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ЦАГ УУР БОЛОН УУР АМЬCГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

2.1

ОРШИЛ

БОННБҮ- ний энэхүү бүлэгт Оюу Толгой төслийн бүс нутгийн эргэн тойрны газар нутгийн цаг уур,
уур амьсгалын үндсэн үзүүлэлтүүд болох температур, хур тунадасны горим, салхины хурд, чиглэл,
болон шороон шуурга, үер, зуд зэрэг байгалийн онц үзэгдлийн талаархи мэдээллийг багтаасан
болно. “Зуд” гэдэг нь хатуу, ширүүн хүйтэн өвөл цас их унаж, зузаан цасан хучлага газрын
гадаргууг бүрхсэнээр мал бэлчээрлэх боломжгүй болдог байгалийн гамшиг юм. Цаг уурын мэдээг
Монгол улсын Ус Цаг Уур, Орчны Шинжилгээний Хүрээлэнгийн мэдээллийн сүлжээ болон Оюу
Толгой компаний мониторингийн хөтөлбөрөөс тус тус цуглуулсан болно. Уур амьсгалын
өөрчлөлтийг энэхүү тайланд Засгийн Газар Хоорондын Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Хороо
(ЗГХУАӨХ)- ны “Уур амьсгалын өөрчлөлтийг загварчлах” гарын авлагыг ашиглан үзүүлсэн болно.

2.2

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ

Уур амьсгалын мэдээ, мэдээллийг төслийн хүрээнд хийгдсэн Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын
Нарийвчилсан Үнэлгээний (БОНБНҮ) тайлан болон Ус Цаг Уур, Орчны Шинжилгээний Хүрээлэн,
мөн төслийн талбайд хамгийн ойр орших Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд, Цогтцэций, Даланзадгад
зэрэг сумдын цаг уурын станцуудын мэдээллээс тус тус цуглуулсан. Сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг
1
Оюу Толгой компаний 2009 оны байгаль орчны тайланд тусгасан байдлаар ус цаг уурын
мониторингийн хөтөлбөрийн хүрээнд цуглуулж, авч ашиглав. Бүс нутгийн хэмжээнд сүүлийн 30 жил
хүртэлх хугацааны мониторингийн мэдээллийг цуглуулсан (Ханбогд сумын цаг уурын станц 1975
оны 12- р сарын 1- нд анх ашиглалтад орж байсан байна).
Цаг уурын мэдээг Оюу Толгой төслийн Уурхайн лицензит талбайд байрлах Нисэх онгоцны буудалд
суурилагдсан автомат цаг агаарын станц MILOS-520-аар хэмжсэн бөгөөд одоогийн байдлаар
энэхүү станцийг шинээр байгуулагдсан Түр нисэх онгоцны буудалруу шилжүүлэн суурилуулсан
байгаа. MILOS-520 цаг уурын станц нь байгалийн эрс тэс үзэгдэлтэй газар нутгийн цаг уурын
үзүүлэлтийг хэмжихэд хамгийн тохирсон төхөөрөмж юм. Өдөр бүр 24 цагийн туршид агаарын
даралт, температур, харьцангуй чийг, салхины хурд ба чиглэл, салхины давтамж, хур тунадас зэрэг
үндсэн 20 параметрийг тогтмол хэмжих чадвартай. Сумдад суурилагдсан цаг уурын станцаас
хүлээн авсан мэдээг уг хэмжилтийн үр дүнтэй харьцуулан баталгаажуулсан.
Энэхүү бүлэгт уур амьсгалын өөрчлөлтийн төлөв байдлыг Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын (НҮБ)
Байгаль Орчны Хөтөлбөрийн санхүүжилт болон Хөгжлийн Хөтөлбөрийн мэргэжилтнүүдийн
туслалцаатайгаар Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яамнаас (БОАЖЯ) 2009 онд боловсруулан
гаргасан Монгол улсын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээний тайлангаас авсан. Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн ерөнхий төлөв байдлын талаар Монгол улсын хэмжээнд таниулах ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн.

2.3

СУУРЬ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

2.3.1 Уур амьсгалын ерөнхий нөхцөл байдал
Монгол улс бол эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, маш хүйтэн, урт өвөлтэй бөгөөд жилийн хур
тунадас болон агаарын чийгшил багатай, богино зуны улиралтай юм.

2.3.2 Улирлын хэлбэлзэл
Оюу Толгой төслийн нутаг дэвсгэр нь эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай ба урт, хүйтэн өвлийн
болон богино халуун зуны улиралтай. Өвлийн хамгийн хүйтэн сар нь 11- р сараас 2- р сар хүртэл

1

Оюу толгой (2009) Байгаль орчны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, 2009 оны 12 сар

Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page | 3 of 21

2

үргэлжилдэг ба агаарын дундаж температур -8˚C байдаг ба -40˚C хүрэх тохиолдол байдаг . 12-р
сараас 2-р сарын хооронд маш бага хэмжээний буюу 3 см орчим зузаантай цасан бүрхүүл тогтдог.
Хаврын улирал 3-р сараас 5-р сарын хооронд үргэлжлэх ба энэ үед агаарын температур нэмэгдэх
боловч чийг, хур тунадас багатай, салхины хурд харьцангуй их байдаг. Агаарын температур -1˚Cээс +22˚C-ийн хооронд хэлбэлзэх ба агаарын харьцангуй чийгшил энэ үед 40% орчим байдаг.
Хаврын улиралд шороон шуурга ихэсдэг тул түр хугацаагаар үйл ажиллагаа зогсох болон агаарын
нислэг саатах зэрэг хүндрэлүүд гардаг (2.5.3 Хэсгийг харна уу). Салхины хурд 5 м/с- ээс 34 м/с
хүрдэг ба дундаж нь 5.5 м/с байдаг.
Зуны улирал 6-р сараас эхлэн 9-р сарын дунд үе хүртэл үргэлжлэх ба агаарын дундаж температур
+22˚C орчим байх ба хамгийн өндөр температур +40˚C хүрдэг. Жилийн хур тунадасны дундаж
хэмжээ маш бага (тухайлбал Ханбогд суманд жилд ердөө л 95 мм орчим байдаг) ба хур тунадасны
ихэнх хэсэг зуны улиралд унадаг ба хамгийн их хур бороо 7-р сард ордог. Дунджаар, зуны улиралд
20 гаруй өдөр л хур бороотой байдаг.
Өмнийн Говьд намрын улирал Монгол улсын бусад бүс нутгийн намраас илүү дулаан, налгар
болдог бөгөөд 9-р сараас 11-р сарын дунд үе хүртэл үргэлжилнэ. Агаарын дундаж температур -3˚Cээс +16˚C- ийн хооронд хэлбэлздэг. Намрын улиралд агаарын даралт нэмэгддэг ба хур тунадасны
хэмжээ багасдаг.

