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ӨМНӨХ ҮГ
ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт археологийн
судалгааг дагнан эрхлэн явуулах үндсэн чиг үүрэг бүхий эрдэм шинжилгээний
байгууллага билээ.
Тус хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачид олон улсын хамтарсан төслүүд, үндэсний
бие даасан хээрийн шинжилгээний анги, авран хамгаалах судалгааны ажлуудыг
зохион байгуулж, амжилттай ажиллаж байна.
2013 оны төлөвлөгөөт хээрийн судалгаа нь чулуун зэвсгийн үеийн судалгаа, хүрэл
ба төмрийн түрүү үед холбогдох дурсгалуудын судалгаа, хүннүгийн булш оршуулга,
хот суурин, түүнийг дагалдах үйлдвэрлэлийн судалгаа, эртний түрэг угсаатанд
холбогдох бичиг үсгийн дурсгалын судалгаа, Уйгур, Хятан, Монголын үед холбогдох
хот суурины судалгаа, Монголын дундад зууны үеийн гар урлал, төмөрлөгийн түүхийн
судалгаа, бүсчилсэн хайгуул судалгаа гэсэн тодорхой чиглэлүүдээр хийгдэв.
Одоогоор хээрийн судалгааны ажлын шинэ үр дүнг боловсруулах, тайлагнах, хэвлэн
нийтэлж олны хүртээл болгох, олдвор хэрэглэгдэхүүнийг сэргээн засварлах ажлууд
үргэлжилж байна.
Энэ оны хээрийн судалгааны улиралд Археологийн хүрээлэн Япон, АНУ, Франц,
Герман, БНСУ, Монакагийн Вант улсын Их Сургуулиуд, судалгааны байгууллагуудтай
хамтран хэрэгжүүлж буй эрдэм шинжилгээний төслийн хээрийн судалгааны ажлыг
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэв. Мөн Япон улсын Метрополитаны Их Сургуультай хамтарсан
“Монголын палеолитын судалгаа” эрдэм шинжилгээний төсөл, АНУ-ын Ийелийн Их
Сургуультай хамтарсан Дорнод Монгол: Археологийн хайгуул судалгаа” эрдэм
шинжилгээний төслүүдийг шинээр хэрэгжүүлж эхэлсэн юм.
Энэхүү эмхтгэлд тус хүрээлэнгийн эрдмийн хамт олны 2013 онд гүйцэтгэсэн
хээрийн судалгаа шинжилгээний ажлын товч үр дүнг танилцуулах хурлын илтгэлүүдийг
нэгтгэн толилуулж байна.
Археологийн хүрээлэнгээс зохион байгуулж буй олон улсын хамтарсан
төслүүдийн хээрийн шинжилгээний ажил нь тус хүрээлэнгийн хээрийн судалгааны
голлох хэсгийг эзэлдэг бөгөөд өнгөрсөн судалгааны улиралд олон арван шинэ
дурсгал илрүүлэн судалсан тухай мэдээллийг багтаасан төсөл тус бүрийн илтгэлүүд
төдийгүй үндэсний судалгааны анги, авран хамгаалах судалгааны чиглэлээр
хийгдсэн ажлуудыг тойм байдлаар нэгтгэн оруулав.
Эрдэм судлалын ажил улам бүр өргөжин дэлгэрэх болтугай.

ШУА-ийн Археологийн
хүрээлэнгийн Секторын эрхлэгч:
Доктор, дэд профессор Б.Цогтбаатар
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МОНГОЛ-ГЕРМАНЫ ХАМТАРСАН ЧУЛУУН ЗЭВСГИЙН СУДАЛГААНЫ АНГИЙН 2013
ОНД ХИЙСЭН МАЛТЛАГЫН УРЬДЧИЛСАН ҮР ДҮН
Б.Гүнчинсүрэн, Ц.Болорбат, Н.Звинс, Х.Пүрэвжал

Монгол-Германы хамтарсан чулуун зэвсгийн судалгааны ангийнхан 2013
онд Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын нутагт орших олон соёлт давхарга бүхий
“Төлбөр-16” палеолитын дурсгалт газар өмнөх жилүүдийн малтлага судалгааны
ажлыг үргэлжлүүлсэн. Төлбөр-16 дурсгалт газар нь Уньт багийн төвөөс зүүн тийш 10
орчим км, Их Төлбөрийн голын хойд талд араараа модтой өндөр уулсын урд талын
томоохон дэвсэг дээр оршино. Уг дэвсэг нь урагшаа бага зэрэг налуу нилээд том
талбайтай бөгөөд баруун талаараа гүн жалгатай ажээ. Энэ дэвсэг дээр мөн хэд
хэдэн хиргисүүр бий.
Монгол-Оросын хамтарсан “Төв Монголын чулуун зэвсгийн үе” төслийн хүрээнд
2010 онд “Төлбөр-15” дурсгалт газар малтлага судалгаа хийх явцдаа Төлбөрийн голын
хөндийн ойр орчимд нь хайгуул судалгаа явуулж “Төлбөр-16” дурсгалт газрыг шинээр
илрүүлэн 2010, 2011 онуудад багахан хэмжээний тандалтын малтлага хийжээ.1
Монгол-Германы хамтарсан “Төлбөр-16 палеолитын дурсгалын малтлага: Монгол
дахь дээд палеолитын эхлэл” төслийн хүрээнд 2012 онд тус дурсгалт газар малтлага
судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн билээ.2
2013 оны малтлага судалгаа
2013 онд Монгол-Германы хамтарсан чулуун зэвсгийн судалгааны анги Төлбөр-16
палеолитын дурсгалт газар өмнөх онуудад малтлага хийсэн талбайг хойд тал руу нь
сунгаж, 5 м2 талбайд (Pit 1) малтлага судалгаа, мөн түүний баруун талын жалганы
ирмэгт хойноос урагш сунасан хэлбэртэй 1 х 4 м2 талбайд (Pit 4) тандалтын малтлага
хийж гүйцэтгэв. Total station багажийг дурсгалт газрын антропогены өвөрмөц онцлог,
байрзүйн ерөнхий зураглал хийхэд болон 2 см-ээс урт томоохон олдворуудыг
тэмдэглэхэд ашигласан. Малтлагыг гүйцэтгэхдээ 5 см-ын зузаантайгаар доош
малтсан бөгөөд 2 болон 4 мм нүхтэй шигшүүр ашиглан цугласан шороог шигших
маягаар жижиг олдворуудыг илрүүлж байв. Зурган баримтжуулалтыг газрын байршлын
фото зураг, гар зураг, бүдүүвч зураг үйлдэх байдлаар бүрдүүлсэн.

N.Zwins., S.A.Gladyshev., A.V.Tabarev. The Upper Paleolithic of the Ikh-Tulberin-Gol: a report on the 2011 excavations at Tolbor 16 site, Northern Mongolia.
2
Б.Гүнчинсүрэн, Н.Звинс, Ц.Болорбат, Д.Одсүрэн, Х.Пүрэвжал. Монгол-Германы хамтарсан судалгааны
ангийн 2012 онд Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын нутаг Төлбөр-16 чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
хийсэн малтлага судалгааны ажлын тайлан. УБ., 2012. АХГБСХ
1
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Дурсгалын байршлын зураг

Малтлагын талбайн зураг

Энэхүү дурсгалт газар нь хөрсний 7 давхаргатай
болох нь өмнөх малтлагуудаар тодорхой болсон.
1-р давхарга. Ширэг (хөрс, ургамал) зонхилсон
ялзмагжсан хүрэн өнгийн хөрстэй ба зузаан нь
харилцан адилгүй буюу 0.0-0.25 м байна.
2-р давхарга. Хар хүрэн өнгийн нягт, жижиг
ширхэг бүхий хөрстэй, зузаан нь 0.25-0.55 м байна.
3-р давхарга. Цайвар бор өнгөтэй химэрлэг
хөрстэй, зузаан нь 0.55-0.85 м байна.
4-р давхарга. Цайвар өнгийн химэрлэг,
элсэнцэр хөрстэй. Доод хязгаар нь тэгш бус,
зузаан нь 0.85-1.40 м байна.
5-6-р давхарга. Шаргал өнгийн элсэрхэгшавранцар зузаан давхарга бүхий хөрстэй.
Энэхүү нягт, нүхлэг хананд жижгэвтэр хайрга болон
цул чулуу шигджээ, зузаан нь 1.40-1.65 м. Эдгээр
давхаргын хоорондын зааг зарим газраа бараг
мэдэгдэхгүй ажээ.
7-р давхарга. Цайвар өнгийн элсэрхэг
хөрстэй, зузаан нь 1.65-2.10 м.
Ханын зүсэлтийн зураг
7
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Эндээс нийт 9000 гаруй чулуун зэвсгийн олдвор, хэрэглэгдэхүүн илэрч олджээ.
Эхний 3 үеэс олдвор илрээгүй бөгөөд 4-р үеэс эхлэн олширч байгаа нь сонирхолтой.
4-р үеэс 2694 ш, 5-6-р үеэс 2373 ш олдвор хэрэглэгдэхүүн илэрсэн бол 7-р үеэс 4382
ш буюу нийт олдворын 46.4% нь илэрч олджээ. Олдворын дийлэнх буюу 7094 ш эдлэл
нь шигшүүрээс илэрсэн хэлтэрхийнүүд юм. Мөн амьтны ясны хэлтэрхийнүүд, жижиг
үйрмэгүүд 46 ш илэрч олдсон байна.
Үлдцүүдийн дотор дээд палеолитын эхэн шатны шинж төрхийг илтгэсэн цохилтын
нэг болон хоёр талбайт, цуулалтын нэг гадаргуутай, зэрэгцээ цуулалтын зарчимт
хавтгай болон гонзгой үлдцүүд байна.
Багаж зэвсгийн дотор олон төрлийн хусуур болон мохоо үзүүртэй цоолтуур зэрэг
эдлэлүүд илэрч олджээ. Мөн 4 болон 7-р давхаргаас сонирхолтой олдвор илэрсэн
нь гоёл чимэглэлийн зориулалттай эдлэл юм. Эдгээр нь цацагт хяруулын өндөгний
хальсыг зүлгэж хийсэн 2 зүүлт бөгөөд ойролцоогоор 5-6 мм диаметртэй. Эдгээртэй
ижил төстэй олдворууд урьд нь тус дурсгалт газраас холгүй орших Төлбөр-4
суурингийн 5-р үе3 болон Эгийн голын хөндийд орших Дөрөлж-1 суурингаас4 илэрч
байжээ.
2011 онд Төлбөр-16 чулуун зэвсгийн дурсгалт газар хийсэн тандалтын малтлага
судалгаагаар хөрсний 7-р давхаргаас илэрсэн ясны дээжинд хийсэн он цаг тогтоох
шинжилгээгээр (цацраг идэвхт нүүр хүчлийн) 33.320±180 (R-EVA-237) жилийн тэртээд
холбогдож байгаа бол хөрсний 4-р давхаргаас илэрсэн ясны үлдэгдэлд хийсэн он
цаг тогтоох лабораторийн шинжилгээгээр (цацраг идэвхт нүүр хүчлийн) 15.660±40
(R-EVA-243) жилийн тэртээд холбогдоно хэмээн тогтоожээ.
2013 оны малтлагаар Төлбөр-16 палеолитын дурсгалт газрын 7-р давхаргаас
илэрсэн үлдэцүүдийн ерөнхий шинж төрх, цуулалтын аргын хувьд Төлбөр-4
[Деревянко, Олсен, Цэвээндорж., 2006] палеолитын дурсгалт газрын 6-р давхаргаас
илэрсэн цохилтын хоёр талбайтай, цуулалтын нэг болон хоёр гадаргуутай үлдэцүүдтэй
ижилсэж байна. Эдгээрээс үзэхэд энэхүү дурсгалт газар дээд палеолитын төгсгөл
үе хүртэл эртний хүн суурьшин амьдарч байгаад өөр тийш шилжин суурьшсан байх
магадлалтай. Учир нь дээд 3-н үеэс чулуун зэвсгийн олдвор илрэхгүй байгаагаар
тайлбарлаж болох юм.
Мөн 2011 онд хийсэн тандалтын малтлага судалгаагаар илэрсэн ясны дээжинд
хийсэн шинжилгээний дүгнэлт нь (АА-93134, > 45400 BP) хэмээн гарсан нь он цагийн
хувьд цаашлах боломжтойг илтгэнэ.

А.П.Деревянко, Д.Цэвээндорж, Я.Цэрэндагва, С.А.Гладышев, Ц.Болорбат, Е.П.Рыбин, Т.Чаргынов. Булган аймгийн ХутагӨндөр сумын нутаг Төлбөрийн голд Монгол-Оросын хамтарсан хээрийн шинжилгээний ангийн хийсэн археологийн малтлага
судалгааны ажлын тайлан. УБ., 2006. АХГБСХ
4
J.Jaubert, P.Bertran, M.Fontugne, M.Jarry, S.Lacombe, C.Leroyer, E.Marmet, Y.Taborin, B.Tsogtbaatar, J.PBrugal, F.Desclaux, F.Poplin, J.Rodiere, C.Servelle, 2004. Le Paleolithique superieur ancien de Mongolie: Dorolj 1 (Egiın Gol). Analogies avec les donn es de
l’Altaı et de Siberiein in: Le Secretariat du Congres (Ed.), The Upper Palaeolithic General Sessions and Posters. Acts of the XIVth UISPP
Congress, University of Liege, Belgium, 2–8 September 2001. Archaeopress, Oxford, pp. 245–251.
3
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“МОНГОЛЫН ПАЛЕОЛИТЫН СУДАЛГАА” ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН
ХҮДЭР СУМЫН НУТАГТ ХИЙСЭН ЧУЛУУН ЗЭВСГИЙН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГЭЭС
Б.Гүнчинсүрэн, Б.Цогтбаатар, М.Изүхо, Г.Лхүндэв,
Я.Бувит, Д.Одсүрэн, Л.Ишцэрэн

Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн умард хэсэг Өвөр Байгалийн ландшафт хамаарах
ба усны хагалбарын хувьд хойд мөсөн далайн ай савд багтдаг. Тиймээс Сэлэнгэ
мөрөн болон түүний цутгал том, жижиг голуудын хөндийн гадаргын байдал, уур
амьсгал нь ОХУ-ын Байгаль орчмын бүс нутаг, Өмнөд Сибиртэй адил гэж хэлж болно.
ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт Сэлэнгэ мөрний цутгал голуудын хөндийгөөс чулуун зэвсгийн
соёлт давхарга бүхий олон тооны дурсгалт газрыг илрүүлэн судлаад байгаа юм.
Сүүлийн жилүүдэд Монгол орны умард бүс нутагт Эгийн голын хөндийд орших
Дөрөлж1, Баянгол2, Сэлэнгэ мөрний цутгал Төлбөрийн гол3, Алтайд, Харганын голын
бэлчир орчимд4 чулуун зэвсгийн соёлт давхарга бүхий дурсгалт газруудыг илрүүлэн,
малтлага судалгааны ажил үргэлжилж байна. Эдгээр нь Монгол болон зүүн хойд
Азийн чулуун зэвсгийн үйлдвэрлэлийн арга, харилцан хамаарал, он цагийн асуудлыг
нарийвчлан авч үзэхэд чухал байр суурь эзэлж байгаа юм. Тухайн бүс нутгийн чулуун
зэвсгийн соёлт давхарга бүхий дурсгалууд нь томоохон голд цутгах жижиг голуудын
сав дагуу байрлаж байгаа бөгөөд дурсгалт газруудыг илрүүлэн олох нь цаашдын
судалгаанд чухал ач холбогдолтой юм.
Тиймээс Монгол-Японы хамтарсан «Монголын палеолитын судалгаа» эрдэм
шинжилгээний төслийг 2013 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн5. Уг төслийн суурин малтлага
судалгаа хийх газрыг тодорхойлох бэлтгэл ажлын хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр
сумын нутаг Хүдэр, Цөх, Уялга голуудын сав дагууд бэсрэг хайгуул судалгааг 2013
оны 05-р сард явуулсан юм. Хайгуулын ажлын үр дүнд Хүдэр сумын төвийн зүүн урд
орших Баян Цагаан уулын орчмоос чулуун зэвсгийн дурсгалт газрыг илрүүлэн олжээ.
Баян Цагаан уул нь Хүдэр голын баруун талаас шахаж тогтсон бөгөөд өвөр тал
нь цавчим өндөр, ар шил нь алгуур намсаж, бэл хэсэгтээ намхавтар дэнж газрыг
буй болгоно. Чулуун зэвсгийн олдворууд нь Баян Цагаан уулын ар хормойн дэнжийн
налуугийн хуучин зам засах явцад буй болсон эрэг дагуу газрын хөрсөн дээр сийрэг
байдлаар тархсан байв. Хайгуулын үр дүнг бататгах, энд чулуун зэвсгийн соёлт
давхарга бий эсэхийг тогтоох зорилгоор малтлага судалгааны ажлыг мөн оны 09-р
сард явуулсан юм.

J.Jaubert , P.Bertran, M.Fontugne, M.Jarry, S.Lacombe, C.Leryoer , Marmet, Y.Taborin, B.Tsogtbaatar, J.B.Brugal, B.Desclaux, F.Poplin, J.Rodiėre, C.Servelle. Palėolithique supėrieur ancient de Mongolie: Dőrőlj-1 (Egiin Gol). Analogies avec les donnėes de I’ Altaϊ et
de Sibėrie. //Acts of XIVth UISPP Congress, University of Liėge, Belgium, 208 September 2001. Section 6: Le Palėolithiqie Supėrieur:
-Oxford: Archaeopress, 2004, p.225-241
2
Heater A. Price., “Lithic inventory and Preliminary Analysis 1999 Egiin Gol Survey and Excavation” Mongol-American joint expedition to Egiin Gol, Mongolia 1999 Survey Report. УБ., 2000 p.7-15.
3
Ц.Болорбат. Төлбөрийн голын дээд палеолитын дурсгалын он цаг, үечлэл. Acta Historica. Tom.XIII, fasc.1. УБ., 2013. т.6-10
44 С.А.Гладышев, Б.Гунчинсурэн, Ц.Болорбат, Д.Одсурэн, А.М.Хаценович. Археологические разведки в бассейнах рек
Харганын-гол и Алтаатын гол в 2012 году. Археологийн судлал. Tom.XXXIII, fasc.2. УБ., 2013. т.25-44
5
Энэ оны малтлага судалгаанд Монголын талаас доктор, профессор Б.Гүнчинсүрэн, Б.Цогтбаатар, эрдэм шинжилгээний
ажилтан Г.Лхүндэв, Д.Одсүрэн, Л.Ишцэрэн, Япон улсын судлаач доктор, дэд профессор М.Изүхо, доктор, профессор
К.Такахаши, судлаач К.Отани, Ю.Наказава, Т.Үэки, К.Хори, А.Ивасэ, Н.Ода, АНУ-ын Вашингтоны Их Сургуулийн доктор (Ph)
Я.Бувит нар оролцон ажиллав.
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Малтлагын талбайн орчны байр зүйн зураг

Малтлагыг зам засах явцад бий болсон эргийн дагууд өргөрөгийн дагуу чиглэлтэй
6.0 м урт, 1.0 м өргөн талбайд эхлүүлсэн бөгөөд малтлагын 1.4 м гүнд талбайн урд
хэсгийг 2.0 м болгон өргөсгөв. Мөн хөрсний үе давхаргын өөрчлөлтийг тодорхойлох
зорилгоор малтлагын талбайн хойд тал буюу 3.0 х 1.0 м хэмжээтэй талбайг 2.4 м гүнд
хүртэл малтав. Хөрсний үе давхарга малтлагын энэ түвшинд ялгарч мэдэгдэхгүй
байсан тул талбайг 1.5 х 1.0 м хүртэл багасгаж 4.85 м гүнд хүртэл малтлагыг гүйцэтгэв.
Малтлагын 4.25 см гүнээс голын хайрга чулуу бүхий давхарга илэрсэн. Малтлагын
ханын зүсэлтээс харахад хөрсний 1-р үе буюу ширэг болон ургамлын үндэс агуулсан
хар бараан өнгийн шаварлаг давхарга 20-30 см байв. Түүний дор цайвар шаргал
өнгийн шаварлаг давхарга илэрсэн бөгөөд хөрсний энэ үе нь онцын өөрчлөлтгүй
үргэлжилсээр голын хайрган давхаргатай нийлнэ. Мөн энэ үед цайвар өнгийн
элсэрхэг нимгэн давхарга, шаргал өнгийн шаварлаг давхарга үелэсэн байдлаар
оршино.
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Малтлагын явцад хөрсний
1-р үе болон түүний доод
хэсгээс чулуун зэвсгийн болон
амьтны ясны олдворууд гарч
байв. Чулуун зэвсгийн болон
ясны олдворуудын байршил,
гүнийг дэвсгэр зурагт буулгаж,
фото зураг авч тодорхойлолт
үйлдсэн. Мөн жижиг хэмжээтэй
чулуу,
ясны
олдворуудыг
шигшүүрийн тусламжтайгаар
илрүүлэн авч байв.
Малтлагын
явцад
уг
дурсгалт газар нь гадаргуу
дээрээ буюу хөрсний 1-р үед
палеолит, неолитын хэв шинж
бүхий олдворуудыг агуулсан
ил суурин газар болох нь
тогтоогдсон юм.
Чулуун зэвсгүүдийн дунд
палеолитын хэв шинж бүхий
олдвор цөөн тоотой байгаа
бөгөөд тэдгээрийг үелсэн
бүтэцтэй занар болон хар
бараан
өнгийн
цахиурын
төрлийн
чулуу
ашиглан
хийжээ.
Палеолитын
хэв
шинжтэй олдворуудад анхдагч
цуулалтын ангилалд хамаарах
эдлэл нь үлдцийн хажууг
засах явцад бий болсон
техникийн цуулдас юм (Зураг
1-2). Хоёрдогч боловсруулалт
хийсэн буюу өөрөөр хэлбэл,
багаж
зэвсгийн төрөл зүйлийн
Ханын зүсэлтийн зураг
олдвор нь занараар хийсэн
зууван хэлбэрийн хянгар юм.
Түүний нэг хажуу ирмэгийг зөвхөн нэг талаас нь олон холточсон ирээр ирлэсэн бол
нөгөө ирмэгийг нь эсрэг талаас нь мөн ийм аргаар ирлэсэн байна (Зураг 1-1).
Неолитын хэв шинжит олдворуудын анхдагч цуулалтын хэсэгт бичил ялтас цуулан
авахад зориулж бэлтгэсэн үлдэц (Зураг 1-3) 3 ш хамаарна. Багаж зэвсгийн төрөлд
залтсаар хийсэн налуу иртэй цүүцэн хусуур орж байна (Зураг 1-5). Эндээс илэрсэн
хамгийн олон тоотой олдвор бол бичил ялтасны хугархайнууд, жижиг залтас, ирлэлтийн
явцад бий болсон нимгэн хайрсууд болон хагархай хэлтэрхийнүүд бүрдүүлж байна.
Бичил үлдэц болон ялтас, ялтасны хугархай болон тэдгээрт ашигласан түүхий эд
зэргээс үзэхэд, Монгол орны нутаг дэвсгэрээс илэрч олдсон шинэ чулуун зэвсгийн
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үед холбогдох дурсгалуудтай адилсаж байна. Малтлага хийсэн тухайн газрын ойр
орчимд неолитын хэв шинжит олдворуудыг хийсэн түүхий эдийн уурхай ажиглагдаагүй.
Тиймээс бид тус дурсгалт газрын шинэ чулуун зэвсгийн дурсгалыг үлдээгчид нь багаж
зэвсгийн түүхий эдээ өөр газраас тээвэрлэн ирсэн болов уу хэмээн таамаглаж
байна.
Эцэст нь тэмдэглэхэд, энэ оны малтлагаар чулуун зэвсгийн олон соёлт давхарга
бүхий дурсгалт газрыг илрүүлээгүй боловч хөрсний нэг давхаргад хуучин ба шинэ
чулуун зэвсгийн олдворуудыг агуулсан дээд палеолитын үеэс шинэ чулуун зэвсгийн
хөгжингүй үед холбогдох дурсгал буйг тогтоосноороо ач холбогдолтой юм. Цаашид
бид Хүдэр голын сав болон тухайн бүс нутагт хайгуул судалгааны ажлаа үргэлжлүүлж,
туршилтын малтлагуудыг хийхээр төлөвлөж байна.

Зураг 1. 1-хянгар, 2-техникийн цуулдас, 3-үлдэц, 4-залтас,
5-цүүцэн хусуур
14
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Малтлага судалгаа хийсэн газар

Малтлагын ханын зүсэлтийн дээд хэсэг

Малтлагын талбайн өргөтгөсөн хэсэг

Малтлага судалгааны явц
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МОНГОЛ-МОНАКОГИЙН ХАМТАРСАН ЭКСПЕДИЦИЙН 2013 ОНЫ
ХЭЭРИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТОВЧ ҮР ДҮН
Ж.Гантулга, Г.Лхүндэв, Ж.Магай

Монгол-Монакогийн хамтарсан археологийн экспедиц 2013 оны 07-р сарын 01нээс 08-р сарын 12-ныг хүртэл нийт 43 хоног Архангай аймгийн Их Тамир, Батцэнгэл
сумдын нутаг Хойд Тамирын голын савд өмнөх жилүүдийн судалгааг үргэлжлүүлэн
суурин судалгаа хийв.
Энэ жилийн хээрийн судалгаа нь малтлага болон топографийн судалгаа гэсэн
үндсэн хоёр чиглэлийн дагуу явагдсан болно. Малтлага судалгааг Цац толгой,
Баянцагааны хөндийн адаг, судалгааны ангийн отгийн хойд талын өндөрлөг зэрэг
газруудад хийсэн бол харин топографийн судалгааны ажлын хүрээнд Гол модны
дурсгалт газрын хуучин дэвсгэр зургийг нягтлан шалгах, мөн шинээр хэмжилт хийх
ажилд бэлтгэх зэрэг явдлууд байв.
Малтлага судалгаагаар чулуун зэвсгийн суурин, мөн хүрэл, төмрийн түрүү
үед холбогдох дугуй болон дөрвөлжин хэлбэрийн чулуун дараастай, дараасны
дөрвөн буландаа хөшөө чулуутай булш 4, хиргисүүр 1, чулуун байгууламж 1, 01-р
хиргисүүрийн тахилын байгууламж 7, дундад зууны үед холбогдох булш 2-ыг тус тус
малтан шинжилсэн. Мөн малтлага судалгааны ажлын зав чөлөөгөөр өмнө нь бүртгэн
баримтжуулсан буган хөшөөдийн дүрслэлийг дахин нягтлах ажлын явцад шинэ
дүрслэлүүд нэмж олсон юм.
Чулуун зэвсгийн суурингийн малтлага
2011, 2012 онд Авдар хадны зүүн өмнө талын намхавтар хадны өмнө талд
туршилтын малтлагыг 10 м орчим талбайд хийж эхлээд байна. Энэ талбайн зүүн
талаас нь уртрагийн дагуу A, B, C, D болон өргөрөгийн дагуу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 гэсэн
харгалзах өргүүдэд хуваан судалж байна. А2, B2, C2 өргүүдийг 2011 онд малтан
судалж дуусгасан. Өрөг тус бүрийн хэмжээ 1.0 х 1.0 метр ба дотроо баруун хойд
талаас эхлэн зөв эргэх зарчмаар A, B, C, D гэж 4 хэсэгт хуваагдана.
Чулуун зэвсгийн дурсгалт газрын харгалзах өргүүдэд геологийн 2 давхарга түүн
дотроо археологийн дурсгалыг агуулсан 1 үе илэрсэн. Эдгээр давхаргууд нь чулуун
зэвсгийн болон амьтны ясны үлдэгдлийг агуулсан байна. Дээд хэсэгтээ харьцангуй
баялаг чулуун зэвсгийн олдвортой байв. Чулуун зэвсгийн дурсгалуудад өргөн ялтас,
үзүүр мэс хийх зориулалттай бэлдсэн ялтас, нэг болон хоёр талыг ирлэсэн ялтсан
зэвсэг зонхилж байна.
Харин энэ жилийн малтлагын талбайд B5, C5, C6, D5, D6 өргүүдийн B5a, В5d, C5a,
C5d, D5a болон B5a, B5d, C5a, C5d, C6b, C6c, D6b хэсгүүд хамаарагдсан бөгөөд
эдгээр нь 4 м кв талбайг эзэлнэ. D5, D6 өргүүд нь талбайн урд захын хэсгээр байрлах
бөгөөд соёлт давхарга нь налуу байдлаар илэрч чулуун зэвсэг болон амьтны ясны
үлдэгдэл ховор байв. Зарим өргүүдийн шороон давхарга зузаан байгаа хэсэгт
геологийн 2 давхарга мэдэгдэж байна. Учир нь зарим өргүүдийн дор байгалийн
чулуун тогтоц газрын өнгөн хөрснөөс бага зэргийн доор түвшинд илэрч тэдгээрийн
дээрх шороон давхарга нь нимгэн байна. Соёлт давхаргын зузаан 5-23 см.
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B5, C6 өргөөс нийт 381 ширхэг чулуун зэвсгийн дурсгал илэрсэн /арын
хүснэгтээс үзнэ үү/ ба анхдагч цуулалттай холбоотой эдлэл 95,3 %, багаж зэвсгийн
төрөлд хамаарах эдлэл 4.2 %-ийг тус тус эзэлж байна. Чулуун зэвсгийг орон нутгийн
чанартай цахиурлаг занар чулуугаар хийхээс гадна голын хайрга болон цахиурын
төрлийн цайвар өнгийн хатуулаг сайтай чулуугаар үйлдсэн байна. Малтлагын талбайн
дээд давхаргаас харьцангуй олон тооны олдвор илэрсэн бол доод давхаргаас цөөн
тоотой олдож байна. Давхарга бүрээс мал, амьтны ясны үлдэгдэл илэрсэн бөгөөд
тэдгээрийг Франц улсад лабораторийн шинжилгээнд илгээн он цагийг тогтоох нь уг
дурсгалт газрын шинжлэх ухааны ач холбогдлыг улам тодорхой болгох юм.
Малтлагын явцад олдсон 3 ширхэг үлдцийг ажиглахад цохилтын хоёр талбайт,
цуулалтын олон гадаргуут бичил үлдэц, цохилтын нэг талбайт, цуулалтын нэг гадаргуут
гэсэн 2 төрлийн үлдэц байна. Бичил ялтас харьцангуй цөөн (3 ш) олдсон. Дундаж
хэмжээтэй ялтас 17 ширхэг байгаа нь уг сууринд ялтсан зэвсгийн үйлдвэрлэл
зонхилж байсныг харуулахын зэрэгцээ залтас, ялтас цуулах цөөнгүй аргыг хэрэглэж
байсан нь тодорхой байна. Ийм төрлийн ялтсыг харьцангуй том хэмжээтэй цохилтын
нэг талбайт, цуулалтын нэг гадаргуут болон цохилтын хоёр талбайт, цуулалтын олон
гадаргуут үлдцээс тэдгээрийг цуулан авч үзүүр мэс, хянгар, нэг болон хоёр талыг
ирлэсэн ялтсан зэвсэг хийх зориулалтаар бэлтгэсэн нь мэдэгдэж байна. Анхдагч
цуулалттай холбоотой эдлэлүүдэд хамгийн олон тоотой байгаа нь залтас болно.
Тэдгээр нь анхдагч, үелэсэн, нимгэн, хянгатай гэж ангилагдана. Залтасууд нь
үлдцийн бэлдэц хийх болон чулуун зэвсэг боловсруулалтын анхдагч болон хоёрдогч
үйл ажиллагааны явцад бий болжээ (Зураг 1).
Булш, хиргисүүр, тахилын байгууламжийн малтлага
2013 онд малтлан шинжилсэн дурсгалуудыг төрөл зүйл болоод холбогдох он цагаар
нь ангилан үзвэл: хүрэл, төмрийн түрүү үеийн дөрвөн хөшөөт булш 4, хиргисүүр 1,
түүний тахилын байгууламж 7, монголын үеийн булш 2, чулуун байгууламж 1 болно.
Булш, хиргисүүрийн малтлагаас буюу 22, 23, 55, 122, 123-р дурсгалуудаас
оршуулга илэрсэн ба 22, 23-р булшны оршуулга ихэд тоногдож сүйтгэгдсэн шинжтэй
байсан бол 55-р булш огт хөндөгдөж, тоногдоогүй (Зураг 2), харин 122, 123-р булшны
хашлаган дунд мэрэгч амьтан үүрлэснээс хүний зарим ясны анхны байрлал
алдагдаж мөн ихэнхи яс нь алга болсон байна (Хүснэгт 1).
01-р хиргисүүрийн 7 тахилын байгууламжаас маш муу хадгалалттай адууны толгой,
хүзүү, туурайн ясны үлдэгдлүүд илэрч олдсон.
Олдвор хэрэглэгдэхүүний хувьд 22-р булшнаас төмөр зэв 6 ш, 55-р булшнаас
хээтэй (Зураг 2), хээгүй ваарны хагархай 2 ш, 123-р хиргисүүрээс хээтэй ваарны
хагархай 1 ш тус илэрч олдсон.
Буган хөшөөн дээрх шинэ дүрслэлүүд
Сүүлийн үеийн судалгаагаар шинэ сонин дүрслэл бүхий буган хөшөөд хэд хэд
олдож байгаа нь ихээхэн сонирхолтой юм. Энэ жил бид Улаан толгойн баруун
бэлээс хоёр хүн дүрслэсэн хөшөө, мөн Хавцалын амнаас гүйвэр хэмээх зэвсгийг
бодит хэмжээгээр нь дүрслэсэн хөшөө зэргийг илрүүлэн олсон юм1 (Зураг 3, 4).
Ж.Гантулга, Г.Лхүндэв, Ж.Магай, А.Симонет, С.Лагминат, С.Лефетз. Монгол-Монакогийн хамтарсан археологийн хээрийн
шинжилгээний ангийн 2013 оны ажлын тайлан. УБ., 2013. АХГБС.
1
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Хүний дүрслэл. Хоёр хүний дүр бүхий энэхүү буган хөшөө нь Улаан толгойн
баруун бэлд орших дөрвөлжин хүрээтэй хиргисүүрийн баруун урд талд тахилын
байгууламжуудын хамт байрлах ба 87-р хөшөө хэмээн дугаарласан болно. Хөшөөн
дээрх хүний дүрээс бусад нь буган хөшөөнд түгээмэл дүрслэгддэг буга, янгир, зэр
зэвсгийн дүрслэлүүд юм.
Хөшөөний өргөн талын зүүн доод хэсэгт тулалдаж буй хоёр хүнийг эсрэг (дээш,
доош) харуулан урлажээ.
Шил рүүгээ унжсан сэртгэр бүхий малгай (дуулга?)-тай, нэг гараа сул орхиж
нөгөө гартаа үзүүр хэсэгтээ том бөмбөлөг бүхий бүдүүн иштэй зэвсэг барин
довтолж буй хүнийг доош харуулан дүрсэлжээ. Түүний эсрэг талд толгойдоо бүрх мэт
малгайтай (?), нуруундаа ямар нэг зүйл үүрч, хагас суусан дайчныг дүрсэлсэн ба
тэрээр хоёр гараараа нөгөө хүний цохиж байгаа зүйлээс хамгаалж буй байдалтай
ажээ (Зураг 3).
Дээрх дайчны барьсан зэвсэг нь доор өгүүлэх 41-р буган хөшөөнөө бодит
байдлаар дүрсэлсэн «гүйвэр» хэмээх зэвсэгтэй ихээхэн төстэй юм.
Монгол нутгаас ийм төрлийн зэвсэг биетээр олдож байгаагүй боловч хүрэл,
төмрийн түрүү үеийн хадны зурагт гүйвэрийн төрөл болох бялуу2 хэмээх зэвсэг
цөөнгүй тохиолддог. Тухайлбал, Монгол Алтайн Цагаан Салаа, Бага Ойгорын хадны
зургуудад нум сумтай анчин бүснээсээ зүүсэн, эсвэл гартаа бариад зогсож байгаа
эсвэл ан амьтныг цохиж агнаж байгаагаар дүрсэлсэн байдаг3 ( fig. 89, 161, fig. 365,
225, fig. 722, 318, fig. 783, 332, fig. 793, 336, fig. 860, 353, fig. 1272, 465).
Гүйвэр. Энэхүү гүйвэр хэмээх зэвсэг нь урт иш, гурван шовх өргөстэй бөмбөлөг,
тэдгээрийг холбосон холбоос зэргээс бүрдэнэ. Иш нь 75 см урт, суурь хэсэгтээ 5
см, үзүүр хэсгээрээ 2.5 см орчим бүдүүн. Харин бөмбөлөг нь 7 см голчтой ба гурван
талдаа 2-3 см урт шовх өргөстэй. Иш, бөмбөлөг хоёрыг 1 см орчим бүдүүн 20 см урт
зүйлээр холбожээ (Зураг 4).
Ийм зэвсгийг судалгааны ном зохиолуудад Хан, Сяньби, Тоба зэрэг улсуудын
цэрэгт4, мөн хожим VIII-X зууны үед Зүүн Европын нүүдэлчид5, X-XIV зууны үед МонголТатаарын армид6, XIII зууны үед Баруун Европт7 өргөнөөр хэрэглэж байсан талаар
дурдсан байдаг. Гүйвэр зэвсгийг түүхийн урт удаан хугацааны турш олон газар оронд
хийхдээ ишийг нь мод, ясаар, харин цохилуурыг олон янзын хэлбэр төрхтэйгээр, олон
төрлийн материалаар хийж, тэр хоёроо сур, олс, гинж зэргээр холбож бүтээдэг
байжээ.
Гүйвэр зэвсгийг буган хөшөөнөө ийнхүү бодитоор дүрсэлсэн нь түүнийг Монгол
нутаг дахь эртний нүүдэлчид хүрэл зэвсгийн сүүл үеэс хэрэглэж эхэлснийг нотолж
байгаагийн зэрэгцээ энэхүү он цагийг хөшөөний нөгөө талд дүрслэгдсэн чинжаал
мөн давхар баталж байна.
Аливаа цохих шийдамлах модыг Бялуу хэмээмүй (Сумъяабаатар, 2005, 272) мөн “Шийдэм цохих шийдэмлэх модон зэвсэг,
бороохой: бялуу шийдэм (цохих, жанчих модон зэвсэг)” (Монгол хэлний…, 2008, Б-Г, 431) хэмээн тайлбарласан байна. Бялууны
цохилуур түрүү нь том бонхгор агаад түүний гадарга нь гөлгөр, эсвэл өргөс, шүдтэй бөөрөнхий, зууван, гурвалжин, дөрвөлжин
янз бүрийн хэлбэртэй байна (Базарсүрэн, 2006, 107).
3
E.Jacobson, V.V.Kubarev, D.Tseveendorj. Repertoire des petroglyphs d’Asie Centrale / Mongolie du Nord-Ouest Tsagaan Salaa / Baga
Oigor. (Text et figures). Tom. V.6, Fasc. 6, De Boccard Paris.
4
Л.А.Бобров, Ю.С.Худяков. Военное дело сяньбийских государств северного Китая IV-VI вв. н. э. // Военное дело номадов
Центральной Азии в Сяньбийскую эпоху. Сборник научных трудов. Новосибирск. с. 80-200.
5
А.В.Крыганов. Кистени салтово-маяцкой культуры Подонья // Советская Археология. — 1987, № 2.
6
М.В.Горелик. Армии монголо-татар X—XIV веков. Москва. 2002. с. 20
7
George Cameron Stone, Donald J. LaRocca. A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor: in All Countries
and in All Times. — Verlag Courier Dover Publications, 1999. — pp. 228, 230.
2

18

МОНГОЛЫН АРХЕОЛОГИ - 2013

В5 - Ялтас

С6 - Зэвсэг хийхээр бэлдсэн бэлдэц

С6 - Үлдэц

С5 - Хянгар

В5 - Үзүүр мэс

С6 - Үзүүр мэс

Зураг 1. 2013 оны малтлагаас гарсан чулуун зэвсгийн зарим олдворууд
Зургийг Aurélien Simonet
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Зураг 2. 55-р булшны оршуулга, ваарны хагархай
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Зураг 3. 87-р буган хөшөө ба түүн дээрх хүний дүрслэл

Зураг 4. 41-р буган хөшөө ба түүн дээр дүрслэгдсэн зэр зэвсгийн зүйлс
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ИХ НАРТЫН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ ГАЗРЫН АРХЕОЛОГИЙН ДУРСГАЛЫГ БҮРТГЭН
СУДЛАХ МОНГОЛ-АМЕРИКИЙН ХАМТАРСАН ЭКСПЕДИЦИЙН 2013 ОНЫ
СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТОВЧ ҮР ДҮНГЭЭС
Я.Цэрэндагва, Ж.Шнейдер

ӨМНӨТГӨЛ
Их Нартын байгалийн нөөц газар нь 1996 онд байгуулагдсан бөгөөд Дорноговь
аймгийн Даланжаргалан, Айраг сумдын нутгийн 43 000 га газрыг хамран байрладаг.
Цөлөрхөг хээрийн дунд тогтсон сүрлэг боржин хадан тогтоцоороо байгалийн
өвөрмөц сонин содон шинжийг бүрдүүлсэн бөгөөд аргаль, янгир зэрэг ховор ан
амьтад идээшин дассан нутаг юм.
Байгалийн өвөрмөц, нөмөр нөөлөг тогтоцоосоо шалтгаалан энд зүсэн зүйлийн
араатан амьтан, жигүүртэн шувууд нэн эртнээс идээшин амьдарч ирсний зэрэгцээ
нэн эртнээс хүмүүс нутаглан, нүүдэллэн суурьшсаны баталгаа болох археологийн
болоод түүх соёлын дурсгалууд үлэмж арвин билээ.

