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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/ 



НИЙТЛЭГ ТАЛ БИЙ БОЛОХООР ГАР НИЙЛЖ, ЯЛГААТАЙ ТАЛ БИЙ БОЛОХООР ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ БАЙДАГ 2010/10  

                       

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



НИЙТЛЭГ ТАЛ БИЙ БОЛОХООР ГАР НИЙЛЖ, ЯЛГААТАЙ ТАЛ БИЙ БОЛОХООР ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ БАЙДАГ 2010/10  

                       

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

Цас м�с

жилийн хур тунадас 
400mm >

жилийн хур тунадас 
< 50mm

Увс нуур
Хөвсгөл нуур

Сэлэнгэ Гол

ОрхонГол Хэрлэн Гол

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.

4 
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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 

5

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 ! 



НИЙТЛЭГ ТАЛ БИЙ БОЛОХООР ГАР НИЙЛЖ, ЯЛГААТАЙ ТАЛ БИЙ БОЛОХООР ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ БАЙДАГ 2010/10  

                       

 

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 

 

      

      

      

      

      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Цаашдын төлөвлөгөө 

 

2011 он 2 сар 

“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сэдэвт 
дөрөвдүгээр хуралдаан 

“Япон, монголын хүрээлэн буй орчин” сонин, дугаар 5 

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

Сонин эрхлэн гаргасан:  
Хоккайдо их сургууль, Хүрээлэн буй орчны шинжлэх 
ухааны сургууль  
“Глобал COE хөтөлбөр”ийг дэмжих төв 
Миязаки Шин, Ёшимүра Нүбүхико 
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://www.ees.hokudai.ac.jp/gcoe/en/index.html 

Үндсэн илтгэгч, хөтлөгч: 
Док. Яманака 

Үндсэн илтгэгч:  
Док. Цогтбаатар 

Хэлэлцүүлгийн явц 

Илтгэлийг шимтэн сонсож байв.
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Дулаарал ба ойн тухай хэлэлцүүлэг 


