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УУР АМЬСГАЛЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 

 

Уур амьсгал байгаль орчны өөрчлөлт бол даян дэлхийн асуудал төдийгүй, 

нийгэм эдийн засгийн эрчимтэй хөгжлийн  өнөө үед нэг голын сав газар ,тэрч 

байтугай тухайн сав газарт нутаглаж буй ард иргэдийн амьжиргаанд илт нөлөөлж 

байна.Монгол Алтайн нуруунд манай орны мөсттөл, мөсөн голууд 

/Отгонтэнгэр,Мөнхсарьдагаас бусад/бараг бүгдээрээ оршино. Иймээс Алтай нурууны 

араас усжих гол мөрний жилийн урсцын 60-90 хувийг шар усны үерийн урсац эзэлдэг. 

Мөсттөл бол уур амьсгалын бүтээгдэхүүн учраас түүний цаашид оршин тогтнох 

нөхцөл уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрчмээс хамаарна. Сүүлийн жилүүдэд хайлалтын 

явцаас үзэхэд 1982 оноос дийлэнхдээ массын хасах тэнцэлтэй байж ,жил бүрийн 

массын тэнцлийн нийлбэр 6 орчим метр хүрчээ. Монгол оронд мөстөлтийн талаарх 

байнгын судалгааны мэдээ , мэдээлэл огт байхгүй байлаа. Иймд мөстөлтийн байнгын 

мониторингийн эхлэлийг тавих , улмаар  түүний мэдээлэлд тулгуурлан ,Алтай 

нуруунаас усжих гол мөрний усны нөөц , горимыг зохистой ашиглах , хамгаалах , 

голын сав газрын нэгдсэн менежементийн бодлого төлөвлөгөөг боловсруулахад 

шаардагдах  тулгуур мэдээллийг бүрдүүлэх , мөстөлт үзүүлэх уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн нөлөөг бууруулах удаан хугацааны арга хэмжээг төлөвлөн 

хэрэгжүүлэхэд мөстөлтийн байнгын судалгааны зорилго оршиж байна. УÖÓÎØ-ний 

төвийн мэргэжилтэн судлаач нар 2002-оноос эхлэн хайгуул судалгааг Цамбагарав 

уулын хавтгай оройн мөстөлт  хийж ,мөстөлтийн хайлалт ба хөрсний гадаргын 

температурын анхны үр дүнг 2004 онд мөстөлтийн хайлалт ,түүнд нөлөөлөх цаг 

уурын мэдээ , Улаан амны голын урсцын судалгааг 2007-2010 онд тус тус хийж , 

мөстөлтийн судалгааны урьдчилсан дүнг гаргаж байна.   

Япон улсын далай судлалын Агентлагийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн 

урьдчилсан ажиглалт, судалгааны хүрээлэнгийн доктор Т.Кадотатай хамтран 2003 

оноос Таван-Богд уулсын Потанины мөсөн гол,2005 оноос Цамбагарав уулын арын 

хажуугийн  мөстөлт тус-тус байнгын хэмжилт судалгаа хийж, 2007 оноос Цагаан 

голын усны горим, цаг уурын ажиглалт хэмжилтийг мөсний гадарга болон газрын 

гадарга дээр тодорхой өндрүүдэд хэмжиж  мөстөлтийн хайлалтыг өдөр тутмын 

ажиглалтаар тодорхойлж байна. Энэ бүхний үр дүнд мөсөн голын хайлалт, мөс, 

цасны зузаан, мөсний хил хэлбэрийн өөрчлөлт, урсгалын хурд,мөстөлтөөс эх авсан 

голын  урсац, горим  , уур амьсгалын мэдээг  бүрдүүлэх гэх мэт судалгааны ажил 

хийж байна.  

 
 


