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Нэгдүгээр бүлэг. Говь-Алтай аймгийн байгаль-газарзүйн 

үндсэн үзүүлэлтүүд 
 

1.1 Гадаргын шинж чанар, үүсэл хөгжил ба геоморфологийн мужуудын ялгаа 
Монгол орон Ази тивийн гүнд, янз бүрийн ландшафт, геологийн структурын заагт орших тул 

геоморфологийн хувьд ихээхэн сонирхолтой юм. Монгол орныг бараг бүх талаас нь тойрон 

хүрээлэх Төв Азийн өндөр уул нурууд нь Атлантын болон Номхон далайн орчил урсгалаас 

тусгаарлах уур амьсгалын томоохон хаалт болдог. Иймд далайгаас тусгаарлагдсан, алслагдсан энэ 

байдал нь тус орны нутаг дэвсгэр дээр эх газрын эрс тэс уур амьсгал бүрдэх, говь, цөлийн ландшафт 

өргөн хэмжээнд тархах нөхцлийг бүрдүүлдэг ажээ. Энэ байдлын тод жишээ болсон газар бол  Говь-

Алтай аймаг болно.  

Тус аймгийн нутаг дэвсгэр өргөн уудам, нутаг дэвсгэрийн нийт хэмжээ 141.4 мян км2,  хойноос 

урагшаа 602 км, баруунаас зүүн тийш 421 км үргэлжлэх тул эдгээр чиглэлд гадаргын ерөнхий төрх, 

байгалийн нөхцөл эрс өөрчлөгдөх ба энэ нь нутгийн төв хэсэгт уулс, хойт,  өмнөд хэсэгт талархаг 

гадарга зонхилох байдлаар илэрдэг.  

 

Зураг 1.  Гадаргын ерөнхий мэдээлэл 

Тус аймгийн нутаг дэвсгэрийн 89 хувийг 1000 м-ээс дээш өндөртэй өндөрлөг тал, цав толгод, уул 

нурууд эзэлдэг. Тухайлбал, уулс (1500-3000 м) нийт нутаг дэвсгэрийн 59 %, цав толгод (1000-1500 

м) - 35%, элэгдлийн тал - 5%-ийг тус тус эзэлдэг байна (Зураг 1). Гадаргын  дундаж өндөр д.т.д. 1714 

м байна (Зураг 1). Тус аймгийн хамгийн өндөр цэг нь нутгийн  баруун хойт хэсэгт орших Алтайн 

салбар уулсын нэг Сутай хайрхан уул (д.т.д.4090 м),  нам цэг нь нутгийн баруун өмнөд хэсэгт орших 

Алтайн өвөр говийн Элст өндрийн өврийн Цагаан сайр (д.т.д.526 м) болно. Энэ нам цэг Говь-Алтайн 

төдийгүй монголын нам цэгээр шинээр тогтоогдоод байгаа  юм. 

1.2 Уур амьсгалын нөхцөл  
Говь-Алтай аймгийн дийлэнхи нутаг уур амьсгалын мужлалаар гандуу дулаан зунтай, хахир болон 

хахирдуу өвөлтэй мужид хамрагдах бол Монгол Алтай болон Говийн Алтайн нурууны гол нурууд 

чийглэгдүү, зэврүүвтэр зунтай, хахир өвөлтэй мужид, Их Нууруудын хотгор, Нууруудын хөндийд 
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хамрагдах зурвас нутгууд хуурай сэрүүвтэр зунтай хахир болон хахирдуу өвөлтэй мужуудад 

хамрагдана.   

Тус аймгийн өмнөд хилээр хүрээлэн тогтсон уул нуруу цөөн бэсрэг уулс цав толгод бүхий талархаг 

гадаргатай учраас дулаан бүсийн хуурай халуун агаар өмнө зүгээс чөлөөтэй нэвтрэн орж ирдэг нь 

дийлэнхи нутгаар зун дулаан, гандуу уур амьсгал ноёлох гол хүчин зүйл болно. Нөгөө талаас 

дэвсгэр гадарга ургамал нөмрөг багатай, элс, чулуурхаг гадарга ихтэй тул нарны элчинд хэт халж 

агаарын температурыг ихэсгэж ууршилтыг нэмэгдүүлнэ. Нутгийн баруун болон хойд зүгт хүрээлэн 

тогтсон өндөр уулс нь хур тунадасны гол замналыг хааж тогтсон байдаг нь энд ерөнхийдөө цөлийн 

мэт уур амьсгалын нөхцөл бүрэлдэх гол хүчин зүйл болно.  

Дулаан горим 

Говь-Алтай аймгийн дийлэнхи нутаг дулаан, гандуу зунтай мужид хамрагдах ч дулааны горим 

болон түүний хуваарилалт өртөө, станциудын байршлаас хамааран харилцан адилгүй 

хуваарилагдсан байна.  

Тус аймгийн хувьд өвлийн улиралд хонхор хотгор газраа арай хүйтэн, өндөрлөг газраа агаарын доод 

үе давхрагын температурын инверсийн нөлөөгөөр дулаавтар, харин зун үүний эсрэг нам газраа 

халуун, өндөрлөг газраа сэрүүвтэр (100 м өндөрсөх тутам 0.50С-аар дулаарах) байна. Аэрологийн 

хэмжилтээс үзвэл өвлийн улиралд хонхор хотгор газраа 600-900 м орчим, уулархаг газраа 300-400 

м зузаан тонгоруу үе (өндрөөс дулаардаг) бараг өдөр бүр тогтоно. 

Өвөл нь ууландаа -17-19°С, хөндий, хотгор, говь нутгаар -20 -23°С хүрч хүйтэрнэ. Хамгийн хүйтэн 

1 дүгээр сард ууландаа - 40°С-45°С, хөндий хонхор газарт -45- 50°С хүрч хүйтэрнэ.  

Зуны улиралд ууланд 8-15°С, хөндий говь, хотгортоо +20-24°С хүрч халдаг. Хамгийн халуун 7 сард 

2000 м-ээс дээш өндөрт 20-30°С, нам хотгор говьдоо 30-35°С хүрдэг. Зарим үед нам хотгор газарт 

хөрсний гадаргад 65-70°С хүрч хална.   

Говь цөлийн бүсэд намар хожуу хүйтэрч, хавар эрт 3 дугаар сарын 20-доор дулаарч байхад өндөр 

уулын бүсэд эрт хүйтэрч (9 дүгээр сарын 25), хавар 5 дугаар сарын эхээр дулаарах тул ууландаа 

жилийн 235-260 хоног, говьдоо 180-220 хоног хүйтэн байна. 

Харин 10°С-ээс дээших идэвхитэй температурын нийлбэр 1500-2000 м хүртэлх өндөрт 1100-1400°С 

байх бөгөөд 1000 м хүртэлх өндөрлөг нутагт +2800°С-ээс дээш дулаан байна.  

Чийгшлийн горим  

Монгол орны нэгэн адил Говь-Алтай аймаг нь далай тэнгисээс алслагдсан, эргэн тойрон өндөр уул 

нуруугаар хүрээлэгдсэн, агаар хуурай, хур тунадас бага, жилийн температурын зөрүү ихтэй эх 

газрын эрс тэс уур амьсгалтай, хуурайдуу нутаг юм. Агаар хуурай учраас жилийн дулааны улиралд 

чийгшил нийт нутагт 50-60 %, үүнээс говьд 30-50 % байдгаас үзэхэд агаар нэлээд хуурай, агаарын 

харьцангуй чийг ууландаа 9-10 %, говьд 3-4 хувьд хүрч буурна.  

Агаарын хуурайшилтаас шалтгаалан хур тунадасны хэмжээ нийтдээ бага, далайн түвшнээс дээш 

2500 м газарт 260 мм, 2000 м-ийн өндөрт 180 мм, харин 1000-1500 м өндөрт 50-80 мм хур тунадас 

дулааны улиралд унадаг. Уулархаг нутагт цас эрт ордог бөгөөд өндөр уулын бүсэд намрын анхны 

цас 8 дугаар сарын эхээр, хаврын сүүлчийн цас 6 дугаар сарын эхний 10 хоногт ордог. Энд жилийн 

188-200 хоног цасан бүрхүүлтэй байна. Хээр, говь-цөлийн бүсэд цасан бүрхүүл бараг тогтдоггүй, 

тогтсон ч 24-50 хоногоос үл хэтэрнэ. Алтайн уулс, түүний орчмоор цасан бүрхүүл 5-10 см, бусад 

нутгаар 5 см-ээс ихгүй зузаантай байдаг. Мөн цасан шуурга шуурах тохиолдол цөөнгүй, ууландаа 

цасан шуургатай өдрийн тоо 15-23, говь хөндийд 5-6 хоног байдаг.  
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Салхины горим 

Говь-Алтай аймгийн нутаг нь салхины нөлөө ихтэй. Жилийн дундаж салхины хурд ууландаа 2 м/сек, 

говь 5 м/сек байна. Салхитай өдрийн тоог жилээр гаргавал өндөр ууландаа 123, үүнээс 2000 м 

хүртэлх өндөрлөг нутагт 37-86, говьд 60-122 хүрнэ. Харин 15 м/сек-ээс дээш салхитай өдрийн тоо 

өндөр ууланд 35 хоног, уулын хээрт 25 хоног, говьд 30 хоног байна. Салхины хамгийн их хурдны 

хэмжээг 20-30 м/сек гэж тэмдэглэжээ. 

Жилийн салхины явцыг ажиглаж үзвэл 3 сараас 6 сар хүртэл салхины эрчимшил өндөр байдаг 

бөгөөд Ажбогд станцын хувьд 3-6 сарын салхины олон жилийн дундаж хурд 5,5-6 м/сек, Алтай 

станцын хувьд мөн саруудад 4-4,5 м/сек хооронд хэлбэлзэнэ. Салхины хурд намар мөн үл ялиг өсөх 

зүй тогтол ажиглагдана.  

Хотос хоолой, хотгор дагуу салхины хурд хамгийн ихтэй бөгөөд Баян-Уул, Есөнбулаг, Тонхил, 

Шарга зэрэг сумдад жилд тохиолдох хүчтэй салхитай өдрийн тоо 25-30 хоног байдаг байна.  

1.3 Ус, усан орчин ба усны нөөц  
Говь-Алтай аймгийн нутаг дэвсгэр ус зүйн сүлжээний хувьд Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савд 

багтах бөгөөд  сав газрын 14,24 хувь нь тус аймагт ногдоно.  

Монгол оронд нэгдүгээр эрэмбийн сайр-горхи 31948, хоёрдугаар эрэмбийн горхи 8406, гуравдугаар 

эрэмбийн гол 1977, дөвөрдүгээр эрэмбийн гол 426, тавдугаар эрэмбийн гол 100, зургаадугаар 

эрэмбийн гол 24, долоодугаар эрэмбийн буюу томоохон гол 6 (үүнд: Орхон, Сэлэнгэ, Шишхэд, 

Идэр, Ерөө, Эг багтана), наймдугаар эрэмбийн 2, есдүгээр эрэмбийн 1 гол бий (Г.Даваа, 2017). 

Эдгээрээс Говь-Алтай аймагт нэгдүгээр эрэмбийн 665, хоёрдугаар эрэмбийн 149, гуравдугаар 

эрэмбийн 33, дөвөрдүгээр эрэмбийн 5, тавдугаар эрэмбийн 2, зургаадугаар эрэмбийн 1 гол оршино.  

Аймгийн хамгийн том гол нь Хангайн нурууны ноён оргил Отгонтэнгэрээс эх авах Завхан гол 

бөгөөд түүний нийт урт 808 км, ус цуглуулах талбай нь 71210 ам км2 юм. Завхан гол нь хойд хэсэг 

Дэлгэр, Тайшир, Жаргалан сумдын нутгаар 300 гаруй км урт урсаж Айраг нуурт цутгадаг. Тайшир 

сум хүртэл эхний хэсэгт голдрилын өргөн 30-60 м, усны гүн 0.6-25 м, урсгалын хурд 1-1.5 м/сек 

байна. Тайшираас доош хэсэг газар голдрил нь 3-8 хүртэл салаалах тул үндсэн голдрилыг ялгахад 

бэрх. Завхан голын баруун гараас түүний хамгийн том цутгал Шурагийн гол нийлнэ. Богд голын 

цутгалаас доош голдрил 100-350 м хүртэл өргөсөн задгайрч, усны гүн 0,7-1,5 м, урсгалын хурд 0.7-

1,2 м/сек болно (Г.Даваа, 2016). Завхан голын ус нь эрдэсжилт бага боловч элсэн хурдас дундуур 

урсдагаас хатуу урсац, булингар харьцангуй ихтэй.  

Энэ аймагт тус улсын бүх нуурын 1,6%, талбайн 0,8 хувьтай тэнцэх 49 нууртай. Тэдгээрийн талбайн 

нийлбэр 130,8 км2, 10 км2-аас дээш талбайтай нуур 4, нийт нуурын 32,7% нь 2000 м-ээс өндөрт 

байрлах ба тэдгээрийн талбайн нийлбэр 30.8 км2, хамгийн том нуур нь Ихэс (19.3 км2), Шаргын 

цагаан (15.7 км2), Сангийн далай (15.5 км2) зэрэг голдуу хатаж ширгэдэг нуурууд болно. Тектоник 

хотос, эолын гаралтай нууруудтай. Олонхи нуур нь эрдэс давсны их нөөцтэй (Цэрэнсодном, 2000).  

1.4 Хөрсний хэв шинж, газарзүйн онцлог  
Говь-Алтай аймгийн нутаг дэвсгэр хөрс газарзүйн мужлалаар Говийн их мужид хамрагдах бөгөөд 

тал нутгаар тархах хөрсийг хотгорын бүсшилтэй нутагт хамруулан Монголын өрнөд мужид багтаах 

бол уулархаг нутгаар тархсан хөрсийг Монголын Алтайн болон Говь Алтайн мужид тус тус 

хамрагдана (Доржготов, 2009). Энд уур амьсгал халуун, хуурай, тунадас бага зэргээс гадна ус, 

салхины нөлөө, уулын чулуулгийн өгөршил зэрэг нь хөрс үүсэх өвөрмөц нөхцлийг тодорхойлно.   
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1.5 Ургамлан нөмрөгийн хэв шинж, газарзүйн онцлог  
Говь-Алтай аймгийн нутаг дэвсгэр нь бүхэлдээ ургамал-газарзүйн шинэ мужлалтаар Голоарктикийн 

аймаг (царство)-ийн Бореал болон Эртний газар дундын тэнгисийн дэд аймагт (подцарство) 

хамрагдах ажээ. Эдгээрээс уулархаг болон нутгийн хойт хэсэг нь Бореал дэд аймгийн Хээрийн дэд 

их мужийн Алтай-Зүүнгарын болон Тува-Монголын мужид, өмнөд хэсэг нь  Эртний газар дундын 

тэнгисийн дэд аймгийн Сахар-Говийн их мужийн Туран-Зүүнгарын дэд их мужийн Зүүнгарын муж, 

Говийн дэд их мужийн Алтайн өвөр говь-Бейшаны мужид тус тус хамрагдана (Р.В.Камелин, 2010). 

Энэхүү мужлалыг задалж үзвэл Аж богд, Хөвчийн нуруу, Тахийн шар нуруу зэрэг уулс нь Алтай-

Зүүнгарын мужийн Өмнөд Монгол Алтайн тойрогт, Алтайн нуруу, түүний салбар уулс Тува-

Монголын мужийн Говь-Алтайн тойрогт, Их Нууруудын хотгорын хэсэг нь Тува-Монголын 

мужийн Өмнөд Хангайн тойрогт, Аж Богдоос урагш орших цөл газар Зүүнгарын мужийн 

Номингийн тойрогт, Эдрэнгийн нуруу, Суман хайрхан, Алтайн өвөр говийн хэсэг бүхэлдээ Алтайн 

өвөр говь-Бейшаны мужийн Алтайн өвөр говийн тойрогт тус тус багтдаг байна.   

Эндээс харвал тус аймгийн нутаг нь ургамлын аймгийн хувьд өвөрмөц онцлогтой, гарал үүслийн 

хувьд ялгаатай мужуудын заагт байрлах ажээ. Нөгөө талаар нутгийн дунд хэсгээр байрлах Алтайн 

уулт тогтолцоо нь умардын зүйлүүд  өмнө зүг гүн түрж орох нөхцлийг бүрдүүлж байхад уулс 

дотоодын хотгорууд нь цөлийн элементүүд умар зүг алс нэвтрэн түрж ургахад нөлөөлж байдаг. 

Иймээс шинэсэн ойн  тархалтын өмнөд цэгээс хойш заган ойн хэвшил тааралдах нь бий.  

Уулс дотоодын хотгорт уур амьсгалын тонгоруу үүсдэг тул ургамалжил нь цагираг бүслүүр үүсгэн 

тархсан байдаг. Энэ үзэгдлийг Хяргас нуур, Шаргын говийн хотгорт Х.Буян-Орших (1992), Баруун 

хуурайн хотгорт Е.И.Рачковская (1993) нар  илрүүлэн тэмдэглэсэн байдаг. Ургамал нөмрөгийн 

цагираг хэлбэрийн тархац Шаргын хотгорт улам тод ажиглагдах бөгөөд цагирагийн солигдолт нь 

хотгорын төв хэсгийн цөлийн хэвшинжээсээ-цөлийн хээр -цөлжүү хээр улмаар хуурай хээрт 

шилжих журмаар явагдана.  

Уулархаг нутгийн ургамалжлын үндсэн нэгж болох бүслүүр нь уул нуруудын газарзүйн байрлал, 

д.т.д өргөгдсөн байдал,  хажуу бэлийн налуу, зүг зовхис болон чулуурхаг байдалтай 

хамааралтайгаар илэрдэг. Бүслүүр нь өндрийн тодорхой хэмжээнд уур амьсгал, хөрс, орчны бусад 

хүчин зүйлийн зохилдлогоогоор бүрэлдэн бий болсон нэг буюу хэд хэдэн хэвшинжийн тодорхой 

зүй тогтлоор байрласан ургамалжлын бүлгэмдлээс тогтдог. Энэ нь ургамалжлын бүсийн тухай 

ойлголтоос үндсээрээ ялгаатай биогазарзүйн нийлмэл үзэгдэл юм. Бүслүүр нь уулсын янз бүрийн 

хажуугийн ургамалжлыг нэгтгэдэг тул өндрийн хэлбэлзэл, үргэлжлэх зай, эзлэх талбайн хувьд 

харилцан адилгүй. Уулархаг нутгийн янз бүрийн районд ургамалжлын нэг хэвшинжийн бүслүүр ч 

хоорондоо бүтэц, бүрэлдэхүүнээрээ ихээхэн ялгаатай байдаг. Иймд ургамалжлын бүслүүрийг дотор 

нь дэд бүслүүрт хуваадаг.  

Энэ бүхнээс  үзэхэд  тус аймгийн нутагт ургамалжил нь хотгор нам газартаа цагираг бүс, ууландаа 

босоо бүслүүр үүсгэн тархах ба хотгорын төвөөс гадагшлан гадаргын харьцах өндөр нэмэгдэх 

хирээр ургамлан бүлгэмдлүүд тодорхой зүй тогтлоор (хуурайгаас арай чийглэг хэвшинж рүү) 

солигдож байна. Говь-Алтай аймгийн нутагт ургамалжлын бүс бүслүүр цөлөөс уулын тундр хүртэл 

ээлжлэн солигдож уулын ян оргилоор дуусдаг ба бие даасан ойн бүслүүр байдаггүй. Хээрийн 

ургамалжилтаас  өндөр уулын нуга, тагийн ургамалжил шууд үргэлжилдэг ба хүйтсэг дэрт алаг өвст 

бүлгэмдэл тусгай дэд бүслүүр үүсгэн тархдаг онцлогтой. Дэд бүслүүрийн бүтцээрээ Сутай, Алаг 

хайрхан төв Монгол Алтайд, Хасагт хайрхан, Хан Тайширын нуруу зүүн өмнөд Монгол Алтайд, 

Бурханбуудай, Гичгэний нуруу өмнөд Монгол-Говь-Алтайд, Тахийн шар нуруу, Хөвчийн нуруу 

Зүүнгарын хувилбарт тус тус хамрагдана. 

