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ХУРААНГУЙ 

Монгол Улсын Их Хурлаас “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай” хуулийг 2015 онд 

батласанаар үндэсний хэмжээний нэгдсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн иж бүрэн тогтолцоог 

бүрдүүлсэн нь хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг төлөвлөх, батлах, хэрэгжүүлэх, хяналт  

үнэлгээ хийх, тайлагнах явцыг зохицуулсан байна. Тус хуулиар засаг захиргааны бүх түвшинд 

урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн тогтолцоог бүрдүүлжээ. 

Монгол орны өмнийн Говийн дэд бүс нутгийн байгаль орчны өнөөгийн төлөв байдлыг үнэлэх, 

түүнчлэн тус бүсийн байгаль орчны бодлогын бичиг баримтуудыг үндэсний, бүс нутаг, орон 

нутгийн түвшинд дүн шинжилгээ хийж улмаар цаашид хөгжлийн төлөвлөлтөд анхаарах 

асуудлуудыг дүгнэхэд энэхүү судалгааны зорилго оршино.    

Өнгөрсөн гуч орчим жилийн хугацаанд монгол улс эдийн засгийн асуудалд голлон анхаарч 

байгаль орчныг төдийлөн анхааралгүй явж ирсэн бол сүүлийн үед байгаль орчны менежментийг 

анхаарлын төвд тавих шаардлага үүсээд байна. Өөрөөр хэлбэл, хүрээлэн буй орчны өөрчлөлт, 

доройтол хэр зэрэг хүчтэй явагдаж байна, энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж байна гэдгийг 

харуулсан судалгаа шаардлагатай байна.  Иймд бид сүүлийн үеийн хиймэл дагуулын мэдээлэлд 

тулгуурласан зайнаас тандан судлалын аргыг ашиглан ландшафт-газрын бүрхэвчийн үндсэн хэв 

шинжүүдийг ангилан ялгаж, түүний орон зай, цаг хугацааны хувьсал өөрчлөлтийг тооцон гаргаж 

улмаар цаашдын хандлагыг дүрслэн харуулах зорилт тавьсан. Говийн бүсийн нийт нутаг 

дэвсгэрийн 0,1%-ийн өндөр уулын хад асга буюу ян сарьдаг, 4,7%-ийг ой, тайга, 1,8%-ийг , 0,9%-

ийг нугат хээр, 0,2%-ийг намгархаг нуга, 12,6%-ийг хээр, 7,3%-ийг хуурайвтар хээр, 7,2%-ийг 

хуурай хээр, 1,3%-ийг мараалаг хээр, 27,5%-ийг цөлөрхөг хээр, 16,7%-ийг цөлжүү хээр, 5,5%-

ийг гандуу хээр, 0,7%-ийг заган ой, 5,5%-ийг элсэрхэг цөл, 3,9%-ийг хэт гандуу цөл, 0,1%-ийг 

нуур тойром, 2,2%-ийг элс-элсэрхэг газар, хот суурингийн эдэлбэр газар 0,3%-ийг, 1,4% 

тариалангийн талбай, 0,3%-ийг уул уурхайн эвдрэлд өртсөн газар эзэлж байна. 

Говийн дэд бүсийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд хуурай хээрийн 

талбай хамгийн их буюу 45,9%-иар, нуур тойрмын талбай 29,4%-иар, ойн талбай 18,7%-иар, 

хээрийн ландшафт 14,8%-иар, намгархаг хээрийн талбай 12,4%-иар, хуурайвтар хээрийн талбай 

6,2%-иар, нугат хээрийн талбай 3,3%-иар, хэт гандуу хээрийн талбай 2,5%-иар тус тус багассан 

байна. Харин цөлөрхөг хээрийн талбай 6,4%-иар, цөлжүү хээрийн талбай 20,9%-иар, элсэрхэг 

цөл бүхий газар 52%-иар, хот суурингийн эдэлбэр газар 31,5%-иар, тариалангийн талбай 11,1%-

иар, элс-элсэрхэг газар 5,2%-иар, уул уурхайн үйл ажиллагаанд өртөж эвдэрч доройтсон газар 

2.7 дахин нэмэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл говийн бүс нутагт уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дүн 

хуурайшил хурдацтай явагдаж цөлжүү бүсийн хил өргөргийн дагуу хойшлох мөн элсжсэн 

талбайн хэмжээ нэмэгдэх хандлагатай байна. Түүнчлэн хотжилт, уул уурхай, мал аж ахуйн үйл 

ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын хэмжээ хурдацтай нэмэгдэж байгаа нь газрын доройтол, 

цөлжилтын үйл явцыг улам даамжруулах хүчин зүйл болж байна.   

Говийн дэд бүсийн ландшафт ашиглалтын өөрчлөлт, түүний гадны нөлөөлөлд өртөх эрсдэлийг 

үнэлсэн үнэлгээ дээр үндэслэн ландшафтын гадны нөлөөнд сул өртөж буй бүсээс гадны 

нөлөөлөлд хүчтэй өртсөн долоон бүсийг ялган гаргаж өгсөн. Эдгээр бүсүүдэд тохирох 

ашиглалтын арга хэмжээг авах, эсвэл хүчтэй өртсөн бүсэд аливаа ашиглалтын үйл ажиллагааг 

зогсоон нөхөн сэргээх, хамгаалах арга хэмжээг авах зайлшгүй шаардлагатай байна.  
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СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ АРГАЗҮЙ 

Судалгааны ажлын зорилго   

Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах төслийн хүрээнд говийн 

дөрвөн аймгийн ландшафт, газрын бүрхэвчийн өнөөгийн төлөв байдал, ландшафтын үндсэн хэв 

шинжүүдийн тархалтын зүй тогтол, орон зай, цаг хугацааны хувьсал өөрчлөлтийг тодорхойлон 

цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, санал зөвлөмжийг гаргах зорилготой. 

Судалгааны зорилт 

 Говийн дэд бүсийн ландшафтын төлөв байдал, өөрчлөлтийн тодорхойлох 

 Говийн дэд бүсийн ландшафтын гадны нөлөөлөлд өртөх эрсдэлийг үнэлэх 

 Говийн дэд бүсийн ландшафтын төлөвлөлтөд    

Судалгаанд ашигласан мэдээ, материал 

Энэхүү судалгааны ажилд доорх мэдээ, материалууд болон Монгол орны байгалийн газарзүйн 

судалгааны суурь материал “Монгол улсын үндэсний атлас” (1990, 2009),  Ландсан хиймэл 

дагуулын 1990 болон 2018 оны мэдээ, ASTER-ийн 30 м-тэй гадаргын өндрийн тоон загвар 

зэргийг судалгааны эх сурвалж материалд  ашигласан болно.  

Судалгааны аргазүй 

Говийн дэд бүс нутгийн байгаль орчны суурь мэдээлэл (газарзүйн болон статистик)-ийг 

цуглуулан, боловсруулалт хийж улмаар хөгжийн хөтөлбөрт шаардлагатай ландшафтын шалгуур 

үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн гаргахад дараах аргуудыг ашигласан.  

Орон зайг давхцуулан анализ хийх арга: Орон зайн давхцуулал гэдэг бол тоон болон геометрийн 

зургуудыг уялдуулан шинэ сэдэвчилсэн зургийг бий болгодог ГМС-ийн арга юм. Шинээр бий 

болгосон сэдэвчилсэн зураг (ландшафтын чадамж) нь олон мэдээллийг уялдуулж шинэ олон 

талт дүрсийг бий болгодог онцлогтой. Энэхүү давхцуулах анализийн аргад цэг ба талбай, шугам 

ба талбай, талбай ба талбайг давхцуулж болдог. Давхцуулах анализийн үйл ажиллагааг хийхдээ 

юуны өмнө газарзүйн солбилцлыг тодорхойлох ба шинж чанарыг хуваарилах нь чухал  юм. 

Газарзүйн солбилцолыг бүх олон талт дүрслэл зургийн огтлолцолын цэгийг сонгоно. Үүний 

суурин дээр олон талт логик бодлогыг бодож шинэ үүссэн логик олон талт давхарга бүрт 

тодорхойлон илтгэх дугаар өгнө. Түүнчлэн олон талтуудын хоорондын утга харгалзсан шинж 

чанарын хүснэгтийг байгуулна. Энэ судалгаанд давхцуулах анализийн аргыг олон индекс 

үнэлгээтэй олон хэмжигдэхүүний зургийг давхцуулахад хэрэглэж, хамгийн бага үнэлгээний 

нэгжийг олох аргыг голлон ашиглав.      

Говийн дэд бүсийн ландшафтыг үнэлэх индексийг сонгох: Үнэлгээний индексийн тогтолцоо бол 

олон үнэлэх индексээс бүрдсэн цогц байдаг. Ландшафтыг нэгтгэн бүсчилэх зорилт, шаардлагыг 

хангахуйц шинжлэх ухааны бодит ерөнхийлөлтэй байхыг шаарддаг юм. Тэр нь уур амьсгал, 

геологи, газрын гадаргын төрх байдал, усан мандал, хүний соёлын элемент зэрэг олон хүчин 

зүйлтэй холбоотой байх бөгөөд зөвхөн орон нутгийн онцлогоос шалтгаалаад зогсохгүй бас цаг 

хугацааны явцад хувирч өөрчлөгдөж байдаг.   
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Зураг 1. Ландшафтын чадамжийн үнэлгээ 

Ландшафтын гадны нөлөөнд өртөх эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал 

Ландшафтын гадны нөлөөнд өртөх эрсдлийн үнэлгээ нь ландшафтын экологийн төлөв байдлыг 

тодорхойлох, танин мэдэх цаашилбал ландшафтад үзүүлэх хүний хүчин зүйлээс үүдэлтэй 

ачаалал нөлөөллийг нормчлох, байгаль ашиглалтын менежментийг боловсронгуй болгоход 

чухал ач холбогдолтой. Ландшафтын гадны нөлөөнд өртөх эрсдэлийг үнэлэхэд тухайн 

ландшафтын өөрийнх нь гаднаас ирэх нөлөөллийг даах чадавхи, өртсөн тохиолдолд байгалийн 

аясаар нөхөн сэргээгдэх чадвар зэрэг үзүүлэлтүүд багтдаг. Ландшафтын гадны нөлөөнд өртөх 

эрсдэл нь ландшафтын үндсэн хэв шинжийн динамик өөрчлөлтийн эрчимшил, мөн гадна 

нөлөөллийн төрөл, хэлбэр, онцлогоос шалтгаална. Хөрсөн бүрхэвч, ургамал нөмрөг, 

геоморфологийн сэдэвчилсэн зургуудад тулгуурлан ландшафтын онцлог, дотоод ялгарлыг ялган 

ландшафтын үндсэн  хэв шинжүүдийг тодорхойлдог. Тэгвэл ландшафтын гадны нөлөөнд өртөх 

эрсдэлийн зэрэглэлийг тогтоохын тулд юуны өмнө ландшафтын үндсэн хэв шинжийг голлох 

үзүүлэлт болгон авах ба мөн хөрсний элэгдэл, эвдрэлийн зэрэглэлийн тооцоонд үндэслэн үнэлнэ.  

