх ойн бүтцийн өөрчлөлт, хөрсны амьсгалах 
хэмжээний /бичил бодисын задарлаас үүсэх СО2-ийн 
ялгарах хэмжээ/ өөрчлөлтийг судалсан.  Судалгааны 
дүнд ойн түймэрт өртсөн, түймэрт өртөөгүй ойн бүтэц 
болон хөрсны амьсгалах хэмжээ өөр болохыг олж 
тогтоосон. 

 

БУЛАН 2 :  “Монголд хийсэн хээрийн зуны сургалт”-ын тухай
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Түймэрт өртсөн 
ойн судалгаа 

                    

                    

 

  

 

 

Хөрсний 
амьсгалын 
хэмжилт 

 

3-р хэсэг: Бэлчээрийн талхагдал, нийгэм эдийн 
засгийн байдал 
Төв аймгийн Алтанбулаг сумын Хустайн нурууны 
Батсүмбэр багийн бэлчээрийн гарцыг судалж, малчдын 
аж амьдралын тухай ярилцлага авсан. Үүний дүнд 
нүүдэлчдийн сууц болон бэлчээрийн талхагдал 
харилцан холбоотой болохыг тогтоосон. 

 

Хээр талын 
судалгаа 

 

 

 

 

 

 

 

Малчны яриа 

 

 

 

 
 
 

 
4-р хэсэг: Орон нутгийн ус, цаг уур 

 Улаанбаатар хотын Ус цаг уурын хүрээлэнд цаг 
уурын загварчилсан дадлага хийсэн. Загварт суурилсан 
тооцооны үр дүнгээр ажиглалтын үр дүнг тооцоолон 
гаргаж чадсан. Хэмжилт хийж сурахын тулд 
Улаанбаатар хотын захын цаг уурын хэмжилтийн 
төхөөрөмж, Тэрэлж голын урсацын хэмжээг ажиглагч 
төхөөрөмжтэй тус тус танилцсан. 

 

 

 

 

Загварчилсан 
судалгаа 

 

 

 

 

 

 

Голын 
урсацын 
хэмжилт 

 

 

5-р хэсэг: Хүрээлэн буй орчны бохирдол 
 Төв аймгийн Заамарын ордын хууль бус алт 

олборлогчид болон олборлолт хийж буй байгууллагын 
байдал, бохир усыг хэрхэн шийдвэрлэж буйг судалсан. 
Эрдэнэтийн зэс, молибдений ордод үйл ажиллагаа 
явуулж буй байгууллага дээр асуулга явуулж, шороо 
угаасны дараах усан сангийн ус болон хөрсний дээжийг 
шинжилсэн. 

 

 

 

Заамарын 
алтны 
уурхайд 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Эрдэнэтийн 
үйлдвэр 
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7-р сарын 25-26-ны өдрүүд: дадлагын үр дүн, 
тайлан 

 7 хоног үргэлжилсэн хээрийн болон загварчилсан 
дадлагаар хийсэн судалгааны үр дүнг хэсэг тус бүр 
дүгнэж, илтгэл боловсруулав. Цаг хугацаа бага байсан 
тул зарим хэсэг шөнө хүртэл ажиллаж байсан. 
Судалгааны үр дүнгийн илтгэлээр хэсэг тус бүрийн 
чиглэл өөр өөр байсан хэдий ч дадлагаар мэдэж авсан 
зүйлээ сайн нэгтгэсэн байв. Илтгэлийн үеэр оролцогч 
оюутнууд олон асуулт тавьж, өргөн хэлэлцүүлэг болов. 
Зарим оюутнууд өөрийн судалгааны тухай бас 
танилцуулсан. Тайлангийн төгсгөлд оролцогч 
оюутнуудад гэрчилгээ олгож, үдэлтийн баярыг зохион 
явуулав. 

 

 

 

 

 

Тайлан, 
илтгэлийн  
бэлтгэл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удахгүй илтгэл эхэлнэ 

 

 
Илтгэлийн үеэр 

 

 

 

 

Асуулт, хариулт 

 

 

 

 

 

 

 

Гэрчилгээ 
авсны 
дараа, 
дурсгалын 
зураг 
авхуулав. 

 

 

 

Үдэлтийн 
хөгжилтэй 

яриа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үдэлтийн бүжиг

Амжилттай дуусгалаа! 
Монгол хүн, монгол байгаль

сэтгэл хөдөлгөлөө. 
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Олон орны янз бүрийн 
салбарын хүмүүстэй санал 

солилцов! 

Олон найзтай боллоо ! 
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2010 оны 7-р сарын 30-31-ний өдөр Монгол-Япон төв дээр Хоккайдо их сургуулийн IFES-GCOE хөтөлбөр, Монгол 
Эко Форум хамтран “Япон, монголын хүрээлэн буй орчны өдөр” өдөрлөг зохион явуулав. Тус өдөрлөг нь япон, 
монгол хоёр орны хамтын ажиллагааны нэг хэсэг төдийгүй, хоёр орны иргэд, төрийн байгууллагын удирдлагын 
анхаарлыг монгол орны хүрээлэн буй орчны өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн байдалд хандуулах зорилготой. Энэхүү 
буланд тус өдөрлөгийн тухай танилцуулна. 

7-р сарын 30-ны өдөр 
 

Монгол концерт 
 Энэхүү концертод монгол орны байгаль орчны тухай 
үндэсний дуу хөгжмийг онцлон сонгосон. Уг тоглолтоор 
монголын уламжлалт урлаг, байгаль орчин, японы 
соёлын уялдаа холбоог ойлгосон. 

 

 

Хөтөлбөр 
 

18:00-18:05 Нээлт 
 
1-р хэсэг Монголын байгалийг магтан дуулах 
/Монгол улсын Морин хуурын чуулга/ 
Уртын дуучин Э.Эрдэнэцэцэг 
Хөөмийч Э.Даваазориг 
Морин хуурч Н.Жигжиддорж 
 
2-р хэсэг Монгол орны байгаль дэлхийн өв. 
Дэлхийн байгаль орчин, Хүрээлэн буй орчны 
өнөөгийн байдалд хандах хандлага 
Хөгжмийн зохиолч, Монгол улсын төрийн шагналт 
Н.Жанцанноров “Сэтгэлд хоногшсон говь” 
Морин хуур, хөөмийн тухай танилцуулга 
Монгол, японы ойролцоо аялгуут дуу 
/Хүмүүн төрөлхтөн, Төмөр замчдын дуу/ 
 
3-р хэсэг Байгаль орчин ба монгол хөгжим 
Хөөмий сурцгаая ! Хэрхэн хөөмийлж сурах бэ?  
Морин хуур яагаад хоёр чавхдастай вэ? Монголын 
үндэсний уламжлалыг хойч үедээ өвлүүлье.  

 
ХӨГЖИМ ХИЛ ХЯЗГААР ДАВАН ЭГШИГЛЭДЭГ 

 
Монгол улсын төрийн шагналт, жүжигчин С. 
Мөнхцэцэг 
 Ж.Пучини:  Чёо чёо сан дуурийн Ария 
 Н.Жанцанноров: “Голын эрэгт ирээрэй” романс  

 
Монгол улсын төрийн шагналт, ДБЭТ-ын төгөлдөр 
хуурч Б.Солонго 
 П.И. Чайковский “Хунт нуур”  
 Л. Балдорж: “Талын айл”  

 
19:55-20:00 Хаалт 

 

 

 

 

 

 

7-р сарын 31ний өдөр 
 

“Монгол орны хүрээлэн буй орчин” симпозиум 
 Энэхүү симпозиумоор дэлхийн дулаарал, монгол 

орны цаг агаар, ой мод, устай холбоотой байгаль орчны 
өөрчлөлтийн тухай хэлэлцэв. Үндсэн илтгэлд цаг 
агаарын дулаарал ба ойн тухай тодорхой тайлбарласан. 
Зуны хээрийн сургалтанд оролцогчид, илтгэгч нар 
хэлэлцүүлэг өрнүүлж, санал бодлоо солилцов. 
Симпозиумын үеэр монгол орны хүрээлэн буй орчинд 
тулгамдаж буй асуудлыг тодруулж чадсан нь ач 
холбогдолтой. 

БУЛАН 3:  “Япон, монголын хүрээлэн буй орчны өдөрлөг” -ийн тухай 
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Хөтлөгч: Накагава Мичико
Морин хуур, уртын дуу

Хөөмий сурсан минь... Морин хуур хуурдаж үзэв.

Уянгалаг дуунд уярав. Морин хуур, төгөлдөр 
хуурийн тоглолт 
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     Хөтөлбөр 

9:30-9:40 Нээлт 

Миязаки Шин, Хоккайдо Их Сургууль, Дэлхийн Хүрээлэн 
буй Орчны Судлалын Сургууль  /ХоИС,ДХБОСС/ 

9:40-11:40 / илтгэл 30 мин, орчуулга 30 мин, нийт 60 
мин/ 

Үндсэн илтгэл: “Дэлхийн дулаарал：Цаг үе, байр 

сууриас давсан бодрол” 

Яманака Ясүхиро /ХоИС, ДХБОСС, IFES-GCOE 
хөтөлбөрийн тэргүүн/ 

Үндсэн илтгэл: “Цаг уурын өөрчлөлт болон хүний үйл 
ажиллагаанаас үүдэн ой мод устаж байгаа нь, түүнийг 
нөхөн сэргээх нь” 

Жамсрангийн Цогтбаатар /МУ-ын ШУА-ийн 
Геоэкологийн хүрээлэнгийн захирал/ 

11:40-13:00 Үдийн завсарлага  

13:00-13:30  / илтгэл 15мин, орчуулга 15мин/  

IFES-GCOE хөтөлбөрийн “Хээрийн зуны сургалт ”-ын 
танилцуулга 

Ишикава Маморү /ХоИС, ДХБОСС профессор, IFES-
GCOE гадаадын ажиглалт, гадаадын оюутныг дэмжих 
багийн ахлагч / 

13:30-15:10  / илтгэл 10 мин, орчуулга 10 мин, нийт 20 
мин/ Зуны сургалтанд оролцогчдын илтгэл 

 

“Мөнх цэвдгийн өөрчлөлт газрын гадаргад нөлөөлөх 

нь：Чулуутын голын ай савын жишээн дээр”  

Адъяагийн Саруулзаяа  /Монгол, ХоИС, ХБОСС/ 

 

“Монгол дахь ойн түймрийн бүрдэл, биомассын хүч 
болон нүүрс хүчлийн хийн хариу үйлдэл” 

Чун мао Зу  /Хятад, ХоИС,ХБОСС/ 

 

“Монгол дахь бэлчээр ашиглалт болон нөхөн сэргээх 
явц, нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал” 

Оно Чифүми  /Япон, ХоИС,ХБОСС/ 

 

“Монгол дахь цаг уурын өөрчлөлт болон цаг агаарын 
онцгой үзэгдэл” 

Алтангэрэлийн Батболд /Монгол, ХоИС,ХБОСС/ 

 

“Хүн, байгалиа хамгаалцгаая:Монголын усны чанарын 
судалгаанаас харагдаж буй дүр төрөх” 

Михара Ёшихиро /Япон, ХоИС,ХБОСС/ 

15:10-15:25 Завсарлага 

15:25-17:15 Хэлэлцүүлэг 

  Хөтлөгч: Яманака Ясүхиро 

  Оролцогч: Бүх илтгэгч 

  Накагава Мичико /Монгол Эко Форум/ 

17:15-17:30 Дүгнэлт, хаалт 
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・ТУСГАЙ ДУГААР  “МОНГОЛ ОРНЫ БЭЛЧЭЭР, ЦАГ АГААР” 

・“ЯПОН, МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН “ сэдэвт дөрөвдүгээр семинар  Oasis ” 

Дэлхийн хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөтэй тэмцэх,  Монгол, японы хамтын 
ажиллагааг дэмжих зорилготой олон нийтэд зориулсан илтгэл. 

