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ХУРААНГҮЙ 

Монголын бэлчээр нутгийн төлөв байдал болон түүний өөрчлөлтийн учир 
шалтгаануудын талаар сүүлийн үед янз янзын дүгнэлтэнд хүрч байгаа нь мал 
бэлчээрлэлт нь хөрсний тэжээллэг чанарт болон физикийн шинж чанаруудад 
хэрхэн нөлөөлж байгаа талаарх судалгааг эрчимжүүлэхэд хүргэж байна.  
Бид Монголын хөдөө нутагт хийсэн ажиглалтын том судалгааныхаа хүрээнд 

уулын ба ойт хээр, хээр болон цөлөрхөг хээрийн бүсэд амьдрах малчдын 
өвөлжөөний орчимд бэлчээрлэлтийн алслалтаас хамааруулан хөрсний шинж 
чанарыг судаллаа.  Бидний судалгааны маань зорилго хөрсний чанар 
бэлчээрлэлтээс хэрхэн хамаарч экологийн бүс бүрд болон бүс дотроо экологийн 
талбаруудаар ялгаатай байгаа эсэхийг тодорхойлоход оршсон билээ.  
Бидний судалгаагаар   хөрсний тэжээллэг чанар (С, NО3

- , Р, К) өвөлжөөнд ойртох 
тусмаа ихэснэ гэж дэвшүүлсэн таамаглал маань батлагдсангүй харин эсрэгээр 
өвөлжөөнд ойртох тусмаа хөрсний тэжээллэг чанар нь багасч байлаа. Өвөлжөөнд 
ойртох тусам хөрсний нягт ихэснэ гэсэн таамаглал маань батлагдаж харин 
экологийн талбар (хөрсний төрөл)  болон хөрсний бэлчээрлэлтийн алслалт нь 
харилцан хамааралтайгаар хөрсний чанарт нөлөөлнө гэсэн таамаглал маань 
батлагдсангүй. Цаашид энэ чиглэлээр туршилтын болон ажиглалтын 
судалгаануудыг үргэлжлүүлэн хийх шаардлагатай бөгөөд мал бэлчээрлэлтийн 
эрчимжилт нь хөрсний чанарт хэрхэн нөлөөлж байгааг янз бүрийн орон зайны 
хэмжээнд судалж малын нөлөөгөөр хөрсний шинж чанар болон ургамлын 
бүрэлдэхүүнд хэрхэн өөрчлөлт гарч байгааг сайтар нарийвчлан ойлгох хэрэгтэй 
байна. 

Түлхүүр үгс: Монгол, хөрс, тэжээллэг, бэлчээр, доройтол 
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ОРШИЛ 

Манай орны газар нутггийн 75% гаруйг бэлчээрийн газар эзэлдэг бөгөөд улс орны 
экологи, эдийн засаг, нийгмийн хувь заяанд шийдвэрлэх хүчин зүйл болдог 
(Fernandez-Gimenez and Allen-Diaz, 1999; Gunin et al., 1999; Hilbig 1995) төдийгүй 
дэлхийн хэмжээнд эвдэрч хөндөгдөөгүй бэлчээр нутгийн тоонд ордог (Khishigbayar 
et al., 2015). Монголын бэлчээр нутгийн төлөв байдал болон түүний өөрчлөлтийн 
учир шалтгаануудын талаар (Addison et al. 2012) сүүлийн үед янз янзын дүгнэлтэнд 
хүрч байгаа нь мал бэлчээрлэлт нь хөрсний тэжээллэг чанарт болон физикийн 
шинж чанаруудад хэрхэн нөлөөлж байгаа талаарх судалгааг эрчимжүүлэхэд хүргэж 
байна. Milton ба бусад (1994), Whisenant (1999) нар газрын доройтлыг амьд болон 
амьд бус индикаторуудын эргэж буцаж хэвэндээ орох өөрчлөлтөөс буцалтгүй 
өөрчлөлт хүртэлх хэлбэрээр тодорхойлсон байдаг. Бэлчээрийн нутгийн буцалтгүй 
өөрчлөлт гэдэг нь хөрсний тэжээллэг чанарт өөрчлөлт орох буюу хөрсний 
алдагдлыг хэлнэ (Whisenant, 1999).  Монголын бэлчээр нутгийн доройтлын талаарх 
саяхны судалгаанууд (Lui et al. 2013; Hilker et al., 2014)  болон хөрсний чанарын 
үзүүлэлт нь бэлчээрийн газар нутгийн эрүүл соргог байхыг тодорхойлох гол 
үзүүлэлт (NRC, 1994)  болдогтой уялдан Монголын бэлчээрийн хүрсний физик 
химийн шинж чанар мал бэлчээрлэлтийн улмаас хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг судлах 
нь маш чухал юм. 
Харин эсрэгээр нь мал бэлчээрлэлтийг хашиж хөрсөнд үзүүлэх нөлөөг туршилтын 