2.3.3 Нарны гэрэл болон цацраг туяа
Төслийн талбайд өдрийн 24 цагийн 72% нь нартай байдаг. Энэ үзүүлэлт 12- р сард хамгийн бага
(217 цаг) байх ба 6- р сард хамгийн их (320 цаг) байдаг.

2.3.4 Температурын горим
Төслийн талбай нь эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай ба жилийн дундаж агаарын температур +7.4˚C
орчим байдаг (Ханбогд сумын цаг уурын станцаас авсан мэдээлэл). 7-р сарын агаарын дундаж
температур +24.7˚C орчим байдаг бол хамгийн хүйтэн 1-р сард агаарын дундаж температур -11.3˚C
орчим байдаг. Бүртгэгдсэн хамгийн өндөр агаарын температур +35˚C байсан бөгөөд хамгийн
багадаа -40˚C хүрсэн байна.
Хүснэгт 2.1: Жилийн болон сар бүрийн агаарын дундаж хэм oC (1978-2007)
Сар
Сумын
төв
Баян-Овоо
Манлай
Ханбогд
Цогтцэций
Даланзадгад

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-13.7
-14.2
-11.3
-15.1
-13.7

-9.2
-9.3
-7.2
-10.0
-9.3

-1.4
-2.7
-0.4
-4.0
-2.3

8.0
6.8
8.9
5.6
6.9

16.2
14.1
16.7
13.7
14.6

22.2
20.3
22.3
19.7
20.0

24.3
23.0
24.7
21.9
22.2

21.3
20.5
22.5
19.4
20.1

14.7
14.5
16.5
13.1
14.2

5.4
5.0
7.9
4.2
5.4

-3.8
-5.1
-2.1
-4.5
-4.4

-11.0
-12.2
-9.2
-11.3
-11.5

Жилийн
дундаж
6.1
5.1
7.4
4.3
5.2

Эх сурвалж: Ус Цаг Уур, Орчны Шинжилгээний Хүрээлэн, 2008

1978- 2007 оны хоорондох Ханбогд сумын агаарын температурын мэдээг Ус цаг уур, Орчны
шинжилгээний хүрээлэнгээс авсан бөгөөд төслийн БОНБНҮ- ний тайлангуудад ашигласныг
Хүснэгт 2.1:- д үзүүлэв. Оюу Толгойн 2009 оны цаг агаарын мэдээг Зураг 2.1- д доор харуулав.

2

Ханбогд сум Уурхайн лицензит талбайгаас зүүн тийш 35км зайд байрлах бөгөөд Төслийн талбайд хамгийн
ойр байрлах сумын төв тул цаг уурын мэдээг уг сумын станцаас авсан.
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Зураг 2.1 2008 оны 12-р сараас 2009 оны 11-р сарын хоорондох Оюу Толгой орчмын орчны
агаарын температур,

Эх сурвалж: Оюу Толгой (2009), Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, 2009 оны
12- р сар

2.3.5 Хур тунадас
Ханбогд сумын төвд жилд 95 мм хур тунадас унадаг бол Оюу Толгойн Уурхайн лицензит талбай
орчимд жилд 80 мм унадаг байна (2009 он харьцангуй хуурай жил байсан бөгөөд ердөө л 41.5 мм
хур тунадас орсон). Ханбогд суманд унадаг хур тунадасны 80% орчим буюу 75 мм нь зуны улиралд
унадаг бол уг үзүүлэлт Оюу Толгой орчимд 90% байдаг бол үлдсэн 10% нь өвлийн улиралд цас
болон унадаг байна (Зураг 2.2- ыг харна уу).
Зураг 2.2: Оюу Толгойд унасан цасны хэмжээ, 2009 оны 12 сар/2010 оны 1 сар

Эх сурвалж: Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс

Зуны улиралд дунджаар 20 орчим өдөр хур тунадастай байдаг. Хур тунадасны дундаж хэмжээ бага
байдгаас хуурай, халуун, тоостой байх нөхцлийг бүрдүүлдэг. Хүснэгт 2.2- т 2008 онд Ханбогд
болон түүний хөрш зэргэлдээ сумдын төвд унасан жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээг
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харууллаа. Зураг 2.3- т Оюу Толгойд унасан хур тунадасны хэмжээг 1976-2005 оны хоорондох
олон жиийн дундажтай харьцуулсан байдлаар харуулав.
Хүснэгт 2.2: Жилийн нийт хур тунадас, (мм)
Сумын төв

Олон жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээ

Баян-Овоо

59.0

Манлай

105.7

Ханбогд

95.0

Цогтцэций

111.8

Даланзадгад

121.7

Эх сурвалж: Ус цаг уур, Орчны шинжилгээний хүрээлэн, 2008

Зураг 2.3: 2009 онд Оюу Толгой болон Ханбогд сумын төвд унасан хур тунадасны хэмжээг
1976 – 2005 оны хооронд унасантай харьцуулсан байдал ,

Эх сурвалж: Оюу Толгой (2009), Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, 2009
оны 12 сар