Гэрэл зураг 1. Их Нартын Байгалийн Нөөц газар

Их Нартын байгалийн нөөц газрын археологийн дурсгалыг бүртгэх, баримтжуулан
судлах, хадгалж хамгаалах зорилготой археологийн хээрийн шинжилгээний ангийг
ШУА-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, академич Т.Галбаатар, Денверийн
Зоологийн сангийн хамгааллын биологийн асуудал хариуцсан захирал Р.Рыдинг
нарын хүчин чармайлт, дэмжлэгийн дүнд Монгол улсын ШУА, АНУ-ын Анза-Боррего
Цөлийн Хүрээлэн, Денверийн Зоологийн сан, Earthwatch хүрээлэнтэй хамтран 2010
оноос зохион байгуулж эхэлсэн юм.
Судалгаа эхэлснээс хойш 2010 онд 33 дурсгалт газар, 2011 онд 17 дурсгалт
газар, 2012 онд 18 дурсгалт газар илрүүлэн олж бүртгэн баримтжуулсан билээ.
Илэрч олдсон дурсгалууд нь Монголын археологийн судалгаанд тодорхой үр дүнгээ
өгөхүйц эрдэм шинжилгээний ач холбогдолтой юм.
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Судалгаа шинжилгээ
Хайгуулын хугацаа, бүрэлдэхүүн. 2013 оны хээрийн судалгааны ажил хоёр
үе шаттай явагдсан бөгөөд эхний баг 6-р сарын 03-13-ны хооронд 10 хоногийн
хугацаагаар ажилласан байна. Судалгааны багт Монголын талаас доктор, дэд
профессор Я.Цэрэндагва, эрдэм шинжилгээний ажилтан С.Далантай, МУИС-ийн
археологийн ангийн оюутан Г.Олзбаяр, Г.Дүгэрсүрэн, АНУ-ын талаас Калифорнийн
Их сургуулийн доктор Ж.Шнайдер (J.Schneider), судлаач доктор Ж.Кассиди (J.Cassidy), Ж.Фаркухар (J.Farquhar), П.Хадел (P.Hadel), сонирхогч-судлаач К.Харди (K.Hardy), Ж.Янг (J.Young), Э.Купер (E.Cooper), K.Спахл (C.Spahl) нар оролцон ажиллав.
Судалгааны 2-р баг 6-р сарын 24 - 7-р сарын 4-ний хооронд 10 хоногийн
хугацаагаар ажиллав. Судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд Монголын талаас эрдэм
шинжилгээний ажилтан С.Далантай, МУИС-ийн археологийн ангийн оюутан
Г.Олзбаяр, М.Хишиг-Эрдэнэ, АНУ-ын талаас Калифорнийн Их сургуулийн доктор
Ж.Шнайдер, судлаач доктор Ж.Кассиди, Ж.Баркухар, П.Хадел, сонирхогч-судлаач
А.Мвдингер (A.Mwdinger), Ж.Браник (J.Branick), Л.Брюззон (L.Bruzzon) нар оролцон
ажиллав.
Хайгуулын арга зүй. Хайгуул судалгааны ажилд урьд өмнөх жилүүдэд хэрэглэж
байсан шугаман хайгуулын аргыг хэрэглэн, урьдчилан газрын зурагт сонгон
тэмдэглэсэн 2 х 2,5 км-ийн хэмжээтэй өргүүдээс 500 х 500 м шоо дөрвөлжин
талбайнуудад явганаар нарийвчилсан шугаман хайгуул хийж гүйцэтгэв. Хайгуулыг
тус бүр 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй хоёр баг болгон хүн тус бүр хоорондоо 15 м-ийн
зайтай алхах маягаар уртрагийн дагуу гүйцэтгэсэн бөгөөд эд өлгийн зүйлс олдсон
тохиолдолд нарийвчилсан шалгалтыг тухайн газрын орчимд явуулж илэрсэн олдворын
хажууд туг хатган бүртгэж байв. Энэхүү аргаар 7 хэсэг газарт хайгуул хийж олон
тооны түүвэр олдворыг илрүүлэн, сонголтын зарчмаар зарим олдворыг түүвэрлэсэн
юм.

Гэрэл зураг 2. Хайгуул судалгааны явц

Мөн энгийн самналт, автомашинаар тойрон хайх аргыг хэрэглэв. Булш, хиргисүүр,
зэл чулуут байгууламжуудын хэмжилтийг археологийн бүртгэлийн стандартын дагуу
хийж гүйцэтгэв.
Илэрч олдсон дурсгалууд. Хайгуул судалгааны дүнд 10 чулуун зэвсгийн суурин,
14 дөрвөлжин булш, 3 шоргоолжин булш, 1 хиргсиүүр, 29 хүннүгийн булш, 13
монгол булш, 3 хадны оршуулга, 1 зэл чулуут, том дөрвөлжин хэлбэрийн булш бүхий
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цогцолбор дурсгал, 8 чулуун байгууламж, 3 чулуун зэвсгийн түүхий эд олзворлодог
байсан чулууны орд илрүүлэн олж бүртгэн баримтжууллаа. Шугаман хайгуулыг нийт
7 талбайд хийснээс зургаад нь чулуун зэвсэг, ваар савны хагархай бүхий дурсгалт
газар илэрч олдов. Нэг хайгуулын талбайгаас археологийн дурсгал илэрсэнгүй.
Энэ нь тухайн газрын байгаль, газар зүйн онцлогтой холбоотой байв. Их Нартын
Байгалийн Нөөц газарт неолитын үеийн чулуун зэвсгийн дурсгал газрын хөрсөн дээр
маш арвин тархсан байдаг онцлогтой. Чулуун зэвсгийн хамтаар олон тооны ваар
савны хагархай, төмөр эдлэлийн хэсгүүд илэрч олдож байна.
Хайгуулын явцад 408 чулуун зэвсгийн зүйл, 50 тооны ваар савны хагархай, 11
тээрмийн чулууны хагархай, 2 самбар чулуу, 3 нүдүүр чулуу, 5 төмөр эдлэлийн
хэсэг, 2 төмрийн баас, 1 төмөр зэв, 1 цөнгийн хугархай, 1 ханз үсэгтэй зоосны тал,
1 ширмэн савны хагархай, 3 шаазангийн хагархай, 1 хүрэл эдлэлийн хэсэг тус тус
түүвэрлэн цуглуулав.
Сорьц малтлага. Хайгуулын ажлын зэрэгцээгээр Улаанхадны чулуун зэвсгийн
сууринд сорьц малтлага хийж гүйцэтгэв. Өмнөх жилүүдэд чулуун зэвсгийн зүйлс
хамгийн ихээр олдож байсан газарт 1 х 1 м хэмжээтэй сорьц малтахад ямарваа
нэгэн археологийн дурсгал илэрч олдсонгүй.
Товч дүгнэлт
Их Нартын Байгалийн Нөөц газрын археологийн дурсгалыг бүртгэн баримтжуулах,
судлах, хамгаалах зорилготой Монгол-Америкийн хамтарсан экспедици энэ жил
өмнөө тавьсан зорилтоо биелүүлж, амжилт арвинтай ажиллаа хэмээн үзэж байна.
Их Нартын Байгалийн Нөөц газрын нутаг дэвсгэр нь тогтоц, байгаль экологийн
хувьд өвөрмөцийн дээр эртний хүний үлдээсэн үе үеийн археологийн дурсгалаар
баялаг болох нь сүүлийн 4 жил явуулсан судалгаагаар батлагдаад байна.
2013 оны хайгуул судалгааны ажлын үр дүнг дараах байдлаар товч дүгнэж байна.
Үүнд:
-

Неолитын үед тухайн нутагт амьдралын идэвхитэй үйл ажиллагаа явагдаж
байсныг шинээр илэрч олдсон чулуун зэвсгийн дурсгалууд дахин нотлон
харууллаа.

-

Нөөц газрын бүс нутгаас урьд өмнө илрээгүй археологийн дурсгалуудыг
шинээр илрүүлэн олов. Үүнд палеолитын үеийн чулуун зэвсэг, хүннүгийн булш
хамаарна.

-

Нарийвчилсан хайгуулын үр дүнд палеолитын үеийн чулуун зэвсэг хэд хэд
олдсон нь тухайн бүс нутагт эртний хүн оршин амьдарч байсан хугацааг
урагшлуулан тооцох бололцоо олгосны дээр палеолитын соёлын асуудлыг
баттай хөндөн тавих бололцоог олгов.

-

Дорноговь аймгийн нутаг дэвсгэрээс хүннүгийн булш илэрч олдоогүй байсаар
сүүлийн жилүүдэд л цөөн тоогоор бүртгэгдсэн бөгөөд Их Нартын хаднаас
29 булш бүхий хүннүгийн жирийн иргэдийн оршуулгын газар илэрсэн нь
судалгааны өндөр ач холбогдолтой юм.

-

Их Нартын хад нь дөрвөлжин булш үлдээгсдийн нүүдэл суурьшлын томоохон
төв байсан болох нь улам батлагдсаар байна.

-

Нарийвчилсан хайгуулын дүнд ваар савны хагархай олон тоогоор олдож
байгаа нь хүрэл зэвсгийн үе, төмрийн түрүү үеийн ваарны үйлдвэрлэлийн
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томоохон төв Их Нартын хаданд байсан гэсэн таамаглал дэвшүүлэхэд хүргэж
байна. Энэ таамаглал цааш цаашдын судалгаагаар шалгагдаж, батлагдах
магадлал өндөр юм.
-

Чулуун зэвсгийн түүхий эд олзворлодог байсан чулууны орд хэд хэдийг (3)
илрүүлэн бүртгэсэн нь чулуун зэвсэг үйлдвэрлэлийн орон нутгийн түүхий эдийн
хэрэглээний байдал, онцлогийг тодруулахад ач холбогдолтой болов.

-

Монгол гүрний үед холбогдох булш, хадны оршуулга, цөнгийн хугархай, сумны
зэв, цэнхэр хээтэй ваар савны хагархай нь уугуул монголчуудын идээшин
амьдарсан нутаг болохыг батлан харуулна.

Талархал
Их Нартын Байгалийн нөөц газар дахь археологийн дурсгалыг бүртгэн
баримтжуулах, судлах, хадгалан хамгаалах ажлыг санаачилсан ШУА-ийн дэд
ерөнхийлөгч Т.Галбаатар, АНУ-ын Денверийн Зоологийн сангийн дэд ерөнхийлөгч
Р.Рыдинг (R.Reading), 2013 оны археологийн экспедицийг зохион байгуулах ажлыг
гардан гүйцэтгэсэн АНУ-ын Денверийн Зоологийн сангийн Монголын хөтөлбөрийн
захирал В.Ганчимэг, Монголын ховор амьтныг хамгаалах эвслийн гүйцэтгэх захирал
Т.Сэлэнгэ нарт гүн талархал илэрхийлж байна. Археологийн багийн бүрэлдэхүүнд
оролцон ажилласан С.Далантай, П.Хадел (P.Hadel), Ж.Кассиди (J.Cassidy),
Ж.Фаркухар (J.Farquhar) нарын археологичид, жолооч Ш.Энхтайван, Монголын
үзэсгэлэнт байгалийг бахдан биширч, археологийн дурсгалын бүртгэлийн ажилд
чин сэтгэлээсээ оролцон тусалсан К.Харди (K.Hardy), Ж.Янг (J.Young), Э.Купер
(E.Cooper), К.Спахл (C.Spahl), А.Мвдингер (A.Mwdinger), Ж.Браник (J.Branick),
Л.Брюззон (L.Bruzzon) нартаа талархлаа илэрхийлэхэд таатай байна. Хамтарсан
хээрийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлсэн Денверийн Зоологийн сан, Earthwatch
хүрээлэнгийн хамт олон, ая тухтай ажиллах нөхцөлөөр хангаж байдаг Их Нартын
Байгалийн Нөөц газрын эрдэм шинжилгээ судалгааны төвийн хамт олонд ажлын
амжилт хүсэн ерөөе.

Дурсгалт газрын бүртгэл хийж байгаа явцаас
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Палеолитын олдвор

Неолитын үр тариа цайруулах самбар чулууны
хугархай

Дөрвөлжин булш

Монголын үеийн булш

Дугуй хэлбэрийн чулуун байгууламж бүхий дурсгал

Хүннүгийн үеийн оршуулгын газар

Сорьц малтлагын ханын зүсэлт

Хадны оршуулга
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“ЭРТНИЙ МОНГОЛ ХҮН” ТӨСЛИЙН 2013 ОНЫ АРХЕОЛОГИЙН МАЛТЛАГА
СУДАЛГААНЫ УРЬДЧИЛСАН ҮР ДҮН
Ц.Амгалантөгс, Л.Дэлгэрмаа

Удиртгал
Монгол-Японы хамтарсан “Эртний Монгол хүн” төслийн хүрээнд 2012 онд
Өвөрхангай аймгийн Богд сумын нутаг Тэвш уулын хүрэл зэвсгийн үед холбогдох
дурсгалуудаас хоёр хэлбэрт булшийг сонгон малтан судалсан1.
Энэхүү малтлага судалгааны үргэлжлэл болгон 2013 онд тус төслийн хүрээнд
Баянхонгор аймгийн Богд сумын нутаг Орог нуурын хойд эрэгт орших Бор овоо
хэмээх газарт хүрлийн үед холбогдох 4 дурсгалыг малтан судаллаа2.
Малтлага судалгааны зорилго нь говийн бүсийн хүрэл зэвсгийн үеийн нүүдэлчдийн
антропологийн хэв шинж, хувьсалт хэрхэн явагдсан, тэдний нүүдэл, суурьшлын
байдал, эрхлэх аж ахуй, цаг хугацаа орон зай, газар зүйн байрлал зэрэг судалгааг
өнөөгийн түвшинд дахин авч үзэх шаардлага зүй ёсоор гарч байгаа юм.
Мөн малтлага судалгааны үр дүнд илэрсэн археологийн болон
палеоантропологийн судалгааны хэрэглэгдэхүүнийг өмнөх жил малтан судалж
илрүүлсэн хэрэглэгдэхүүнтэй харьцуулахад оршино.
Малтлага судалгаа
2013 онд Монгол-Японы хамтарсан “Эртний Монгол хүн” төслийн малтлага
судалгаа хийхээр сонгосон дурсгалт газар нь Баянхонгор аймгийн Богд сумын
Хөөвөрийн 2-р багийн нутаг, сумын төвөөс зүүн зүгт 10 км орчим, Орог нуураас хойд
зүгт 5 км-т байрлах Бор овоо хэмээх газар юм.
Зүүнээс баруун тийш чиглэсэн хөндлөн бараан өнгийн хадтай хэсэг толгодыг Бор
овоо хэмээн нэрлэнэ. Эдгээр толгодын урд хэсэгт байрлах нэгэн толгойг нутгийн
иргэд тахидаг бөгөөд цэвэрхэн засаж янзалсан ажээ. Уг толгойн хойд талын хадтай
толгойн эргэн тойронд 20 гаруй булш, хиргисүүр бий. Эдгээрийг бид баруунаас
эхлэн 1 хэмээн дугаарлан 1, 2, 8, 11-р дурсгалуудыг сонгон малтлаа.
Булш-01: Жижиг толгойн баруун урд талын тэгш мөргөцөг дээр байрлана. Газарзүйн
солбилцол: 450 11’ 05.4”, 1000 54’ 31,7” далайн түвшнээс дээш 1307 м. Булшны голч 400
см. Малталгын талбайн хэмжээ 500 х 500 см.
Уг булш нь битүү чулуун дараастай, дугуй хэлбэртэй, хашлага чулуу тодорхой бус
байна. Дараасны баруун хэсэгт хагас дугуйрсан том том чулуу байна. Булшны нүхний
толбоны хэмжээ 165 х 100 см. Малтлагыг нүхний толбоны дотор хэсэгт явуулахад гүн
70 см болж ямар нэгэн олдвор хэрэглэгдэхүүн илрэлгүй элсэрхэг саарал өнгийн
байгалийн хөрс гарч малтлагыг дуусгав.
Булш-02: 01-р булшнаас зүүн тийш 30 метр орчим, жижиг бор толгойн чанх урд талд
байрлана. Газарзүйн байршил: 450 11’ 04.0”, 1000 54’ 29,9” далайн түвшнээс дээш
1297 м. Булшны голч 530 см. Малталгын талбайн хэмжээ 600 х 600 см.
Ц.Амгалантөгс, Л.Дэлгэрмаа, П.Хатанбаатар. Монгол-Японы хамтарсан “Эртний Монгол хүн” төслийн археологийн малтлага
судалгааны ажлын тайлан. УБ., 2012. АХГБСХ.
2
Ц.Амгалантөгс, Л.Дэлгэрмаа. Монгол-Японы хамтарсан “Эртний Монгол хүн” төслийн археологийн малтлага судалгааны
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Том том чулуугаар дугуйруулан хашлага хийсэн, голдоо битүү чулуун дараастай,
жижиг чулуунуудыг хашлагатай нэг түвшинд битүү чигжсэн байна. Тоногдож ухсан ул
мөр үгүй. Малталгын явцад 30 см гүнээс булшны төв хэсэгт 210 х 250 см хэмжээтэй
чулуун дараас илэрсэн. Баримтжуулалт хийсний дараа төв хэсэгт чулуун хашлаганы
дотор талд малтлага явуулахад 193 х 156 см хэмжээ бүхий оршуулгын нүх илэрлээ.
Малтлагыг оршуулгын нүхэнд явуулахад гүн 65 см болж нүхний дунд хэсгээс
хүний дунд чөмөгний суурь хэсэг илэрсэн ба ясыг гүйцэд цэвэрлэхэд баруун гарыг
тохойгоор нь нугалан цээжин дээр нь тавьж, зүүн гарыг их биеийг дагуулан, толгойг
нь чанх баруун тийш хандуулан, нүүрийг хойд зүгт харуулан тавьсан насанд хүрсэн
эрэгтэй хүний оршуулга гарав. Малтлагаас өөр ямар нэгэн олдвор илрээгүй.
Малтлагын гүн 80 см болж шаргал өнгийн хайргатай байгалийн хөрс гарч малтлагыг
зогсоосон.
Булш-08: 11-р булшнаас баруун урагш тэгш довцог дээр оршино. Уг дурсгалаас
чанх урагш нэг том хиргисүүр бий. Газарзүйн байршил нь: 450 11’ 03.5”, 1000 54’ 29,1”
далайн түвшнээс дээш 1306 м. Хашлага чулуунуудыг хавиргалан өрж, зүүн хойд зүгт
чиглүүлэн үйлдсэн хэлбэрт булш байна.
Дараас чулууны голч 600 см, голын хашлаганы хэмжээ 290 х 160 см, малтлагын
талбайн хэмжээ 800 х 800 см. Хашлага чулууг үйлдэхдээ хавтгай чулуунуудыг
хавиргалуулан босгон өрж, хойд болон урд талын хашлага чулууг дотогш хотгойлгон
хэлбэрийг цэвэрхэн гаргасан ажээ.
Хашлаганы хавтгай чулууг унагахгүйн тулд ёроолоор нь жижиг чулуугаар чигжсэн
байна. Малтлагын гүн 72 см болж булшны нүхний зүүн хойд хэсгээс хүний баруун
талын бугалганы яс, гавлын ясны хагархай 1 ш, бог малын шүдний хугархай 1 ш
илэрсэн. Малтлагыг доош үргэлжлүүлэхэд оршуулгын нүхний зүүн урд ханан талаас
эмх замбараагүй овоолсон хүний бугалга, шуу, шилбэний яс мөн доод эрүүний яс
гарсан. Дээрх яснуудыг цэвэрлэн баримтжуулж, малтлагыг цааш үргэлжлүүлэхэд
байгалийн цагаан саарал өнгийн хайрган хөрс илэрсэн тул малтлагыг дуусгалаа.
Булш-11: Өмнөх 08-р дурсгалын хойд талын жижиг толгойн зүүн хойд талын бор
толгойн урд, жалганы ирмэг дээр хэсэг арзгар хадны урд нөмөрт байрлана.
Газарзүйн солбилцол: 450 11’ 05.5”, 1000 54’ 32,2” өндөр 1312 м. Голдоо овгор чулуун
дараастай, 440 см голчтой дугуй хашлагатай булш. Голын дараас чулууг хашлага
чулуунаас дээш 60 см өндөр овоолсон бөгөөд хашлага чулууны гадна талаар ямар
нэг чулуу тараагүй байна. Малтлагыг булшны дугуй хашлаганы дотор талд явуулсан
бөгөөд дотор талын дараас чулуунуудыг авахад 48 см гүнээс 162 х 80 см хэмжээтэй
оршуулгын нүх илэрсэн тул малтлагыг нүхэн дотор явуулахад гүн 82 см болж шаргал
өнгийн нарийн элсэрхэг хөрс гарч ямар нэгэн олдвор хэрэглэгдэхүүн илрээгүй
учир малтлагыг зогсоолоо.
Булш-13: 2-р булш байрлах толгойн зүүн талын хазгай энгэрт, жалганы дээд талд
дугуй хэлбэрийн хашлага чулуун дараастай нэгэн булшийг голд нь 220 х 150 см
хэмжээтэй 120 см гүнтэй цооноглон тоножээ. Булшнаас гарсан хүний эгэм, хавирга,
нурууны нугалам зэрэг яснуудыг тал бүр тийш нь шороо чулуутай нь хамт тараан
хаясныг бид түүвэрлэн дээж болгон авлаа.
Мөн ухсан нүхний дотор талаас хүний зүүн талын нарийн шилбэний яс, дунд
чөмөг, хөлийн өсгий яс, гарын сарвууны яс зэрэг гарсныг мөн дээж болгон авлаа. Уг
булшнаас гарсан хүний яснуудыг гаргаж аван манай судалгааны баг дээрх булшны
нүхийг буцаан буллаа.
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Малтлага судалгааны товч үр дүн
Монгол-Японы хамтарсан “Эртний Монгол хүн” төслийн хүрээнд 2013 оны
8 дугаар сарын 14-27-ны хооронд нийт 14 хоногийн хугацаанд Баянхонгор аймгийн
Богд сумын Хөөвөрийн 2-р багийн нутаг Бор овоо хэмээх газарт байрлах хүрэл
зэвсгийн үед холбогдох булш нийт 4-ийг малтан судаллаа.
Малтлага судалгааны үр дүнд 2 болон 8-р булшнаас хүний яс илэрсэн ба 1 болон
11-р булшнаас ямар нэгэн олдвор хэрэглэгдэхүүн илэрч гараагүй.
Үүнээс гадна тоногдсон булшинд шалгалт хийн гарсан хүний ясыг дээж болгон
авч, тонуулчдын орхисон нүхийг буцаан булж аюулгүй болгов. Малтлага судалгаагаар
илэрсэн олдворын дээжийг Япон улсын Кюшюүгийн Их Сургуулийн Хүн судлалын
тэнхимийн лабораторид он цаг тогтоох болон бусад нарийвчилсан судалгаа
хийлгэхээр илгээн үр дүнг нь хүлээж байна.
Хавсралт фото зураг

Булш-01 Анхны байдал

Булш-01 Цэвэрлэгээний дараах байдал

Булш-01 Булалтын дараах байдал

Булш-02 Анхны байдал
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Булш-02 Цэвэрлэгээний дараах байдал

Булш-02 Оршуулга

Булш-02 Булалтын дараах байдал

Булш-08 Анхны байдал

Булш-08 Цэвэрлэгээний дараах байдал

Булш-08 Оршуулга
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Булш-08 Булалтын дараах байдал

Булш-11 Анхны байдал

Булш-11 Цэвэрлэгээний дараа

Булш-13 Булалтын дараах байдал

Булш-13 Тоногдсон булш

Булш-13 Хүний яс ил гарсан байдал
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Булш-13 Шалгалт малтлагын дараах
байдал

Булш-13 Булалтын дараах байдал

Хавсралт гар зураг

Булш-1. /Булшны дараас, хөндлөн огтлол/

Булш-2. / Малтлагын 2-р үе, дараас,
хөндлөн огтлол/

Булш-1. /оршуулгын нүхний хөндлөн огтлол/
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Булш-2. / Булшны дараас, хөндлөн огтлол/

Булш-1. / Малтлагын 2-р үе, булшны
чигжээс/

Булш-2. / Малтлагын 3-р үе, оршуулга,
нүхний хөндлөн огтлол/

Булш-2. / Малтлагын 3-р үе, оршуулга/

Булш-2. /оршуулга/
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Булш-8. /Булшны дараас, хөндлөн огтлол/

Булш-11. /Булшны дараас, хөндлөн огтлол/

Булш-11. / Малтлагын 2-р үе, дараас,
хөндлөн огтлол/
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Булш-11. /Малтлагын 3-р үе, булшны
чигжээс/

Булш-11. Малтлагын /4-р үе, оршуулгын
нүхний толбо/

Булш-11. / булшны нүхний хөндлөн огтлол/
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МОНГОЛ-ФРАНЦЫН ХАМТАРСАН “EВРАЗИАТ” ТӨСЛИЙН ХЭЭРИЙН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТОВЧ ҮР ДҮН
Д.Батсүх, Н.Баярхүү, П.-Х.Жискар

2013 онд Монгол-Францын хамтарсан “Евразиат” төслийн хээрийн шинжилгээний
анги доктор, профессор П.Х.Жискар, эрдэм шинжилгээний ажилтан Д.Батсүх,
Н.Баярхүү нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын
Цагаан Салаад түрүү төмөр зэвсгийн үеийн Пазырыкын соёлын 5 булш, 1 тахилгын
байгууламжийг малтан судалсан байна.
Манай судалгааны баг Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутаг Цагаан Асгад
хүрэл зэвсгийн үеийн оршуулга малтах төлөвлөгөөтэй байсан боловч тус бүс нутагт
малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай холбогдуулан судалгаа хийх газрыг
өөрчлөх шаардлага зүй ёсоор урган гарсан бөгөөд холбогдох байгууллагуудтай
зөвшилцөн 2006 онд Монгол-Орос-Германы хамтарсан судалгааны баг ажилласан
Олон Гүүрийн гол буюу Цагаан салаад ажиллахаар болсон билээ. Учир нь тус бүс
нутаг бусад Пазырыкийн булш орших газар нутгаас харьцангуй өндөрт байрлах
тул хадгалалт сайтай цэвдэгтэй булш дахин илрүүлэх боломжтой хэмээн сонгон
ажилласан юм.
Энэ орчинд нийт 13 булш цувраа байдлаар байх бөгөөд бид ертөнцийн зүгээр
урдаас хойш чигтэйгээр нэгдсэн дугаар өгч ажилласан болно. Цагаан салаа
хэмээх тус бүс нутаг эрт дээр цагаас өдийг хүртэл ялаа, шумуул үгүй хүн, малын
нурууг амраасан ус, бэлчээр сайтай, зуслангийн газар байна. Одоог хүртэл энд
зуны хугацаанд 50 гаран айл өрх зусдаг ажээ. Харамсалтай нь нутгийн хасаг ард
иргэд эдгээр булш бунханы дараас чулуудыг их хэмжээгээр хуулан авч малын
хашаа хороо хийсэн байх бөгөөд зарим булшин дээр галынхаа үнс нурам, хогоо
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хаясан байв. Нэг булшны дараасын дээр малын хашаа барьсан тохиолдол ч бий.
Мөн 2 булшийг малтан тоносон байлаа. Бид орон нутгийн удирдлагад ч энэ байдлыг
танилцуулсан билээ.
Бидний малтсан 5 булшны 3 нь тоногдоогүй байсан бол 2 нь эрт цагт тоногдсон
байжээ. Ерөнхийдөө дээрхи малтан судалсан 5 булшны оршуулгын зан үйл, олдвор,
хэрэглэгдэхүүн нь бидний сүүлийн арван жилийн турш судaлж буй Пазырыкийн бусад
булшныхтай үндсэндээ ижил төстэй байна. Гэвч өмнө бидний олж илрүүлж байсан
олдвор хэрэглэгдэхүүнтэй төстэй боловч хийц загварын хувьд арай илүү загварлаг,
чадварлаг дүрсэлсэн зарим нэг модон эдлэлүүд илэрсэн юм.
Булшнуудын дотор №5 дугаартай булшинд харьцангуй том бунханд оршуулгыг
хийсэн нь нэлээд өндөр зэрэг дэвтэй хүн байсныг илтгэнэ. Харин адуу дагалдуулаагүй
байсан нь анхаарал татаж байв. Олдворуудын сэргээн засварлалт, баримтжуулалтын
ажил одоо хийгдэж байна.

№5-р булшны цэвэрлэгээ

№5-р булшнаас илэрч буй хутганы модон хуй, домгийн амьтаны модон сийлбэр
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МОНГОЛ-ФРАНЦЫН ХАМТАРСАН “ТАМИРЫН ГОЛЫН ХҮННҮЧҮҮД” ТӨСЛИЙН
ХЭЭРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТОВЧ ҮР ДҮН
Д.Батсүх, Э.Крюбезы, Н.Баярхүү, Ц.Төрбат

Монгол-Францын хамтарсан “Тамирын голын хүннүчүүд” төслийг 2013 оны
зунаас эхлүүлсэн юм. Төслийн Монголын талын хамтрагч нь ШУА-ийн Археологийн
хүрээлэн бол Францын талын хамтрагч нь Олон улсын “Eurasiat” төв, Тулузийн Их
Сургууль болно. Төслийн анхны жил 2013 оны 06 сарын 30-наас 07 сарын 27-н хүртэл
хугацаанд Архангай аймгийн Өгийнуур сумын нутаг Тамирын улаан хошуу хэмээх
газарт буй Хүннүгийн оршуулгын газарт археологийн малтлага судалгааны ажлыг
хийж гүйцэтгэв. Энэхүү судалгааны ажлын явцад бид нийт 11 булш малтсаны зэрэгцээ
сорьц малтлага 1-ийг хийж гүйцэтгэв.
Судалгааны ажлын гол зорилго нь Хүннүгийн төв хэсгийн жирийн иргэдийн
оршуулгын дурсгалыг малтан судалж, археологи, антропологи, палеогенетикийн эх
хэрэглэгдэхүүн бүрдүүлэх, цаашилбал, хүннүчүүдийн угсаа гарлыг генийн түвшинд
судлах зорилготой. Энэ нь монголчуудын угсаа гарлыг судлахад нэн шаардлагатай
байгаа эх хэрэглэгдэхүүнийг бий болгох ажлын эхлэл гэж үзэж болно.
Урьд өмнө зарим судлаачдын өөр бусад газар нутагт хийсэн судалгааны үр
дүнгээс сорчилж сонгон малтан судлах нь тийм ч их үр дүнтэй арга биш гэдэг нь
нэгэнт тодорхой болсон билээ. Иймд бид энэ орчинд буй дурсгалт газрын зүүн өмнөд
талаас нь эхлүүлэн системтэйгээр малтан судлах оролдлогыг хийж байна.
Архангай аймгийн нутаг, тэр дундаа Тамирын голын хөндийд Хүннүгийн дурсгалууд
их хэмжээгээр тархсан байна. Тухайлбал, бидний судалж буй Тамирын Улаан
хошууны оршуулгын газар нь тойм байдлаар 380 булштайгаас үзэхэд Монголын
Хүннүгийн жирийн иргэдийн хамгийн олон булштай оршуулгын газар гэж үзэж
болно. 1953 онд О.Намнандорж Архангай аймгийн Хашаат сумын Гашууны гол зэрэг
газар эвдэгдсэн хүннү булш малтаж хүний яс, шавар ваар зэргийг олсон байна.
Ц.Доржсүрэн 1954-1957 онуудад Архангай аймгийн Хайрхан, Эрдэнэмандал сумын
заагт буй Гол модонд язгууртны бунхан нэгийг (дутуу), жижиг булш 26-г малтжээ.
Эдгээр булшнаас зэр зэвсэг, хөдөлмөрийн багаж, адуу малын тоног хэрэгсэл, гоёл
чимэглэлийн зүйлс, шавар болон хүрэл сав суулга зэрэг сонирхолтой эд өлгийн зүйлс
олныг олж илрүүлсэн төдийгүй Хүннүгийн булшны зохион байгуулалт, оршуулгын зан
үйлийн зарим асуудлыг тодруулжээ. 1963-1964 онд археологч И.Эрдели, Д.Наваан
нар Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын нутаг Хүнүй голын сав Наймаа толгойд
4 хүннү булш малтаж судалгааны урьдчилсан үр дүнг нийтлүүлжээ. 1970-аад онд
Н.Сэр-Оджав Архангай аймгийн Хашаат сумын Хутаг ууланд Хүннүгийн үед холбогдох
1 булш малтсан байна. 1971 онд В.В.Волков, Д.Наваан нар Архангай аймгийн Хашаат
сумын нутаг Хутаг уулнаа Хүннүгийн булш нэгийг малтсан байна. Д.Цэвээндорж 1974
онд И.Эрделийн хамт Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын Наймаа толгойд 5
булш, 1987 онд дахин 11 булш, Батцэнгэл сумын нутаг Худгийн толгойд 2, Солби уулнаа
2 булш тус тус малтжээ. Эдгээр малтлагаар олон зуун эд өлгийн зүйл гарсны дотор
Наймаа толгойн булшнуудаас тамга тэмдэг сийлсэн ваар сав, Хан улсын үеийн
бүтэн цагаан хүрэл толь, МЭ 14 онд цутгасан хүрэл зоос зэрэг эрдэм шинжилгээний
хувьд сонирхолтой олдворууд гарсан байна.
2000 оноос хойш З.Батсайхан Өгийнуур сумын Тамирын улаан хошуунд 14,
Батцэнгэл сумын Эмээл толгойд мөн хэдэн хүннү булш малтсанаас заримынх нь
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тодорхойлолт ба гар зургийг урьдчилсан байдлаар хэвлүүлсэн ажээ. МонголСолонгосын хамтарсан археологийн экспедици 2001 онд Архангай аймгийн
Батцэнгэл сумын Худгийн толгой, Солби уулын план зургийг үйлдээд Худгийн толгойд 4
булш малтсан байна. 2001 онд Ц.Төрбат Архангай аймгийн Өгийнуур сумын Тамирын
Улаан хошууны оршуулгын газарт 2 хүннү булш малтаж тайланг бичсэн байна.
Малтлагаас урьд олдож байгаагүй цөгц (аяга ?) хэлбэрийн шавар эдлэл, Ноён уул
зэрэг газрын язгууртны бунханаас гардагтай адилших хэмжээтэй нарийн амсартай
ёроолын орчим тусгай нүхтэй том шавар сав, бүтэн хүрэл толь зэрэг сонирхолтой эд
өлгийн зүйлс гарчээ.
2013 оны малтлагын тухайд “Тамирын голын Хүннүчүүд” төслийн эхний жил байсан
бөгөөд нийт 11 булшийг малтан судалсны дотор Эртний Түрэгийн үеийн 1 булш илэрсэн
байдаг. Малтлага судалгааны ажлын үр дүнд олон сонирхолтой олдвор илрүүлснээс
гадна оршуулгын зан үйлийн сонирхолтой үзэгдлүүдийг илрүүлж тогтоогоод байна.
Тухайлбал, бидний малтан судалсан №5-р булш хусны үйсээр хийсэн австай байсан
бол №4-р булш огт авсгүй, хүнээ газрын хөрсөнд оршуулсан, №2-р булш гэхэд маш
том бөгөөд нарийн бүтэц зохион байгуулалттай модон бунхантай (харамсалтай нь
тоногдож эвдэгдсэн) гэх мэт харилцан адилгүй зан үйлээр оршуулгыг гүйцэтгэсэн
байв.
Олдворын тухайд урд өмнө илэрч байсан элдэв төрлийн шавар ваар сав, дэнгийн
цөгц, төмөр тогоо, нумны ясан наалтууд зэргээс гадна өндөр нарийн хүзүү, өвөрмөц
хийцтэй шавар ваар, хүрэл тамга зэрэг онцлох олдворуудыг илрүүлсэн юм.
Сорьцын суваг. Мөн бид тав, зургаа дугаартай булшны зүүн талд зэрлэг өвс
ургасан бага зэрэг төвгөр талбайг булш байж магад хэмээн шалгаж үзэхээр
баруунаас зүүн тийш 6 метр урт, хойноос урагш 60 см өргөн тэнхлэг татан, 30 см
гүнтэйгээр шуудуу татаж сорьцын малтлага хийхэд чулуун дараас болон оршуулга
байгаа гэх шинж тэмдэг илэрсэнгүй.
Одоогоор малтлага судалгааны ажлын тайланг боловсруулах, зарим олдворуудыг
сэргээн засварлах, түүнчлэн нарийвчилсан судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэн хийж
байгаа тул дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон эцсийн дүгнэлт хийхэд эрт байна.

Зураг 1. Малталгын талбай
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Зураг 4. Төмөр эдлэл.