・“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт гуравдугаар семинарын тухай 

HEADLINE 

ЯПОН, МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН 
 

Энэ удаагийн дугаар нь 2009 оны 11 сард хэвлэгдсэн
анхны дугаарын үргэлжлэл, тав дах дугаар бөгөөд япон,
монголын эрдэмтэд хамтран хүрээлэн буй орчны тухай
ойлголтыг олон түмэнд ойлгомжтой хүргэх зорилготой юм.
Энэхүү дугаар “Монгол орны бэлчээр, цаг агаар” гэсэн
сэдэвтэй. Монголын байгаль орчны асуудалд бэлчээр
чухал үүрэгтэй. Малчдын гол амжиргаа болох малын
бэлчээрийн нөөц нь цаг агаарын байдалтай салшгүй
холбоотой. Хур тунадасны хэмжээ хөрсний чийгээр
дамжин газрын гарцад ихээхэн нөлөөлдөг. Гэвч сүүлийн
үеийн уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэн, хур борооны
хэмжээ, улирлын хур тунадасны давтамж, түүний жилийн
дундаж хэмжээ нь өмнөх жилүүдээс өөрчлөгдөх
хандлагатай байна. 
Энэ дугаарт Монгол орны бэлчээр ба бэлчээрийн гарцад
нөлөөлөх цаг агаарын хүчин зүйлийн тухай судалгааны үр
дүнг толилуулна. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
    
                 
                            
 
 
 
 
 
      
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Дугаар 5 

Монгол орны бэлчээр, цаг агаар 
 
 Монгол орны эдийн засгийн гол 
салбар болох мал аж ахуй нь 
бэлчээрийн гарцаас ихээхэн 
хамаардаг. Малчид өвсний шимийг 
дагаж малаа бэлчээрлүүлдэг боловч 
бэлчээрийн хүртээмж хязгаарлагдмал 
байдаг. Бэлчээрийн гарцад хур 
тунадасны хэмжээ, түүний давтамж 
нөлөөлнө. 
 Монгол орны жил жилийн хур 
тунадасны хэмжээний өөрчлөлт их 
тул бэлчээрийн гарц мөн харилцан 
адилгүй байдаг. Бэлчээрийн нөөцийн 
асуудалд байгалийн хүчин зүйлээс 
гадна нийгэм, эдийн засгийн байдал 
нөлөөлдөг. 1990 онд зах зээлийн 
эдийн засагт шилжсэнээс хойших 20 
жилийн хугацаанд малын тоо толгой 2 
дахин нэмэгдэж, бэлчээрийн даац 
хэтрэх, бэлчээр устах асуудал тулгарч 
байна.  
 Энэ дугаарт Монгол орны бэлчээр, 
цаг агаарын хамаарлын тухай өөрийн  
хийсэн урт хугацааны судалгаа, бусад 
эрдэмтдийн судалгааны үр дүнг 
нэгтгэнэ. 
 

     
 

Доктор Миязаки Шин 
Хоккайдо их сургууль, Дэлхийн хүрээлэн буй 
орчин судлалын сургуулийн ассистент 
профессор 

Хээр тал ба адуу мал / Өвөрхангай аймгийн нутаг/
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Тусгай дугаар  Монгол орны бэлчээр, цаг агаар 

Энэ удаагийн дугаарт мал маллагааны гол хүчин зүйл болох бэлчээрийн гарц ба цаг агаарын хамаарлын 
тухай хийсэн судалгааны үр дүнг танилцуулна. 

Хоккайдо их сургууль, Дэлхийн 
хүрээлэн буй орчин судлалын 
сургуулийн ассистент профессор  

Доктор Миязаки Шин 

Оршил 

 Монгол орны агаарын хэмийн жилийн 
өөрчлөлтийн ялгаа  ойролцоогоор 600С, өмнөд ба хойд 
бүсэд унах хур тунадасны хэмжээ 50мм-400мм гэх мэт 
ихээхэн онцлогтой. Жилийн хур тунадасны 90% нь 
дулааны улиралд унадаг ба унах хур тунадасны хэмжээ 
нутгийн хойд хэсэгтээ их, өмнө хэсэгтээ бага, өөрөөр 
хэлбэл хойноосоо өмнө зүг рүү буурдаг.  

 Цаг агаарын ийм нөхцлөөс үүдэн хойд зүгээс ойн бүс, 
ойт хээрийн бүс, хээрийн бүс, цөлөрхөг бүс, цөлийн бүс 
дараалан байрласан байдаг. Монгол орны хөдөө аж 
ахуйн гол салбар болох мал аж ахуйд хээрийн бүсийн 
өвс ургамлыг бэлчээр болгон ашиглаж, мал аж ахуйн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. 

Бэлчээр ба цаг агаарын хамаарал 

Эхлээд цаг агаарын ажиглалтын төхөөрөмж 
ашиглан төв хээрийн бүсэд орших Арвайхээрт цаг 
агаарын ажиглалт хийсэн1. Ажиглалтын үр дүнд,  энэ 
бүсийн жилийн дундаж хэм 0.40С, хур тунадасны 
хэмжээ 245мм болохыг тогтоосон. Ажиглалт хийсэн бүс 
нутгийн гол ургамалд говийн хялгана, шарилж  
/Адамсийн шарилж/ орно. 20 гаруй жилийн цаг агаарын 
мэдээ, ургамлын талаарх хиймэл дагуулын мэдээнд дүн 
шинжилгээ хийснээр 7-р сарын хур тунадасны хэмжээ 
их байх тохиолдолд 7, 8, 9-р сарын 1м2 талбайд 
ноогдох ургамлын эзлэх хувь /LAI: Leaf Area Index/ ихсэх 
хандлагатай болохыг тогтоосон. Харин цаг агаар болон 
LAI-ний хооронд харилцан хамаарал байгаагүй.  

 Дараа нь 1999, 2000 оны өвс ургамлын ургалтын 
үеийн /5-9 сар/ усны тэнцвэр, ус, цаг агаарын 
ажиглалтын мэдээнд шинжилгээ хийсэн.  

 1999 оны 7-р сар хүртэл  ургалтын үед нийт хур 
тунадасны 70% унасан бол 2000 оны мөн үед 40% байв. 
Хур тунадасны уналтын ийм ялгаа хөрсний чийгийн 
ялгааг үүсгэж, 6, 7-р сарыг 2000 онтой харьцуулахад 
1999 оны хөрсний чийг их байв. 

Өвс ургамлын гарц, ууршилтын харьцааг үзвэл 1999 
оны 7-р сарын дундуур өдөрт 1.74мм хамгийн их, үүнтэй 
харьцуулахад 2000 оны 8-р сард өдөрт 1.48мм хамгийн 
их үзүүлэлттэй байв. 2000 оны хур тунадасны хэмжээ 
бага байсан тул хөрсний чийг, өвс ургамлын гарцад 
сөргөөр нөлөөлж ууршилт буурсан байна. 1999 оны LAI-
ийн эзлэх хувь 2000 оноос 2 дахин өссөн байна. Энэхүү 
үзүүлэлтээс 7 сар хүртэлх хур тунадасны хэмжээ нь 
хөрсний чийг, өвсний гарцад ихээхэн нөлөө үзүүлнэ 
гэсэн дүгнэлтэнд хүрэв / Зураг 1/.  

 2000 оныг авч үзвэл 8-р сараас хойш хур тунадас их 
унасан хэдий ч өвсний гарц муу байгаа нь 9-р сарын 
дундаас агаарын хэм 100С хүртэл буурч, өвс ургахад 
тохиромжтой дулааны үргэлжлэх хугацаа хангалттай 
байгаагүйтэй холбоотой. 

 
Зураг1 Бэлчээр ба цаг агаарын хамаарал 

 Дээрх судалгаатай ижил төрлийн бусад эрдэмтдийн 
судалгааг танилцуулъя. 

 Монголын нийт нутгийн 97 цэгийн цаг агаарын 
мэдээ, ургамлын талаарх хиймэл дагуулын мэдээнд 
шинжилгээ хийхэд, өвс ургамал сайн ургах үеийн /6-7 
сар/ хур тунадасны хэмжээ их байх тохиолдолд оргил 
ургалтын үеийн /7 сарын сүүлээс 8 сар / газрын гарц 
буюу ургалт сайн байв2 3. Оргил үеийн хур тунадасны 
хэмжээ өвс ургамлын гарцад нөлөөлөхгүй, харин энэ 
үеийн агаарын хэм халуун тохиолдолд өвс ургамлын 
гарц муу байв2. Хэнтийн нурууны зарим бүсэд цас их 
хунгарласан тохиолдолд ургамал сайн ургах үеийн 
газрын гарц сайн байв2. Хээрийн бүсэд 6-р сараас 8-р 
сарын  усны хэмжээ жилийн дунджаас их тохиолдолд, 
ургамал бүрэн ургаж гүйцэх  үе нь жилийн дунджаас 20-
40 өдрөөр богиносдог байна3. 

 Монголын хээрийн ургамлын гол төлөөлөгчийн нэг 
хялганы биологийн улирлын ажиглалтыг ойт хээрийн 
бүсийн Булган аймаг, хээрийн бүсийн Арвайхээрийн 
нутаг, цөлөрхөг бүсийн Мандалговийн нутагт хийсэн 
судалгаа бий4.  