Төв Монгол Алтайн хувилбарт хамрагдах уулсын ургамалжил нь  цөлийн хээр- хээр- хүйтсэг-

хуурайсаг өвслөг ургамал-хүйтсэг дэрт алаг өвст-заримдаг тагийн ургамалжил, зүүн өмнөд Монгол 
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Алтайд хээржүү цөл-цөлийн хээр- цөлжүү хээр-хуурай хээр-уулын хээр-хүйтсэг хээр-хээржсэн 

улалж, бушилзат-сарьдгийн хүйтсүү-чулуусаг ургамалт, өмнөд Монгол-Говь-Алтайд цөл- цөлийн 

хээр- хээр-хүйтсэг-хуурайсаг өвслөг ургамал-заримдаг тагийн ургамалжил, Зүүнгарын хувилбарт  

багтах уулс нь хээржүү цөл-цөлжүү хээр-хуурай хээр-уулын хээр-хээржсэн улалж-бушилзат 

бүслүүр, дэд бүслүүрийн эрэмбийг үүсгэдэг. 

Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд өргөргийн бүс, өндрийн бүслүүр үүсгэх, бүсийн бус байдлаар тархах 

ургамалжлын хэвшинжүүдийг дараах байдлаар хуваан  үзэж болно. Үүнд: 

1. Өндөр уулын тундр 

2. Өндөр уулын хүйтсүү-хуурайсаг нуга 

3. Сэрүүн бүсийн ой  

4. Хээр 

5. Цөл 

6. Цайдмын ургамалжил 

1.6 Ландшафтын тархалтын зүй тогтол ба үндсэн ландшафтууд 
Алтайн нурууны дагууд хамрагдах хэсэг нь уур амьсгалын хувьд эх газарлаг шинжтэй, голуудын 

сүлжээ харьцангуй сайн хөгжсөн, олон жилийн цэвдэг чулуулаг үргэлжилсэн ба тасалданги 

тархсанаас гадна бусад их мужийг бодвол уул нурууд нь нийтдээ өндөр өргөгдсөн байдгаараа 

онцлог юм. Иймд эндхийн ландшафтад мөстлийн үеийнхтэй төстэй байгалийн нөхцөлд бүрэлдэн 

тогтсон цэвдэгт-хуурайсаг маягийн уулын бушилзат нугын ландшафтаас гадна хээрийн бүдүүн 

ялзмагт хөрстэй дэгнүүлэн алаг өвс-ботуульт ургамалжил бүхий Тяньшаныхтай ойролцоо шинжтэй 

өндөр уулын хээрийн ландшафт, мөн хуурай хээрийн бүдүүн ялзмагт хөрстэй алаг өвс-ботууль-

жижиг бутлаг үетэнт ургамалжил бүхий уулын хуурай хээрийн ландшафт голлон  тархжээ. 

Алтайн гол нуруунд  өндөр уулын ян сарьдаг, уулын нуга, уулын хээрийн ландшафт голлох боловч 

салбар уулсад цөлийн нөлөө их туссан байдаг. Ялангуяа Алтайн өвөр говьтой хил залган орших Аж 

Богд, Эдрэнгийн нуруу болон  Алтайн нурууны өвөр хажуунуудад хуурай хээр, цөлжүү хээрийн 

ландшафт ноёрхдог байна. Түүнчлэн тусгаар орших ихэнх уулсад өмнөдийн хуурай хээр, цөлжүү 

хээрийн ландшафт голлох ажээ. 

Уулархаг ландшафтын гол онцлог нь түүний өндрийн бүсшил үүсгэх явдал юм. Гэвч тухайн орчны 

үнэмлэхүй өндөр, хажуугийн зүг зовхисын ялгаанаас ландшафтын бүслэг байдал их хамаарахаас 

гадна ландшафтын дотоод бүтэц ч ихээхэн алаг цоог байдаг.Уулсын хамгийн дээд давхаргад 

ялгардаг ландшафтын онцгой хэв шинж бол хур цас мөс юм. Энэ нь Монгол Алтайн нурууны 10 

орчим тооны өндөр оргилуудад тархах ажээ. Ян сарьдгийн ландшафт Монгол алтайн нуруунд 

нийтдээ 3000 м-ээс дээш өргөгдсөн хэсэгт тохиолдох ба мөнх цастай уулсад 3250 м-ээс дээш цасны 

хил хүртэл, мөнх цасгүй уул нуруудад 3300-3350 м-ээс дэээших уулсын орой, хажууг хамардаг 

байна. Өндөр уулын нугын ландшафт Монгол Алтайн нурууны тэгшивтэр гадаргатай далайн 

түвшнээс дээш 3000 м, түүнээс дээш өргөгдсөн уулсад тархжээ Уулын хээрийн ландшафт Монгол 

Алтайн нуруунд хамгийн их тархсан. Ялангуяа тусгаар орших өндөр уулсад уулын хээрийн 

ландшафт голлоно.  

Говь-Алтай аймгийн нутагт ой мод бараг байхгүй. Зөвхөн Хасагт хайрхан, Хар Азрагын нурууны ар 

хажуу дагуу шинэсэн ой тодорхой ареалд тархжээ. Харин говь, цөлийн бүсэд багтах Захуйн 

баянбүрдэд тооройн төгөл ой, Алтайн өвөр говийн бусад хэсгээр заган ой тархсан. 

Дээр дурьдсан ландшафтууд бол уулархаг хотгор гүдгэр, түүний үнэмлэхүй өндрийн хэмжээтэй 

уялдаж буй болсон өвөрмөц ландшафтууд юм. Харин эдгээрээс доод түвшинд уулс дотоодын 

хотгорын ёроол дагуу орших өмнөдийн хуурай хээр, цөлжүү хээр, заримдаг цөлийн ландшафтууд 
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нь уг уулсын системийг тал бүрээс нь хүрээлэн орших уудам хотгор, түүний хуурайшуулах үйл 

явцтай холбоотойгоор тархжээ. 

Монгол орны өргөн уудам нутгийн  гуравны хоёр орчмыг уулархаг газар эзлэх бөгөөд тэдгээр уул 

нуруудыг уудам хотгорууд зааглан оршино. Алтай, Хангай мэтийн томоохон уулт тогтолцооноос 

гадна дээрх уулсын дотоод дахь салбар эгнээ уулсыг хотгорууд тусгаарлан байх нь  түгээмэл ажээ. 

Хотгорууд нь ихэвчлэн гол мөрний хөндий, нуурын хотос хонхор газруудыг даган байрлажээ. 

Хотгоруудад зонхилон тархсан хурдас чулуулаг нь дунд, дээд дөрөвдөгчийн настай, нуур – 

пролювийн, пролювийн ба мөстлийн гаралтай элсэнцэр, шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй 

байдаг. Нунтаг карбонатлаг хүрэн, нунтаг карбонатлаг цайвар хүрэн,  цөлөрхөг хээрийн мараалаг 

бор, цөлийн бор саарал  хөрсөн дээр үүсч  тогтворжсон чулуулаг алаг өвс –ерхөгт, алаг өвс –

ботуульт, баглуур –сайрын хялганат, заримдаа харгана ба элслэг ургамал бүхий заримдаг сөөгөнцөр 

–сайрын хялганат бүлгэмдэл  Алтайн нурууны хотгоруудаар өргөн тархжээ.  
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Хоёрдугаар бүлэг. Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны үндсэн 

үзүүлэлтэд гарсан өөрчлөлт  
 

2.1 Уур амьсгалын өөрчлөлт  
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаанд ашиглагдаж буй тоон загвар, сүүлийн 2000 жилд гарсан 

өөрчлөлтийг модны цагиргын өсөлтөөр тооцож гаргасан үр дүн, өнөөгийн уур амьсгалын өөрчлөлт 

зэрэг нь энэ үзэгдэл цаашид ч эрчимжихийг баталж байгаа билээ.  

Говь-Алтай аймгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг үнэлж үзэхэд дунджаар 1,5-1,9 oC-ээр өссөн 

байна (Зураг 2). 

a  b  

Зураг 2. Агаарын температурын өөрчлөлт цаг уурын ажиглалт эхэлсэн хугацаанаас хойш: а) Алтай станц; b) Ажбогд 

станц 

Орон зайн хуваарилалтын хувьд зуны хур тунадасны хэмжээ Алтайн уулархаг бүс нутаг, Говь, зүүн 

өмнөд бүс нутгаар 1961 оны түвшинтэй харьцуулахад бага зэрэг өсч байгаа бол бусад бүс нутагт 

0,1-2,0 мм/жил хэмжээтэйгээр буурч байна.  

a  b  

Зураг 3. Агаарын температурын өөрчлөлт цаг уурын ажиглалт эхэлсэн хугацаанаас хойш: а) Алтай станц; b) Ажбогд 

станц 

Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд үнэлж үзэхэд нутгийн хойд хэсгээр хур тунадас 0,05-0,1 мм/жил 

хэмжээгээр буурч байгаа бол нутгийн өмнөд хэсэгт 5-15 мм/жил хэмжээтэй нэмэгдэж байна. Энэ 

өсөлт Төгрөг, Ажбогд, Цогт, Цээл сумдад илүү тод ажиглагдана.  
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a    b  

Зураг 4. 30 градусаас дээш халсан өдрийн тоон олон жилийн явц: а) Алтай станц; b) Ажбогд станц 

1940 оноос хойш гангийн давтагдал Монгол Улсын хэмжээнд нэмэгдсэн бөгөөд 2000 оноос хойш 

дараалсан гантай, гандуувтар жилүүд тохиолдох нь элбэгшсэн байна. Сүүлийн жилүүдэд тохиосон 

гангаас 2000, 2002, 2010 оны ган нийгэм-эдийн засагт ихээхэн хохирол учруулсанд тооцогддог 

(TNA, 2016).  

a  b  

Зураг 5. Ганг SPI үзүүлэлтээр тооцсон байдал: а) Алтай станц; b) Ажбогд станц 

Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд ганг Хур тунадасны нормчилсон индексээр (SPI) тооцож үзэхэд 

гангийн давтагдалд 10 жилд 3 жил нь гантай байдаг байсан бол 2000 оноос хойш энэ давтагдал 4-5 

жил болж нэмэгдсэн байна. Гантай жилүүдийг дотор нь задалж үзвэл 2011 оноос хойш 5 жил ган 

тохиолдсон бөгөөд эрчмийн хувьд 2010 оны ганг бодвол бага эрчимтэй тохиолдсон байна (Зураг 5).  

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн хэтийн хандлага 

Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн хэтийн хандлагыг тооцох зорилгоор дэлхийн олон хүрээлэн, 

төв, их сургуулиуд өөр өөрийн дэлхийн орчил хөдөлгөөний загварыг (GCM) зохион ажиллуулж 

байна. Түүхэн уур амьсгалын өөрчлөлтийг 1860-2005 оноор, ирээдүйн хэтийн хандлагыг 2006-2100 

он хүртэл хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын олон янз түвшинд тооцож байгаа бараг 40 GCM-ийг 28 

төв ажиллуулж байна. Ерөнхийдөө хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын 4 сценарийн хүрээнд тооцсон 

байна.  

Монгол орны хувьд уур амьсгалын өөрчлөлтийн хандлагыг хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын өндөр, 

дунд, бага гэсэн 3 сценариар 10 GCM-ийн дунджаар тооцож үзсэн байна (TNA, 2016). Ерөнхийдөө, 

температурт гарч буй өөрчлөлт агаарт ялгаруулах хүлэмжийн хийн агууламжаас шууд хамааралтай 

бөгөөд өвлийн температур бага зэрэг, харин жилийн температурын хэлбэлзэл зуны температуртай 

харьцуулахад их байна. Температурын өсөлтийн эрчим бүх сценари дээр өөр хоорондоо дүйж байна. 
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Ойрын ирээдүйд 2016-2035 онд агаарын температур 2,0-2,3 oC-аар өсөх төлөвтэй байгаа бол 2081-

2100 онд 2,4-63 oC-аар эрс өсөх үр дүн гарч байна. 

Хур тунадасны хувьд өвлийн цасны орох хэмжээ нэмэгдэх төлөвтэй, харин зуны хур бороонд ямар 

нэг мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарахгүй буюу аль ч сценариар 10% бууралт ажиглагдах аж. Өвлийн 

тунадасны хэмжээ 2016-2035 онд 10,1-14,0 %, 2081-2100 онд 15,5-50,2% тус тус өсөх төлөв 

ажиглагдана.  

a  

b  

Зураг 6. Алс ирээдүй 2081-2100 оны температурын өөрчлөлтийн газарзүйн тархалт: а) өвөл b) зун 

a  

b  

Зураг 7. Алс ирээдүй 2081-2100 оны хур тундасны өөрчлөлтийн газарзүйн тархалт: а) өвөл b) зун 

 

2.2 Усны нөөц, хэрэглээнд гарч буй өөрчлөлт  
Гадаргын ус. Монгол орны гол мөрний нийлбэр урсац 5 хувийн хангамшилтай элбэг устай жилд 

69.5 км3, 75 хувийн хангамшилтай бага устай жилд 23 км3 хүрч хэлбэлзэнэ. Гол мөрний урсацын 

дийлэнхийг бүрдүүлэгч хийгээд байгалийн бүс бүслүүрийг төлөөлөх Сэлэнгэ, Онон, Булган, Ховд, 

Байдраг, Халх гол зэрэг том, томоохон голуудын жилийн 5, 50, 75 хувийн хангамшилтай жилд 

Монгол оронд бүрдэх нийт урсацтай уялдуулан жил жилийн нийт урсацын хөдлөлзүйг тогтоож 

байна. Монгол орны гол мөрний нийт урсац 1978 оноос хойш аажим нэмэгдсээр 1993 оронд 78.4 

км3 хүрч, үүнээс хойш аажим буурсаар 2002 онд хамгийн бага 16.7 км3 устай байв. 2015 онд 83.3 
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хувийн хангамшилтай, олон жилийн дунджаас бага, 2016 он 26 хувийн хангамшилтай, элбэг 

услагтай байв. 2015 онд манай орны нутаг дэвсгэр дээр 22.6 км3 урсац бүрдсэн нь гол мөрний олон 

жилийн дундаж урсацаас 34.6 хувиар бага буюу 12.0 км3-ээр бага устай байв. Харин 2016 онд 36.2 

км3 урсац бүрдсэн нь гол мөрний олон жилийн дундаж урсацаас 4.6 хувиар их буюу 1.6 км3-ээр ахиу 

устай байв (зураг 8). 1996 оноос 2016 онд 21 жил үргэлжилсэн бага устай үе үргэлжилж байна. 2015 

онд Монгол орны зүүн хязгаар Халх гол, баруун хязгаар Алтай нурууны өврийн Булган голын савд 

гол мөрний услаг олон жилийн дунджаас их, Хангай нурууны өврийн голд дунджийн орчим, бусад 

гол мөрний савд бага устай байв (Г.Даваа, 2017). 

 

Зураг 8. Монгол орны жилийн нийлбэр урсац, км3/жил 

Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын, Алтайн Өвөр Говийн, Хяргас нуур – Завхан голын гэсэн 3 сав гурван 

сав газрын хэмжээнд тооцсон олон жилийн дундаж усны өнгөрөлт Гуулин, Тонхил, Шарга 

харуулуудын мэдээгээр 9,42 м3/сек, 0,24 м3/сек, 0,97 м3/сек тус тус байна.  

    

Зураг 9. Гадаргын усны өнгөрөлтийн олон жилийн явц 

Үндсэн гурван харуул дээр хэмжигдсэн усны өнгөрөлтийн мэдээллээс үзэхэд Завхан голын хувьд 

1991 оноос, Зүйлийн голын хувьд 2000 оноос, Шарга харуулын хувьд 1994 оноос усны өнгөрөлтийн 

хэм хэмжээнд эрс өөрчлөлт гарсан байна. Сүүлийн жилүүдийн ажиглалтаар Гуулин, Тонхил, Шарга 

харуулын хувьд усны өнгөрөлт 0,051 м3/сек*жил, 0,01 м3/сек*жил, 0,009 м3/сек*жил эрчимтэйгээр 

буурч байна (Г.Даваа, 2017).   

1940-өөд оны үед боловсруулсан Монгол Улсын 100000 метрийн масштабтай байр зүйн зурагт 

үндэслэвэл манай улсад нийт 15514,7 км2 талбай бүхий 4296 нуур байсан. Хиймэл дагуулын 

мэдээлэл ашиглан нууруудыг зураглаж үзэхэд 2000 онд нийт 15384,3 км2 талбайтай 4069 нуур, 2006 

онд 14696,6 км2 талбай бүхий 3825 нуур, 2014 онд нийт 14305,6 км2 талбайтай 3727 нуур, 2015 онд 

14312,6 км2 талбайтай 3464 нуур бүртгэгджээ. Эндээс үзэхэд нуурын талбай 1940 оны түвшинтэй 
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харьцуулахад 2000 онд 0,8%, 2006 онд 5,3%, 2014 онд 7,8%, 2015 онд 7,8% тус тус буурсан буюу 

ширгэсэн байна (Зураг 10).  

 

Зураг 10. Монгол орны нуурын талбайн өөрчлөлт ба хатаж ширгэсэн нуурын тоо 

Томоохон нууруудын усны түвшин сүүлийн 20 жилд буурах хандлагатай байна. Ялангуяа, татам, 

дэнжид байрлах үерийн усаар тэжээгдэх нууруудын түвшин цаашид ч бага байх төлөвтэй. Эдгээрт 

говийн бүсэд байрлах Хяргас, Бөөнцагаан, Орог зэрэг нуурыг нэрлэж болно.  

Судалгааны хүрээнд зайнаас тандан судалгааны аргаар усны нормчилсон ялгаварын индекс (NDWI) 

ашиглан Шаргын Цагаан нуур, Сангийн Далай, Ихэс, Алаг нуур, тэдгээрийн орчмын услаг байдлын 

өөрчлөлтийг судалсан болно.  

 

Шаргын цагаан нуур 

 

Сангийн Далай нуур 

 

Ихэс нуур

 

Алаг нуур

 

   Тогтмол татарсан талбай 

   Өөрчлөлтгүй 

   Тогтмол усжих талбай 

Зураг 11. Нууруудын өөрчлөлт 35 жилийн хугацаанд 
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Сүүлийн 35 жилийн хугацаанд нуурын усан мандалд гарсан өөрчлөлтийг Дэлхийн гадаргын усны 

мэдээллийн сангийн аргачлалаар зураглаж үзэхэд Шаргын цагаар нуурын хувьд өөрийн байгалийн 

эргээс 900-1200 м-ийн зайнд татарсан, Сангийн далай нуур 280-320 м татарсан, Ихэс нуур баруун 

болон өмнөд эрэг дагуу 50-280 м татарсан байна. Харин Алаг нуур, Ихэс нуурын зүүн хөвөөгөөр 

эерэг өөрчлөлт буюу усан орчин нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байна (Зураг 11). Энэ мэт хандлага 

аймгийн бүх л нууруудад явагдаж байгаа нь дамжиггүй тул цаашид нууруудын морфометрийн 

болон усан орчны судалгааг нарийвчлан гүйцэтгэх шаардлагатай байна.   