2.3.6 Агаарын чийгшил
Ханбогд сумын төв дэхь дундаж харьцангуй чийгшил 38.2%-аас 48.6% хэлбэлзэх ба чийгшил ихтэй
өвөл болон зуны улиралд тохиолддог. Харьцангуй чийгшил хавар болон намрын улиралд буурч 3040% болдог байна. Хүснэгт 2.3- т Ханбогд сумын төвийн жилийн харьцангуй чийгшилийн мэдээг
үзүүлсэн ба доорхи Зураг 2.4- т 2009 оны мэдээг 1976-2005 онуудын олон жилийн дундажтай
харьцуулсан байдлаар үзүүлэв.
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Хүснэгт 2.3: Жилийн дундаж харьцангуй чийгшил (%), 2003-2007
Сумын төв

2003

2004

2005

2006

2007

Дундаж

Баян-Овоо

54

61

47

31

23

46

Манлай

64

47

58

55

58

56

Ханбогд

45

37

37

35

36

38

Цогтцэций

53

50

47

46

46

48

Даланзадгад

55

45

42

39

42

44

Эх сурвалж: Ус цаг уур, Орчны шинжилгээний хүрээлэн, 2008

Зураг 2.4: Оюу Толгойн агаарын харьцангуй чийгшил, 2008 оны 12-р сараас 2009 оны 11-р
сар

Эх сурвалж: Оюу Толгой (2009), Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, 2009
оны 12 сар

2.3.7 Ууршилт
Ууршилт нь хур тунадасны хэмжээнээс хэт давсан байдалтай байдаг. Төслийн бүс нутгийн
ууршилтын эрчмийг Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтсээс өдөр тутам хянаж байдаг. Ууршилтын
мониторингийн үр дүнг чанартай болгох үүднээс 2 өөр хэмжээтэй ууршилт хэмжих тусгай тавган
хянагч ашигладаг. Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг 2009 оны 7-р сараас эхлэн хэрэгжүүлсэн
бөгөөд эхний улирлын мэдээг Зураг 2.5- д харуулав. Агаарын температур буурахын хэрээр
ууршилт буурдаг зүй тогтол ажиглагдаж байна. Салхины хурд ихсэх тусам ууршилтын хэмжээ
нэмэгдэх боловч агаарын температурын өөрчлөлт нь маш чухал хүчин зүйл болдог. Үүний адилаар,
агаарын харьцангуй чийгшил нь агаарын температуртай харилцан уялдаатай байх боловч
ууршилтын хэмжээг тодорхойлогч гол хүчин зүйл болж чаддаггүй.
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Зураг 2.5: Ууршилтын хэмжээ болон Температурын өөрчлөлтийн харилцан хамаарал,
2009 он

Эх сурвалж: Оюу Толгой (2009), Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, 2009
оны 12 сар

2.3.8 Салхины үзүүлэлтүүд
Салхины хурд болон чиглэлийн талаарх мэдээллийг Ханбогд сум болоод хөрш зэргэлдээх сумдын
Ус цаг уурын хүрээлэнгийн 1976 оноос хойш цуглуулсан мэдээллээс авч ашигласан. Ханбогд
сумын өвлийн (1-р сард) салхины дундаж хурд 1.7- 4.4 м/с байх ба хаврын улиралд (4-р сард) 3.95.6 м/с байдаг. 3-р сарын сүүлээр салхины хүч хамгийн их байх ба 4-р сарын турш салхины чиглэл
хойд чиглэлээс урсгалтай байна. 4- р сарын салхины хурд 5.5 м/с хүрдэг бол бусад хугацаанд 4
м/с- ээс 6 м/с-ын хооронд хэлбэлздэг. Хавар 4-р сард салхины хурд 30 м/с-ээс их байх нь ховор
тохиолдол биш тул шороон шуурга олон тохиодог.
Оюу Толгойд (2009 оны Байгаль орчны жилийн тайланд тусгаснаар) зөөлөн салхи (1-6 м/с-ын
хурдтай) зонхилж байдаг. Жилийн 3, 4, 6, 9 болон 10 –р саруудад дунд зэргийн хүчтэй (12-20 м/с
хурдтай) салхи зонхилдог. Төслийн нөлөөллийн бүс дэхь сумын төвүүдийн салхины днудаж хурдны
мэдээг Хүснэгт 2.4- т үзүүлэв.
Хүснэгт 2.4: Салхины дундаж хурд, 2003-2007 (м/с)
Сумын төв

1-р сар

4-р сар

7-р сар

10-р сар

Баян-Овоо

4.4

5.5

4.4

4.5

Манлай

7.2

5.2

3.5

4.0

Ханбогд

4.0

5.5

3.2

3.9

Цогтцэций

3.0

5.6

4.2

3.1

Даланзадгад

2.0

5.1

3.0

2.8

Эх сурвалж: Ус цаг уур, Орчны шинжилгээний хүрээлэн, 2008 он

Оюу Толгойн талбай орчмын салхины хурдны мэдээллийг Зураг 2.6- д, мөн салхины чиглэлийн
мэдээллийг Зураг 2.7- д тус тус харууллаа.
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Зураг 2.6: Оюу Толгой орчмын салхины дундаж болон хамгийн их хурдыг сар бүрээр
тооцоолсон байдал, 2009 он

Эх сурвалж: Оюу Толгой (2009), Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, 2009
оны 12 сар

Зураг 2.7: Оюу Толгой орчимд зонхилох салхины чиглэл, 2009 он

Эх сурвалж: Оюу Толгой (2009), Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, 2009
оны 12 сар

Зураг 2.6 болон Зураг 2.7- д 2009 оны байдлаар Оюу Толгойн талбайд зонхилсон баруун өмнөд
(БӨ), хойд-зүүн хойд (ХЗХ) болон баруун хойд (БХ) чиглэлийн салхийг харуулав. Эдгээр салхины
урсгал жилийн ихэнхи хугацаанд тогтвортой үргэлжилдэг бөгөөд хамгийн их салхитай сарууд болох
3, 4 болон 5-р саруудад хойд-зүүн хойноос баруун өмнөд чиглэлийн салхи болон шилжиж байдаг.
Өмнөөс болон зүүнээс ирэх салхины урсгал ховорхон тохиолддог.
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2.4

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

Энэхүү суурь судалгааны үнэлгээг хийх явцад уур амьсгалын өөрчлөлтийн төлөв байдлыг үндэсний
3,4
хэмжээний уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа болон Оюу Толгойн талбайд баригдах орон
5
нутгийн түр нисэх буудлын БОНБНҮ-ний ажлын хүрээнд хийгдсэн судалгааны ажлууд дээр
үндэслэн гаргасан болно.