Ландшафтын гадны нөлөөнд өртөх байдлыг үнэлэхдээ ОХУ-ын ШУА-ийн Эрхүүгийн Газарзүйн 

хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан “Ландшафтын төлөлвлөлт” аргазүйд  тулгуурлан шалгуур 

үзүүлэлтүүдийг сонгон авсан. Мөн “Хөрсний чанарын үнэлгээний аргачлал”-ыг /О.Батхишиг/ 

харгалзан үзсэн.  

Хүснэгт 1. Ландшафтын гадны нөлөөнд өртөх байдлын үнэлгээ 

№ 
Шалгуур үзүүлэлтүүд 

Үнэлгээ баллаар 

1 2 3 4 5 

1 Хотгор гүдгэрийн хэлбэр, төрх >150 8-15 5-8 3-5 <3 

2 Гадаргын налуу /градусаар/ >1,3 1,2-1,3 0,6-1,1 0,6-1,1 0,1-0,5 

3 Хөрсний механик бүрэлдэхүүн Элс Элсэнцэр Хөнгөн 

шавранцар 

Дунд 

шавранцар 

Хүнд 

шавранцар 

4 Гадаргын элсэн бүрхэц /%-иар/ >60 40-60 20-40 0-20 0 

5 Ургамлын бүрхэц <10 15-25 25-35 35-45 >45 

 

Гадаргын налуу нь тухайн нутагт гадаад хүчний үйл явц хөгжих гол хүчин зүйлийн нэг болдог. 

Тухайлбал, ургамал нөмрөг бараг байхгүй нүцгэн газрын гадаргын налуу 20 ба түүнээс их байхад 

эвдрэл-элэгдлийн үйл явц явагдаж эхэлдэг. Гадаргын налуугийн шатлалаас (С.Жигж) үзэхэд 

гадаргын налуу 0-20 байхад бага хэмжээний урсацын угаагдал, 2-40 байхад нэл угаагдал, 4-60 
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байхад шугаман идэгдэл, мөн хөрсний алгуур шилжилт, 6-120 байхад солифлюкц, хөрсний 

гулсалт, 12-200 гулсалт, нуралт, 200-аас дээш нуралтын үйл явц зонхилон явагддаг гэж 

тодорхойлжээ. Ерөнхийдөө шугаман идэгдэл 50 хүртэлх хэвгийтэй гадаргад сул явагдах бөгөөд 

6-90-ын хэвгийтэй гадарга шугаман идэгдэлд өртөх магадлалтай байхад 10-170-ын хэвгийтэй 

гадаргад хүчтэй, 18-350-ын хэвгийтэй гадаргад нэн хүчтэй явагддаг байна. 350-аас дээш налуутай 

газар шугаман элэгдэлд ихээхэн автагдаж бартаа ихтэй болсон байдаг. Тухайн гадарга хэдий 

чинээ их ургамлаар бүрхэгдсэн байна тэр хэмжээгээрээ хөрсөн бүрхэвчийн гадны нөлөөнд өртөх 

эрсдэлийн чадавхи өндөр байна. Өөрөөр хэлбэл эвдрэл-элэгдлийн үйл явцад харьцангуй бага 

өртөнө гэсэн үг. Ургамал нөмрөг нь хөрсөнд чийг хуримтлуулж хөрсний үржил шимийг 

нэмэгдүүлэх, газрын гадарга орчмын салхины хурдыг бууруулах, газрын өнгөн хэсгийн хөрсийг 

ургамлын үндсээр сайтар торлон бэхэлж хөрсний салхинд тэсвэрлэх чадварыг бий болгох, 

гадаргын урсацын хүчийг сааруулах чухал ач холбогдолтой. 

1. ГОВИЙН ДЭД БҮСИЙН ЛАНДШАФТЫН ӨНӨӨГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 

1.1. Говийн дэд бүсийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн өөрчлөлт 

Байгаль орчны тэнцвэр алдагдахад хүргэж буй элдэв үзэгдэл нь нутаг орны байгалийн нөхцөл, 

нөөц, ландшафтын онцлогийг үл харгалзан байгалийг зохисгүй ашигласанаас үүдэлтэй. Иймээс 

ландшафтын хэв шинжийг зөв ялган тогтоож тодорхойлох нь тухайн нутгийн газарзүйн 

онцлогийг танин мэдэх, хувьсал өөрчлөлтийг үнэлэх, ирээдүйд байгалийн нөөцийн 

менежментийн ямар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж болох талаар дүгнэлт өгөхөд ихээхэн ач 

холбогдолтой юм. Говийн дэд бүсийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн үндсэн хэв шинжид гарсан 

өөрчлөлтийг тооцоход Ландсат ТМ, Ландсат 8 хиймэл дагуулын мэдээг сонгон авсан. Зайнаас 

тандсан мэдээн дээрээс ландшафтын хэв шинжүүдийг сонгон авахын тулд спектрийн хувьд нь 

сайжруулсан голлох бүрдлүүдийг ашиглан байгуулсан дүрс зураг, локал болон контекстийн 

мэдээг түлхүү ашигласан болно. Спектрийн зайн хувьд өндөр давхцалтай ангиудыг өөр хооронд 

нь салгах үүднээс локал болон контекстийн мэдлэг дээр тулгуурлан тодорхойлсон орон зайн 

зааглагчуудыг ашигласан бөгөөд локал мэдлэгийг ГМС-д хадгалагдсан мэдээнээс, харин 

контекстийн мэдлэгийг дүрс зурган дээрхи ангиудын текстур болон спектрийн хувирал дээр 

үндэслэн тодорхойлсон болно.  

Говийн дэд бүсийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн ангиллыг нугат хээр, хээр, хуурайвтар хээр, 

хуурай хээр, мараалаг нуга, цөлөрхөг хээр, цөлжүү хээр, гандуу хээр, заган ой-заг бүхий элсэрхэг 

цөл, элсэрхэг цөл, хэт гандуу цөл, нуур тойром, элс-элсэрхэг газар, хүний үйл ажиллагаанд 

өртсөн ландшафт (хот суурингийн эдэлбэр газар, тариалангийн газар, уул уурхайн эвдрэлд 

өртсөн талбай) гэсэн үндсэн 16 хэв шинжийн түвшинд ангилж, өөрчлөлтийг 28 жилээр тооцон 

гаргасан. Судалгаанд хамрагдаж буй Говьcүмбэр, Дундговь, Дорноговь, Өмнөговь аймгууд нь 

Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 22.5% буюу 22 000 га нутаг дэвсгэрийг хамрах бөгөөд 

өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд эдгээр аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн үндсэн 

бүрэлдэхүүнд дараах өөрчлөлтүүд гарсан байна (Зураг 1, 2, Хүснэгт 1).  

Хүснэгт 2.Говийн дэд бүсийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн өөрчлөлт (1990-2018 он) 

№ Үндсэн хэв шинж 

Талбай,  

1990 он 

Талбай,  

2018 он 
Өөрчлөлт 

га % 

1 Нугат хээр 4528 7212 2684 59.27 

2 Хээр 2984735 1672985 -1311749 -43.95 

3 Хуурайвтар хээр 273038 225881 -47157 -17.27 

4 Хуурай хээр 6365120 3219601 -3145519 -49.42 

5 Мараалаг нуга 609956 623496 13540 2.22 

6 Цөлөрхөг хээр 12379116 13170465 791349 6.39 

7 Цөлжүү хээр 6604008 7986735 1382727 20.94 

8 Гандуу хээр 1290664 2639599 1348935 104.51 
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9 Заган ой, заг бүхий элсэрхэг цөл 325973 325679 -294 -0.09 

10 Элсэрхэг цөл 1721472 2616927 895455 52.02 

11 Хэт гандуу цөл 1892140 1844236 -47904 -2.53 

12 Нуур, тойром 31048 11904 -19144 -61.66 

13 Элс, элсэрхэг газар 978413 1028648 50235 5.13 

14 Хот, суурингийн эдэлбэр газар 13176 23319 10143 76.98 

15 Тариалангийн талбай 8715 7842 -873 -10.02 

16 Уул уурхайн эвдрэлд өртсөн газар 9101 86674 77574 852.41 

 

Говийн дэд бүсийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд дараах өөрчлөлт 

гарсан байна. Тухайлбал, хуурай хээрийн талбай 49,4%-иар, нуур, тойрмын талбай 61,7%-иар, 

хээрийн ландшафт 43,9%-иар, хуурайвтар хээрийн талбай 17,3%-иар, хэт гандуу хээрийн талбай 

2,5%-иар, тариалангын талбай 10.0%-иар тус тус багассан байна. Харин нугат хээрийн талбай 

59,3%-иар, цөлөрхөг хээрийн талбай 6,4%-иар, цөлжүү хээрийн талбай 20,9%-иар, элсэрхэг цөл 

бүхий газар 52%-иар, хот суурингийн эдэлбэр газар 76,9%-иар, элс-элсэрхэг газар 5,2%-иар, уул 

уурхайн үйл ажиллагаанд өртөж эвдэрч доройтсон газар 2.7 дахин нэмэгдсэн байна (Хүснэгт 1). 

 

Зураг 2. Говийн дэд бүсийн ландшафт- газрын бүрхэвчийн ангилал, 1990 он 
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Зураг 3. Говийн дэд бүсийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн ангилал, 2018 он 

1.2. Говьсүмбэр аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн өөрчлөлт 

Говьсүмбэр аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн үндсэн хэв шинжид гарсан өөрчлөлтийг 

өндөр нарийвчлалтай хиймэл дагуулын мэдээ (1990-2018 он гэсэн цаг хугацааны үндсэн хэсэгт 

хувааж) ашиглан ландшафтын үндсэн хэв шинжүүдийг сонгосон анги тус бүрээр тооцон гаргаж 

өөрчлөлтийг зураг, хүснэгтээр харуулав (Махаланобисын зайн аргаар оронзайн зааглагчийг 

ашиглан сонгосон сансрын мэдээнүүдийг ангилахад нарийвчлал нь 1990 оны хувьд 90.1%, 2018 

оны хувьд 89.5% байв).  

Хүснэгт 3. Говьсүмбэр аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн өөрчлөлт (1990-2018 он) 

№ Үндсэн хэв шинж 
1990 2018 Өөрчлөлт (1990-2018 он) 

га % га % га % 

1 Мараалаг нуга 42588 7,7 40861,3 7,4 -1726,7 -4,1 

2 Нугат хээр 4527,6 0,8 7211,8 1,3 2684,2 59,3 

3 Хээр 84139,9 15,1 79788,8 14,4 -4351,1 -5,2 

4 Хуурай хээр 273037,5 49,1 220854,3 39,9 -52183,2 -19,1 

5 Цөлөрхөг хээр 90200,9 16,2 141112,3 25,4 50911,4 56,4 

6 Цөлжүү хээр 49505,1 8,9 50765,7 9,1 1260,6 2,5 

7 Нуур, тойром 1938,2 0,3 1580,9 0,3 -357,3 -18,4 

8 Элс 242 0,0 431,4 0,1 189,4 78,3 

9 

Хүний үйл ажиллагаанд өртсөн ландшафт 

Хот, суурингийн 

эдэлбэр газар 
4520 0,8 7114 1,3 2594 36,5 

Тариалангийн 

талбай 
4000 0,7 3812 0,7 -188 -4,9 
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Уул уурхайн 

эвдрэлд өртсөн 

газар 

900,5 0,2 1410 0,3 509,5 36,1 

 

Ландшафтын үндсэн хэв шинжийн өөрчлөлтийн судалгааны дүнд Говьсүмбэр аймгийн нутаг 

дэвсгэрийн хэмжээнд дараах өөрчлөлтүүд гарч байна. Үүнд: 

 Мараалаг нугын талбай 1726.7 га буюу 4.1%-иар багассан байна.  