М1:100000 тoпoзурагт зарим мөстлийн массивын талбай нэлээд ялгаатай зурагдсан учраас энэ зураг 

дахь мөстлийн бүх талбайг сүүлийн үеийн агаарын гэрэл зураг, сансрын хиймэл дагуулын мэдээгээр 

олсон талбайтай харьцуулах нь учир дутагдалтай байна. Гэхдээ уг зурагт тэмдэглэгдсэн зарим 

мөстлийн массивын хэлбэр, тархац сансрын мэдээнийхтэй ойролцоо байгаа учраас зарим мөстлийн 

талбайг топoзургийнхаар авч харьцуулж болох юм. Тухайлбал, М1:100000 тoпoзурагт Самартай, 

Чандмань, Цагаан уул, Хайртын даваа, Хажимын салаа, Cутай, Хатуугийн Мөнх цаст уулын 

мөстлийн талбай алдаа багатай 3.31 км2, 2.83 км2, 6.69 км2, 2.79 км2, 4.04 км2, 14.0 км2, 5.89 км2 тус 

тус байсан бол 1989-1992 оны Landsat дагуулын мэдээгээр эдгээр мөстлийн массивын талбай 3.05 

км2, 1.15 км2, 6.60 км2, 2.96 км2, 4.25 км2, 10.81 км2, 5.89 км2 тус тус болжээ. Эдгээр мөстлийн талбай 

дурьдсан 2 хугацаа хооронд дунджаар 12.3 хувиар багасчээ. Landsat дагуулын 1989-1992 оны 

мэдээгээр 25 уулсын мөстлийн массивын талбай тодорхойлж, мөн дагуулын 1999-2002 оны 

мэдээгээр тодорхойлсон талбайтай харьцуулж үзвэл эдгээр мөстлийн талбай 9.8 хувиар багасчээ. 

Газрын доорхи ус.  Алтайн өвөр говийн сав газрын дэвсгэр нутгийн нийт 218250 ам км талбайн 

хэмжээнд 889 сая м3/жил ашиглалтын баримжаат нөөцтэй байхаар тооцоо гарч байгаагийн дотор 

нэгж талбайдаа дундаж (1-3.0 л/с/км2 хооронд буюу дунджаар 31500 шоо м/жил/км2) ашиглалтын 

баримжаат нөөцтэй 3424 ам км талбайд 108 сая шоо м/жил нөөц, дунджаас бага (0.3-1 л/с/км2 

хооронд буюу дунджаар 20500 шоо м/жил/км2) ашиглалтын баримжаат нөөцтэй 22301 ам км 

талбайд 457 сая м3/жил нөөц, бага (0.03-0.3 л/с/км2 хооронд буюу дунджаар 5203 шоо м/жил/км2) 

ашиглалтын баримжаат нөөцтэй 54161 ам км талбайд 282 сая м3/жил нөөц, тун бага (0.003-0.03 

л/с/км2 хооронд буюу дунджаар 520 шоо м/жил/км2) ашиглалтын баримжаат нөөцтэй 69390 ам км 

талбайд 36 сая м3/жил, үндсэндээ усгүй юмуу маш бага (<0.003 л/с/км2 буюу <94.6 шоо м/жил/км2) 

ашиглалтын баримжаат нөөцтэй 68974 ам км талбайд 7 сая м3/жил ашиглалтын баримжаат нөөц тус 

тус бүрэлддэг байна.  

Хүснэгт 1. Алтайн өвөр говийн сав дахь газрын доорхи усны нөөцийг тооцоолсон дүн, сумдаар 

Сумын нэр Нийт нөөцийн хэмжээ, 

сая м3/жил 

Нийт газар доорхи 

усны нөхөн 

сэргээгддэг нөөцийн 

хэмжээ (сая м3/жил) 

Алтай 90,67 25,322 

Бугат 29,56 7,209 

Цээл 16,75 28,659 

Цогт 44,35 62,322 

Эрдэнэ 51,25 24,796 

Төгрөг 1,971 2,044 

Аймгийн дүн 234,5 150,352 

 

Алтайн өвөр говийн савын газрын доорхи усны нөхөн сэргээгддэг нөөцийн зонхилох хэсэг нь 

пролювийн хурдас дахь ус агуулагч үе давхарга, мөн түүнчлэн пермиэс өмнөх насны атираажсан 

тунамал, бялхмал, түрмэл, метаморф чулуулгаас зонхилж тогтсон ус агуулагч ан цавлаг бүсэд 

хуримтлагдана (МИНИС, 2018).  
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Хяргас нуур-Завхан голын сав газарт одоогийн байдлаар тогтоогдоод байгаа газрын доорхи усны 

нөөцийг сав газрын хэмжээнд авч үзвэл 15.38 сая м3/жил гэж тогтоогдсон бол Говь-Алтай аймагт 

багтах хэсэгт нөөц 10,432 сая м3/жил байна. Хяргас нуур-Завхан голын сав газар дахь газрын доорхи 

усны нөхөн сэргээгдэх нөөцийн зонхилох хэсэг нь Хангайн нуруу, Хан хөхийн нурууны уулсыг 

бүрдүүлсэн үндсэн чулуулаг руу болон уул, нуруудын хоорондох гол, горхи, сайрын хөндий дагаж 

тархсан дөрөвдөгчийн настай, төрөл бүрийн гарал үүсэл бүхий хурдас руу хур тунадас нэвчих 

замаар бүрэлдэж байна (ДБХС, 2013).  

Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газрын хэмжээнд газрын доорхи усны тархалт нөөц, горим, чанар 

харьцангуй муу судлагдсан. Одоогийн судлагдсан түвшингээс харахад тус сав газрын нутаг дэвсгэрт 

газрын доорхи ус сарнимал, ховор, нэн жигд биш тархалттай, хязгаарлагдмал тэжээмж бүхий 

хомсдолд өртөмтгий нөөцтэй, ихэнхдээ ундны усны чанарт тавигддаг стандартыг хатуулаг 

эрдэсжилт, устөрөгчийн илтгэгч, азотын агуулгаар хангадаггүй химийн найрлагатай, цаашид худаг 

усны хангамжийг нэмэгдүүлэх, усны чанарыг ашиглахын өмнө сайжруулах шаардлага бүхий газрын 

доорхи ус зонхилж тархсан сав газрын нэг юм. Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газрын доорхи усны 

нөхөгдөх нөөц нь Цэцэг нуурын эргэн тойронд болон Боорж голын адаг, Шаргын цагаан нуурын 

хөндий зэрэг нам доор газарт хуримтлагддаг байна. Тус сав газрын доорхи усны нөөцийг авч үзвэл 

нийт 354 сая шоо м нөхөн сэргээгддэг нөөц байгаа гэсэн тооцоо  гарсан бөгөөд уг нөөцийн зонхилох 

хэсэг нь бага буюу нэг ам.км талбайд 5-10 мм/жил нөхөн сэргээгддэг нөөцтэй, үлдсэн хэсэг нь тун 

бага буюу нэг ам.км талбайд 0-5 мм/жил нөхөн сэргээгддэг нөөцтэй болохыг тогтоосон байдаг. 

Газрын доорхи усны ашиглалтыг 1990 оны уст цэг ба 2015 оны уст цэгийн байдлыг харьцуулан 

үзвэл Говь-Алтай аймгийн хувьд 1819 ш худаг байсан бол 2015 оны байдлаар 931 ш худаг болж 

буурсан байна. Хамгийн их тоогоор цөөрсөн буюу эвдэрсэн нь бетон хашлагат болон гүн өрмийн 

худгууд бөгөөд гар худгийн хувьд 113 худаг дарагдсан буюу усны ундарга багасаж хатаж ширгэсэнд 

тооцогдож байна.  

 

Зураг 12.  Худаг уст цэгийн өөрчлөлт 
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2.3 Хөрсний элэгдэл, эвдрэл  
Хөрс усаар элэгдэх үйл явц. Говь-Алтай аймгийн хувьд нийт нутгийн дунджаар 2,4 тн/га*жил хөрс 

байгалийн аясаар элэгдэх үзэгдэлд өртөнө. Орон зайн хувьд усны элэгдэл идэвхитэй явагдах бүс 

нутагт Монгол Алтай, Говийн Алтайн уул, нуруудын ар хажуу, бэл болон томоохон сайрууд 

багтана. Зураг 13-аас харахад усны элэгдэл эвдрэлд өртөх талбай ихээр тэлж байгаа бөгөөд энэ нь 

нэгд уур амьсгалын ерөнхий төлөв байдалд гарч буй өөрчлөлт, нөгөөтэйгүүр дэвсгэр гадарга орж 

буй хур тунадасыг шингээх чадвар муутайгаас үүдэн гадаргын урсац бүрэлдэж байгааг илтгэнэ.  

Өнгөрсөн хугацаанд гарсан өөрчлөлтийг регрессийн аргаар тооцон зураглаж үзэхэд сүүлийн 15 

жилийн хугацаанд усны элэгдэл ховор ажиглагдах бүс нутаг, тухайлбал, Хөх-Морьт, Баян-Уул, 

Дэлгэр сумын нутгаар энэ үзэгдэл нэмэгдэх хандлагатай байна.  

a b  

Зураг 13. Хөрс усаар элэгдэх үйл явц: a) жишиг онуудын төлөв байдал; b) цаашдын хандлага 

Аймгийн хэмжээнд усны элэгдэл эвдрэл жилд 0,022-0,024 тн/га хэмжээтэйгээр нэмэгдэх 

хандлагатай байгаа бөгөөд элэгдэл эвдрэл, хөрсний зөөгдлийн судалгааг орон нутагт 

мониторингийн түвшинд судалж тодорхойлох шаардлага бий.   

Хөрс салхиар элэгдэх үйл явц. Говь-Алтай аймгийн хувьд нийт нутгийн дунджаар 3,5 тн/га*жил 

хөрс байгалийн аясаар элэгдэх үзэгдэлд өртөнө. Орон зайн хувьд салхины элэгдэл идэвхитэй 

явагдах бүс нутагт уулс дотоодын болон уулс хоорондын хотгорууд, өргөгдсөн хэвгий тал, өргөн 

бэл газрууд багтана. Зураг 14-өөс харахад салхины элэгдэл эвдрэлд өртөх талбай ихээр тэлж байгаа 

бөгөөд энэ нь сүүлийн жилүүдэд газар ашиглалтанд гарсан өөрчлөлттэй шууд хамааралтай. Учир нь 

усны элэгдлээс ялгарах гол шинж салхины элэгдэл явагдах идэвхитэй давхарга хөрсний гадаргаас 

дээш 20-30 см бөгөөд ургамлан нөмрөг байх түвшиндөө хэвийн хөгжиж байх нөхцөл элэгдлийн 

орчин сайжирдаг. Харамсалтай нь Говь-Алтай аймаг төдийгүй Монгол Улс даяар ажиглагдаж 

байгаа зохицуулалтгүй уул уурхай, шороон замын олшрол, бэлчээрийн даац хэтрэлт зэрэг нь 

салхиар зөөгдөх материалын хэмжээг нэмэгдүүлж улмаар салхины элэгдэл өсөх гол шалтгаан болж 

ирсэн.  
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Өнгөрсөн хугацаанд гарсан өөрчлөлтийг регрессийн аргаар тооцон зураглаж үзэхэд сүүлийн 15 

жилийн хугацаанд салхины элэгдлийн бүс төдийлөн өөрчлөгдөөгүй ч үзэгддэг орчиндоо тэлэх 

хандлага ихээр ажиглагдаж байгаа. Ялангуяа энэ үзэгдэл уулархаг бүс нутагт идэвхитэй нэмэгдэж 

байна.  

a   b  

Зураг 14. Хөрс салхиар элэгдэх үйл явц: a) жишиг онуудын төлөв байдал; b) цаашдын хандлага 

Аймгийн хэмжээнд салхины элэгдэл эвдрэл жилд 0,15-0,23 тн/га хэмжээтэйгээр нэмэгдэх 

хандлагатай байгаа бөгөөд элэгдэл эвдрэл, хөрсний зөөгдлийн судалгааг орон нутагт 

мониторингийн түвшинд судалж тодорхойлох шаардлага бий.   

  

2.4 Ургамлан нөмрөгт гарсан өөрчлөлт  
Ойн сан. Говь-Алтай аймгийн ойн бүхий талбай аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн    11.83%–ийг 

эзэлж, 13 сумын нутаг дэвсгэрт тархан ургана. 

Хүснэгт 2. Ойн сангийн талбай, нөөц сум тус бүрээр 

д/д Сумын нэр Бүх талбай Талбайд эзлэх 

хувь 

Ойн 

сангийн 

нөөц 

Нөөцөд 

эзлэх 

хувь 

1 Алтай 294107 17,57 148574 8,54 

2 Бигэр 3069 0,18 306 0,02 

3 Бугат 114892 6,87 13403 0,77 

4 Тонхил 83378 4,98 9082 0,52 

5 Төгрөг 33709 2,01 3352 0,19 

6 Халиун 43071 2,57 541988 31,15 

7 Цогт 454058 27,13 355552 20,44 

8 Цээл 14801 0,88 3442 0,20 

9 Шарга 37387 2,23 57237 3,29 
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10 Эрдэнэ 590362 35,28 102916 5,92 

11 Жаргалант 3179 0,19 340310 19,56 

12 Есөнбулаг 1329 0,08 149800 8,61 

13 Тайшир 128 0,01 13940 0,80 

Нийт дүн 1673470 100 1739902 100 

 

Ойн сангийн нийт талбайн 33.61%-ийг ойгоор бүрхэгдсэн, 66.38% нь ойгоор бүрхэгдээгүй талбай 

эзэлж байна. Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн 83.69%-ийг байгалийн ой,    16.31%-ийг бут сөөг, ойгоор 

бүрхэгдээгүй талбайн 97.04%-ийг тармаг заг, 2,85%-г байгалийн аясаар загжсан, 0,11%-г заг түүсэн 

талбай тус тус эзэлж байна.   

Тус аймгийн ой гарал үүслийн хувьд өөрөө аясаараа сэргэн ургасан байгалийн ой бөгөөд 

бүрэлдэхүүний хувьд заг мод бүхий ой зонхилно. Байгалийн ойн талбайг модны төрлөөр авч үзвэл 

Шинэс (Larix sibrica) 8599 га, Заг (Haloxуlon ammodendron) 461678 га, Тоорой (Populus Diversifolia) 

5 га, Улиас (Populus laurifolia) 510 га талбайг тус тус эзлэн ургаж байна.  

Шинэсэн ой. Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд нийт 8599 га талбайд шинэсэн ой тархсан бөгөөд үүний 

22,5 хувь нь тусгай хамгаалалттай газар нутаг хамрагдана. Харин үлдсэн хувь нь цармын бүсийн ой 

гэж тоологдсон. Нийт шинэсэн ойн нөөц 1070090 м3 бөгөөд үүнээс болц гүйцсэн ойн нөөц 1058220 

м3, тэдгээрийн эзлэх талбай 8437 га байна (Ойн судалгаа хөгжлийн төв, 2012). 

Говь-Алтай аймгийн шинэсэн ой насны хувьд 7-9 дүгээр насны ангид хамрагдах талбай дийлэнхи 

хувийг эзэлнэ. Аймгийн хэмжээнд тархсан ойн 29 хувийг 30 градусаас дээш налуутай газар ургах 

ой эзэлж байгаа нь сонирхол их татна.  

Зайнаас тандан судалгааны аргаар үнэлсэн ойн хомсдлын үнэлгээгээр Говь-Алтай аймгийн 

хэмжээнд 2001-2018 оны байдлаар 2 га ой үгүй болсон бөгөөд энэ нь 2000 оноос 3,4 хувиар буурсан 

үзүүлэлттэй байна.  

 

Зураг 15. Ойн хомсдол жилээр (globalforestwatch.org) 

Аймгийн хэмжээнд ажиглагдаж буй ойн хомсдлын гол шалтгаануудад үргэлжилсэн ган 

хуурайшилт, түүнээс улбаалах хортон шавжийн хэт олширол тэргүүлэх бөгөөд малын тоо толгойн 

өсөлт уулын ойн сэргэн ургалтанд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа тул энд залуу болон дунд насны ойн 

эзлэх хувь бага байгааг илтгэнэ.  

Ойн сэргэн ургалтыг дэмжих шинэсэн ой бүхий газрыг бүрэн хамгаалалтанд авах асуудал тус 

аймгийн хувьд чухал бөгөөд ингэснээр Монгол Алтайн нуруунаас усжих гол, горхины урсац болон 

гүний усны тэжээгдлийн тогвортой байдал хангагдана.    

Заган ой. Говь-Алтай аймгийн заган ойн сангийн нийт талбай 548177 га ба үүний 35,6% нь ойгоор 

бүрхэгдсэн, 64,3% нь ойгоор бүрхэгдээгүй ойн талбай эзэлж байна. Нийт заган ойн 40 орчим хувь 
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нь улсын тусгай хамгаалалттай газар, түүний орчны бүс нутагт хамрагдана. Заган ойн сангийн 35,5% 

нь байгалийн заган ой, 59,8% нь тармаг заг, загжих талбай болон хатсан заг бүхий талбай эзэлж 

байна (Хүснэгт 3). 

Хүснэгт 3. Говь-Алтай аймгийн заган ойн сангийн талбай (Ой судалгаа, хөгжлийн төв, 2012) 

Д/д 

Сумын 

нэр  

Ойгоор бүрхэгдсэн  Ойгоор бүрхэгдээгүй  

Нийт 

дүн Байгалийн ой  Сөөг торлог  Дүн 

Тармаг 

мод  

Загжих 

талбай  Дүн  

1 Алтай  70638 700 71338 222769   222769 294107 

2 Бигэр        3069   3069 3069 

3 Бугат  9754   9754 105138   105138 114892 

4 Тонхил 9358   9358 74020   74020 83378 

5 Төгрөг   186 186 33523   33523 33709 

6 Халиун  9123   9123 29790   29790 38913 

7 Цогт  178138 326 178464 251642 23952 275594 454058 

8 Цээл  1260 241 1501 13300   13300 14801 

9 Шарга 6266 346 6612 29721   29721 36333 

10 Эрдэнэ 177620 89868 267488 315120 7754 322874 590362 

  Нийт  462157 91667 553824 1078092 31706 1109798 1663622 

 

ШУА-ийн Геоэкологийн хүрээлэнгээс гаргасан дүнгээр аймгийн хэмжээнд тархсан заган ой 1976-

1982 оны дундажтай харьцуулахад 2011 оны байдлаар 40,514 га-аар буурсан, харин тармаг заг 

191,091 га-аар нэмэгдсэн байна (ГЭХ, 2015). 

 

Зураг 16. Заг бүхий сумдын заган ойн модны нөөц 

Заган ойн нөөц тогтоох стандарт хүснэгт ашиглан Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд тооцсон нөөцийн 

үнэлгээнээс үзэхэд байгалийн заган ойн нөөц 313956 м3, тармаг загийн нөөц 54654 м3 байна (Зураг 

16).   