2.4.1 Үндэсний хэмжээний уур амьсгалын өөрчлөлтийн төлөв
Агаарын температурын өөрчлөлт
Монгол орны нутаг дэвсгэрт тархан байрласан цаг уурын 48 станцын мэдээнээс харахад Монгол
орны жилийн дундаж агаарын температур сүүлийн 70 жилийн хугацаанд 2.14°C хэмээр дулаарч,
1990- 2006 оны хооронд өвлийн улирлын агаарын дундаж температур хүйтэрсэн үзүүлэлттэй
байна.
1940- 2006, 1961- 2006, 1981- 2006, болон 1990- 2006 оны хоорондох хугацааны өвлийн улирлын
дундаж температурт шугаман тооцооллын аргаар шинжилгээ хийсэн бөгөөд гарсан үр дүнг Зураг
2.8- д харууллаа. Шинжилгээний үр дүнгээс харахад 1940- 2006 оны хооронд агаарын температур
жилд 0.05°C- ээр, 1961- 2006 оны хооронд 0.045°C- ээр мөн 1981- 2006 оны хооронд 0.018°C- ээр
тус тус нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Харин 1990- 2006 оны хооронд агаарын дундаж температур
ялимгүй буурч -0.119°C/жил болсон байна.
Зураг 2.8: 1940- 2005 оны хоорондох Өвлийн дундаж температурын төлөв байдал,

1940 оноос хойш зуны дундаж агаарын температур өссөн байдалтай байна (Зураг 2.9 харна уу).
1995 он хүртэлх хугацаанд зуны улирлын дундаж агаарын температур харьцангуй тогтвортой
байсан боловч түүнээс хойших жилүүдэд 1940- 1995 оны хооорондох хугацаатай харьцуулахад
нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

3

П. Батима ., Л. Нацагдорж, , П. Гомблүүдэв., Б. Эрдэнэцэцэг (2005). Монгол орны уур амьсгалын өөрчөлт
AIACC Судалгааны материал No.12
4

Д. Дагвадорж болон бусад (2009). Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээ, 2009, Байгаль Орчин
Аялал Жуулчлалын Яам, Монгол улс
5

Эко Трэйд (2007) Оюу Толгойн Түр нисэх онгоцны буудлыг нүүлгэн шилжүүлэх төслийн Байгаль Орчинд
Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээний тайлан
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Зураг 2.9: 1940- 2005 оны хоорондох Зуны улирлын дундаж агаарын температурын төлөв
байдал

Хур тунадасны хэмжээний өөрчлөлт
1940- 2006, 1961- 2006, 1981- 2006 болон 1990- 2006 оны хоорондох улирал тус бүрийн хур
тунадасны сарын дундаж хэмжээнд шугаман тооцооллын аргаар шинжилгээ хийсэн. Үүнээс үзэхэд
нийт хур тунадасны 95 орчим хувь нь урин дулаан саруудад унадаг болох нь тогтоогдсон (хаврын
сүүл, зун болон намрын эхэн сар). 1940– 2005 оны хоорондох дулааны улиралд унасан хур
тунадасны хэмжээний төлөв байдлыг Зураг 2.10- т харуулав.
Зураг 2.10: Дулааны улирлын хур тунадасны хэмжээ

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төлөв байдал
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн ирээдүйн төлөв байдлыг боловсруулахад 12 төрлийн уур амьсгалын
загварчлалыг ашигласан. Эдгээр загварчлалуудын үр дүнг нэг бүрчилэн авч үзэхээс илүүтэйгээр
уур амьсгалын өөрчлөлтийн ирээдүйн төлөв байдлыг илүү тодорхой болгох үүднээс нэгтгэн
дундажлах байдлаар боловсруулсан. Ерөнхийдөө загварчлалаас харахад өвлийн улирал зөөлөн
дулаан, зуны улирал улам бүр хуурай болох төлөвтөй байна. “Хуурай” гэдэг нь зуны улиралд
агаарын чийгшил багасан ууршилт нэмэгдсэнээр уур амьсгалын суурь судалгаатай харьцуулахад
зуны улиралд орох хур тунадас ялимгүй нэмэгдэх ба үүгээр ууршилтыг тэнцвэржүүлэх боломжгүй
юм.
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Дэлхийн уур амьсгалын загварчлалд хийсэн статистик үнэлгээнд үндэслэн хамгийн бага алдаа
гардаг (Hadley Centre Had CM3) загварчлалыг Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлтийн ирээдүйн
төлөв байдлыг боловсруулахад сонгон ашигласан.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөөллийг гаргахдаа цаг хугацааны үндсэн гурван үе шатанд хувааж
(2011- 2030 - эхлэлийн, 2046- 2065 - дунд, 2080- 2099 - төгсгөлийн), 1980- 1999 оны суурь
судалгааны цаг агаарын үзүүлэлттэй харьцуулан гаргасан. Загварчилалын үр дүнгээс харахад :