Зураг 3. Шавар сав.
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“ГУА ДОВ” ХЭМЭЭХ ХҮННҮГИЙН ХОТЫН ТУРЬД ХИЙСЭН АРХЕОЛОГИЙН
МАЛТЛАГА СУДАЛГААНЫ УРЬДЧИЛСАН ҮР ДҮНГЭЭС
Г.Эрэгзэн, М.Баярсайхан, П.Алдармөнх

Монгол-Солонгосын хамтарсан ”Мон-Сол” төслийн хээрийн шинжилгээний анги
”Гуа дов” хэмээх Хүннүгийн хэрэмт хотын турьд 2013 оны 8-р сарын 16-наас 9-р
сарын 12-ныг хүртэлх хугацаанд археологийн малтлага судалгааны ажил хийв.
Энэхүү дурсгалт газар нь Төв аймгийн Баянжаргалан сумын нутаг, сумын төвөөс
зүүн хойш 28 км зайд Хэрлэн голын баруун эргийн Цагаан арал хэмээх газарт
байрлана.
Нутгийнхан “Гуа дов” хэмээн нэрлэх шороон овгор нь гол барилгын ор бөгөөд
түүний урт нь 56 м, өргөн нь 45 м, өндөр нь 3 м орчим юм. Барилгын орыг тойрсон
шороон хэрэмтэй гэх боловч ихэд хулширч мэдэгдэхгүй болжээ.
Х.Пэрлээ агсан Гуа довын шороон хэмрийг 367 х 360 м хэмжээтэй дөрвөлжин
хэлбэртэй хэмээн тодорхойлсон ба 1952 онд гол овгорыг оролцуулан нийт 12 газарт
малтлага хийжээ. Тэрээр уг малтлагын хэрэглэгдэхүүнд тулгуурлан Гуа довын гол
овгорыг тусгайлан дагтаршуулсан шороон довжоон дээр байгуулсан олон баганатай
12.5 х 12 м хэмжээтэй дөрвөлжин хэлбэрийн барилга хэмээн үзсэн ба барилгын
бүтцийг 12 х 5.75 м хэмжээтэй төв танхим, түүний хойд урд талд тус бүр 2 тасалгаатай
хэмээн тодорхойлсон байдаг. Мөн уг барилгын ханыг шавраар шахаж хийсэн, галд
өртөн сүйдсэн хэмээн тодорхойлжээ1.
Тэрээр гол барилгаас гадна шороон хэрмийн орчимд малтлага хийж хэрмийн
ханыг дагуулан барьсан 10 гаруй жижиг барилгын орыг илрүүлсэн тухай тайландаа
дурьдсан байдаг. Эдгээр барилгыг малтахад хавтгай дөрвөлжин хэлбэрийн тоосгоор
барьсан ширээ маягийн зүйлс илэрсэн бөгөөд түүнийгээ “тахилгын” холбогдолтой
зүйл хэмээн үзэж, түүнд тулгуурлан “Гуа дов”-ыг тахил тайлгын зориулалттай газар
хэмээн тайлбарлажээ. “Гуа дов” хэмээх энэхүү хэрмийн нэр нь бөөгийн шашны
судар, домогт их гардаг явдал ч ийнхүү таамаглахад түлхэц болсон бололтой.
“Мон-Сол” төслийн багийн хувьд Гуа довын дурсгалт газарт 2012 оны 8-р сард
үзэж, танилцах зорилготой очсон бөгөөд тухайн үед гол барилгын ормоос өмнө зүгт
100 гаруй метр зайд байрлах 2 овгор газарт ихээхэн хэмжээний барилгын дээврийн
ваарны хагархай, мөн төмрийн баастай төстэй галын нөлөөгөөр урсаж гарсан
давирхай шиг зүйлс буйг үзэж “энэ газарт эрт үед ямар нэгэн үйлдвэрлэлийн үйл
ажиллагаа явагдаж байсан байж магадгүй юм” хэмээх дүгнэлтэнд хүрсэн бөгөөд
энэ нь цаашид уг дурсгалт газарт малтлага судалгааны ажил хийх гол шалтгаан
болсон юм.
2013 онд төслийн багийнхан малтлага судалгааг эхлэх үед намаршиж өвс ногоо
их гандсан байсан тул Гуа довын хэрмийн ерөнхий хэлбэр, хэмжээг тодорхойлоход
илүү дөхөм болсон байлаа. Бидний ажигласнаар Гуа дов нэртэй овгор буюу гол
барилгын турь нь баруун хойноос зүүн өмнө тийш бага зэрэг ташуулдсан байдалтай
тэгш өнцөгт хэлбэртэй бөгөөд уг турь нь хэрмийн баруун хойд буланд байрлаж байв.
Хэрмийн ор их бүдэг мэдэгдэх ба газраас дээш 0.3-0.5 м орчим өндөр аж. Хэлбэр
нь дөрвөлжин, гол барилгатай зэрэгцээ байдлаар баригджээ. Харин хэмжээ нь
1
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Х.Пэрлээ агсны тодорхойлолтоос нилээд зөрүүтэй буюу 200 х 180 м хэмжээтэй юм.
Хэрмийн 4 хананы дунд хирд тус бүр 1 хаалганы ором бололтой хос овгор хэсгүүд
ажиглагдсан. 1952 онд хэрмийн хаалганы ором хэмээн тодорхойлж буй овгор бүрт
буюу 8 хэсэг газарт малтлага хийжээ.
Бид хэрмийн өмнөд хаалга хэмээн үзсэн хэсэгт буй 2 овгорыг хамруулан талбай
сонгож малтлага хийхээр тогтсон. Энэ нь тэр хэсэгт барилгын дээврийн ваар
хөрсөн дээр их хэмжээтэй ил гарсан ба зарим хэсэгт үйлдвэрлэлийн хаягдал байж
болзошгүй шатсан хэсгүүд их байсантай холбоотой юм.
Малтлагыг эхлүүлэхдээ хаалга хэмээн таамагласан 2 овгор хэсгийн баруун талыг
бүхэлд нь багтаасан байдлаар 10 х 10 м хэмжээтэй талбай сонгон авсан бөгөөд
уг талбайн баруун зүүн талыг хойд зүгийн чиглэлтэй зэрэгцүүлэн татсан. Сонгосон
талбайг бүтнээр цэвэрлэхээс зайлсхийх үүднээс төвийг дайруулан өмнөөс хойш,
баруунаас зүүн тийш чиглэлтэй утас татаж, талбайг тэнцүү 4 хэсэгт хуваасан ба
татсан утасны дагууд 0.5 м хамар үлдээн, талбайн баруун хойд талын дөрвөлжингийн
өнгөн хөрсийг 0.1 - 0.15 м гүнтэйгээр хуулж цэвэрлэв (тодорхойлолтыг ойлгомжтой
болгох үүднээс хуваасан талбайг баруун хойд дөрвөлжингөөс эхлэн А-1-4 дугаар
өгөв)
Өнгөн хөрсийг цэвэрлэх явцад түүхий тоосго, дээврийн (нүүр, нөмрөг, тосгуур)
ваарны үлдэгдлүүд гарч байв. Мөн талбайн баруун талаас хатуу дагтаршуулсан
шороо илэрсний зэрэгцээ үүнийг дайрсан 3 х 2.4 м хэмжээтэй нүхний ором
мэдэгдсэн нь өмнөх малтлагын ул мөр бололтой. Уг нүхэн доторх хөрс нь бусад
хэсэгтэй харьцуулахад сийрэг, хайрга холилдсон байв. Байршил болон талбайн
хэмжээ зэргийг харгалзан үзвэл энэхүү нүх нь 1952 оны малтлагын 3 дугаартай нь
бололтой. Х.Пэрлээ агсан 3 дугаартай нүхний малтлагын тухай “эндээс битүү цонож
шатсан хар бор шороо гарч, дагтаршуулан хийсэн шавар шалны үлдэгдэл, хааяа
модны нүүрс ба өмхөрсөн мод гарч байсны зэрэгцээ 2 дугаар малтлагаас гарсантай
адил ширээний үлдэгдэл олдов2. Мөн барилгын дээврийн ваарны хагархайнууд 612
ширхэг олдсоныг ширхэгчлэн тэмдэглэж тус бүрд нь ангилан, дундаж хэмжээг авсан”
хэмээн тодорхойлжээ.
Малтлагыг цааш үргэлжлүүлэхэд нүхний оромтой зэрэгцээ байдалтай талбайн
баруун хойд тал руу чиглэлтэй 1.5 м орчим өргөн, хатуу дагтаршуулсан шороотой
зурвас хэсэг илт ялгарч эхэлсэн. 1952 онд 3 дугаартай нүхийг уг дагтаршуулсан
шороон зурвасын хойд ханын дагууд ухсан нь мэдэгдэх бөгөөд нүх урд талаар
дагтаршуулсан шороон зурвасыг дайрчээ.
Энэхүү дагтаршуулсан шороон зурвас сонгосон талбай (A-1)-н өмнөд хагаст
баруун хойноос зүүн өмнө тийш ташуулдан үргэлжилж байсан тул зүүн өмнөд булангийн
дөрвөлжин буюу А-3 квадратын өнгөн хөрсийг хуулж цэвэрлэх шаардлагатай болсон
юм. Энэ дөрвөлжинг цэвэрлэхэд дээр өгүүлсэн 1.5 м орчим өргөнтэй дагтаршуулсан
шороон зурвас үргэлжлэн гарсан боловч баруун хойд булангаас эхэлж талбайн төв
хэсэг хүрээд дууссан болох нь мэдэгдсэн. Харин үүний хойд талд залган нилээд
том хэмжээтэй дагтаршуулсан хөрс мэдэгдэж эхэлсэн ба түүний зүүн захаар
хүрээлсэн байдалтай дээврийн ваарнууд ч ил гарч эхэлсэн. Тиймээс уг дээврийн
ваарнуудыг дагуулан цэвэрлэхэд хойш үргэлжлэн А-2 талбайд хүрсэн тул уг талбайн
хөрсийг нэмж хуулж цэвэрлэсэн. 1.5 м өргөнтэй дагтаршуулсан зурвасыг тодруулах
зорилгоор А-4 талбайн хойд хагасын өнгөн хөрсийг мөн хуулж цэвэрлэсэн юм.
Эдгээр ажлуудыг гүйцэтгэсний дараа баруун хойноос зүүн өмнө тийш чиглэлтэй 1.5
2
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м өргөн дагтаршуулсан зурвас, түүний зүүн үзүүрт залгаа байдалтай 5.5 х 4.2 м өргөн
хэмжээтэй мөн дагтаршуулсан дөрвөлжин хэлбэрийн талбай, түүний баруун, зүүн,
хойд талыг хүрээлсэн маягтай 1 м орчим өргөн дэвссэн мэт гудамласан дээврийн
ваарны хагархай хэсгүүд ил гарсан. Тиймээс бид 1.5 м өргөн дагтаршуулсан
зурвасыг хэрмийн суурь хэсэг, том хэмжээтэй дагтаршуулсан дөрвөлжин талбайг
барилгын суурь байж магадгүй хэмээн таамагласан юм. Хэрмийн үлдэгдэл хэмээн
үзсэн дагтаршуулсан зурвасын дотор 60 х 60 см хэмжээтэй дөрвөлжин ормууд
мэдэгдсэн бөгөөд үүнийг хэрмийг барьсан түүхий тоосгоны ором хэмээн үзсэн.
Энэ хэсгийн малтлагаас ерөнхийдөө дээрхээс илүү тодорхой мэдээлэл авах
боломжгүй байсан тул талбайг тэлж А талбайн зүүн талд 0.5 м өргөн хамар үлдээн
дахин 5 х 5 м хэмжээтэй талбай сонгож цэвэрлэхээр болсон. Энэхүү В талбайг А-3
талбайтай зэрэгцүүлж татсан юм.
В талбайн цэвэрлэгээний дараа энэ хэсгээс А-3 талбайд илэрсэнтэй төстэй 5.5 х
4.2 м хэмжээтэй дагтаршуулсан талбай, түүний баруун, зүүн, хойд захаар хүрээлсэн
маягтай дээврийн ваарнууд илэрсэн. Мөн уг талбайн өмнөд ханатай зэрэгцэн
хэрмийн хана хэмээн тодорхойлсонтой ижил 1.2 м өргөнтэй дагтаршуулсан зурвас
мэдэгдсэн юм. Үүнээс гадна талбайн зүүн урд хэсгээс 1952 оны малтлагын ул мөр
болох 3 х 3 м хэмжээтэй нүхний ором ч ялгарч байв.
Сонирхолтой нь А-3 талбай болон В талбайд илэрсэн 2 дагтаршуулсан талбайн
хоорондох зайд нийтэд нь дэвссэн маягтай дээврийн ваарнууд илэрсэн бөгөөд энэ
байдалд тулгуурлан дээврийн ваар зулсан талбайг хэрмийн хаалганы орох хэсэг
болов уу хэмээн таамаглахад хүрсэн юм.
Ерөнхийдөө малтлагад оролцож байсан судлаачид бүгд дээрх таамаглалд
итгэсэн учраас барилгын ерөнхий хэлбэрийг тодорхойлж болохоор боллоо хэмээн
үзэж, зураг авахад тохиромтой байлгах үүднээс талбайг байгууламжийн дагууд 33 х
12.5 м хэмжээтэй болгон өөрчилж засварласан.
Гэвч хэмрийн хаалганы орох хэсэг хэмээн таамагласан дээврийн ваар битүү
дэвсээтэй хэсэгт цэвэрлэгээ хийх явцад модон баганын суурь болох зассан чулуу
илэрсэн нь биднийг анхны таамаглалд эргэлзэхэд хүргэсэн юм.
Энэ хэсгээс 2 баганын суурь чулуу илэрсэн бөгөөд өмнө талын суурь чулуу нь
0.55 х 0.53 м хэмжээтэй, зөв биш боловч нэг талыг нь дугуйлан зассан байсан ба
дээрээс нь шатсан модны үлдэгдэл илэрсэн. Мөн чулууг байрлуулсан нүхний ором
маш тодорхой мэдэгдэж байв. Нүхний хэмжээ 0.84 х 0.64 м. Харин хойд талынх нь
урдахаа бодвол бага 0.43 х 0.39 м хэмжээтэй, нэг тал нь дөрвөлжин хэлбэрээр хоёр
өнцөг гарган зассан бол эсрэг тал нь дугуй хэлбэртэй байв. Мөн л чулууг байрлуулсан
нүхний ором сайн ялгарч байв. Нүхний хэмжээ 0.76 х 0.64 м.
Малтлагыг цааш үргэлжлүүлэн ваарны хагархайнуудыг цэвэрлэх явцад В талбайд
илэрсэн “сууц”-ны булангаас мөн баганын суурь чулуу илэрсэн юм. Энэ нь
дагтаршуулсан шорооны хоёр талаас олдсон баганын суурь чулуутай яг нэг шугманд
таарч байсан тул А талбайд илэрсэн “сууц”-ны буланд мөн адил суурь чулуу байж
магадгүй хэмээн үзэхэд хүргэж, шалгаж үзэхэд нэг шугаманд биш бага зэрэг дотогш
орсон баганын суурь чулуу илэрсэн юм. Тиймээс суурь чулуу байх магадлалтай
хэсгүүдэд суваг татан малтлага хийснээр нийт 16 баганын суурь чулууг илрүүлсэн.
Эдгээр нь хоорондоо харилцан адилгүйн дээр ухсан нүх нь ч мөн өөр өөр
хэмжээтэй ба дөрөв дөрвөөрөө нэг эгнээнд байрлана. Голын дөрөв нь хоорондоо
ойрхон байрласан нь дагтаршуулсан шорооны захаас илэрсэнтэй холбоотой юм.
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Газрын хэвгийгээс шалтгаалан А талбайд байрлах “сууц”-ны суурь чулууд газрын
өнгөн хөрснөөс доош 0.3 - 0.4 м гүнээс гарч байсан бол В талбайн “сууц”-ны ваарны
хагархайнуудын дороос буюу газрын өнгөн хөрснөөс доош 0.1 - 0.15 м гүнээс гарч
байв.
Судалгааны хугацаа дуусах дөхсөнтэй холбоотойгоор бид малтлагыг талбайн
зүүн хэсэгт голчлон хийсэн бөгөөд энэ талд өмнө дурьдсанчлан дагтаршуулсан хөрс
болон урд хойд талын сууцны хөрс хоорондоо төдийлөн сайн ялгарахгүй байсан
тул суурь чулуудын дотор талд хөрсийг нэгэн жигд түвшинд хусахад дагтаршуулсан
хөрс үндсэндээ алга болж байв. Энэ нь хойд болон урд талын сууц нь үндсэндээ нэг
байгууламж болох нь тодорхой болсон төдийгүй булангуудаас илэрсэн суурь чулууд
ч нэг эгнээнд байгаа тул нэг барилгын суурь хэмээн таамаглахад хүргэж байна.
Анх олдсон хоёр суурь чулууны харалдаа хоорондоо 1 м орчим зайтай жижиг дугуй
баганын нүхнүүдыг илрүүлсэн. Эдгээр нүхнүүд их гүн биш дунджаар 0.30 - 0.45 м,
нүхний голч 0.35 - 0.40 м хэмжээтэй байв. Мөн нэг сонирхол татах зүйл бол зүүн захын
дундах хэсэгт байрлах хоёр суурь чулууны дэргэд тус бүр хоёр чулууг чандманьлан
тавьсан байсан нь барилгын үүдний хэсэг болохыг харуулна. Үүдний суурь чулууны
хойд талынх нь өмнөх 1952 оны малтлагын талбайд орсон байв.
Хээрийн судалгааны төлөвлөсөн хугацаа дууссан тул бид энэ оны малтлагыг түр
зогсоож, хөрсийг эргүүлэн тавьж нөхөн сэргээлт хийсэн юм.
Энэ жилийн судалгааны үр дүн нь Гуа довын дурсгалт газарт 16 баганатай,
вааран дээвэртэй томоохон хэмжээний барилгын турийг илрүүлж, судалгаа эхлүүлж
чадсанд байгаа бөгөөд цаашид уг барилга ямар зориулалттай, хэрхэн барьсан,
бүтэц зохион байгуулалтын хувьд ямар онцлогтой зэрэг тодруулах олон асуудал
хүлээж байгаа юм. Түүнээс гадна дээр өгүүлсэн түүхий тоосгоор барьсан хэрэм,
16 баганат барилга зэрэг нь нэгэн цаг үеийн бүтээл мөн эсэх зэрэг нэмэлт судалгаа
шаардлагатай зүйлс ч нилээд байна.
Мон-Сол төслийн хувьд Гуа довын дурсгалт газарт цаашид хэдэн жилийн
хугацаатай судалгаа шинжилгээний ажил хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд ирэх жилээс
илүү сонирхолтой мэдээлэл өгөх боломжтой болно хэмээн найдаж байна.

1-р зураг. Гуа довын дурсгалт газрын байршил
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2-р зураг. Гуа довын гол барилгын турь ба малтлага хийсэн талбай

3-р зураг. Хэрмийн суурь хэмээн
таамагласан дагтаршуулсан шороон
зурвас
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4-р зураг. Малтлагын талбайн ерөнхий
байдал ба илэрсэн барилгын үлдэгдэл
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5-р зураг. Илэрсэн барилгын үлдэгдэл ба чулуун баганын суурь

6-р зураг. Барилгын суурь болон баганын
модны шатсан хэсэг

7-р зураг. Илэрсэн дээврийн нүүр ваарны
хэсэг

8-р зураг. Илэрсэн галны тоосго
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МОНГОЛ-ЯПОНЫ ХАМТАРСАН “МОНГОЛЫН ТӨМӨРЛӨГИЙН ТҮҮХ” ТӨСЛИЙН 2013
ОНД ХИЙСЭН ХЭЭРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН УРДЬЧИЛСАН ҮР ДҮН11
Ч.Амартүвшин, Г.Эрэгзэн, Л.Ишцэрэн

2011-2013 онуудад Монгол-Японы хамтарсан ‘‘Монголын төмөрлөгийн түүх’’
төслийн баг Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нутаг Зүүн Байдлагийн голын савд гурав
дахь жилдээ амжилттай ажиллаа. Хамтарсан төслийн хүрээнд Монгол нутаг дахь
эртний хүрэл, төмрийн үйлдвэрлэлийн баримтыг түүх, археологи, байгалийн шинжлэх
ухаануудыг хослуулан судалж, археологийн баримт хэрэглэгдэхүүнийг Монголын
түүхийн судлагдахуунд шигтгэн оруулах үндсэн зорилгыг тавин ажиллаж байна.

Хамтарсан төслийн багийнхан

Төслийн багийнхан энэ жил үндсэн гурван хэсэгт хуваагдан ажиллав. Нэгдүгээр
хэсэг Зүүн Байдлагийн голын савд хайгуул судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэн хийсэн
бол хоёрдугаар баг буюу малтлагын хэсэг Хустын булагийн төмөр хайлуулж байсан
зуухыг үргэлжлүүлэн малтав. Энэ жил булш оршуулгын дурсгал малтах шинэ багийг
зохион байгуулсан юм. Ийнхүү бид тодорхой бүсэд дэс дараалалтай шинжилгээний
ажлуудыг гүйцэтгэж байгаа нь төмөрлөгийн үйлдвэрлэл эрхэлж байсан эздийн угсаа
гарал, нийгмийн байдал, амьдралын хэв маягийг тодруулахад чиглэгдсэн хэмээн
үзэж болно.
Ч.Амартүвшин, Т.Сасада, Г.Эрэгзэн, Я.Үсүки, Л.Ишцэрэн. Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нутаг Зүүн Байдлагийн
гол: Монгол-Японы хамтарсан “Монголын төмөрлөгийн түүх” төслийн хээрийн шинжилгээний ангийн тайлан. УБ., 2013.
АХГБСХ.
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Зүүн Байдлагийн гол нь олон он цагийн туршид нүүдэлчин овог аймаг, улс гүрний
хувьд төр улс, үйлдвэрлэл, ахуй амьдралын гол түшиц газар байсаар ирснийг батлах
олон сонирхолтой олдвор хэрэглэгдэхүүн, биет дурсгал шинээр олдсоор байна.
Энэхүү баялаг өв дурсгалтай бүс нутгийг цаашид илүүтэйгээр нягтлан судалж
Монголын түүхийн зангилаа асуудлыг шийдэхэд сэжим болгох нь бидний гол зорилго
бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд хил залгаа болон алс хол орших ижил төстэй
дурсгалуудтай харьцуулан, тэдний хоорондын харилцаа, залгамж холбоо зэргийг
анхаарах шаардлагатай байна.
1. ХАЙГУУЛ СУДАЛГАА
Арга зүй
Энэ жилийн хайгуулын арга зүй өмнөх жилийн хайгуулын аргазүйгээс зарчмын
хувьд ялгаагүй байсан болно. Хайгуул нь 2 км.кв хэмжээтэй талбайд дөрвөн
хүний бүрэлдэхүүнтэй уртраг, өргөргийн дагуу самнах маягтай хийгдэв. Хайгуулд
оролцогчдын зай дунджаар 50-100 м байсан бөгөөд энэ жилийн хайгуулын талбай нь
ихэвчлэн өндөр уул, ой модтой газарт байсан тул хоорондын зайн хэмжээ харилцан
адилгүй байсан билээ.
Хайгуулын багийн бүрэлдэхүүн талбай тус бүрээр нь бэлдсэн агаарын зургийг
ашиглав. Хайгуулын оролцогчид дурсгалын гэрэл зураг, тодорхойлолт, хэмжилт
гэсэн үндсэн гурван чиг үүрэгтэй ажилласан болно. Хайгуулаар илэрсэн гэрэл
зураг, тодорхойлолт зэрэгт тулгуурлан нийт дурсгалын мэдээллийг багтаасан
хүснэгтийг гаргав. Дурсгалын дугаарыг өмнөх жилийн дугаараас үргэлжлүүлэн
хийсэн. Хайгуулаар газрын гадарга дээр түүврээр олдвор илэрсэн тохиолдолд илүү
нарийвчилсан байдалтай хайгуулыг үргэлжилүүлж, 5-аас дээш олдвор цугларвал
“Дурсгал” хэмээн бүртгэж авсан болно.
Мөн сонгосон хайгуулын талбайгаас гадна талд буюу Баруун Байдлагийн, Дунд
Байдлаг, Хэрлэнгийн баруун эрэг зэрэг газарт “орчны хайгуул”-ын ажлыг гүйцэтгэв.
Энэ нь тухайн бүс нутагт буюу археологийн дурсгалын тархалт, хоорондын уялдаа
холбоо, ялгамжтай талуудад дүн шинжилгээ хийхэд гол зорилго байсан болно. Тухайн
орчны хайгуулаар илэрсэн дурсгалын бүртгэлийн ажлыг цаг хугацааны давчуу
байдлаас шалтгаалан зарим тохиолдолд гэрэл зураг, хэмжээ зэргийг аваагүй болно.
Эдгээрийг дараа дараа жилийн судалгааны явцад нэмэлт баримтжуулалтыг хийх
болно.
Товч үр дүн
Төслийн багийнхан хайгуулын талбайг нийт 140 км.кв талбай буюу уртраг, өргөргийн
дагуу чиглэлтэй 2 км.кв бүхий 35 ширхэг квадратад хуваасан бөгөөд өмнөх жилдүүдэд
21 талбайд хайгуул хийж 246 дурсгал шинээр илрүүлэн олж бүртгэсэн байна2.
Энэ жилийн хайгуулаар хойд талын 8 талбай болон зүүн урд талын хоёр талбайд
хайгуулын ажлыг гүйцэтгэсэн юм. Эдгээр нь 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 35-р квадрат буюу нийт
9 хайгуулын талбай болно. Харин орчны хайгуулын явцад нийт 129 дурсгал шинээр
тэмдэглэв.
Ч.Амартүвшин, Т.Сасада, Г.Эрэгзэн, Я.Үсүки, Л.Ишцэрэн. Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нутаг Зүүн Байдлагийн гол:
Монгол-Японы хамтарсан “Монголын төмөрлөгийн түүх” төслийн хээрийн шинжилгээний ангийн тайлан. УБ., 2011. т. 14.
АХГБСХ.
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Энэ жилийн хайгуулын ажлын хүрээнд нийт 70 дурсгал шинээр илрүүлэн олж
бүртгэсэн бөгөөд эдгээрийн дотор хиргисүүр 2, дөрвөлжин булш 12, түрэгийн үеийн
хашлага чулуу 26, дөрвөлжин хэлбэртэй булш 3, чулуун байгууламж 24, түүвэр олдворт
газар 3 тус тус багтаж байгаа болно (Хавсралт 1).
Хавсралт 1: Хайгуулын ажлын товч мэдээлэл
Хайгуулын ажлын нийт талбай

140 км. Кв

2011 онд гүйцэтгэсэн талбайн хэмжээ

18 км.кв

2012 онд гүйцэтгэсэн талбайн хэмжээ

32 км.кв

2013 оны гүйцэтгэсэн талбайн хэмжээ

36 км.кв

Хайгуулаар илэрсэн дурсгалын тоо

70

1

Хиргисүүр

2

2

Дөрвөлжин булш

12

3

Түрэг хашлага

26

4

Түүвэр олдворт газар

3

5

Чулуун байгууламж

24

6

Дөрвөлжин хэлбэртэй булш

3

Хавсралт 2: Орчны хайгуулын ажлын товч мэдээлэл
1

Хиргисүүр

29

2

Дөрвөлжин булш

67

3

Чулуун байгууламж

14

4

Булш

13

5

Түрэг хашлага

6

Нийт

50
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Хавсралт 3: Хайгуулаар илэрсэн дурсгалын бүдүүвч зураг

2. ЗУУХНЫ МАЛТЛАГА СУДАЛГАА
Хустын булагийн төмрийн хүдэр хайлуулах дурсгалт газарт 2013 оны 06-р сарын 05ны өдрөөс 06-р сарын 19-ний өдөр хүртэл нийт гурван талбайд малтлага судалгааны
ажлыг хийв.
Өнгөрсөн жилийн малтлагаар илэрсэн төмрийн хүдэр хайлуулах 2-р зуух
(Eх.12.01), 3-р зуух (Eх.12.01), мөн зуухны хаягдал агуулсан нүх бүхий Pit-3-н үлдэгдэл
хэсгүүдийг нийт талбайгаар нь гаргах зорилготой энэ жил талбайг сунган малтлага
судалгааг хийлээ.
2012 онд малтсан талбай Eх.12.01 болон Eх.12.02 талбайгаас хойш нь 5 х 5 м
хэмжээтэй 2 талбайг шинээр нээж Eх.13.01 болон Eх.13.02 хэмээн нэрлэв. Мөн
Eх.12.01 талбайн зүүн хэсэгт олдсон Pit-3 нүхийг бүрэн гүйцэд гаргахын тулд Eх.12.01
талбайн зүүн хэсэгт зүүнээс баруун 2 х 5 м өргөнтэй, хойноос урагш 5м урттай
талбайг нээж Eх.13.03 хэмээн нэрлэв.
Хэмжилт хийх үед тэг цэг болгон авсан (UTM солбицол 49) ба 2011, 2012 онуудад
ашигласан цэгийг энэ жил мөн хэрэглэв. Далайн түвшнээс ВМ02 (N48°01′52.1067,
E108°26′49.8363) 1397.227 м бөгөөд Ex.13.01 баруун хойд булангийн цэгийн солбицол,
өндөр нь (N48°01′49.86, E108°26′55.47) 1389.523 м, Ex.13.02 талбайн баруун хойд
булангийн цэгийн солбицол, өндөр нь N48°01′49.91, E108°26′55.70, 1389.613 м,
Ex.13.03 талбайн баруун хойд булангийн цэгийн солбицол, өндөр нь N48°01′49.80,
E108°26′56.00, 1389.382 м байна.
Малтлагын талбай тус бүрийн зүүн болон баруун талуудад зүсэлтийн зураг хийж
хөрсний давхаргыг шалгах зорилготой 0.5 м өргөнтэй хана үлдээсэн. Харин төмрийн
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хүдэр хайлуулах 2-р зуух болон зуухны хаягдал агуулсан Pit3-г бүхлээр нь гаргах
зорилгоор Eх.13.02 талбайн өмнөд хэсгийн ханын хагас хэсгийг бүтэн малтсан болно.
Eх.13.01 талбайн малтлага
Тус талбайгаас төмрийн
хүдэр хайлуулах 4-р зуух болон
5-р зуухны нэг хэсгийг илрүүлэн
олж малтлагыг хийв. Мөн Eх.12.02
талбайд илэрсэн төмрийн хүдэр
хайлуулах 3-р зуухны дагалдах
нүхийг мөн илрүүлсэн боловч
хэмжээний хувьд жижиг байлаа.
Хөрсний 2-р давхаргаас хүрэл
эдлэлийн хэсэг нэг ширхэгийг
илрүүлэв.

Хүдэр хайлуулах 4-р зуух
Eх.13.01
талбайн
өнгөн
хөрсний доод үе буюу 2-р
хөрсний давхаргаас төмрийн
хүдэр хайлуулах 4-р зуухыг
илрүүлсэн юм. “П” хэлбэрийн
цагаан өнгийн хөрсний хэсэг
илэрсэн бөгөөд түүний дотор
талд зуухны ханын хэсэг болон
бөөн шлак бүхий дөрвөлжин
хэлбэрийн саарал хүрэн өнгийн
хэсэг гарав. Цагаан хэсэг нь их
галд өртсөн хэсэг бөгөөд түүний
дотор талын саарал хүрэн 60
х 60 см дөрвөлжин хэсэг нь
төмрийн хүдэр хайлуулах зуухны хэсэг байлаа.
Энэ зуухны хойд талд баруунаас зүүн 240 см, хойноос урагш 110 см хөндлөн
урт зууван дугуй хэлбэрийн дагалдах нүх байх ба эндээс хөөрөгний шавар хушуу,
зуухны ханын хэсгүүд, төмрийн баас ихээр гарсан. Тус нүхийг зуухыг нураах үед
хаягдал хийх зориулалттай хэмээн таамаглаж байна. Мөн эндээс хурууны ором
бүхий зориулалт нь тодорхойгүй шавар ваарны дутуу хийж орхисон олдвор илэрсэн.
Тус зуух нь хэлбэрийн хувьд дөрвөлжин бөгөөд зууван хэлбэртэй дагуул хаягдлын нүх
бүхий төмөр хайлуулах зуух ба төмрийн хүдэр хайлуулах 5-р зуухтай ижил төрлийн
зуух хэмээн бодож байна. Энэ жил зуухны дээд өнгөн хэсгийг малтсан ба ирэх жил
зуухны суурь хүртэл малтахаар төлөвлөж байна.
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Ex.13.02 талбайн малтлага судалгаа
Ex.13.02 талбайгаас төмрийн хүдэр хайлуулах 5-р зуух, Pit.5 нүхний нэг хэсэг, Pit.3
нүхний нэг хэсэг, галд түлэгдсэн хөрс болон бөөн шавар эдлэл агуулсан нүх зэрэг
үлдэгдлүүд байв. Төмрийн хүдэр хайлуулах 5-р зуух нь талбайн баруун ханын доогуур
хагас хэсэг нь орж Ex.13.01 талбайн зүүн ханын хэсэгт төгсгөл нь гарч ирэв. Pit 5
болон Pit 3 нүхнүүд нь Ex.13.03 талбайн хэсэгт хагас нь илэрч гарсан.
Төмрийн хүдэр хайлуулах 5-р зуух
Ex.13.01
талбай
болон
Ex.13.02 талбайд төмрийн хүдэр
хайлуулах зуух илэрсэн. Өнгөн
хөрсийг цэвэрлэсний дараа
“П” хэлбэрийн цагаан саарал
өнгийн шатсан ором гарав.
Түүний дотор талд их галд
шатаж харласан зууван дугуй
хэлбэрийн зуухны суурь хэсэг
илэрсэн бөгөөд дотроос нь
хөөрөгний шавар хушуу, зуухны
ханын хэсэг, төмрийн баас
зэрэг зүйлс илрэв. Тус зуух нь
EX.13.02 талбайгаас илэрсэн
4-р зуухтай ижил хэлбэртэй байна .
Pit.5 нүх
Eх.13.02 талбайн зүүн өмнөд хэсгийн булангаас илэрсэн бөгөөд, шатсан цагаан
хөрсөн давхарга бүхий нүх байлаа. Тус нүхний доод хэсэг хүртэл гал түлэгдэж
хөрсний өнгө цагаан болсон тус нүхнээс жижиг хэмжээний төмрийн баас, ханын
хэсгүүд мөн төмөр мөхлөгүүд гарсан юм. Тус төмөр мөхлөгүүд нь 1-2 см бөөрөнхий
хэлбэрийн төмөрнүүд их гарсан нь тус нүхэнд хайлсан төмрийг гаргаж ирж баас,
модны нүүрс зэргээс цэвэр төмрийг гаргаж авах зориулалт бүхий нүх (Bloom Iron)
хэмээн таамаглаж байна.
Төмрийн хүдэр хайлуулах 2-р зуух
Ex.13.02
талбайгаас
илэрсэн 3-р зуухын хойд
талын хэсгийг энэ жил
малтаж тус зуухны суурь
хэсгийг
бүтэн
малтаж
дууслаа.
Тус
зуухны
сууринд гонзгой хэлбэрийн
100 х 50 см, 30 - 40 см зузаан
төмрийн
хаягдал
баас
үлдсэн ба төмрийн баасны
доод хэсэгт үнс ихээр
хуралдаж үлдсэн байна.
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Энэ нь зуухны суурийг ухсаны дараа төмрийн хүдэр, модны нүүрс хийхийн өмнө
модны навч болон өвс зэрэг зөөлөн зүйлсээр суурь нүхийг дүүргэсний үлдэгдэл юм.
Тус зуухны суурьнаас 3 ширхэг модны нүүрсний дээж аван он цаг тогтоох судалгааг
Япон улсад хийлгэсэн бөгөөд ①（BC160（94.1％）AD28, AD41（1.3％）AD49）②
（BC160（6.9％）BC135,
BC115（88.5％）AD3）③（BC179（95.4％）AD46）хэмээн
гарсан нь НТӨ I зуун буюу Хүннүгийн үед таарч байна.
EX.13.03 талбайн малтлага судалгаа
Pit.3 нүх. 2012 оны малтлага судалгаагаар тал хэсгийг малтсан бөгөөд энэ жил
Eх.12.01 талбайг зүүн тийш нэмж малтан тус хаягдал агуулсан нүхийг бүрэн малтаж
дуусгав. Өмнөх жилийн малтлагатай адил дээд хөрс болон доод хөрснөөс их
хэмжээний зуухны ханын хэсэг, хөөрөгний шавар хушуу, төмрийн баас зэрэг
илэрсэн ба ханын хэсгүүд болон хөөрөгний шавар хушуу нь сэргээн засварлаж
болохоор харьцангуй хадгалалт сайтай олдворууд гарсан юм.
Зуухны ханын хэсгүүд.
Зуухны ханыг хатуу, чулуу
ихтэй
шавраар
хийсэн
бөгөөд одоогоор зуухны
доод
биеийн
хэсгүүд
илрээд байна. Зуухны дээд
хэсгүүд олдоогүйг дараах
байдлаар
тайлбарлаж
болно. Зуухны доод хэсэг
нь дээд хэсгээ бодвол илүү
өндөр хэмд халдаг учир
хатуурч хэлбэрээ хадгалан
үлддэг байна. Харин дээд
хэсэг бага хэмд халж бараг хатуурал явагддаггүй учир зуухыг нураах үед эвдэрч,
олон жил газрын хөрсөн доор байхдаа ердийн шороотой холилдон уусаж алга
болсон хэмээн үзэж байна.
Илэрсэн ханын хэсгүүд нь салхи дамжуулах хоолойг налуу байрлалаар
суурьлуулсан нүхнүүдтэй бөгөөд энэ нь нэг хөөрөгнөөс олон хоолойг гарган зууханд
салхи дамжуулж байжээ гэсэн таамагт хүргэж байна.
Төмрийн баас. Малтлагаас их хэмжээний төмрийн баас илэрсэн бөгөөд
ихэнх зуухны дотор талаас гарсан модны нүүрсний оромтой, мөн урсаж тогтсон
байдалтай хэсгүүд их байна. Харин соронзоор илэрсэн хэсгүүд нь төмрийн хүдрийн
маш жижиг хэсгүүд байх бөгөөд цутгуур болон дархны үйлдвэрлэлийн үеийн төмрийн
баас одоогоор илрээгүй болно.
Хөөрөгний шавар хушуу. Энэ жилийн малтлага судалгаагаар олон тооны
хөөрөгний шавар хушуу бүтнээр болон хагарсан жижиг хэсгүүд болсон байдалтай
илэрсэн. Бүтэн шавар хушуу нь хөөрөгний хошуу орох хэсэг нь далбагар дугуй ба
хананд нийлэх хэсэг нь нарийссан байна. Шавар хушууны ханын хэсгийн дотор голч
нь 4 см бөгөөд, өндөр хэмд улайсан 5,5 см болж томорсон байна. Хөөрөгний хэсэгтэй
нийлэх талын дотор тал нь 8 см голчтой байна. Бүтэн шавар хушуу 10 орчим олдсон
ба хамгийн урт нь 17,5 см, хамгийн богино нь 6,7 см байна. Тус шавар хошууг Хустын
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булагт байх шавар шатаах
зууханд хийсэн байх хэмээн
таамаглаж байна.