Аймгийн хэмжээнд тархсан заган ой насны хувьд 3-7 дугаар ангиудад хамрагдаж байна. Болц 

гүйцсэн ой, залуу ой зонхилно. Энэ нь насны хувьд энд тархсан заган ой харьцангуй залуу, сэргэн 

ургалт хангалттай явагдах нөхцөлтэй гэж дүгнэхэд хүргэнэ. Заган ойн талбайн 92,7 хувь нь 3-р 

бонитетийн ангид хамрагдах бөгөөд аймгийн хэмжээнд дундаж бонитет 2,87 байна. Байгалийн 

загийн ойн дундаж өтгөрөл 0,34 бөгөөд нийт ойн талбайн 93,27 хувь нь 0,3-0,4 өтгөрөлтэй байна. 
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Заган ойг түлшний зорилгоор түүхгүй байх шийдвэр гараад 10 гаруй жил болж байгаа ч энэ зөрчил 

орон нутагт огт арилахгүй байна. Харин ойн зохион байгуулалтын тайланд заг түүсэн талбайг тэгээр 

авч ирсэн нь орон нутгаас энэ мэт судалгааны ажлын үр дүнд бодит үнэлгээ хийж нягталдаггүйг илт 

харуулна.  

Судалгаа явуулах хугацаанд Говь-Алтай аймгийн Тонхил, Алтай, Цээл, Цогт сумдад заг түүх явдал 

хэвшмэл үзэгдэл болох нь ажиглагдсан. Тухайлбал, Цогт сумаас Цээл сум орох төв зам дагуу 

суурьшсан 25 өрхийн гадна 2-3 куб метр (овроор) бэлтгэсэн заг байсан. Харин Тонхил сумын газар 

нутагт хилийн цэргийн дугаар застав хэрэглээний зорилгоор том машины тэвш дүүрэн явган заг 

бэлтгэсэн байсан зэргээс харахад цаашид заг түүх зөрчилд зохицуулалт хийх шаардлага байгаа нь 

харагдаж байна.  

    

Фото 1.  Заг түүсэн байдал 

Говь-Алтай аймгийн нутаг дэвсгэрт тархсан заган ой нь Алтайн Өвөр говьд тархсан баянбүрдүүдийн 

усан хангамжийн буфер болох томоохон экологийн үүргийг гүйцэтгэх тул түүний хамгаалалт, өсөлт 

хөгжил, цаашлаад тэлэх асуудал чухалд тооцогдоно.  

 

2.5 Ургамлан нөмрөгийн бүтээмжид гарсан өөрчлөлт  
Ландсат хиймэл дагуулын 1986-2019 оны мэдээн дээр хийсэн дүн шинжилгээнээс үзэхэд Монгол 

Алтай, Говийн Алтайн салбар уулс, тэдгээрийн уулс дотоодын хотгор, хөндийгөөр ургамлан 

нөмрөгийн бүтээмж буурах хандлагатай байгаагаас гадна Дэлгэрийн тал, Улаан шалын хоолой зэрэг 

өргөгдсөн тэгш талд энэ үзүүлэлт мөн эрчимтэй буурч байна. Шарга, Бигэр, Ихэс нуурын 

хотгоруудын эргэн тойрон мөн сөрөг хандлага илэрч байна.  



Эко-Инноваци, Хөгжлийн Төв НҮТББ 

 

 

23 Говь-Алтай аймгийн цөлжилтийн төлөв байдал ба менежмент 

 

 

Зураг 17. Ургамлан нөмрөгийн бүтээмжид гарсан өөрчлөлт 

Нэр дурьдсан газруудад илэрч буй ургамлан нөмрөгийн бүтээмжийн бууралт нь нэг талаас уур 

амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой ч, нэлээдгүй их нөлөөг малын тоон өөрчлөлт үзүүлсэн нь мэдээж. 

Ялангуяа нуур, шанд тойрмын эргэн тойрон ажиглагдах бууралтыг шууд хүний нөлөө буюу бэлчээр 

ашиглалтын өнөөгийн байдлаас хамааралтай гэж дүгнэхээр байна.  

а  б  

Зураг 18. Хуучин усалгаатай газар тариалангийн газруудын доройтлын хэм хэмжээ: а)Гуулин тосгон; б) Баянтоорой 

тосгон  

Хүний зохисгүй нөлөөллийн улмаас доройтож буй газрын өөр нэг жишээ нь 1990 оноос өмнө 

хөгжүүлж ирсэн усалгаатай газар тариалангийн газруудын орхигдол юм. Зураг 18-т Гуулин, 

Баянтооройн орчимд илэрч буй доройтлыг тодруулж харуулав.  



Эко-Инноваци, Хөгжлийн Төв НҮТББ 

 

 

24 Говь-Алтай аймгийн цөлжилтийн төлөв байдал ба менежмент 

 

  



Эко-Инноваци, Хөгжлийн Төв НҮТББ 

 

 

25 Говь-Алтай аймгийн цөлжилтийн төлөв байдал ба менежмент 

 

Гуравдугаар бүлэг. Газрын доройтол, цөлжилтийн төлөв 

байдал  
Говь-Алтай аймгийн цөлжилт, газрын доройтлын төлөв байдлыг газрын бүтээмжид гарсан 

өөрчлөлтийн динамикаар төлөөлүүлэн үнэлсэн болно. Газрын бүтээмжин дор хүнс тэжээл, түүхий 

эд, эрчим хүч (өөрөөр хэлбэл, хангамжийн үйлчилгээ) зэрэг хүмүүний амьдралыг тэтгэх зэрэг 

газраас бий болох аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний биологийн чадавхийг ойлгоно. Хөдөө аж 

ахуйн экосистемийн бүтээмжийг зохистой байдлаар дээшлүүлэх нь газар ашиглалтыг тэлэх дарамт 

шахалтыг бууруулж ингэснээр байгалийн экосистемд үүсэх хохирол, түүний доройтлыг эрс 

бууруулна. Энэ нь ургамалд хадгалагдах энерги ба түүний амьсгал хоёрын ялгавараар 

тодорхойлогдох гадаргын дээрхи нийт ургац/бүтээмж (NPP) гэсэн ойлголттой бүрэн дүйцнэ 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

- Траектори гэж цаг хугацааны туршид бүтээмжид гарч буй өөрчлөлтийн хэмжээг хэлнэ. Эхний 

трендийг бүхий л цаг хугацааны туршид жил бүрийн бүтээмжийн хэмжүүрт зохицсон шугаман 

регрессийн налуугаар харуулсан бөгөөд үнэлгээ хийхдээ Mann-Kendall Z  оноог ашигласан нь z= 

≤ -1.96 болжээ (CSIRO, 2017).   Тайлан явуулах хугацаа бүрд гарааны үнэлгээний дата дээр 

сүүлийн жил болгоны ЦҮБ-н хэмжээг Trends Earth арга зүйд NDVI-ийн жилийн интеграл гэж 

үнэлэн нэмж оруулах ба бүх дата өгөгдлийн бүлгүүдийн трендийг болон сүүлийн 8 жилийн дата 

өгөгдлийг тооцоолсоны үндсэн дээр үнэлгээ хийх хэрэгтэй.  

- Гүйцэтгэл бол тухайн газрын бүтээмж адил төстэй газарт нэг цаг хугацаанд байгаа бүтээмжтэй 

харьцуулахад ямар байгааг харуулдаг харьцуулалт юм. Эхний бүтээмжийн гүйцэтгэл тухайн 

газрын хэсэгт пикселийн дундах суурь оны тооцоог удаах жил бүрийн бүтээмжийн 90 орчим 

хувьд хамаарах пикселийн тоог үнэлнэ. Энэ арга зүй Глобал Агроэкологийн бүсүүд болон газрын 

бүрхэвч (300 м ESACCI) хоёрын нэгдлийн хамт газрын нэгжүүдийг бүс нутаг шиг тодорхойлж 

тогтоодог. Хамгийн багадаа 50%-ийн тархалттай байгаа NPP-ийн пикселүүд гүйцэтгэл тухайн 

онцлог нэгэндээ энэ хэмжүүрээр доройтлыг илэрхийлж болох юм.  

- Төлөв байдал гэдэг бол тухайн газар нутаг дээрх одоогийн бүтээмжийг өнгөрсөн үеийн 

бүтээмжтэй харьцуулсан харьцуулалт юм. Гарааны нөхцлийн үе шат эхний доройтлын байдлыг 

тогтоох жил бүрийн бүтээмжийн хэмжүүрүүдийг ангилж авч үздэг. Хамгийн багадаа ангиллын 

50%-д пикселүүд доройтлыг илтгэж болох юм (CSIRO, 2017). Тайлан илгээх цаг тухай бүрт 

бүтээмжийн нөхцөл байдлын үнэлгээ нь тайлагнаж байгаа үеийн турш жил бүрийн бүтээмжийн 

хэмжээг хэмжсэн дунджийг (4 хүртэлх жилийн шинэ өгөгдөл) суурь оны тооцоолол хийсэн 

бүтээмжийн ангилалтай харьцуулалт хийх хэрэгтэй. NPP-ийн төлөв байдлын ангилал нь гарааны 

үе шат болон тайлагнах цаг үеийн хоорондох хоёр ба түүнээс дээш ангиллаар өөрчлөгдөж байгаа 

нь бүтээмжийн нөхцөл байдал эрс өөрчлөгдөж байгааг илэрхийлж байна (CSIRO, 2017). 

Үнэлгээнд дунд ялгах чадвартай МОДИС болон өндөр ялгах чадвартай Ландсат хиймэл дагуулын 

мэдээг 2000-2019 оны хооронд цуглуулж дүн шинжилгээ хийсэн болно. Хандлагад илэрч буй 

өөрчлөлтийг баталгаажуулах зорилгоор талбайн судалгаа хийсэн бөгөөд талбай дээр ургамлан 

нөмрөгийн бүрхэц, хөрсний ялзмаг зэрэг үзүүлэлтийг үндэс болгон доройтлын зургийг 

баталгаажуулсан болно.  

Судалгааны дүнгээр нийт нутаг дэвсгэрийн 79,5 хувь нь их бага хэмжээгээр доройтсон бөгөөд 

үүнээс доройтол нэмэгдэх хандлагатай газар нутаг (дунд, хүчтэй, нэн хүчтэй зэрэглэлд хамрагдах) 

41,9 хувийг эзэлж байна. Доройтлын зэрэг сул гэж үнэлэгдсэн нутгийн хэмжээ нийт нутгийн 37,6 

хувийг эзлэх бөгөөд энэ бүс нутаг нь NDVI утгын хөдлөлзүйгээр тогтвортой хэлбэлзэлтэй буюу хур 

тунадас, зуншлагын байдлаас хамааран өөрчлөгдөх магадлал өндөртэй нутаг юм (Зураг 19).  
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Зураг 19. Говь-Алтай аймгийн цөлжилт, газрын доройтлын төлөв байдал 
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Цөлжилт, газрын доройтол хүчтэй илэрсэн буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 70-аас илүү хувь нь сулаас 

дээш доройтлын зэрэгт хамрагдах нутаг дэвсгэрт Хөх-Морьт, Шарга, Баян-Уул, Халиун сумд 

багтаж байна. Харин Жаргалан, Тайшир, Дэлгэр, Есөнбулаг, Цогт, Эрдэнэ, Алтай сумдын хувьд 

доройтлын нийлбэр үнэлгээг дунд зэрэгт бусад сумдад илэрсэн цөлжилт, газрын доройтол сул гэж 

үнэлэгдэнэ.  

Хүснэгт 4. Цөлжилт, газрын доройтлын зэрэглэл, сумдын нутагт эзлэх хувиар 

 
Доройтоогүй Сул Дунд Хүчтэй Нэн хүчтэй 

Алтай 39.3 28.3 14.6 9.5 8.3 

Баян-Уул 0.3 15.3 33.8 31.3 19.2 

Бигэр 56.1 31.1 11.2 1.2 0.4 

Бугат 34.0 46.7 17.3 1.3 0.7 

Цээл 22.7 48.7 24.8 3.1 0.7 

Чандмань 42.6 45.6 9.6 1.7 0.5 

Дарив 5.3 22.4 37.4 26.9 8.0 

Дэлгэр 14.2 55.2 26.5 3.8 0.3 

Эрдэнэ 23.1 35.6 19.7 12.7 8.9 

Есөнбулаг 8.1 30.1 38.0 21.5 2.4 

Халиун 6.7 35.7 34.0 13.3 10.2 

Хөх 

Морьт 

2.3 28.4 35.0 29.0 5.2 

Жаргалан 5.4 51.8 36.4 6.3 0.1 

Шарга 4.6 18.4 32.3 28.8 15.9 

Тайшир 3.8 58.4 34.0 2.4 1.5 

Тонхил 12.0 58.0 27.8 2.0 0.1 

Цогт 16.1 38.5 18.7 14.2 12.6 

Төгрөг 13.3 44.1 32.7 7.5 2.5 

 

Цөлжилт, газрын доройтлын төлөв байдалд ямар хүчин зүйл нөлөөлж буйг тодорхойлсноор түүний 

сөрөг нөлөөг бууруулах, тэмцэх үйл ажиллагаа арга хэмжээг боловсруулах боломж бүрддэг.  

Уур амьсгалын хүчин зүйл. Доройтлын хүчтэй зэрэглэлд багтаад байгаа Хөх-Морьт, Шарга, Баян-

Уул, Халиун сумдын хэмжээнд сүүлийн 3-5 жилийн хугацаанд үргэлжилсэн эсвэл давтагдсан 

хүчтэй ган ажиглагдсан байна. Эдгээр сумдын нутаг дэвсгэрт түүхэн хугацаанд ажиглагдсан 

хамгийн хүчтэй 5 гантай жил 2001, 2003, 2005, 2010, 2016 онуудад тохиосон байна (Зураг 20).   

Эдгээр сумдаас ганд өртөмтгий буюу гангийн давтамж цаашид ч сөрөг нөлөө үзүүлэх тул гангаас 

урьдчилан сэргийх тогтолцоог бүрдүүлэх шаардлагатай сумдад Халиун, Баян-Уул сумд багтана.    
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Хөх-Морьт сум (1990-2018) Шарга сум (1980-2018) 

  
Баян-Уул (1985-2018) Халиун (1985-2018) 

  
Зураг 20. Хүчтэй зэрэглэлд хамрагдах сумдын нутаг дэвсгэр дээрхи гангийн хөдлөлзүй 

Говь, цөлийн бүсэд цөлжилт, газрын доройтлын нэг гол илрэл нь шороон шуурга, элсний нүүлт 

хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор газар нутаг элсэн хучаасанд дарагдаж бүтээмж буурах явдал байдаг. 

Монгол орны хэмжээнд дунджилсан байдлаар хөрсний ширхэгийг гадаргаас хөөргөх, хөдөлгөөнд 

оруулах салхины босго утга 8 м/с байдаг. Хүчтэй салхитай буюу 8-аас дээш м/сек хурдтай салхитай 

өдрийн тоогоор энэ үзэгдлийг тайлбарлах оролдлогыг хийв. Газрын доройтол хүчтэй илэрсэн нэр 

дурьдсан сумдаас Хөх-Морьт, Баян-Уул сумдад хүчтэй салхитай өдрийн тоо өссөн хандлагатай 

харин Шарга, Халиун сумдын хувьд буурсан хандлага илэрч байна (Зураг 21). Иймээс Хөх-Морьт, 

Баян-Уул сумдын одоо илрээд байгаа цөлжилт, газрын доройтлын үйл явцад салхины горимд гарсан 

өөрчлөлт, түүнээс улбаалан илрэх элсжилт, шороон шуурганы нөлөө уур амьсгалын давамгайлах 

хүчин зүйл болно.  

 

Хөх-Морьт сум Шарга сум 
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Баян-Уул Халиун 

  
Зураг 21. Хүчтэй зэрэглэлд хамрагдах сумдын нутаг дэвсгэрт үзэгдэх 8 м/с-ээс дээш хурдтай салхитай өдрийн тоо  

 

Цөлжилт, газрын доройтлын нийлбэр үнэлгээгээр дунд гэж үнэлэгдсэн Жаргалан, Тайшир, Дэлгэр, 

Есөнбулаг, Цогт, Эрдэнэ, Алтай сумдын хэмжээнд гангийн хөдлөлзүйд дүн шинжилгээ хийв (Зураг 

22). Эндээс харахад харьцангуй хойд өргөрөгт орших Жаргалан, Тайшир, Дэлгэр, Есөнбулаг сумдын 

хувьд гангийн давтамж 7-10 жилд нэг тохиодог байсан бол 2000 оноос хойш үргэлжилсэн гантай 

жилүүд 4-5 жил тохиосон байна. Эдгээр сумдад өнөөдөр ажиглагдаж байгаа доройтлыг үргэлжилсэн 

гангийн дараах “стресс”-т үетэй холбон тайлбарлаж болох бөгөөд үеийг газрын нөөцөд дарамтгүй, 

газрын сэргэн ургалтыг дэмжсэн үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлснээр сэргэн ургалтыг дэмжих 

боломжтой гэж дүгнэхээр байна.  

 

Жаргалан Тайшир 

  
Дэлгэр Есөнбулаг 
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Цогт/Эрдэнэ Алтай 

  
Зураг 22. Цөлжилт дунд зэрэг илэрсэн сумдын хэмжээнд ажиглагдсан гангийн хөдлөлзүй 

Харьцангуй нэг өргөрөгт орших Цогт, Эрдэнэ, Алтай сумдын хувьд гангийн давтагдал байгалийн 2-

3 жилд нэг удаа байдаг байсан бөгөөд энэ давтагдал хэвээр хадгалагдан үлдсэн. Гэсэн хэдий ч 

гангийн эрчим 2000 оноос хойш нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл хэт халуун 

өдөр, хэт хуурай үеийн үргэлжлэх хугацаа нэр дурьдсан сумдад нэмэгдэж байна. Иймд энд уур 

амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох аж ахуйн хэлбэр болон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь илүү 

зохимжтой.  

 Жаргалан Тайшир 

  
Дэлгэр Есөнбулаг 

  
Цогт/Эрдэнэ Алтай 

  
Зураг 23. Цөлжилт дунд зэрэг илэрсэн сумдын хэмжээнд ажиглагдсан 8 м/с-ээс дээш салхитай өдрийн тоо 
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Хүчтэй салхитай өдрийн тоон хөдлөлзүйг нэр дурьдсан сумдын хэмжээнд судалж үзэхэд Дэлгэр 

сумаас бусад сумдын хэмжээнд энэ үзүүлэлт буурах хандлагатай байгаа бөгөөд эндээс илэрч буй 

доройтлын хэмнэлд элсжилт, шороон шуурганы нөлөө бага гэж дүгнэхээр байна.  

Харин усны элэгдэлд хүргэх хүчтэй аадар бороо, нэгж хугацаанд орох борооны хэмжээ эрчимжсэн 

нь эдгээр бүс нутагт ажиглагдах хөрсний элэгдлийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн гэж дүгнэхээр байна.  

 

a  b  

c  

Фото 2. Хөрс усаар элэгдэх үзэгдэл: a) нил угаагдал – Эрдэнэ сум; b) эргийн эвдрэл – Цогт сум; c) налуугийн гулсалт – 

Есөнбулаг сум 

Хүний хүчин зүйл. Хүний хүчин зүйл дор газар ашиглалт, түүнд гарч буй өөрчлөлт болон эдийн 

засгийн нөлөөгөөр үүсэх дарамтыг хамруулан ойлгох бөгөөд өргөн утгаараа нийгэм-эдийн засгийн 

нөлөөллийн бүлэглэн ойлгодог. Байгаль орчинд ялангуяа уур амьсгалын өөрчлөлт, газрын 

доройтолд үзүүлэх хүний хүчин зүйлийг засах нь байгалийн буюу уур амьсгалаар тодорхойлогдох 

хүчин зүйлсийг бууруулахаас илүү үр дүнтэй бөгөөд хялбар гэж тооцогддог.  