Зуны улирлын дулаарал өвлийн улирлаас их байсан ба 2011- 2030 оны хооронд 1.1- 1.4°Cээр, 2046- 2065 оны хооронд 2.7- 3.6°C- ээр болон 2080- 2099 оны хооронд 3.7- 6.3°C хэмээр
тус тус дулаарах төлөвтэй байна.
Дээрхи хугацаанд өвлийн улирлын дундаж температур 0.2- 0.7°C, 1.6- 2.0°C болон 3.0- 3.8°Cээр тус тус нэмэгдэнэ гэж тооцоолсон байна.
Ерөнхийдөө хур тунадасны хэмжээ мөн адил нэмэгдэх хандлагатай байна. Зуны улиралд орох
хур тунадасны хэмжээ 2011- 2030 оны хооронд 2- оос 4 хувиар буурч, 2046- 2065 оны хооронд
0- ээс 4 хувиар, 2080- 2099 оны хооронд 7- оос 11 хувиар тус тус нэмэгдэх төлөвтэй. Харин
өвлийн улиралд орох хур тунадасны хэмжээ 2011- 2030 оны хооронд 0- ээс 14 хувиар, 20462065 оны хооронд 14- өөс 23 хувиар мөн 2080- 2099 оны хооронд 32- 55 хувиар тус тус
нэмэгдэх төлөвтэй байгааг харуулсан байна. Энэхүү загварчилалын үр дүн Монгол улсын
хэмжээнд хийгдсэн судалгаа болох дараагийн зуунд хур тунадасны хэмжээ бага зэрэг буурна
гэсэнтэй зөрж байгаа юм (доорхийг үзнэ үү).
Ерөнхийдөө өвлийн улиралд илүү цас ихтэй, зөөлөн, дулаан мөн зуны улиралд бүгчим халуун,
хуурай болох боловч уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээнээс харахад хур тунадасны хэмжээ
ялимгүй нэмэгдэх төлөвтэй байна.

2.4.2 Оюу Толгойн түр нисэх буудлын БОНБНҮ - Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
судалгаа
6

Оюу Толгойн түр нисэх буудлыг нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой судалгааны нэмэлт хэсэг болгон
уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааг явуулсан. 1993- 2002 онуудад агаарын температур дэлхийн
дулааралтай холбоотойгоор тогтмол өссөн болохыг төлөв байдлын шугам дээрээс харж болно.
Гидрологийн чухал үзүүлэлтүүд болох хур тунадас, ууршилт болон гадаргын урсац зэрэгт
харьцангуй бага өөрчлөлт орсон. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааг ЗГХУАӨХ- ны хүлэмжийн
7
хийн ялгаруулалтын A2 тусгай хувилбар дээр тулгуурлан явуулсан. Бүх хугацааны сарын хамгийн
их болон хамгийн бага температурыг доорхи Зураг 2.11- т үзүүлэв. 2020, 2050 болон 2080 оны
загварчилсан мэдээллийг Хүснэгт 2.5- д харууллаа.

6

Эко Трэйд (2007) Оюу Толгойн орон нутгийн онгоцны буудлыг нүүлгэн шилжүүлэх БОНБҮ- ний тайлан

7

IPCC Тусгай тайлан: Хаягдал хийн ялгаруулалтын хувилбар, Бодлого боловсруулагч нарт зориулсан
хураангуй тайлан, 2000.
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Зураг 2.11: 1993 – 2002 оны хоорондох Оюу Толгойн сар бүрийн хамгийн их, хамгийн бага
болон дундаж агаарын температур

Эх сурвалж: ЭкоТрэйд (2007) Оюу Толгойн Орон нутгийн нисэх буудлыг нүүлгэн шилжүүлэх ажилд хийсэн
Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын үнэлгээний тайлан

Хур тунадас, гадаргын урсац болон ууршилтын төлөв байдлыг Зураг 2.12- т харуулав.
Зураг 2.12: Оюу Толгойн хур тунадас, гадаргын урсац болон ууршилтын хэмжээ, 1993 – 2002 он

Эх сурвалж: Эко Трэйд (2007) Орон нутгийн нисэх буудлыг нүүлгэн шилжүүлэх ажилд хийсэн БОНБҮ- ний
тайлан
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Хүснэгт 2.5: Оюу Толгой төслийн газар нутгийн ирээдүйн уур амьсгалын өөрчлөлтийн
тооцоолол, 2020, 2050 болон 2080 он
o

Темпуратур C

Улирал

Хур тунадас /мм/

2020

2050

2080

2020

2050

2080

Өвөл

0.38

2.25

4.13

3.3

8.0

15.3

Зун

1.89

3.22

6.05

5.3

20.8

27.2

Эх сурвалж: Эко Трэйд (2007) Орон нутгийн нисэх буудлыг нүүлгэн шилжүүлэх ажилд хийсэн БОНБҮ- ний
тайлан

Оюу Толгойн хийсэн судалгаанаас гарсан үр дүн үндэсний хэмжээний судалгаанд дурьдагдсан
температурын мэдээтэй нийцэж байгаа. Гэсэн хэдий ч хур тунадасны судалгааны үр зөрүүтэй
байна. Үүнд яг ямар шалтгаан нөлөөлсөнөөс хур тунадасны хэмжээ нэмэгдэх болсныг тайлбарлах
боломжгүй тул энэхүү БОННБҮ- нд тохирох үндэсний хэмжээний судалгааны үр дүнг ашигласан.
Өмнийн Говийн бүс нутгийн тухайд бол жилийн дундаж агаарын температур аажмаар нэмэгдэж,
орох хур тунадасны хэмжээ буурах хандлага ажиглагдаж байна. Хэдийгээр маш бага хэмжээнд
өөрчлөлт орох боловч орон нутгийн малчид болон мал сүрэг ундны усны хомсдолд өртөх магадлал
өндөр байгаа юм. Өнөөгийн байдлаар малчдын усны асуудал, худаг болон нийт орох хур
тунадасны бууралт зэрэг нь Оюу Толгой төслийн хувьд шийдвэрлэх ёстой анхаарал татсан гол
асуудал болоод байна. Оюу Толгой төсөл 2002- 2004 оноос хойш малчдын худгийн усны түвшинд
сар бүр хяналт хийсээр ирсэн бөгөөд энэ нь Оюу Толгойд усны түвшиний аливаа өөрчлөлтийг
даамжирхаас урьтаж мэдэх боломжийг олгож байгаа юм. Энэ тухай дэлэгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг
B6: Усны нөөц хэсгээс харна уу.