 Хээрийн бүс нутагт өвс ургах үеийн агаарын хэм 
хангалттай өндөр тул хөрсний чийг өвс урагмлын 
гарцад чухал болох нь тогтоогдсон. Өвс цухуйх нь 
тусгайлан тогтоосон агаарын хэм, тогтмол агаарын хэмд 
хүрсэн эсэхтэй хамааралгүй, цухуйлтаас өмнөх 5 
өдрийн хур тунадасны хэмжээ гол нөхцөл болдог4. Өвс 
ургамлын бүрэн ургаж гүйцэх хугацаа нь тэрхүү 
хугацаанд унах хур тунадасны хэмжээнээс хамаардаг4. 
Улмаар цөлөрхөг бүсийн 3 цэгт /Мандалговь, Сайншанд, 
Даланзадгад/ хийсэн судалгаанаас үзвэл 7-р сарын хур 
тунадасны хэмжээ их бол өвс ургамлын гарц сайн, 
эсрэгээр хур тунадасны хэмжээ бага, агаарын хэм 
өндөр үед өвс ургамлын гарц муу болох нь ажиглагдсан5. 

 Ойт хээр, хээр, цөлөрхөг бүсийн ажиглалтын мэдээ, 
загварыг ашигласан эдгээр судалгааны үр дүнд өвсний 
гарцын хэмжээ нь хур тунадасны хэмжээнээс илүү 
хөрсний чийгтэй нягт холбоотой болох нь тогтоогдсон6. 
Мөн хур тунадасны хэмжээ ба хөрсний чийгийн хэмжээ 
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нь хоорондоо  ойролцоогоор хагас сарын өөрчлөлтийн 
хоцрогдлоор, хур тунадасны хэмжээ ба ургамлын 
гарцын хэмжээ нь хоорондоо нэг сар орчмын 
хоцрогдлоор харилцан хамааралтай болохыг олж 
тогтоосон. Туршилтын зорилгоор хэсэг газрыг бороо огт 
орохгүйгээр хамгаалалт хийж 60-80 жилд нэг удаа 
болдог гангийн орчинг хиймэлээр бүрдүүлсэн7. Энэхүү 
туршилтын дүнд өвсний төрлөөс шалтгаалан газар 
дээрх өвс гангийн нөлөөгөөр хатаж үгүй болсон ч 
хөрсөн доорх хэсэг хаталгүй үлдсэн үед чийг унавал 
дахин сэргэхдээ амар болох нь тогтоогдсон7. 

Судалгааны үр дүн 

Эдгээр судалгаанаас үзвэл монгол орны хээрийн 
өвсний тухайн жилийн гарц нь зуны эхэн хагасын хур 
тунадасны хэмжээний их багаас хамаардаг байна. Өвс 
ургамлын гарцын оргил үед хур тунадасны хэмжээ бага, 
агаарын хэм өндөр тохиолдолд газрын гарц муу болох 
нь ажиглагдсан. Мөн өвсний төрлөөс хамаарч 
хуурайшилтаас үүдэн хөрсөн дээрх өвс хатаж үгүй 
болсон ч хөрсөн доорх үндэс устаагүй үед хур тунадас 
орсны дараа нөхөн сэргэхдээ хялбар болох нь тодорхой 
болсон. 
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“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” 

дөрөвдүгээр семинар  “ Oasis ”  
 

“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт дөрөвдүгээр 
семинар япон, монголын эрдэмтэд оролцож, санал бодлоо 
солилцоно. Япон, монголын хүрээлэн буй орчны хамтын 
ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор засгийн газрын холбогдох 
шийдвэр гаргагч байгууллага, жирийн иргэдэд энэ салбарын 
сүүлийн үеийн мэдээллийг хүргэнэ. Семинарын илтгэгч болон 
оролцогчдын үнэтэй санал, дүгнэлтийг чухалчлан үзэх болно. 
Энэхүү дугаарт дөрөвдүгээр семинарын илтгэгч, түүний 
илтгэлийн талаар танилцуулна.  
Хуралдаанд Хоккайдо их сургууль, Дэлхийн хүрээлэн буй 
орчин судлалын сургуулийн ассистент профессор Доктор 
Миязаки Шин “Монгол орны бэлчээр, цаг агаарын хамаарал” 
сэдэвт илтгэлт хэлэлцүүлнэ. 

Хэзээ:  2010 он 3 сар 4 өдөр  16:00 – 18:00 
Хаана:  Монгол-Японы төв 

Зохион байгуулагч:  Хоккайдо их сургууль 
 

Хөтөлбөр 
16:00 – 16:10 
Нээлт 
16:10 – 17:10 
“Монгол орны бэлчээр, цаг агаарын хамаарал” сэдэвт 
илтгэл  
Хоккайдо их сургууль, Дэлхийн хүрээлэн буй орчин 
судлалын сургуулийн ассистент профессор,  Доктор 
Миязаки Шин 
17:10 – 18:00 
Ерөнхий хэлэлцүүлэг  / Хөтлөгч: Хоккайдо их сургууль, 
Дэлхийн хүрээлэн буй орчин судлалын сургуулийн 
ассистент профессор Миязаки Шин / 
 

Илтгэгч:  Доктор Миязаки Шиний товч намтар 

Хоккайдо их сургууль, Дэлхийн хүрээлэн буй орчин судлалын 
сургуулийн ассистент профессор 

Мэргэжил: Ус цаг уурч 

 Цүкүба их сургууль, Хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухааны 
судалгааны сургуулийг байгалийн ухаан судлалаар төгссөн. 
Цүкүба их сургуулийн Эх газрын хүрээлэн буй орчны 
судалгааны төв, Шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн 
байгууллагын гишүүн, Токиогийн их сургууль, Үйлдвэрлэлийн 
технологийн төв, Үндэсний хүрээлэн буй орчны судалгааны 
төвд ажиллаж байсан. Цүкүба их сургуульд суралцах 
хугацаандаа 1993 онд анх удаа Монголд ирж цаг агаарын 
ажиглалт хийснээс хойш 40 гаруй удаа Монгол орны хээр тал, 
ой мод болон ус, цаг агаарын хамаарлыг судлах ажиглалт 
судалгаа хийж ирсэн. 2007 оны 4-р сараас “Монгол Эко 
Форум” төрийн бус байгууллагын гишүүн, 2009 оны 11-р 
сараас “ЯПОН, МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН ” сонины 
эрхлэгч, 2010 оны 2-р сараас эхэлсэн “ЯПОН, МОНГОЛЫН 
ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН” сэдэвт семинар, 2010 оны 7-р сард 
зохиогдсон “ЯПОН, МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН” 
сэдэвт өдөрлөг зэргийг удирдан зохион байгуулсан. 

Илтгэлийн хураангуй 

Хээр талын экосистем нь нүүдэлчдийн амьдралд чухал 
үүрэгтэй. Бэлчээрийн даац хэтрүүлэх, машин зам, уул уурхайн 
олборлолтын сөрөг үр дагавар гэх мэт хүний зохисгүй үйл 
ажиллагааны улмаас сүйдэхэд хүрээд буй хээр талын 
экосистемийг хадгалж үлдэх гол боломж, эх үүсвэр нь хээр 
талын өөрийнх нь нөхөн сэргээгдэх хүч байх юм.   

Монгол орны хээр талын газрын гарц нь зуны улиралд унах 
хур тунадасны хэмжээнээс илүү түүний давтамжаас ихээхэн 
хамаарна. Хөрсөнд агуулагдах усны хэмжээ нь хур тунадасны 
хэмжээ болон давтамжаас шалтгаалан өөрчлөгдөх ба хөрсөнд 
агуулагдах усны хэмжээний их багаас өвс ургамлын гарц 
хамаарна. Ялангуяа зуны улирлын эхэн хагас буюу 7-р сар 
хүртэлх хур тунадасны хэмжээнээс тухайн жилийн газрын гарц 
шалтгаална.  Зуны цагт гарц муу байвал мал тарга тэвээрэг 
авч чадахгүй өвөлтэй золгоно. Улмаар хаврын их цаснаар 
газрын хөрсөнд цас хунгарлаж идэш тэжээл олж идэхэд 
хүндрэлтэй болж  мал олноор хорогддог. Мал олноор хорогдох 
энэ байгалийн үзэгдлийг  “зуд” гэж нэрлэдэг. Өмнөх жилүүдэд 
хэд хэдэн удаа зуд нүүрлэж байсан ба 2000-2002 он, 2009-
2010 онд дараалан зуд болсон байна. Зуд болоход зөвхөн цаг 
агаар биш хүний хүчин зүйлүүд мөн нөлөөлнө. Өвс ургамлын 
үндэс газарт үлдсэн эсэх, зун хур тунадас их байхаас бэлчээр 
дахин сэргэж чадах эсэх нь хамаарна. Энэ удаагийн илтгэлд 
монгол орны бэлчээрийн гарц, цаг агаарын хамаарлын тухай 
өмнө хийгдсэн судалгаа, илтгэгчийн судалгааны үр дүнгийн 
тухай тайлбарлан тусгажээ.  

3



    НИЙТЛЭГ ТАЛ БИЙ БОЛОХООР ГАР НИЙЛЖ, ЯЛГААТАЙ ТАЛ БИЙ БОЛОХООР ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ БАЙДАГ 2011/03    

                       
 
 
 

 
“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт гуравдугаар семинар 2010 оны 10 дугаар сарын 10-ны 

өдөр Монгол-Японы төвд болж өнгөрөв.  Семинарт 20 гаруй иргэд оролцож, өргөн хэлэлцүүлэг 
өрнүүлсэн ба энэ буланд уг семинарын тухай танилцуулах юм. Дэлгэрэнгүйг “Япон, монголын хүрээлэн 
буй орчин” сонины 4 дэх дугаараас үзнэ үү.   

                             

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Япон, Монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт гуравдугаар семинарын тухай
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Хөтлөгч: Доктор 
Миязаки 

Үндсэн илтгэгч: Доктор 
 Г. Даваа

Хэлэлцүүлгийн үеэр 

Ас: Уур амьсгалын  
өөрчлөлт нь малчдын 
амьдралд хэрхэн 
нөлөөлж байна вэ?

Ас: Гол, нууруудын усны 
хэмжээ багасаж байгаа бол 
гүний усны хэрэглээг 
нэмэгдүүлвэл ямар вэ? 

Ас: Уул уурхайн салбарын нөлөө 
гэж байгаа ч нүүрс олборолт голын 
усны хэмжээнд нөлөөлөх нөлөө 
багатай биш үү? 