Судалгааны явцад дараах хүчин зүйлсийн хүний хүчин зүйлийн нөлөө хэмээн тодорхойлон авч 

үзсэн болно. Үүнд:  

- Малын тоо толгой 

- Малтай өрхийн тоо 

- Усжуулагдсан бэлчээрийн талбайн өөрчлөлт 

- Байгаль хамгаалал дахь олон нийтийн оролцоо 

- Орон нутгийн байгаль хамгаалах чадавхи 

- Газар ашиглалтын сөрөг хэлбэрүүд 

- Байгаль орчны зөрчил 
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Малын тоо толгой. Монгол Улсын хэмжээнд ажиглагдаж байгаа газрын доройтол, цөлжилтийн үйл 

явцад голлох нөлөөллийг бэлчээрийн мал аж ахуйд гарсан өөрчлөлт үзүүлж байгааг олон 

судалгаагаар баталгаажуулсан байдаг (Ж.Ундармаа нар, 2005; Монгол орны цөлжилтийн атлас, 

2013; Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдал, 2015). Бэлчээрийн мал аж ахуйд гарсан өөрчлөлт 

түүний нөлөөг юуны түрүүнд малын тоо толгой болон сүргийн бүтэцтэй холбон тайлбарладаг.  

Говь-Алтай аймгийн хувьд бүх сумдын хэмжээнд малын тоо өсөх хандлагатай байгаа бөгөөд 

хамгийн их, хамгийн бага малтай сумдын жишээгээр аймгийн малын тоон хөдлөлзүйг харуулав 

(Зураг 24). Нийт малын тоо аймгийн хэмжээнд 1995 оныг суурь болгон авахад 1.4 сая толгойгоор 

буюу 67 хувиар нэмэгдсэн дүнтэй байна. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт сүүлийн 30 жилд тохиосон 

2 их зуд тус аймгийн малын тоо толгойн хөдлөлзүйд ул мөрөө үлдээсэн байдаг. Тухайлбал 2000-

2002 оны ган, зудны нөлөөгөөр тус аймаг нийтдээ 1,02 сая толгой мал алдсан бол 2008-2010 оны 

үзэгдлээр 1,2 сая толгой мал хорогдсон байна.  

 

 

Зураг 24. Аймгийн малын тоон өөрчлөлт 

Монгол орны нутаг дэвсгэр дээр ажиглагдаж буй уур амьсгалын өөрчлөлтийн хөдлөлзүйг иш 

болговол өөрчлөлтийн хугарлын жил 1994-1995 оны хооронд байдаг (N.Mandakh et.al, 2018). Малын 

тоо толгойн баримжаат суурь тоог 1980-1995 оны дунджаар авч үзвэл Говь-Алтай аймгийн 

хэмжээнд бэлчээрийн мал аж ахуйгаас газарт үзүүлэх дарамт 1,5 дахин нэмэгдсэн байна. Малын тоо 

толгойг 1,6 сая дотор барьж чадсанаар бэлчээр ашиглалтыг тэнцвэртэй байлгах нөхцөл бүрдэх 

боломжтой гэж дүгнэхээр байна.  

Малын сүргийн бүтцийн хувьд Монгол Улсын хэмжээнд ажиглагдаж байгаа нийтлэг дүр зураг Говь-

Алтай аймагт мөн давтагдаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл, сүргийн бүтцэд ямаан толгой давамгайлах 

хандлагатай байгаа бөгөөд 1995 оныг суурь болгон авбал ямааны тоог тус аймаг 142,8 хувиар буюу 

3 дахин өсгөсөн байна. Говь-Алтай аймаг нь уламжлал ёсоор ямаан сүргийг үржүүлэх цөм нутгийн 

нэг байсан бөгөөд 1990-ээд оныг хүртэл ямаан тоо толгойгоор 3-т жагсдаг байсан байна. Гэсэн хэдий 

ч нийт сүрэгт эзлэх ямааны тоог 20 хувиас хэтэрдэггүй байсан байна. Сүргийн бүтцэд гарсан эрс 

өөрчлөлт нь 1990-ээд оны дундуураас эхэлсэн бөгөөд 2000 он гэхэд нийт малын 50 хувийг ямаа 

эзлэх болжээ (Зураг 25). Газрын доройтол, цөлжилтийг дан ганц нэг малын төрлийн тоо толгойд 

гарсан өөрчлөлтөөр үнэлэх нь өрөөсгөл хэдий ч өнөөдөр ажиглагдаж буй малын тоо толгойн 

өөрчлөлтөнд ямаан сүргийн эзлэх жин нэмэгдсэн гэсэн нийтлэг холбоосыг үүсгэвэл бүх нутгаар 

ажиглагдах их, бага доройтлын хэлбэрт 50 хувийн жинг ямаа эзлэх нь дамжиггүй.  

y = 57.12x + 1480.3
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Зураг 25. Говь-Алтай аймгийн сүргийн бүтцэд гарсан өөрчлөлт 

Малтай өрхийн тоо. Тухайн газар ашиглалтын хэлбэр эрчимжиж байна уу үгүй бол хумигдаж байна 

уу гэдгийг ашиглагчийн тоогоор тодорхойлж болдог. Нөгөөтэйгүүр бэлчээрийн мал аж ахуй дээр 

малтай өрхийн тоо нэмэгдэх нь бэлчээр ашиглалт тэлэх, харин буурах нь бэлчээрт төвлөрөл үүсэх 

нөхцлийг илтгэх үзүүлэлт болно (Н.Мандах, 2017).  

Монгол Улсын хэмжээнд хийсэн ижил төсөөтэй дүн шинжилгээгээр малтай өрхийн тоо буурах 

хандлага бүх аймагт илэрч байгааг харуулсан байдаг. Говь-Алтай аймгийн хувьд энэ үйл явц ижил 

түвшинд явагдаж байгаа ч сүүлийн жилүүдэд (2014 оноос хойш) үл ялиг өсөх хандлагатай байна 

(Зураг 26).  

 

Зураг 26. Малтай өрхийн тоо ба нийт малын тоо 
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Суурь он болох 1995 оны түвшинтэй харьцуулахад малтай өрхийн тоо аймгийн хэмжээнд 18.2 

хувиар буурсан дүнтэй байгаа бөгөөд хамгийн их бууралт Тайшир суманд ажиглагдаж байна. Харин 

Хөх-Морьт суманд малтай өрхийн тоо 1 хувиар нэмэгдсэн дүнтэй байна. Малтай өрхийн тоо 20 ба 

түүнээс дээш хувиар буурсан сумдад Есөнбулаг, Алтай, Жаргалан, Тайшир, Тонхил, Цээл, Шарга 

сумд багтаж байна.  

Иймээс дээр тодорхойлсон Жаргалан, Тайшир, Есөнбулаг, Алтай, Шарга сумдад ажиглагдаж буй 

цөлжилт, газрын доройтлын үйл явцыг тодорхойлох шууд хүчин зүйл нь малын тоо толгойн өсөлт 

ба малтай өрхийн тоон бууралттай холбон үзэж болно.  

Усжуулагдсан бэлчээрийн талбайн өөрчлөлт. Бэлчээр усжуулалт нь бэлчээр ашиглалтын талбайг 

нэмэгдүүлэх замаар төвлөрлийг сааруулах, нөгөө талаар бэлчээрийн мал аж ахуйн бүтээмжийг 

нэмэгдүүлэх гол хүчин зүйл болдог. Усжуулагдсан бэлчээр хумигдах хэрээр нэг байршилд олон 

тооны мал, малтай өрх суурьших, улмаар газарт үзүүлэх ачаалал нэмэгдэж даац багтаамж буурах 

нөхцөл бүрддэг.  

 
Зураг 27. Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд бэлчээр усжуулагдсан байдал 

Бэлчээр усжуулалтын байдлыг гадаргын ус болон худаг уст цэгийн үйлчлэх хүрээ 5 км байна гэж 

тооцсон өмнөх судлаачдын үнэлгээг иш үндэс болгон тооцож үзлээ. Тооцооноос үзэхэд 2018 оны 

байдлаар нийт нутаг дэвсгэрийн 26.7 хувь бэлчээр усжуулагдсан бөгөөд 1990 оны түвшинтэй 

харьцуулбал 40,2 хувиар буурсан байна.  

Бэлчээр усжуулалтын түвшин эрс буурсан сумдад Халиун, Шарга, Цээл, Цогт сумд хамрагдаж 

байгаа бөгөөд энд бэлчээр усжуулах, шинээр уст цэг гаргах, гадаргын усны нөөцийг хамгаалах 

болон урсацыг дэмжих арга хэмжээ нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Эдгээрээс 

гадна бэлчээрийн ачааллыг бууруулах зорилгоор Хөх-Морьт, Баян-Уул сумдын зааг, Дарив, Тонхил, 

Бугат сумдын хил дамнасан нутгуудад бэлчээр усжуулах хэрэгцээ шаардлага өндөр байна.  
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Байгаль хамгаалал дахь олон нийтийн оролцоо. Судалгааны хүрээнд цөлжилт, газрын доройтлын 

үйл явцад үзүүлэх хүний нөлөөг үнэлэх, нөгөө талаас аймгийн хэмжээнд иргэд цөлжилт газрын 

доройтлын талаар ямар түвшний мэдлэгтэй байгааг үнэлэх зорилгоор ард иргэдээс санал асуулга, 

сумдын шийдвэр гаргах түвшний албан тушаалтнуудаас фокус бүлгийн ярилцлага авсан болно. 

Судалгаанд нийт 150 иргэн, бүх сумдын шийдвэр гаргах түвшний албан тушаалтан оролцсон.   

Хүснэгт 5. Иргэдийн дунд явуулсан санал асуулгын дүн 

Сумын нэр 

Нийт 

асуулгад 

оролцсон 

Цөлжил

т илэрч 

байгаа 

юу? 

Цөлжилтийн шалтгааныг эрэмбэлнэ 

үү?* 

Малын 

тоо өссөн  

нь 

нөлөөлсө

н үү? 

Та байгаль 

хамгаалах 

үйл 

ажиллагаан

д оролцдог 

уу? 1 2 3 

Алтай 8 8 
Ган, 

хуурайшилт 

Алт 

олборлогчи

д 

Худаг 

усны 

хүрэлцэ

э 

5 2 

Баян-Уул 9 9 
Гадны 

малчид 

Ган, 

хуурайшилт 

Хортон 

мэрэгч 
6 1 

Бигэр 9 9 

Алт 

олборлогчи

д 

Ган 

хуурайшилт 

Гадны 

малчид 
5 0 

Бугат 10 5 
Ган , 

хуурайшилт 

Усны 

ширгэлт 

Малын 

тоо 
8 0 

Дарив 8 6 
Ган, 

хуурайшилт 

Гадны 

малчид 

Худаг 

усны 

хүрэлцэ

э 

4 0 

Дэлгэр 11 11 
Хортон, 

мэрэгч 

Ган, 

хуурайшилт 

Гадны 

малчид 
4 0 

Жаргалан 6 2 
Гадны 

малчид 

Ган 

хуурайшилт 

Худаг 

усны 

хүрэлцэ

э 

5 2 

Тайшир 9 9 
Ган 

хуурайшилт 

Хортон 

мэрэгч 

Гадны 

малчид 
6 2 

Тонхил 10 4 
Ган 

хуурайшилт 

Усны 

ширгэлт 

Гадны 

малчид 
4 3 

Төгрөг 7 7 
Ган 

хуурайшилт 

Усны 

ширгэлт 

Салаа 

зам 
5 0 

Халиун 8 8 
Ган 

хуурайшилт 

Элсний 

нүүлт 

Худаг 

усны 

хүрэлцэ

э 

8 1 

Хөхморьт 10 10 
Элсний 

нүүлт 

Ган, 

хуурайшилт 

Усны 

ширгэлт 
8 1 

Цогт 8 8 
Ган 

хуурайшилт 

Усны 

ширгэлт 

Хортон 

мэрэгч 
4 0 

Цээл 6 5 
Ган 

хуурайшилт 

Худаг усны 

хүрэлцээ 

Усны 

ширгэлт 
3 0 

Чандмань 8 7 
Ган 

хуурайшилт 

Алт 

олборлогчи

д 

Салаа 

зам 
4 1 
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Шарга 9 9 
Усны 

ширгэлт 

Ургамлын 

гарц 

Малын 

тоо 
8 3 

Эрдэнэ 9 7 
Ган, 

хуурайшилт 

Усны 

ширгэлт 

Малын 

тоо 
6 2 

Есөнбулаг 5 5 
Бэлчээрийн 

хүрэлцээ 

Хортон 

мэрэгч 

Хог 

хаягдал 
5 0 

Нийт 150 129    98 18 

Хувь 100 86    65.3 12 

*- хамгийн их давтагдлаар авсан болно. 

Судалгаанд хамрагдсан нийт оролцогсдын 86 хувь нь өөрийн орон нутагт цөлжилт, газрын доройтол 

илт явагдаж байгааг хүлээн зөвшөөрч байгаа нь Монгол Улсын хэмжээнд өндөр дүн гэж үзэж болно. 

Цөлжилт, газрын доройтлын шалтгааны хувьд нийт судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 65-70 хувь нь 

ган, хуурайшилтаас хамааралтай гэж үнэлсэн бол 10 хувь нь газар ашиглалтын хэлбэр, ялангуяа уул 

уурхайн үйл ажиллагаа, зам харилцааг тодотгосон байна. Судалгаанд хамрагдсан малчин иргэдийн 

дөнгөж 65,3 хувь нь малын тоо толгойн өсөлт газрын төлөв байдалд нөлөөлсөн гэж үнэлсэн хэдий 

ч хүчин зүйлийг эрэмбэд оруулна уу гэсэн асуултанд хамгийн сүүлд оруулж байна.  

Асуулгын гол асуулт болон Та байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцож байсан уу? Гэсэн 

асуултанд нийт иргэдийн 12 хувь нь оролцож байсан гэсэн хариулт өгсөн байна. Байгаль хамгаалах 

үйл ажиллагаанд оролцож байсан иргэдийн дийлэнхи хувь нь худаг уст цэг хаших, хөв байгуулах 

зэрэг ажлыг дурьдсан. Харин байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцож байгаагүй гэсэн хариулт 

өгсөн иргэдийн дийлэнхи нь энэ төрлийн мэдээлэл ирдэггүй, байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд 

дууддаггүй гэсэн хариултыг өгсөн болно.  

Санал асуулгын дүнгээс харахад аймгийн хэмжээнд цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулахад 

чиглэсэн үйл ажиллагаа хомс хийгддэг, гол төлөв худаг уст цэгийг засах, сайжруулахад чиглэсэн 

байдаг нь сонирхол нэгт иргэдийн оролцоогоор хязгаарлагдахад хүргэж байна. Үүнээс гадна байгаль 

хамгаалах үйл ажиллагаан дахь иргэдийн оролцооны хувь бага байгаагийн нэг шалтгаан нь 

иргэдийн мэдээлэл авах байдал. Нийт асуулгад оролцсон иргэд Та байгаль орчны талаархи 

мэдээллийг ямар эх үүсвэрээс авдаг вэ? гэсэн асуултанд телевиз гэсэн хариултыг сонгосон нь 

мэдээлэл, мэдлэг түгээх үйл ажиллагаа хязгаарлагдмал хүрээнд хийгддэгийг харуулж байна.  

Шийдвэр гаргах түвшний албан тушаалтнуудын дунд хийсэн фокус бүлгийн ярилцлагаар өөрийн 

орон нутгийн газрын доройтлын талаар хангалттай мэдээлэлтэй байгаа нь Халиун, Тайшир, Хөх-

Морьт, Бигэр, Шарга сумдын удирдлага ба байгаль хамгаалагчид, байгаль орчны байцаагчид 

байсан. Цөлжилттэй тэмцэх үйл ажиллагаа арга хэмжээний талаархи ярилцлагад бодит үйл 

ажиллагаа хийх гарцыг олсон боловч хэрэгжүүлэх хөшүүрэг байхгүй гэсэн учир шалтгааныг 

Чандмань сумын ENSURE төслийн орон нутгийн идэвхжүүлэгч Чойжамц илэрхийлсэн. Ярилцлага 

хийсэн сумдын удирдлагын дийлэнхи нь малын тоо толгойн өсөлт, бэлчээрийн хүртээмж, даац 

хэтрэлтийг асуудлын гол цөм хүчин зүйл гэж дурьдаж байгаа нь нэг талаас шийдвэр гаргах түвшинд 

тохиолдож буй бэрхшээлийг мэдэж байгаатай, нөгөө талаас олон нийтийн мэдээллийн эх сурвалжид 

илүү ойр байгаатай холбоотой байна.  

Нийт ярилцлагад хамрагдсан сумдын хэмжээнд жил бүр мод тарих өдрийг зохион байгуулж 100-

1000 хүртэл тооны модыг сумын тохижилтын зорилгоор тарималжуулдаг. Халиун суманд 2019 

оноос Тооройн төгөл байгуулах төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн тул үүнийг илүү далайцтай ажил гэж 

үнэлж байгаа аж. Мод тарих ажилд гол төлөв сургуулийн сурагчид болон сумын төсвийн 
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байгууллагын ажилчдыг дайчлан ажиллуулдаг. Тарьсан модоо тусгайлан арчлах орон тооны ажлын 

байрыг 2 сум, хавсран гүйцэтгэдэг 5 сум байна.  

 Орон нутгийн байгаль хамгаалах чадавхи. Нийт судалгаанд хамрагдсан сумдаас 10 ба түүнээс дээш 

жил байгаль хамгаалах ажил хийж байгаа байгаль хамгаалагч, байгаль орчны байцаагчтай сум 6 

(Эрдэнэ, Есөнбулаг, Цогт, Хөхморьт, Халиун, Дарив) бусад сумдад эдгээр албан тушаалтан жил, 

сараар өөрчлөгддөг тул хэлбэлзэлтэй гэж үнэлэгдсэн. Дийлэнхи сумдын байгаль орчин хариуцсан 

мэргэжилтний хувьд байгаль орчин нь хоёр дахь мэргэжил тул давтан сургалт шаардлагатай гэж 

үнэлэгдсэн.  

Цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах үйл ажиллагаа хууль эрхзүйн хүрээнд “Хөрс хамгаалах, 

цөлжилттэй тэмцэх хуулиар” 2015 оноос зохицуулагдаж байгаа. Байгаль орчны мэргэжилтнүүдийн 

хувьд энэхүү хуулийн үндсэн заалт, түүний хүрээнд авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаархи 

мэдлэг дутмаг, зарим тохиолдолд энэ хуулийг мэдэхгүй гэсэн хариултууд таарч байна. Эндээс 

үнэлэхэд энэхүү хуулийн талаархи сурталчилгаа, сургалт хомс хийгдсэн эсвэл огт хийгдээгүй гэж 

үнэлэгдэж байна.  

Байгаль хамгаалах мэргэжилтнүүдийн хүрээнд хийсэн ярилцлагаас цөлжилт, газрын доройтлыг 

бууруулах үйл ажиллагаанд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг тэд илүү санал болгож байна. 

Үүнд:  

- Үүлэнд зориудаар нөлөөлөх болон бусад хур бороо нэмэгдүүлэх арга хэмжээ 

- Мод тарих  

- Худаг уст цэгийг нэмэгдүүлэх 

- Хортон мэрэгчидтэй тэмцэх. 

Дурьдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хөшүүргүүдийг нэрлэнэ үү гэсэн асуултанд дийлэнхи 

мэргэжилтэн байгаль орчинд тавигддаг төсвийг нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах, тэдгээрээр гүйцэтгүүлэх гэсэн хариултыг өгсөн байна.  