 Хээрийн талбай 4351 га буюу 5,2%-иар багассан байна.  

 Хуурай хээрийн талбай 52183.2га буюу 19.1%-иар багассан байна.  

 Нуурын тойрмын талбай 354.4 га буюу 18.4%-иар багассан байна.  

 Нугат хээрийн талбай 2684.2 га буюу 59.3%-иар нэмэгдсэн байна.  

 Цөлөрхөг хээрийн талбай 50911.4 га буюу 56.4%-иар нэмэгдсэн байна.  

 Цөлжүү хээрийн талбай 1260,6 га буюу 2,5%-иар нэмэгдсэн байна.  

 Элсний талбай 189.4га буюу 78.3%-иар нэмэгдсэн байна.  

 Хүний үйл ажиллагаанд өртсөн ландшафтын талбай 2594 га болж 36,5- иар 

нэмэгдсэн байна. Үүнээс тариалангийн талбай 188 га буюу 4,9%- иар багассан байна. 

Харин уурхайлалтанд өртөж эвдэрсэн газар 509,5 га буюу 36,1%-иар  нэмэгдсэн 

байна.  
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Зураг 4. Говьсүмбэр аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн ангилал, 1990 он 

 

 

Зураг 5. Говьсүмбэр аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн ангилал, 2018 он 

1.3. Дорноговь аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн ангилал, түүний өөрчлөлт 

Дорноговь аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн үндсэн хэв шинжид гарсан өөрчлөлтийг 

өндөр нарийвчлалтай хиймэл дагуулын мэдээ (1990-2018 он гэсэн цаг хугацааны үндсэн хэсэгт 

хувааж) ашиглан ландшафтын үндсэн хэв шинжүүдийг сонгосон анги тус бүрээр тооцон гаргаж 

өөрчлөлтийг зураг, хүснэгтээр харуулав (Махаланобисын зайн аргаар оронзайн зааглагчийг 

ашиглан сонгосон сансрын мэдээнүүдийг ангилахад нарийвчлал нь 1990 оны хувьд 88.1%, 2018 

оны хувьд 90.5% байв).  

Хүснэгт 4. Дорноговь аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн ангилал, түүний өөрчлөлт (1990-2018 

он) 

№ Үндсэн хэв шинж 
Талбай, га Өөрчлөлт (1990-2018он) 

1990 2018 га % 

1 Хээр 689000 605700 -83300 -12,1 

2 Хуурай хээр 865000 855000 -10000 -1,2 
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3 Цөлөрхөг хээр 5392710 4349000 -1043710 -19,4 

4 Цөлжүү хээр 2436030 3185730 749700 30,8 

5 Гандуу хээр 450700 449700 -1000 -0,2 

6 Заг бүхий элсэрхэг цөл 321000 321000 0 0,0 

7 Элсэрхэг цөл 777800 1573300 795500 1,02 дахин 

8 Нуур, тойром 6370 2850 -3520 -55,3 

 Хүний үйл ажиллагаанд өртсөн ландшафт 

9 
Хот, суурингийн эдэлбэр газар 3190 6420 3230 1,1 дахин 

Уул уурхайн эвдрэлд өртсөн газар 8200 51000 42800 5,2 дахин 

Нийт талбай: 10950000 га 

 

Ландшафт-газрын бүрхэвчийн үндсэн хэв шинжийн өөрчлөлтийн судалгааны дүнд Дорноговь 

аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дараах өөрчлөлтүүд гарч байна. Үүнд: 

 Хээрийн талбайн өөрчлөлт. 1990 оны байдлаар хээр 689000 га талбайг эзлэж 

байсан бол 2018 онд 605700 га болж 28 жилийн хугацаанд 83300 га буюу 12,1%-иар 

багассан байна.  

 Хуурай хээрийн талбайн өөрчлөлт. 1990 оны байдлаар хуурай хээр 865000 га 

талбайг эзлэж байсан бол 2018 онд 855000 га болж 28 жилийн хугацаанд 10000 га 

буюу 1,2%-иар багассан байна.  

 Цөлөрхөг хээрийн талбайн өөрчлөлт. 1990 оны байдлаар цөлөрхөг хээр 5392710 га 

талбайг эзлэж байсан бол 2018 онд 4349000 га болж 28 жилийн хугацаанд 1043710 га 

буюу 19,4%-иар багассан байна.  

 Цөлжүү хээрийн талбайн өөрчлөлт. 1990 оны байдлаар цөлжүү хээр 2436030 га 

талбайг эзлэж байсан бол 2018 онд 3185730 га болж 28 жилийн хугацаанд 749700 га 

буюу 30,8%-иар нэмэгдсэн байна.  

 Гандуу хээрийн талбайн өөрчлөлт. 1990 оны байдлаар гандуу хээр 450700 га 

талбайг эзлэж байсан бол 2018 онд 449700 га болж 28 жилийн хугацаанд 1000 га 

буюу 0,2%-иар багассан байна.  

 Элс-элсэрхэг цөлийн  талбайн өөрчлөлт. 1990 оны байдлаар элс-элсэрхэг цөл 

777800 га талбайг эзлэж байсан бол 2018 онд 1573300 га болж 28 жилийн хугацаанд 

795500 га болж 1,2 дахин нэмэгдсэн байна.  

 Нуурын тойрмын талбайн өөрчлөлт. 1990 оны байдлаар нуур, тойром 6370 га 

талбайг эзлэж байсан бол 2018 онд 2850 га болж 28 жилийн хугацаанд 3520 га буюу 

55,3%-иар багассан байна.  

 Хүний үйл ажиллагаанд өртсөн ландшафтын талбайн өөрчлөлт. 1990 оны 

байдлаар хот суурингийн эдэлбэр газар 3190 га, 2018 онд 6420 га болж 28 жилийн 

хугацаанд 3230 га буюу 1,1 дахин нэмэгдсэн байхад уурхайлалтанд өртөж эвдэрсэн 

газар 1990 онд 8200 га, 2018 онд 51000 га болж  28 жилийн хугацаанд 428005 га буюу 

5,2 дахин  нэмэгдсэн байна.  
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Зураг 6. Дорноговь аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн ангилал, 1990 он 
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Зураг 7. Дорноговь аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн ангилал, 2018 он 

1.4. Дундговь аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн өөрчлөлт 

Дундговь аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн үндсэн хэв шинжид гарсан өөрчлөлтийг өндөр 

нарийвчлалтай хиймэл дагуулын мэдээ (1990-2018 гэсэн цаг хугацааны үндсэн хэсэгт хувааж) 

ашиглан ландшафтын үндсэн хэв шинжүүдийг сонгосон анги тус бүрээр тооцон гаргаж 

өөрчлөлтийг зураг, хүснэгтээр харуулав (Махаланобисын зайн аргаар оронзайн зааглагчийг 
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ашиглан сонгосон сансрын мэдээнүүдийг ангилахад нарийвчлал нь 1990 оны хувьд 87.1%, 2018 

оны хувьд 86.5% байв).  

Хүснэгт 5. Дундговь аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн ангилал, түүний өөрчлөлт (1990-2018 

он) 

№ Үндсэн хэв шинж 
Талбай, га Өөрчлөлт (1990-2018он) 

1990 2018 га  % 

1 Мараалаг нуга 260143 266968 6825 2,6 

2 Хээр 2212252,1 987496,6 -1224755,5 -55,4 

3 Хуурай хээр 2369075,6 2171046 -198029,26 -8,4 

4 Гандуу хээр 839963,8 2189899 1349934,83 160,7 

5 Цөлжүү хээр 1282935,7 1283931 994,9 0,1 

6 Цөлөрхөг хээр 324628,1 356789,8 32161,7 9,9 

7 Нуур, тойром 13400 6575 -6825 -50,9 

8 Элс 159814 198900 39086 24,5 

  Хүний үйл ажиллагаанд өртсөн ландшафт 

9 

Хот, суурингийн эдэлбэр газар 2864,1 3575 710,90 24,82 

Тариалангийн талбай 2783,6 2120 -663,60 -23,84 

Уул уурхайн эвдрэлд өртсөн газар 0 560 560,00  

Нийт талбай: 7467860 га 

 

Ландшафт-газрын бүрхэвчийн үндсэн хэв шинжийн өөрчлөлтийн судалгааны дүнд Дундговь 

аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дараах өөрчлөлтүүд гарч байна. Үүнд: 

 Мараалаг нугын талбайн өөрчлөлт. 1990 оны байдлаар мараалаг нуга 260143 га 

талбайг эзлэж байсан бол 2018 онд 266968 га болж 28 жилийн хугацаанд 6825 га 

буюу 2.6%-иар багассан байна.  

 Хээрийн талбайн өөрчлөлт. 1990 оны байдлаар хээр 2212252.1 га талбайг эзлэж 

байсан бол 2018 онд 987496.6 га болж 28 жилийн хугацаанд 1224755.5 га буюу 

55.4%-иар нэмэгдсэн байна.  

 Хуурай хээрийн талбайн өөрчлөлт. 1990 оны байдлаар хуурай хээр 2369075.6 га 

талбайг эзлэж байсан бол 2018 онд 2171046 га болж 28 жилийн хугацаанд 198029.2 

га буюу 8.4%-иар багассан байна.  

 Гандуу хээрийн талбайн өөрчлөлт. 1990 оны байдлаар хуурай хээр 839963,8 га 

талбайг эзлэж байсан бол 2018 онд 2189899 га болж 28 жилийн хугацаанд 1349934.8 

га буюу 1.6 дахин нэмэгдсэн байна.  

 Цөлөрхөг хээрийн талбайн өөрчлөлт. 1990 оны байдлаар цөлөрхөг хээр 324628.1 

га талбайг эзлэж байсан бол 2018 онд 356789.8 га болж 28 жилийн хугацаанд 32161.7 

га буюу 9.9%-иар нэмэгдсэн байна.  

 Цөлжүү хээрийн талбайн өөрчлөлт. 1990 оны байдлаар цөлжүү хээр 1282935.7 га 

талбайг эзлэж байсан бол 2018 онд 1283931 га болж 28 жилийн хугацаанд 994.9 га 

буюу 0.1%-иар нэмэгдсэн байна.  

 Нуурын тойрмын талбайн өөрчлөлт. 1990 оны байдлаар  нуур, цөөрөм 13400 га 

талбайг эзлэж байсан бол 2018 онд нуур, цөөрөм 6575 га болж 28 жилийн хугацаанд 

6825 га буюу 50.9%-иар багассан байна.  

 Элсний талбайн өөрчлөлт. 1990 оны байдлаар элс 159814 га талбайг эзлэж байсан 

бол 2018 онд 198900 га болж 28 жилийн хугацаанд 39086 га буюу 24.5%-иар 

нэмэгдсэн байна. 

 Хүний үйл ажиллагаанд өртсөн ландшафтын талбайн өөрчлөлт.1990 оны 

байдлаар хот суурингийн эдэлбэр газар 2864,1 га, 2018 онд 3575 га болж 28 жилийн 

хугацаанд 740,9 га-аар нэмэгдсэн байхад тариалангийн талбай 1990 оны байдлаар 
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2783,6 га, 2018 онд 2120 га болж 28 жилийн хугацаанд 663 га-аар багассан байхад 

уурхайлалтанд өртөж эвдэрсэн 2018 онд 560 га болж  нэмэгдсэн байна.  