журмаар судалсан судлагаанууд нь мал бэлчээрлэлтийн эрчим ихсэх тутам хөрсний 
органик бодис (ХОБ), органик нүүрстөрөгч (С), болон нийт азотын (N) хэмжээ буурч, 
хамгийн их ХОБ, С, N, эрдэсжилт болон нитратжилт нь мал бэлчээрлэлтийг хорьсон 
талбайд их байгааг (Pei et al., 2007; Steffens et al., 2008; Deng et al., 2014; Sarula et 
al., 2014; Xu et al., 2014; Wang and Batkhishig 2014; Lui et al., 2014; Sun et al., 2014; 
and Hirobe et al. 2013) тогтоосон байна. 
Бид Монголын хөдөө нутагт хийсэн ажиглалтын том судалгааныхаа хүрээнд 

уулын ба ойт хээр, хээр болон цөлөрхөг хээрийн бүсэд амьдрах малчдын 
өвөлжөөний орчимд бэлчээрлэлтийн алслалтаас хамааруулан хөрсний шинж 
чанарыг судаллаа.  Бидний судалгааны маань зорилго хөрсний чанар 
бэлчээрлэлтээс хэрхэн хамаарч экологийн бүс бүрд болон бүс дотроо экологийн 
талбаруудаар ялгаатай байгаа эсэхийг тодорхойлоход оршсон.  
Бид урьд өмнөх ажиглалтын судалгаанд үндэслээд: хөрсний нийт С,  азотын исэл 

(NО3-), ХОБ (ялзмаг),  Р, кали (К) нь мал бэлчээрлэлтийн эрчим ихтэй газар буюу 
малын хөл, идэшлэлт, ялгадасны улмаас (Augustine and Frank 2001; Stumpp et al., 
2005 and Fernandez-Gimenez and Allen-Diaz 1999) их байна гэж таамаглал 
дэвшүүллээ. Мөн өвөлжөөнд ойртох тусам хөрсний нягтрал малын хөлийн 
талхагдлын улмаас (Аваадорж ба Баасандорж 2006) ихэснэ гэсэн таамаглалыг 
дэвшүүллээ. Эцэст нь бид экологийн бүс тус бүрд хөрсний өөр өөр онцлогтой 
экологийн талбараас хамаараад хөрсний шинж чанар нь өөрчлөгдөнө гэсэн 
таамаглалыг дэвшүүлсэн билээ. 

СУДАЛГААНЫ ТАЛБАЙ 

Бид ойт хээрийн бүсээс 3 (Сэлэнгэ аймгийн Сайхан, Баянгол, Баянхонгор аймгийн 
Эрдэнэцогт сум) хээрийн бүсээс 4 (Төв аймгийн Баян, Баянцагаан, Эрдэнэсант, 
Өндөрширээт сум) цөлөрхөг хээрийн бүсээс 4 (Баянхонгор аймгийн Баянцагаан,  
Баянговь, Баян Өндөр, Жинст сум)  сумдын нутагт судалгаа хийж бэлчээрийн 
талбайн хөрснөөс дээж авсан. 
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СУДАЛГААНЫ АРГАЧЛАЛ 

Бид малчдын өвөлжөөнөөc 100, 500, 1000 метрийн алслал тутамд судалгааны 
талбайдаа хөрсний зүсэлт тавьж бичиглэл хийн, 0-20 см гүнээс хөрсний дээж авч 
лабораторид шинжилсэн. Бид уулын ба ойт хээрийн бүсд 13 өвөлжөөнөөс (39 
судалгааны талбай), хээрийн бүсд 18 өвөлжөөнөөс (54 судалгааны талбай), 
цөлөрхөг хээрийн бүсд 17 өвөлжөөнөөс (51 судалгааны талбай) дээж авлаа.   
Хөрсний физик химийн шинж чанарыг Улаанбаатар хот дах ШУА-ийн 