Ярилцлага, асуулгын дүнгээс дүгнэж үзэхэд Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд Байгаль орчны 

салбарын чадавхи дундаас муу үнэлгээтэй байгаа бөгөөд мэргэжлийн давтан сургалтуудыг 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнээс гадна байгаль орчны хуулийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, иргэдийн 

мэдлэгийг дээшлүүлэх ухуулга, сурталчилгааны материалаар хангах, байгаль хамгааллын арга 

хэмжээг төлөвлөх, оролцоог хангах болон хяналт шинжилгээ хийх, үнэлэх, дүгнэх шинэлэг арга 

барилд сургах хэрэгцээ шаардлага өндөр байна.  

Газар ашиглалтын сөрөг хэлбэрүүд ба зөрчил. Аймгийн хэмжээнд ажиглагдаж байгаа нийтлэг зүйл 

нь бэлчээрийн даац хэтрэлт. Бэлчээрээс бусад газар ашиглалтын хэлбэрийн эзлэх талбай 5-10 хувь. 

Газар ашиглалтын бусад хэлбэрүүдийн хувьд дараах үйл ажиллагаа цөлжилт, газрын доройтлыг 

улам хурдасгах хүчин зүйл болно. Үүнд: 
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1. Олон салаа шороон зам:  

a  b  

Фото 3. Салаа зам гаргасан байдал: а) Баян-Уул сум – Хүйсийн говиос сумын төв орох замд ; b) Тайшир сум – 

Гуулингаас Гэгээн нуур хүрэх замд 

2. Налуу ихтэй газрын шороон замын арчилгаа дутмаг байдал 

 

 

Фото 4. Налуу газар зам хэт салаалж ховил үүсгэснээр үүссэн элэгдэл 

3. Хэт гандуу цөлийн баянбүрдэд усалгааны горим алдагдах (Алтай, Цогт - Баянтоорой) 

 

 

Фото 5. Тариалангийн талбайн давсжилт – Ээж хайрханы хойд талд 

 

 

 



Эко-Инноваци, Хөгжлийн Төв НҮТББ 

 

 

39 Говь-Алтай аймгийн цөлжилтийн төлөв байдал ба менежмент 

 

4. Гараар ашигт малтмал олборлосон газар 

 

Фото 6. Алт олборлож байсан газар - Чандмань 

Судалгаа явуулах хугацаанд дараах байгаль орчны зөрчлүүд Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд нийтлэг 

тохиолддог болох нь тогтоогдсон. Үүнд:  

- Хууль бус ан (8 сард голцуу тарваганы ангийн тохиолдол ихээр илрэнэ) 

- Заг, шаваг болон бусад мод бут түүх 

- Хатуу хучилтгүй замаар хүнд даацын тээвэр явах 

- Хууль бусаар болон гараар алт олборлох  

  
Алт олборлогчид – Есөнбулаг сумын нутаг 

дэвсгэр 

Заг түүсний дараах хөрсний гадаргын байдал 

– Тонхил сум 

 

 

Бургастайн зам – Алтай сум  
 

Фото 7. Байгаль орчны зөрчлүүд 
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Цаашид цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах ажлын хүрээнд газар зохион байгуулалтын түвшинд 

дээр дурьдсан асуудалд анхаарал хандуулан газар зохион байгуулалт, газрын менежментийн 

төлөвлөгөөг уялдуулах асуудал чухал юм.  

a  b   

Зураг 28. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн байршил: a) Хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөл; b) шинээр тусгай 

зөвшөөрөл авах боломжтой гэж тодорхойлогдсон талбай (https://cmcs.mrpam.gov.mn/) 

Дээрхи зурагт цаашид олгохоор төлөвлөгдөж байгаа тусгай зөвшөөрлийн талбай болон одоо хүчин 

төгөлдөр ашиглагдаж байгаа тусгай зөвшөөрлийн талбайг Уул уурхайн компьютерийн кадастрын 

системд тусгаснаар оруулсан болно. Хэтийн ирээдүйд Говь-Алтай аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 

20 орчим хувьд хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбай эзлэх төсөөлөл байгаа 

бөгөөд үүнийг экологи болон уламжлалт газар ашиглалтын хэлбэр болох бэлчээрийн мал аж ахуй, 

бэлчээрийн хүртээмж даац зэрэг асуудалд сөрөг нөлөөгүй төлөвлөхөд анхаарал хандуулах нь ойрын 

10 жилийн ажлын төлөвлөгөөнд зайлшгүй багтах ёстой.  

Говь-Алтай аймаг нийт 2000-2100 га талбайг газар тариаланд ашиглаж байна. Сүүлийн 5 жилийн 

хугацаанд талбай ба ургац хоорондын хамаарлыг үндсэн 4 төрлийн таримлын хувьд шинжилж 

үзэхэд газар тариалангийн зориулалтаар үр ашигтай ашиглагдаж байгаа талбай зөвхөн тэжээлийн 

ургамал тариалах аж ахуйн нэгжүүд үзүүлсэн байна. Бусад таримлын хувьд талбай ихэссэн ч ургац 

нэгэн хэвийн эсвэл буурах үзэгдэл ажиглагдах ажээ. Ургацын хувьд тус аймаг үр тариа нэг га-аас 

дунджаар 1,2-1,5 тн/га, төмс 6-6,5 тн/га, тэжээлийн ургамал 2-3 тн/га хураан авч байгаа бөгөөд 

өнгөрсөн жилүүдэд хамгийн их ургацыг 2016 болон 2018 онд авсан байна.  
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Зураг 29. Ургац ба тариалсан талбайн хамаарал 

Говь-Алтай аймгийн газар тариаланд тулгамдах гол асуудал нь усалгаа, хортон шавжийн олшрол 

бөгөөд эдгээрийг цаашид даван туулахын тулд шинэ технологи ялангуяа усалгааны технологиудыг 

туршин нэвтрүүлэх шаардлагатай. Усалгааны горимд мөн зохистой анхаарал хандуулахгүй бол тус 

аймгийн дийлэнхи тариалангийн талбай давсжилтанд өртөмтгий бүс нутагт хамрагдана.  
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Дөрөвдүгээр бүлэг. Говь-Алтай аймгийн цөлжилт, газрын 

доройтлыг бууруулах бодлого, арга хэмжээ  
 

4.1 Менежмент 
Цөлжилт, газрын доройтол нь хэдий байгаль орчны асуудал ч түүнд үзүүлэх хүчин зүйлс, үр дагавар 

нь нийгмийн бүхий л давхаргын сонирхлыг хөндөх тул цөлжилттэй тэмцэх, газрын доройтлыг 

бууруулах үйл ажиллагаа нь олон талт хамтын удирдлагын зарчимд түшиглэн хэрэгжихийг 

эрхэмлэх нь чухал.  

Иймээс аймгийн цөлжилт, газрын доройтлын асуудалд удирдлага, зохион байгуулалтын дараах 

бүтцийн хүрээнд ажиллахыг зөвлөмж болгож байна.  

 

 

Зураг 30. Удирдлага, зохион байгуулалтын санал болгож буй хувилбар 

Аймгийн удирдлага, зохион байгуулалтын ерөнхий бүтэц, чиг үүрэгт хийсэн судалгааг үндэслэж 

цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөр арга хэмжээний бодлого боловсруулах, төлөвлөх үүргийг хоёр 3 

бүтцийн хамтын ажиллагааны үүрэг гэж дүгнэсэн. Аймгийн БОАЖГ нь байгаль хамгааллын арга 

хэмжээний хэрэгцээ шаардлага, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх бол ГЗБГЗГазар нь нутаг 

дэвсгэрийн төлөвлөлтийг хариуцан ажиллана, харин ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс нь дээрхи 2 албанаас гаргасан үйл ажиллагаа, орон зайн төлөвлөлт нь аймгийн 

хэтийн хөгжилд хэрхэн уялдаж байгаа болон үр ашиг, эрсдлийн үнэлгээнд тулгуурлан хэрэгжих 

хугацаа, төсөвт өртөг, хэрэгжүүлэх боломжит хувилбарууд дээр өөрийн санал дүгнэлтийг төлөвлөн 

шийдвэр гаргах түвшинд хүргэх боломжтой гэж үзлээ.  

Цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулахад дан ганц чамбай төлөвлөгөө байгаад нэмэргүй тул 

хэрэгжүүлэх бодит арга хэмжээ буюу тухайн 4 жил эсвэл жилийн хугацаанд хийх ажлын 

төлөвлөгөөнд тусгасан үйл ажиллагааг газар дээр нь харилцан зохион байгуулах үүргийг Аймгийн 

БОАЖГ, Аймгийн ХААГ, аймгийн нутаг дэвсгэр дээр хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн 

дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзсэн болно. 

Бодлого 
зохицуулалт 

Бодит арга 
хэмжээ

Үнэлгээ 
мониторинг 
ба төлөвлөлт

Мэдээлэл, 
боловсрол 
/сургалт/, 
харилцаа

- Аймгийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 

бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс 

- Аймгийн байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 

- Аймгийн ГЗБГЗГазар 

- Аймгийн БОАЖГ 

- Аймгийн ХАА газар 

- Төсөл, хөтөлбөрүүд 

- Аймгийн ИТХ 

- Цаг уурын, орчны шинжилгээний 

алба 

- Аймгийн БОАЖГ, ЗДТГ 

- ТББ/ИНБ-ууд 

- Аймгийн БОАЖГ 

- Аймгийн Боловсролын хэлтэс 

- Төсөл, хөтөлбөр 

- ТББ/ИНБ-ууд 
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Аливаа ажлыг зөв гольдролд оруулахын тулд хоёр арга хэмжээ чухал байдаг. Эдгээр нь олон нийт 

мэдлэгтэй байх, нөгөө нь бодит шалгуур үзүүлэлтэнд түшиглэсэн хяналтын тогтолцоо. Бодит 

шалгуур үзүүлэлтэнд түшиглэсэн хяналтын тогтолцоог удирдлага, хэрэгжилт, үнэлгээний бүх үе 

шатанд нэвтрүүлж чадсанаар богино хугацаанд алдааг засах, сургамжийг цаг алдалгүй мэдэх болож 

бүрдэнэ. Иймээс энэ үүргийг Цаг уур, орчны шинжилгээний алба, ТББ/ИНБ-ууд болон бусад 

холбогдох байгууллагуудын хамтын оролцоотой гүйцэтгэх ажил гэж дүгнэлээ.  

Хамтын оролцоо, тэр дундаа олон нийтийн оролцоог хангахын тулд иргэдийн мэдлэг мэдээллийн 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлага тус аймагт их байгаа нь судалгаанаас харагдсан. 

Иймд боловсрол, харилцааны тусгай ажлын хэсэг ажиллуулах нь ойрын 10 жилд байгаль орчинд 

хандах иргэдийн хандлагыг өөрчлөхөд чухал үүрэгтэй гэж дүгнэсэн. Энэ үүргийг БССГазар 

тэргүүтэй бүх шатны боловсролын байгууллагууд, ТББ/ИНБ-ууд гадаад болон дотоод эх үүсвэрээс 

санхүүжих төсөл, хөтөлбөрийн дэмжлэгтэй гүйцэтгэх боломжтой байдаг.  

 

4.2 Говь-Алтай аймгийн цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах зорилт, арга 

хэмжээ 
2030 он гэхэд Говь-Алтай аймагт цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах зорилтуудыг дараах 

байдлаар тодорхойллоо. Үүнд: 

 Зорилт 1: 2030 он заган ойн хомсдолгүй аймаг болсон байна.  

 Зорилт 2: Тариалангийн газрын нэгж талбайгаас авах ургацыг улсын дунджид хүргэсэн 

байна.    

 Зорилт 3: Бэлчээрт ашиглагдаж буй газрын даац хэтрэлтийг 50 хувиар бууруулсан байна.  

 Зорилт 4: Газар ашиглалтын сөрөг хэлбэрүүдийн нөлөөг 30 хувиар бууруулсан байна. 

 Зорилт 5: Иргэдийн экологийн мэдлэгийг нэмэгдүүлж, байгаль хамгаалал дахь оролцоог 25 

хувиар өсгөнө. 

Аймгийн хэмжээнд авах арга хэмжээ, үйл ажиллагааг 2 хэсэгт хуваана. 6-р хүснэгтэд техник үйл 

ажиллагаа ба арга хэмжээ, 7-р хүснэгтэд тэдгээр зорилтод хүрэхэд шаардлагатай бодлогын арга 

хэмжээг тус тус оруулав. 

Хүснэгт 6. Говь-Алтай аймгийн цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах зорилтод хүрэх техникийн арга хэмжээ 

Зорилт Үйл ажиллагаа 

Хамрагдах сумдын 

нэр 

 

Удирдах байгууллага 

Зорилт 1: 2030 он 

заган ойн 

хомсдолгүй аймаг 

болсон байна 

Загийг орлох түлшний 

нөөцийг хүртээмжтэй болгох 

Алтай, Цогт, 

Эрдэнэ, Тонхил, 

Бугат, Шарга 

 Хувийн хэвшлийн 

байгууллага 

 БОАЖГ 

 Аймгийн хөрөнгө 

оруулалт, хөгжлийн 

бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс 

Загжуулах хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх 

Цогт, Эрдэнэ, 

Шарга 
 Хувийн хэвшлийн 

байгууллага 

 БОАЖГ 

 Сум дундын ойн анги 

Заг үржүүлгийн талбайг 

шинэчлэх, өргөтгөх 

Бигэр  БОАЖГ 

 Сум дундын ойн анги 

Загийн үрийн сан байгуулах Алтай хот  БОАЖГ 
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 Судалгааны төв, 

хүрээлэн 

Зорилт 2: 

Тариалангийн 

газрын нэгж 

талбайгаас авах 

ургацыг улсын 

дунджид хүргэсэн 

байна.    

 

Голлох нэр төрлийн 

таримлын агротехникийг 

боловсронгуй болгох 

  ХХААГазар 

 Хувийн хэвшил 

5 га-аас их талбайтай 

тариалангийн газруудад 

хамгаалалтын ойн зурвас 

байгуулах 

Дэлгэр, Тайшир, 

Цогт, Халиун, 

Бигэр 

 ХХААГазар 

 Хувийн хэвшил 

 БОАЖГ 

 Сум дундын ойн анги 

Усанд хэмнэлттэй услалтын 

системийг газар тариаланд 

ашиглах (дуслын систем, 

намираа, зүлгэн 

бороожуулагч г.м.) 

Газар тариалан 

бүхий сумд 
 ХХААГазар 

 Хувийн хэвшил 

Шуудуугаар услах 

технологийг аймгийн газар 

тариалан бүхий бүх сумдад 

халах 

Газар тариалан 

бүхий сумд 
 ХХААГазар 

 Хувийн хэвшил 

Зорилт 3: Бэлчээрт 

ашиглагдаж буй 

газрын даац 

хэтрэлтийг 50 

хувиар бууруулсан 

байна  

Бэлчээрийг улирлаар сэлгэн 

ашиглах тогтолцоог 

нэвтрүүлэх 

Жаргалан, Баян-

Уул, Тайшир, 

Дэлгэр, Дарив 

 ХХААГазар 

 Малчин иргэд 

Сум дундын отрын бүс 

байгуулах, отрын бүсэд зун-

намрын улиралд ургамал 

ургалтыг дэмжих үйл 

ажиллагаа авч хэрэгжүүлэх  

Бүх сумд  Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын яам 

 ХХААГазар 

 Малчин иргэд 

Бэлчээрийн усан хангамжийг 

нэмэгдүүлэх 
- Халиун, Шарга, 

Цээл, Цогт 

сумдад 2025 он 

гэхэд 20 хувиар 

- Хөх-Морьт, 

Баян-Уул 

сумдын зааг, 

Дарив, Тонхил, 

Бугат сумдын 

хил дамнасан 

нутгуудадад 

2030 он гэхэд 10 

хувиар 

 Аймгийн хөрөнгө 

оруулалт, хөгжлийн 

бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс 

 БОАЖГ 

 ХХААГазар 

 Малчин иргэд 

МАА-н гаралт 

бүтээгдэхүүнийг хагас болон 

бүрэн боловсруулах замаар 

зах зээлийн харилцааг 

эрчимжүүлэх 

 

Бүх сумд 

 

 

 

 Хүнс, хөдөө аж ахуй, 

хөнгөн үйлдвэрийн 

яам 

 Малчин иргэд 

 Хувийн хэвшил  

ТХГТ-т нэвтрэх малын тоог 

хязгаарлах 

ТХГН бүхий сумд  БОАЖГ 

 ТХГН-ийн захиргаад 

 ХХААГазар 

 Малчин иргэд 

Давсжилтын эрсдэл өндөр 

сумдад сэргийлэх арга 

хэмжээ авах 

Алтай, Цогт, 

Бугат, Тонхил, 

Шарга 

 БОАЖГ 

 

Бэлчээрийн хортон 

мэрэгчдийн менежмент 

Бүх сумд  Сумдын ИТХ ба 

ЗДТГ 

Зорилт 4: Газар 

ашиглалтын сөрөг 

Сум дундын гол зам 

харилцааг тэмдэгжүүлэх 

Бүх сумд  ЗДТГ 

 БОАЖГ 
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хэлбэрүүдийн 

нөлөөг 30 хувиар 

бууруулсан байна  

 Аймгийн зам, 

тээврийн газар 

Томоохон магистраль 

шороон замуудын арчилгааг 

тогтмолжуулах  

Бүх сумд   

Алтайн Хүдэр ХХК-ийн 

Цээл-Бургастай замын 80 км 

замыг хатуу хучилттай 

болгох 

Төгрөг, Цээл, 

Алтай, Бугат 
 ЗДТГ 

 БОАЖГ 

 Аймгийн зам, 

тээврийн газар 

 Алтайн Хүдэр ХХК 

Хувиараа ашигт малтмал 

олборлогчид болон шинээр 

байгуулагдах уул уурхайн 

зориулалттай талбайд 

холбогдох хяналтыг тавих 

Хайгуулын болон 

ашиглалты лиценз 

олгогдох болон 

олгогдсон талбайд 

 Аймаг сумдын ЗДТГ-

ууд 

 БОАЖГ 

Сумдын хог хаягдлын 

цэгүүдийг экологид ээлтэй 

болгох 

Бүх сумд  БОАЖГ 

Хог хаягдал дахин 

боловсруулах үйл 

ажиллагааг дэмжих  

Аймгийн 

хэмжээнд хог 

хаягдал дахин 

боловсруулах 

бичил 

үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх 

 ЗДТГ 

 БОАЖГ 

 

Элс бэхжүүлэх, элсэн 

орчныг зохистой ашиглах 

Хөхморьт, Баян-

Уул 
 ЗДТГ 

 БОАЖГ 

Зорилт 5: Иргэдийн 

экологийн 

мэдлэгийг 

нэмэгдүүлж, 

байгаль хамгаалал 

дахь оролцоог 25 

хувиар өсгөнө 

Иргэдэд чиглэсэн байгаль 

хамгааллын ухуулга 

сурталчилгааг жилд 2 удаа 

зохион байгуулах 

Бүх сумд  БОАЖГ 

 БССГазар 

Байгаль орчны 

мэргэжилтнүүдэд улирал 

тутамд мэргэжил, ур чадвар  

дээшлүүлэх сургалтанд 

хамруулах 

Бүх сумд  БОАЖГ 

 БССГазар 

 

Хүснэгт 7. Монгол Улсад газрын доройтлыг тэглэх зорилтод хүрэх бодлогын үйл ажиллагаа 

Зорилт Үйл ажиллагаа Үр нөлөө Хариуцах этгээд  

Зорилт 1: 2030 он 

заган ойн 

хомсдолгүй аймаг 

болсон байна 

Заг хамгаалсаны 

урамшууллын хөтөлбөр 
 Заг түүх иргэд, 

байгууллагын тоо 10 

хүртэл хувиар буурна 

 Аймаг, сумдын 

ЗДТГ-ууд 

 Аймгийн БОАЖГ 

 

 

Заг бүхий сумдад заганд 

түшиглэсэн аж ахуйн 

хэлбэрийг хөгжүүлэх 

судалгаа (тухайлбал, гоёо 

тариалах) 

 Заган ойн хомсдол, 

доройтлыг 20 хүртэл 

хувь бууруулна 

 Аймгийн БОАЖГ 

 Судалгааны 

хүрээлэн, төвүүд 

Зорилт 2: 

Тариалангийн 

газрын нэгж 

талбайгаас авах 

ургацыг улсын 

Хөрсний үржил шимийг 

дэмжих органик бордооны 

тохиромжтой байдал, норм, 

стандарт хэмжээг газар 

тариаланд ашиглагдаж буй 

хөрсөнд зориулан тооцох 

 Нэгж талбайгаас авах 

ургацын хэмжээ 

нэмэгдэнэ. 