Ваар. Ex.13.03 талбайн малтлагаас 1
ширхэг саарал өнгийн ваарны амсрын
хэсэг илэрсэн. Бусад талбайгаас ваар
савны гэх зүйл гараагүй болно.
Чулуун эдлэл. Тус талбайгаас чулуун
алх болон, чулуун дөш гарсан. Чулуун алх
нь жижиг хэмжээтэй бөгөөд хоёр үзүүр
хэсэгтээ цохилтын ул мөр бүхий хонхойсон
байна.
Чулуун дөшний дээд тал нь төмрийн зэв бүхий үлдэгдэлтэй байна. Тус хоёр чулуун
эдлэл нь төмрийн хүдэр буталж жижиглэх болон хайлсан цул төмрийг төмрийн хаягдал
бааснаас салгаж авах үед хэрэглэж байсан болов уу хэмээн таамаглаж байна.
Төгсгөл
Энэ жилийн малтлага судалгаагаар төмрийн хүдэр хайлуулах зуух 2, олдвор
бүхий нүх 1, шавар эдлэлтэй түлэгдсэн хөрс бүхий нүх 1-ийг илрүүлэв. Тус дурсгалт
газарт төмрийн хүдэр хайлуулах зуухыг газар ухаж суурьлуулан, төмрийн хүдрийг
модны нүүрсээр шатааж хайлуулж байсан ба ухсан нүхний дээр шавраар зуух
барьж түүндээ салхи дамжуулах хоолойг ашиглан галыг хөгжөөн үйлдвэрлэл (Bloom
Iron) явуулж байсан нь тодорхой болсон.
Сүүлийн гурван жилийн малтлагаар төмрийн хүдэр хайлуулах 5-н зуухыг
илрүүлсэн бөгөөд хэлбэрийн хувьд гурав ангилж болохоор байна. Ийм төрлийн зуух
одоогоор өмнөд Сибирийн Хакас, Байгал нуурын баруун эрэг, Орхон голын хөндий
зэрэг газруудаас олдоод байгаа бөгөөд эдгээр газруудаас гарсан зуухнуудтай
харьцуулсан судалгааг хийж ирэх онд төслийн 3 жилийн нэгдсэн үр дүнг ном болгон
гаргахаар ажиллаж байна.
Тус дурсгалт газраас дархны болон цутгуурын үйлдвэрлэлийн ул мөр одоогоор
олдоогүй байна. Хустын булагийн үйлдвэрлэлийн газар баяжуулсан төмрийг хаана
аваачиж бүтээгдэхүүн хийж байсан бэ? гэдэг асуудал цаашдын судалгааны нэгэн
зорилт болон үлдэж байна.
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Ирэх жилээс малтлага судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэн модны нүүрс бэлдэж
байсан газар болон, бусад үйлдвэрлэлтэй холбоотой газруудыг шинээр илрүүлэн
олох, мөн ваар сав шатааж байсан зуухыг нэмж малтах зорилготой.
Судалгааны ажлын үр дүнд Хүннүгийн төрийн зохион байгуулалтанд үйлдвэрлэлийн
ямар системтэй байсан тухай асуудлыг гаргаж ирэх нь бидний эцсийн зорилго юм.
3. БУЛШ ОРШУУЛГЫН МАЛТЛАГА СУДАЛГАА
Зорилго
Тус бүс нутагт илэрсэн Хүннүгийн үйлдвэрлэлийн чухал дурсгал болох төмрийн
хүдэр хайлах зуухны малтлага судалгааг хийж тархалт, бүтэц, зохион байгуулалт,
хүдэр хайлах технологи, мөн холбогдох он цагийг тодруулахын зэрэгцээ уг дурсгалыг
үлдээгчидтэй холбогдох бусад дурсгалуудыг илрүүлэн бүртгэх, ардын уламжлалт
соёлд үлдсэн ул мөрийг тодруулах, бүс нутгийн геологийн тогтоцыг нарийвчлан
судалж, түүгээр дамжуулан Хүннүгийн төмөрлөгийн үйлдэрлэлийн гол түүхий эд болох
төмрийн хүдрийг олзворлож байсан ордыг олж тогтоох зэрэг зорилттой холбоотой
юм.
Энэ жилийн хувьд төслийн судалгааны хэсгүүдээс төмрийн хүдэр хайлуулах зуухны
малтлага судалгаа болон археологийн нарийвчилсан хайгуул судалгааны ажлууд
үргэлжлэн хийгдсэн ба шинээр төмрийн үйлдвэрлэл эрхлэж байсан хүмүүсийн
оршуулгыг илрүүлэх зорилготой эртний булшны малтлага судалгааг нэмж зохион
байгуулав. Шинээр зохион байгуулсан булшны малтлага судалгааны багийг тус
хүрээлэнгийн Хүннүгийн археологийн судалгааны секторын эрдэм шинжилгээний
ажилтан, доктор Г.Эрэгзэн хариуцан ажилласан ба туслах ажилтнаар МУИС-ийн
Улаанбаатар сургуулийн Археологийн тэнхимийн төгсөгч Г.Энхмагнай, Э.Амарболд,
СУИС-ийн оюутан Ж.Санчирболд нар ажиллав.
Булшны малтлага судалгааны баг нь өмнөх жилийн хайгуул судалгааны үр дүнд
илрүүлсэн дурсгалаас сонгон малтан шинжлэх зорилготой ажлаа эхлүүлсэн. Энэхүү
2 дурсгалыг сонгон авсан нь уг дурсгалууд өмнөх жилүүдэд хийсэн археологийн
нарийвчилсан хайгуул судалгааны үр дүнд илрүүлэн тэмдэглэсэн эртний булш
оршуулгын дурсгалууд дотроос Хүннүгийн үед холбогдох боломж хамгийн өндөр
байсантай холбоотой юм. Гэхдээ энэ 2 дурсгал нь гадаад чулуун байгууламж
дугуйвтар хэлбэртэй (өнгөн хөрсний цэвэрлэгээ хийхээс өмнө дугуйвтар хэлбэртэй
харагдаж байсан), төв хэсэгт чулуугүй, бага зэрэг хонхорхой зэрэг зарим
шинжээр “хүннү булш”-тай төстэй байсан ч байрлах орчин, байрлал зүй, гадаад
байгууламжийн чулууны өрлөг зэрэг олон шинжээр сонирхон буй үеийн дурсгалаас
өөр байсныг тэмдэглэх хэрэгтэй. Судалгааны багийн гишүүд зөвлөлдсөний эцэст
хайгуулаар илрүүлсэн дурсгалууд дотор дээрх 2 дурсгалаас өөр Хүннүгийн үед
холбогдуулах боломжтой дурсгал байхгүй, мөн өмнө нь судлагдаагүй хэлбэрийн
дурсгал тул малтлан шинжлэх нь зүйтэй хэмээн тогтсон юм.
Харин судалгааны явцад археологийн нарийвчилсан хайгуул судалгааны баг
малтлага хийж буй дурсгалаас холгүйхэн газраас гадаад хэлбэр, байрлах газрын
шинж зэргээр Хүннүгийн дурсгал байж болох 7 булш бүхий бэсрэг оршуулгын газрыг
шинээр илрүүлсэн тул өмнө өгүүлсэн 2 дурсгалын 1-ийг малтан шинжилсний дараа
цаг хугацааны боломжид хавчигдан шинээр илрүүлсэн оршуулгын газрын хамгийн
жижиг нэгэн булшийг сонгож малтан судлав.
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Дурсгалын байршил
Малтлага судалгаа хийсэн 2 булш Намсрайн ухаа хэмээх урагш Хэрлэн гол руу
шахаж, хойш Баруун Бүрхийн голын дунд урсгал хүртэл урт үргэлжилсэн өндөрлөгийн
өмнө болон баруун хажууд байрлана. Намсрайн ухаа нь далайн түвшнээс дээш
1603 м өргөгдсөн нилээд өндөр гүвээ юм. Түүний баруун талаар Хушийн гол хэмээх
жижиг горхи хөвөөлөн урсах ба энэхүү горхины баруун талын өндөр дэнж нь Зүүн
хүрээ байрлаж байсан газар билээ. Уг дэнжийн баруун талаар Зүүн Байдлагийн гол
урсах ба тус төслийн хүрээнд хийгдэж буй төмрийн хүдэр хайлах зуухны малтлага нь
энэхүү дэнжийн баруун хойд захад Хустын булагийн эхэнд байрлана. Зүүн Хүрээ
байсан өндөр дэнжийн арын уулыг Тогос хайрхан хэмээнэ. Тогос хайрхан 1892 м
өндөр, оройгоор модтой уул юм. Энэ жил биднийг малтлага судалгаа хийж байх үед
буюу 6-р сарын 9-нд Тогос хайрхан уулыг тахих ёслол болсон. Намсрайн ухаагийн
зүүн тал нь Баруун Бүрхийн голын хөндий бөгөөд уг хөндийгөөр дээш өгсөн 20 км
орчим зайд Мөнгөнморьт сумын төв байрлана.
Дээр өгүүлсэнчлэн малтлага хийсэн булшнууд нь Намсрайн ухаагийн өмнө
болон баруун хажууд буюу хоорондоо 2.4 км зайтай байрлана. Эхэлж малтсан булш
нь ухаагийн баруун хажууд н.Сэрээжав хэмээх айлын өвөлжөөний ард байрлах
бөгөөд энд зүүн хойноос баруун өмнө тийш ташуулдсан байдалтай цувуулан
тавьсан гадаад чулуун байгууламжтай 5 булш мэдэгдэж байв. Малтахаар сонгосон
1-р булш нь хамгийн зүүн талд буюу газрын өндөр талд байрлах ба түүнээс баруун
өмнө тийш 85 м зайд хэмжээгээр арай жижиг булш, газрын нам хэсэгт бөөрөөр нь
нийлүүлэн тавьсан харьцангуй жижиг хэмжээтэй 3 булш байрлана. Эдгээр булшнууд
нь ерөнхийдөө газрын өнгөн хөрсөн дээр ил цухуйх дөрвөлживтөр хэлбэрийн чулуун
байгууламжаар танигдах ба газрын өндөр хэсгээс нам тал руу хэмжээ нь багасч
байгаа нь сонирхолтой юм.
Хавсралт 6: Малтлага судалгаа гүйцэтгэсэн газрын байршил

Малтлага судалгаа хийсэн 2-р булш нь Намсрайн ухаагийн өмнө талд, урагш
сунаж тогтсон намхан хошууны араар дайрах хөтөл, авто замын хойхно байрлана.
Ерөнхийдөө уулын өмнө талын судаглан тогтсон хотгорын баруун хажуугийн наран
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ээвэр налуу дэвсэг юм. Энд голдоо чулуугүй хүрээлсэн маягтай тавьсан чулуун
байгууламжтай 7 булш байна. Бидний сонгон авч малтлага хийсэн булш нь эдгээрийн
дунд хэсэгт байрлах бөгөөд хэмжээгээр хамгийн жижиг нь юм.
Булшны тодорхойлолт
1-р булш. Намсрайн ухаагийн дунд хирд, баруун бэлийн хэвгий газарт байрлах
бөгөөд байршил нь хойд өргөрөгийн 48o 02’ 52.2’’, зүүн уртрагийн 108’ 29’ 27.9’
солбилцолд, далайн түвшнээс 1416 м өндөрт оршино.
Уг булш газрын өнгөн хөрсөн дээр ил цухуйн харагдах гадаад чулуун байгууламжтай
ба чулуун байгууламж нь уртрагийн дагууд бага зэрэг сунасан дугуйвтар хэлбэртэй,
төв хэсгийн чулууд хөндөгдсөн шинжтэй хэсэг газарт чулуу үгүй болсон тул гадаад
байдлаар Хүннүгийн жирийн жижиг булштай төстэй харагдаж байв. Гадаад чулуун
байгууламжийн хэмжээ зүүнээс баруун тийш 9 м, хойноос өмнө тийш 8 м бөгөөд төв
хэсгийн чулуугүй талбай 2.5 х 1.5 м хэмжээтэй юм.
Малтлагыг хийхдээ гадаад чулуун байгууламжийг бүрэн багтаасан байдлаар 10.5
х 9 м хэмжээгээр талбай сонгон цэвэрлэгээг эхлүүлсэн. Талбайг сонгохдоо зүг чиг
бус гадаад чулуун байгууламжийн хэлбэрийг дагасан ба гол тэнхлэгийг татахдаа
сонгосон талбайн голыг дайруулахыг эрмэлзсэн юм. Бидний сонгосон талбайн урт
тэгш хуваагдах боломжгүй тул гол тэнхлэгийг татахдаа баруун хананаас 5 м, зүүн
хананаас 5.5 м зайтай утас татаж талбайг 2 хуваагаад, түүний баруун хагасыг эхлэн
цэвэрлэсэн. Баруун хагасын чулуун дараасыг ил гаргах явцад дараасын баруун хойд
болон баруун өмнө талын булангууд нь харьцангуй зөв хэлбэртэй буюу тэгш өнцөг
гарган тавьсан нь мэдэгдсэн. Энэ нь уг булшны гадаад чулуун байгууламж дугуйвтар
бус харин дөрвөлжин, эсвэл тэгш өнцөгт дөрвөлжин хэлбэртэй байж болохыг
харуулсан юм. Дараа нь үлдсэн зүүн хагасын чулуудыг цэвэрлэж булшны гадаад
чулуун байгууламжийг бүрэн ил гаргах ажлыг хийж, гэрэл зураг авч баримтжуулсан.

1-р булшны гадаад чулуун байгууламжийн дэвсгэр зураг
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Эхний өнгөн хөрсийг хуулсан цэвэрлэгээний дараа булшны гадаад чулуун
байгууламжийн өмнөд хэсгийн зарим чулууд сонгосон талбайд бүрэн багтаагүй тул
талбайг тэлэх шаардлага тулгарсан. Чулууны байдлыг харгалзан өмнө тийш 0.5 м тэлж
цэвэрлэгээ хийснээр сонгосон талбай 10.5 х 9.5 м хэмжээтэй болсон.
Өнгөн хөрсийг хуулж цэвэрлэсний дараа булшны гадаад чулуун байгууламж
замбараагүй чулуун дараас бус нилээд сайн зохион байгуулалттай буюу цэгц,
дараалалтай хийгдсэн дөрвөлжин хэлбэртэй болох нь ажиглагдсан бөгөөд зах
хэсгүүдээр зарим нэг чулууд анхны байрлалаас хөдлөсөн нь мэдэгдсэн. Тиймээс
чулуун байгууламжийн анхны хэлбэрийг гаргах, хир зузаан болохыг мэдэх үүднээс
чулуун дараасын ирмэгүүдээр тарсан сул чулуудыг зайлуулах, чулуун дараасын
гадна ирмэгээс сонгосон талбайн шугам хүртэлх чулуугүй талбайг 0.15 - 0.2 м
гүнтэйгээр цэвэрлэх ажлуудыг хийсэн. Ийнхүү цэвэрлэсний дараа булшны гадаад
чулуун байгууламж 8.5 х 7.5 м хэмжээтэй зүүн хойноос баруун өмнө тийш бага зэрэг
сунасан дөрвөлжин хэлбэртэй болох нь тодорсон юм.
Үүний дараа гадаад байгууламжийн төв хэсгийн чулуугүй талбайд хуралдсан
шороог авч цэвэрлэхэд төдий л гүн бус агаад тэр хэсэгт байсан чулуудыг ховхлон
авсан болох нь мэдэгдсэн. Энэ нь гадаад байгууламжийн тухайн хэсэгт хожим тонох
зорилгоор ухсаныг илтгэх бөгөөд чулуун дараас сайн зохион байгуулалттай, нэг
чулууны ирмэгийг нөгөөгөөр нь дарж түгжих маягаар үйлдсэн тул тонуулчид шалыг
гартал ухаж чадалгүй орхисон болохыг харуулж байв.
Гадаад байгууламжийн ирмэгийг гарган цэвэрлэсний дараа дээд хэсгээр байх
зарим нэгэн хөдөлсөн сул чулуудыг авч цэвэрлэхэд уг байгууламжийн төв хэсэгт 7 х
6 м хэмжээтэй тэгш өнцөгт дөрвөлжин хэлбэрийн чулуун өрлөг ажиглагдаж эхэлсэн.
Тиймээс бид төв хэсэгт чулуун хашлагатай хэмээн таамаглаж чулуун байгууламжийн
баруун хойд талын булангийн чулуудыг ховхлон авч дээрх чулуун өрлөг хүртэл
цэвэрлэсэн юм. Ингэхэд төв хэсгийн чулуун өрлөг нь 3-4 үеэр давхарлан өрсөн ба
зарим хэсэгт хавтгай чулуугаар гадна талаас налуулан манасан байдалтай болох
нь мэдэгдсэн. Нэгэнт төв хэсэгт чулуун хүрээ буюу хашлагатай төстэй байгууламж
байгаа нь мэдэгдсэн тул үлдсэн 3 талын гадна талаас манасан чулуудыг зайлуулан
төв хэсгийн байгууламжийг ил гаргах ажлыг хийсэн.
Төв хэсгийн байгууламжийн гадна захаар манасан чулууд нь хойд болон өмнө
хананы хэсэгт 1 м гаруй өргөн, зүүн баруун хана талаар түүнээс арай нарийхан
талбайг хамарсан байх ба төв байгууламжид наалдсан хэсэгт харьцангуй зузаан
хэд хэдэн үетэй, харин зах хэсгээр дан болон 2 давхар өрлөгтэй болж намссан
байв.
Энэхүү манаас чулуудыг зайлуулсны дараа төв хэсэгт 6.6 м урттай, зүүн талын
хана нь 5.5 м, баруун талын хана нь 4.3 м урттай буюу зүүн талаар өргөсөн тэгш өнцөгт
хэлбэрийн чулуун байгууламж ил гарсан. Уг чулуун байгууламж нь манайд түгээмэл
тохиолддог гадуур нь чулуугаар өрлөг хийн хүрээ үүсгээд дотор талыг нь чулуудаар
дүүргэсэн маягтай бус төв хэсгээс гадагш хэдэн үеэр үелүүлэн тойруулж чулуу
өрж үйлдсэн болох нь ажиглагдсан юм. Өөрөөр хэлбэл, төв хэсэгт нэг эгнээ чулуун
өрлөг хийгээд түүний гадна талаар тойруулж чулуу өрөхөд тэгш өнцөгт хэлбэрийн
дараас үүсэх бөгөөд тэрний гадуур дахин хэдэн үе чулуу тойруулж тавьжээ. Бидний
ажигласнаар төв хэсгийн нэг эгнээ чулуун өрлөг 1.5 м орчим урттай, 0.5 м орчим
өргөнтэй бол түүний гадуур 4-5 үеэр чулуу тойруулан тавьсан байв. Энэ чулуун
байгууламж нь дээш овойсон болон доош хотойсон биш харьцангуй тэгш, тэвхгэр
юм.
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1-р булшны гадаад чулуун байгууламжийн дороос илэрсэн цагариг хэлбэрийн чулуун хүрээ

Бид чулуун байгууламжийг зайлуулан малтлага хийхийн өмнө шалгах зорилгоор
чулуун байгууламжийн баруун хойд булангаас сонгон авсан талбайн хүрээ хүртэлх
зайнд 4 х 3 м талбай аван 0.2 - 0.3 м гүнтэйгээр малтлага хийв. Энэ шалгалтын явцад
чулуун байгууламжийн хойд хананы дагууд тод хар өнгийн нүхний толбо ялгарч эхэлсэн.
Тиймээс энэхүү толбыг нарийвчлан шалгах үүднээс хусч цэвэрлэхэд 0.1 м орчим
өргөнтэй нарийхан зурвас болох нь мэдэгдсэн тул толбын гүнийг мэдэх зорилгоор
чулуун байгууламжийн хойд хананаас сонгосон талбайн гадна шугамын чиглэлд гол
тэнхлэгийн дагуу 0.5 м өргөнтэй суваг татан малтлага хийж үзэв. Тэгэхэд 0.2 м гүнээс
байгалийн эх хөрс болох шаргал өнгийн шаварлаг шороо болон хайрга холилдсон
хөрс сувгийн нийт талбайгаас илэрсэн бөгөөд энэ нь чулуун байгууламжийн гадна
талд ямар нэгэн нэмэлт байгууламж болон оршуулгын нүх байхгүйг харуулсан юм.
Малтлагыг цааш үргэлжлүүлэхийн тулд чулуун байгууламжийг 4 хуваан эхний
удаад баруун хойд буланг багтаасан хэсгийн чулууг авч цэвэрлэсэн. Тухайн хэсгийн
чулуудыг зайлуулсны дараа шалны хэсгээс дээр өгүүлсэн хар өнгийн судал чулуун
байгууламжийн захаар хүрээлсэн маягтай болох нь ажиглагдсан юм. Бид чулууг
зайлуулахаас өмнө хар өнгийн судлыг амьтны нүхний ором хэмээн таамаглаж
байсан бөгөөд чулууг зайлуулсны дараа энэхүү судал нь амьтны нүхний ором
гэхээс илүүтэй тодорхой дүрслэл байх магадлалтай болж ирсэн нь сонирхол татаж
эхэлсэн. Тиймээс уг судал бусад хэсгүүдэд байгаа эсэхийг шалгах зорилгоор чулуун
байгууламжийн зүүн өмнөд хэсгийг зайлуулан цэвэрлэсэн. Зүүн өмнөд хэсгийн
чулуудыг зайлуулахад уг чулуун байгууламжийн дороос цагариг хэлбэрээр тойруулан
тавьсан чулуун байгууламжийн хэсэг илэрсэн ба өмнө өгүүлсэн хар өнгийн судал
ч мэдэгдэж эхэлсэн юм. Хар өнгийн судал мөн л гадаад чулуун байгууламжийн
хэлбэрийг дагасан байдалтай байсан.
Дээрх байдал нь гадаад чулуун дараасын дор цагариг хэлбэрээр тойруулан
тавьсан чулуун байгууламж болон хар өнгийн судал буюу тодорхой хэлбэрийн
дүрслэл байгааг харуулсан бөгөөд эдгээрийг нарийн тодруулах үүднээс гадаад
чулуун дараасын үлдсэн хэсгүүдийг зайлуулж цэвэрлэв.
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Гадаад чулуун байгууламжийг зайлуулсны дараа төв хэсэгт жигд хэмжээтэй
чулуудыг нэг эгнээгээр тойруулан тавьж үйлдсэн цагариг хэлбэрийн хүрээ ил гарсан.
Гэвч уг хүрээний өмнө тал нь эвдэгдсэн бололтой чулууд нь энд тэндгүй тарсан
байсан бөгөөд ерөнхийдөө тал саран хэлбэртэй болсон байв. Эдгээр чулуудыг
бүрэн ил гаргаж гар зураг үйлдэн баримтжуулсны дараа дотор талд цэвэрлэгээ
хийсэн боловч ямар нэгэн эд өлгийн зүйл илэрсэнгүй. Тиймээс уг чулуун хүрээг авч
шалны хэсгийг нийтэд нь хусч цэвэрлэсэн.
Энэ цэвэрлэгээний үр дүнд дээр өгүүлсэн хар өнгийн судал нь ерөнхийдөө
гадаад чулуун байгууламжийн хэлбэрийг дагасан цагариг хэлбэртэй бөгөөд уг
цагаригнаас 4 зураас гарч төв хэсэгт уулзсан буюу ерөнхийдөө хүрдтэй төстэй
хэлбэрийн дүрс болох нь ажиглагдсан. Энэхүү судлын учир холбогдлын талаар
судалгаанд оролцсон судлаачид эсрэг байр суурьтай байв. Зарим хэсэг нь зориуд
хийсэн дүрс хэмээн үзсэн бол нөгөө хэсэг нь мэрэгчийн зам хэмээн таамагласан.
Ямартай ч энэхүү маргааныг таслах биет баримт илрээгүй тул үүнийг цаашдын
анхаарах асуудал хэмээн үзэж тайланд зориуд тодруулан бичиж үлдээв.
Хар өнгийн судал мэдэгдсэн түвшинд буюу өнгөн хөрснөөс 0.2-0.3 м гүнд нийт
талбайд байгалийн эх хөрс ажиглагдаж, чулуун байгууламжийн дор оршуулгын нүх гэх
мэт өөр нэмэлт байгууламж үгүй болох нь мэдэгдсэн. Гэвч таамгийг илүү тодруулах
үүднээс малтлага хийсэн талбайн хойд, төв, зүүн талын хэсгүүдэд сорилын суваг
татсан бөгөөд эдгээрийн аль алинаас шаргал өнгийн хайрга холилдсон байгалийн
эх хөрс гарсан тул малтлагыг зогсоож, нөхөн сэргээлт хийсэн.

Малтлагын явцыг харуулсан гар зураг

2-р булш. Намсрайн ухаагийн урд хэсгийн хөтлийн арын энгэр газарт байрлах
бөгөөд байршил нь хойд өргөрөгийн 48˚ 01′ 52.3″, зүүн уртрагийн 108˚ 30′ 46.3″
солбилцолд, далайн түвшнээс 1413 м өндөрт оршино. Энд цагариг хэлбэрийн гадаад
чулуун байгууламжтай нийт 7 булш байгаагийн төвд байрлах бөгөөд хэмжээгээр
хамгийн бага нь юм.
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Булшны гадаад чулуун дараас нь тал цагариг буюу баруун, хойд, зүүн талаар
тойруулсан маягтай тавьсан чулуудтай, өмнө тал нь задгай байв. Ил мэдэгдэх чулуудыг
бүрэн багтаасан байдлаар 4.5 х 4 м хэмжээтэй талбай сонгон өнгөн хөрсийг
хуулж цэвэрлэхэд чулуун дараасын хэлбэр илүү тодорсон бөгөөд баруун болон
хойд талаар 1 эгнээгээр, харин зүүн талаар 2 энгээгээр чулуу өрсөн тал цагариг
хэлбэртэй болох нь мэдэгдсэн. Чулуун дараасын голч 4 м орчим байв.
Дараасын өмнө талын чулууд үгүй болсон ба газрын нам тал болох зүүн талаар
харьцангуй олон чулуутай байсан тул бид энэ байдлыг зарим чулууд газрын уруу
гулсаж шилжсэн, эсвэл тоногдох явцад нам тал руу чулуудыг гаргаж хаясантай
холбоотой хэмээн таамаглаж гол тэнхлэгийг сонгосон талбайн баруун талын
шугамнаас 1.65 м зайд буюу ил гарсан чулуун дараасын төвөөс бага зэрэг баруун
тийш шилжүүлж хойд зүгийг баримжаалан татсан. Мөн гол тэнхлэгийн эсрэг хойд
хананаас 2 м зайд зүүн баруун тийш чиглэсэн утас татан талбайг 4 тэнцүү хэсэгт
хуваасан юм.
Дөрөв хуваасан хэсгээс эхлэн баруун өмнө талыг 0.5 м гүн малтан цэвэрлэсэн
бөгөөд энэ түвшинд сонгосон талбайн зүүн хойд хэсгээр оршуулгын нүхний толбо
бололтой хар хүрэн толбо бүдэг ялгарч эхэлсэн. Түүнчлэн энэхүү толбо ухсан нүхний
ором болох нь хойд болон зүүн хананы зүсэлтээс ч ажиглагдаж байв. Тиймээс толбыг
хөөж гаргах зорилгоор зүүн өмнө талын хэсэгт малтлага хийсэн ба энэ хэсэгт уг
нүхний толбо харьцангуй сайн ажиглагдсан. Харин хэмжээ нь ялимгүй жижгэрсэн
бөгөөд хэлбэр нь илүү тодорхой болж ирсэн. Дараа нь зүүн хойд болон баруун хойд
хэсгүүдэд малтлага хийснээр оршуулгын нүхний толбыг бүтнээр ажиглах боломжтой
болсон юм.

2-р булшны дэвсгэр болон зүсэлтийн зураг
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Оршуулгын нүхний ором 2.6 м урт, 1.1 м өргөн бөгөөд урт талаар чанх хойноос
өмнө зүгт чиглэсэн гонзгой хэлбэртэй аж. Нүхний булангуудыг дугуйлан гаргасан
бөгөөд хойд, өмнө талын өргөн ойролцоо хэмжээтэй байв. Нүхний толбын хойд
хэсэгт чигжээс бололтой 3 чулуу, өмнө захад 1 чулуу байсан нь 0.3 м гүнд ил цухуйж
эхэлсэн. Нүхний толбо хэдийгээр ийнхүү тод ялгарч харагдаж байсан ч зарим нэг
тэмдэглүүштэй онцлогууд байсан юм. Тухайлбал, уг толбоны өмнөд хагас нь шаргал
өнгийн холилдсон хөрстэй бол хойд хагас нь бор хүрэн өнгөтэй, харин төв хэсгээр
харьцангуй гүн хар өнгийн хөрс ялгарч харагдсан бөгөөд энэ нь уг нүх төдий л гүн
бус, эсвэл төв хэсгээр тонуулчид ухсан байж магадгүй гэх сэтгэгдэл төрүүлсэн.
Нэгэнт оршуулгын нүхний ором мэдэгдсэн тул бид хойноос өмнө тийш чиглэлтэй
үлдээсэн хамрыг авч нүхийг ил гарган цэвэрлэсэн ба дараа нь ормыг даган
нүхэн дотор малтлага хийсэн. Ингэхэд хойд болон өмнөд хагасын аль алинд өнгөн
хөрснөөс 0.45 м гүнд уг толбо дуусч үндсэндээ байгалийн эх хөрсөнд тулсан бөгөөд
төв хэсгийн тод хар толбо л хэмжээ нь багассан ч доош үргэлжилж байлаа. Тиймээс
уг хар толбыг даган нүхний төв хэсгийг доош малтахад ямар нэгэн эд өлгийн зүйл
гаралгүй үргэлжилсээр 0.95 м гүнд хүрч дууссан. Нүхэнд ямар нэгэн оршуулгын ул
мөр мэдэгдээгүй тул зүсэлтийн зургийг үйлдэж, гэрэл зургаар баримтжуулсны дараа
малтлагыг зогсоон нөхөн сэргээлт хийв.
Товч дүгнэлт
Энэ жил малтлага судалгаа хийхээр сонгосон хоёр булш нь гадаад чулуун
байгууламжийн хувьд нилээд сонирхолтой бүтэц, зохион байгуулалттай байсан
хэдий ч газрын гүнээс оршуулга болон ямар нэгэн эд өлгийн зүйл илэрч олдоогүй
тул уг дурсгалуудыг үлдээсэн хүмүүс болон тэдэнд холбогдох соёл, зан үйлийн
талаар, ялангуяа холбогдох он цагийн талаар тодорхой санал дүгнэлт гаргах
боломжийг олгосонгүй. Гэхдээ өмнө манай улсад малтлага судалгаа хийсэн төстэй
дурсгалуудын судалгааны үр дүн, угсаатны зүйн мэдээ зэрэгт дулдуйдан зарим нэг
санал, таамаглал дэвшүүлэх боломж байна.
Өмнө нь малтлага судалгаа хийсэн булшнууд дотор ямар нэг оршуулга болон тахил
тайлгын зан үйлийн ул мөргүй зөвхөн гадаад хэлбэрийн хувьд тухайн цаг үеийнхээ
булштай төстэй чулуун байгууламж бүхий “хуурмаг булш”-нууд цөөнгүй тоотой илэрч
байжээ. Тухайлбал, доктор У.Эрдэнэбат Монголд малтлага хийсэн дундад эртний
нүүдэлчдийн булш оршуулгын судалгааны хэрэглэгдэхүүнийг цэгцлэхэд 2003 оны
байдлаар ийм төрлийн булш 13 бүртгэгдсэн байна. Тэрээр мөн энэ төрлийн булшийг
өмнө нь тайланд тусгалгүй хасч орхиж байсныг дурьдаад малтан судласан “хуурмаг
булш”-ны тоо үүнээс хавьгүй илүү хэмээн үзсэн байдаг3.
Ийм “хуурмаг булш” буюу “хоосон булш”-ийг археологийн ном зохиолд кенотаф
хэмээн нэрлэдэг бөгөөд шарил чандрын үлдэгдэл болон тахил тайллагын зүйлсийн
ямар нэгэн ул мөрийг хадгалдаггүй боловч тодорхой цаг үед хүний гараар бүтсэн
байгууламж болохын хувьд археологийн дурсгалд зайлшгүй оруулах шаардлагатай
зүйл юм. Учир нь, ийм дурсгалыг “харь газар амь үрэгдээд нутагтаа эргэж ирээгүй
хүмүүс”-ийг хүндлэж, сүнсийг нь амирлуулах гэх мэт зорилгоор ард үлдэгсэд нь эх
нутагт нь хийж үлдээсэн болохын хувьд зан үйл болон оюуны сэтгэлгээ, тэр дундаа
эртний хүмүүсийн хойд насны талаарх төсөөллийн ул мөрийг судлан тодруулах нэг
биет хэрэглэгдэхүүн билээ.
3 У.Эрдэнэбат. Монгол булшны судалгаа. Дундговь аймгийн нутагт хийсэн археологийн судалгаа: Бага газрын чулуу. Эрхэлсэн
Ч.Амартүвшин, В.Ханичёрч. УБ., 2010. т. 321.
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Бидний энэ удаа малтлага судалгаа хийсэн 2 дурсгал нь гадаад байгууламжийн
хувьд нилээд хөдөлмөр зарсан, нарийн бүтэц зохион байгуулалттай байв. Тухайлбал,
1-р булшны гадаад чулуун байгууламж нь ойролцоо хэмжээний чулуудыг давхарлан
өрж, хэдэн эгнээгээр тойруулан тавьж үйлдсэн тэгш өнцөгт хэлбэрийн гол
байгууламж, түүний гадна талаар хавтгай чулууг налуулан тавьж хашсан ба гадуур нь
жигд хэмжээтэй чулуугаар манаас хийсэн чулуун байгууламж болох нь мэдэгдсэн.
Манай судалгааны баг энэхүү байгууламжийг цэвэрлэх, чулууг зайлуулахад бараг
10 хоног орчим зарцуулсан нь ямархуу нүсэр ажил орсон байгууламж болохыг
харуулах бөгөөд уг дурсгалыг үйлдэхийн тулд эртний хүмүүс чулууг олох, зөөх, өрөх
гэх мэт олон дамжлагаар ихээхэн хөдөлмөр зарсныг харуулна. Энэ нь нөгөө талаар
уг дурсгал бүтээгчдийн хувьд ихээхэн ач холбогдолтой зүйл байсныг харуулж байна.
Малтлага судалгаа хийсэн 1-р булшны хувьд дээр өгүүлсэн чулуун дараасны
дороос тал цагариг хэлбэрийн чулуун хүрээ илэрсэн бөгөөд тэрхүү хүрээлсэн чулууд
уг дурсгалын үндсэн байгууламж буюу зан үйл гүйцэтгэсэн газар байсан болов уу
хэмээн таамаглаж байна. Манай угсаатны мэдээ, зарим сурвалж бичигт “харьд амь
үрэгдсэн цэрэг эрийн шарилыг бүхлээр нь авч ирэх боломжгүй байдгаас төлөөлөл
болгон эрхий хурууг нь авч, ар гэрийхэнд нь өгдөг” байсан гэх тэмдэглэл бий. Ийнхүү
хариас авч ирсэн хүний төлөөлөл болсон зүйлийг хэрхдэг байсан эсэхийг сурвалжид
тодорхой тэмдэглэсэн нь үгүй боловч бидний малтан шинжилсэнтэй төстэй дурсгал
үйлдэн оршуулдаг байсан байж болох юм.
Түүнээс гадна 1-р булш нь байрлал зүйн хувьд энгийн булш оршуулгын
дурсгалуудаас эрс өөр байгааг тэмдэглэх хэрэгтэй. Нүүдэлчид нас барагчийг
оршуулахдаа гол төлөв өглөөний нар тусах ээвэр энгэр газрыг сонгодог болох нь
археологийн судалгаа болон олон өөр баримтаар нотлогддог. Гэтэл бидний малтлага
хийсэн энэхүү булш уулын баруун талын налууд, үдээс хойшийн нар л тусах газарт
байрлаж буй нь сонирхолтой. Магадгүй энэ нь уг дурсгал энгийн оршуулга бус харьд
одоод эргэж ирээгүй хүний дурсгалан гэдэг утгаар “энгийн бус” байдлаар үйлдсэн
зан үйлийн улбаа байхыг ч үгүйсгэхгүй. Цаашид энэхүү газарзүйн байрлалын онцлог
кенотаф хэлбэрийн булшнуудад бий эсэхийг анхаарах шаардлагатай юм.
2-р булшны хувьд өмнөх булштай ижил нүсэр ажил орсон байгууламж биш ажээ.
Гэхдээ оршуулгын нүх бэлтгэсэн байгаа нь тодорхой зорилготой үйлдсэн болохыг
харуулна. Нэг сонирхолтой зүйл нь оршуулгын нүхний төв хэсэгт гүнзгий ухсан нүхний
ором мэдэгдсэн бөгөөд энэ нь уг булшийг хожим тонох зорилгоор ухсаны ул мөр
болов уу хэмээн таамаглаж байна. 1-р булшны гадаад байгууламжид ч гэсэн
тонуулчдын үйл ажиллагааны ул мөр мэдэгдсэн. Эдгээр нь эрт цагт булш оршуулгыг
тонох үйл ажиллагаа ихээхэн цар хүрээтэй байсны нэг баримт болох юм.
Эцэст нь тэмдэглэхэд, энэ удаагийн булшны малтлага судалгаа нь Хустын булагт
судлаж буй төмрийн хүдэр хайлуулах зуух болон Хүннүгийн үйлдвэрлэлийн дурсгалт
газартай холбоотой хүмүүсийн оршуулгыг илрүүлэх зорилгодоо хүрч чадаагүй ч
эртний нүүдэлчдийн оршуулгын зан үйлийн нэгэн өвөрмөц талыг тодруулах нэмэлт
хэрэглэгдэхүүн цуглуулж чадсанаар бага боловч ач холбогдолтой ажил болсон
хэмээн үзэж байна.
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БУЛГАН АЙМГИЙН ТЭШИГ СУМЫН НУТАГ ТАРВАГАТАЙН ГОЛЫН ХӨНДИЙД
МОНГОЛ-АМЕРИКИЙН ХАМТАРСАН “ТАРВАГАТАЙН ХӨНДИЙ”
ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХАЙГУУЛ СУДАЛГАА
Г.Галдан, Б.Жаргалан