Ас: Алтайн нурууны мөсөн голын ус 
голуудад хэр их цутгадаг вэ? 

Ас: Мөсөн голын мөс багасаж буй 
тухай ярилаа. Ирээдүйд ямар 
байдалтай болох вэ? 

Х: 2002, 2007, 2009 оны ган нь зуд 
болох үндсэн шалгаан болсон бөгөөд 
их хэмжээний мал хорогдож, малчид 
ихээхэн хохирол амссан.

Х: Монгол орон бусад оронтой харьцуулахад гүний 
усны нөөц бага, гадаргуугийн усны ойролцоогоор 
30% -тай тэнцэх гүний усны нөөцтэй. Тиймээс 
гадаргуугийн усны хэрэглээ нь гол юм. 

Х: Уул уурхайн ашиглалт нь гол мөрний 
урсац бүрдэх эх буюу голын урсацын 70 
хувь бүрэлдэх бүсийн усыг ашиглаж 
байгаа учраас сөрөг нөлөө ихтэй. 

Х: Гол мөрний усны горим ихээхэн өөрчлөгдөж 
байгаа ба эндхийн голуудын жилийн урсацын 
60-70% нь мөстөл, мөсөн гол, цасны ус байдаг. 

Х: Хуурайшилт, уур амьсгалын өөрчлөлт 
ажиглагдах болсон 2002 оноос судалгаа эхэлсэн 
тул баттай хэлж чадахгүй ч энэ зууны сүүл гэхэд 
нэлээн багасна гэж үзэж байна. 

“Цаашдын төлөвлөгөө” 

2011 он 6 сар 

“Япон, Монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт 
тавдугаар хуралдаан 

“Япон, Монголын хүрээлэн буй орчин” сонин, 
дугаар 6 

УЦУХ-нд хийсэн Монгол 
орны усны горим, 
нөөцийн олон жилийн 
ажиглалтын үр дүнд гол 
мөрний усны горим, 
нөөцийн өөрчлөлтийг 
тодруулж,   түүнд дасан 
зохицох арга замыг 
тогтоох тухай өгүүлэв. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Асуулт, Хариулт 

Сонин эрхлэн гаргасан:  
Хоккайдо их сургууль, Хүрээлэн буй орчны шинжлэх 
ухааны сургууль “Глобал COE хөтөлбөр”ийг дэмжих төв
Миязаки Шин, Ёшимүра Нүбүхико 
Хаяг: Хоккайдо муж Саппоро хот Кита дүүрэг Жюүжёо 
ниши 5 
И мэйл: gcoe@ees.hokudai.ac.jp 
Утас: 011-706-4861,4862  
Факс: 011-706-4867 
Вэб хуудас: http://www.ees.hokudai.ac.jp/gcoe/ 

Семинарт оролцогсод
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・ТУСГАЙ ДУГААР  “МӨНХЦЭВДГИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ, ХОР ХӨНӨӨЛ” 

・“ЯПОН, МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН “ сэдэвт тавдугаар семинар  Oasis ” 

Дэлхийн хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөтэй тэмцэх,  Монгол, японы хамтын 
ажиллагааг дэмжих зорилготой олон нийтэд зориулсан илтгэл. 

・“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт дөрөвдүгээр семинарын тухай 

HEADLINE 

ЯПОН, МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН 

Энэ удаагийн дугаар нь 2009 оны 11 сард хэвлэгдсэн
анхны дугаарын үргэлжлэл, зургаа дахь дугаар бөгөөд япон,
монголын эрдэмтэд хамтран хүрээлэн буй орчны тухай
ойлголтыг олон түмэнд ойлгомжтой хүргэх зорилготой юм. 
Энэхүү дугаарт “Мөнхцэвдэг”-ийн тухай өгүүлнэ. Олон

жилийн турш хөлдүү байдалтай орших газрын ул хөрсийг
мөнхцэвдэг гэнэ. Монгол орон Дорнод Сибирийн мөнхцэвдэг
бүс нутгийн өмнөд захыг хүрээлэн оршдог. Мөнхцэвдэг нь
бороо хур газрын гүн рүү нэвчин орохоос сэргийлж, ой
модыг тэтгэж байдаг. 
Монгол орон Сибирийн бүс нутагтай харьцуулахад газрын

хөрсний дулааны хэм өндөр тул цаг агаарын өөрчлөлтөнд
мэдрэмтгий байдаг. Тиймээс мөнхцэвдгийн өөрчлөлтийг
ажиглаж, цаашдын өөрчлөлтийг урьдчилан тогтоох нь чухал
юм. 
Энэ дугаарт мөнхцэвдгийн тухай эрдэмтдийн хийсэн
судалгааны үр дүнгээс толилуулна. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
    
                 
                        
 
 
 
 
 
      
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Дугаар 6

МӨНХЦЭВДЭГ 
 
 Монгол орны хойд ба баруун бүсийн 
уулархаг нутагт 2 ба түүнээс дээш 
жил тэг буюу түүнээс доош градуст  
орших газрын хөрстэй мөнхцэвдэг 
байдаг. Мөнхцэвдгийн үүсэн буй 
болох, оршин тогтнох, устаж үгүй 
болох зэрэг нь уур амьсгалын 
хэмнэлээс ихээхэн хамааралтай. 
Гэвч мөнхцэвдэг нь тодорхой 
хэмжээний газрын гүнд байрлах тул 
цаг агаарын өөрчлөлтийн нөлөө нь 
цаг хугацааны ялгаатайгаар илэрдэг. 

   Мөнхцэвдэг нь  өөртөө дулаан, 
агаар, ус агуулдаг тул гүний усны 
нөөцийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Мөн ой 
мод зэрэг экологийн системийн 
амьдрах орчинг бүрдүүлэхэд чухал 
үүрэгтэй. Нөгөөтэйгүүр мөнхцэвдгийн 
гэсэлтээс үүдэн хөрсний суулт  
үүсэх аюултай. 

   Миний бие мөнхцэвдгийн тухай 
олон жил судалгаа, шинжилгээ хийж 
ирсэн ба энэхүү дугаарт түүний  ач 
холбогдол, хор хөнөөлийн тухай 
өгүүлнэ.  

 
 

 
 

Доктор  Яамхин Жамбалжав 
ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэн, Цэвдэг 

судлалын секторын эрхлэгч 

Мөнхцэвдэгт бүсийн онцгой газрын хэлбэр /Төв аймаг / 
“Пинго” гэх хотгор газар тогтсон ус газрын хөрсний доод хэсэгтээ 

хөдлөж, улмаар газрын хөрсийг түрж овойлгосон байна. 
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Тусгай дугаар   
УУЛАРХАГ ХУУРАЙ ГАНДУУ БҮС НУТГИЙН МӨНХЦЭВДЭГ, ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ, ХОР ХӨНӨӨЛ 

Энэ удаагийн дугаарт Монгол орны хойд ба баруун бүсийн уулархаг нутагт ихээр тархсан мөнхцэвдэгийн ач 
холбогдол, хор хөнөөлийн тухай эрдэмтэдийн хийсэн судалгааг үндэслэн тайлбарлана.

ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэн, Цэвдэг 
судлалын секторын эрхлэгч 

Доктор  Яамхин  Жамбалжав 

 

ОРШИЛ 
Тэг буюу түүнээс доош градуст дараалсан хоёр буюу түүнээс 
дээш жил орших ул хөрсийг мөнхцэвдэг гэнэ (Hugh M. French, 
2007, The periglacial environment). Ул хөрс гэдэгт литосферын 
хөрс, чулуулгийг хамарсан өнгөн хэсгийг үзнэ. Тодорхойлолт 
ёсоор мөнхцэвдэг нь заавал мөс агуулсан байх албагүй. 
Зарим ном, зохиолд хуурай мөнхцэвдэг гэсэн нэр томъёог 
хэрэглэсэн байдаг. Мөнхцэвдгийг тодорхойлогч хоёр үндсэн 
үзүүлэлт нь нэгдүгээрт температур, хоёрдугаарт хугацаа 
болно. Мөнхцэвдгийн үүсэн буй болох, оршин тогтнох, устаж 
үгүй болох зэрэг нь уур амьсгалын хэмнэлээс ихээхэн 
хамааралтай. Мөстлөгийн үе, мөстлөг хоорондын 
дулааралтыг дагаж мөнхцэвдэг нь талбайгаа тэлж, хумиж 
байдаг. Гэвч тодорхой хэмжээний газрын гүнд мөнхцэвдэг нь 
оршдог тул газрын гадарга орчмын уур амьсгалын 
өөрчлөлтөөс тодорхой цаг хугацааны хоцрогдолтойгоор 
мөнхцэвэдэгт өөрчлөлт гардаг. Өөрөөр хэлбэл уур амьсгалын 
өөрчлөлтэй холбоотой илэрч байгаа газрын гадарга орчмын 
хуурайшилт, цөлжилт зэргийг бодвол мөнхцэвдэг нь уур 
амьсгалын өөрчлөлтөнд нэлээд тэсвэртэй.  Үүнээс гадна 
газарзүйн байршилт, өндөршилт, хотгор гүдгэрийн онцлог, зүг 
зовхис, ургамалан болон цасан бүрхүүл, ул хөрсний дулаан 
чийг зэрэг локаль хүчин зүйлс мөнхцэвдгийн тархалтанд 
нөлөөлдөг. 
Дэлхийн бөмбөрцөгийн хуурай газрын 20 гаруй хувьд, 48 
улсын газар нутагт мөнхцэвдэг тархсан байдаг. Энэхүү 
мөнхцэвдгийн 95 орчим хувь нь тавхан улсын газар нутагт 
ноогддог. Мөнхцэвдгийн тархалтаар нэгдүгээрт ОХУ (47%), 
хоёрдугаарт Канад (29%), гуравдугаарт Хятад(9%), 
дөрөвдүгээрт АНУ (6%), тавдугаарт Монгол улс(4%) ордог. 

 

МӨНХЦЭВДГИЙН ТАРХАЛТ 
Газарзүйн тархалтаар нь мөнхцэвдгийг өргөрөгийн 
тархалттай ба өндөршилтийн тархалттай гэж хоёр ангилж 
үздэг (Зураг 1). ОХУ-ын Сибирь, Канадын Арктик, АНУ-ын 
Аляск орчмын бүс нутагт өргөрөгийн зүй тогтолтой тархсан 
мөнхцэвдэгтэй бол Төвдийн тэгш өндөрлөг, Альпын нуруудад 
уулсын системийн мөнхцэвдэг тархсан байдаг.  