 ХХААГазар 

 Судалгааны төв, 

хүрээлэн 
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дунджид хүргэсэн 

байна.    

 

Зах зээлийн судалгаа хийж 

газар тариалангийн 

таримлын нэр төрлийг 

нэмэгдүүлэх боломж 

бололцоог судлах 

 Эрэлт хэрэгцээнд 

чиглэсэн газар 

тариалан хөгжинө 

 Аймгийн хөрөнгө 

оруулалт, хөгжлийн 

бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс 

 ХХААГазар 

 Судалгааны төв, 

хүрээлэн 

Зорилт 3: Бэлчээрт 

ашиглагдаж буй 

газрын даац 

хэтрэлтийг 50 

хувиар бууруулсан 

байна 

Сум бүр бэлчээрийн 

ашиглалтын журамтай 

болсон байна 

 Бэлчээрийг зохистой 

ашиглах малчдын тоо 

20 хувиар нэмэгдсэн 

байна. 

 Хүнс, хөдөө аж ахуй, 

хөнгөн үйлдвэрийн 

яам  

 Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын яам 

 Газар зохион 

байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газар 

Хот орчмын газар зөвхөн 

фермерийн аж ахуй 

хөгжүүлэх журам 

боловсруулах 

 Алтай хотын эргэн 

тойрон ногоон бүс 

үүссэн байна 

 Алтай хотын 

зохирагч 

ХАА-н бүтээгдэхүүн хагас 

болон бүрэн боловсруулах 

зангилаа төвүүдийн 

байршлын хувьд оновчтой 

байгуулах ТЭЗҮ 

 Бэлчээрт үзүүлэх 

малын тоон дарамт 30 

хүртэл хувь буурна. 

 Аймгийн хөрөнгө 

оруулалт, хөгжлийн 

бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс 

 ХХААГазар 

 Судалгааны төв, 

хүрээлэн 

Сум дундын отрын бүс 

байгуулах зохимжтой 

газрын судалгаа, сонголт, 

шийдвэр 

 Цаг уурын гамшигаас 

үүдэх хохирлыг 

бууруулна. 

 ХХААГазар 

 Малчин иргэд 

УТХГН-т бэлчээр 

ашиглалтыг бууруулах 

зорилгоор даацын судалгаа 

явуулж квот тогтоох 

 Биологийн төрөл зүйлд 

үзүүлэх бэлчээрийн 

малын нөлөөг 

бууруулна. 

 ТХГН-ийн 

удирдлагын газар 

 ТХГН-уудын 

захиргаа 

Бэлчээр усжуулах зорилгоор 

хөв байгуулах тохиромжит 

газрын нарийвчилсан 

судалгаа ба ТЭЗҮ 

боловсруулах 

 Бэлчээр ашиглалтанд 

үүсэх төвлөрлийг 10-15 

хувиар сааруулна  

 Аймгийн хөрөнгө 

оруулалт, хөгжлийн 

бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс 

 ХХААГазар 

 БОАЖГ 

 Мэргэжлийн 

байгууллага 

Бэлчээр усжуулалтыг тэлэх 

зорилгоор худаг гаргах 

гидрогеологийн 

нарийвчилсан судалгаа 

Давсжилтын эрсдэл 

өндөртэй газруудад хөрсний 

нарийвчилсан судалгаа 

явуулж, авах арга 

хэмжээний зөвлөмж 

боловсруулах 

 Давсжилтаас үүсэх 

газрын доройтлыг 5 % 

бууруулах 

 БОАЖГ 

 Мэргэжлийн 

байгууллага 

Бэлчээр хариуцлагажуулах 

журмыг аймгийн хэмжээнд 

боловсруулах 

 Бэлчээрийн даац 

хэтрэлтиыг 10 % 

бууруулна 

 Аймгийн ЗДТГ ба 

ИТХ 

 БОАЖГ 

 ХХААГ 

Зорилт 4: Газар 

ашиглалтын сөрөг 

Эвдэрсэн газруудыг хог 

хаягдал булах цэг болон 
 2030 он гэхэд ил задгай 

хог хаягдлын цэгийн 

 БОАЖГ 
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хэлбэрүүдийн 

нөлөөг 30 хувиар 

бууруулсан байна  

хөгжүүлэх судалгаа ба ТЭЗҮ 

боловсруулах 

тоо 50 хувиар буурсан 

байна  

Хог хаягдал дахин 

боловсруулах үйлдвэр 

байгуулах тохиромжтой 

байршлын судалгаа ба ТЭЗҮ 

 2030 он гэхэд хог 

хаягдыг 20 хувиар 

бууруулсан байна 

 БОАЖГ 

Гандуу бүс нутагт эвдэрсэн 

газрыг нөхөн сэргээх 

технологийн туршилт 

судалгаа 

 Эвдэрсэн газрын 

хэмжээг 10 хувиар 

бууруулах  

 БОАЖГ 

Зорилт 5: Иргэдийн 

экологийн 

мэдлэгийг 

нэмэгдүүлж, 

байгаль хамгаалал 

дахь оролцоог 25 

хувиар өсгөнө 

Иргэдийн байгаль хамгаалах 

сэтгэлгээг өөрчлөх контент 

боловсруулах 

 Байгаль хамгааллын 

арга хэмжээнд оролцох 

иргэдийн тоо 30 хувиар 

нэмэгдсэн байна. 

 БОАЖГ 

 БССГазар 

Байгаль орчны 

мэргэжилтэнүүдийг ухуулга 

сурталчилгаа хийх 

сургалтанд хамруулах 

 2030 он гэхэд иргэдэд 

хүрэх байгаль орчны 

мэдээлэл 50 хувь 

нэмэгдсэн байна. 

 БОАЖГ 

 БССГазар 

Байгаль орчны 

мэргэжилтэнүүдийн мэдлэг 

ур чадварыг дээшлүүлэх 

сургалтын хөтөлбөр 

боловсруулах  

 2030 он гэхэд байгаль 

хамгаалагчдын чадавхи 

нэмэгдэж тогтвор 

суурьшилтай ажиллах 

болсон байна. 

 БОАЖГ 

 БССГазар 

 

4.3 Арга хэмжээний зөвлөмж 
Ус хуримтлуулах . Ус хуримтлуулахын гол зорилго нь ус түгээх байгууламжийг сайжруулах, усны 

нөөц хомс нутгуудад түүнийг нэмэгдүүлэхэд оршино. Үүнээс гадна төлөвлөж буй байгууламж 

тухайн орон нутгийн хэрэгцээнд шаардлагатай усны нөөцийг бүрдүүлж чадах эсэх болон усны 

чанарыг дээшлүүлэх зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэх нь ус хуримтлуулах ажилбарын үндсэн 

зорилтууд болно.  

Ус хуримтлуулах тогтолцоо (барилга байгууламж) нь байгалийн, хүний болон хосолсон зэрэг олон 

хэлбэрт хөгжиж ирсэн байна. Иймээс бүс нутаг бүр харилцан адилгүй зарим талаараа өөрийн 

үндэсний өв уламжлалд тулгуурласан арга хэрэгслэлийг хөгжүүлэн ирсэн нь ус хуримтлуулах 

барилга байгуламжийн хэлбэр хэмжээг төрөлжүүлснээс гадна зарим нь хүний ухаанд ч оромгүй 

хэлбэрээр байгуулагдсан байдгаараа онцлог. Ус хуримтлуулах тогтолцоог бүрдүүлэхэд хэд хэдэн 

хүчин зүйлийг урьдчилан тооцох шаардлагатай. Үүнд: 

- хэрэгцээнээс хамааран усны хэмжээ, чанар ямар байх 

- ашиглах боломжит материал, машин техник болон хүн хүч 

- урт хугацаанд ашиглах боломж ба түүнийг хэрхэн сэлбэн засварлаж болох 

- орон нутгийн иргэдийн хүсэл эрмэлзэлд нийцсэн эсэх 

Дэлхийн гандуу хуурай бүс нутгийн хэмжээнд ус хуримтлуулах арга туршлагыг нилээд авч 

хэрэгжүүлсэн бөгөөд эдгээрийг Мексик, Америк, Пакистан, Энэтхэг, Австрали зэрэг улсуудад ихээр 

хэрэглэж байна.  

Ус хуримтлуулах гэдэг нь гадаргын усны нөөцийг бүрдүүлэх замаар хүн, малын усан хангамжийн 

асуудлыг шийдвэрлэх, ойжуулалт болон жижиг газар тариалан эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд 

зориулагдан хөгжсөн байна. Иймд агаарын хур тунадас, төдийлөн ашиглагдаж чаддаггүй үер болон 

түр зуурын урсгал усыг газрын гадаргын хэлбэрт зохицуулан заримдаа албаар тогтоох усан сан 

байгуулах замаар хуримтлуулахад оршино.  Ус хуримтлуулах тогтолцоо нь ус хуримтлуулах талбай 

буюу урсацын тохиргоо (catchment area); ус хуримтлуулах сан буюу урсаж ирж буй усыг цуглуулах 
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байгууламж гэсэн үндсэн хоёр хэсгээс тогтоно. Үүнээс гадна газар тариаланд зориулагдсан ус 

хуримтлуулах байгууламжууд нь ус түгээх, хуваарилах дэд системийг өөрт агуулсан байдаг.  

Ус хуримтлуулах тогтолцоо нь зориулалтаас хамааран олон төрлийн хэлбэртэй байдаг тухайлбал, 

ус хуримтлуулах бичил тогтолцоо, шугаман тогтолцоо, шаталсан тогтолцоо, хашсан усан сан г.м. 

Дор гандуу нутагт тохиромжтой зарим ус хуримтлуулах аргыг тодорхойлов.  

Хаялбар дагуулан хашаалах. Энэ хэлбэр нь жилийн агаарын хур тунадасны нийлбэр хэмжээ 300-600 

мм-ийн хооронд хэлбэлзэх, газрын ерөнхий налуу 1-25% байх нутгуудад илүү тохиромжтой. Энэ 

бүтцийн ус хуримтлуулах талбай 50-100 м2 байх ба үүний 10-20 м2-д тариалалт хийх нь 

тохиромжтой байдаг байна. Иймд ус хуримтлуулах болон тариалалт хийх талбайн харьцаа 1:5 байх 

ба энэ төрлийн ус хуримтлуулах аргуудын Кени улсад анхлан туршиж үзсэн байна.  

 

 

Хагас дугуй болон гурвалжилсан хашлага нь ойжуулсан газрыг усжуулахад ихээр хэрэглэгддэг. 

Эдгээр нь 0.5-5%-ийн налуужилт бүхий нийлбэр хур тунадасны хэмжээ 300 мм нутгуудад 

зохимжтой. Энэхүү хашлагын доод хэсэг нь 0.5 м-ийн өндөртэй байх ба хиймэл хотгор үүсгэх 

замаар ус хуримтлуулах аж. Хуримтлагдсан ус аажмаар хөрсөнд шингэж зүйл ургамлыг усаар 

хангах зориулалттай юм. Эдгээр хагас дугуйн далангийн дундаж өргөн нь 7 м байх нь зохимжтой 

бөгөөд ихэвчлэн эгнээ хэлбэрээр байгуулсан байдаг. Хагас дугуйн хоёр төгсгөл нь налуугийн дээд 

хязгаар гадаргын хаялбарын төвшинд байна.  
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Сар хэлбэрийн террас нь дээрхийн адил нэг мод эсвэл бутыг усаар хангахад зориулагдсан. Ус 

хуримтлуулах талбай нь дунджаар 5-50 м2, таримлын эзлэх талбай 1-5 м2. Энэ аргыг 1-50%-ийн 

налуужилттай 200-600 мм хур тунадас унах нутагт хэрэглэнэ. Налуу их байх тусам чулуу болон өөр 

материалаар хийх хашлагын өндөр их байна.  

 

 

 

Нигарим ус хуримтулуулах тогтолцоо нь ромбо хэлбэрийн хэсэгчилсэн талбай ба тэдгээрийг зааглах 

бичил далангаас бүрдэнэ. Гадаргын урсац ромбын хамгийн нам хэсэг рүү чиглэн тэнд тарьсан 

ургамлыг усаар хангах зориулалттай. Эдгээр ус хуримтлуулах тогтолцоог 1-5%-ийн налуужилттай 

100-400 мм-ийн хур тунадас унах нутагт байгуулсан байдаг. Ромбо бүрийн хэмжээ орон бүрт 

харилцан адилгүй байдаг бөгөөд Израйлд 100-250 м2-тай ашиглах бол Энэтхэг зэрэг улсад 400 

хүртэл м2 талбайтайг хэрэглэж иржээ. Орох хур тунадасны 15-91%-ийн хуримтлуулах боломжтой 
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гэж тооцсоны үндсэн дээр таримлын эзлэх талбай нь 1:1 эсвэл 10:1 гэсэн харьцаатай байдаг ба тэгш, 

том талбайд энэ нь 25:1 хүртэл харьцаатай байх тохиолдол бий. Дундад Ази, Ойрхи Дорнодын улс 

орнууд эдгээрийг жимс жимсгэний мод, тэжээлийн зориулалттай бут сөөг ургуулахад ихэд 

ашигладаг.  

         

 

Давсжсан газрыг сайжруулах. Давсжилт бүхий газрыг хэд хэдэн зорилготойгоор нөхөн 

сэргээдэг.  

1. Малын тэжээл бэлтгэх. Ихэнхи галофит ургамлууд нь малын үнэ цэнэтэй тэжээл болдог ба ган 

болон байгалийн таагүй нөхцөлд малыг эрч хүчээр хангадаг.  

2. Хөрсний элэгдэл эвдрэлийг сааруулах. Давс бүхий газрууд нь ихэвчлэн сийрэг ургамлан 

нөмрөгтэй байдгийн улмаас ус, салхины нөлөөнд автамтгай байна. Иймд ургамлаар нөхөн 

сэргээснээр эдгээр байгалийн хүчин зүйлээс урьдчилан сэргийлнэ. 

3. Давссаг орчин нь биологийн нэн ховор төрөл зүйлүүдийг өөрт мөн агуулж байдгаараа эдгээр 

орчныг нөхөн сэргээх нь биологийн төрөл зүйлийг хамгаалахад чухал ач холбогдолтой болно.  

4. Зарим улс орнуудад давс бүхий орчин нь гүний усны түвшин дээр байдаг нь эдгээрт 

ойжуулалтын ажлыг хэрэгжүүлэхэд дөхөм болдог байна.  

Давссаг орчныг нөхөн сэргээх цорын ганц арга бол ургамалжуулах явдал бөгөөд энэ зорилгоор 

давссаг буюу галофит төрөл зүйлийг тарималжуулах нь зүйтэй.  

Үүнээс гадна төрөл зүйлийн сонголтыг зөв хийх шаардлагатай бөгөөд ингэхдээ уур амьсгал, 

давсжилтын төвшин, усзүйн онцлог зэрэг ургамалд дасан зохицох чадварыг үнэлэх боломжит бүхий 

л судалгааг урьдчилан хийсэн байхыг зөвлөдөг.  

Давсжсан газрын бусад газраас ялгарах гол онцлог нь эдгээрийн хөрс усны орчинтой холбоотой 

байдаг. Ингэж эрэг хавийн нутгуудад усны түрлэг татлага эсвэл газрын доорхи усны төвшинөөс 

хамааралтайгаар зүйлийг сонгодог онцлогтой. Харин гадагш урсгалгүй, ус нэвчилт ихтэй, гүний 

усны төвшин ойр нутгуудад төрөл зүйлийг сонгохдоо газрын доорхи усны төвшин, усны давсжилт 

зэрэг хүчин зүйлүүдийг тооцно. Дараахь хүснэгтээр нутаг дэвсгэрээс хамаарч ямар төрөл зүйлийг 

давсжсан газрыг нөхөн сэргээхэд хэрэглэж болохыг харуулав.  
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 Газарзүй онцлог 

Эрэг хавийн нутаг Хотос хонхорт Гүний усны 

төвшин ойр 

нутгууд 

Хужирт газар 

Хуурай хээр - Juncus alpinus,  

- J. gerardii  

 

- Phragmites 

communis 

- Atriplex cana, 

- A. sibirica  

- Suaeda spp. 

- Atriplex tatarica  

- A. fera 

- Atriplex cana,  

-  

Цөл    - Kochia 

prostrata  

- Salsola spp. 

Эдгээр ургамлыг шилжүүлэн суулгах, ургал эрхтнээр болон үрээр үржүүлэх боломжтой. Хэдий 

тийм ч давссаг хөрсөнд тариалалт хийхдээ хөрсийг тусгайлан бэлтгэх нь илүү тохиромжтой. Иймээс 

хөрсийг хагалж давс бүхий үеийг хөрсний давхарга бүрт жигд тараах техникийг хэрэглэж болно. 

Үүнээс гадна ургамлыг тарихдаа хөрсний давсархаг үе үндэсний системд шууд нөлөөлөх нөлөөг 

бууруулах зорилгоор шороон овоолго хийж тариалах техник мөн байдаг аж. 

 

Давсархаг орчинд ургамлыг үрээр тарих нь нилээд эрсдэлтэй болохыг судлаачид бүтээлдээ дурьдсан 

байдаг бөгөөд энэ нь хэд хэдэн хүчин зүйлээс хамааралтай байна. Үүнд: 

 соёололтын хугацаанд давсанд өртөмтгий 

 гэнэтийн үер усанд туугдах 

 агаарын температурын хэлбэлзэлд өртөмтгий 

 хөрсний бүтэц дорой байдал 

 усны хуваарилалт жигд бус 

 хортон шавжинд нэрвэмтгий. 

Давссаг хөрсийг ургамалжуулан нөхөн сэргээх аргачлал төдийлөн сайн хөгжөөгүй бөгөөд цаашид 

туршилт үйлдвэрлэлийн ажлыг авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Ингэхдээ:  

 Тарилт хийх нутгийн үерийн, эвдрэлийн зэрэг аюулаас урьдчилан сэргийлж, 

хамгаалалтын арга хэмжээ авсан байх 

 Хөрсөнд агуулагдах давсны төвшнийг бууруулах зорилгоор тарилтын өмнө 

мелиорацийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 

 Тарилт хийж буй газар хүн, малын нөлөөнөөс хамгаалагдсан байх 

 Салхи, усны элэгдэл эвдрэлээс тухай бүр хамгаалах 

 Хортон шавжаас урьдчилан сэргийлэх 
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Бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй тэмцэх арга хэмжээ. Үлийн цагаан оготно бол хээрийн бүсийн 

биогеоценозын системийн дотор түүний  салшгүй нэг гишүүн байгаль дахь бодисын эргэлтэд 

тодорхой үүргийг гүйцэтгэж байдаг амьтан юм. Гэвч сүүлийн жилүүдэд манай орны  17 аймгийн 

нутаг дэвсгэрт буюу манай улсын нийт 113 сая га бэлчээрийн талбайтайгаас 40 сая га-д нь үлийн 

цагаан оготно тархсан байна.  