УДИРТГАЛ
Судалгааны зорилго. Тарвагатайн голын хөндийн археологийн судалгааны
ажил хэд хэдэн судалгааны зорилго агуулна. Үүнд, нэгдүгээрт, тухайн орон
нутагт археологийн хайгуулыг шат дараалалтай явуулж археологийн дурсгалын
нарийвчилсан бүртгэлийг хийж, мэдээллийн сан боловсруулах, энэ нь цаашдын
судалгааны үндэс болох юм. Хоёрдугаарт, мөн тус хөндийн хөрсөн дээр ил харагдах
булш, чулуун байгууламж, хөшөө зэргийг бүртгээд зогсохгүй эртний хүмүүсийн
амьдарч байсан задгай бууц, суурингуудыг ваарны хагархай, малын яс, галын ором
зэрэг олон шинж дээр тулгуурлан илрүүлж, малтан судлах болно. Энэ нь эртний
хүн амын аж ахуйн хувьсал, харилцааны төрөл ба түвшин, зан заншил, уламжлалыг
тодруулж улмаар уг бүс нутагт археологийн соёлын шилжилт хэрхэн явагдаж
байсан явдлыг олж тогтооно. Гуравдугаарт, хайгуулын үр дүнд бүртгэгдсэн зарим
дурсгалуудаас (булш, суурин) сонгон малтаж археологи, палеоантропологийн эх
хэрэглэгдэхүүн болон лабораторийн он цаг тогтоох шинжилгээний дээж цуглуулах
болно. Харин энэ жилийн хээрийн шинжилгээ нь өмнөх онуудад явуулсан хайгуул
судалгаагаар илэрсэн дурсгалыг малтах, үргэлжлүүлэн хайгуулын ажлыг гүйцэтгэж
шинээр эх хэрэглэгдэхүүн цуглуулахад оршиж байлаа.
Мөн бид энэхүү бүс нутагт хийж буй судалгааны ажилдаа бусад салбарын
судлаачдыг оролцуулан хамтран ажиллаж байгаа билээ. Өнгөрсөн жил бид чулуун
зэвсэг судлаачдыг урьж хамтран ажиллаж, тухайн бүс нутгаас чулуун зэвсгийн үед
холбогдох бууц суурин олж илрүүлэн сорилын малтлага хийн тодорхой хэмжээний
эх хэрэглэгдэхүүн цуглуулсан билээ1 (Галдан нар., 2012). Харин энэ жилийн хувьд
МУБИС-ийн Монголын түүхийн тэнхимийн эрхлэгч Ж.Гэрэлбадрах (Ph.D)-тай хамтран
ажиллаж өнөө үед тухайн бүс нутагт амьдарч буй айл өрхийн дунд угсаатны зүйн
судалгааг хийсэн билээ2.
Судалгааны ажлын ач холбогдол. Өмнөх жилүүдийн хайгуул судалгааны ажлын
үр дүнгээс харахад энэхүү бүс нутаг эрт цагаас эхлэн урт хугацааны туршид хүн
амьдарч байсныг батлах баримт цөөнгүй байгаа нь түүхийн өөр өөр цаг үед тухайн
бүс нутагт амьдарч байсан хүн амын аж ахуй, харилцан хамаарал, соёлын хэв шинж
ямар байсан, хэрхэн өөрчлөгдөж ирсэн болохыг тогтооход тохиромжтой газар гэж
үзэж байна. Ялангуяа эртний хүн ам ан агнуур ба түүвэрлэх аж ахуйгаас мал аж
ахуй руу хэдийд шилжсэн, энэхүү шилжилтэд тухайн үед хамаарагдах булш, чулуун
байгууламж ямар холбоотой байсан зэрэг асуудлыг ямар нэгэн хэмжээгээр шийдэх
боломжийг бүрдүүлж байгаа юм.
Үүнээс гадна Монгол нутагт 2000 гаруй жилийн тэртээ нүүдэлчид анхны төрт улсаа
байгуулахад өмнөх урт хугацаанд үргэлжилсэн чулуун байгууламжид (хиргисүүр)
Г.Галдан, Б.Жаргалан, Д.Одсүрэн. Булган аймгийн Тэшиг сумын нутаг Тарвагатайн голд хийсэн археологийн урьдчилсан
хайгуул судалгааны ажлын тайлан. УБ., 2012. АХГБСХ.
2
Г.Галдан, Б.Жаргалан, Ж.Гэрэлбадрах. Булган аймгийн Тэшиг сумын нутаг Тарвагатайн голд хийсэн археологийн урьдчилсан
хайгуул судалгааны ажлын тайлан. УБ., 2013. АХГБСХ.
1
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үйлдэх заншилд хэрхэн нөлөөлж байсныг олж тогтоох ач холбогдолтой. Энэ нь бидний
өмнөх 2 жилийн хийсэн хайгуулын дүнд тус нутгаас хүннүчүүдтэй холбогдох материал
илрээгүй байгаа бөгөөд үүгээрээ ихэд сонирхол татаж байна. Харин одоогоос 20
орчим жилийн тэртээ Тарвагатайн голын хөндийгөөс урагш Хантайн нурууны урд
өврөөр урсах Эгийн голын сав нутагт олон орны судлаачдын хамтарсан төслүүд
түүхийн өөр өөр цаг үеийн судалгааг хийж тодорхой үр дүнд хүрсэн бөгөөд энэхүү
эх хэрэглэгдэхүүн болон мэдээллийн санг өөрсдийн судалгааны суурь болгон
ашиглах боломжтой юм.
Мөн хайгуулын ажлын үр дүнд тухайн бүс нутгийн эртний нүүдэлчид эрхэлж
байсан аж ахуйгаас хамааран ямар газраар нүүдэллэж байсныг газрын гадаргын
онцлогтой харьцуулан илрүүлэх, суурин болон чулуун байгууламж, булшны судалгааг
хослуулан хийж, дээж хэрэглэгдэхүүн цуглуулах зэрэг нь нэг талаас шинэлэг, нөгөө
талаас эртний хүн амын аж ахуй, хоорондын болон хүрээлэн буй орчны харилцан
хамаарлыг олж тогтоох үр дүнтэй судалгаа юм.
Судалгааны багийн бүрэлдэхүүн. Монголын талаас ШУА-ийн Археологийн
хүрээлэнгийн Музей-лабораторийн ажилтан Г.Галдан, АНУ-ын Йелийн Их Сургуулийн
докторант Б.Жаргалан, Хүрэл, төмриийн түрүү үеийн археологийн судалгааны
секторын ажилтан Д.Молор, МУИС-ийн 1-р дамжааны оюутан Б.Батбаатар,
Т.Баянмөнх, Б.Баттулга, А.Мөнх-Эрдэнэ нараас гадна МУБИС-ийн доктор, дэд
профессор Ж.Гэрэлбадрах, Америкийн талаас Йелийн Их Сургуулийн докторант
У.Гарднер (W.Gardner), Баруун Уаёмигийн Холбооны Сургуулийн хэлтсийн эрхлэгч
Д.Гарднер (D. Gardner), Шинэ Зеландын археологийн дурсгалын хадгалалт,
хамгаалалтын хэлтсийн археологич Э. Бланшарт (A. Blanshard) болон жолооч
Т.Болдбаатар, тогооч Д.Байгалмаа, Г.Гүжирмэг нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллав.
Судалгааны ажлын хугацаа, маршрут. Хээрийн судалгааны анги 2013 оны
6 дугаар сарын 5-наас 7 дугаар сарын 5-ны өдөр хүртэл 30 хоногийн хугацаатай
ажиллаж, Улаанбаатар - Булган - Тэшиг - Тарвагатайн хөндий - Тэшиг - Булган Улаанбаатар гэсэн маршрутаар аялав.
Арга зүй
Бид 2011 оноос хойш Тарвагатайн голын хойд хөндийд 2 төрлийн арга зүйг ашиглаж
байгаа билээ. Эхний хайгуулын арга зүйн өмнөх жилүүдийн ерөнхий ажиглалтанд
тулгуурлан санамсаргүй сонгогдсон талбайд (голын хойд тэгш эрэг, уулын урд тэгш
энгэр, ам, хөндий г.м) хийгдсэн нарийвчилсан хайгуулаас илүү нарийвчлалтай арга
зүйг сонгосон. Хайгуулын багийн бүрэлдэхүүнд 5-6 хүн байх ба тэд хоорондоо 30 м
зайтай шугаманд алхах бөгөөд мөн 30 м тутамд тухайн хүн бүр өөрсдийн байрандаа
хөрсний шалгалт хийнэ. Хэрэв хөрсний шалгалтаар ямар нэг зүйл илэрвэл тухайн
шалгалт хийсэн цэг дээрээс хойд болон урагш 30 м, зүүнээс баруун тийш 30 м татаж,
түүний 3 м тутамд мөн хөрсний шалгалт хийнэ. Энэ нь маш их хугацаа орох ажил
боловч тухайн газар эртний хүмүүсийн үлдээсэн задгай бууц сууринг илрүүлэхэд
нэн тохиромжтой арга зүй билээ.
Хоёр дахь арга зүйн ерөнхий зарчим нь өмнөх жилүүдэд уулын налуу урд энгэр,
нарийн хавчиг модтой газарт тодорхой системгүй явган самналт болон машинаар
тойрох зэрэг ерөнхий арга зүйг ашигласан бол энэ жил хайгуулын багийн 5-6 гишүүн
хоорондоо 30 м зайтай нэг шугаманд алхаж газрын хэвгий, налууг харгалзан 100 м
тутамд зарим үед 200 м хүрзний шалгалт хийж байв. Хэрэв тухайн талбай бүхэлдээ
модтой, эсвэл хадархаг харьцангуй налуу газар байвал хөрсний шалгалт хийлгүй
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гагцхүү самналт хийн хөрсөн дээр ил байх дурсгалыг илрүүлнэ. Мөн энэхүү арга
зүйг голд ойрхон болон уулын налуу урд энгэрт байх тариалангийн талбайд хийсэн
билээ. Хэрэв хөрсний шалгалтаар ямар нэгэн зүйл илэрвэл тухайн шалгалт хийсэн
цэг дээрээс хойш болон урагш 30 м, зүүнээс баруун тийш 30 м татаж, түүний 3 м
тутамд мөн хөрсний шалгалт хийнэ. Энэ нь маш их хугацаа орох ажил боловч тухайн
газар эртний хүмүүсийн үлдээсэн задгай бууц сууринг илрүүлэхэд нэн тохиромжтой
арга зүй билээ.
Дурсгалын баримтжуулалт. Дурсгалын баримтжуулалт нь мэдээллийн сан
бүрдүүлэх, цаашдын судалгааг тодорхойлох, дүн шинжилгээ өгөх, хадгалах,
хамгаалах талаарх зөвлөмж гаргахад хамгийн чухал шаардлагатай ажил юм.
Хайгуулын явцад ямар нэгэн дурсгал илрүүлэн олсон тохиолдолд доорхи
баримтжуулалтыг гүйцэтгэсэн болно. Үүнд,
1. Шугаман хайгуул гүйцэтгэж буй хайгуулын багийн гишүүн дурсгал олсон
тохиолдолд бусад оролцогчдыг дуудан хамтран тухайн дурсгалыг бүртгэх
ажлыг гүйцэтгэнэ.
2. Дурсгалын дугаарлалт. Дурсгалыг дугаарлахдаа хайгуул гүйцэтгэж байгаа
талбай болон газрын нэрийг латин үсгээр товчилсон үгээр илэрхийлээд
(жишээлбэл, Тарвагайн хөндий-01, TVP-01 гэх мэт) ард нь нэгээс эхлэн
дугаарласан.
3. Тодорхойлолт бичих. Дурсгалын тодорхойлолт бид Microsoft Excel өргөтгөл дээр
тусгай бэлдсэн асуулт бүхий анкет бэлдэн түүн дээрээ бөглөсөн ба нарийн
мэдээллийг тайлбарын хэсэгт бичиж тэмдэглэж байсан болно.
4. Гэрэл зураг авах. Энэ ажил нь дурсгалын талаарх мэдээллийг бүхэлд
хамруулан гэрэл зурагт буулгаад цаашид мэдээллийн сангийн чухал нэгэн
эх сурвалж болох бөгөөд гэрэл зургийг авахдаа зөвхөн газрын хөрсөн дээр
ил харагдах (чулуун байгууламж, хөшөө чулуу г.м) дурсгалуудыг хамруулсан.
Мөн энэ удаад бид археологийн хайгуулаар илэрсэн дурсгалын гэрэл
зургийг авахдаа шинэлэг арга зүйг ашигласан билээ. Тухайлбал, дурсгалын
хэмжээнээс хамааран харилцан адилгүй талбай бүхий квадрат талбай татаж,
түүнийгээ дотор нь 3 х 3 м хэмжээтэй талбайгаар хувааж (Хавсралт зураг
5), ихэвчлэн зүүнээс баруун зүгт (мөн зүүн хойноос баруун урагш, эсвэл
эсрэгээрээ) чиглэлтэйгээр эгнээ бүрийг дугаарлан, тус бүрийн гэрэл зургийг
2.5 м тусгай сунадаг хөл ашиглан чанх дээрээс нь авч дээр дурьдсан анкетад
гэрэл зургийн дугаарыг эгнээ бүрээр нь ялган тэмдэглэсэн.
5. Олдвор түүвэрлэх. Энэ нь чулуун зэвсэг, ваарны хагархай, төмөр зэсийн баас
гэх мэт жижиг хэмжээтэй олдворыг түүвэрлэх ажил юм.
-

Тухайн газарт хамгийн эхэнд хийх ажил бол олдворын тархалтыг
тодорхойлох юм. Үүнийг гүйцэтгэхдээ олдворын дэргэд тод өнгийн
зориулалтын туг, дарцгийг хатгана. Ингэснээр тархалтыг нүдээр харах
боломжтой болох юм.

-

Уртраг, өргөргийн дагуу тархалтыг хэмжин тодорхойлолтонд тусгана.

-

Тархалтыг тодорхойлсны дараа хамгийн нягтрал ихтэй газрыг сонгон 1
м.кв талбайд хичнээн олдвор ноогдож байгааг тэмдэглэнэ.

-

Олдвор бүхий дурсгалт газраас дээж болгон заримыг түүвэрлэн авч
болох боломжтой боловч цаашид сорилтын малтлага болон дараа
дараагийн судалгаанд зориулан тухайн газарт нь олдворуудыг үлдээх
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нь зүйтэй.
Хэрэв олдвор түүвэрлэх зайлшгүй шаардлагатай бол зориулалтын уутанд хамт
дурсгалын дугаар хайгуулын талбайн дугаар, солбицол зэрэг мэдээллийг бичиж
хийнэ.
6. Хөрсний шалгалт. Энэ арга зүйг өндөр өвсөөр хучигдсан газарт, болон
тусгайлан сонгогдсон талбайд ашиглана. Тухайн газарт олдвор хүний нүдэнд
тодорхой сайн харагдахгүй, хөрсөн доор байх магадлалтай хэмээн үзэж
хайгуулд оролцогчид тодорхой зайд, тодорхой хэмжээний газрыг сонгон
өрмөөр малтах ажил юм.
-

Хайгуулд оролцогчид уртраг, өргөргийн дагуу самнах шугаман хайгуулыг
хийхдээ хүрз болон шигшүүртэй гүйцэтгэнэ.

-

Хайгуулд дунджаар 6 хүн оролцож байгаа тохиолдолд 3 хүн өрөм, 3
хүн шигшүүртэй солбин явах бөгөөд шигшүүртэй оролцогч зүүн талд,
өрөмтэй оролцогч баруун талд нь гэх мэтээр зохион байгуулж болно.

Шугаман хайгуулын 30 м тутамд (үүнийг хайгуулыг ахлаж байгаа оролцогч GPS
багажны зай хэмжүүрийн тусламжтайгаар тодорхойлж, бусад оролцогчдод хөрсний
шалгалт хийхийг сануулна) нийт хайгуулд оролцогчид зэрэг буюу хүрз авч яваа
хүн дунджаар 50 х 50 см хэмжээтэй, 20-30 см гүнтэй нүхийг малтана. Үүнд зүүн
талд яваа шигшүүртэй оролцогч ирж хөрсийг бүрэн шигшиж, ямар нэгэн олдвор
байгаа эсэхийг шалгана. Хэрэв шигшүүрээс 5 болон түүнээс дээш олдвор гарсан
тохиолдолд дурсгал хэмээн үзэж баримтжуулалт хийнэ. Харин 5-аас доош олдвор
гарсан тохиолдолд хайгуулын мэдээнд оруулаад хайгуул цааш үргэлжилнэ.
Хайгуулын мэдээ боловсруулалт. Хайгуулын ажлын үр дүнг цэгцлэн боловсруулах
ажил нь хоёр үе шаттай үргэлжлэх ёстой. Үүнд, нэгдүгээрт, хээрийн судалгааны
ажлын явцад, хоёрдугаарт, лабораторийн түвшинд хийх боловсруулалт гэсэн зүйл
багтана.
Хээрийн судалгааны ажлын явцад хийх цэгцлэх. Хайгуулаар илэрсэн дурсгал,
олдворын баримтжуулалтыг мэдээллийн санд оруулах. Энэ ажил бол хайгуулыг
амжилттай болгох өөр нэгэн хүчин зүйл юм. Урт хугацааны хайгуулаар олон дурсгал,
олдвор олдох магадлал өндөр байдаг. Энэ их хөдөлмөрийг өдөр болгон мэдээллийн
санд оруулан эрэмбэлэх ажлыг хийх хэрэгтэй. Ингэхгүй бол гэрэл зураг ямар нэгэн
шалтгаанаар устах, бичгэн тэмдэглэл алга болох, олдворууд холилдох зэрэг эрсдэл
гардаг. Иймээс тухайн өдрийн хайгуулын дараа цэгцлэх ажлыг гүйцэтгэх ажлыг тухайн
өдөр бүрт хийж байвал зохистой. Үүнд,
-

Хайгуулаар илэрсэн дурсгалыг тухайн дугаарын дагуу компьютерт тусгай
хавтас нээн тодорхойлолтыг оруулах

-

Дурсгалыг төрлөөр (булш бунхан, чулуун байгууламж, хөшөө чулуу, чулуун
зэвсэг, ваарны хагархай бүхий г.м) хавтас нээн ангилах

-

Гэрэл зургуудыг мөн дээрх дугаарын дагуу хавтаст хадгалах,

-

Цаг хугацаа байгаа тохиолдолд олдворын тоо, олдвор тус бүрийн хэмжээ,
сонгосон олдворын гар зургийг зурж болно.

-

Олдворуудыг дурсгалын дугаар, материаллаг байдлаар ангилан савлах,

-

Олдворын уутан дээр бичсэн хайгуулын дугаар, солбицол зэргийг шалгах
зэрэг ажлууд гүйцэтгэх шаардлагатай. Мөн эдгээрийг хэд хэдэн хувиар
хайгуулын багийн гишүүд өөр дээрээ хадгалах шаарлагатай билээ. Жич,
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энэхүү мэдээллийн баазийг хадгалж байгаа гишүүд дангаар нэмж өөрчлөлт
оруулах эрхгүй бөгөөд хэрэв өөрчлөлт хийх болбол тухайн хайгуулд оролцогч
гишүүдтэй зөвлөлдсөний дүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй.
Лабораторийн түвшинд хийх боловсруулалт. Хээрийн судалгааны ажлаар
цугларсан хэрэглэгдэхүүн болон мэдээллийн санг нийтэд нэгтгэн урьдчилсан
байдлаар ерөнхий гаргалгаа хийх нь чухал бөгөөд энэ нь цааш тухайн газарт
үргэлжлүүлэн ямар арга зүйгээр ажиллахад илүү үр дүнд хүрэх, өмнө тавьсан зорилгыг
хэрхэн нарийвчлуулах гэх мэт зүйлсийг шийдвэрлэхэд өндөр ач холбогдолтой билээ.
Энэхүү ажил нилээд урт хугацаанд үргэлжилж болно. Энэ нь мөн дээрхтэй ижил хэд
хэдэн шат дараалалтай ажлууд болох билээ. Үүнд,
-

Хайгуулаар илэрсэн дурсгалууд дээр авсан гэрэл зургуудыг нийлүүлж,
дэвсгэр зураг хийх (Энэхүү ажлыг Microsoft Photosynth программ дээр хийж
байгаа бөгөөд Photosynth програм хангамж нь “Майкрософт Лайв Лэбс”
болон АНУ-ын Вашингтоны Их Сургуулиас хамтран гаргасан программ бөгөөд
цахим гэрэл зургуудыг шинжлэн гурван хэмжээст загварт шилжүүлэх чадвартай
юм. Бүтэц тодорхойлох хэсэг нь тухайн зургийн хувь хэмжээг тогтоон харьцуулж
олон цэгийг үүсгэснээр загварт шилжүүлдэг байна)

-

Хайгуулаар илэрсэн дурсгалуудыг тусгай тэмдэгтээр ангилан, ялгаж газрын
зурагт оруулах (Зураг. 3)

-

Ойролцоо бүс нутагт хийгдсэн өмнөх хайгуулын ангиудын хийсэн ажлын үр
дүнтэй ерөнхий харьцуулалт хийн гаргалгаа хийх

-

Хайгуулын ажлаар түүвэрлэн цуглуулсан олдвор хэрэглэгдэхүүнийг
данслан дугаарлаж, тусгай хайрцаг саванд хийх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэх
шаардлагатай.

Үүнийг хоёр талын судлаачид хамтран хийх бөгөөд хоорондоо санал бодлоо
хуваалцан нэгдсэн байр сууринд хүрнэ. Мөн дээрх ажлуудын хуваарийг нарийн
тодорхой гаргана3.
ХАЙГУУЛ СУДАЛГАА БОЛОН МАЛТЛАГА
Хайгуул судалгаа
Булган аймгийн Тэшиг сумын Хужирт багийн нутаг Тарвагатайн голын хөндийд
хайгуул хийхээр нийт 945 км2 талбай (Зураг 1) сонгосон бөгөөд түүнийг 1000 х 1000
метрийн хэмжээтэй 945 ширхэг талбайд хуваасан билээ. Эндээс 145 км2 талбайд
явган самналт хийх боломжтой байна.
Энэ жилийн хайгуулын ажлын зорилгуудын нэг нь өмнөх жилүүдийн адил тус
бүс нутгаас эртний нүүдэлчдийн үлдээсэн задгай бууц суурин илрүүлэхэд оршиж
байснаас гадна TVP-77 дугаартай дурсгалыг малтан судалж эртний нүүдэлчдийн
гэр сууцыг нээн илрүүлэх зорилгоор хичээн малтлага судалгааны ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн болно.
Булган аймгийн Тэшиг сумын Тарвагатайн голын хөндийд тус төслийн багийнхан
2011 онд нийт талбайн 2.5 хувь буюу 24 км2, 2012 онд 26 км2 талбайд археологийн
нарийвчилсан хайгуул судалгааны ажлыг хийсэн бол энэ жил буюу 2013 онд 23 км2
Г.Галдан, Б.Жаргалан. Булган аймгийн Тэшиг сумын нутаг Тарвагатайн голд хийсэн археологийн урьдчилсан хайгуул
судалгааны ажлын тайлан. УБ., 2011. АХГБСХ.
3
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талбайд хайгуул хийж 61 дурсгал шинээр илрүүлэн бүртгэсэн билээ (Зураг 2).
23 км2 талбай нь голын хойд тэгш эрэг, уулын урд, зүүн баруун налуу энгэрт болон
уулын хавчиг ам зэрэг өөр өөр тогтоцтой газруудыг сонгосон билээ.
Булганы үзүүр. Тарвагатайн голын хойд эрэг, хөндий рүү шахан хошуурч орж
ирсэн араараа модтой хадархаг уултай газрыг нутгийнхан Булганы үзүүр гэж
нэрлэнэ. Энэхүү газарт бид 3 км2 талбайд самналт хийсэн бөгөөд нийт 13 дурсгал
илрүүлэн бүртгэснээс 1 бууц суурин, 12 чулуун байгууламж байна.
Хужирын гол. Булган аймгийн Тэшиг сумын Хужирт багийн төвийн баруун талаар
урсах нарийн голыг Хужирын гол хэмээх бөгөөд бид энэхүү газарт нийт 8 км2 талбайд
нарийвчилсан хайгуулын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Энэ Хужирын голын эхэнд 3 км2, 5
км2 талбайн голын адаг зүүн ба баруун талын эрэг орчимд хийсэн.

Зураг 1. Тарвагатайн голын хөндийн хайгуулын талбай

Эдгээр газруудаас эртний нүүдэлчдийн үлдээсэн задгай бууц суурингийн
дурсгалт газар 8 илрүүлсэн ба энд сонирхол татахуйц нэгэн дурсгал байгаа нь
TVP_180 хайгуулын дугаар бүхий газрын хөрсөн доор булагдсан эртний нүүдэлчдийн
бууц суурин юм. Энэхүү дурсгалыг тус хайгуулын ангийнхан санамсаргүйгээр
илрүүлсэн. Уг дурсгал нь Хужирын голын адаг, зүүн эрэг дээр, Тарвагатайн голтой
нийлэх хэсэгт байх ба голын голдрилд идэгдэн нурсан эргийн хананд хэд хэдэн
соёлт давхаргатай болох нь харагдаж байлаа (хавсралт зураг. 1). Энэхүү дурсгалыг
бүртгэсний дараа бид соёлт давхарга бүрээс нь хөрсний дээж авсан ба зарим
үеэс цухуйн гарсан шавар савны хагархайнаас мөн дээж болгон авсан билээ.
Эдгээр авсан дээжүүдээ АНУ улс руу он цагийн нарийвчласан судалгаа хийлгэхээр
илгээгээд байна.
Мөн чулуун байгууламж 12, жижиг түүвэр олдвор 5 ширхэгийг илрүүлэн тэмдэглэж
бүртгэв.
Улиатайн гол. Тарвагатайн голд цутгах нэгэн голыг нутгийнхан Улиатай хэмээн
нэрлэнэ. Булганы үзүүрийн баруун талаар урсдаг бөгөөд голыг дагасан тэгш
хөндийтэй, хоёр талаараа өндөр хадархаг уулаар хүрээлэгдсэн байна. Энэхүү
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голын эхэнд 1 км2, адаг болох Тарвагатайн голд цутгах хэсэгт 2 км2 талбайд хайгуулын
ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Эндээс нийт 7 тооны дурсгал илрүүлэн бүртгэснээс 1 нь
чулуун байгууламж, 6 нь эртний нүүдэлчдийн үлдээсэн бууц суурин байх боломжтой
газар байв.