 

 

 

Зураг 1. Дэлхийн 
бөмбөрцөгийн хойд 

хагасын 
мөнхцэвдгийн 
тархалт зураг 

 

 

 

 

 

Дорнод Сибирийн мөнхцэвдэгт бүс нутгийн өмнөд захад 
Монгол улсын газар нутагт тархсан мөнхцэвдэг оршдог боловч 
энэхүү мөнхцэвдэг нь Алтай, Хангай, Хөвсгөл, Хэнтийн уулсын 
өндөрлөг хэсэгт илүү тархсан байдаг. Монгол улсын нийт газар 
нутгийн 63 хувьд мөнхцэвдэг тасалданги, алаг цоог хэлбэртэй 
тархсан байдаг бөгөөд Монгол орны хойд хагас мөнхцэвдэгтэй, 
урд хагас нь улирлын цэвдэгтэй. 

 

МОНГОЛ ОРНЫ МӨНХЦЭВДГИЙН ОНЦЛОГ БА 
ӨӨРЧЛӨЛТ 
Монгол улсын газар нутагт тархсан мөнхцэвдэг нь Дорнод 
Сибирийн мөнхцэвдэг бүс нутгийн өмнөд захыг хүрээлэн 
оршдог, хасах өндөр градустай, улирлаар гүн гэсэж хөлддөг 
гэсэлтийн давхаргатай, аливаа өөрчлөлтөнд харьцангуй 
мэдрэмтгий мөнхцэвдэг болно. Алтай, Хангай, Хөвсгөл, 
Хэнтийн уулсын системд мөнхцэвдэг нь төвлөрөн тархсан 
байдаг учир уур амьсгалын нөхцөл төдийгүй өндөршилт, 
хотгор гүдгэрийн онцлогтой холбоотойгоор тасалданги, алаг 
цоог хэлбэртэй тархсан байдаг. Уур амьсгалын дулааралт 
болон бусад өөрчлөлтөнд энэхүү хасах өндөр градустай 
мөнхцэвдэг нь дулаараад зогсохгүй гэсэж хайлах боломжтой. 
Монгол улсын мөнхцэвдэг бүс нутгийн өмнөд захын зарим 
газарт хийсэн сүүлийн үеийн судалгаагаар 20 гаруй жилийн 
дотор мөнхцэвдэг нь бүр мөсөн гэсэж үгүй болсон байв.  
 
МӨНХЦЭВДГИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ, ХОР ХӨНӨӨЛ 
Мөнхцэвдэг нь тодорхой хэмжээний газрын гүнд өөртөө янз 
бүрийн хэмжээтэй чийг, мөс агуулан оршдог тул газрын гүний 
усны нөөцийн нэг хэлбэр болно. Монгол орны мөнхцэвдэгт 
цул ба талст хэлбэрийн мөс агуулагддаг. Мөн хөндий хотосын 
төв хэсгийн чийг намагтай хэсэгт, уулсын ар хажуугийн 
шилмүүст ойн дор мөнхцэвдэг голчлон тархсан байдаг учир 
энэхүү экосистемийн чийг дулааны горимыг тэнцвэржүүлэх 
үүргийг мөнхцэвдэг гүйцэтгэдэг. Иймд зарим нэгэн судлаачдын 
тэмдэглэн бичсэнээр Монгол оронд нүүрлээд байгаа урдаасаа 
хойшоо хүрээгээ тэлж буй цөлжилтийн байгалийн бат цайзын 
нэг бол Монгол орны газар нутагт тархсан мөнхцэвдэг юм. Уур 
амьсгалын дулааралтаас гадна уул уурхай эрчимтэй хөгжиж 
байгаа өнөө үед зарим нэгэн гол мөрний эх, ойн сан бүхий 
газарт уул уурхайн ажил эрхэлснээр энд тархсан 
мөнхцэвдгийг гэсгээж тухайн бүс нутгийн дулаан, чийгийн 
горимыг өөрчлөж байна. 
Нэг талаас мөнхцэвдэг нь хөрсний чийг дулааны горимыг 
тэнцвэржүүлэгч, газрын гүний усны нэг хэлбэр боловч нөгөө 
талаас түүн дээр барьж байгуулсан инженерийн барилга 
байгууламжинд хэв гажилт өгөх тохиолдол элбэг байдаг. Мөн 
эрс тэс уур амьсгалтай Монгол орны хувьд ул хөрс улирлаар 
хөлдөж гэсэхдээ өөрийн эзэлхүүнийг тэлж овойх, суух үзэгдэл 
элбэг тохиолддог. Энхүү овойх суух үзэгдэл нь инженерийн 
барилга байгууламжийг жигд бус өргөх, үүний улмаас 
инженерийн байгууламжинд гажилт, деформаци өгөх нь элбэг 
тохиолддог. Иймд их бүтээн байгуулалтын ажил ид өрнөж 
байгаа өнөө үед эдгээр хүчин зүйлсийг харгалзан үзэж 
инженерийн байгууламжийг төлөвлөх нь уг байгууламжийн 
ашиглалтын хугацааг уртасгаад зогсохгүй, нийгэм эдийн 
засгийн чухал ач холбогдолтой. 

 

НОМ ЗҮЙ 

1．Hugh M. French2007, The periglacial environment 
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“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” тавдугаар 
семинар  “ Oasis ” 

“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт 
тавдугаар семинарт япон, монголын эрдэмтэд 
оролцож, санал бодлоо солилцоно. Япон, монголын 
хүрээлэн буй орчны хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх 
зорилгоор засгийн газрын холбогдох шийдвэр гаргагч 
байгууллага, жирийн иргэдэд энэ салбарын сүүлийн 
үеийн мэдээллийг хүргэнэ. Семинарын илтгэгч болон 
оролцогчдын үнэтэй санал, дүгнэлтийг чухалчлан 
үзэх болно. Энэхүү дугаарт тавдугаар семинарын 
илтгэгч, түүний илтгэлийн талаар танилцуулна.  
Хуралдаанд ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэн, Цэвдэг 
судлалын секторын эрхлэгч Доктор Яамхин 
Жамбалжав “Уулархаг хуурай гандуу бүс нутгийн 
мөнхцэдвэг, түүний ач холбогдол, хор хөнөөл” сэдэвт 
илтгэлт хэлэлцүүлнэ. 
 
 
Хэзээ:  2011 он 6 сар 11 өдөр  14:00 – 16:00 
Хаана:  Монгол-Японы төв 
Зохион байгуулагч:  Хоккайдо их сургууль 
 

Хөтөлбөр 
14:00 – 14:10 
Нээлт 
14:10 – 15:10 
“Уулархаг хуурай гандуу бүс нутгийн мөнхцэвдэг, 
түүний ач холбогдол, хор хөнөөл” сэдэвт илтгэл  
ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэн, Цэвдэг судлалын 
секторын эрхлэгч, Доктор Яамхин Жамбалжав 
15:10 – 16:00 
Ерөнхий хэлэлцүүлэг  /Хөтлөгч: Хоккайдо их 
сургууль, Дэлхийн хүрээлэн буй орчин судлалын 
сургуулийн ассистент профессор Миязаки Шин / 

 

 
Зураг 2. Монгол орны мөнхцэвдгийн тархалт /Хойд 

хэсгээр их тархсан/ 

 

Илтгэгч: Доктор Яамхин Жамбалжав 
ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэн, Цэвдэг 
судлалын секторын эрхлэгч 

Мэргэжил: Гидрогеолог, инженер геолог 
ЗХУ (хуучин нэрээр)-ын Москва хотын Ломоносовын 
нэрэмжит Москвагийн их сургуулийг гидрогеолог, 
инженер геолог мэргэжлээр инженерийн цэвдэг 
судлалаар мэргэшиж магистр зэрэгтэй төгссөн. 2009 
онд Монгол улсын их сургуульд “Олон жилийн 
цэвдгийн зураглалд загварчлалын аргыг хэрэглэх 
боломж” сэдвээр Газарзүйн ухааны докторын зэрэг 
хамгаалсан. 1996 оноос ШУА-ийн Газарзүйн 
хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтанаар, 2002 
оноос Газарзүйн хүрээлэнгийн Цэвдэг судлалын 
секторын эрхлэгчээр ажиллаж байна. Мөнхцэвдгийн 
газарзүйн тархалт, динамик, инженерийн цэвдэг 
судлал, гидрогеологийн чиглэлээр судалгаа 
шинжилгээний ажил эрхэлдэг. Олон улсын цэвдэг 
судлалын холбооны монголын талыг хариуцан, 
Монголын цэвдэг судлалын холбооны тэргүүнээр 
2011 оноос томилогдон ажиллаж байна. 

Илтгэлийн хураангуй: 

Мөнхцэвдгийн онцлог, түүний тархалт, ач 
холбогдол хор хөнөөлийн талаар өгүүлнэ. Дэлхийн 
бөмбөрцөгийн хуурай газрын 20 гаруй хувьд 48 улсын 
газар нутагт мөнхцэвдэг тархсан байдаг. Монгол 
улсын нийт газар нутгийн 63 хувь нь алаг цоог, 
тасалданги хэлбэрийн мөнхцэвдэгтэй. Энэхүү 
мөнхцэвдэг нь Дорнод Сибирийн мөнхцэвдэг бүс 
нутгийн өмнөд захад оршдог, уулархаг хуурай бүс 
нутгийн мөнхцэвэг бөгөөд хасах өндөр градустай, 
улирлаар гүн гэсэж хөлддөг онцлогтой, байгаль цаг 
уурын өөрчлөлтөнд өндөр мэдрэмтгий болно. Монгол 
орны мөнхцэвдэг нь хонхор хотосын төв, жижиг гол 
горхины ойр орчим чийг намагтай ургамал сайтай 
хэсгийн дор, мөн шилмүүст ойн дор голчлон тархсан 
байдаг учир тухайн газрын ургамлын чийг дулааны 
горимыг тэнцвэржүүлэгч болдог. Нөгөө талаас 
мөнхцэвдэг улирлаар хөлдөхдөө овойлт өгөн ул 
хөрсөн дээр барьсан барилга байгууламж амархан 
хэв гажилтанд орж бөх батын үзүүлэлтүүдээ алдах 
тохиолдол элбэг байдаг. 

 

 
Зураг 3.  Мөнхцэвдэг 
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“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт дөрөвдүгээр семинар 2011 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр 
Монгол-Японы төвд болж өнгөрөв.  Семинарт 55 гаруй иргэд оролцож, өргөн хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн ба энэ 
буланд уг семинарын тухай танилцуулах юм. Дэлгэрэнгүйг “Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сонины 5 
дахь дугаараас үзнэ үү.   