2.5

БАЙГАЛИЙН ОНЦГОЙ ҮЗЭГДЭЛ

Цаг агаарын онцгой үзэгдлийн хүндрэл болон давтамжийг судлах зорилгоор Оюу Толгой компаний
8
зүгээс Ундай голын дагуу болзошгүй үер, усны гамшгийн судалгааг хийж эхэлсэн. Энэхүү
судалгаагаар хур борооны давтамж, Ундай голын хөндийн орон зайн үнэлгээг хийсэн ба болзошгүй
үерийн загварчлалыг гаргасан юм. Түүнчлэн уг бүлэгт шороон шуурга, ган гачиг болон зудын
гамшиг зэрэг байгалийн гэнэтийн үзэгдлүүдийн талаарх мэдээ мэдээлүүдийг авч үзнэ (зуд гэдэг нь
ган гачиг болсны дараа залгадаг хатуу ширүүн өвөл бөгөөд нутгийн малчид, ан амьтан болон мал
сүрэгт ихээхэн гамшиг учруулдаг үзэгдэл юм).

2.5.1 Бороо хур
9

Оюу Толгой уурхайн Үерийн гидрологийн судалгааны тайланд тухайн сумын хур борооны олон
жилийн мэдээллийг авч нэгтгэсэн. Төслийн нөлөөллийн бүсийн хур борооны мэдээлэл нь
Даланзадгад сумын цаг уурын станцын албан ёсны мониторинг хийж эхэлсэн 1937 оны мэдээллийг
хүртэл багтаасан байна. Уг станц Третьяковын багажаар өдөр тутмын хэмжилт хийж байсан бөгөөд
1961 оноос эхлэн хур борооны эрчимжилтийг бүртгэхэд ашиглаж эхэлсэн байна. 1937- оос 2004
оны хоорондох мэдээнээс үзэхэд 12 цагийн дотор хамгийн их хур тунадас унаж байсан
тохиолдлууд 1956 онд 153 мм, 1979 онуудад 53 мм байсан байна.
Эдгээр мэдээг ашиглан нэг өдрийн болон 12 цагийн дотор хамгийн их хур бороо орох магадлалыг
загварчилсан. Өдрийн, 12 цагийн болон 1 цагт орох хамгийн их хур борооны 1%- ийн магадлалыг
тодорхойлоход тус тус 148.6, 125 ба 50.6 мм байна гэж тогтоосон. Загварчилсан хур борооны
эрчимжилтийг Зураг 2.13- т харууллаа.

8

IMH (2006) Айвэнхоу Майнз Монголиа Инк, Оюу Толгой уурхайн үерийн гидрологийн судалгааны тайлан,
2006 оны 11 сарын 15
9

Ibid.
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Зураг 2.13: 12 болон 24 цагт орох хамгийн их хур бороо орох магадлалын график

Хүснэгт 2.6-д Хур борооны эрчимжилтийн (1, 12 болон 24 цагийн дотор) магадлалыг 1000 жилд
эргэн давтагдах байдлаар үзүүлэв.
Хүснэгт 2.6: Хур борооны эрчимжилтийн загварчлал
Давтамж
(Жилээр)

Тохиолдох
магадлал (%)

1000

Хур тунадасны хэмжээ
24 цаг

12 цаг

0.1

517

423.2

100

1

149

124.9

50

2

102

86.5

25

4

70

59.9

10

10

43

36.9

1 цаг

45 минут

30 минут

50.6

47.8

31

Эх сурвалж: Оюу Толгой уурхайн Үерийн гидрологийн судалгааны тайлан, 2006 оны 11 сарын 15, IMH

2.5.2 Үерийн эрсдэл
2006 оны гидрологийн судалгаанд Ундай голтой хамааралтай үерийн эрсдлийг мөн адил үнэлсэн.
Үерийн тооцооллыг 100 жилд эргэн давтагдах хугацаатайгаар Зураг 2.14- т харуулав. Үүнд: хэрвээ
бууруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд Төв Оюу ил уурхайн өмнөд хэсэгт үер
болох өндөр магадлалтайг харуулж байна. Төслийн ерөнхий төлөвлөгөөнд үерийн эрсдлийг даван
туулах боломжтой Ундай голын голдиролыг өөрчилөх бүдүүвчийг оруулсан юм (дэлгэрэнгүй
мэдээллийг Усны нөөц буюу Бүлэг C5- аас харна уу).
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Зураг 2.14: Ундай голын үерийн хамрах хүрээ

Эх сурвалж: Оюу Толгой уурхайн үерийн гидрологийн судалгааны тайлан, 2006 оны 11 сарын 15, IMH
Тэмдэглэл: 100 жилд 1 удаа хамгийн их устай үер болох магадлалтай

2.5.3 Шороон шуурга
Сул, элсэрхэг хөрс болон хүчтэй шуурганы давтамж ихтэй газар шороон шуурга түгээмэл
тохиолддог. Хүний буруутай үйлдлээс газрын хөрс гэмтэж, талхлагдсан хот суурин болон газар
тариалангийн талбайн орчимд гадны нөлөөлөлд бага өртсөн газрыг бодвол шороон шуурга ихээр
тохиолддог. Том хэмжээний шороон шуурганы улмаас Монгол улсын зарим хэсэг болон БНХАУ- ын
хойд хэсгийн агаарын чанарт ихээхэн нөлөөлдөг.
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Зураг 2.15: Оюу Толгойн баруун хойд хэсгээр шороон шуурга ойртон ирж байгаа нь