  

 

Зураг 8. Дундговь аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн ангилал, 1990 он 

 

Зураг 9. Дундговь аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн ангилал, 2010 он 
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1.5. Өмнөговь аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн ангилал, түүний өөрчлөлт 

Өмнөговь аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн үндсэн хэв шинжид гарсан өөрчлөлтийг өндөр 

нарийвчлалтай хиймэл дагуулын мэдээ (1990-2018 он гэсэн цаг хугацааны үндсэн хэсэгт хувааж) 

ашиглан ландшафтын үндсэн хэв шинжүүдийг сонгосон анги тус бүрээр тооцон гаргаж 

өөрчлөлтийг зураг, хүснэгтээр харуулав (Махаланобисын зайн аргаар оронзайн зааглагчийг 

ашиглан сонгосон сансрын мэдээнүүдийг ангилахад нарийвчлал нь 1990 оны хувьд 89.1%, 2018 

оны хувьд 87.5% байв). 

Хүснэгт 6.Өмнөговь аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн ангилал, түүний өөрчлөлт (1990-2018 

он) 

№ Үндсэн хэв шинж 
Талбай, га Өөрчлөлт 

1990 2018 га % 

1 Заган ой 4973,2 4678,8 -294,4 -5,9 

2 Мараалаг нуга 307225,1 315666,7 8441,6 2,7 

3 Хуурай хээр 3131044 193554,3 -2937490 -93,8 

4 Цөлөрхөг хээр 6571577 8323563,3 1751986 26,7 

5 Цөлжүү хээр 2835537 3925713,0 1090176 38,4 

6 Элсэрхэг цөл 943672 1043627,0 99955 10,6 

7 Хэт гандуу цөл 1892140 1844236,2 -47903,8 -2,5 

8 Нуур, тойром 9340,1 898,5 -8441,6 -90,4 

9 Элс 818357 829317 10960 1,3 

10 

Хүний үйл ажиллагаанд өртсөн ландшафт 

Хот, суурингийн эдэлбэр газар 2602 6210 3608 
1,3 

дахин 

 

Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ландшафтын үндсэн хэв шинжид дараах 

өөрчлөлтүүд гарсан байна. Үүнд: Өнгөрсөн 28 жилийн хугацаад заган ой 5.9% (294.4 га)-иар , 

хуурай хээр 93.8% (2937490 га)-иар, хэт гандуу цөлийн талбай 2.5% (47904 га)-иар, Нуурын 

тойрмын талбай  90.4% (8441.6 га)-иар тус тус багассан байна Харин мараалаг нугын талбай 

өнгөрсөн хугацаанд  8441.6 га буюу 2.7%-иар нэмэгдсэн байна. 1990 оны байдлаар цөлөрхөг хээр 

ландшафт 6571577 га талбайг эзлэж байсан бол 2018 онд 8323563 га болж 28 жилийн хугацаанд 

1751986 га буюу 26.7%-иар нэмэгдсэн байна. 1990 оны байдлаар цөлжүү хээр 2835537 га талбайг 

эзлэж байсан бол 2018 онд 3925713 га болж 28 жилийн хугацаанд 1090176 га буюу 38.4%-иар 

нэмэгдсэн байна. 1990 оны байдлаар элсэрхэг цөл 943672 га талбайг эзлэж байсан бол 2018 онд 

1043627 га болж 28 жилийн хугацаанд 99955 га буюу 38.4%-иар нэмэгдсэн байна. 1990 оны 

байдлаар элсний ландшафт 818357 га талбайг эзлэж байсан бол 2018 онд 829317 га болж 28 

жилийн хугацаанд 10960 га буюу 1.3%-иар нэмэгдсэн байна. Хүний үйл ажиллагаанд өртсөн 

ландшафтын талбайн өөрчлөлт нь 1990 оны байдлаар хот суурингийн эдэлбэр газар 2602 га, 2018 

онд 6210 га болж 28 жилийн хугацаанд 3608а болж 1,3 дахин нэмэгдсэн байхад тариалангийн 

талбай 1990 оны байдлаар 1931,5 га, 2018 онд 1910 га болж 28 жилийн хугацаанд 21,5 га буюу 

1,1%- иар багассан байна. Харин уурхайлалтанд өртөж эвдэрсэн газар 33704 га-аар нэмэгдсэн 

байна.   
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Зураг 10. Өмнөговь аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн ангилал, 1990 он 

 

Зураг 11. Өмнөговь аймгийн ландшафт-газрын бүрхэвчийн ангилал, 2018 он 

2. ГОВИЙН ДЭД БҮСИЙН ЛАНДШАФТЫН ГАДНЫ НӨЛӨӨНД ӨРТӨХ ЭРСДЭЛ 

Монгол орны төв бүсийн говийн дэд бүсийн хэмжээнд уулын хээрийн, намагт нугын, говийн, 

цөлийн, хужир мараат хам бүрдэл, элсэн хуримтлалын гэсэн ландшафтын хэв шинжүүд 

ялгардаг. Ландшафтын хэв шинжээр ялгаатай нутгууд нь хөрсний үржил шим, биомассаар 

харилцан адилгүй байх төдийгүй аж ахуйн ашиглалт, нөхөн сэргэх чадвар нь мөн харилцан 
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адилгүй байна. Бид дээр дурьдсан ландшафтын хэв шинжүүдийг голлох үзүүлэлт болгон 

хөрсний элэгдэл-эвдрэлийн зэрэглэлийн хамт баллаар үнэлэн  нийлбэрийг нь эзлэх хувьд нь  

шилжүүлэн тооцож тухайн хэв шинжийн ландшафтын гадны нөлөөнд өртөх эрсдэлийг үнэлэн 

үзэв. Мөн  ургамлан нөмрөгийн тархалт, доройтлын зэрэглэлийг ч бас харгалзах үзүүлэлт болгон 

авсан. Ландшафтын эрсдэлийн үнэлгээг 5 зэрэглэлд ангилж үзэв. Үүнд: 

I. Гадны нөлөөнд сул өртөх эрсдэлтэй нутаг  

II. Гадны нөлөөнд сулавтар өртөх эрсдэлтэй нутаг 

III. Гадны нөлөөнд дунд зэрэг өртөх эрсдэлтэй нутаг  

IV. Гадны нөлөөнд хүчтэй  өртөх эрсдэлтэй нутаг  

V. Гадны нөлөөнд маш хүчтэй өртөх эрсдэлтэй нутаг  

 

Зураг 12. Говийн дэд бүсийн ландшафтын гадны нөлөөнд өртөх эрсдлийн үнэлгээ 

2.1. Гадны нөлөөнд сул болон сулавтар өртөх эрсдэлтэй нутаг.  

Энэ ангилалд хөрсний ялзмагт үе давхаргын нөөц 5 %-иас бага буюу хөрсний элэгдэл эвдрэлд 

өртөөгүй нутгууд хамрагдана. Төв бүсийн говийн дэд бүсийн хэмжээнд нийт нутгийн 3,41 

хувийг эзлэх 1 630,8 мянган га талбай энэ ангилалд орж байна. Энэ ангилалд хөрсний ялзмагт үе 

давхаргын нөөц 5-25 хувь буюу хөрсний элэгдэл эвдрэлийн ангилалаар бага гэсэн зэрэглэлд 

хамрагдана. Төвийн бүсийн хэмжээнд 18,1 хувийг эзлэх буюу нийт 8 676,9 мянган га талбайг 

хамран оршино. Төв бүсийн говийн дэд бүсийн өмнөд хэсгээр боржин чулуун тогтоц бүхий 12-

200 хэвгийтэй гадарга энэ ангилалд хамрагдах ба үүнд Их, Бага газрын чулуу, Ерлөг уул, Их 

Нарт, Харангат, Модот шивэр, Мухар шивэр, Ногоон чулууны ам, Гурбансайхан, Зөөлөн, 

Эргэлийн зоо Гэгээтийн хөндий  зэрэг өвөрмөц сонин тогтоц бүхий газрууд багтана. 

2.2. Гадны нөлөөнд дунд өртөх эрсдэлтэй нутаг.  

Энэ ангилалд хөрсний ялзмагт үе давхарга 25-50 хувь буюу хөрсний элэгдэл эвдрэлийн 

ангилалаар “дунд” гэсэн зэрэглэлд хамрагдах уулын хээрийн хүрэн хөрс, уулын карбонатгүй ба 

бага карбонаттай хүрэн шороон хөрс, уулын хүрэн хөрс гэх мэтийн хөрс давамгайлан тархсан 

Уулын хээрийн ландшафт бүхий тавиу энгэр хажуу, ойтой шууд залгах хэсэгт чийгийн хэмжээ 

харьцангуй ихсэх тул ургамалд нугархаг шинж мэдэгдэхүйц ихсэнэ. Дундговь аймгийн Дэрэн 

сумдууд тус тус багтана. Төв бүсийн говийн дэд бүсийн хэмжээнд 15,1 хувийг эзлэх буюу нийт 

6 764,5 мянган га талбайг хамран оршино. 
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2.3. Гадны нөлөөнд хүчтэй  өртөх эрсдэлтэй нутаг 

Энэ ангилалд хөрсний ялзмагт үе давхарга 50-75 хувь буюу хөрсний элэгдэл эвдрэлийн 

ангилалаар “их” гэсэн зэрэглэлд багтах уулын цөлөрхөг хээрийн бор хөрс, заримдаг говь, цөлийн 

бор саарал хөрс мөн голын татам аллювийн хөрс буюу нуга намгийн хөрс тархан өнгөн хэсэгтээ 

хүлэржсэн янзтай байх бөгөөд хайргат, сайргат хэв шинжийн хучаастай. Ландшафтын хувьд элс 

нь дотроо хэд хэдэн бүлэг төрөлд хувагдах бөгөөд далан, довцог, бүрхэвч, манхан хэв шинжийн 

элс зонхилохоос гадна бутны довцог, хунгар элс, сайрын элс зэрэг жижиг хэлбэрийн элс тархсан 

байдаг. Ургамалжилтын хувьд хялгана, ерхөг, таана, хазаар өвс, шарилж, ортууз, харганаас 

бүтсэн дэгнүүлт үетэнт, заримдаг сөөгөнцөр-дэгнүүлт үетэнт бүлгэмдэл голлох ба энэ нь тачир 

ургамалтай төдийгүй харьцангуй сийрэг юм. Хэмжилт хийхэд 1 м2 талбайд 3 зүйлийн ургамал 

бүртгэгдсэн, нийт ургац 30-40%, дунджаар ургамал нөмрөг тачир сийрэг, голлон ургах хармаг 

дунджаар 50 см өндөртэй байхаас гадна хүчтэй салхины нөлөөгөөр энэ тэнд хармагийн бутанд 

хурж тогтсон довцог элс үүссэн байх нь элбэг. Загт элсэн хучаас бүхий хотгорт торлог, сухай, 

хармаг, алтан харгана, бор шаваг, бударгана, нохойн шибээ буюу хялганат хээрийн ургамалтай 

хил залган алаглан ургах боловч хоолой болон шалын элстэй төв хэсгээс жинхэнэ тал хүртлэх 

нарийн зурвас газраар толболсон өвөрмөц хэв шинжийг үүсгэн оршино. Гадаргын хувьд ухаа 

гүвээт тал, уулс хоорондын томоохон хотгор, хөндий хоолой энд хамрагдана.  Дундговь аймгийн 

нутагт хуурай хээр болон говийн ландшафт өргөн зурвасаар бүслэг байдлаар хамгийн тод 

ажиглагдах бөгөөд Говьсүмбэрийн хойд хэсэг, Хар айраг сумын баруун урд хэсэг, Улаанбадрах 

сумын нутагт орших Борхойн тал, Хөвсгөл сумын нутагт /х.ө. 43032′, з.у.109058′ / болон 

Хонгорын элс, Халтар загийн элс, Өлзийт сум, Хулд, Тэвшийн говь, Дэлгэрцогт сумын хойд 

хэсэгт тархах бөгөөд хөндийн ёроол хэсэгт жижиг тойром мэр сэр тохиолдоно. Энэ ангилалд 

багтах нутаг нь төв бүсийн говийн дэд бүсийн нутгийн 34,09 хувийг эзлэх буюу 16 773,1 мянган 

га талбайг хамран оршино. 