                             

        

 

 

 

 

 

 

    

   

   

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Япон, Монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт дөрөвдүгэр семинарын тухай

Хөтлөгч: Доктор 
Миязаки Шин 

Үндсэн илтгэгч: 
Доктор Миязаки Шин 

Хэлэлцүүлгийн үеэр 

Энэ судалгааны үр 
дүнгээс малчид юуг 
анхаарах хэрэгтэй бэ? 

Хээр талаар машинууд эмх 
замбраагүй давхидаг. Энэ 
асуудлыг зохицуулах журам 
хэрэгтэй биш үү? 

Түр зуурын хүчтэй бороо, шиврээ 
бороо  зэрэг борооны орох 
байдлаас хөрсний ус болон 
ууршилтийн байдал өөрчлөгдөх үү? 

Гангийн орчинг хиймэлээр 
бүрдүүлээд, 2 жилийн дараа өвс 
ургамлын гарц хэвийн байдалдаа 
орсон байна. Яагаад бэ?

Говийн бүсийн хур тунадасны хэмжээ, 
хөрсөнд агуулагдах ус, өвс ургамлын 
гарц хоорондоо ямар  хамааралтай 
бэ? 

Улирал бүр бэлчээрээ сэлгэж, 
бэлчээрийн гарцын байдлыг ажиглан 
малаа бэлчээж ирсэн улмажлалт арга 
л хамгийн тохиромжтой.

Санал нэгтэй байна. Ийм газруудад зам 
тависнаар бэлчээрийн газрыг хамгаалж 
чадах юм. 

Өөрчлөгдөж болно. Түр зуурын хүчтэй 
бороо шингэлгүй урсдаг тул өвс 
ногооны гарцад сайнгүй. 

Энэ тохиолдолд газар дээрх өвс гангийн 
нөлөөгөөр хатаж үгүй болсон ч хөрсөн доорх 
хэсэг хаталгүй үлдсэн тул 2 жилийн дараа 
хэвийн байдалдаа орсон гэж үзэж байгаа. 

Хойд бүсийн нутагтай харьцуулахад говийн 
бүсийн хур тунадасны хэмжээ, хөрсөнд 
агуулагдах ус болон өвс ургамлын гарц нь бага 
хэмжээний хамааралтай гэж хэлж болно. 

“Цаашдын төлөвлөгөө” 

2011 он 9 сар 

Хоёр дахь удаагийн “Япон, Монголын хүрээлэн 
буй орчин өдөрлөг”   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Асуулт, Хариулт 
Хуралдаанд оролцогсод

Монгол орны хээрийн 
өвс ургамлын тухайн 
жилийн гарц нь зуны 
эхэн хагасын хур 
тунадасны хэмжээний 
их багаас хамаардаг 
байна. Өвс ургамлын 
гарцын оргил үед хур 
тунадасны хэмжээ 
бага, агаарын хэм 
өндөр тохиолдолд 
газрын гарц муу болох 
нь ажиглагдсан. 

Сонин эрхлэн гаргасан:  
Хоккайдо их сургууль, Хүрээлэн буй орчны шинжлэх 
ухааны сургууль “Глобал COE хөтөлбөр”ийг дэмжих төв 
Миязаки Шин, Ёшимүра Нүбүхико 
Хаяг: Хоккайдо муж Саппоро хот Кита дүүрэг Жюүжёо 
ниши 5 
И мэйл: gcoe@ees.hokudai.ac.jp 
Утас: 011-706-4861,4862  
Факс: 011-706-4867 
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HEADLINE 

Энэ удаагийн дугаар нь 2009 оны 11 сард
хэвлэгдсэн анхны дугаараас хойш үргэлжлэн гарч байгаа
долоо дахь дугаар бөгөөд япон, монголын эрдэмтэд
хамтран хүрээлэн буй орчны тухай ойлголтыг олон түмэнд
ойлгомжтой хүргэх зорилготой юм. 

Энэхүү дугаарт “Уул уурхайн хүрээлэн буй орчинд
үзүүлэх нөлөө, бохирдлыг үнэлэх” тухай өгүүлнэ. 1954-
1973 онд японы эдийн засаг оргилдоо хүртэл хөгжсөн
бөгөөд энэ үед уул уурхайн олборлолт огцом нэмэгдсэн.
Үүнийг дагаад хүнд металлын бохирдол, утаанаас үүдсэн
төрөл бүрийн өвчин, тариалангийн газрын бохирдол зэрэг
ноцтой асуудлууд үүссэн. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн
тулд шинээр хууль боловсруулж, төр захиргааны зүгээс
бохирдсон ус, утааг багасгах олон арга хэмжээ авч ирсэн.
Гэвч одоо хэр нь бүрэн шийдвэрлэж чадаагүй асуудал
байсаар байна. 

Энэ удаагийн тусгай дугаарт Монголын уул уурхайн
хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөө, бохирдлыг үнэлэх
тухай судалгааны үр дүнг танилцуулна. Монголын уул
уурхайн эрчимтэй хөгжлийг дагасан хүрээлэн буй орчны
өөрчлөлт, бохирдлыг үнэлэх тал дээр Япон зэрэг бусад
орны туршлагыг нэвтрүүлэх нь зүйтэй юм. 

ЯПОН, МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН 

・ТУСГАЙ ДУГААР   “МОНГОЛЫН УУЛ УУРХАЙН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ, 
БОХИРДЛЫГ ҮНЭЛЭХ” 

・“ЯПОН, МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН “ сэдэвт зургаадугаар семинар  “Oasis ” 

Дэлхийн хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөтэй тэмцэх,  Монгол, японы хамтын 
ажиллагааг дэмжих зорилготой олон нийтэд зориулсан илтгэл. 

・“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт тавдугаар семинарын тухай 

・“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” өдөрлөг 2011” –ийн тухай 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
   
   
 
                            
 
 
 
 
 
      
 

 

  
  
 
 

 
  
 
 
 
  
 

Уул уурхайн хүрээлэн буй орчинд 
үзүүлэх нөлөө, бохирдлыг үнэлэх 

 
Монгол Улс байгалийн арвин их 

баялагтай. Сүүлийн үеийн эдийн 
засгийн эрчимтэй хөгжлийг дагаад 
байгалийн нөөцөө эрчимтэй ашиглах 
болсоноор уул уурхайн салбар 
хурдацтай хөгжиж байна. Ялангуяа 
алт олборлох үйл ажиллагаа 
эрчимтэй хөгжиж ирсэн. Гэвч 
хувиараа алт олборлох явдал их 
болж, энэ нь хүрээлэн буй орчинг 
сүйтгэж буй гол шалтгаан болоод 
байна. 
Миний бие хүрээлэн буй орчны 

бохирдлын хэмжилт хийх, бохирдлын 
байдлыг химийн анализын аргаар 
тодорхойлох судалгаа хийж ирсэн.  
Энэ дугаарт бохирдлын үнэлгээний 
үр дүн, Монгол улсын хяналттай уул 
уурхайн үйлдвэр болон  хувиараа 
алт олборлодог газарт явагдаж буй 
үйл ажиллагааны хүрээлэн буй 
орчинд үзүүлэх нөлөөний тухай 
танилцуулна. 

 
 

    
Доктор Оюунцэцэгийн Болормаа 

Монгол Улсын Их сургуулийн Хими, химийн 
инженерчлэлийн сургууль, Ерөнхий, 

аналитик химийн тэнхим Зэсийн орд  /Монгол орны хойд бүс, Эрдэнэт хот/ 
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Тусгай дугаар   
 

МОНГОЛЫН УУЛ УУРХАЙН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ, БОХИРДЛЫГ ҮНЭЛЭХ 
 

Энэ удаагийн дугаарт уул уурхайн олборлолтоос үүссэн бохирдлын үнэлгээний үр дүнг олон улсын 
үнэлгээтэй харьцуулсан судалгааны ажлын дүн, уул уурхайн улсын харьяа үйлдвэр болон хувиараа алт 
олборлодог газруудын хүрээлэн буй орчинд үзүүлж буй нөлөөний тухай танилцуулах болно. 
 
 

Монгол Улсын Их Сургуулийн 
Хими, химийн инженерчлэлийн 
сургууль, Ерөнхий, аналитик 

химийн тэнхим 

Доктор Оюунцэцэгийн Болормаа 

 

 

Оршил  
Монгол Улс байгалийн арвин их баялагтай 

бөгөөд сүүлийн жилүүдэд байгалийн нөөцөө 
эрчимтэй ашиглах болсоноор уул уурхайн салбар 
хурдацтай хөгжиж байна. Энэхүү эрчимтэй хөгжил нь 
эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчинд ихээр 
нөлөөлөөд зогсохгүй улмаар хүмүүсийн амжиргаа, 
боловсрол, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй болоод 
байна.  

Уул уурхайн салбарын хөгжлийг тодорхойлдог 
улсын харьяа уулын баяжуулах “Эрдэнэт-үйлдвэр” 
ХХК нь дэлхийн хамгийн том арван зэсийн уурхайн 
нэг юм. Түүнчлэн монголд алт, нүүрс, зэс, молибден, 
цагаан ба хар тугалга, вольфрам, уран гээд олон 
төрлийн эрдэс байдаг бөгөөд сүүлийн хорь гаруй жил 
монголд алт олборлох үйл ажиллагаа эрчимтэй 
хөгжиж байна. Одоогоор, монгол оронд нийт 17 
аймгийн 49 сум, нэг дүүргийн 107 цэгт хувиараа 
ашигт малтмал олборлогчид (ХАМО) гар аргаар 
ашигт малтмал олборлож байгаа гэсэн судалгаа 
байна. Эдгээр хүмүүсийн 86,8 хувийг алтны үндсэн 
ба шороон ордын олборлогчид, 0,38 хувийг гянтболд, 
0,73 хувийг жонш, 2,2 хувийг нүүрс, 0.14 хувийг 
цагаан тугалга, 0.04 хувийг давс, үлдсэн хувийг үнэт 
чулуу болон бусад ашигт малтмал олборлогчид 
эзэлдэг гэсэн тоо баримт байна [1,2]. Байгалийн 
нөөцийг ашиглах хүний үйл ажиллагаа хүрээлэн буй 
орчны бохирдлын гол эх үүсвэр болно. 

Бохирдлын үнэлгээг хоол тэжээлийн эргэлтийн 
схем дээр тулгуурлан явуулах нь нэлээд цогц 
судалгаа болох юм (Зураг 1). Энэ  илтгэлд “Эрдэнэт-
үйлдвэр” ХХК, Төв аймгийн Борнуур сумын хувиараа 
алт боловсруулах газруудын орчим хоол тэжээлийн 
эргэлтийн үндсэн дээр хийсэн хүнд металлын 
бохирдлын судалгаа, мөн хүнд металлын агуулгыг 
бууруулах зарим аргаас танилцуулах болно. 