Эх сурвалж: Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс

1976- 2005 оны хооронд Ханбогд суманд тохиосон шороон шуурганы мэдээнээс ашиглав. Тус
мониторингийн хугацаанд агаарт дунджаар 26 өдөр тоосжилттой байдаг ба (1.5- 2 м өндөрт нарийн
тоос агаарт дэгддэг) 29 өдөр шороон шуургатай байдаг (сул шороон хөрс салхины нөлөөгөөр босоо
болон хэвтээ чиглэлд дэгдэн үзэгдэх орчин хязгаарлахыг шороон шуурга гэж нэрлэдэг) байна.
Ханбогд сумын 1 жилд тоосжилт ихтэй өдрийн тоо 55 байна. Хамгийн их шороон шуургатай үе
(51.4%) хаврын улиралд тохиох бөгөөд зуны улиралд 29.4%, хамгийн бага (6.5%) үе намрын
улиралд тохиодог болохыг Зураг 2.16- д үзүүлэв.
Зураг 2.16: Ханбогд суманд тохиох дундаж шороон шуургатай болон тоосжилттой
өдрийн тоо (1976-2005)
7
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Эх сурвалж: Эко-Трэйд (2007),Оюу Толгойн орон нутгийн нисэх буудлыг нүүлгэн шилжүүлэх ажилд хийсэн
БОНБҮ-ний тайлан

Шороон шуурга нь өдрийн өөр өөр давтамжтай байдаг. Өдрийн цагаар газрын хөрс халснаар
шуурганы давтамж ихэсдэг бол, шөнийн цагаар газрын хөрс хөрдөг учраас шороон шуурганы
давтамж буурдаг. Уурхайн лицензит талбайд шороон шуурганы 75 орчим хувь нь өдрийн цагаар
тохиолддог байна.
Монгол орны Говийн бүсэд тохиолдох шороон шуурганы сарын болон жилийн дундаж мэдээнээс
харахад шороон шуурга болох давтамж өндөр байх үед үргэлжлэх хугацаа нь ч мөн адил
харьцангуй урт байдаг (3-р сараас 5-р сар хүртэл). Шороон шуурга (мөн тоосжилт) голдуу 1.6- аас
6.0 цаг үргэлжилдэг ба зарим тохиолдолд 12 цагийн турш үргэлжилдэг байна. Ханбогд сумын цаг
уурын станцын мэдээгээр шороон шуурга дунджаар 4.1 цаг үргэлжилдэг бол агаарын тоосжилт
дунджаар 3 цаг орчим дэгддэг байна.
Ханбогд сумын цаг уурын станцын мэдээгээр жилд шороон шуурга 104 цаг үргэлжилж, агаарын
тоосжилт дундажаар 67 цаг дэгддэг ажээ.
Монгол орны Говийн болон хээрийн бүсэд баруун өмнө, баруун, баруун хойд зүгийн салхи
зонхилсон шороон шуурга тохиолдох нь элбэг байдаг. Шороон шуурганы үеэр газрын гадарга
дээрхи салхины хурд 11 м/с- ээс 20 м/с хооронд хэлбэлздэг бол агаарт тоос дэгдэх үед 6- 15 м/с
байдаг ба салхины хурд газрын гадарга дээр 5 м/с-ээс бага болох тохиолдолд шороон шуурга
намддаг байна. Говийн бүс нутагт агаарын харьцангуй чийгшил (40%-аас бага) бага байх үед буюу
өдрийн цагаар шороон шуурганы 60% нь босдог байна.

2.5.4 Ган гачиг
10

Хур тунадас багатай байх үе Монгол оронд элбэг тохиолддог . Ундны ус болон малын тэжээл
зэрэг нь мал сүрэгт амин чухал зүйл бөгөөд энэхүү нөөц багассанаар бага гүний уст давхаргад
сөргөөр нөлөөлөн ургамлын гаралт буурч улмаар бэлчээрийн мал аж ахуйгаас хамааралтай
малчдын ахуй амьдралд ихээхэн хүндрэл үүсдэг. Усны хүрэлцээ хомсдсоноос мал аж ахуйд
сөргөөр нөлөөлж, малын гаралтай сүү, сүүн бүтээгдхүүний гарц муудан малын ашиг шимээс
хамааралтай байдаг малчдын ахуй амьдрал доройтдог.
1999, 2000, 2001 болон 2002 онуудад Монгол улсын түүхэн дэхь (сүүлийн 80 жилд) хар жилүүд
тохиож, их хэмжээний ган гачигт нэрвэгдсэн ба нийт нутаг дэвсгэрийн 50- 70%- ийг хамарсан юм.
Удаан хугацаанд үргэлжилсэн эдгээр ган гачгийн уршгаар 3,000 гаруй усны эх үүсвэр тэр дундаа
680 орчим гол горхи горхи, 760 орчим нуур, цөөрөм ширгэж, малын идэш тэжээл хомсдож, тарга
тэвээрэг муутай онд орсон мал сүрэг үрэгдсэн юм.

2.5.5 Зуд
Зуны улиралд тохиолдсон хэт халалт болон удаан хугацаанд үргэлжилэх ган гачгийн уршгаар
өвлийн улиралд Зуд тохиолддог. Монгол хэлэнд Зуд гэдэг нь хүйтэн сэрүүний улиралд тохиох
байгалийн гамшиг бөгөөд (өвөл, хаврын улиралд) газрын гадарга дээр зузаан цасан бүрхүүл
тогтож, хүн, малын идэш тэжээл хомсдоход хүргэдэг юм. Монгол оронд зудны уршгаар олон тооны
мал сүрэг, хүн амьтан үрэгдсэн тохиолдлууд байдаг. Хүснэгт 2.7- д 1944- өөс 2001 оны хооронд
тохиолдсон зуд/ган гачгийн уршгаар хорогдсон мал сүргийн тоог харуулав.