Зураг 2. Хайгуулаар илэрсэн дурсгалууд

Тарвагатайн гол. Тарвагатайн гол нь Хантай нуруунаас эх аван урсах бөгөөд
Булган аймгийн Хужирт багийн нутаг Өлзийт овооны орчимд Азаргын голтой нийлэн
баруун тийш урсаж, том жижиг хэд хэдэн (Хавчиранга, Улиатай, Хужир, Төмөрөн)
уулын голуудаар тэжээгдэн Эгийн голтой нийлдэг. Энэ жил Тарвагатайн голын дагууд
нийт 3 км2 талбайд хайгуул хийсэн ба 10 дурсгалт газар илрүүлснээс 9 нь эртний
нүүдэлчдийн задгай бууц суурин, 1 чулуун байгууламж бүртгэн тэмдэглэсэн байна.
Наранбулаг. Хужирт багийн төвөөс баруун зүгт, Тарвагатайн хөндийн хайгуулын
талбайн баруун зах, баруун талаараа ой модтой аглаг уул, хойд талдаа алсуур
өндөр хадархаг уулаар нөмрөлсөн, урд болон зүүн талдаа задгай уужим тэгш
хөндий бүхий газарт жижиг хадан цохио байх ба урд талдаа булагтай ажээ. Үүнийг
нутгийнхан Наранбулаг гэх ба булгийг даган 10 гаруй айлын өвөлжөө байдаг. Мөн
дээр дурьдсан Наранбулагийн урд болон зүүн талд байх задгай тэгш талбайд 100
гаруй га талбайд тариалангийн талбай байдаг. Энэ хэсэгт бид энэ жил нийт 3 км2
талбайд хайгуулын ажлыг хийсэн ба 14 дурсгалт газар илрүүлэн бүртгэсэн. Үүнээс
эртний хүмүүс амьдарч байсан газар 8, чулуун байгууламж 3, жижиг түүвэр олдвор
хэрэглэгдэхүүн 3 ширхэгийн илрүүлэн олж бүртгэн баримтжуулсан.
Малтлага судалгаа
2012 онд энэхүү дурсгалт газарт хоёр шалгалт хийхийн хүрээнд юуны өмнө 2011
онд газрын хөрсөн дээр болон доор олдсон вааран савны хагархайтай цэгүүдэд туг
зоон тархалтын хэмжээг тогтоов. Дараагаар нь хамгийн их тугны нягтралтай газарт 30
х 30 м талбай татаж 3 метр тутамд өрөмний шалгалт хийсэн юм. Нийт 121 цэгт өрөмний
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шалгалт хийхэд 25 тохиолдолд ваарны хагархай, малын яс олдсон. Үүнээс гадна 7F
цэгээс галын ором илэрсэн.
Өрөмний шалгалтын тархалтын байдлыг ажиглавал ваарны хагархай, малын яс,
чулуун зэвсэг зэрэг нь галын ормыг тойрон тархсан байна. Энэ нь магадгүй галын
ормыг хүрээлэн нэгэн оромж байсан ба түүний гадуур бусад хаягдал тархсан
байсантай холбоотой байж магадгүй юм. Хойд Америкийн эртний индиануудын
эртний бууцуудад төстэй зүйл их ажиглагддаг бөгөөд ихэнх тохиолдолд оромж
байсан хүрээ харьцангуй цэвэрхэн, харин хог хаягдлууд тойрон хаягдсан байдаг.
Хоёр дахь шалгалтын малтлагын хүрээнд уг галын ормыг төвийн цэг болгож 2 х 2
м хэмжээтэй талбайг гадуур нь хүрээлж сорьц малтлага хийв. Ингэхэд галын ормыг
хүрээлсэн байдалтайгаар төрөл бүрийн хэмжээний чулуунууд илрэв. Эдгээр
чулуунуудын зарим нь бүтнээрээ, зарим нь хагас хэсгээрээ цагаарсан байгаа нь
галын удаан шаталтын дэргэд байсантай холбоотой ажээ. Энэ сорилын малтлагаар
хөрсний хэд хэдэн дээж авсан бөгөөд “С 14” задлан шинжилгээгээр НТӨ 400±20
гэсэн он цаг гарсан билээ.
77-р дурсгал дээр хийсэн малтлагын ажлын үр дүнг эртний байгууламж, эд өлгийн
зүйлс, барилга байгууламж зэрэгтэй харьцуулан судалснаар хүний үйл ажиллагаа
болон дурсгалын зохион байгуулалтанд гарсан өөрчлөлтийг харах боломжтой
юм. Бидний боловсруулан буй арга зүйгээр жижиг хэмжээний малтлага хийж их
хэмжээний мэдээлэл гаргаж авах бөгөөд тэдгээр дээр боловсруулалт болон дүн
шинжилгээ хийх бүрэн бололцоотой ажээ. Жишээлбэл, 77-р дурсгалын нийт 46 м
талбайг 100 х 100 см хэмжээтэй дөрвөлжин хэсгүүдэд (малтлагын хамгийн жижиг
нэгж) хувааж сууцны шал, нүх эсвэл өөр ямар нэг хөндөгдсөн, ашиглагдсан газрыг
тодорхойлох зорилготой байсан юм. Малтлагын явцад хөрсний давхаргууд тод ялгарч
байсан бөгөөд нэг үе нь ойролцоогоор 5 см зузаан байсан. Малтлагаас гарсан бүх
шороог 5 мм төмөр тор ашиглан шигшүүрдсэн болно.
Малтлагын ажлыг өнгөрсөн жилийн 200 х 200 см талбайгаас эхэлсэн бөгөөд
талбайг сунгахдаа зүүн баруун тийш 100 см, урагш 200 см нэмэж малтлагын талбай
нийт 16 м2 болсон ба 1 м2 16 хэсэг болгосон болно (хавсралт зураг. 2). Малтлагын
талбайг нимгэн (1 - 2 см) хусаж доошлуулан илэрсэн олдворуудыг тухай бүр нь
тэмдэглэж байв. Энэ маягаар малтлага үргэлжлэн 25 см гүн малтахад хөрсөнд ямар
нэгэн хүний үйл ажиллагаа болон дурсгалын зохион байгуулалтанд гарсан өөрчлөлт
ажиглагдсангүй тул малтлагын талбайг хойд болон урд зүгт 100 см тус бүр сунган
өмнөхийн адил малтсан боловч мөн адил ямар нэгэн сууцны шал, нүх эсвэл өөр ямар
нэг хөндөгдсөн, ашиглагдсан газрын ул мөр ажиглагдсангүй (хавсралт зураг. 3). 77-р
дурсгалын малтлага судалгааны ажлын үр дүнд нийт 24 м талбайг ойролцоогоор 35
см гүнд малтан ваар савны хагархай, чулуун зэвсэг, жижиг ясны хэлтэрхий, төмрийн
үлдэгдэл гэх мэт нийт 349 ширхэг хэрэглэгдэхүүн цуглуулаад байна.
Түүх, угсаатны зүйн судалгаа
2012 оны албан баримтаар Тэшиг сумын Хужирт баг 179 өрхийн 612 хүн амтай.
Нийт 15.624 толгой малтай. Тус хээрийн шинжилгээний ангийн судалгаа явуулж буй
газарт буй Тарвагатайн голын хөндийд 28 малчин өрх, 4-р Бургастын заставт 18 өрх
амьдарч байна. Угсаатны бүлгийн хувьд Монгол үндэстний халх ба буриад угсаатны
бүлгүүдээс бүрдэнэ. Хужирт багийн газар нутгийн хойд талаар Монгол улсын хил
хамгаалах 2 застав байдаг нь 3-р застав буюу Хужиртын застав, 4-р застав буюу
Бургастын застав юм.
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Түүхийн товч. Булган аймгийн Тэшиг сумын нутаг XVIII-XX зууны эхэн үед Халхын
Түшээт хан аймгийн Ахай засаг ба Эрдэнэ дайчин засгийн хошууны нутагт багтаж
ирсэн байна. Ордог Бургалтай харуулын нутгаас зүүн тийшхи нутаг нь Ахай засгийн
хошуунд, түүнээс баруун тийшхи нутаг Эрдэнэ дайчин засгийн хошууны нутагт орж
байсан ажээ. Эрдэнэ дайчин засгийн хошууны ноён, Түшээт хан аймгийн цэргийн
жанжин, чин ван Ханддорж 1911 онд Монголын тусгаар тогтнолыг сэргээж, Манж чин
улсын эрхшээлээс гарах үйл хэргийг манлайлан оролцсон билээ. Тэрбээр Хаант
Оросоос Монголын тусгаар тогтнолыг сэргээх хэрэгт туслахыг гуйж Хайсан гүн, Да
лам Цэрэнчимэд нарын хамт Орост одоод буцаж ирэхдээ өөрийн хошууны нутаг
болох Хантайн нуруунд цэргээ цуглуулан байлдааны бэлтгэл сургууль хийж байсан
нь 1911 оны 12 сард Хүрээнд сууж байсан Манжийн сайд Сандо-г хөөж явуулсан
цэргийн гол хүч болсон юм.
1727 оны Буур голын гэрээгээр Монгол-Оросын хилийг тогтоож, Халхын талаас гэр
харуул байгуулан хамгаалах болсон түүхтэй. Халхын нутгийн хойд талаар суулгасан
47 гэр харуулын Ордог, Төмрөн, Эрээнцалам гэсэн гурван харуулын нутаг өнөөгийн
Тэшиг сумын нутагт оршиж байжээ.
2013 оны хээрийн шинжилгээний ажлын явцад Тарвагатайн голын хөндийгөөр
нутаглаж буй малчин 20 айл өрхөөр орж угсаатны зүйн хэсэгчилсэн судалгаа хийв.
Ургийн овог, угсаатны бүлэг. Тарвагатайн хөндийд Монголын халх, буриад
гэсэн хоёр угсаатны бүлгийн хүмүүс эв найртай хамтран амьдарч байна. Нутгийн
буриадууд анх 1917-1920-иод оны үеэс Оросын нутгаас Ар Монголд нэвтрэн иржээ.
1924 оны мэдээгээр энэ нутагт 77 өрхийн 330 хүн ирж суусан байна. Тэд их төлөв
Түнхэн ба Закаменск хавиас нүүж ирэгсэд байв. Монгол улсын Засгийн газраас
дагаар ирсэн буриадуудад зориулж нийтдээ 6 тусгай хошуу байгуулсны нэг нь ЭгСэлэнгийн хошуу юм. Энэ хошуу хүн ам цөөтэй байсан тул удалгүй татан буулгаж,
Тэшигийн буриадуудыг Булган хан уулын хошуунд нэгтгэн захируулах болжээ. Өдгөө
буриадууд хэл, соёлоо мартаж, ихэнхи нь халхажсан байна. Судалгаанд хамрагдсан
малчин өрхүүдийн 4 нь буриад, 16 нь халх айл байгаагийн 2 айлын эхнэр нь буриад
хүн байна.
Судалгаанд хамрагдсан малчин айлуудын ургийн овгийн нэрсийг жагсаан
бичвэл, Боржигин, Ордог, Суурь, Борнууд, Баавгай, Гарам, Хүрхүүд, Зүйд, Бөөний,
Өндөрийнхөн, Эрхий мэргэн, Өлзийт, Цэмпэлдэн зэрэг юм. Эдгээр нэрсийг
ажиглахад малчдын нэг хэсэг нь өвөг дээдсийн нэрийг ургийн овог болгож авсан
байхад зарим нь онгон шүтээний амьтнаар нэрийдсэн овогтой байна. Энэ хоёр
хэлбэрийн аль аль нь эртний монголчуудын эртний овог нэрийг үүсгэх заншлыг
хадгалжээ. Тухайлан энэ нутагт элбэг тааралдах Борнууд овгийг тайлбарлаж болно.
“Бор” гэдэг нь бор амьтан, боохой гэх зэргээр цээрлэн хэлдэг чоно юм. “Нууд”
гэдэг нь олон тооны дагавар ажээ. Нийлээд “чононууд” буюу “чонос” гэсэн утгыг
илэрхийлнэ. Өөрөөр хэлбэл, чоно шүтдэг овог аймаг энэ хөндийгөөр нутаглаж
байсны улбаа болон үлдсэн байна.
Дээр өгүүлсэн зүйлээс, Тарвагатайн хөндийд нутагласаар ирсэн хүмүүс эртний
монголчуудын язгуур овгууд болох чонос, боржигин зэрэг чоно шүтээнтэй овог
аймгуудын адил чоно шүтээнтэй байсан байна гэсэн дүгнэлт хийж болохоор байна.
Тарвагатайн хөндийд одоо хүртэл чоныг уг нэрээр нь тэр бүр хэлэхгүй “хангай”,
“хангайн амьтан”, “тэнгэрийн мангас” гэх зэргээр цээрлэн хэлэх нь элбэг тааралдаж
байна. Бас ургийн овог болон газрын нэрнээс Тарвагатайн голын хөндий бол эрт
цагаас ан гөрөө их эрхэлдэг газар байжээ хэмээн үзэж болно. Тарвагатай гэдэг
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голын нэр нь энэ голын сав дагуу тарвага их байсан гэсэн дүгнэлтэд эрхгүй хүрнэ.
Голын хойд талаар орших уулын Улиат ам, Улиат голын нэр чоно их үүрлэсэн газрыг
хэлж байна. “Хавтгайн мараа” гэдэг нэр буга ихээр байдаг газрыг зааж байгаа бол
Баавгай, Бодонгууд овгийн нэр баавгай, зэрлэг гахай их байсныг нотолж байна.
Энэ бүхэн Тарвагатайн голын хөндийд ан гөрөө нэгэн цаг үед мал аж ахуйгаас
дутахгүй хэрэгцээтэй аж ахуйн салбар байсан хэмээн үзэхэд эрхгүй хүргэж байна.
Мөн энэ нутагт Тарвагатайн хөндийгөөс өөр олон тооны мал бэлчээрлэх боломжтой
газар нутаг байхгүй байна. Тус хөндийгөөс хойш олон километр үргэлжилсэн ой
тайга байгаа бол урд талд Хантай нуруу хөндөлдөн оршино. Газар нутгийн ихэнхийг
ой тайга эзэлж байгаа нь эрт үед энэ нутагт ан гөрөө давамгайлж байсан гэж үзэх
үндэслэлийг улам бүр лавшруулж байна.
Амьдралын төлөв байдал. Тарвагатайн хөндийн буриад монголчууд цагийн
эрхээр ихэд халхажсан бөгөөд судалгаанд хамрагдсан 20 өрхийн 2 эзэгтэй халх
эртэй гэр бүл болсон байна. Ахмад настнуудын аман ярианд цөөн хэдэн буриад үг
болон аялга үлджээ. Харин нутгийн буриад зон аж ахуйн хувьд өөрийн гэсэн онцлог
зүйлсийг зохих хэмжээгээр хадгалан үлджээ. Түүгээр үл барам ахуйн энэхүү байдал
нутгийн халхчуудад нөлөөлж бүрэн нэвтэрсэн байна.
Тарвагатайн голын хөндийд малчин айлын хөвүүд эрийн цээнд хүрч өрх
тусгаарлахад тусдаа өвөлжөө, хаваржаа барих, нутаг бэлчээр хайж олох явдал
байдаггүй онцлогтой юм байна. Энэ нутагт гэр бүлээрээ болон ах дүүсээрээ нийлж
хот айл болж амьдардаг уламжлалтай ажээ. Тусдаа байшин барих боловч өвөлжөө,
хаваржаа, намаржаа нь их төлөв нэг байдаг. Харин үнээгээ тус тусын хашаандаа
саана.
Үүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийг дурдвал, а/шинэ өрх айл бий болоход
хуваарилж өгөх илүү бэлчээр нутаг энэ нутагт тун бага байна. Учир нь уг нутгийн
хойд талаар их ой тайгатай уулс, урдуур нь Тарвагатайн гол ба Хантайн нуруу
үргэлжилж байгаа тул бэлчээр нутаг харьцангуй хавчигдмал байна. б/Өвөлдөө
цас их унадаг, зундаа бороо их ордог чийг ихтэй учраас өвс их ургадаг тул хэдий
малын бэлчээрийн нутаг багатай боловч бэлчээрийн даац сайтай юм байна. Иймд
айл өрхүүд тусгаарлан гарч байхад малын бэлчээрийн даац ихдэх аюул учрахгүй
байдаг ажээ.
Нүүдэллэх ёс. Тарвагатайн хөндийн малчин айл өрхүүд нүүдэл хийх нь тун цөөн
байна. Дийлэнхи айлууд өвөлжөө, хаваржаа нэгтэй, зуслан ба намаржаа нь нэг
тул өвөлжөөндөө хаваржиж, зусландаа намаржиж байна. Зусландаа намар орой
болтол сууж байгаад шууд өвөлжөө рүүгээ нүүдэг. Цөөн хэдэн айл хаваржаатай.
Тиймээс ихэнхи айлууд жилдээ 2 удаа л нүүдэг ажээ. Хол нүүдэг эртний монголчуудын
уламжлалыг байгаль газарзүйн тогтоцоос гадна өнөөгийн засаг захиргааны хуваарь
зохих хэмжээгээр хязгаарлаж байгааг хэлэх хэрэгтэй. Онцын гойд шалтгаангүйгээр
дан ганц бэлчээрийн сайныг хөөж өөр сумын нутагт нүүж очих нь бараг боломжгүй
болжээ.
Газар тариалангийн уламжлал. Тарвагатайн хөндийд Монголын түүхийн эрт
ба дунд үед тариа тарьж байсан, эсэхийг аман мэдээгээр тодруулах боломжгүй
байна. Харин XIX зууны сүүл, XX зууны эхээр тариа тарьж байсан байж магадгүй
хоёр газар байна. Эхнийх нь Хужиртын амны адаг буюу Тарвагатайн голын адаг
урсгалын хойд бие дэх Дунд гүвээ гэдэг тэгшхэн газар юм. Дунд гүвээ нь Цагаан
эргийн зүүн талд оршино. Тэнд хятадууд биш нутгийн монголчууд шар үхэрт төмөр
анжис хөллөж газар хагалж, хар будаа тарьж байсан гэж нутгийнхан хэлж байна.
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Тариа тарьж байсан он цагийн 100 жилээс урагш гэв. Дунд гүвээд монголчууд
тариа тарьж байсан гэдэг мэдээ үнэн баттай байж магадгүй. Учир нь Халх Монголд
хошуундаа хятадын тариачдыг суулгаагүй ганц хошуу байсан нь Түшээт хан аймгийн
Эрдэнэ дайчин засгийн хошуу гэгддэг байсан билээ.
Тарвагатайн хөндийд тариа тарьж байсан хоёр дахь газар бол Улаан эрэг гэдэг
газрын харалдаа Тарвагатайн голын урд талд орших Тусгалт гэдэг газар юм. Тэнд
хараахан очиж амжаагүй бөгөөд тэнд мөн л шар үхэрт төмөр анжисаар газар
хагалж байв. Саяхныг болтол Тусгалтын хойно орших Улаан эргийн урд талын “Арлын
шугуй” гэдэг газар төмөр анжис хэвтэж байсан ажээ.
Улирлын бэлтгэл ажлууд. Тарвагатайн хөндийд урд талаар орших Хантайн
нурууны өмнөх Эгийн голын хөндийгөөс хавар оройтож болдог, харин намар эрт
болдог онцлогтой ажээ. Энэ зөрүү нь 10-14 хоног юм.
Тарвагатайн хөндийн айлууд 8-р сарын эхнээс 9-р сарын сүүл хүртэл хадлангаа
авдаг. Хадланг өвөлжөөнийхөө ойр орчмоос хадаж авна. 100 орчим малтай айл 400
орчим бухал өвс авч байхад 400 гаруй малтай айл 1000-1200 бухал өвс авдаг байна.
Ногоон өвс их шигүү бөгөөд өндөр ургадаг тул говь шиг таана хүмүүлээр сорс
зоодой хийдэггүй. Мөн өвөл цаг хүндэрсэн ч өөр газар руу нүүдэггүй тул өвс их авдаг
байна. Өвсөө үхэр, хонинд өгдөг. Адуу хээрээр явдаг. Адуугаа хэд хоноод хурааж
цуглуулдаг. Цээнэ түүж хавар буцалгаад ядарсан малд уулгадаг.
Байгалийн гамшиг, түүнийг давах арга хэлбэрүүд. Тарвагатайн хөндийд болдог
байгалийн гамшиг нь өвлийн их цас, зуны хүйтэн бороо, чоно, ойн түймэр дөрөв юм.
Энэ нутагт цас их ордог ч зуд болдоггүй ажээ. Өвлийн хүйтэн ба цасыг хадлангийн
өвсөөр давдаг. Адуунаас бусад малаа хавар хүртэл өвсөөр тэжээнэ. Зундаа
бороо их ордог тул ногоо өндөр бөгөөд шигүү ургадаг.
Зуны цагт үе үе ордог хүйтэн бороонд хонь, ямаа осгох нь бий. Зуны хүйтэн
борооноос хамгаалах гол арга бол ойрхон буй өвөлжөө, хаваржаа руу туух явдал
ажээ. Хэрэв хонь, ямаа осговол ачиж ирээд амбаартаа оруулж дулаан зүйлээр
хучиж байгаад архи балгуулж босгодог байна. 2013 оны 6-р сарын 29-нд үдээс
өмнө бороо ороход хэдэн айл нарийн малаа өвөлжөө руугаа тууж байтал тэнгэр
онгойсон тул буцав.
Байгалийн нэг гамшиг нь чоно болжээ. Бэлтрэг суйлах, үргээж авчраад буудах
зэрэг уламжлалт аргын зэрэгцээ өгөөш бүхий амбаарт оруулж буудаж хороодог
арга Тарвагатайн хөндийд байв. Эхний 2 аргыг бараг хэрэглэхгүй болсон тул чоно
ихэд өсч, мал ихэд хороох болжээ. Хаалгандаа оньстой жижиг амбаар дотор өгөөш
тавьж чоно оруулаад агнадаг арга Монголд ирсэн буриадуудаас дамжин энэ нутагт
нэвтэрчээ.
Ойн түймэр байгалийн гамшигийн нэг мөн хэдий ч малчдын амьдралд нөлөөлөх
нь эхний гурван хүчин зүйлтэй харьцуулахад бага ажээ. Бороо хур багатай жилийн
хавар, зуны цагт Тарвагатайн нурууны хойдох нуруу ба өмнөх Хантайн нуруунд
түймэр гарах нь бий. Нутгийн малчид түймэр унтраах ажилд дайчлагдана. Энэ нь
тэдний аж ахуй эрхлэх ажилд бага боловч саад болно. Их хэмжээний түймрийг
гараар унтрааж дийлэхгүй, их төлөв бороо орж л унтраана. Багахан бөгөөд ойрхон
бол малчдын хүчээр унтраадаг байна. 2012 оноос Хантайн нурууг Монгол улсын
хамгаалалтад авч, тусгай захиргаа байгуулжээ.
Бэлчээр эзэмших уламжлал, өнөөгийн байдал. Тарвагатайн хөндийд эртний
хүмүүс ан гөрөө, мал аж ахуй хоёрын алийг анхлан эрхэлж байсныг эртний судлалын
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шинжилгээгээр тогтооно. Тарвагатайн хөндийд ан гөрөө эрхлэх явдал эхэлж үүссэн
төдийгүй урт удаан хугацааны туршид үндсэн аж ахуй хэвээр байсан хэмээн
таамаглаж болно. Уулын бэл, ам, сугаар амьдарч байсан эртний хүмүүс ой тайгын
ан амьтныг агнаж амьдарч байсан ажээ.
Харин энэ хөндий малын бэлчээр багатай тул мал аж ахуй нилээд хожим бий
болсон болов уу. Хужирт багийн нутгийн 60 хувь нь ой тайга бөгөөд хойд, урд талаар
ой тайга бүхий уулаар хүрээлэгдсэн тул зөвхөн голоо өгсөж, уруудаж буюу баруун
зүүн тийш нүүх боломжтой юм. Монголын сонгодог нүүдэлчдийн үндсэн шинж нь
уртраг, өргөрөг харгалзахгүйгээр хол нүүдэгт байдаг.
Малын бэлчээрийг зөв хуваарилах нь эртнээс өдгөөг хүртэлх нүүдэлчдийн нэг
үндсэн ажил юм. 2011 онд Тарвагатайн хөндийн малчид сумын захиргааны хөрөнгө
санхүүгийн дэмжлэгээр өвөлжөө ба хадлангийн газраа хамгаалсан хашаа барьжээ.
Үүнээс өмнө улирлын бэлчээр нутгаа малчид дор бүрнээ мэдэж малаа бэлчээдэггүй
байсан ажээ. Монголын тал хээр, говийн бүсэд ч мөн адил өвөлжөөний нутаг руугаа
бусад цагт малаа бэлчээдэггүй ёс одоо ч хэвээр байгаа билээ.
Эв модны наадмын тухай товч. 1727 онд Буур голын гэрээгээр Монгол-Оросын
хилийг тогтоож, хоёр талаас хилийн харуул байгуулжээ. Монголын харуулчдыг өрх
гэр, мал хөрөнгийн хамт аваачиж суулгасан тул гэр харуул гэж нэрлэх болжээ.
Монголын талаас нийтдээ 47 гэр харуул байгуулсан юм. Хоёр улсын хилийн
харуулууд 1-3 жилд нэг удаа хилийн шугамыг хамтран шалгаад багахан баяр наадам
хийдэг байсныг “Эв модны наадам” гэдэг. Тэшиг сумын хойд талаар орших Ордог,
Төмрөн, Эрээнцалам гурван харуул хилдээ ойр байх тул жил бүр хилээ шалгаж,
наадам хийнэ. Эв мод хэмээн дээр нь хоёр орны ард олон амар найртай байхыг
бэлгэдсэн зүйл бичиж, дундуур нь 2 хуваасан хуш мод ажээ. Монголын харуулын
занги, Оросын харуулын тосгоны атаманд тус хадгалагдана. Хилээ шалгаж дуусаад
уг модоо эвээр нь нийлүүлж, Эв модны наадмаа хийнэ. Наадам дууссаны дараа
салгаж авч явна. 1912 оны үеэс зогссон “Эв модны наадам” 2007 оноос сэргэжээ.
Урьд өмнө хилийн шугамыг хамтран шалгаад хоёр улсын ард түмэн найртай байхыг
бэлгэдэж нааддаг байсан бол одоо цагт хилийн хоёрын талд буй монголчуудын элгэн
саднаараа уулзаж учирдаг наадам болсон байна.
Ан гөрөө, загасчлах явдал. Тарвагатайн хөндийд гөрөөчлөх явдал саяхныг хүртэл
өргөн дэлгэр байв. Нутгийн малчид бор гөрөөс, зэрлэг гахай агнаж байв. Мал
багатай зарим айл ангийн махыг өвлийн идшиндээ нэмэрлэх нь байсан бол ихэнхи
нь махсаагаа гаргах, ангийн мах идэх хүслийн улмаас агнадаг байжээ. Одоо бол
ан гөрөө хийхийг хуулиар хориглож, Хантайн нурууг улсын хамгаалалтад авсан тул
ан хийх явдал ихэд багасчээ. Тарвагатайн хөндийгөөр урсах Бургаст, Тарвагатай
гол загас ихтэй. Нэн ялангуяа Тарвагатайн голын урагш эргэж Эгийн голд цутгадаг
урсгалд загас элбэгтэй. Хавар гол хайлах үеэр загас ичээнээс гарч гол өөдөө
өгсөж ирэх үеэр нутгийн хүмүүс дэгээгээр барьж, хуушуур хийж махны хорхойгоо
дардаг байна. Нутгийн хүмүүс загасыг тороор биш, дан дэгээгээр барьдаг.
ТОВЧ ҮР ДҮН
Монгол-Америкийн хамтарсан “Тарвагатайн хөндий” төслийн багийнхан 2013
оны 6 дугаар сарын 5-наас 7 дугаар сарын 5-ны хооронд 30 хоногийн хугацаанд
ажиллахдаа 23 км2 талбайд судалгаа хийсэн бөгөөд судалгаагаар нийт 61 дурсгалт
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газрыг бүртгэж авснаас 32 нь бууц сууринтай холбоотой байж болзошгүй дурсгалт
газар, 29 нь төрөл бүрийн чулуун овоолгот байгууламж (хиргисүүр, булш, тахилын
байгууламж гэх мэт) байв.
TVP_180 хайгуулын дугаартай дурсгалаас авсан дээж он цагийн хувьд хамгийн
хожуу үе нь НТ 1402±20, хамгийн түрүү нь НТ 820±25 жил гэж гарсан байна (хавсралт
зураг. 4).
Мөн өнгөрсөн онд сорилын малтлага хийсэн TVP_77 хайгуулын дугаарт
дурсгалт газарт эртний хүний сууцны ором, амьдрал үйл ажилгааны тухай бага
боловч ойлголттой болох үүднээс малтлага судалгаа хийсэн боловч сууцны гэх ул
мөр илрээгүй боловч 24 м2 талбайг ойролцоогоор 35 см гүнд малтан ваар савны
хагархай, чулуун зэвсэг, жижиг ясны хэлтэрхий, төмрийн үлдэгдэл гэх мэт нийт 349
ширхэг хэрэглэгдэхүүн цуглуулаад байна. Үүнээс үзэхэд магадгүй TVP_77 дурсгалыг
үлдээгчид нь тухайн газар зөвхөн явуулын ан гөрөө эсвэл загасчилж байсан түр бууц
байж болох талтай мэт боловч галын ормыг тойрсон ахуйн хаягдлын тоо ширхэгт ач
холбогдол өгвөл өөр дүгнэлт гаргах боломжтой байна.
Мөн тухайн бүс нутагт амьдарч буй өнөөгийн хүн амын дунд Монгол-Америкийн
хамтарсан “Тарвагатайн хөндий” төслийн 2013 онд хийсэн ажлыг дүгнэхэд:
Нэгдүгээрт, тухайн орон нутагт археологийн хайгуулыг шат дараалалтай явуулж
археологийн дурсгалын нарийвчилсан бүртгэлийг үргэлжлүүлэн хийв.
Хоёрдугаарт, тус хөндийгөөс нэмж эртний нүүдэлчдийн амьдарч байсан байж
болзошгүй задгай бууц, суурингуудыг ваарны хагархай, малын яс, галын ором зэрэг
олон шинж дээр тулгуурлан илрүүлэн олов.
Гуравдугаарт, өмнөх онуудад болон энэ зун илрүүлэн олсон эртний хүмүүсийн
амьдарч байсан байж болзошгүй газарт сорилын малтлага хийж хөрсний болон ясны
дээж авч он цаг тогтоолгох зорилгоор АНУ-д явуулж тодорхой үр дүнд хүрээд байна.
Дөрөвдүгээрт, энэхүү бүс нутагт өнөө үед аж төрөн амьдарч байгаа хүн амын
дунд угсаатны зүйн судалгаа хийснээр бид цаашид өөрсдийн хийж буй эртний
хүмүүсийн аж ахуй, нягтрал, чулуун байгууламж, бууц суурингийн уялдаа холбоог
судлахад чухал хэрэглэгдэхүүн болох олон тооны сонирхолтой мэдээлэл цуглуулсан
юм.
Цаашид доорхи ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна. Үүнд, нэгдүгээрт, бүртгэгдсэн
дурсгалууд нь олон төрлийн хөрсний тогтоцтой болон өвсөн бүрхүүлтэй, байр зүйн
хувьд мөн янз бүрийн газарт оршиж байгаа тул геофизикийн тандалт судалгааг
татан оролцуулж, газрын хөрсөнд булшлагдсан дурсгалууд илрүүлэн түүнээс гарах
үр дүнд тулгуурлан малтлагын ажлыг зохион байгуулах, үүнд өнгөрсөн зун шинээр
илрүүлсэн TVP_180 хайгуулын дугаарт дурсгал дээр түлхүү ашиглан малтлага
судалгааны арга зүйг нарийн боловсруулан малтан судална. Хоёрдугаарт, эртний
цаг агаарын өөрчлөлтийн талаарх судалгааг ойр орчмын нууруудын хурдсанд хийх,
энэхүү ажлыг өнгөрсөн жилээс хийхээр төлөвлөж байсан ч тодорхой шалтгааны
улмаас хойшлогдсон хэдий ч энэхүү судалгааг дараа дараагийн жилүүдэд хийн бүс
нутгийн хэмжээнд олон талын цогц судалгаа хийж түүн дээрээ тулгуурлан тодорхой
үр дүнг гаргах болов уу хэмээн найдаж байна.
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Хавсралт зураг 1. TVP_180 хайгуулын дугаарт дурсгал

Хавсралт зураг 2. TVP_77 хайгуулын дугаарт дурсгалын
малтлага судалгааны явц
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Хавсралт зураг 3. TVP_77 хайгуулын дугаарт дурсгалын
малтлага судалгааны явц

Хавсралт зураг . TVP_180 хайгуулын дугаарт дурсгал
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СҮХБААТАР АЙМГИЙН ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН НУТАГ ДАХЬ ДЭЛГЭРХААН
УУЛАНД АЖИЛЛАСАН МОНГОЛ-АМЕРИКИЙН ХАМТАРСАН “ДОРНОД МОНГОЛ:
АРХЕОЛОГИЙН ХАЙГУУЛ СУДАЛГАА” ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН1
Ч.Амартүвшин, Г.Галдан, Д.Одсүрэн, Д.Бөхчулуун

Тус төсөл нь 1997-2000 онуудад Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын нутаг Эгийн
голын хөндийд ажилласан “Умард Монгол” төсөл, 2003-2008 онуудад Дундговь
аймгийн Адаацаг, Дэлгэрцогт сумын нутаг Бага газрын чулуунд ажилласан “Өмнөд
говийн бүсийн археологийн судалгаа” төслийн үргэжлэл мөн билээ. Уг хамтарсан
төслийн багийнханы гол зорилго бол эртний нүүдэлчдийн төрт улсын нийгэм, эдийн
засгийн зохион байгуулалтыг археологийн хэрэглэгдэхүүнээр тодруулах явдал юм.
Энэхүү зорилгод хүрэхийн тулд Монголын газар зүйн хувьд ялгамжтай бүс нутгуудад
үе шаттайгаар археологийн хайгуулын арга зүйг шинээр боловсруулж эртний
нүүдэлчдийн бууц суурин, булш оршуулга, хөшөө дурсгалыг шинээр илрүүлэн олж
мэдээллийн санг бүрдүүлэх, шинжлэх ухааны олон талт нягт судалгааг гүйцэтгэдэг
билээ.

Хавсралт зураг-1. Хээрийн шинжилгээний ангийн бүрэлдэхүүн

Энэ удаад хамтарсан төслийн хүрээнд Дорнод Монголын нутагт буй археологийн
цогцолбор дурсгалт газар болох Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын Дэлгэрхаан
уул, Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын Чандмань Хар уулыг сонгон авсан нь
тохиолдолын зүйл биш юм. Үүнд, нэгдүгээрт, Дорнод Монголын бүс нутаг нь эртний
нүүдэлчдийн дурсгалаар арвин баялаг, тухайн чиглэлээр судалгааны ажил тодорхой
хэмжээнд хийгдсэн нь хайгуулын арга зүйг шинээр боловсруулахад таатай нөхцлийг
бүрдүүлнэ. Хоёдугаарт, тухайн сонгосон газрууд нь Дорнод Монголын бүс нутгийн
олон үед хамаарагдах дурсгалт газрын сайн жишээ болохуйц газар мөн бөгөөд
Ч.Амартүвшин, Г.Галдан, Д.Одсүрэн, Д.Бөхчулуун. Сүхбаатар аймгийн Түвшинøèрээ сумын нутаг
Дэлгэрхаан уул: Монгол–Америкийн хамтарсан “Дорнод Монгол: Археологийн хайгуул судалгаа” төслийн
хээрийн шинжилгээний ангийн тайлан. УБ., 2013. АХГБСХ.
1
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ялангуяа Хүннүгийн үед холбогдох булш оршуулгын дурсгалт газрын хамгийн зүүн
талын хязгаар хэмээн одоогоор тодорхойлогдоод байгаа билээ. Гуравдугаарт, тус
төслийн багийнхан умард болон өмнөд бүс нутаг дахь хүннүгийн бууц суурин, булш
оршуулгын дурсгалын судалгааг олон жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэж тодорхой
хэмжээний туршлага хуримтлуулсан. Энэ удаад дорнод талын хүннү нарын аж ахуй,
нийгмийн байдлын талаар шинэ хэрэглэгдэхүүнийг цуглуулан бүс нутгийн харьцуулсан
судалгаа хийх таатай боломж нээгдэнэ хэмээн үзэв. Дөрөвдүгээрт, өмнөх
төслүүдэд тодорхой хязгаарлагдмал хүрээнд нэг газрыг сонгон авч нарийвчилсан
хайгуулын ажлыг гүйцэтгэж байсан бол энэ удаад газар зүйн байдал, дурсгалт
газрын байршлаас хамааран 100 гаруй км зайтай орших Дэлгэрхаан уул (DKU),
Чандмань Хар уул (CKU) гэсэн хоёр дурсгалт газрыг оруулан 160 х 80 км хэмжээтэй
талбайг сонгон авав. Урьдчилсан байдлаар тухайн сонгосон талбайд орсон хоёр
том цогцолбор дурсгалаас гадна тэднээс тодорхой зайтай өөр жижиг хэмжээтэй
дурсгалт газрууд байгаа болохыг харж болно. Эдгээр том хэмжээтэй цогцолбор
дурсгал, жижиг хэмжээтэй дурсгалт газруудын хоорондын холбоо, том хэмжээтэй
дурсгалт газруудын хоорондын холбоо зэргийг тодруулахад чиглэгдэнэ. Тавдугаарт,
бүс нутгийн онцлогт тохирсон хайгуулын арга зүйг шинээр боловсруулах, үр дүнг
нэгтгэсэн мэдээллийн санг бий болгосноор Монголын археологийн судалгааны
арга зүйд шинэ зүйл болно хэмээн үзэж байна.
Хамтарсан төсөлд Монголын талаас тус хүрээлэнгийн Археологийн дурсгалыг
авран хамгаалах секторын эрхлэгч, доктор, дэд профессор Ч.Амартүвшин,
Археологийн музей-лабораторийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, магистр
Г.Галдан, Археологийн дурсгалыг авран хамгаалах секторын эрдэм шинжилгээний
ажилтан Д.Бөхчулуун, Чулуун зэвсгийн судалгааны секторын эрдэм шинжилгээний
ажилтан, магистр Д.Одсүрэн, Хүннүгийн археологийн судалгааны секторын эрдэм
шинжилгээний ажилтан Д.Молор, МУИС-ийн Археологи-Антропологийн тэнхимийн
багш, доктор, профессор З.Батсайхан, багш, магистр Ч.Амарбилэг нар оролцон
ажиллав. АНУ-ын талаас Ийелийн Их сургуулийн профессор, доктор У.Ханичёрч,
Харвардын Их сургуулийн доктор Ж.Врайт, Аризонагийн Их сургуулийн доктор
Л.Жанз нар оролцон ажиллав.
Хайгуул судалгаа
Энэ жил тус бүс нутагт нарийвчлалтай арга зүйгээр хайгуулын ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн бөгөөд энэ арга зүй нь нүдэнд ил үзэгдэх овор хэмжээ томтой
дурсгалуудыг илрүүлэхээс гадна энгийн үед хүний нүдэнд төдийлөн анзаарагддаггүй
чулуун зэвсэг, шавар ваарны хагархай болон бусад жижиг олдвор хэрэглэгдэхүүнийг
олох боломжтой. Мөн 5-6 хүний бүрэлдэхүүнтэй археологийн нарийвчилсан
хайгуулын хоёр баг ажилласан билээ. Мөн энгийн буюу тодорхой системгүй явган
самналт болон машинаар тойрох ерөнхий арга зүйг ашиглав.
Археологийн дурсгалын байршлыг урьдчилсан тогтоох загварын дагуу урьдчилан
бэлдсэн газрын зургийн тусламжтайгаар Дэлгэрхаан уулын баруун, зүүн хойд, урд,
баруун хойд талд болон уулаас зайтай орших тэгш тал хөндий, өөр хад асга бүхий
уул, толгод зэрэг олон газарт нийт 10 км2 талбайг хамарсан нарийвчилсан хайгуулыг
хийж олон тооны дурсгалуудыг нээн илрүүлсэн юм. Үүнээс Дэлгэрхаан ууланд 7 км2
талбайд нарийвчилсан самналт хийсэн бол Зараа уул, Мөнх хайрхан, Молцог элс
зэрэг бусад газруудад хялбаршуулсан (Recon) арга зүйг ашиглан хайгуулын ажлыг
хийсэн.
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Дэлгэрхаан ууланд хийсэн 7 км2 хэмжээтэй талбайгаас түүхийн өөр өөр он цагт
хамаарах 14 ширхэг түүвэр олдворт газрыг илрүүлэн олсон юм. Мөн Дэлгэрхаан уулын
дунд хирд орших Энгэрийн бууцнаас2 баруун зүгт 3 км, Цагаан элгийн хадны зурагт
дурсгалт3 газраас урагш 1 км зайд байх Бага Хүнгүй гэх газраас шинээр хүннүгийн
үед холбогдох оршуулгын дурсгалт газар илрүүлэн олов. Энэхүү оршуулгын газарт
нийт 37 булштай бөгөөд хэмжээний хувьд дунджаар 600-850 см голчтой ажээ. Үүнээс
гадна Дэлгэрхаан уулын зүүн хойд тал орших Бор хайрхан уулнаас хүрэл зэвсгийн
үед хамаарах зосон зургийн дурсгал, уулын баруун хойд талын Ар Ус гэх газраас
ваарны хагархай бүхий бүхий газар 6, булш болон чулуун байгууламж 8 шинээр
олж илрүүлэн бүртгэв. Шавар ваарны хагархайнуудын хувьд түүхийн олон он цагт
хамаарах (хүрэл, хүннү, дундад зууны үе гэх мэт) ваарны хагархайнууд олдсоноос
гадна хүрэл зэвсгийн үед хамаарах хүрэл хутга илрүүлэн түүвэрлэсэн билээ. Мөн
Ар Уснаас зүүн урагш 5 орчим километрийн зайд уулын хавчиг нарийн амны дээд
энгэрт дугуй хэлбэрийн голдоо дараас чулуугүй 10 гаруй булш, тэдгээрийн урд талд
уулын дунд байх тэгш дэвсэг газарт олон үеийн ваарны хагархай бүхий газрыг тус тус
илрүүлсэн юм.
Хайгуулыг богино хугацаанд үр дүнтэй хийсний дараа Дэлгэрхаан уулаас
тодорхой зайнд орших бүлэг дурсгалуудтай танилцах үүднээс Түвшинширээ сумын
төвөөс урагш 10 км гаруй зайд байх Зараа уулын орчимд бэсрэг хайгуулын ажлыг
гүйцэтгэв. Энэхүү хайгуулын явцад цөөн тооны булш оршуулгын дурсгал олсон боловч
чулуун зэвсгийн томоохон дурсгалт газрыг олсон юм.
Чулуун зэвсгийн судалгааны үр дүн
Чулуун зэвсгийн судалгааны зорилго бол говь, хээрийн бүс нутгийн чулуун зэвсгийн
зарим дурсгалт газартай танилцах, тус экспедиц суурин судалгааны ажил хийхээр
төлөвлөж буй Дэлгэрхаан уулын орчимд чулуун зэвсгийн дурсгалт газар илрүүлэх,
тухайн зурвас газар нутгийн шинэ чулуун зэвсгийн дурсгалт газрын тухайд анхан
шатны мэдээлэл цуглуулан цаашдын ажлын зорилтыг тодорхойлоход чиглэгдсэн юм.
Дэлгэрхаан уул орчмын нутаг нь уг төслийн хүрээнд суурин судалгаа хийгдэхээр
төлөвлөж буй газар юм. Бид хамтарсан экспедицийн судлаачдын хайгуул судалгааны
явцдаа илрүүлсэн дурсгалт газруудыг үзэх, хайгуул судалгаагаар шинэ дурсгалт
газар илрүүлэх зорилготой цөөн хоногийн хайгуулыг энд хийсэн. Дурсгалт газруудын
баримтжуулалтыг гэрэл зураг, байршлын тодорхойлолт (GPS), орчны тодорхойлолтоор
хязгаарлав. Хөрсөн дээр хадгалагдсан олдворуудыг түүвэрлэн цуглуулах нь тухайн
дурсгалт газрын олдворуудын мэдээллийг лабораторийн орчинд боловсруулах
боломж олгодог хэдий ч бага талбайд цөөн олдвор тархсан түр зуур буудлын шинжтэй
дурсгалуудыг үгүй хийх муу талтай. Тиймээс хайгуулын явцад дурсгалт газруудаас
тухайн дурсгалт газрын тухай мэдээлэл өгч чадна гэж үзсэн зарим нэг олдворыг авч
ихэнх тохиолдолд түүвэр цуглуулга хийсэнгүй.
Монгол орны говь, хээрийн бүс нутгийн чулуун зэвсгийн дурсгалууд гол төлөв
эртний гол, нуурын сав газраар байрласан нь түгээмэл байдаг. Тиймээс Дэлгэрхаан
уулын орчимд эртний голын сав, нуурын хөндий бүхий газруудад хайгуулын ажлыг
зохион байгуулав. Хайгуулын үр дүнд Дэлгэрхаан уулын баруун урд талд байх баруун
хойноос зүүн урагш чиглэсэн эртний голын өргөн савын хоёр эрэг дагууд болон
Булагийн эхэн, Дунд булагийн эхний баруун эрэг, Адагийн булагийн орчимд чулуун
2
3

Батсайхан. Хүннү (Археологи, угсаатны зүй, түүх) УБ., 2003.
Батсайхан. Хүннү (Археологи, угсаатны зүй, түүх) УБ., 2003.
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зэвсгийн оллворуудын бөөгнөрөл бүхий дурсгалт газруудыг илрүүлэв. Хайгуулын
үед Адагийн булагийн арын дэнжээс илэрсэн нэг сонирхолтой олдвор бол бор
шаргал өнгийн цахиурлаг чулуугаар хийсэн хүнхэр суурьтай гурвалжин зэв юм (DKU50). Ийм төрлийн зэв Монгол орны шинэ чулуун зэвсгийн үеийн дурсгалууд болон
хөрш зэргэлдээх Казахстан, Байгаль нуур, Өмнөд Сибирийн дурсгалуудад элбэг
тааралддаг. Мөн энэ орчмоос палеолитын хэв шинж бүхий цөөн олдвор голын сав
дагуух газраас илэрч байв.
Цаашид хайгуулыг Дэлгэрхаан уулын зүүн хойно орших Тогоотын голын сав дагуу
болон Улаан зуух орчимд хийв. Улаан зуухын хойд талын намхан толгойн 3 хэсэг
газарт чулуун зэвсгийн одворуудын бөөгнөрөл ажиглагдаж байв. Энд бичил ялтас
цуулахад зориулагдсан үлдэц, жижиг хэмжээтэй залтас, тэгш хэмт ялтас болон
ялтасны хугархай, үлдцийн хажууг засахад гарсан хажуугийн цуулдас, хусуур, холын
тусгалтай зэвсэг болох зэв болон чулуун зэвсэг хийх ажиллагааны дүнд бий болсон
хагархай хэлтэрхийнүүд тархжээ.
Дэлгэрхаан уулын орчмоос илэрсэн өөр нэг сонирхолтой дурсгал бол уулын
зүүн урд эртний нуурын сав болох том хотгорын баруун хойно орших олдворууд
харьцангуй том (ойролцоогоор 100 х 40 м) талбайд нилээд нягтшилтай тархсан
дурсгалт газар (DKU-58) юм. Энд жижиг болон бичил ялтас цуулах зориулалт бүхий
үлдэц, багаж зэвсгийн шинжтэй хоёрдогч боловсруулалт хийсэн эдлэлүүд нилээд
тааралдаж байна.
Хайгуулын үр дүнд Дэлгэрхаан уулаас баруун урд зүгт хуурай сайрын урд талаас
шахаж тогтсон хадархаг толгойн энгэр, хажуу бэлээр хар өнгийн цахиурлаг чулуугаар
хийсэн хуучин чулуун зэвсгийн хэв шинж бүхий олдворууд тархсан дурсгалт (DKU-63)
газыг илрүүлсэн нь тухайн бүс нутагт эртний хүн оршин амьдарч байсан хугацааг
урагшлуулан үзэх боломж олгож байгаа юм. Чулуун зэвсгийн олдворууд уулын
энгэр болон сайр руу харсан налуугаар нилээд шигүү тархжээ. Гадаргуу дээрх
олдворуудын ихэнх залтас, цуулдас болон янз бүрийн хэлбэртэй хагархай хэлтэрхий
боловч ирлэн засч хоёр дахь боловсруулалт хийсэн олдворууд ч тааралдаж байна.
Олдворуудын ерөнхий хэв шинжид үндэслэн дээд палеолитын үед холбогдуулан үзэх
боломжтой хэмээн урьдчилсан байдлаар үзэж байна.
Чулуун зэвсгийн дурсгал судлах хэсэг говь, хээрийн бүс нутгаас сүүлийн
жилүүдэд илрүүлсэн шинэ чулуун зэвсгийн үед холбогдох зарим дурсгалтай танилцах
үүднээс Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын нутаг Мөнх хайрханы дурсгалт газар,
Хэнтий аймгийн Дархан сумын нутаг Шавартайн булагийн ар шандын дурсгалт
газарт очиж цөөн тооны олдвор түүвэрлэн цуглуулав. Мөн Дарьганга сумын Молцог
элс, Сүмтийн нуурын орчимд болон Баяндэлгэр сумын Онгон таван булагт гүймэг
хайгуулыг гүйцэтгэж шинэ чулуун зэвсгийн үед холбогдох хэд хэдэн бууц сууринг
илрүүллээ.
Товч дүгнэлт
Монгол-Америкийн хамтарсан “Дорнод Монгол: археологийн хайгуул судалгаа”
төслийн багийнхан 2013 оны 8 дугаар сарын 2-ноос 8 дугаар сарын 17-ныг хүртэл
Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын Дэлгэрхаан уул болон ойр орчимд нь
археологийн хайгуул судалгааны ажыг амжилттай хийж гүйцэтгэв. Төслийн хээрийн
шинжилгээний ажлыг доорхи байдлаар дүгнэх боломжтой.
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1. 1997 оноос хэрэгжүүлж буй хамтарсан судалгааны үргэлжлэл болгон “Дорнод
Монгол: археологийн хайгуул судалгаа” төслийг ШУА-ийн Археологийн
хүрээлэн, МУИС-ийн Археологи-Антропологи, АНУ-ын Ийелийн Их сургууль
гэсэн гурван талын гэрээний дагуу хийхээр болов. Энэ нь Монгол улсад
үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэх, залуу эрдэм шинжилгээний ажилтан, оюутан нарыг дадлагажуулан
улмаар хамтрагч талуудтын дэмжлэгтэйгээр мэргэжил дээшлүүлэх боломж
бүрдэнэ хэмээн үзэж байна.
2. Хамтарсан төслийн дотоод зохион байгуулалтанд чулуун зэвсэг, хүрэл, түрүү
төмрийн үе, хүннү, дундад зууны үеэр дагнан ажиллаж буй судлаачдыг татан
оролцуулж тухайн үед холбогдох булш оршуулгын судалгааг хийлгэхээр
төлөвлөв.
3. Олон жилийн туршид Монгол улсын хэмжээнд бүс нутгийн онцлогт тохируулсан
археологийн хайгуулын арга зүйг шинээр боловсруулах ажлыг гүйцэтгэж
ирсэн төслийн багийнхан энэ удаад GIS газарзүйн программд тулгуурласан
“Археологийн дурсгалт газрын байршлыг урьдчилан тогтоох загвар” хэмээх
шинэ арга зүйг ашиглаж эхлэв.
4. Энэхүү шинэ арга зүйн тусламжтайгаар харьцангуй хол зайтай орших олон цаг
үед хамаарагдах цогцолбор дурсгалын хоорондын он цагийн хамаарал болон
бусад хэлхээ холбоог тодруулах зорилгыг урдаа тавин ажиллаж эхэллээ.
5. Хайгуулын ажлын гол газар болох Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын
нутаг дахь Дэлгэрхаан уулын баруун, зүүн хойд, урд, баруун хойд талд болон
уулаас зайтай орших тэгш тал хөндий, хад асга бүхий уул, толгод зэрэг олон
газарт нийт 10 км2 талбайг хамарсан нарийвчилсан хайгуулыг хийж 14 тооны
олон үед хамаарагдах түүвэр олдворт дурсгалуудыг нээн илрүүлсэн юм.
6. Мөн Дэлгэрхаан уулаас харьцангуй зайтай орших Зараа уул, Мөнх хайрхан,
Молцог элс зэрэг бусад газруудад хялбаршуулсан (Recon) арга зүйг ашиглан
хайгуулын ажлыг хийж палеолит, неолитын бууц сууринг шинээр нээн илрүүлэв.
7. Дэлгэрхаан ууланд өмнө нь судалгааны ажил хийгдэж байсан Энгэрийн бууц,
одоогоор судалгаа хийгдээгүй Их Хүнгүй, Бага Хүнгүй хэмээх хүннүгийн булш
оршуулгын гурван дурсгалт газрын дэвсгэр зургийг хийж гүйцэтгэв.
Ийнхүү хамтарсан төслийн хээрийн шинжилгээний анги бага хугацаанд багагүй
ажлыг амжуулсан бөгөөд дараа жилээс хайгуулын ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэхээс
гадна хүннүгийн үед холбогдох булш оршуулгын дурсгалыг малтан шинжлэхээр
төлөвлөн ажиллаж байна.
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Хавсралт зураг-2. Хамтарсан төслийн төлөвлөөд буй хайгуулын талбайн зураг
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Хавсралт зураг-3. Дэлгэрхаан уулнаас илэрсэн археологийн дурсгалууд
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Хавсралт зураг-4. Дэлгэрхаан уул орчимд хийх хайгуулын талбайн зураг

Хавсарлт зураг-5. Чандмань Хар уул орчимд хийх хайгуулын талбайн зураг
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Хавсралт зураг-6. Дэлгэрхаан ууланд хийсэн археологийн дурсгалын байршлыг урьдчилан
тогтоох загварын дагуу хийсэн хайгуулын ажлын зураг.
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МОНГОЛ-СОЛОНГОСЫН ХАМТАРСАН “СОЁЛЫН ӨВИЙГ СУДАЛЖ,
ХАМГААЛАХ” ТӨСЛИЙН 2013 ОНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН АРХЕОЛОГИ,
ГЕНЕТИКИЙН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГЭЭС
Д.Цэвээндорж, Н.Батболд, Т.Хантөгс,
Ц.Амгалантөгс, Л.Дэлгэрмаа