2.4. Гадны нөлөөнд маш хүчтэй өртөх эрсдэлтэй нутаг 

Энэ ангилалд хөрсний ялзмагт үе давхарга 75< хувь буюу хөрсний элэгдэл эвдрэлийн ангилалаар 

“их” гэсэн зэрэглэлд багтах хэт хуурай цөлийн борзон хөрс, шалын бор, саарал хөрсөн 

бүрхэвчтэй ургамал нөмрөгийн бүрхэц 25-30%, 1 м2 талбайд дунджаар 3 зүйл ургамалтай сийрэг 

тархалттай хэт гандуу цөлийн ландшафт хамаарна. Б.Б.Полынов говийн хойд хэсгээр 2 удаа явж 

эндэхийн ландшафтын шинж байдал урагшлах тусам цөлийн нөхцөлд ойртож өөрчлөгдөж 

байгааг дурьдаад “Гобийской предпустыни” гэсэн онцгой бүсийг зайлшгүй ялган үзэх хэрэгтэй 

гэсэн байдаг. Энэ бүсийн хойд хил ойролцоогоор ХӨ 450 –аар байх бөгөөд өмнөд хил нь 

одоогоор тодорхой бус гэжээ. А.Д.Симуков говиор судалгаа хийж яваад “ядуу хээр” 

(обедненной степи) гэсэн завсрын бүсийг ялгаж үзсэн бөгөөд Б.Б.Полыновын “Гобийской 

предпустыни” –тэй ойролцоо юм гэсэн байдаг. Энэхүү ландшафт нь Говьсүмбэр, Дорноговь, 

Өмнөговь аймгуудын нутгийн урд хэсгээр улсын хил хүртэл өргөн тархсан байна. Умардын 

цөлийн ландшафт нь Гурван тэс, Жарангийн элс, Хонгорын элс, Галбын говь, Өөшийн говиор 

тархсан байна. Гадаргын үнэмлэхүй өндөр 800-1400 м-ийн хооронд хэлбэлзэх бөгөөд түүнд 

хужир, марз цөөнгүй тохиолдоно. Ийм ухаа гүвээт талын дунд энд тэнд ганц нэг буюу хэсэг 

бүлэг толгод товойж харагдана. Ухаа гүвээт тал дундах жижиг хотсоос гадна том хотгорууд 

чухал суурийг эзлэх бөгөөд ихэвчлэн зүүн хойноос баруун урагшаа сунаж тогтсон байна.  

Элсэн хуримтлал үүссэн байх нь олонтой тохиолдох ба гол төлөв довцог, толгодлог, хярын 

хэлбэрээр хуримтлагдан бий болсон байна. Ийм хуримтлал бүхий элсний хэлбэрийг сэвхүүл элс 

гэнэ. Манай орны сэвхүүл элс нь хотгор гүдгэрийн хэлбэр, хэмжээ, элсний нүүлт хөдөлгөөн, 

ургамлаар бэхлэгдсэн байдал, гарал үүслээрээ ялгаатай олон хэв шинжид хуваагдах бөгөөд тус 

бүсийн элсэн хуримтлалд хамгийн түгээмэл нь хөдөлгөөнт нүцгэн элснээс манхан, ургамалжсан 

элснээс бөөрөг, бүрхэвч элс, тэдгээрийн хосолмол хэлбэрүүд болно.  Цөлийн бүсэд тархсан элсэн 

хуримтлалууд нь зарим ургамлын амьдралын хөгжлийн үе шатуудтай холбоотойгоор үүсч 
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хөгжсөн байдаг. Тухайлбал молцог элс сухайн, довцог элс хармагийн, далан элс загийн өсөх 

хөгжих, буурах бүх хандлагатай холбоотой байх тул цөлжилтийн бүсэд голлох хэв шинжийн 

элсийг бүрдүүлдэг дээрх ургамлын тухайд элсний нүүлт хөдөлгөөнд идэвхтэй нөлөө үзүүлдэг. 

Юуны өмнө эдгээр ургамлууд нь бие даасан элсний хэлбэрийг үүсгэж элсийг барьж тогтоох 

бөгөөд энэ нь хөгжлийн хэд хэдэн үе шатыг дамждаг ажээ.  

Хужир-мараат хам бүрдэл маш бага хэмжээгээр энд тэнд толбо байдлаар тааралдах бөгөөд 

баглуур, бор бударгана, хармаг, зэгс, дэрс, бор бударгана-шар бударгана бүлгэмдлүүд голлоно. 

Говь, цөлийн бүсэд нэн түгээмэл хотгор гүдгэрийн хэлбэр бол  хотгор хоолой  газар  юм. 

Тэдгээрийн хэлбэр дүрс, хэмжээ янз бүр ч гэсэн өргөн их хэмжээний  хотгор ихээхэн нийтлэг 

бөгөөд тийм хотгорын гадарга тэгш буюу дотоод хэсэг рүүгээ үл ялиг хэвгий учраас ёроолд нь 

нуур, хужир, шал тойром тогтсон байдаг. Төв бүсийн говийн дэд бүсийн хэмжээнд Давст нуур, 

Улаан нуур, Хонгорын элс, Галбын говь, Долоодойн говь, Холбоогийн тал, зэрэг газруудыг 

дурьдаж болно. Монгол орны хуурай гандуу бүс нутгийн цөлжсөн газрын талбай 3,4 хувиар 

нэмэгдсэн хэмээн үзсэнбайна /Д.Даш, 2000/. Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Гурвантэс, 

Цогцэций, Баян-Овоо, Номгон зэрэг сумдын нутагт довцог, молцог, далан  элсийг үүсгэгч 

хармаг, сухай, заг нь гадны нөлөөнд өртөн өсөлт хөгжилт нь удааширч ялангуяа хүн малын 

нөлөөгөөр эвдэрч устах хандлага илүүтэй байгаа нь ажиглагдаж байна. Жишээ нь: Өмнөговь 

аймгийн Баян-овоо сумын урдуур орших Сүүжийн говийн Дайчин, Таван алд, Зээмэгийн заг, 

Ханбогд сумын зүүн урд орших Онгон, Саглар, Хар заг, Номгон суманд Гурван гүний 

хоолойгоос эхлэн Хүрмэн, Баяндалайн урдуурх Гурванбөхтийн заган ойн нөөц байхгүй болж 

энд тэнд алаг цоог тархалттай үлдсэн. Төв бүсийн говийн дэд бүсийн хэмжээнд 29,3 хувийг эзлэх 

буюу нийт 14 018,5 мянган га талбайг хамран оршино. 

3. ЛАНДШАФТ-НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, БҮСЧЛЭЛ 

Монгол орны төв бүсийн говийн дэд бүсийн хэмжээнд явуулсан бидний судалгааны үр дүнд 

ландшафтын гадны үйл ажиллагаанд өртөж, улмаар тодорхой хэмжээгээр өөрчлөгдөж байгаа нь 

тогтоогдсон. Ландшафтын энэхүү өөрчлөлтөнд хүний үйл ажиллагаа зонхилох үүрэг гүйцэтгэж 

байна. Иймд бид манай орны эдийн засагт голлох үүрэг гүйцэтгэдэг төв бүсийн говийн дэд 

бүсийн ландшафтыг цаашид хэрхэн зохистой ашиглах асуудлыг тусгасан ландшафт-нутаг 

дэвсгэрийн зохистой бүсчлэл тогтоох оролдлого хийсэн болно. Энэ чиглэлийн судалгааны 

аргазүйг ОХУ-ын ШУА-ийн Сибирийн салбарын Эрхүүгийн Газарзүйн хүрээлэнгийн 

эрдэмтдийн боловсруулсан аргазүйгээс суралцаж өөрийн орны нөхцөлд тохируулан хэрэгжүүлж 

эхлээд байгаа билээ.  Эрхүүгийн Газарзүйн хүрээлэнгээс эдийн засгийн бүс, муж, район, 

голуудын сав нутгийн хэмжээнд “Ландшафт-нутаг дэвсгэрийн төлөвлөлт, экологийн зохистой 

бүсчлэл” тогтоох судалгааг сүүлийн 10 гаруй жил дагнан явуулж өөрийн гэсэн аргазүй, онолын 

үндэслэлтэй болсон. Ландшафтын төлөвлөлт нь  амьдралыг тэтгэх систем болох ландшафтуудын 

үндсэн үйл ажиллагаа, байгаль ашиглалтын тэнцвэртэй байдлыг хангаж байгаа тодорхой 

ландшафт дахь нийгмийн үйл ажиллагааны орон зайн зохион байгуулалтыг бий болгоход 

ашиглаж байгаа нэгдмэл арга зүйн хэрэгсэл юм. Ландшафт ашиглалтын төлөвлөлт, ландшафт-

нутаг дэвсгэрийн зохистой бүсчлэл тогтоох нь тухайн нутгийн байгаль ашиглалтын үндсэн 

чиглэлийг тодорхойлох, түүнтэй холбоотой нутаг дэвсгэрийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны 

бүсүүдийг тогтоох, улмаар байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах, гарч буй зөрчилдөөнийг 

шийдэх, ландшафтыг хамгаалах, сэргээн сайжруулах арга хэмжээг боловсруулах үйл ажиллагааг 

нэгтгэсэн цогц арга хэмжээ юм. Өөрөөр хэлбэл бүс нутгийн эдийн засгийг хөгжүүлэхэд 

ландшафтыг  аж ахуйн үйл ажиллагаатай цуг нэгдмэлээр  авч үздэг. Ландшафтын төлөвлөлт нь 

амьдралыг дэмжих систем болох ландшафтуудын үндсэн үйл ажиллагаа болон байгаль 

ашиглалтын тэнцвэртэй байдлыг хангаж байгаа тодорхой ландшафт дахь нийгмийн үйл 

ажиллагааны орон зайн зохион байгуулалтыг бий болгоход ашиглаж байгаа нэгдмэл арга зүйн 

хэрэгсэл, мөн байгаль хамгаалах асуудлын зөрчилдөөнийг шийдэх, зохистой төлөвлөлт бүхий 

үйл ажиллагаа, түүнийг хэрэгжүүлэх механизмуудыг бүрдүүлэх арга хэмжээг боловсруулах, 
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байгаль  ашиглагчдын  гарч байгаа сонирхолыг хангах, байгаль хамгаалах бүх субъектууд ба 

нутаг дэвсгэрийн төлөвлөлттэй аж ахуйн үйл ажиллагааг нэтгэсэн нэгдмэл үйл явц юм.                  