Үлийн цагаан оготоно болон бусад хортон мэрэгчидтэй тэмцэх механик болон химийн гэсэн үндсэн 

2 аргыг өргөн нэвтрүүлсэн байдаг.  

Талбайн хувьд тархалт багатай, хэт олшрол үүсэх эрсдэл өндөртэй бүс нутагт механик арга буюу 

хавх тавих, цохиж алах, хөеөг усаар дүүргэх, утаа май тавих зэрэг аргыг хэрэглэхэд зохимжтой 

бөгөөд хэт олшролыг хязгаарлахад үр дүнтэй гэж тооцдог.  

Тархалтын талбай ихтэй хэт олшролын үед хамгийн үр дүнтэйд химийн арга бөгөөд эдгээрийг дотор 

нь түргэн үйлчилгээний ба аажим давтамжит үйлчилгээний гэж 2 хуваан үздэг. Түргэн 

үйлчилгээний роденцид буюу хоронд 24 цагийн дотор мэрэгч устгах химийн хорыг хамруулах 

бөгөөд эдгээр нь цинкийн фосфид, хар тугалга, стрихнин зэрэг хортой бодис агуулсан байдаг. Энэ 

аргын сул тал нь хүнд шууд хорвуу чанараар үйлчлэх тул хязгаарлагдмал хүрээнд, зөвхөн 

мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотой ашиглахыг шаардана. Цинкийн фосфид агуулсан хороор 

үлийн цагаан устгах туршилтыг Аргалант суманд явуулсан жишээнээс үзвэл 1,5%-ийн хороор 

хордуулсан үрийн үр дүн хорын бусад концентрациас илүү үр дүнтэй байсан байна (Nolte,1996). 

Гэсэн хэдий ч үлийн хэт олшролын давтагдалд нэг удаагийн хорны нөлөө үр дүнгүй болох нь 

тогтоогсон байна.  

ХХ зууны эхний хагасаас удаан үйлчилгээтэй антикоагулянт хоруудыг туршин нэвтрүүлэх болсон 

бөгөөд эдгээр нь хүнд ямар нэг хор үзүүлэхгүйгээр бүтээгдсэн. Антикоагулянт бодис гэдэг нь 

мэрэгчийн организм дахь амин механизмыг аажим бууруулах замаар үхэлд хүргэх химийн нэгдлүүд 

юм. Эдгээр бодис нь 4-10 хоногийн дотор үйлчлэх бөгөөд ийн удаан үйлчилгээг амьтан тэр бүр 

ойлгохгүйгээр хордуулсан үр тариаг амтархан идэж аажим үхдэг. Антикоагулянт хорын сул тал нь 

эдгээр хорыг амьтан тодорхой хугацаанд тогтмол идэх шаардлагатай байдаг тул их хэмжээгээр 

нөөцлөх хэрэгцээтэйд оршино.  Нэгдүгээр үеийн антикоагулянтад варфарин, зоокумарин, кумахлор, 

дикумарол, дифенацин, этилфенацин, фентолацин зэрэг бодим багтана. Хоёрдугаар үеийн 

антикоагулянтад  бродифакум, флокумафен, бромадиолон зэрэг идэвхит бодист хорууд багтана. 

Олон улсад хоёрдугаар үеийн антикоагулянт хорын лабораторийн үр нөлөөг 90% гэж тооцсон байх 

хэдий ч мэрэгчид эдгээр тэсвэртэй болох эрсдэл өндөр гэж үздэг.  

Дээр дурьдсан аргуудаас гадна биологийн бүлэг аргыг нэвтрүүлэх ажил сүүлийн 5 -10 жилд ихээр 

хийгдсэн. Энэ нь амьтдын идэш тэжээлийн хэлхээн дэх дээд шатны амьтдын амьдрах орчныг 

бүрдүүлэх замаар оготоно устгах (махчин шувуудын үүр засах, муурын бүлгийн амьтдын тоог нэмэх 

г.м.), үржлийн үеийн хэлхээг таслах, амьдрах орчны нөхцлийг амьтанд таагүй түвшинд хүргэх зэрэг 

багтана. Өвөр Монголын нутагт хийсэн судалгаагаар үлийн цагаан оготнын олширол амьдрах орчны 

нөхцөлтэй шууд хамааралтай бөгөөд олон жилийн дундажаас чийглэг үед энэ зүйл өөрөө цөөрдөг 

болохыг тогтоосон байна. Үүнээс гадна нэгж талбай дахь үлийн нягтшил намар их байх тусам 

өвөлжих чадавхиа алддаг байна. Иймээс Zhang нар (2003) өөрийн бүтээлдээ эдийн засгийн хувьд 

бэлчээрт илрэх үлийн нятгшилыг бууруулах хамгийн дөт арга нь бэлчээрийн ачааллыг бууруулах 

буюу нэгж талбайд ногдох малыг тоог цөөлөх явдал гэж дүгнэжээ (Zhang Z, Pech R, Davis S, et al. 

2003).  

Иймд орон нутгийн хэмжээнд үлийн хэт олшролыг бууруулах эдгээр арга хэмжээний өртөг зардлын 

шинжилгээг үнэлж аль зардал багатай, урт хугацаанд үр дүнтэй аргыг сонгохыг зөвлөмж болгоно.  
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Бэлчээрийн хортон шавжтай тэмцэх зарим арга. Говь-Алтай аймгийн хойд сумдын уулархаг бүс 

нутгаар царцаа бэлчээрийн голлох хортонд тооцогдоно. Царцааны менежментэд дараах аргуудыг 

ашигладаг. Үүнд: 

1. Инсектецид хор цацах; 

2. Уламжлалт аргаар буюу гурил цацаж цөөлөх; 

3. Биологийн арга: 

a. Шавжаар хооллогч шувуудын тоо толгойг нэмэх; 

b. Өндөр өвст бэлчээрийн талбайг нэмэгдүүлэх; 

c. Үржлийн үе эхлэхээс өмнө өндөгийг хөрсөнд ил гаргах. 

 

4.4 Халуун цэгүүдэд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 
 

Төслийн санал 1:  

 

1. Ерөнхий тодорхойлолт 

1.1 Төслийн нэр: Заган ой бүхий талбайд экосистемийн үйлчилгээнд түшиглэсэн төлбөрийн 

тогтолцоог бүрдүүлэх 

1.2 Төсөл хэрэгжих хугацаа: 3 жил  

1.3 Төсөл хэрэгжих байршил нутаг: Заг бүхий цөл, цөлөрхөг хээрийн экосистем 

1.4 Төсөв:  60 сая төгрөг                   

1.5 Зорилтын хамрах фокус бүлэг: Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, ойн хомсдолыг 

бууруулах, доройтсон газрыг нөхөн сэргээх.  

1.6 Төслийн хэлбэр: бодлого зохицуулалтын туршилт судалгаа 

1.7 Төслийн ач холбогдол.  

Монгол Улс ойн сангийн талбайг 2030 он хүртэл 9 хувьд хүргэх зорилт тавьсны зэрэгцээ заган 

ойн хомсдолыг бууруулах үйл ажиллагааг энэ хүрээнд авч хэрэгжүүлэх амлалтыг тавиад 

байгаа билээ. Монгол орны заган ойн талбай ойн санд дорвитой хувийг эзэлдэг бөгөөд 

сүүлийн 30 жилд зохисгүй ашиглалт, уур амьсгалын өөрчлөлт, бэлчээрийн хэт ачаалал зэрэг 

хүчин зүйлээс сийрэгжих замаар хомсдолд ороод байгаа. Заган ой нь өнөөдрийг хүртэл 

экосистемийн ямар үйлчилгээ үзүүлж буйг судалсан судалгааны ажил хомс байна.  

2015 онд ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэнгээс хийсэн заган ойн экосистемийн үнэ 

цэнийг тодорхойлох судалгааны дүнгээс дараах дүгнэлтийг гаргасан байна. Үүнд:  

- Заг мод нь өөрөө байгалийн нөөц болохын хувьд экосистемийн нийтлэг үйлчилгээ болох 

хангамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг онцлогтой. Түлшний хангамжийн үйлчилгээ үзүүлэх 

үүднээс заган ойн экосистем одоо мөрдөгдөж байгаа загийн экологи-эдийн засгийн үнийн 

дунджаар тооцвол 43,7 сая төгрөгтэй тэнцэх түлшний модны хангамж байна. Ингэхдээ 

нийт цэвэр бүтээгдэхүүнээр (NPP) тооцсон дүнгээр улсын хэмжээнд заган ойгоос 

үйлдвэрлэгдэх түлшний хэмжээг дунджаар 4407т/га гэж тооцсон. Зах зээлийн өртөгийн 

аргаар Мандах сумын жишээн дээр тооцсон дүнгээс харахад нэг га заган модны түлшний 

үнэ цэнэ 8636 төгрөг болох аж. Ийнхүү экосистемийн үйлчилгээний үнэ цэнийг ямар 

суурь мэдээлэл болон ямар арга ашиглаж байгаагаас хамааран харилцан адилгүй гарч 

байна. Иймээс цаашид энэ арга, суурь мэдээллийг сайжруулах шаардлага байна. 
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- Судалгаанд заган ойн биомассыг нийт анхдагч бүтээгдэхүүнээр орлуулан тооцсон бөгөөд 

нэг жилд үйлдвэрлэгдэх эсвэл хангах экосистемийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг илэрхийлнэ 

гэж тооцвол аялал жуулчлалын хувьд 0.18-1.2 тэрбум төгрөгийн соёлын үйлчилгээ, нүүрс 

хүчлийн хий шингээхийн хувьд жилд 358.7 мянган төгрөг га-аас нийт ойн талбайн хувьд  

8.5 сая төгрөгийн зохицуулах үйлчилгээ үзүүлж байна.  

- Нийт мөнгөн дүнгээр үнэлэх үнэ цэнийг рекреацийн, нүүрс хүчлийг шингээх, түлшээр 

хангах гэсэн 3 үйлчилгээний нийлбэрээр тооцвол нэг га заган ойн хамгийн бага болон их 

үнэ цэнэ 1848,0 мянган төгрөг ба 4027,0 мянган төгрөг байх бөгөөд дийлэнх хувь нь 

1849.0-2057.0 мянган төгрөг байна. 

2. Төслийн үйл ажиллагаа 

Судалгаанд чиглэсэн үйл ажиллагаа:  

- 1 га заган ойн экосистемийн үйлчилгээний нийт өртөгийг тооцох 

- Заган ойн ашиглалтын түвшинд үнэлгээ өгөх 

- Ашиглалтын хэлбэрээс хамааруулан экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн 

хувилбаруудыг боловсруулах 

Экосистемийн төлбөрийн тогтолцоог нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа: 

- Заган ойн экосистемийн ач холбогдлыг ард иргэдэд таниулах 

- Экосистемийн төлбөрийн тухай ойлголт, түүний ач холбогдлын талаар мэдлэг түгээх 

- Экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийг хүлээн зөвшөөрөх доод түвшнийг асуулга 

судалгаагаар тогтоох 

- Экосистемийн төлбөрийн тогтолцоог загвар нутгийн хэмжээнд турших 

- Экосистемийн төлбөрт суурилсан заган ойн нөхөн сэргээлтийн туршилт 1 га талбайд 

3. Төслөөс гарах үр дүн 

Үр дүн 1: Заган ойн экосистемийн үйлчилгээний өртөг тодорхой болсон байна. 

Үр дүн 2: Нэг га заган ойг хамгаалахад шаардлагатай өртөг зардлын тооцоог экосистемийн 

үйлчилгээнээс хамааруулан тодорхойлсон байна.  

Үр дүн 3. Заган ойн экосистемийн талаархи ард иргэдийн ойлголт нэмэгдэж түүнийг хамгаалахад 

оролцоог хангасан байна. 

Үр дүн 4. Заган ойг хамгаалах экологийн сан байгуулсан байна.  

Үр дүн 5. Загвар талбайн хэмжээнд экосистемийн төлбөрт суурилсан заган ойн нөхөн сэргээлтийн 

загвар бүрдэнэ.  
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Төслийн санал 2:  

1. Ерөнхий тодорхойлолт 

1.1 Төслийн нэр: Монгол элсэнд элс бэхжүүлж цульхирын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 

1.2 Төсөл хэрэгжих хугацаа: 3 жил  

1.3 Төсөл хэрэгжих байршил нутаг: Хөхморьт сум 

1.4 Төсөв:  150 сая төгрөг                   

1.5 Зорилтын хамрах фокус бүлэг: Доройтсон газрыг нөхөн сэргээх, цөлжилтийг бууруулах.  

1.6 Төслийн хэлбэр: үйлдвэрлэлд чиглэсэн туршилт судалгаа 

1.7 Төслийн ач холбогдол.  

Монгол Элсний бүс нутаг Монгол орны хамгийн том элсэн тарамцаг бөгөөд сүүлийн 30 жилийн 

хугацаанд экологийн тэнцвэргүй байдлын улмаас жилд 10-15 м нүүн ойр орчны дэд бүтцэд сөрөг 

нөлөө үзүүлж ирсэн билээ. Судалгаагаар Монгол элсний хөдөлгөөнт элсээр бэхлэгдсэн талбай 

сүүлийн 20 жилд 200 га-аар нэмэгдсэн бөгөөд гол хүчин зүйлд элсэн тарамцагийн бэлчээр 

ашиглалт нэмэгдсэн, элсэн орчинд үзүүлэх уур амьсгалын сөрөг нөлөө нэмэгдсэн зэрэг болно.  

2000 оноос хойш элсэн орчныг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах аж ахуйн хэлбэрүүдийг 

хөгжүүлэх боломжийг олон улсад нилээдгүй эрэлхийлсэн бөгөөд хамгийн түгээмэл эдийн 

засгийн арга хэмжээнд: 

- Адал явдлын аялал жуулчлал,  

- Сонирхлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

- Элсэн экосистемд түшиглэсэн аж ахуйг хөгжүүлэх зэрэг ажлуудыг хөгжүүлж иржээ.  

БНХАУ-ын Элеон группын сайн туршлагад үндэслэн элсэн орчны байгалийн бүтээмжид 

тулгуурлан экобүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нь хөгжлийн том төсөөлөл болох аялал жуулчлалын 

урсгалыг татах нэг хөшүүрэг болно гэж дүгнэсэн байна.  

Монгол элсэнд ургах суль, цульхир, тэдгээрээс гарган авах гурил нь эрүүл мэндийн болон 

тэжээлийн өндөр үнэ цэнэтэй бүтээгдэхүүн ч зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд хүрэлцэхгүй байгааг 

үндэс болгон цульхир тариалах замаар үйлдвэрлэлийн багтаамжийг нэмэгдүүлэхэд энэ төслийн 

санал чиглэсэн болно.  

2 Төслийн үйл ажиллагаа 

Судалгаанд чиглэсэн үйл ажиллагаа:  

- Цульхирын биологи-экологийн нарийвчилсан судалгаа 

- Цульхирыг үр болон ургал эрхтэнээр тариалах агротехник турших 

- Цульхирын амьдралт, ургацыг дэмжих биотехник аргуудыг турших 

Үйлдвэрлэлийн туршилт 1-5 га талбайд: 

- Элс бэхжүүлэх 

- Бэхжүүлсэн элсэнд цульхир тарималжуулах 

- Цульхирын гурилыг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулах боломжийг турших 

- Цульхирын гурилын брэндинг 

3. Төслөөс гарах үр дүн 
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Үр дүн 1: Цульхирыг үйлдвэрлэлийн түвшинд тариалах технологи бүрдсэн байна. 

Үр дүн 2: Хөхморьт, Баян-Уул сумын хэмжээнд ажилгүйдэл буурсан байна.  

Үр дүн 3. Элсний бэлчээрт үзүүлэх малын хөлийн дарамт буурна. 

Үр дүн 4. Орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн зах зээлийн эргэлтэнд орсон байна.  

 

Төслийн санал 3:  

3 Ерөнхий тодорхойлолт 

1.1 Төслийн нэр: Баянбүрдэд түшиглэсэн фермерийн тогтолцоо 

1.2 Төсөл хэрэгжих хугацаа: 5 жил  

1.3 Төсөл хэрэгжих байршил нутаг: Шарга сум 

3.3 Төсөв:  150 сая төгрөг  

3.4 Зорилтын хамрах фокус бүлэг: Доройтсон газрыг нөхөн сэргээх, цөлжилтийг бууруулах.  

3.5 Төслийн хэлбэр: үйлдвэрлэлд чиглэсэн туршилт судалгаа 

1.7 Төслийн ач холбогдол.  

Шаргын хотгор Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд хамгийн их цөлжилт илэрсэн бүс нутгийн нэгд 

тооцогдож байгаа бөгөөд энд доройтлын дараах хэлбэрүүд илрэлээ олсон: 

- Давсжилт 

- Элсний нүүлт 

- Гадаргын усны ширгэлт 

1970-1980-аад онуудад энд нийт 100 га эргэлтийн талбай бүхий тариалан, жимс жимсгэний 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлсэн байсан. Шилжилтийн үед талбайн эдийн засгийн ашиг буурсантай 

холбоотойгоор үгүйрсэн байдаг. Өнөөдөр энд нийт 20 өрх тариалан эрхэлж байгаа бөгөөд гол 

тарималд төмс, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал багтаж байна. Төсөл хэрэгжсэнээр хуучин 

байсан жимс жимсгэний үйлдвэрлэлийг сэргээж, зах зээлд эрэлт хэрэгцээтэй шинэ төрлийн ногоо, 

таримлыг тариалж эдийн засгийн эргэлт, багтаамжийг нэмэгдүүлэх боломжтой гэж тооцож байна.  

Төслийн талбайд учирах гол эрсдэл нь бэлчээрийн мал аж ахуй бөгөөд гол хөшүүрэг нь мал услах 

задгай усан хангамж тариалангийн талбайтай давхцсан явдал юм. Иймд энэ давхцалыг 

бууруулахын тулд бэлчээрийн усан хангамжийг тариалангийн талбайгаас алслуулах хэрэгцээ 

шаардлага бий.   

4 Төслийн үйл ажиллагаа 

Судалгаанд чиглэсэн үйл ажиллагаа:  

- Бэлчээрийн усан хангамжийн төвлөрлийг сааруулах усан хангамжийн сүлжээний зураг 

төслийн усны урсац, ундаргын тооцоонд үндэслэн боловсруулах 

- Гол нэр төрлийн таримлын тоог зах зээлийн хэрэгцээнд үндэслэн нэмэх 

- Шинэ төрлийн таримлын агротехникийн дамжилтанд өртөмтгий хөрсөнд тохируулан 

боловсруулах 

Үйлдвэрлэлийн туршилт 1-5 га талбайд: 

- Бэлчээр-тариалангийн усалгааны нэгдсэн сүлжээний бичил хувилбарыг турших 

- Тарималын нэр төрлийг нэмэгдүүлэх 

- Усанд хэмнэлттэй тариалангийн услалтын хувилбаруудыг турших, нэвтрүүлэх 
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3. Төслөөс гарах үр дүн 

Үр дүн 1: Сувгийн усалгааг газар тариаланд халсан байна. 

Үр дүн 2: Бэлчээр, газар тариалангийн зөрчил үгүй болсон байна.  

Үр дүн 3. Өөрөө өөрийгөө хангах циркулар эдийн засгийн загвар бүрдэнэ. 
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