10

Батима P., Л. Нацагдорж, , Р. Гомблүүдэв., б. Эрдэнэцэцэг. (2005). Монгол орны уур амьсгалын өөрчөлтийн
судалгаа No.12. 2005.05 сар
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Хүснэгт 2.7 Зуд, ган гачигт хорогдсон малын тоо (1945 – 2001)
Малын хорогдол
Нас гүйцсэн
мал
Он

Гамшгийн төрөл

Хамрах хүрээ (%)

Сая
толгой

%

Төл мал
Сая
толгой

%

1944-45

Ган, зуд

9 аймаг (65%)

8.1

33.2

1.1

17

1954-55

Зуд

9 аймаг

1.9

8.2

0.3

4

1956-57

Зуд

11 аймаг

1.5

6.2

0.9

12

1967-68

Ган, зуд

13 аймаг (80%)

2.7

11.9

1.7

21.6

1976-77

Зуд

15 аймаг,

2

8.6

1.6

10.7

0.8

3.6

0.9

9

116 сум (90%)
1986-87

Зуд

11 аймаг,
198 сум (80%)

1993

Зуд

3 аймаг, 30 сум

1.6

6.4

1.2

13

1996-97

Зуд

11 аймаг, 69 сум

0.6

2.1

0.5

5.4

1999-2000

Ган, зуд

12 аймаг,

2.8

8.6

1.2

12.1

4.1

13.8

-

-

157 сум
2000-01

Ган, зуд

Эх сурвалж:
Д.П Шийни, К.М Жонсон, Д. Дамиран болон М.Феменго 2010. Өмнийн Говийн бүс нутгийн
мал сүрэг болон ан амьтан, голчлон Хулангийн сүрэг. Монгол улсад хийсэн хэлэлцүүлгийн
материал, Зүүн Ази, Номхон далайн тогтвортой хөгжлийн хэлтэс, К.Д Вашингтон хот, Дэлхийн
Банк

1999- 2002 онуудад болсон ган гачиг нь хамгийн их хохирол учруулсан зудын гамшиг дагуулсан юм.
Өвлийн улиралд гэнэт дулаарч, газрын гадаргын цасан бүрхүүл (2- 5 өдөрт) хурдан хугацаанд
хайлан урссан бөгөөд газрын хөлдүү гадаргуу дээр энэхүү урссан цасны ус мөсөн бүрхүүл
үүсгэсний улмаас мал идээшлэх аргагүй болсон байна. Тиймээс мал сүрэг идэш тэжээлээр
хомсдож, олон тооны мал сүрэг үрэгдэн, ан амьтад их хэмжээгээр хорогдсон.
2009 оны сүүл, 2010 оны эхэн хэсэг болон мөн 2011 оны эхээр тохиолдсон зуд малчид болон мал
11
сүрэгт ихээхэн хүнд туссан юм. Монгол улсын Засгийн газрын хийсэн судалгаагаар, 2010 оны 5-р
сар гэхэд нийт нутгийн 18 аймгийн 175 сумдад зудын аюул нүүрлэсэн ба нийт 8.4 сая мал сүрэг
хорогджээ. Ойролцоогоор 770,000 малчид зуданд нэрвэгдсэнээс 43,500 гаруй өрх хотоо харлуулж,
164,000 айл өрх мал сүргийнхээ талаас илүү хувийг зуданд алдсан байна. Энэ үеэр 1,400 гаруй
малчин өрх хот суурин газар бараадан сууршисан болохыг Монгол улсын Засгийн газраас хийсэн
судалгаагаар тогтоосон байна.

11

Олон улсын Улаан загалмай болон Улаан хавирган сар нийгэмлэг (2011) Эцсийн тайлан: Хахир өвөл 2011
оны 2 сарын 28
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2.6

ДҮГНЭЛТ

Төсөл хэрэгжих бүс нутаг нь хуурай, агаарын хэмийн огцом хэлбэлзэлтэй, эх газрын эрс тэс уур
амьсгалтай юм (зуны улиралд хэт халуун, өвлийн улиралд маш хүйтэн). Хаврын улиралд шороон
шуурга ихтэй учраас агаарын нислэг болон уурхайн үйл ажиллагаа тасалдах зэрэг хүндрэлүүд
гардаг. Хуурай, тоосжилт ихтэй байдгаас Говийн бүс нутаг цөлжилтөд нэрвэгдэх аюултай байдаг.
Гадаргын ус хомс учраас малчид болон бусад хэрэглэгчид хэрэглээний усаа гүний уст давхаргаас
хангадаг. Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанд тоосжилтыг хянах асуудал маш чухал элемент юм.
2009 он хуурайшилт ихтэй жил байсан учраас хүнд хэцүү өвөл болж, малчдын амьдрал ахуйд
ихээхэн дарамт, хохирол учруулсан. Урт хугацааны туршид агаарын температур нэмэгдэх
хандлагатай байгаа бөгөөд олон улсын болон үндэсний хэмжээний уур амьсгалын өөрчлөлтийн
загварчлалын үр дүн хоорондоо тохирохгүй байгаа боловч хур тунадасны хэмжээ багасах төлөвтөй
байна. Хуурайшилт ихээр явагдсанаар ган гачгийн давтамж ихсэх хандлагатай байна.
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай

Оюутолгой төслийн Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг англи хэл дээр
боловсруулж, монгол хэл рүү орчуулав.
Оюутолгой ХХК уг үнэлгээг монгол хэл рүү нягт нямбай, үнэн зөв орчуулахад хичээнгүйлэн
ажилласан болно. Гэвч орчуулгын элдэв хүндрэлээс шалтгаалж, англи болон монгол хувилбарын
хооронд ямар нэг зөрүү гарч болохыг үгүйсгэх аргагүй юм. Хэрэв орчуулгын үнэн зөвтэй холбоотой
ямар нэгэн эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбар болох англи хувилбарыг уншина
уу.
Оюутолгой ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, бүрэн төгс байдлын талаар ямар нэг баталгаа гаргахгүй
бөгөөд Оюутолгой ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар үүссэн аливаа (Гэрээ,
хэлцэл, гэм хорын дагуу буюу холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу үүссэн г.м) хохирлыг
хариуцахгүй болно.
Та уг орчуулгын алдаа, дутагдал болон орчуулгыг сайжруулах талаарх санал, зөвлөмжөө
OTESIA@ot.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
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