Энэхүү судалгааны эцсийн үр дүн нь ландшафтыг тогтвортой ашиглах, хамгаалах зорилготой 

бөгөөд нутаг дэвсгэрийн бодит ашиглалт, цаашдын хөгжлийн чиг хандлагыг тогтоох,  төлөвлөлт, 

байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах, ландшафтыг сэргээн сайжруулах, хамгаалах зөвлөмж, 

байгалийн нөөцийн чадавхийн мэдээллийг багтаасан ландшафт-нутаг дэвсгэрийн  бүсчлэлийн 

зураг, эрдэм шинжилгээний тайлангаар илэрхийлэгдэнэ. Ландшафтын төлөвлөлтийн  үндсэн 

зорилго нь тухайн газар нутаг дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн оролцоотойгоор 

байгалийн нөөц баялгийг  хамгаалахад оршино. Ландшафт-нутаг дэвсгэрийн  төлөвлөлтийг 

боловсруулахад эхний шатанд анхдагч мэдээ материалын хангамж, орон нутгийн хүн ам, засаг 

захиргааны дэмжлэг, дараагийн гаргах шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, төлөвлөлт хийх явцад орон 

нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, төлөвлөлтийн үр дүнг хэрэгжүүлэх бодит боломж, 

ландшафтын төлөвлөлтөнд шаардлагатай тухайн нутаг дэвсгэрийн дунд, том масштаб зураг 

зэрэг зүйлүүд шаардлагатай. 

3.1. Ландшафт-нутаг дэвсгэрийн ашиглалтын зохистой бүсчлэл  

Ландшафт-нутаг дэвсгэрийн ашиглалтын зохистой бүсчлэл нь байгалийн нөхцөл, нөөц, орон 

зайн бүтэц, геосистемд үзүүлж байгаа хүний ачаалал, аж ахуйн үйл ажиллагааг бий болгож, 

хязгаарлаж байгаа чадавхийн судалгаанд үндэслэн боловсруулагдсан. Монгол орны төв бүсийн 

говийн дэд бүсийн ландшафт- нутаг дэвсгэрийн зохистой бүсчлэлийн зураг, судалгаа нь  энэ 

бүсийн экологи- нутаг дэвсгэрийн хэв шинжүүдийг ялгах, аж ахуйн үйл ажиллагааг зохистой 

ашиглах-хамгаалах-сэргээн сайжлуулах гэсэн дараалал бүхий нэгдсэн төлөвлөгөөтэй явуулах, 

хууль эрхзүйн орчныг бүрдүүлэх дүрэм журамтай болгох, Засгийн газраас улс орны болон бүс 

нутгийн хэмжээнд явуулах бодлого боловсруулахад тулгуур материал болгон ашиглах 

боломжтой. болох юм. Энэ судалгааны гол ач холбогдол нь ургамал, амьтан, хөрс, ус, уур 

амьсгал, түүнчлэн хүн амын аж ахуйн үйл ажиллагаа, газар ашиглалтын орчин үеийн байдал 

болон байгалийн  чадавхи,  нутаг дэвсгэрийн эдийн засгийн хөгжлийн судалгаанд үндэслэн 

байгаль-нутаг дэвсгэрийн ялгааг  гаргасанд оршино. 

Судалгаанд хамрагдсан Монгол орны төв бүсийн говийн дэд бүсийн ландшафт ашиглалтын 

өнөөгийн төлөв байдал, түүний гадны нөлөөлөлд өртөх эрсдэлийг үнэлсэн үнэлгээ, хээрийн 

судалгаагаар бүрдүүлсэн анхдагч мэдээ, материал дээр  тулгуурлан газар цаашид ашиглах газар 

ашиглалтын үндэс болж байгаа  ландшафт-нутаг дэвсгэрийн ашиглалтын зохистой 7 бүсийг 

ялган тогтоосон болно. Үүнд: 

I. Гадны нөлөөнд сулавтар өртөж байгаа  хамгаалагдсан бүс 

II. Гадны нөлөөнд сул өртөж байгаа бэлчээр ашиглалтын  бүс 

III. Гадны нөлөөнд дунд зэрэг өртсөн нөхөн сэргээж зохистой ашиглах  бүс 

IV. Гадны нөлөөнд хүчтэй өртөж байгаа ачаалал ихтэй бүс 

V. Гадны нөлөөнд хүчтэй  өртөж байгаа уул уурхайн  ашиглалтын  бүс 

VI. Гадны нөлөөнд хүчтэй  өртсөн нөхөн сэргээх шаардлагатай  бүс 

VII. Гадны нөлөөлөлд хүчтэй өртсөн элсжиж байгаа бүс нутаг 
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Зураг 13. Монгол орны төв бүсийн говийн дэд бүсийн ландшафт нутаг дэвсгэрийн зохистой бүсчлэл 

 

3.2. Гадны  нөлөөнд  сулавтар өртөж байгаа хамгаалагдсан бүс 

Энэ бүсэд нийтдээ 6 460 810 га нутаг дэвсгэр хамрагдахаас Говийн бага дархан цаазат газрын 

“А”, “ Б” бүс 1 830 429,36 га, Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын 20 229,3 га, 

Нагалхан уулын байгалийн нөөц газрын 1 860,7 га, Их нарт 66 591.7 га, Загийн ус 273 571,2 га, 

Арваннайман Богд 25 670,2 га, Бүрдэнэ булаг 36 159,4 га, Эргэлийн зоо 59 839,5 га зэрэг 

байгалийн нөөц газрын,  Сүйхэнт уулын байгалийн дурсгалт газрын 4 827,3 га  талбай  тус тус 

орно. Дархан цаазат газрын бүсэд байгалийг  унаган төрхөөр нь  хадгалан хамгаалах, байгалийн 

үзэгдэл үйл явцыг өөрийн нь хөгжил хөдөлгөөд судлах, байгаль хамгаалах шинжлэх ухааны 

үндэслэл боловсруулах зорилготой байгуулагддаг удаан хугацаагаар хамгаалж судлахаар аж 

ахуйн үйл ажиллагаанаас чөлөөлөгдсөн нутаг дэвсгэр ордог. Байгалийн цогцолборт газар нь 

экологи, түүх, гоо зүйн хувьд онцгой ач холбогдолтой хүн амын амралт, аялал жуулчлалд 

зориулагдсан газар юм. Горхи Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газарт өнөөгийн байдлаар 210 

амралт сувилалын газар, жуулчны бааз ажиллаж байна. Зөвшөөрөгдсөн хязгаарлалтын бүсэд 

зохион байгуулалттай аялал жуулчлал хөгжүүлэж  зүй зохистой ашиглахаас өөр  зорилгоор аж 

ахуйн үйл ажиллагааг бүрэн хориглосон бүс байх шаардлагатай. Байгалийн нөөц газар нь 

тодорхой хугацаанд байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, экологийн тэнцвэрийг 

хадгалах зорилгоор улсын тусгай хамгаалалтад авагдсан газар юм. Байгалийн нөөц газарт 

хамгаалалтад авсан байгалийн хэв шинж, тодорхой нөөц баялгийн төрх байдал, ургамал, амьтны 

аймгийн байршил, өсөлт, үржилтэнд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйгээр уламжлалт аж ахуй эрхэлнэ  

3.3. Гадны нөлөөнд сул өртсөн бэлчээр ашиглалтын бүс 

Монгол орны төв бүсийн говийн дэд бүсийн  26 236 694.6 га талбай буюу  бэлчээр, хадлангийн 

талбайн ихэнх нь хамрагдана. Хамрагдах бэлчээр, хадлангийн талбайн хэмжээг аймгуудаар авч 

үзвэл Говьсүмбэр аймаг 458 154,4 га, Дундговь аймаг 7 163 480,8 га, Дорноговь аймаг 7 163 480,8 

га, Өмнөговь аймаг 11 451 578,6 га талбайтай.  Энд бэлчээрийн  мал аж ахуйн үйл ажиллагаа 

эрчимтэй явагдаж байгаа бүс нутаг  орох ба хүний үйл ажиллагааны нөлөөнд бага өртдөг уул, 

тал, хээр, говь, цөлийн  ландшафт давамгайлна. Аж ахуйн ашиглалтын гол чиглэл нь мал аж 

ахуй, тээвэр юм. Монгол орны төв бүсийн говийн дэд бүсийн хэмжээнд бэлчээрийн ургац, 



 

25 

 

даацаас хамаараад  мал сүрэг жигд биш тархалттай байдаг тул бэлчээрийн даац нь ерөнхийдээ 

хэтэрсэн байна. Малын тоо толгойг хэт өсгөхгүй тохиолдолд цаашид энэ хэмжээнд нь сэлгэн 

ашиглах  боломжтой. Үүний тулд одоо байгаа сүргийн бүтцийг хэвээр нь хадгалах, цаашид адуу, 

ямааны тоо толгойг хязгаарлах шаардлагатай.  Говийн бүсэд ачаа болон зорчигч тээврийн гол 

гол замууд байдаг. Хэдийгээр аймгуудын төвийг нийслэл Улаанбаатар хоттой холбосон хатуу 

хучилттай зам барьж байгуулж байгаа боловч аймаг хооронд, сум хооронд орон нутгийн 

чанартай олон салаа замуудтай, үүнийг арилгах, сум суурин газруудыг засмал замаар холбож 

хөрсний эвдрэлийг багасгах шаардлагатай. Говьсүмбэр, Дундговь, Дорноговь, Өмнөговь  

аймгуудын малын бэлчээр бүхий  газар нутгийн  дийлэнх нь бэлчээрийн усан хангамж  муутай 

тул  бэлчээрт бага ашиглагддаг. Харин гол, горхи, нуур цөөрөм, булаг шанд, худаг зэрэг уст 

цэгийн ойр орчимд бэлчээрийн даац хэтэрсэн байгаа  тул ашиглагдахгүй байгаа бэлчээрийг 

усжуулах, уст цэгийн ойр орчмын бэлчээрийг өнжөөх, сэргээн сайжруулах шаардлагатай.  

3.4. Гадны нөлөөнд дунд зэрэг өртсөн нөхөн сэргээж зохистой ашиглах  бүс 

Энэ  бүсэд 1 426 581 мян/га нутаг буюу хүний үйл ажиллагаанд маш ихээр өртсөн, нөхөн сэргээж 

сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай заган ой бүхий нутаг хамрагдана. Монгол орны говийн 

бүсэд манай орны заган ойн 30,7 % (1 426 581 мян/га) оршино. Энэ бүсэд Дундговь, Дорноговь, 

Өмнөговь  аймгийн заган ой тархсан нутаг тус тус хамрагдаж байна. Заган ойн ашиглалтын энэ 

бүсэд модыг төлөвлөлтгүй хэт их огтолсноос нөөц багасч, түүний хил хязгаар  хумигдаж, 

дагалдах ургамал бүрхэвч сийрэгжин улмаар идэш тэжээлийн хомсдолоос ан амьтан ховордон 

устах, зарим нь дайжин тархалтын хилээ өөрчлөх болсон.  байгаа юм. Иймд юуны өмнө заган 

ойг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээлт хийх зайлшгүй шаардлагатай. Энэ бүсэд ойн ландшафтыг 

давуу хамгаалах хэрэгтэй.  