I. ХАЙГУУЛ СУДАЛГАА
Монгол Улсын ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн БНСУ-ын Соёлын Өвийн
Судалгааны Үндэсний хүрээлэнтэй хамтран Алтайн нурууны бүс нутагт хайгуул
судалгаа хийж түүх соёлын дурсгалуудыг бүртгэн баримтжуулж Говь-Алтай аймгийн
археологийн дурсгалуудын мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, зарим дурсгалыг
малтан судалж түүний үр дүнд илэрсэн хүн, малын ясны дээжинд генетикийн
шинжилгээ хийх зорилготой “Соёлын өвийг судалж, хамгаалах” эрдэм шинжилгээний
төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байна.
2009-2011 онд тус төсөл Говь-Алтай аймгийн Чандмань, Бигэр, Халиун, Баян-Уул,
Төгрөг, Бугат, Тонхил, Дарви сумдын нутагт хайгуул судалгааны ажил хийж нийт 187
газраас 2011 дурсгал илрүүлэн бүртгэж баримтжуулсан. Чандмань сумын нутаг
Шаахар толгойн урд энгэрт байрлах хүннү булшнаас нэгийг сонгон малтаж булшны
бүтэц, зохион байгуулалтыг судалсны зэрэгцээ малтлагаас гарсан хүний ясанд
генетикийн судалгаа хийсэн. Мөн хадны оршуулга гурвыг илрүүлэн судалгааны
эргэлтэнд оруулав. Хамтарсан судалгааны ажлын тайланг “Монголын соёлын өвийн
судалгаа - I”, “Монголын соёлын өвийн судалгаа - II”, “Монголын соёлын өвийн
судалгаа - III” нэртэйгээр хэвлүүлсэн нь хамтарсан судалгааны үр дүнг танилцуулж,
судалгааны ололт амжилтын талаар санал солилцсон ажил болсон билээ.
2012 оны хавар БНСУ-ын Сөүл хотноо хамтарсан төслийн хүрээнд эрдэм
шинжилгээний бага хурал зохион байгуулж 2009 - 2011 оны ажлын үр дүнг хэлэлцсэний
зэрэгцээ хамтын ажиллагааны гэрээг 2015 оныг дуустал дахин 3 жилээр сунгасан
юм.
Тус төслийн хээрийн шинжилгээний анги 2013 онд Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт,
Баян-Уул, Жаргалан, Тайшир, Дэлгэр, Есөнбулаг, Эрдэнэ, Цогт, Цээл, Шарга сумдын
нутагт археологийн хайгуул судалгаа хийж 278 газраас түүхийн олон үед холбогдох
булш, хиргисүүр, хөшөө чулуу, буган чулуун хөшөө, хүн чулуу зэрэг нийт 2316 дурсгал
шинээр илрүүлэн баримтжуулж бүртгэлээ.
Хайгуул судалгааны явцад олж илрүүлсэн дурсгалуудын ихэнх нь таньж
тодорхойлоход хялбар хиргисүүр, хүннү булш, хадны зураг, буган чулуун хөшөө, хүн
чулуу, тахилын онгон, сүм хийдийн турь, хөшөө чулуу зэрэг нийтлэг дурсгалууд байлаа.
Зарим булшны хувьд чухам аль үед холбогдохыг тогтооход бэрхшээлтэй байсан. Учир
нь Говь-Алтай аймгийн нутаг нь археологийн малтлага судалгаа бага хийгдсэн бүс
нутаг тул бидэнд тухайн дурсгалуудыг тодорхойлох, он цагийг тогтооход хангалттай
харьцуулах хэрэглэгдэхүүн байхгүй байв. Гэхдээ бид өөрсдийн боломжийн хирээр
он цагийг тогтоох оролдлого хийсэн. Гэвч энэ нь алдаатай байж болохыг үгүйсгэхгүй
бөгөөд цаашдын малтлага судалгаагаар нарийвчлан тогтоох боломжтой хэмээн
найдаж байна.
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2013 онд бүртгэн баримтжуулсан археологийн дурсгалууд
Сумдын нэрс

№

Есөнбулаг

Эрдэнэ

Цогт

Цээл

Шарга

5

8

3

1

3

3

2

38

-

-

3

1

-

-

-

-

4

3

Хүрэл зэвсгийн үеийн
булш, хиргисүүр

28

172

528

174

207

293

77

180

77

144

1880

4

Тахилын байгууламж

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

5

Хөшөө чулуу

4

13

1

9

7

1

8

1

1

6

51

6

Хүннү булш

-

-

72

46

21

-

-

92

56

-

287

7

Түрэг булш

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

8

Хүн чулуу

-

1

7

-

-

5

-

3

-

3

19

Бүгд

Дэлгэр

-

-

Тайшир

12

-

Жаргалан

1

Буган хөшөө

Баян-Уул

Хадны зураг

2

Хөхморьт

1

Дурсгалын төрөл

9

Түрэгийн тахилын онгон

1

1

3

-

-

5

-

-

-

-

10

10

Он цаг тодорхой бус
дурсгал

-

3

-

-

-

-

-

2

-

1

6

11

Бичээс

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

12

Чулуун байгууламж

1

1

13

Сүм хийдийн турь
Бүгд

1

3

-

2

1

1

-

2

2

1

2

1

12

34

208

613

235

248

310

89

283

139

157

2316

Монгол-Солонгосын хамтарсан хээрийн шинжилгээний ангийн бүрэлдэхүүн
бага хугацаанд аль болох олон сумын нутаг дахь археологийн дурсгалуудыг бүртгэн
баримтжуулах зорилгоор ихэвчлэн тухайн сумын байгаль орчин, соёлын асуудал
хариуцсан байцаагч, мэргэжилтэн, нутгийн иргэдээс дурсгалуудын талаарх
мэдээллийг авч шалгах, түүнчлэн зам дагуу тохиолдсон дурсгалуудыг баримтжуулах
замаар энгийн хайгуулыг хийж гүйцэтгэлээ. Хайгуул хийх явцад илэрсэн дурсгалын
эрдэм шинжилгээний тодорхойлолтыг үйлдэн гэрэл зургаар баримтжуулж, газарзүйн
байрлалыг GPS багажаар тогтоон тэмдэглэсэн.
2013 онд шинээр илрүүлсэн ихэнх дурсгалууд буюу 1892 нь хүрлийн үед холбогдох
янз бүрийн хэлбэр, зохион байгуулалт бүхий булш, хиргисүүр байсан ба 2009-2011
оны судалгаатай харьцуулахад хүннүгийн үед холбогдох оршуулгын газруудыг шинээр
нэмж илрүүлсэн юм. Тухайлбал, Говь-Алтай аймгийн Жаргалан, Тайшир, Дэлгэр, Цээл
сумдын нутгаас хүннүгийн оршуулгын дурсгалт газар 5-ыг шинээр илрүүлэн 195 булш
бүртгэсэн.
Шинээр илрүүлсэн хүннүгийн оршуулгын газар
№

Аймаг

Сумын нэр

Газрын нэр

Тоо

Солбицол

1

Говь-Алтай

Жаргалан сум

Жаргалан уулын Дэл улаан

21

N46 59 39.4, E95 50 08.8

2

Говь-Алтай

Жаргалан сум

Зүрх уул

51

N47 01 16.1, E 95 57 07.3

3

Говь-Алтай

Дэлгэр сум

Хүрэмтийн цохио

21

N46 01 57.5, E97 27 56.3

4

Говь-Алтай

Тайшир

Овоон хар

46

N46 42 56.9, E96 50 40.1
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5

Говь-Алтай
Нийт

Цээл

Олон нуур

56

N45 29 58.6, E95 53 57.8

195

Үүний нэг нь буюу Тайшир сумын Овоон хар хэмээх газарт үүдэвчтэй дөрвөлжин
булш бүхий хүннүгийн язгууртны оршуулгын дурсгалт газар байлаа. Тайширын УЦСаас зүүн тийш Гэгээ нуурын хойд талд орших орой дээрээ гурван овоотой баруунаас
зүүн тийш сунан тогтсон уулыг Овоон хар гэнэ. Энэ уулын урд энгэрийн тэгш дэвсэг
дээр Нар ванчин хийдийн туурь бий. Хийдийн тууриас зүүн хойш Овоон хар уулын
овоотой оройн зүүн урд талын өндөрлөг налуу дэвсэг буюу урд талын салаа уулын
ар шилд хүннүгийн үүдэвчтэй дөрвөлжин хашлагатай булш бүхий оршуулгын газар
оршино. Энд том жижиг нийлсэн нийт 46 булш байгаагийн 16 нь үүдэвчтэй дөрвөлжин
хашлагатай булш, 8 нь дунджаар 9 м голчтой дугуй том булш, үлдсэн 22 нь 3-5 м голчтой
жижиг дугуй булш байна.
Овоон харын хүннүгийн язгууртны оршуулгын газар нь Гол мод, Дуурлиг нарс,
Тахилтын хотгор зэрэг бусад дурсгалт газруудын байрлал зүйтэй ижил төстэй байх
ба хадтай уулын шил өндөрлөг дээр элсэрхэг хөрстэй газар байрлах ажээ.
Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс хүннүгийн язгууртны 7 оршуулгын газар илэрч
мэдэгдээд байсан бөгөөд эдгээр нь Архангай аймгийн Хайрхан сумын Гол мод,
Өндөр-Улаан сумын Гол мод-2, Төв аймгийн Борнуур, Батсүмбэр сумын зааг Ноён
уул, Улаанбаатар хотын Бэлхийн ам, Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын Дуурлиг
нарс, Биндэр сумын Борбулаг, Ховд аймгийн Манхан сумын Тахилтын хотгор зэрэг
газрууд болно. Эдгээрийн тархцыг харахад Монголын төв хэсэгт 4, зүүн хэсэгт 2,
баруун хэсэгт 1 оршуулгын газар байх ажээ. Говь-Алтай аймгийн Тайшир сумын
нутгаас хүннүгийн язгууртны оршуулгын газрыг илрүүлэн олсноор Монголын баруун
хэсэгт язгууртны оршуулгын газар хоёр болж бүртгэгдлээ.
Хүннү гүрэн хүчирхэг байх үедээ асар өргөн уудам газар нутгийг эзэмшиж
байсан боловч хүннүгийн үед холбогдох түүх соёлын дурсгалуудын дийлэнх нь манай
улсын нутагт оршдог. Эдгээр дурсгалуудын тархац, байршлыг судлаачид Хүннүгийн
засаг захиргааны хуваарь, “гурван жигүүр”-тэй холбон тайлбарласан байдаг1.
Хүннү гүрэн нь төв, зүүн, баруун жигүүрт хуваагдсан засаг захиргааны хуваарьтай
байсан бөгөөд бидний шинээр илрүүлсэн Овоон харын язгууртны оршуулгын газар
нь Хүннүгийн баруун жигүүрийн зонхилогчид, язгууртнуудын оршуулгын газрын нэг
байх магадлалтай байна.
Ийнхүү Говь-Алтай аймгийн нутагт өмнө нь тэмдэглэгдээгүй байсан Хүннүгийн
үеийн язгууртны булш бүхий оршуулгын газар шинээр илрүүлэн олсон нь тухайн
булшны судалгааны хүрээг тэлэх, улмаар судалгааны эргэлтэнд оруулж буйгаараа
ихээхэн ач холбогдолтой юм.
Мөн Дэлгэр, Есөнбулаг сумдын нутгаас 4 буган хөшөө, Шарга, Есөнбулаг, БаянУул, Цогт, Халиун сумдын нутгаас 13 хүн чулуун хөшөө шинээр илрүүлэн бүртгэсэн.
Шинээр илрүүлсэн буган хөшөөдийн 2 нь буюу Дэлгэр сумын Бага ямаат, Есөнбулаг
сумын Өвөр булагийн буган хөшөөд бугыг загварчлан дүрсэлсэн дүрслэлтэй байгаа
бол нөгөө 2 нь бугын дүрслэлгүй, дээд хэсэгт нь дугуй цагариг, доод хэсэгт нь бүс
дүрсэлсэн байна.
Ч.Ерөөл-Эрдэнэ. Хүннүгийн булшны тархцыг засаг захиргааны хуваарьтай харьцуулан нягтлах нь. //Хүннү
улс, Хүннүгийн эзэнт гүрэн: гарвал түүх, улс төр, философийн асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага
хурлын эмхэтгэл. УБ., 2011. т. 69.
1
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2013 онд бүртгэн баримтжуулсан хүн чулуудын ерөнхий хэлбэр төрх Түрэгийн
үеийн хүн чулуудтай дүрсэлсэн арга барилын хувьд ижил төстэй байгаа бөгөөд 7 нь
бүрэн дүрслэлтэй, 6 нь тойм дүрслэлтэй хүн чулуу байна.
Шинээр илрүүлсэн буган хөшөөд
№

Аймаг

Сумын нэр

Газрын нэр

Тоо

1

Говь-Алтай

Дэлгэр сум

Бага ямаат

1

N46 40 23.7, E97 25 30.2

2

Говь-Алтай

Дэлгэр сум

Адгийн худаг

1

N46 33 10.5, E97 39 21.9

3

Говь-Алтай

Дэлгэр сум

Өлзийт голын оцон

1

N45 56 22.9, E97 35 23.2

4

Говь-Алтай

Есөнбулаг

Өвөр булаг

1

N46 10 09.4, E96 49 23.6

Нийт

Солбицол

4

Шинээр илрүүлсэн хүн чулуун хөшөөд
№

Аймаг

Сумын нэр

Газрын нэр

Тоо

1

Говь-Алтай

Баян-Уул сум

Цагаан эрэг

1

N47 07 00.8, E94 54 17.0

2

Говь-Алтай

Есөнбулаг

Хүн чулууны ам

1

N46 15 50.3, E96 16 23.6

3

Говь-Алтай

Есөнбулаг

Цагаан хужирт

2

N46 15 53.8, E96 06 43.9

4

Говь-Алтай

Есөнбулаг

Баянгийн ам

2

N46 19 11.0, E96 04 30.1

5

Говь-Алтай

Цогт сум

Нам толгой

2

N45 20 42.4, E97 40 35.0

6

Говь-Алтай

Цогт сум

Холбоо толгойн өвөр

1

N45 22 08.9, E96 42 19.2

7

Говь-Алтай

Шарга сум

Дунд бууц

2

N46 43 37.3, E95 37 05.6

8

Говь-Алтай

Шарга сум

Хөх өрцийн гол

1

N46 37 46.7, E95 46 24.8

9

Говь-Алтай

Халиун сум

Цагаан голын хөтөл

1

N45 47 30.9, E96 03 12.6

Нийт

Солбицол

13

Соёлын өвийг судалж хамгаалах” хамтарсан төслийг хэрэгжүүлснээр урьд
өмнө судалгааны хүрээнд ороогүй олон арван дурсгалыг шинээр илрүүлсэн нь
Алтайн нурууны бүс нутгийн эртний түүхийг судлахад чухал эх хэрэглэгдэхүүн болж
байна. Ийнхүү тус бүс нутгийн түүх, соёлын дурсгалуудын цогц судалгааг хийснээр
археологийн малтлага судалгаа хийх үндэс суурь болж өгөх юм. Хайгуул судалгааны
үр дүнгээс харахад түүх соёлын маш их дурсгал байгалийн нөлөөгөөр болон
хүмүүсийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлээр сүйтгэгдэж байгаа учир соёлын
өвийн хадгалалт хамгаалалтыг нэн яаралтай сайжруулах шаардлагатай байна.
Иймээс бидний хамтарсан судалгааны ажлын нэг гол үр дүн бол түүх, соёлын эдгээр
гайхамшигт дурсгалуудыг устаж үгүй болохоос нь өмнө бүртгэн баримтжуулж,
цаашдын судалгаа шинжилгээ, сурталчилгааны ажлын тулгуур үндэс болох бүртгэл
мэдээллийн сантай болгож буйд оршино.
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Тайшир сум. Овоон харын оршуулгын газрын
ерөнхий байдал

Овоон хар. Үүдэвчтэй, дөрвөлжин хашлага бүхий
язгууртны булш

Дэлгэр сум. Бага ямаатын буган хөшөө

Дэлгэр сум. Өлзийт голын оцон, буган хөшөө

Баян-Уул сум. Цагаан эргийн хүн чулуу

Есөнбулаг сум. Баянгийн амны хүн чулуу

II. ГЕНЕТИКИЙН СУДАЛГАА
2008 оноос ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн БНСУ-ын Соёлын Өвийн Судалгааны
Үндэсний хүрээлэнтэй хамтран “Соёлын өвийг судалж хамгаалах нь” эрдэм
шинжилгээний төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Тус төслийн хүрээнд 2009 оны
6-р сард ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн, БНСУ-ын Сэргээн засварлалтын хэлтсийн
Генетикийн шинжилгээний хамтарсан баг археологи-молекул генетикийн судалгааг
Говь-Алтай аймгийн Чандмань сумын нутаг Шаахар толгойн хүннү булшнаас илэрсэн
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хүний ясанд хийсэн. Мөн орчин үеийн монголчуудын генетикийн судалгааг хийх
зорилгоор Ховд, Завхан, Говь-Алтай аймгийн зарим сумдын нутгийн 68 иргэнээс
шүлсний дээж авсан. Энэхүү дээж нь Монгол үндэстний удмын генетик холбоог
тогтоох төдийгүй хөрш зэргэлдээ орнуудын хүн амын генетикийн бүтэцтэй хэрхэн
хамаадалтай байгааг харьцуулан тогтоох зорилготой.
2010 онд хамтарсан судалгааны баг Монгол орны зүүн хэсэг Дорнод аймгийн
Сэргэлэн, Хөлөнбуйр зэрэг сумдын нутагт ажилласан бөгөөд судалгааны ажлын үр
дүнд тус аймгийн 141 иргэнээс дээж авсан бол 2011 онд төвийн бүс нутаг Төв аймгийн
Сэргэлэн, Баян-Өнжүүл, Өндөрширээт, Дундговь аймгийн Адаацаг, Өвөрхангай
аймгийн Бүрд зэрэг сумдын 175 иргэнээс дээж авсан. 2012 онд тус төсөл хээрийн
судалгааны ажил явуулаагүй ба өмнөх онуудад авсан дээжүүдийг боловсруулах,
тэдгээрийн үр дүнг нийтлэх зэрэг ажлыг хийсэн2. Мөн хамтарсан төслийн хүрээнд
2010, 2011, 2013 онуудад БНСУ-ын Соёлын Өвийн Судалгааны Үндэсний хүрээлэнгийн
лабораторид хоёр талын судлаачид хамтран Монголын Дорноговь, Өмнөговь, ГовьАлтай зэрэг аймгуудад хийсэн археологийн малтлага судалгаагаар илэрсэн хүний
ясны нийт 28 дээжинд генетикийн судалгаа хийсэн3.
2013 онд Хөвсгөл, Архангай, Булган аймгийн 12 сумдын нутгийг хамарсан
судалгаа хийн 275 гаруй ард иргэнээс дээж болгон амны хөндийн эс, шүлснээс
дээж цуглуулсан болно. Судалгааг генетикийн судлаачид өөрсдөө болон угсаатны
зүйн судалгааны багтай хамтран явуулсан ба ард иргэдэд судалгааны талаар
тайлбарлан таниулж тухайн иргэнийг зөвхөн өөрөө хүссэн тохиолдолд сайн дурын
үндсэн дээр дээжийг авч байсан болно. Мөн судалгаанд хамрагдсан өрх айлаас
удмын бичиглэл хийн судалгаанд ашиглах үндсэн материал болгосон.

Судалгаа авсан өрх айлын ургийн бичиг хийж
байгаа нь (Булган Хутаг-Өндөр сум)

Өрх айлын гишүүдээс шүлсний дээж авч байгаа нь
(Хөвсгөл Тариалан сум)

Кан Со Ён. Солонгос-Монголын сэргээн засварлах судалгааны хамтын ажиллагааны үр дүн, ирээдүй (2009-2011 оны
антропологи генетикийн судалгааны хэрэглэгдэхүүнээр). //Монгол-Солонгосын хамтарсан соёлын өвийн судалгаа олон
улсын эрдэм шинжилгээний хурал//. Сөүл. 2012. т. 81-90
3
Ц.Амгалантөгс. Монголын генетикийн судалгаа. //Монгол-Солонгосын хамтарсан соёлын өвийн судалгаа олон улсын эрдэм
шинжилгээний хурал//. Сөүл. 2012. т. 73-77.
2
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ДОНГОЙН ШИРЭЭН ГЭРЭЛТ ХӨШӨӨ БҮХИЙ
ДУРСГАЛЫГ ИЛРҮҮЛЭН СУДАЛСАН НЬ
Ц.Болорбат, Р.Мөнхтулга

Дурсгалыг илрүүлсэн нь
ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, доктор (Ph.)
Ц.Болорбат, МУБИС-ийн Түүхийн Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.), дэд профессор
Ж.Гэрэлбадрах нарын бүрэлдэхүүнтэй хайгуулын баг 2011 оны 08-р сарын 25-нд
Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын нутаг Дэлгэрхаан уулын орчимд археологийн
авран хамгаалах хайгуул судалгаа хийх явцдаа, эртний түрэг бичээстэй олон хөшөө,
цэцэг хээ дүрсэлсэн хавтан бүхий цогцолбор дурсгалыг илрүүлжээ.
Дурсгалын ерөнхий байдал
Дурсгал илэрсэн Донгойн Ширээ хэмээх газар нь Сүхбаатар аймгийн
Түвшинширээ сумын Дэлгэрхаан багийн нутагт, сумын төвөөс хойш 50 км орчимд
орших баруун хойноос зүүн урагш чиглэсэн тэгш ширээ газар юм. Донгойн Ширээд
гэрэлт хөшөө бүхий цогцолбор дурсгалаас гадна, холгүйхэн хоёр ч булш бий.
Биднийг анх очиход гэрэлт хөшөөний хэд хэдэн хугархай, цэцэг хээтэй хавтан
чулууны хагархай зэрэг нь газрын өнгөн хөрснөөс дээш бага зэрэг цухуйсан
байдалтай байв. Эдгээр хөшөөний хугархайн гадна талаар 16 м-ийн голчтой, ялимгүй
товойж харагдах далан, түүний гол хавьд бага зэргийн хонхор ажиглагдаж байсан
бөгөөд угтаа хэдэн хөшөө байсан, бүтэц зохион байгуулалтын хувьд ямар байсныг
тодорхойлох боломжгүй байлаа. Ийм учраас эхлээд геофизикийн тандалт судалгаа
хийж байж археологийн малтлага судалгаа хийх зайлшгүй шаардлага бий болсон
юм.
Судалгаа
ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэнгийн секторын эрхлэгч, доктор (Ph.), дэд
профессор Б.Цогтбаатарын удирдсан судалгааны баг 2013 оны 06-р сарын 05наас 06-р сарын 10-нд дурсгалт газар ил байсан хөшөөдөөс цаасан хэв авч
баримтжуулалт үйлджээ.
2013 оны 09-р сарын 21-нээс 10-р сарын 11-ний хооронд Археологийн
Хүрээлэнгийн захирал, ШУ-ны гавьяат зүтгэлтэн, доктор (Sc.), профессор
Д.Цэвээндоржоор удирдуулсан, үндэсний судлаачдаас бүрдсэн хээрийн
шинжилгээний анги дурсгалыг малтан судлав. Энэ ангид дан ганц эртний судлалын
мэргэжилтнүүд төдийгүй ШУА-ийн Одон Орон, Геофизикийн Хүрээлэнгийн ажилтнууд
оролцож тандалт судалгаа хийсэн юм. Бид дурсгалын ерөнхий зохион байгуулалтыг
тодорхойлох, геофизикийн тандалтын үр дүнд үндэслэн далд буй хөшөөдийг илрүүлэх
зорилгоор малтлага үйлдэв. Өнгөн хөрсийг хуулж чулуун хөшөөдийг бүрэн ил гаргах
явцад хөшөө чулууны олон хугархай болон тахилын хавтангийн хагархайнууд шинээр
нэмэгдэн гарч ирэв.
Энэ удаагийн малтлага судалгаагаар хөшөөний нийт 20 гаруй хугархай илэрсэн.
Бидний таамаглаж байгаагаар эдгээр хөшөөний олонхид нь бичээс, тамга тэмдэг
сийлсэн байх магадлалтай.
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Гэрэлт хөшөөний бичээсийг тайлан уншсан нь
2013 оны 06-р сарын 12-ноос 06-р сарын 18-ны хугацаанд Археологийн
Хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Р.Мөнхтулга, тус хүрээлэнгийн зочин
судлаач, Япон улсын Осака Их Сургуулийн профессор Т.Осава нар энэ дурсгалын 2
гэрэлт хөшөөний бичээсээс авсан цаасан хэвдээ тулгуурлан урьдчилсан байдлаар
уншихад 2 хөшөөнд нийт 20 мөр, 2832 үсэг, 646 үг, 30-аад тамга байгааг тодруулсан
ба 8-р сард дахин уншиж нягтлахад 3 дахь хөшөө бас бичээстэй нь тодорхой болсон
бөгөөд нийт 3 хөшөөнөө 72 мөр, 3857 үсэг, 1193 үг, 86 илүү тамга байгааг тогтоосон
юм.
Бичээсүүдийг эртний түрэг бичгийн хэлээр туурвижээ. Дурсгалын эзэнд зориулан
“:ebim e:”, “:begim e:”, “:yerim e:” буюу “орд гэр минь ээ”, “ноён минь ээ”, “нутаг
минь ээ” гэх зэрэг тахилын үгсийг маш олон давтан сийлсэн байна.
Нас барсан ихэс язгууртанд зориулсан уг тахилын онгоныг байгуулах ёслолд
оролцохоор ирсэн овог аймгийн язгууртнууд хөшөөнд тамгаа сийлсэн бололтой.
Одоогоор Донгойн Ширээн дурсгал дахь 3 хөшөөнөөс бичээс, тамга илэрсэн
нь лавтай болсон ба цаашид бусад 20-иод чулуунаас бичиг, тамга илрэх төлөвтэй
байгаа нь энэ дурсгалыг нэг хүнд бус ураг төрлийн ойрын холбоо бүхий хэд хэдэн
хүнд зориулан босгосон байж болохыг илтгэнэ.
Өнөөг хүртэл энэ дурсгалынхтай адил олон аварга том хөшөөтэй цогцолбор
Монгол улсын нутгаас олдоогүй бөгөөд Эртний Түрэгийн үеийн гэрэлт хөшөөдөөс
хамгийн зүүн талынх нь мөнхүү дурсгал болж байна.
Үсэгзүй, хэлзүйн онцлог, тамгын хэлбэр, хашлагын чулууны дүрслэл зэрэгт үндэслэн
Донгойн Ширээн дурсгалыг 735 оноос хойш 740-өөд оны эхэн үед Эртний Түрэгийн
хожуу хаант улсын, хааны дараа орох ихэс язгууртанд зориулан байгуулсан гэж
таамаглаж байна.
Донгойн Ширээн дурсгал нь VIII зууны эхэн хагасын Түрэг улсын зүүн жигүүрийн
улс төрийн бүлгүүд (аймаг, овгууд), Хятан, Татаби, Татар зэрэг монгол хэлтэн байсан
гэгддэг аймгууд, ялангуяа Монголын дорнод нутгаар нутаглаж асан Татарын түүхийг
судлах чухал баримт болохоор байна.
ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэнгээс 30-аад хүний бүрэлдэхүүнтэй эрдэм
шинжилгээний ангийг зохион байгуулж илгээсэн нь манай улсад археологийн
чиглэлээр ажиллуулсан үндэсний анхны томоохон анги төдийгүй эртний дурсгалыг
судлах нөр чимхлүүр ажилд үндэсний мэргэжилтнүүд хамтран ажилласнаараа,
шинжлэх ухааны олон салбарын судалгааг цогцоор гүйцэтгэснээрээ анхдагч
боллоо.
Энэ удаа эртний судлалын үндэсний анги Донгойн Ширээн дурсгалд судалгаа
хийсэн нь монгол мэргэжилтнүүд эх орныхоо нутаг дэвсгэр дээрх, өвөг дээдсийнхээ
үлдээсэн, арвин их боловч цаг зуурын түйтгэрт өртсөөр буй өв дурсгалыг дан ганц
өөðийн хүчээр, шинжлэх ухааны холбогдох салбар чиглэл бүрийн үүднээс, өнөөгийн
олон улс дахины эрдэм шинжилгээний түвшинд гар нийлэн шинжилж чадахыг
харууллаа.
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1-р зураг. Дурсгалыг анх илрүүлэх үеийн байдал

2-р зураг. Геофизикийн тандалт хийж буй
нь

3-р зураг. Малтлага судалгаа
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4-р зураг. Малтлагын талбай

5-р зураг. Зураглал үйлдэж буй нь

6-р зураг. Гэрэлт хөшөө

7-р зураг. Хөшөөнөөс цаасан хэв авахаар
бэлтгэж буй нь

8-р зураг. Хэв авч буй нь
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9-р зураг. Хөшөөний хэв

10-р зураг. Хээрийн шинжилгээний ангийн зарим ажилтнууд
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МОНГОЛ-ГЕРМАНЫ «OРХОН ЭКСПЕДИЦ”-ИЙН 2013 ОНЫ ХЭЭРИЙН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТУХАЙ
У.Эрдэнэбат, Т.Батбаяр, К.Франкен

1999 оноос хойш Их Монгол Улсын нийслэл Хархорум хотын турьд археологийн
малталт судалгаа явуулсан Монгол-Германы Хархорум Экспедици (MDKE1) нь 2007
онд Монгол-Германы Орхон Экспедици (MONDOrEx2) болж өөрчлөгдөн зохион
байгуулагдсанаар шинжилгээний ажлын цар хүрээгээ улам өргөн далайцтай болгон
ажиллаж байна. Тус шинжилгээний анги 2013 оны 7 сарын 23-наас 9 сарын 1-ний
хооронд Орхоны хөндий дэх Уйгурын Хар балгас болон Хархорум, Эрдэнэ зуу
хийдийн дэвсгэр талбайд археологийн малтлага судалгаа, Хар балгасын зарим хэсэгт
геофизикийн хэмжилт судалгааны ажил хийж гүйцэтгэлээ. Хээрийн шинжилгээний
багт Монголын талаас төслийн удирдагч, доктор, профессор У.Эрдэнэбат, эрдэм
шинжилгээний ажилтан, докторант Т.Батбаяр, МУИС-ийн НШУС-ийн АрхеологиАнтропологийн салбарын 28 оюутан, Германы талаас ХБНГУ-ын Археологийн
хүрээлэнгийн Европын бус Соёлын Археологийн Комиссийн археологич, доктор
К.Франкен тэргүүтэй 9 судлаач ажиллав.
I. Хар балгаст хийсэн судалгаа

Зураг 1. Архангай, Хотонт, Хар балгас. Монгол-Германы Орхон Экспедицийн
2013 онд малтлага явуулсан газрыг тэмдэглэсэн нь

1. Хэрмийн булангийн байгууламж дээр гүйцэтгэсэн малтлага
Монгол-Германы Орхон Экспедицийн 2013 оны хээрийн шинжилгээний гол
судалгаа Хар балгаст төвлөрөн явагдаж, эртний хотын цайзат их хэрмийн зүүн
урд өнцгийн цитадельд өмнөх жилүүдэд хийсэн малталт судалгааныхаа ажлыг
үргэлжлүүлэв. Энд буй хуучин малтлагын нүхийг бид 2011 оны зун цэвэрлэж барилгын
нэгэн тасалгааны хэсгийг малтан гаргаж байсан билээ. Энэхүү судалгааны явцад
илэрч мэдэгдсэн барилгын өрөө тасалгааны хаалга үүдний хэсгээс харахад их
хэрмийн хана болон цитадель дээр буй тус барилгын гадна ханын хооронд ямар
нэгэн орон зай байгаа нь тодорхой болсон юм. Иймд уг байгууламжийн бүтэц,
зохион байгуулалтыг тодруулах зорилгоор тус барилгын зүүн талд буюу өмнөд ханын
1
2

MDKE-Mongolisch-Deutsche-Karakorum-Expedition
MONDOrEx-Mongolisch-Deutsche-Orchon-Expedition

100

МОНГОЛЫН АРХЕОЛОГИ - 2013
2

үлдэгдлээс их хэрмийн хана хүртэл 11 x 12 м хэмжээтэй талбайд, нийт 132 м газарт
малтлага шинжилгээ явуулав.

Зураг 2. Архангай, Хотонт, Хар балгас.
Хэрмийн булангийн байгууламж дээрх малтлагын явц (урд талаас)

Энэхүү малтлагын явцад хүчтэй гал түймэрт эрсдэн шатаж устсан барилга
болоод шороо дэлдэж хийсэн хүчирхэг их хэрмийн бүтэц зохион байгуулалтыг
хадгалсан зузаан үе давхаргууд, харьцангуй өндөр бөгөөд сайн хадгалагдсан
барилгын зузаан хана туургын үлдэц, цитадель дээрх барилгын дээвэр нурууг тулж
байсан баганын чулуун сууриуд, шавар ба тоосгон шалны үлдэгдэл зэрэг VIIIIX зууны Уйгурын нийслэл хотын барилга архитектурын бүтэц зохион байгуулалтыг
судлах шинэ эх хэрэглэгдэхүүнийг илрүүлэн олсон билээ. Үүний хамт барилгын
хэрэглэгдэхүүн болох шатаасан болон түүхий тоосго, модон хийцийн үлдэгдэл,
янз бүрийн төмөр хадаас, дээврийн нөмрөг ба тосгуур ваар, шавар сав суулганы
хагархай, дээврийн чимэглэл болох хэдэн төрлийн хээтэй нүүр ваар, нэн ялангуяа
байшин барилгын нуруу, дээврийн хэсэгт муу муухай бүхнээс хамгаалахыг бэлгэдэж
байрлуулдаг домгийн амьтны шавар барималын үлдэгдэл, олон өнгийн будаг бүхий
ханын шаваас, сийлбэртэй ясан чимэглэлийн хугархай, элдэв янзын тамга тэмдэгтэй
дээврийн ваарны хагархай, цэцгэн толгой бүхий алтан шармал зэс хадаас, цэцгэн
зэс чимэглэл, маш гоёмсог хээ чимэгтэй жижигхэн чулуун тулгуур зэрэг онцлох эд
өлгийн зүйлс эндээс олдсон юм.
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Зураг 3. Архангай, Хотонт, Хар балгас.
Цитадель дээрх барилгын баганын чулуун сууриуд (баруун урд талаас)

Хар балгасын цитадель дээр буй хуучин малтлагын гүн нүхийг өмнөх жилүүдийн
судалгаагаар цэвэрлэж, улмаар бага зэрэг тэлж малтан, дотроос нь энд байсан
барилгын өрөө тасалгааны зузаан шавар ханын үлдэгдлийг олж баримтжуулсан
билээ. 2013 онд тус барилгын зүүн талд буюу үүдний хатавчнаас гаднах хэсгийг
малтаж 9,5 метр урт хэмжээтэй ханын үлдэгдлийг малтаж гаргав. Шавар үелүүлэн
дэлдэж хийсэн зузаан ханын зарим хэсэгт дотор ба гадна талаас нь дүнз мод
зэрэгцүүлэн босгож хашаад дээрээс нь шавраар шавж чимэглэл зурж байсан
ором мэдэгдэж байв. Ханыг ингэж хосолмол байдлаар хийснээр томоохон барилгын
дээвэр нурууны эд ангиудыг холбож тогтоох ба нүсэр хүнд дээврийг тулах даацыг
сайжруулахад чухал нөлөөтэй болжээ.
Барилгын шавар ханыг хоёр талаас нь хашсан ийм дүнз модон хийц малтлагын үед
биет байдлаар олдоогүй ч тэдгээрийн ул мөрийг нь хадгалсан ором хэв нь шавар
ханан дээр маш сайн хадгалагдаж үлдсэн байлаа. Энд хадгалагдсан олдворын
цогц байдлыг үзэхэд, шавар ханыг өнгөлсөн дүнз моднуудыг гурав болон таваар
нь хэсэгчлэн эгнүүлж тавьсан нь мэдэгдэх бөгөөд эгнээ бүр хоорондоо зайтай
байрлаж байжээ. Өөрөөр хэлбэл, нэг хэсэг дүнзэн хийц байгуулсны дараа хоосон
зурвас үлдээж, түүний дараа өөр нэг хэсэг дүнзэн хашлага барьсан байх жишээтэй
бөгөөд одоогийн байдлаар 9,5 метр урт хэмжээтэй гадна ханын хэсэгт ийм зохион
байгуулалт дөрвөн хэсэг газар мэдэгдэж байна. Харин барилгын доторхи өрөө
тасалгааны бүх хананд яг ийм арга маягаар хийсэн болохыг гэрчлэх дүнз модны
том том ормууд сайн хадгалагдсан байлаа. Барилгын хана барих энэхүү өвөрмөц
технологи нь Хар Балгасын энэ хэсгийн барилга байгууламж хэдий үеийн, аль газрын
уран барилгын хийц төлөвлөлтөөр баригдсан асуудлыг тодруулахад ихээхэн чухал
хэрэглэгдэхүүн болох юм.
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Зураг 4. Архангай, Хотонт, Хар балгас.
Домгийн амьтны дүрстэй уран барилгын чимэглэлийн хэсгүүд

Барилгын зүүн тал буюу үүдний хана болон их хэрмийн ханын хоорондох орон
зайг чөлөөлөн малтах явцад нийт баганы чулуун суурь ес олдов. Эдгээрийн онцлог
байдал гэвэл, төвийн хэсэгт байрласан бөгөөд дээвэр нурууны хамгийн их даралтыг
тулах хүнд даацын баганын сууриудыг маш зузаан бат бэх чулуугаар ихээхэн ур
гарган хийж, харин зах хөвөөгөөр байрлах баганын сууриудыг нимгэвтэр чулуугаар
хийсэн нь цөм анхны байрандаа хадгалагдаж үлдсэн байлаа. Эдгээр баганын
суурь болон хэрэм, барилгын хана туурганы үлдэгдлийн байрлалаас үзэхэд, чулуун
сууриуд нь цитатель дээрх барилгын өрөө тасалгаан дотор бус, харин түүний гадна
талд, цитадель дээрх барилга болон их хэрмийн ханын хоорондох чөлөөнд ил байсан
гэж бодож болохоор байна. Баганы суурь бүрийг тусгайлан зассан байх бөгөөд
үндсэндээ хоёр янзын хийц загвартай юм. Тухайлбал, хоёр захын зургаан суурь (65
x 70 см х 25 см ) нь ямар нэгэн хээ чимэг үгүй, тэг дөрвөлжин хэлбэрийн энгийн
хийцтэй бол дунд эгнээнд буй баганын гурван суурь (115 x 118 x 28 см) нь дөрвөн
тал бүхий хавтгай оройтой, дөрвөлжин суурьтай, орой дээрээ багана мод суулгах
тусгай ховил гаргаж зассан уран хийцтэй юм.
Цитадель дээрх барилгын гадна тал ба их хэрмийн хоорондох тавцан дээрээс
эдгээр есөн баганын сууриас гадна өвөрмөц хийцтэй шалны үлдэгдлийг илрүүлэн
олов. Энэ нь барилгын доторхи танхимд мэдэгдсэн шавар шалтай харьцуулахад арай
өөр байдалтай. Түүхий шавар болон шатаасан хавтан тоосгыг хосолмол байдлаар
ашигласан байлаа. Хийц байдлын хувьд энд дор хаяж гурван янзын арга маягаар
шал дэвссэн бололтой. Юуны өмнө цитадель дээр барилгын гадна ханын сууриас
эхлэн үнс шавар хольсон хөх өнгийн зуурмагаар 1 см орчим зузаантайгаар жигдхэн
дэвсэж, үүнтэй залгуулан хавтан тоосгоор шалласан зурвас зам байгуулж, эцэст нь
түүхий шавар дагтаршуулж хийсэн шал их хэрмийн хананд тулж байна.
Хар балгас хотын цайзат их хэрмийн хамгийн онцлог зохион байгуулалтын нэг болох
их хэрмийн ханын буланд барьсан энэхүү цитаделийн хана туурганы зузаан, барьж
босгосон арга техник, үүрэг зориулалтыг нь тодруулахад нэмэр хандив болохуйц
хэрэглэгдэхүүн олж авах зорилгоор хийсэн гол малтлагаас гадна хэрмийн ханан тус
газар сорьц малтлага хийсэн юм. Энэ малтлагын явцад уг байгууламж руу орж гарах
хаалга үүдний ор үлдэгдэл илэрч мэдэгдсэн төдийгүй хэрмийг элс, шавар үелүүлэн
дэлдэж хийгээд шургааг модоор бэхлэн гадуур нь тоосго өрж гадарласан ханатай
болох нь тодорхой болов. Цитаделийн өмнөд ханыг бүхэлд нь багтаан оруулж хийсэн
зүсэлтэнд илэрч мэдэгдсэн ханын хүрээ хязгаараас харахад, хэрмийн булангийн
энэ байгууламжийн ханын зузаан нь 12,9 метр орчим болохыг урьдчилсан байдлаар
тогтоов.
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Зураг 5. Архангай, Хотонт, Хар балгас.
Зэс чимэглэл, дээрээ зурагтай ханын шаваасны үлдэгдэл

Цитаделийн баруун ханын төв хэсгээс арай хойш хэсэгт гүйцэтгэсэн нөгөө нэг
зүсэлтийн үр дүнд хэрэмт хотын дотроос энэхүү байгууламж руу нэвтрэн орох хаалга
үүдний үлдэгдэл нэлээд сайн хадгалагдсан байдалтай илэрсэн нь сонирхолтой.
Эндээс модон банзаар шалласан шатны гишгүүр, модон жаазан хүрээнд ердийн
шатаасан тоосгыг дээр дээрээс нь давхарлан өрөх маягаар хатавчийг нь өнгөлсөн
цитаделийн хаалганы үлдэгдэл, бороо цасны ус зайлуулах суваг бүхий тоосгон
зам зэрэг уг байгууламжийн зохион байгуулалтыг судлахад чухал ач холбогдолтой
хэрэглэгдэхүүн олдов.