 
 

 

 

ураг 1. Монголын уул уурхай орчмын хоол тэжээлийн 
эргэлтийн схем 

 

Монголын уул уурхайн салбарын хүрээлэн буй 
орчинд үзүүлэх нөлөө, хүнд металлын 
бохирдлын үнэлгээ 

Хэдийгээр уул уурхайн салбарын үйл 
ажиллагааны байгаль орчинд үзүүлж буй нөлөөллийг 
үнэлэх оролдлогууд хийгдэж байгаа ч албан ёсоор уг 
салбарын байгаль орчинд учруулж буй болон цаашид 
учруулах хохирлын хэмжээг системтэйгээр үнэлсэн 
бодитой үнэлгээ, дүгнэлт хараахан хийгдээгүй байна 
[3]. Уул уурхайн үйл ажиллагаа нь хөрсний механик 
гэмтлээс гадна химийн хортой бодисоор хөрсийг 
бохирдуулж, бохирдсон хөрснөөс гүний болон 
хөрсний ус, тоос, мэрэгч шавьжаар өвс ногоо ургамал, 
агаар, арьс салстаар хүний биед төрөл бүрийн 
хордолт үүсгэнэ. Бид судалгааны ажлын хүрээнд 
улсын хяналттай уул уурхайн үйлдвэрийн жишээ 
болгож “Эрдэнэт” ХК, хувиараа алт олборлодог 
газрыг төлөөлүүлэн Борнуур сумын орчмын хөрс, ус, 
хүний үс, зарим нэр төрлийн ургамалд агуулагдах 
хүнд элементийн агуулгыг тодорхойлсон билээ (Зураг 
2). Хөрсний физик-химиийн үзүүлэлтүүд, нийт азот, 
нүүрстөрөгчийн агуулга зэргийг тодорхойлохын 
зэрэгцээ хөрсний бохирдлыг хуримтлалын хүчин зүйл 
(enrichment factor EF) ашиглан тооцоолов. 

Төв аймгийн Борнуур сум орчмын нутгийг алт 
угаах газар, атар хээр газар, сумын төв орчим гэсэн 3 
төрөлд ангилан хөрс, ус, мөн хүний үсний дээжийг 
цуглуулан үндсэн болон хүнд элементийн агуулгыг 
бүрэн ойлтын рентгенфлуресценцийн аргаар 
(БОРФА) тодорхойлсон [4-6]. 
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Зураг 2. Судалгаанд хамрагдсан газрын тухай мэдээлэл 

 
Усан дахь Mn /манган/, Fe /төмөр/ ба Ni /никель/ -ийн 
агуулга дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 
зөвшөөрсөн дээд хэмжээнээс их байлаа.  Харин 
хувиараа алт олборлодог хүний үсэн дэх Ca /кальци/, 
Ti /титан/, As /хүнцэл/ ба Sr /мөнгөн цагаан/-н агуулга 
эрүүл монгол, япон, филлипин хүний үсэнд 
агуулагдах хэмжээнээс их байгааг тогтоолоо. Мөн 
хөрсөн дэх хүнд металлын агуулгын  хуримтлалын 
хүчин зүйлийг тооцоолоход Cu /зэс/, As ба Pb /хар 
тугалга/ ын хувьд алт угаадаг цэг орчимд их байлаа. 
Эрдэнэтийн хөрс, гадаргын усны дээжийг салхины 
чиглэл, хүний үйл ажиллагаанаас хамааруулан 5 
цэгээс авч, үндсэн болон хүнд элементийн агуулгыг 
БОРФА-аар тодорхойлов. Мөн зарим нэр төрлийн 
шарилжны (Artemisia frigida.sp) дээжийг сонгон авч 
анализ хийхэд Cu, Zn /цайр/-ын агуулга маш өндөр 
байгаа нь энэ ургамал биоаккумляцийн чадвартай 
болохыг харуулсан дүн байлаа. Энэ ургамлын 
ургалтын явц дахь биоаккумляцийг гүнзгийрүүлэн 
судалж хүнд металлын бохирдлыг бууруулахад 
хэрэглэх ажил эхлээд байна. Хөрсний дээжинд 
хийсэн химийн анализын дүнгээс харахад “Эрдэнэт-
үйлдвэр” ХК-ий хаягдлын далангийн орчимд As, Cu-н 
агуулга дэлхийн дундаж хөрсөнд агуулагдах 
хэмжээнээс 1-2 дахин их байгаа нь тогтоогдлоо [7]. 

Хөрсний дээжинд хийсэн химийн анализын 
дүнгээс харахад “Эрдэнэт-үйлдвэр” ХК-ий хаягдлын 
далангийн орчимд As, Cu-н агуулга дэлхийн дундаж 
хөрсөнд агуулагдах хэмжээнээс 1-2 дахин их байгаа 
нь тогтоогдлоо. Судалгаанд хамрагдсан газруудын 
хөрсөнд агуулагдах Cu, Zn, Sr, As ба Pb-ны дундаж 
агуулгыг дэлхийн дундаж хөрсний агуулгатай 
харьцуулсан дүнг зураг 3-аар харуулав. 

 

Дүгнэлт  
Судалгаанд хамрагдсан газруудын хөрсөнд 

агуулагдах Cu, As ба Pb-ны дундаж агуулга дэлхийн 
хөрсний дундаж агуулгаас харьцангуй өндөр байгаа 
нь тогтоогдлоо.  

Хувиараа алт олборлож байгаа газрын орчимд 
хүнд металлын бохирдол харьцангуй өндөр байгааг 
анхааран цаашид тухайн орон нутгийн засаг захиргаа, 
иргэд, эрдэмтэд, судлаачид, эмч, хуульчид хамтран 
ажиллах шаардлагатай байна. 

 

 

 
Зураг 3. Хөрсөн дэх зарим хүнд металлын агуулга 
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“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” 
зургаадугаар семинар  “ Oasis ” 

 
“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт 
зургаадугаар семинарт япон, монголын эрдэмтэд 
оролцож, санал бодлоо солилцоно. Япон, 
монголын хүрээлэн буй орчны хамтын ажиллагааг 
эрчимжүүлэх зорилгоор засгийн газрын холбогдох 
шийдвэр гаргагч байгууллага, жирийн иргэдэд энэ 
салбарын сүүлийн үеийн мэдээллийг хүргэнэ. 
Семинарын илтгэгч болон оролцогчдын үнэтэй 
санал, дүгнэлтийг чухалчлан үзэх болно. Энэхүү 
дугаарт зургаадугаар семинарын илтгэгч, түүний 
илтгэлийн талаар танилцуулна. 
Хуралдаанд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хими, 
химийн инженерчлэлийн сургуулийн Ерөнхий, 
аналитик химийн тэнхимийн доктор  
Оюунцэцэгийн Болормаа “Уул уурхайн хүрээлэн 
буй орчинд үзүүлэх нөлөө, бохирдлыг үнэлэх нь”  
сэдэвт илтгэлт хэлэлцүүлнэ. 
 
 
Хэзээ:  2012 он 3 сар 12 өдөр  17:00 – 19:00 
Хаана:  Монгол-Японы төв 
Зохион байгуулагч:  Хоккайдо их сургууль 
 
 

Хөтөлбөр 
17:00 – 17:10 
Нээлт 
 
17:10 – 18:10 
“Уул уурхайн хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөө, 
бохирдлыг үнэлэх” сэдэвт илтгэл  
Монгол Улсын Их Сургуулийн Хими, хими 
инженерчлэлийн сургууль, Ерөнхий, Аналитик 
химийн тэнхимийн Доктор Оюунцэцэгийн 
Болормаа 
 
18:10 – 19:00 
Ерөнхий хэлэлцүүлэг  /Хөтлөгч: Хоккайдо их 
сургууль, Дэлхийн хүрээлэн буй орчин судлалын 
сургуулийн ассистент профессор Миязаки Шин / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илтгэгч: Доктор Оюунцэцэгийн 
Болормаа  

Монгол Улсын Их Сургуулийн Хими, 
химийн инженерчлэлийн сургууль, 
Ерөнхий, аналитик химийн тэнхим 

Мэргэжил: Химич, химийн багш 

 

ОХУ-ын Эрхүү хотын УИС-ийг 1995 онд химич, 
химийн багш мэргэжлээр магистр зэрэгтэй төгссөн. 
2001 онд ОХУ-ын Эрхүүгийн УИС-д 
“Рентгенфлуоресценцийн аргаар биоматериалын 
анализ хийх аргачлал боловсруулах, алдааны эх 
үүсвэрийн судалгаа” сэдвээр химийн ухааны 
докторын зэрэг хамгаалсан. 1995 оноос МУИС-ийн 
Химийн факультетэд багшаар ажиллаж эхэлсэн ба 
2001-2007 онд Японы Токиогийн технологийн их 
сургуульд зочин судлаач, Японы Шинжлэх ухааныг 
дэмжих сангийн (JSPS) докторын дараах шатны 
тэтгэлэгт судлаачаар, 2007-2009 онуудад Японы 
Токио Хотын Их Сургуульд зочин судлаачаар, 
2009-оноос МУИС-ийн Хими, хими 
инженерчлэлийн сургуульд багшаар ажиллан 
хүрээлэн буй орчны бохирдлын үнэлгээ, бохирдол 
бууруулах аргууд, химийн метрологийн чиглэлээр 
судалгааны ажил хийж байна. 