Геоэкологийн хүрээлэнгийн хөрсний экологийн лабораторит Монголын Улсын 
хөрсний шинжилгээний стандардын дагуу шинжиллээ. Xөрсний урвалын орчинг 
Thermo Orion 370 лабораторийн суурин pH метрийн багажаар, нийт органик 
нүүрстөрөгчийн хэмжээ болон ялзмагийн агууламжийг И.В.Тюрины титрийн аргаар 
(Bel’chicova 1965), нитратыг Кельдалийн аргаар (Bremner and Mulvaney 1982), 
хөдөлгөөнт фосфор, калийг  Мачигины аргаар (Machigin 1952; Kheifet 1965), хөрсний 
нягтыг эзэлхүүн жингийн аргаар (Баатар ба бусад 1994) тус тус  тодорхойлсон. 
Өгөгдлүүдийн нормал болон вариац нь нэгэн ижил байгааг экологийн бүс бүр дээр 

Маучлийн шалгуураар тодорхойллоо. Бид эхлээд олон хувьсагчит анализыг сонгож 
экологийн талбар, бэлчээрийн алслалтын зайгаа тогтмол фактороор сонгож эдгээр 
факторууд нь хоорондоо харилцан хамааралтай байгаа эсэхийг экологийн бүс бүр 
дээр туршиж хоорондоо хамааралгүй байгааг тогтоосноор бид экологийн бүс бүрд 
экологийн талбар болгоноор хуваах шаардлагагүйгээр бүгдийг нийлүүлж зөвхөн 
бэлчээрлэлтийн алслалтаас хамааруулан тестийг хийлээ. Бид АNOVA тестийг 
ашиглан хөрсний шинж чанар өвөлжөөнөөс холдох тутам өөрчлөгдөж байгаа 
эсэхийг экологийн бүс бүрд туршиж үзсэн. Хөрсний ялзмаг, С, NO3

-, Р, К, нягт, рН 
зэрэг нь хувьсагчид, бэлчээрийн алслалын зай нь тогтмол фактор, өвөлжөөний 
дугаар нь санамсаргүй фактороор сонгогдсон бөгөөд бид type III моделийг 
ашиглалаа. Бид Бонферронийн олон хувьсагч харьцуулах залруулгын 
тусламжтайгаар аль зайнуудын хослол нь хоорондоо ялгаатай байгааг 
тодорхойлсон. Өгөгдлүүдийг статистикийн SPSS 22 программыг (IBM Corp., 2013) 
ашиглан боловсруулсан бөгөөд  р=< 0.05 байхад үнэмлэхүйц өөрчлөлт гарсан 
байна хэмээн үзлээ. 

ҮР ДҮН 

Уулын ба ойт хээрийн бүсийн хөрсний ялзмаг, С, NO3-  -ийн хэмжээ нь 
өвөлжөөнөөс 100м-т бусад 500м, 1000м-ээсээ үнэмлэхүйц бага (Зураг 1аб). 500м 
болон 1000м хооронд үнэмлэхүйц ялгаа ажиглагдсангүй. Р, К -ийн агууламж нь 
адилхан хэмнэлтэй өвөлжөөнд ойртох тусам багасч байсан боловч зөвхөн К-ийн 
хэмжээ нь 100м-т 1000м-ийнхээсээ статистикийн хувьд үнэмлэхүйц бага байлаа. 
Хөрсний нягт нь өвөлжөөнд ойртох тусам ихэссэн буюу 100м-т бусад 500м болон 
1000м -ээс үнэмлэхүйцээр хамгийн их байлаа (Зураг 1а).Хөрсний урвалын орчинд 
үнэмлэхүйц ялгаа илэрсэнгүй (Зураг 1б).  
Хээрийн бүсийн хөрсний ялзмаг, С, Р нь өвөлжөөнөөс 100м-т бусад 500м, 100м-