3.5. Гадны нөлөөнд хүчтэй өртөж байгаа ачаалал ихтэй бүс  

Энэ бүсэд Говьсүмбэр, Дундговь, Дорноговь, Өмнөговь  аймгийн нутагт орших аймаг, сумын 

төв, суурин газрын эдэлбэр нутаг хамрагдана. Эдэлбэр газрын хэмжээг аймгуудаар авч үзвэл, 

Говьсүмбэр аймгийн хот суурин газрын эдэлбэр талбай 19 845,1 га, Дундговь аймгийн хот 

суурин газрын эдэлбэр талбай 41 450,2 га, Дорноговь аймгийн хот суурин газрын эдэлбэр талбай 

41 450,2 га, Өмнөговь аймгийн хот суурин газрын эдэлбэр талбай 44 310,7 га байна. Энэ бүс 

нутагт байгалийн хам бүрдлүүд бүрэн эвдэгдсэн, хүний байгальд үзүүлэх нөлөөлөл нь эргээд 

гамшигийн хэмжээнд хүртэл буюу бохирдлын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэд дахин их 

болсон Хар-Айраг, Чойр, Бор-Өндөр, Мандалговь, Даланзадгад, Сайншанд  зэрэг агаар, хөрс, 

усны бохирдолтой суурин газрууд, ургамал бүрхэвчээ хамгаалах чадавхи бага, хүчтэй эвдэрсэн, 

маш их эзмэг элсэрхэг хөрс бүхий говь цөлийн ландшафт бүхий нутгууд орно. Ихэнх суурин 

газарт ногоон талбайн  тоог  хэмжээг зайлшгүй нэмэгдүүлэх, түүний эргэн тойронд чөлөөт 

ногоон байгууламж байгуулах, суурин газрын нутаг дэвсгэрийг ногоон ургамлаар хэсэгчлэн 

хувааж байгалийн ландшафтад ойртуулах, утаа болон хортой бодис, чимээ шуугианы эх 

үүсвэрээс хамгаалах  арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Эрчимтэй ашиглалтын хил 

дотор багтаж буй орчныг хамгаалах үйл ажиллагааг дэмжихгүй, түүнд саад тотгор болж буй аж 

ахуйн нэгж байгууллагад хүрээлэн буй байгаль орчинд үзүүлж буй хортой нөлөөлөл, 

учруулжхохирлын хэмжээгээр торгууль ноогдуулах, тэдгээрийн, байгаль болон хүнд ихээхэн 

аюул учруулж байгаа хортой ачааллыг устгах хүрээлэн байгаа орчины тогтвортой байдлыг  

дэмжих зорилготой юм.  

3.6. Гадны нөлөөнд хүчтэй  өртөж  байгаа уул уурхайн  ашиглалтын  бүс 

Энэ бүсэд төв бүсийн говийн дэд бүсийн нутгийн 24 438,65 га талбай хамрагдаж байна. Энд 

олборлолт явуулж буй  уул уурхайн ашиглалтын бүс болох уурхайн тосгон, уурхайн зам, карьер, 

ухсан нүх, овоолго шороо, ухсан нүх, хотгор, тунгаагуурын нуур, цөөрөм, хайрга бүхий хөрс, 

ургамал бүрхэвч нь  бүрэн устаж, гадаргын хэлбэр төрх нь бүхэлдээ хүний үйл ажиллагааны 
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нөлөөгөөр өөрчлөгдөж байгалийн унаган төрх нь алдагдаж байгаа  нутаг орно. Уул уурхайд 

ашиглагдаж байгаа талбайг аймаг тус бүрээр авч  Говьсүмбэр аймагт 745,0 га талбай,  Дорноговь 

аймагт 1 999,2 га талбай, Өмнөговь аймагт 14 586,0 га талбай, Дундговь аймагт 7108,45 га 

талбайд тус тус олборлолт явуулж байна. Энэ бүсэд хамрагдаж байгаа нутгуудаас хамгийн их 

анхаарал татаж байгаа нэг асуудал бол хуучин ашиглаж дууссан алт, жоншны уурхайн хагас 

дутуу  нөхөн сэргээлт хийсэн, огт хийлгүй орхисон  талбайнуудад олон зуун мянган гар аргаар 

алт олборлогчид  алт олборлон жилийн турш суурьшмал байдалтай болж ихээхэн талбайг эвдэн 

сүйтгэж байгааг  төр засгийн зүгээс шаардлагатай арга хэмжээ авах нь чухал байна.   

3.7. Гадны нөлөөнд хүчтэй  өртсөн нөхөн сэргээх шаардлагатай  бүс  

Гадны нөлөөөлөд маш хүчтэй  өртсөн ашиглалтаас бүрэн чөлөөлж сэргээн сайжруулах  энэ бүсэд 

техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийхээс гадна алтны үндсэн ба шороон ордын 

ашиглалтын улмаас химийн хорт бодис маш ихээр хуримтлагдаж  тэр нь хүн, байгальд онцгой 

хор нөлөө үзүүлж байгаа, цаашид үзүүлэх хор нөлөө нь улам ихсэх хандлагатай байгаа ордуудыг 

ашиглалтаас бүрэн чөлөөлж  хоргүйжүүлэх арга хэмжээг авах шаардлагатай. Энэ бүсэд  37773 

га нутаг дэвсгэр буюу уул уурхайн ашиглалт явуулж дууссан  ямар нэгэн нөхөн сэргээлт хийлгүй 

орхисон том том ухмал карьер, овоолго шороо, хайрга бүхий хөрс, ургамал, газрын гадарга нь 

бүхэлдээ  хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөөр өөрчлөгдөж байгалийн унаган төрх нь алдагдсан 

бүс нутаг орно. Энэ талаар явуулсан судалгааны материалаас үзэхэд хөрсөн дэх мөнгөн усны 

дундаж агуулга Европын холбооны стандартад заагдсан хэмжээнээс Манлай, Цогтцэций, Цогт-

Овоо, Ханбогд, Даланзадгад, Номгон, Хүрмэн, Гурвантэс, Ноён суманд 2.24-22.9 дахин их 

байна. Хөрсөн дэх цианитын агуулга зөвхөн Гурвантэс суманд дээрх стандартад заасан 

хэмжээнээс их байна. Мышьякийн хөрсөн дэх агуулга Цогтцэций, Ханбогд, Даланзадгад, Сэврэй 

суманд дээрх стандартад заасан хэмжээнээс их байна. Ноён сумаас авсан усны дээжин дэх 

цианитын дундаж агуулга нь 0,07 мг/л байгаа нь үндэсний стандартад заасан зөвшөөрөгдөх 

хэмжээнээс 7 дахин их байна. Өмнөговь аймгийн 12 сумын нийт 111 цэгт хуримтлагдсан 36 373 

метр куб /54559 тн/ шлам, хаягдлыг Ханбогд сумын Дөрвөлжин тээг, Баяндалай сумын Чулуут 

нуруу гэдэг газруудад байгуулсан хаягдлын санд төвлөрүүлж, химийн хорт бодисоор бохирдсон 

57 573 метр квадрат талбайд хөрс хуулалт хийсэн. 

3.8. Гадны нөлөөнд хүчтэй  өртсөн  элсжиж байгаа бүс 

Гадны нөлөөлөлд хүчтэй өртсөн элсжиж байгаа бүс нутагт Говьсүмбэр, Дундговь, Дорноговь, 

Өмнөговь  аймгуудын нутагт орших  томоохон элсэн хуримтлал болон элсний нүүлтэд өртсөн, 

цөлжсөн газар нутаг орно. Монгол орны төв бүсийн говийн дэд бүсийн хэмжээнд Дорноговь 

аймгийн нутагт орших Далайн элс, Хулгарын элс, Нарийн элс, Бүргэдийн элс, Сүүдэртийн элс, 

Цагаан Овооны элс, Өмнөговь аймгийн нутагт орших Төхөмийн элс, Хонгорын элс зэрэг арав 

гаруй томоохон  элсэн тарамцагууд хамрагдана. Бидний судалгааны явцад энэ бүсийн хэмжээнд 

сүүлийн 30 орчим жилийн хугацаанд нийтдээ 1800 га талбайд  шинээр элс үүссэн  байна.  

Аймгуудаар авч үзвэл, 2012 оны байдлаар Говьсүмбэр аймагт 1705 га,  Өмнөговь  аймагт 96,4 га 

талбай элсжсэн байна. Шинээр элсжиж байгаа нутагт ямар нэг ашиглалтын үйл ажиллагаа 

явуулахгүй, элсний нүүлтийг ургамал бүрхэвчээр тогтворжуулах, сайжруулах замаар элсний 

ландшафтыг хамгаалах шаардлагатай. Хөдөлгөөнт элсийг бэхжүүлэх шалгарсан арга бол  элсийг 

ургамалжуулах биологийн арга юм. Ургамлаар нөхөн сэргээлт хийх нь салхины хүчийг зохих 

хугацаанд бууруулж хөдөлгөөнт элсийг үндсээрээ бэхлэн  салхинд хийсч нүүхээс нь найдвартай 

хамгаалахын зэрэгцээ ус, чийгийн горимыг зохицуулж байгалийн тэнцвэрийг бий болгож 

байдгаараа үлэмж ач холбогдолтой. Хөдөлгөөнт элсийг ургамалжуулан бэхжүүлэхдээ олон наст 

өвслөг ургамал, сөөгийг үр болон мөчрөөр тарих, суулгацыг шилжүүлэн суулгах аргыг хэрэглэн 

нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай. Мөн элсжиж байгаа газар нутагт мал бэлчээрлүүлэх, аж 

ахуйн үйл ажилагааг бүр мөсөн зогсоох хэрэгтэй.  
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ДҮГНЭЛТ  

Судалгаанд хамрагдаж буй говийн дэд бүсийн Говь-Сүмбэр, Дундговь, Дорноговь, Өмнөговь 

аймгууд нь Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 22,5% буюу 35 516 500 га нутаг дэвсгэрийг 

эзлэх бөгөөд 2018 оны байдлаар говийн бүсийн нийт нутаг дэвсгэрийн 0,1%-ийн өндөр уулын 

хад асга буюу ян сарьдаг, 4,7%-ийг ой, тайга, 1,8%-ийг , 0,9%-ийг нугат хээр, 0,2%-ийг намгархаг 

нуга, 12,6%-ийг хээр, 7,3%-ийг хуурайвтар хээр, 7,2%-ийг хуурай хээр, 1,3%-ийг мараалаг хээр, 

27,5%-ийг цөлөрхөг хээр, 16,7%-ийг цөлжүү хээр, 5,5%-ийг гандуу хээр, 0,7%-ийг заган ой, 

5,5%-ийг элсэрхэг цөл, 3,9%-ийг хэт гандуу цөл, 0,1%-ийг нуур тойром, 2,2%-ийг элс-элсэрхэг 

газар, хот суурингийн эдэлбэр газар 0,3%-ийг, 1,4% тариалангийн талбай, 0,3%-ийг уул уурхайн 

эвдрэлд өртсөн газар эзэлж байна. Өнгөрсөн 30 орчим жилийн хугацаанд эдгээр аймгийн 

ландшафт-газрын бүрхэвчийн үндсэн бүрэлдэхүүнд дараах өөрчлөлтүүд гарсан байна. Үүнд: 

1. Говьсүмбэр аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд 

мараалаг нуга 4,1%-иар, хээр 5,2%-иар, хуурай хээр 19,1%-иар, нуур тойром 18,4%-иар, 

тариалангийн талбай 4,9%-иар тус тус багассан байна. Харин цөлөрхөг хээрийн талбай 

56,4%-иар, цөлжүү хээр 2,5%-иар, элс 78,3%-иар, хот суурингийн эдэлбэр газар 36,5%-

иар, уурхайлалтад өртөж эвдэрч доройтсон газар 36,1%-иар тус тус нэмэгдсэн байна. 