 

Илтгэлийн хураангуй: 
 

Сүүлийн хорь гаруй жил монголд уул уурхай, 
тэр дундаа алт олборлох үйл ажиллагаа эрчимтэй 
хөгжиж байна. Одоогоор, монгол оронд нийт 17 
аймгийн 49 сум, нэг дүүргийн 107 цэгт хувиараа 
ашигт малтмал олборлогчид (ХАМО) нар гар 
аргаар олборлолт хийж байгаа гэсэн судалгаа 
байна. Эдгээр хүмүүсийн 86.8 хувийг алтны үндсэн 
ба шороон ордын олборлогчид, 0.38 хувийг 
гянтболд, 0.73 хувийг жонш, 2.2 хувийг нүүрс, 0.14 
хувийг цагаан тугалга, 0.04 хувийг давс, үлдсэн 
хувийг үнэт чулуу болон бусад ашигт малтмал 
олборлогчид эзэлдэг гэсэн тоо баримт байна 
[http://www.bichiluurhai.mn/, http://politics.news.mn/]. 
Уул уурхайн үйлдвэрлэл, хувиараа алт олборлох 
үйл ажиллагаа хүрээлэн буй орчны бохирдол 
үүсгэх гол эх үүсвэр болно. Энэ  илтгэлд уул 
уурхайн улсын харьяа үйлдвэр болон хувиараа алт 
олборлодог газруудын хүрээлэн буй орчинд үзүүлж 
буй нөлөө, бохирдлын үнэлгээний харьцуулсан 
судалгааны ажлын дүнг танилцуулах болно. 
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“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт тавдугаар семинар 2011 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр 
Монгол-Японы төвд болж өнгөрөв.  Семинарт 30 гаруй иргэд оролцож, өргөн хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн ба энэ 
буланд уг семинарын тухай танилцуулах юм. Дэлгэрэнгүйг “Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сонины 6 
дахь дугаараас үзнэ үү. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөтлөгч: Ассистент 
профессор 
Миязаки Шин 

Илтгэгч: Доктор Яакин 
Жамбалжав 

Хэлэлцүүлгийн үеэр 

Мөнх цэвдгийн гэсэлт 
дэлхийн цаг агаарын 
дулааралтай 
холбоотой юу? 

Судалгааны тоо баримтыг нийтэд 
мэдээлэх үү? 

Ойн түймэр их болж байна. Энэ мөнх 
цэвдэгт нөлөө үзүүлэх үү? 

Мөнх цэвдгийн гэсэлтийн тухай 
ярилаа. Үүнээс сэргийлэх ямар арга 
байна вэ? 

Мөнх цэвдгийн гүн хэр зэрэг байдаг 
вэ? 

Мөнх цэвдэг нь цаг агаараас бүрэн 
хамааралтай бөгөөд  хүйтэн, дулаан байдал 
ихээхэн нөлөөтэй.  Хэнтий аймгийн нутагт 
байсан мөнх цэвдэг байхгүй болсон жишээ бий. 

Уг судалгааны материал нь хувь хүн болон хэд 
хэдэн судалгааны байгууллагад хамаарах тул 
үүнийг нэгтгэж гаргахад хэцүү. Мөн олон нийтэд 
мэдээлэх тал дээр санал зөрөөтэй байдаг. 

Ойн түймэр ургамлын бүтцийг гэмтээдэг тул 
мөнхцэвдэгт бас нөлөө үзүүлнэ. 

Мөнх цэвдэг оршин байх гол нөхцөл нь хөрсний 
дулаан тэнцвэртэй байх явдал. Тиймээс мөнх 
цэвдгийн гэсэлтээс сэргийлэхийн тулд хөрсний 
нөхцөлийг өөрчлөхгүй байх хэрэгтэй. 

Дэлхийн хэмжээнд ОХУ-ын Сибирийн нутагт 
мөнх цэвдгийн гүн 1500 м байдаг. Монгол орны 
хувьд ойролцоогоор 20-40 м боловч, Алтайн 
бүсэд мөнх цэвдгийн гүн 500м хүрэх тохиолдол 
бий. 

Асуулт, Хариулт 

Хуралдаанд оролцогсод 

Монгол орны мөнх 
цэвдэг нь тухайн газрын 
ургамлын чийг, дулааны 
горимыг тэнцвэржүүлэгч 
болдог. Нөгөө талаас 
мөнхцэвдэг улирлаар 
хөлдөхдөө овойлт өгөн ул 
хөрсөн дээр барьсан 
барилга байгууламж 
амархан хэв гажилтанд 
орж бөх батын 
үзүүлэлтүүдээ алдах 
тохиолдол элбэг байдаг. 
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Мөнх цэвдгийг улирлыг чанартайгаар 
үр ашигтай ашиглах боломж бий юу?

Мөнх цэвдгийг байгалийн хөргөгч байдлаар 
ашиглах боломжтой. Амьдрал дээр ОХУ-ын 
Сибирийн бүсэд хүнс хадгалах агуулах 
байдлаар ашиглаж байна. 

“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт тавдугаар семинарын тухай
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Хоккайдо их сургуулийн “IFES-GCOE” хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Эко Форум АББ-тай хамтран 2011 оны 
9 сарын 3 өдөр ”Япон, монголын хүрээлэн буй орчин”- өдөрлөг 2011-ийг зохион явууллаа.Симпиозумийн үеэр 
эдийн засгийн хөгжлийг дагасан амьдралын хэв маяг, хооллох соёлын өөрчлөлт, Монголь Япон, Хятад зэрэг 
орны агаарын бохирдол, хүрээлэн буй орчинд хандах хандлага, хүний нөөц зэрэг сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлэв. 
Хоккайдо их сургуультай онлайнаар холбогдож, 50 гаруй иргэд хуралдаанд оролцож, өргөн хэлэлцүүлэг 
өрнүүлсэн. Энэ буланд уг хуралдааны тухай танилцуулна. 
Сэдэв: “Амьдрах орчин ба хэв маяг -Шинжлэх ухааны ололтод тулгуурлан  амьдрах орчин ба хэв маягаа 
эргэн харах нь ” 

Байгаль орчин болон хүмүүсийн амьдрал ахуйг хэвээр хадгалж үлдэх нь чухал зүйл билээ. Өнөөгийн 
байгаль орчин, хүмүүсийн амьдралын хэв маягийн өөрчлөлт нь энэ хэвээрээ үргэлжилбэл онгон байгалиа 
хадгалж хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх асуудал нилээд төвөгтэй болно. “Уламжлагдан ирсэн ахуй амьдралаа 
хадгалж үлдэхийн тулд амьдрах орчин, хэв маягаа хэрхэн өөрчлөх ёстой вэ?” энэ тухай шинжлэх ухааны 
ололтонд тулгуурлан хэлэлцэнэ. (Дэлгэрэнгүй：ttp://gcoe.ees.hokudai.ac.jp/orse/?p=780)

Хэзээ:  2011 он 9 сар 3 өдөр  9:30～17:30  Хаана:  Монгол-Япон төвийн хурлын танхим  
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”ЯПОН МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН”- ӨДӨРЛӨГ 2011

Үндсэн илтгэл:
Сэндэнжавын Дулам 
(МУИС-ийн Нүүдлийн соёл 
иргэншил судлалын төвийн 
захирал, профессор) 
"Монгол Улс дахь хөдөөнөөс 
хот руу шилжих хөдөлгөөн ба 
соёлын өөрчлөлт" 

Илтгэл: Накагава Мичико 
(Монгол Эко Форум АББ-ийн 
нарийн бичгийн дарга)  
"Улаанбаатар хотын агаарын 
бохирдол ба хүмүүсийн 
амьдрал" 

Үндсэн илтгэл: Вада Эйтаро 
(Киото их сургуулийн Дэлхийн 
хүрээлэн буй орчин судлалын 
төвийн хүндэт профессор , 
Монгол Эко Форум АББ-ийн 
тэргүүн) 
“21-р зууны Монгол - Монгол 
орны хээр талын идэш 
тэжээлийн гинжин хэлхээг 
шулуун шугамаар илэрхийлэх 
боломжтой юу?- ” Илтгэл: Такэмото Юкимаса 

(Ёккайчи их сургууль, 
Хүрээлэн буй орчин, 
мэдээллийн сургуулийн 
профессор)  “Ёккайчи хотын 
SO2  агаарын бохирдол ба 
Хятад Тэнжинь хотын 
агаарын байдал” 

Илтгэл: Авая Каяко (Ёккайчи 
Их сургууль, Хүрээлэн буй 
орчин, мэдээллийн 
сургуулийн профессор)  
“Үйлдвэрийн бохирдолтой 
тэмцэж буй Ёккайчи хот”

Илтгэл: Ямашита Тэппэй 
(Японы Их сургуулийн 
Биологийн нөөц судлалын 
сургуулийн профессор ) 
“Хүрээлэн буй орчны 
боловсрол ба иргэдийн 
ухамсар” 

Илтгэл: Яманака Ясүхиро 
(ХоИС,ДХБОСС、IFES-GCOE 
–ийн удирдагч) 
“IFES-GCOE”-ийн талаарх 
ойлголт -Хил хязгаар, цаг 
үеийн холбоон дээр орших 
байгаль дэлхий-“ 

Хөтлөгч: Миязаки Шин 
(Хоккайдо их сургууль, 
Дэлхийн хүрээлэн буй орчны 
судлалын сургуулийн 
ассистент профессор 

Нэгдсэн хэлэлцүүлгийн товч агуулга 
Амьдралын хэв маяг, ялангуяа хооллох соёлын тухайд 
жилийн турш махан хоол хэрэглэх болсноор өвчлөлт 
нэмэгдэж буй талаар хөндөж ярилцав. 
Эдийн засгийн хөгжил, хүрээлэн буй орчинд тулгамдаад буй 
агаарын бохирдол, хог хагдал, цаг агаарын дулаарал зэрэг 
асуудлыг хөндөж ярилцав. Японд мөн адил агаарын 
бохирдол, хог хаягдал зэрэг асуудал үүсч байсан бөгөөд 
эдгээр асуудлыг шийдвэрлэсэн туршлагыг нэвтрүүлэх 
саналтай байв. 
Хүний нөөцийн тухайд хөгжингүй орноос ойлголт болон 
тоног төхөөрөмжийн тал дээр ялгаатай байгааг дурьдаад, 
хүний нөөцийг хөгжүүлэхийн тулд тухайн оронтой өргөн 
харилцаатай байж, гадаадад суралцах боломж бүрдүүлэх 
хэрэгтэй тухай яригдлаа.

Сонин эрхлэн гаргасан:  
Хоккайдо их сургууль, Хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухааны 
сургууль “Глобал COE хөтөлбөр”ийг дэмжих төв 
Миязаки Шин, Ёшимүра Нүбүхико 
Хаяг: Хоккайдо муж Саппоро хот Кита дүүрэг Жюүжёо ниши 5 
И мэйл: gcoe@ees.hokudai.ac.jp 
Утас: 011-706-4861,4862 Факс: 011-706-4867 
Вэб хуудас: http://www.ees.hokudai.ac.jp/gcoe/



 



 

 

Сонин эрхлэн гаргасан:  
Хоккайдо их сургууль, Хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухааны 
сургууль “Глобал COE хөтөлбөр”ийг дэмжих төв 
Миязаки Шин, Ёшимүра Нүбүхико 
Хаяг: Хоккайдо муж Саппоро хот Кита дүүрэг Жюүжёо ниши 5 
И мэйл: gcoe@ees.hokudai.ac.jp 
Утас: 011-706-4861,4862 Факс: 011-706-4867 
Вэб хуудас: http://www.ees.hokudai.ac.jp/gcoe/