ээсээ үнэмлэхүйц бага (Зураг 2а) харин 500м болон 1000м хооронд үнэмлэхүйц 
ялгаа ажиглагдсангүй. , NO3-  -ийн агууламж нь бүх зайд үнэмлэхүйц ялгаатай: 
өвөлжөөнд ойртох тусмаа багасч байлаа. К-ийн хэмжээ адилхан хэмнэлтэй байсан 
бөгөөд 100м ба 500 м-т 1000м-ээс үнэмлэхүйц бага байна (Зураг 2б). Хөрсний нягт 
(500м болон 1000 м хоорондоо үнэмлэхүйц ялгаагүй) болон рН өвөлжөөнөөс холдох 
тусмаа үнэмлэхүйцээр буурч байлаа (Зураг 2аб). 
Цөлөрхөг хээрийн бүсэд төстэй хэмнэл ажиглагдсан ба хөрсний ялзмаг, С нь 

өвөлжөөнөөс холдох тутам үнэмлэхүйцээр ихэсч байлаа (Зураг 3). 



54 
 

ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ 

Бидний судалгаагаар хөрсний тэжээллэг чанар (С, NО3
- , Р, К) өвөлжөөнд ойртох 

тусмаа ихэснэ гэж дэвшүүлсэн таамаглал маань батлагдсангүй харин эсрэгээр 
өвөлжөөнд ойртох тусмаа хөрсний тэжээллэг чанар нь багасч байлаа. Өвөлжөөнд 
ойртох тусам хөрсний нягт ихэснэ гэсэн таамаглал маань батлагдаж харин 
экологийн талбар (хөрсний төрөл) болон хөрсний бэлчээрлэлтийн алслалт нь 
харилцан хамааралтайгаар хөрсний чанарт нөлөөлнө гэсэн таамаглал маань 
батлагдсангүй. 
Бидний хийсэн ажиглалтын судалгааны үр дүн урьд өмнө Монголд хийгдсэн 

бэлчээрлэлтийн алслалтын дагуу хөрсний чанарыг судалсан ажиглалтын 
судалгааны үр дүнтэй нийцсэнгүй харин бэлчээрийг хашаалан туршилтын журмаар 
хийсэн судалгааны үр дүнтэй зохицож байна. Иймд цаашид энэ чиглэлээр 
туршилтын болон ажиглалтын судалгаануудыг үргэлжлүүлэн хийх шаардлагатай 
бөгөөд мал бэлчээрлэлтийн эрчимжилт нь хөрсний чанарт хэрхэн нөлөөлж байгааг 
янз бүрийн орон зайн хэмжээнд судалж бэлчээрийн өөрчлөлт, газрын доройтлыг 
хөрсний шинж чанарт тулгуурлан тодорхойлох ач холбогдолтой, үр нөлөөтэй 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг (индикатор) тодруулах хэрэгтэй байна. Тухайлбал, мал 
бэлчээрлэлт, малын хөлийн талхагдал нь ургамлын бүрэлдэхүүнд хэрхэн өөрчлөлт 
үзүүлэх, мөн энэ нь хөрсний шинж чанарыг хэрхэн яаж өөрчилж байгааг болон 
малын нөлөөнөөс болж өөрчлөгдсөн хөрсний физик химийн шинж чанар нь эргээд 
ургамлын бүрэлдэхүүнд хэрхэн нөлөөлж байгааг сайтар нарийвчлан ойлгохын тулд 
хөрсний шинж чанар болон ургамлын өөрчлөлт хоорондын холбогдлыг цаашид 
нарийвчлан сайтар судлах хэрэгтэй байна. 

ТАЛАРХАЛ 

Энэхүү судалгаа нь Монголд Нийтэд тулгуурласан бэлчээрийн экосистемийн 
менежмент нь цаг уурын өөрчлөлтөнд үзүүлэх  хосолосон системийн эргэж 
хэвэндээ орох уян хатан чанарыг дээшлүүлэх үү? гэсэн АНУ-ын Шинжлэх Ухааны 
Сангаас санхүүжигдсэн (CNH Program Grant No. BCS-1011) төслийн хүрээнд 
хийгдлээ. Бид хээрийн судалгаанд оролцсон МОР2 төслийнхөө багийнханд болон 
Геоэкологийн хүрээлэнгийн хөрсний лабораторийн хамт олонд гүнээ талархаж 
байна. 
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