2. Дундговь аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд гандуу 

хээр 1,6 дахин, цөлжүү хээр 0,1%-иар, цөлөрхөг хээр 9,9%-иар, элс-элсэрхэг газар 24,5%-

иар, хот суурингийн эдэлбэр газар 24,8%-иар тус тус нэмэгдсэн байхад хээр 55,4%-иар, 

хуурай хээр 8,4%-иар, нуур тойром 50,9%-иар, тариалангийн газар 23,8%-иар тус тус 

багассан байна. Тус аймагт өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд нийт 560 га газар 

уурхайлалтад өртөж эвдэрч доройтсон газар байна. 

3. Дорноговь аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд цөлжүү 

хээр 30,8%-иар, элсэрхэг цөл 1,02 дахин, хот суурингийн эдэлбэр газар 1,1 дахин, 

уурхайлалтанд өртөж эвдэрсэн газар 5,2 дахин нэмэгдсэн байхад хээр 12,1%-иар, хуурай 

хээр 1,2%-иар, цөлөрхөг хээр 19,4%-иар, нуур тойром 55,3%-иар нэмэгдсэн байна. 

4. Өмнөговь  аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд цөлөрхөг 

хээр 26,7%-иар, цөлжүү хээр 38,4%-иар, элсэрхэг цөл 10,6%-иар, элс 1,3 дахин, хот 

суурингийн эдэлбэр газар 1,3 дахин, уурхайлалтанд өртөж эвдэрсэн газар 33704 га-аар 

тус тус нэмэгдсэн байхад заган ойн талбай 5,9%-иар, хуурай хээр 93,8%-иар, нуур тойром 

90,4%-иар, тариалангийн газар 1,1%-иар тус тус багассан байна. 

 

Эндээс дүгнэхэд Говийн дэд бүсийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд 

хуурай хээрийн талбай хамгийн их буюу 45,9%-иар, нуур тойрмын талбай 29,4%-иар, ойн талбай 

18,7%-иар, хээрийн ландшафт 14,8%-иар, намгархаг хээрийн талбай 12,4%-иар, хуурайвтар 

хээрийн талбай 6,2%-иар, нугат хээрийн талбай 3,3%-иар, хэт гандуу хээрийн талбай 2,5%-иар 

тус тус багассан байна. Харин цөлөрхөг хээрийн талбай 6,4%-иар, цөлжүү хээрийн талбай 

20,9%-иар, элсэрхэг цөл бүхий газар 52%-иар, хот суурингийн эдэлбэр газар 31,5%-иар, 

тариалангийн талбай 11,1%-иар, элс-элсэрхэг газар 5,2%-иар, уул уурхайн үйл ажиллагаанд 

өртөж эвдэрч доройтсон газар 2.7 дахин нэмэгдсэн байна. 

САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

Ландшафтын гадны нөлөөнд өртөх эрсдэлийн үнэлгээг боловсруулсны дараа байгаль  

хамгааллын бодлогын асуудлыг цогц байдлаар авч үзэх нь зүйтэй. Манай  орны  хэмжээнд 

экосистемийн  цогц  байдал  ихээхэн  өөрчлөгдөж  ялангуяа  цөлжилтөнд  хүчтэй нэрвэгдэж,  

говь,  хээрийн  бүсийн экосистемийн  бэлчээр  нутаг  алдралд  орж,  биологийн  элдэв  төрөл  

зүйл  хомсдож тэдгээрийн  цогц  байдал  алдагдаж  экологийн  тэнцвэрт  харьцаа  улам доройтох 

хандлагатай болж байна. Одоогоор доройтсон  газар  орчинг  зориудаар  нөхөн  сэргээх  үйл  
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ажиллагаг  өргөн  хэмжээнд явуулах, нөхөн сэргээх арга технологи боловсруулах нь чухал байна. 

Зориудаар  нөхөн  сэргээх үйл  ажиллагааг өнөөгийн  байдлаар  маш  бага  хэмжээний талбайд 

хийж байгаа бөгөөд тухайлбал, цөлийн  хээрийн бүсэд  хамрагдах  төв  суурин  газруудаас  

Өмнөговь  аймгийн  төв,  Дорноговь  аймгийн Замын-Үүд зэрэг  сумдын  төвийг  элсний  нүүлт  

хөдөлгөөнөөс  хамгаалах  ойн зурвас, ногоон бүс байгуулах зориудаар нөхөн сэргээх үйл 

ажиллагааг хийж гүйцэтгэж байна. 

Судалгаа  явуулсан  төв бүсийн говийн дэд бүсийн хэмжээнд  бэлчээр  сайжруулалтын  ажил  

орхигдсон нь ажиглагдсан бөгөөд бэлчээр  сайжруулалтыг дэлхийн  хэмжээнд явуулсан туршилт 

судалгааны ажлын дүнг харгалзахын зэрэгцээ экологийн тодорхой нөхцөлд дасан зохицсон 

унаган ургамлын гарал үүслийн онцлог, тэдгээрийн тэсвэрт чанарыг тооцох нь зүйтэй. Иймд 

малын төрлөөс хамааруулан бэлчээрийн  эргэлтийн системийг  боловсронгуй болгох, төв бүсийн 

говийн дэд бүсийн  хүрээнд бэлчээр хуваарилалтын оновчтой схем  зохиох, хөдөө  аж  ахуйн 

газар тариалан,  ялангуяа  усалгаатай газар  тариалан  хөгжүүлэх, мөн төв  суурингийн  хүн  амын  

механик  өсөлт  сүүлийн  жилүүдэд  нэмэгдэж  буй  нь экосистемийг  доройтуулах  үндсэн  хүчин  

зүйл  болж  байна /Д. Базаргүр/.  Түүнчлэн говь, цөлийн бүсийн байгалийн  нөхөн  сэргээлт удаан 

явагдах, хөрс  хамгааллын богино хугацааны үйл ажиллагааны  хөтөлбөр  боловсруулагдаагүй 

байгаа нь  хөл газрын ургамлын тархалт нэмэгдэх үндсэн нөхцөл болж байна. Иймд говь, 

хээрийн бүсийн тэгш тал газруудад бэлчээрийг сэлгээтэй ашиглах эрчимжсэн мал аж ахуйг 

хөгжүүлж газар тариаланд ашиглахыг бүрэн хориглох нь зүйтэй. Үүнээс гадна говь, цөлийн 

бүсийн хэмжээнд машин  техникийн  нөлөөний улмаас олон хөрсны доройтол  нэмэгдэх 

хандлагтай  байна үүний нэг жишээ бол олон салаа зам үүсэх явдал юм.  Иймд  бүс нутгийн 

ногооруулах,  ургамалжуулах, олон салаа замаар зорчихгүй байх зэрэг хамгаалалтын арга 

хэмжээг авах нь доройтлоос сэргийлэх арга хэмжээний бас нэг хэлбэр юм.  

Монгол орны говийн дэд бүсэд уул  уурхайн  үйл ажиллагаа нь экосистемийг  хэт хүчтэй  

доройтуулагч  хүчин  зүйл  болоод байна.  Эдгээр  үйл  ажиллагаа  нь  хүний нөлөөгөөр  явагдаж 

байгаль  орчинд  хор хөнөөлт голомт үүсгэгч эх үүсвэрийг бий болгодгоор онцлогтой. Иймээс 

нэн даруй экологийн чадавхийг дээшлүүлэх нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг явуулах 

шаардлагатай. Энэхүү үйл  ажиллагаанд  асар  их  хөрөнгө  шаардагдах  ба  эхлээд  техник,  дараа  

нь ойжуулалт, усжуулалтын үйл ажиллагааг гүйцэтгэх нь зайлшгүй. Нөхөн сэргээлтийн үйл  

ажиллагааг  тухайн  газар  нутгийн  геологи-геоморфологийн  онцлог,  байгалийн бүс, бүслүүр 

дахь түүний байршил, зэргэлдээ орших экосистемүүдийн онцлог болон элэгдэл эвдрэлийн 

зэрэглэл, ландшафтын гадны нөлөөнд өртөх эрсдэлийг харгалзан төлөвлөх шаардлагатай бөгөөд 

давхар ашиглалтын  технологид  хяналт тавих,  агаар  болон  усан  мандал  бохирдуулагчийг  

багасгах  технологийг нэвтрүүлэхийн  зэрэгцээ  хаагдсан  уурхайн  орхигдсон газруудыг нөхөн  

сэргээх  нь  газрын баялгийг ашиглах үйл ажиллагааны салшгүй хэсэг нь болох ёстой. Уул 

уурхайн аж ахуйн хэлбэрүүдэд байгальд ээлтэй ашиглалтын технологийг нэвтрүүлэхийг  үйл  

ажиллагааны  анхан  шатанд  анхааран  үзэх  шаардлагатай. Ялангуяа  тээвэрлэлтийн  асуудлыг  

анхааран  үзэж  хөдөөгийн  шороон  замыг  хатуу хучилттай  болгох  нь  олон  салаа  замын  

байгаль  орчинд  учруулах  хор  хөнөөлийг багасгах нь дамжиггүй. Байгалийг  зохистой  ашиглах  

ба  экосистемийг  хамгаалах  үйл  ажиллагааны хүрээнд бүсүүдийн статусыг бий болгох нь 

ихээхэн ач холбогдолтой.  

Өнөөгийн  байдлаар  урт нэртэй хууль буюу “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усан сан бүхий 

газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай” 

хуулийг батлан голын эх орчмыг хамгаалсан нь гол  усны  нөөцийг бий  болгох,  цаашид  

тэдгээрийн  ашиглалтанд хяналт тавих нь экосистемийн тогтвортой хөгжилд нөлөөлөх нь 

дамжиггүй. Гэвч хуурай хээр, говь, цөлийн бүсийг зохистой ашиглах, төлөвлөх шинжлэх  

ухааны  үндэслэл  одоо  хир  боловсруулагдаагүй байгаа нь  гандуу  нутагт  хүний  олон талын  

үйл  ажиллагаанд  үлэмж  нэрвэгдэж,  антропогены  цөлжилт  эрчимжих  талбар болон  хувирсаар  

байна.  Элсний  нүүлт,  ургамал  нөмрөгийн  алдралт,  хөрсний давсжилт, ул хөрсний бохирдолт,  
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биологийн олон төрөл байдлын хорогдолт, газрын хэвлийг сэндийлж  буй  явдал  зэргээр  

хоорондоо  нарийн  уялдаа шүтэлцээ  бүхий  байгалийн тэнцвэр алдагдахад хүрч говь нутгийн 

биочадавхи хомсдож байгаа бас нэг шалтгаан болж байна. 
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