Зураг 6. Архангай, Хотонт, Хар балгас.
Цитаделийн хаалганы малтлагын явц (хойд талаас)
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Хаалга үүдний эдгээр зохион байгуулалтаас гадна эндээс өгсөж гарах тусгай
шат бүхий тоосгоор өнгөлсөн тавцангийн зах хөвөөг ч мөн илрүүлэн малтаж гаргав.
Ийнхүү, энд гүйцэтгэсэн багахан хэмжээний зүсэлтээр хэрмийн хаалгаар ороод
цааш тусгай тоосгон замаар явж цөөн гишгүүр бүхий жижгэвтэр шатанд тулж улмаар
түүгээр дээш өгсөж тусгай тавцан руу буюу цитадель хэмээх энэхүү байгууламж
руу нэвтрэн орж байсан бололтой. Ирэх жил манай шинжилгээний багийнхан
уг байгууламж дээр гүйцэтгэсэн судалгаагаа үргэлжүүлж түүний хийц зохион
байгуулалтын талаарх мэдлэгээ гүнзгийрүүлэхээр төлөвлөж байна.
2013 оны зун Хар Балгасын их хэрмийн цитадель дээр гол судалгаагаа төвлөрүүлэн
явуулсны зэрэгцээ мөн энэхүү байгууламжийн чанх урд харалдаа, цайзат их хэрмийн
гадуур тойрсон шуудууг судалгааны хүрээнд хамруулан хөрсний дээж авах, бүтэц
зохион байгуулалтыг тодруулан судлах зорилгоор 2 x 12 м хэмжээтэй талбайд нийт 24
2
м газарт зүсэлт хийж малтав. Сорилтын малтлагын дүнд, уг шуудуу 4.6 м орчим өргөн,
2 м-ээс илүү гүнтэй байсныг урьдчилсан байдлаар тогтоогоод байна. Малтлага
судалгааг 2014 онд үргэлжүүлэн явуулах болно.
II. Хархорумд хийсэн судалгаа

Зураг 7. Өвөрхангай, Хархорин. Монголын эртний нийслэл Хархорум.
2013 онд малтлага явуулсан газрыг дэвсгэр зурагт тэмдэглэсэн нь

1. Хархорумын их сүмийн хэсэгт хийсэн ажил
Хархорум хотыг хүрээлсэн хэрмийн дотор талд, баруун өмнөд хэсэгт байрлах
хотын их хэрмээс тусгай хэрмээр зааглагдсан барилгын цогцолборыг өнгөрсөн
зууны дунд үед Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан шинжилгээний анги малтан судалж
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Өгэдэй хааны үндэслэн байгуулсан ордон мөн хэмээн тогтоосноос хойш энэ
орчмын барилгын чуулбарыг хааны ордны дүүрэг мэтээр төсөөлж ирсэн юм. Харин
Монгол-Германы Хархорум Экспедици 2001-2005 онд энэхүү цогцолборын төв
барилгыг орчин үеийн шинжлэх ухааны дэвшилтэт аргыг ашиглан малтаж судалсны
үндсэнд эзэн хааны ордны талаарх өнөөг хүртэл баримталж ирсэн ойлголт
төсөөллийг үндсээр нь өөрчилж анх удаа Хархорумын их сүм-суварга байж болохыг
гарган тавьж байсан билээ. Энэхүү сүмийн довжоог малтаж цэвэрлэн ил гаргах
ажлыг энэ оны судалгааны хүрээнд хамруулан хийж гүйцэтгэсэн юм. Үүний зорилго
нь ирэх жил 2014 онд Монгол, ХБНГУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 40
жилийн ойг тэмдэглэх үеэр тус байгууламжийг бэхжүүлэн дотоод гадаадын жуулчид,
олон нийтэд толилуулах ил үзмэр болгох арга хэмжээтэй холбоотой байлаа.

Зураг 8. Өвөрхангай, Хархорин. Хархорумын Их сүмийн буурь.
Малтлага цэвэрлэгээний ажлынявц (баруун хойд талаас)

Энэ зорилгын үүднээс 2013 онд Хархорумын Их сүмийн хуучин малтлагын шороог
чөлөөх, зарим хэсэгт малтлагын ажлыг үргэлжлүүлж баримтжуулах бэлтгэл ажлыг
хийж гүйцэтгэлээ. Уг ажлын хүрээнд их танхимын турийн шороон довжооны гурван
талыг тойруулан нийтдээ 940 м2 орчим талбайд хөрс шороог цэвэрлэх, довжооны
зах хөвөөг малтаж гаргах ажлыг хийсэн болно. Ингэхдээ, нэг талаас энд олдвор
хэрэглэгдэхүүн хадгалагдсан байж болзошгүй, нөгөө талаас хэдийгээр барилгын
жинхэнэ үе давхарга агуулагдаагүй боловч бидэнд ямар нэг шинэ мэдээлэл өгч
болохыг харгалзаж жинхэнэ шинжлэх ухааны малтлагын арга зүйгээр зохиомол үе
гарган малтаж баримтжуулалт тэмдэглэгээ хийсэн юм. Цэвэрлэгээний ажлын үед
барилга байгууламжийн зохион байгуулалтанд холбогдох шатны ор үлдэц болох
тоосгон өрлөгийн үлдэгдэл, довжооны ханыг өнгөлж байсан гонзгой дөрвөлжин
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хэлбэртэй засмал боржин чулуудыг малтаж гаргасан төдийгүй барилгын дээврийн
чимэглэл болох хэдэн янзын хээтэй ногоон паалантай чимэглэлийн хэсгүүд, олон
тооны тоосго болон дээврийн нүүр ваарны хагархай, шавар баримал дүрсийн
үлдэгдэл, хэд хэдэн төрлийн шаазан савны хагархай зэрэг сонирхолтой олдвор
хэрэглэгдэхүүнийг олсон билээ. Энэ жилийн судалгаагаар турийн довжооны гурван
талыг бүрэн хэмжээгээр малтаж цэвэрлэн ил гаргаснаар энд дараа жил ил музей
байгуулах ажил өрнүүлэх урьдчилсан нөхцлийг хангаж чадсан гэж үзэж байна.
2. Эрдэнэ зууд хийсэн малтлага судалгаа
Халхын Эрдэнэ зуу хийд нь эртний Монголын нийслэл Хархорум хотын дэвсгэр
нутагт баригдсан гэх түүхэн үндэслэл байдгаас шалтгаалж уг хийдийг 1999 оноос
Хархорум хотын дэвсгэр талбайд археологийн малтлага судалгаа хийж байгаа
Монгол-Германы хамтарсан шинжилгээний анги судалгаандаа хамруулж, хийдийн
хэрмэн хашаан доторхи сүм дуганы бүтэц зохион байгуулалтыг нарийвчлан судалж
барилгын хэв загварыг тодруулах ажлыг өмнөх жилүүдэд хийснээс гадна нурж эвдрэн
шороонд дарагдсан сүм дуганы буурийг цэвэрлэн ил гаргаж хийдийн барилга
байгууламжийн доор болон хэрмийн гадна, доторх дэвсгэр газарт эртний дурсгалт
зүйл буй эсэхийг тандан шалгаж үзэх зорилгоор бага хэмжээний сорилт малтлагыг
хийсээр ирсэн юм. Үүний үр дүнд Эрдэнэ зуугийн одоогийн хэрмийн доод суурийг
6 газарт малтан судалж хийдийн суваргат хэрмийн доор үүнээс хааш хаашаа илүү
гарсан зузаан ханатай хуучин хэрмийн үлдэц байгааг илрүүлсэн бөгөөд боржин
чулуун суурьтай, элс шавар үелүүлэн дэлдэж хийгээд шургааг модоор бэхлэн гадуур
нь тоосго өрж гадарласан ханатай болохыг олж тогтоосон билээ. Бид 2013 онд тэрхүү
эртний хэрмийн хаалга үүдийг хайж олох, бүтэц зохион байгуулалтыг дэлгэрүүлж
судлах үүднээс Эрдэнэ зуу хийдийн суваргат хэрмийн зүүн хаалга орчимд хийсэн
өмнөх жилийн сорилтын малтлагаа үргэлжлүүлэн явууллаа.

Зураг 9: Өвөрхангай, Хархорин, Эрдэнэ зуугийн дорнод хаалга.
Малтлагын явц (зүүн урд талаас)
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Тус ажлын хүрээнд, Эрдэнэ зуугийн суваргат хэрмийн зүүн хана болон хаалга
үүдний дагууд өмнө нь явуулсан малтлагын талбайгаа тэлж нэмж 26 квадрат метр
талбайд сорилтын малтлага хийсний дүнд, эртний хэрмэн ханын үлдэгдэл үргэлжлэн
илэрсэн төдийгүй түүний гадуур бүрж өрсөн тоосгон өрлөгийн үлдэгдэл болон
хаалга үүдний ор үлдэц байж болох ул мөр эндээс илэрч мэдэгдлээ. Үүнээс гадна
малтлагын явцад олон тооны барилгын хэрэглэгдэхүүн, түүний дотор товойлгосон
хээ угалз бүхий дээврийн шавар чимэглэл, нүүр ваар, барилгын бусад чимэглэлүүд,
шавар болон шаазан савны хагархай зэрэг олдворуудыг олов.
Монгол-Германы Орхон Экспедицийн 2013 оны хээрийн шинжилгээгээр олж
илрүүлсэн бүх олдвор хэрэглэгдэхүүнийг Монгол Улсын Соёл Спорт Аялал Жуулчлалын
Яам, Шинжлэх Ухааны Академи, Археологийн хүрээлэнтэй зөвшилцсөн тохирсны
дагуу Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын төвд буй Хархорум музейд хадгалуулсан
болно. Мөн олдворын хадгалалт, арчлан хамгаалалтыг цаашид зохих түвшинд байлгах
үүднээс Хархорум музейн сэргээн засварлагч О.Ангарагсүрэнг тус экспедицийн
санхүүгийн дэмжлэгээр ХБНГУ-д 6 сарын хугацаагаар Археологийн олдворыг хадгалж
хамгаалах, сэргээн засварлах чиглэлээр сургаж, дадлага хийлгэв. Энэ жилийн
малтлага судалгааны явцтай Монгол Улсын ССАЖЯ-ны сайд Ц.Оюунгэрэл, ШУА-ийн
Археологийн хүрээлэнгийн захирал, доктор, профессор Д.Цэвээндорж, Монгол
Улсын Их Хурлын зарим гишүүд, сайд дарга нар болон аймаг, сум, орон нутгийн
удирдлагууд газар дээр нь танилцаж өндөр үнэлэлт өгсөн болно. Мөн 2013 оны
8-р сарын 17-нд Архангай аймгийн Хотонт сумын нутагт болсон Айрагны цэнгүүний
үеэр МУИС-ийн Археологи-Антропологийн тэнхмийн судалгааны үр дүнгээр тусгай
үзэсгэлэн зохион байгуулж, нутгийн ард иргэдэд толилуулсан төдийгүй Хотонт
сумын нутаг Олон довоос илрүүлсэн Уйгурын үеийн хувцасны олдворуудыг сэргээн
засварлаж, үзмэрт тавихад бэлэн болгосноо Архангай аймгийн музейд хүлээлгэн
өгсөн байна.
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МОНГОЛ-ЯПОНЫ ХАМТАРСАН “ЧИН ТОЛГОЙ” ТӨСЛИЙН 2013 ОНЫ
ХЭЭРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ҮР ДҮН
А.Энхтөр, Ц.Буянхишиг
Бидний хийж буй сүүлийн 2 жилийн судалгааны үндсэн чиглэл дижитал архивын
сан бүрдүүлэхэд оршино. Энэ төрлийн судалгаа урьд өмнө нь Монголд хийгдэж
байгаагүй шинэ төрлийн судалгаа юм. Монгол нутагт орших соёлын биет өвийн
дурсгалууд ямар нэгэн хадгалалт хамгаалалт, хараа хяналт үгүй бөгөөд жил ирэх
тусам нар, салхи, үер, ус зэрэг байгалийн сөрөг нөлөө болон хүний үйл ажиллагааны
нөлөөнд бага багаар сүйдэж устсаар байгаа билээ. Иймээс Хятан улсын үед
холбогдох дурсгалуудад энэ удаагийн хэмжилт судалгааг хийсэн юм. Энэхүү
судалгааг хийснээр дурсгалуудын одоогийн бодит хэмжээ болон тэдгээрийн жижиг
ширхэг бүрийн хэмжээг компьютер технологийн тусламжтай нарийн гаргах бөгөөд
дуурайлган хийсэн загварыг ч гаргаж болох юм. Бид энэ жил Хар Бухын балгас,
Улаан хэрэм, Чин толгой зэрэг дурсгалт газруудад судалгаа хийсэн юм.
Мөн төслийн нэгэн хэсэг бол цэцгийн тоосонцорын судалгаа бөгөөд эртний Чин
толгойн балгас орчмын байгаль орчин, одоогийн ургамлын бүрхэвч зэргийг цуглуулан
задлан шинжилгээ хийх юм. Өмнөх жилүүдэд Чин толгойн хэрмийн орчим палеоанализ
хийх зорилгоор Чин толгойн зүүн хойд тал, баруун хойд тал, Их цагаан нуур, Шилийн
нуур орчмоос хөрсний дээж авч лабораторид шинжилгээ судалгаа хийж байна.
Энэ жилийн судалгаа өмнөх жилүүдэд хийгдэж байсан судалгааны үргэлжлэл
бөгөөд өмнө нь дан ганц Чин толгойн балгасын ойр орчмоос дээж цуглуулж байсан
бол энэ удаад Бүрэг сумын нутаг дахь Бүрэг уулаас Цагаан дэнжийн балгас хүртэл
Туул голын сав дагуу өргөн цар хүрээг хамарч чадсан юм. Бид тус бүс нутгийн дундад
эртний үеийн ургамлын аймгийн бүтцийг тодорхойлох, үүний дараа хүний гараар
энэхүү бүтэц хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тодруулах зорилго тавьж ажиллаж байна.
1. Дижитал архив
1.1. Бид эхний ээлжинд Булган аймгийн Дашинчилэн сумын нутагт орших Хар
Бухын балгасанд ажилласан. Уг балгас нь анх Хятан улсын үед үүсгэн байгуулагдсан
бөгөөд хожим XVI-XVII зууны үед ахин чулуун хэрэм, сүмийн барилга барин ашиглаж
байжээ. Өмнөх жил Хар Бухын балгасны хойд талд орших чулуун суварганд хэмжилт
зураг хийн баримтжуулсан1 бөгөөд энэ удаад хэрмийн дотор талын чулуун сүмийн
хэсэгт 3D хэмжилт хийсэн (Зураг 1). Уг сүмийн гадна талын хэрмийг судлаачид
68 х 66 м хэмжээтэй, 2.5 м өндөртэй чулуун хэрэм хэмээн үзжээ2. Энэ удаагийн
судалгаагаар чулуун хэрэм 63 х 62 м бөгөөд хаалганы өргөн 3.3 м, өндөр нь 5.1 м,
хэрэм нь 3.5 м байна. Мөн “SAWA” систем ашигалан фото зураг авсан бөгөөд энэ
нь газраас 5 м өндөр дээрээс зураг авах боломжтой багаж юм (Зураг 2).
1.2. Дараагийн судалгаа хийсэн газар бол Чин толгой дээр орших чулуун
байгууламж (бунхан) юм (Зураг 3, 4) Чулуун байгууламжийн периметр нь 214 м, өндөр
А.Энхтөр, Ц.Буянхишиг. Монгол-Японы хамтарсан “Чин толгой” төслийн 2012 оны хээрийн шинжилгээний тайлан. УБ.,
2012. АХГБСХ
2
А.Очир, А.Энхтөр, Л.Эрдэнэболд. Хар Бух балгас ба Туул голын сав дахь Хятаны үеийн хот суурингууд. УБ., 2005. т. 20
1
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нь газрын гадаргаас дээш 12 м гэжээ3. 3D хэмжилтийн үр дүнд чулуун овоолго нь тэгш
бус дөрвөлжин хэлбэртэй бөгөөд хамгийн өргөн хэсгээр үзэхэд 53.7 х 49.4 м, өндөр
нь 10 м байна.
1.3. 3D хэмжилтийн сүүлийн судалгаа хийсэн газар бол Баяннуур сумын нутаг
дахь Улаан хэрэм хэмээх эртний шороон хэрэмт хот бөгөөд хотын баруун хаалганд
хэмжилт судалгаа хийсэн юм (Зураг 5). Хэрмийн дундаж өндөр 2.5 - 3 м, өргөн нь
сууриараа 18 - 34 м, дээгүүрээ 2.5 - 4 м байна. Эл хэрэм нь баруун, өмнөд, зүүн
гурван талдаа чих бүхий том хаалгатай байжээ. Тэдгээр хэрмүүд нь дунджаар 27 х
24 м хэмжээтэй4 гэжээ. 3D хэмжилтийн үр дүнд сонор хаалганы хэмжээ 37.6 х 38.8
м, хэрмийн өндөр 1.8 м байна. Энд мөн “SAWA” систем ашигалан фото зураг авсан
юм. (Зураг 6)
2. Цэцгийн тоосонцор
2.1. Бидний өмнөх жилийн цуглуулсан дээж тодорхой шалтгааны улмаас
боловсруулалт болон задлан шинжилгээнд орж чадаагүй учир энэ жил ахин дээж
авахаар болсон юм. Бид Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутаг дахь Бүрэг уулаас
зүүн урагш Хар Бух голын сав, түүнээс зүүн урагш Чингийн суваг, Чин толгойн балгас,
Цагаан нуур, Улаан хэрэм, Цагаан дэнжийн балгас, Туул гол зэрэг газраас хөрсний
дээж авсан (Зураг 7). Дээжийг авахдаа тусгайлан бэлтгэсэн гар өрмийг ашиглан
гол, нуурын эрэг зэргээс 20-50 см гүнд өрөмдөж авсан (Зураг 8).
2.2. Авсан дээжийг боловсруулахдаа халуун усанд угааж түүнийгээ шигшүүрээр
шигшнэ. Ингээд шигшсэн шороог калийн гидроксидтой уусмалд цэвэрлэж тусгайлан
бэлдсэн саванд хийнэ. Дээжийн шинжилгээ одоохондоо лабораторийн шатанд явж
байна.
3. Шинээр илрүүлсэн дурсгал
Дээж цуглуулах ажлын явцад Хэрмэн дэнжийн зүүн талаар гарсан урт хэрэм
илрүүлсэн бөгөөд уг хэрэм нь Туул голыг уруудаж Мөнгөт хясаа хэмээх газар Туул
голыг өнгөрөн баруун тийш Эмгэнт уулын өврөөр дамжин Өгийнуурын зүүн хойд
талд ирж байна (Зураг 9). Уртаараа 165.22 км, өргөн нь 3-5 м хэмжээтэй байна.
Энэхүү хэрмийг дагасан цөөн тооны жижиг хэрмүүд мэдэгдэх бөгөөд эдгээрийг
үргэлжлүүлэн судлах болно.
Мөн энэ жил нэгэн шинэ төрлийн судалгаа туршилтын журмаар эхлүүлсэн бөгөөд
энэ нь торгоны зам болон Монголын гар урлал, нэхмэл эдлэлийн багаж техник зэргийг
тандан судлах ажил хийж буй юм. Энэхүү судалгааг Япон улсын Нара Их Сургуулийн
доктор Томоми Мураками хийсэн бөгөөд дундад зууны үеийг бүхэлд нь хамарсан
судалгаа болох юм.

3
4

А.Очир, А.Энхтөр, Л.Эрдэнэболд. Хар Бух балгас ба Туул голын сав дахь Хятаны үеийн хот суурингууд. УБ., 2005. т. 105
А.Очир, А.Энхтөр, Л.Эрдэнэболд. Хар Бух балгас ба Туул голын сав дахь Хятаны үеийн хот суурингууд. УБ., 2005. т. 133
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Хавсралт зураг

Зураг 1. Хар бух балгасын сүмийн чулуун хэрэм
“FARO” 3D хэмжилт хийх багаж

Зураг 2. Хар бух балгасын сүмийн чулуун хэрэм
”SAVA”-аар авсан зураг

Зураг 3. Чин толгой

Зураг 4. Чин толгойн чулуун овоолго (бунхан)

Зураг 5. Улаан хэрмийн агаарын зураг

Зураг 6. Улаан хэрмийн баруун хаалга
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Зураг 7. Дээж авсан цар хүрээ

Зураг 8. Дээж авч буй байдал

Зураг 9. Шинээр олдсон хэрэм
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“ШИНЭ ЗУУН” ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЛЭНБАЯН УЛААН УУЛЫН
ТАВАН ХАЙЛААСТЫН АМАНД ХИЙСЭН МАЛТЛАГА СУДАЛГААНЫ
АЖЛЫН ТОВЧ ҮР ДҮН
Б.Цогтбаатар, Г.Лхүндэв, Г.Батболд, Н.Ширайши

Монгол-Японы хамтарсан “Шинэ зуун” төслийн хүрээнд “Аураг” ордын туурь,
Хөдөө Арал орчимд буй эртний нүүдэлчдийн үлдээсэн түүх, соёлын дурсгалуудыг олж
бүртгэх, малтан судлах, хадгалж хамгаалах ажлуудыг хийж ирсэн билээ. Тус төслийн
судлаачид дундад эртний үеийн Монголчуудын хот суурингийн туурийг судлан тухайн
үеийн хүн амын нүүдэл суурьшилт, хот балгад байгуулалт, төмөр боловсруулалт,
үйлдвэрлэх болон эрхлэх аж ахуй, шүтлэг бишрэл зэрэг эдийн болон оюуны соёлын
олон асуудлыг шийдвэрлэх цогц судалгааг шинжлэх ухаан, технологийн шинэ ололт,
дэвшлийг ашиглан нарийн тогтоох ажлуудыг явуулж, судалгааны ажлын үр дүнг тогтмол
хэвлэн нийтэлж байгаа юм.
Тус төслийн хүрээнд 2012 оноос Хэрлэнбаян улаан уулын зүүн урд энгэрийн
дагуух жижиг оршуулгын газруудыг нээн илрүүлж, холбогдох он цагийг тогтоох, өөр
хоорондын уялдаа холбоо, оршуулгын зан үйл болон бусад шинжээрээ Монгол улсын
нутагт малтан судлагдсан ижил төрлийн дурсгалтай хэрхэн адилсах, мөн Аваргын
балгасын туурьтай холбоотой эсэх асуудлыг тодруулах ажлууд хийгдэж байна.
2012 оны хээрийн шинжилгээний хайгуул, малтлага судалгааны үр дүнд Хэрлэнбаян
улаан уулын Их Хайлантын аманд 10-н тахилын болон оршуулгын, Таван Хайлаастын
аманд 24 оршуулгын, нийт 34 археологийн дурсгал шинээр нээн илрүүлж1, тус онд Их
Хайлант 1-р бүлэг дурсгалаас 4, Их Хайлант 2-р бүлэг дурсгалаас 1, Таван Хайлааст
1-р бүлэг дурсгалаас 1, Таван Хайлааст 2-р бүлэг дурсгалаас 2 нийт найман булш
малтан судалж холбогдох он цагийг тогтоосон2 юм.
2013 оны малтлага судалгаанд Таван Хайлаастын амны 3, 4, 5-р бүлэг дурсгалууд
хамрагдсан бөгөөд 3-р бүлэг дурсгалын 1-р булш, 4-р бүлэг дурсгалын 1 болон 2-р
булш, 5-р бүлэг дурсгалын 1 болон 8-р булш нийт таван дурсгалыг малтан судалсан
юм.
Булшны гадаад болон дотоод зохион байгуулалт: Малтлага судалгааг явуулсан
дурсгалт газрууд нь өндөр уулын дунд биеэс дээшхи хэсэгт тэгшивтэр ирмэг, дэвсэг
дээр, эсвэл уулын орой хэсгийн мухар ам бүхий газарт байрлах учраас газрын дээд
талын дараас чулууд төдийлөн сайн мэдэгдэхгүй байна. Энэ нь бороо, цас зэрэг
байгалийн болон бусад хүчин зүйлийн нөлөөгөөр шороо, чулуу уулын уруу гулсаж
булшны дараасны дээд хэсгийг дарж мэдэгдэхгүй шахам болгожээ. Дурсгалуудын
гадаад зохион байгуулалтыг авч үзвэл ТХ3 3-1-р булш нь тэгш өнцөгт хэлбэрийн
хашлагатай, тэрхүү хашлагыг гадна дотор талаас нь том чулуугаар жигд дарсан
дараастай бол ТХ 4-1, 2 болон ТХ 5-1-р булш нь дугуй дараастай байхад ТХ 5 - 8-р
булш зууван хэлбэрийн овгор дараас чулуутай. Дараас чулууны дор ТХ 4-1, 2 болон
Б.Цогтбаатар, Н.Эрдэнэ-Очир. Монгол-Японы хамтарсан “Шинэ зуун” төслийн хайгуул, малтлага
судалгааны ажлын товч үр дүн. Монголын археологи-2012. //ШУА-ын Археологийн хүрээлэнгийн 2012
оны хээрийн судалгааны үр дүн//. УБ., 2012. т. 97
2
Монгол-Японы хамтарсан “Шинэ зуун” төслийн 2012 оны хээрийн шинжилгээний ангийн тайлан. /Их
Хайлант, Таван Хайлааст/. Нийгата. 2013. т. 75-77.
3
ТХ - Хэрлэнбаян улаан уулын зүүн урд биеийн зүүн урагш харсан богино амыг Таван Хайлааст гэх бөгөөд
түүнийг товчлон ТХ гэж бичсэн.
1
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ТХ 5-1, 8-р булш нь уртрагийн дагуу зууван хэлбэрийн хашлага чулуутай, түүний дор
төв хэсэгт өмнөөс хойш эсвэл үл ялиг зүүн урдаас баруун хойш, баруун урдаас зүүн
хойш чиглэлтэй оршуулгын нүхний толбо илэрч байв. Оршуулгын нүхний толбоны дагуу
1-4 үе чигжээс чулуу гарч дунджаар 1.5 - 2.6 м-ийн гүнд оршуулганд хүрч байна.

ТХ 3-1-р булшны хашлага /баруун хойд
талаас/

ТХ 4-1-р булшны хашлага /хойд талаас/

Харин ТХ 3-1-р булшны урд, баруун болон хойд талд том хавтгай чулуудыг босгож,
зүүн талд нь тэгш өнцөгт хэлбэрийн гонзгой урт том чулуугаар хашиж үйлдсэн 410 х
350 см хэмжээтэй дөрвөлжин хашлагатай. Хашлаганы дотор талд 2 том хавтан чулууг
нийлүүлэн оршуулганы дээрээс дарж тавьсан ба дөрвөлжин хашлаганы доторхи сул
зай завсарыг том чулуугаар жигд битүүмжлэн даржээ. Оршуулга илэрсэн гүн 2.11 м.

ТХ 4-2-р булшны хашлага
/хойд талаас/

ТХ 5-1-р булшны хашлага
/урд талаас/

ТХ 5-8-р булшны хашлага
/зүүн урд талаас/

Оршуулгын зан үйл: ТХ 3-1-р булш нь баруунаас зүүн тийш чиглэлтэй, зууван
хэлбэртэй ухсан 10-15 см гүн нүхэнд нас барагчийг тэнэгэр байдлаар дээш харуулан
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оршуулж 5 см орчим зузаан шороогоор дарж дээр нь хойлгын малын толгойг аман
хүзүү, далны ясны хамт тавьсны дараа 2 том хавтан чулуугаар дарсан бол ТХ 4-1-р
булшинд зүүн хойд зүгт хандуулан баруун хажуугаар хэвтүүлэн хоёр хөлийг өвдгөөр
нь ихэд атийлган нугалж, хоёр гарыг өвдөгний тушаа чиглүүлэн тавьж оршуулжээ.
ТХ 4-2 болон ТХ 5-8-р булшинд нас барагчийг дээш харуулан гарыг их биеийн дагуу
тавьж тэнэгэр байдлаар оршуулсан нь анхны тавилтаараа үлдэж хоцорсон яснаас
харахад тодорхой байна. ТХ 5-1-р булш нь хоосон байсан бөгөөд эрт цагт бүрэн
тоногдож хүний шарил болон дагалдуулсан эд өлгийн зүйлс алга болсон уу? эсвэл
угаас хоосон булш үйлдсэн үү? гэсэн асуулт гарч ирж байна. Монгол улсын нутагт
явуулсан дундад эртний нүүдэлчдийн булш оршуулгын судалгааны хэрэглэгдэхүүнээс
үзэхэд, ”хоосон булш” цөөнгүй тохиолдож байсныг судлаачид тэмдэглэсэн4 байдаг.
Шарилыг модон авсанд хийсэн тохиолдол гараагүй бөгөөд харин ТХ 4-1-р булш
нь нимгэн хавтгай том чулууг хавиргалан босгож үйлдсэн зууван хэлбэрийн чулуун
хашлагатай байв. Хашлаганы урт нь дээд хэсэгтээ 1.65 м бол ёроол хэсэгтээ 1.45
м, дотор талын өргөн 0.55 х 0.62 х 0.48 м болно. Үлдсэн гурван тохиолдолд шарилыг
булшны нүхэн доторхи хөрсөн дээр тавьж оршуулжээ. Нэг булшинд зөвхөн 1 бодгаль
л тавьж ганцаарчилсан оршуулгыг үйлдсэн байна.

ТХ 3-1-р булшны оршуулга илэрсэн байдал
/зүүн талаас/

ТХ 4-1-р булшны оршуулга
илэрсэн байдал
/урд талаас/

У.Эрдэнэбат. Монгол булшны судалгаа. Дундговь аймагт хийсэн археологийн судалгаа: Бага Газрын чулуу.
УБ., 2010. т. 321
4
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ТХ 4-2-р булшны оршуулга
илэрсэн байдал

ТХ 5-1-р булшны
оршуулгын нүх

ТХ 5-8-р булшны оршуулга
илэрсэн байдал

Зүг чигийн хувьд ихэвчлэн хойд зүгийг /ТХ 4-1, 2-р булш зүүн хойш N10°E, ТХ 5-8р булш баруун хойш N25°W/ сонгосон бол нэг тохиолдол зүүн зүгт E 90° харуулан
тавьжээ. Энэ нь уулын орой хэсгийг бус наран ургах зүүн зүгийг эрхэмлэн үзсэнтэй
холбоотой бололтой.
Дагалдуулсан хойлгын зүйлс: ТХ 3-1-р булшийг маш сайн битүүмжилж далдалсан
хэдий ч оршуулганд хүрэх хамгийн боломжит гарцыг олж ухсан байна. Гэвч тонуулчид
өөрт хэрэгтэй зүйлсээ авахдаа зарим хэсгийг авч чадалгүй үлдээсэн бололтой. Ихэнх
олдворууд оршуулганы нүхний орчмоос эмх цэгцгүй тарсан байдалтай олдсон бол
зарим нь булшны зүүн талын хашлага болон хавтан чулуу хоёрын завсраас гарсан.
Олдвор хэрэглэгдэхүүнийг аж ахуй (үр тарианы үлдэгдэл), гоёл чимэглэл (хүрэл
товруу-17 ш, чулуун зүүлт-1), зэр зэвсгийн (хоёр жигүүрт сурвалжтай сумны зэв-1,
шөрмөсөөр ороосон мөсний хугархай-5) чанартай эдлэлүүд гэж ангилж болохоор
байна. Мөн хойлгын адууны 2 толгойг аман хүзүүний хамт хүний цээжин хэсэгт,
баруун өвдгөн дээр бодын (адуу) далны яс нэгийг тус тус дагалдуулан тавьжээ.
ТХ 4-1-р булш нь тоногдож сүйдсэн боловч цөөн тооны олдвор хэрэглэгдэхүүн
үлджээ. Эдгээр нь бүгд чулуун хашлага дотроос олдсон бөгөөд зэр зэвсгийн (нумны
ясан наалт-3, хутга, төмөр зэв), хойлгын (бог малын нурууны яс-1) зэрэг зүйлс байна.
Хүний хөлийн зүүн шилбэний ясан дээр төмөр хутга тавьсан нь байсан нь ихэд зэвэрч
муудсан байлаа.
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ТХ 3-1. Хүрэл товруу

ТХ 3-1. Хоёр жигүүрт сурвалжтай хүрэл зэв

ТХ 4-1. Нумны ясан наалт

ТХ 4-1. Төмөр зэв, зэвний сурвалж

ТХ 4-2-р булш мөн л тоногдож сүйдсэн бөгөөд зарим эдлэлүүд нь ихэд зэвэрч,
гэмтсэн байна. Ахуйн хэрэглээ-ний төмөр гархи, хутга? мөнгөн аяга гарсан ба
зэвэнд идэгдэж олон хэсэг болж бутарсан хавтгай болон нарийн төмөр эдлэлийн
хугархай олон тоотой байгаа боловч ямар эдлэл болох нь тодорхойгүй. Хүний толгойн
харалдаа зүүн талд мөнгөн аягыг даавуун эдээр бүтээн хажууд нь богийн шагайг
хамт тавьсан ба аяганы ирмэг хана дагууд даавууны үлдэгдэл үжирсэн хэсгүүд
наалдан үлджээ. Аяганы суурь байхгүй бөгөөд нарийн бургасыг гурваар эгнүүлэн
дээр нь мөн 3-ыг зөрүүлж давхарласан суурин дээр тавьсан байна. Уг аяга нь 13-р
зууны үед хэрэглэгдэж байсан өндөр суурьт цом аяга бөгөөд амсрын доод талаар
12.5 мм орчим өргөн зайг тойруулан 2.5 см-ийн давтамжтайгаар усан үзмийн навчин
хээг битүү эмжин сийлж алтдан шаржээ.
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ТХ 4-2. Төмөр гархи, төмөр эдлэл?

ТХ 4-2. Мөнгөн аяга

ТХ 5-1-р булш нь хоосон бөгөөд дагалдуулан тавьсан хойлгын ямар нэгэн эд өлгийн
зүйл гараагүй ба оршуулгын нүхнээс бага хэмжээтэй үйсний хэсэг гарсан.

ТХ 5-8. Хүрэл ээмэг

ТХ 5-8. Chongning zhongbao
МЭ 1102-1106 он

ТХ 5-8-р булш нь тоногдож сүйдээгүй боловч мэрэгч амьтдын хөлөөр хүний зарим яс
болон эд өлгийн зүйлс байрнаасаа хөдөлж тарсан байна. Олдвор хэрэглэгдэхүүнийг
хувцас хэрэглэл (богтаг малгайн суурь хэсэг-үйс), гоёл чимэглэл (таван дэлбээт
шилэн зүүлт-3, явуу-4, сувс-3, шүр-2, Хятад зоос, чон хэлбэртэй хүрэл чимэглэл, хүрэл
ээмэг, жижиг дугуй хүрэл эдлэл-толь, дугуй шилэн чимэглэл, чонын шагай тус бүр 1),
аж ахуйн (төмөр хайч, болор шил-томруулдаг, нарийн урт мод (таяг?), зан үйл (шагайт
чөмөг), зориулалт тодорхойгүй (төмөр эдлэл?) гэж ангилж болохоор байна.
Он цагийн хамаадал: Булшны гадаад, дотоод зохион байгуулалт, оршуулгын зан
үйл, олдвор хэрэглэгдэхүүнд түшиглэн ТХ 4-1, 2 болон ТХ 5-1, 8-р дурсгалыг XI-XIV зуун
буюу Монголын дундад эртний үе, ТХ 3-1-р булшийг хүрэл зэвсгийн үеийнх гэж үзсэн.
Цаашид нарийвчилсан бодит он цагийг радиокарбоны (С14 AMS) ба нүүрстөрөгч
болон азотын тогтвортой изотопын шинжилгээний аргаар тогтоолгохоор Япон улсын
Нийгата Их Сургуулийн лабораторид илгээсэн юм. Лабораторийн судалгаагаар
хүний яс болон үйсний дээжний он цаг дараах байдлаар гарчээ.
ТХ 3-1-р булш НТӨ 835-804 он
ТХ 4-1-р булш 1045-1095, 1120-1141, 1148-1159 он
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ТХ 4-2-р булш 1290-1309, 1361-1386 он
ТХ 5-1-р булш 1320-1350, 1391-1410 он
ТХ 5-8-р булш 1311-1359, 1387-1400 он
Товч дүгнэлт: Хэрлэнбаян улаан уулын Таван Хайлаастын амны 3, 4, 5-р оршуулгын
газарт хийсэн малтлага судалгааг доорх байдлаар дүгнэж байна.
-

Таван Хайлааст 3-1-р булш нь хүрэл зэвсгийн сүүл үед хамаарах дурсгал
болохыг тогтоосон нь Хэрлэнбаян улаан орчимд буй ижил төрлийн
дурсгалуудтай харьцуулан үзэж, жишин судлах чухал хэрэглэгдэхүүн болох
юм.

-

Таван Хайлааст 4 болон 5-р оршуулгын газрын дурсгалууд нь 1045-1410 он буюу
XI-XV зууныг хамарч байгаа нь Аураг ордноо сууж байсан язгууртан дээдэс,
тэдний үр хойчис, албат иргэдийн хамт Хэрлэнгийн Хөдөө Арал орчимд олон
зууны турш идээшин сууж байсныг харуулж байна.

-

Малтлага судалгааны үр дүн нь XI-XV зууны Монголчууд тэр дундаа Хөдөө Арал
орчмын хүн зоны ахуй амьдрал, эдлэл хэрэглэл, ёс заншил зэрэг эдийн болон
оюуны соёлыг нэхэн судлахад чухал эх хэрэглэгдэхүүн болох нь дамжиггүй
юм.

-

Хэрлэнбаян улаан уул түүний салбар ам, хөндийн ноёлог өндөр газрууд нь
Аваргын балгас, Хөдөө Арал орчимд амьдарч байсан язгууртан ноёд тэдний
үр удмынхны нас барагчаа хөдөөлүүлж байсан оршуулгын газар хэмээн
үзэж байна. Учир нь дээрх газрууд нь өмнө малтан судлагдаж байсан дундад
эртний Монголчуудын булш оршуулгын дурсгалт газраас нилээд өвөрмөц
шинжтэй бөгөөд өндөр уулын дунд биеэс дээшхи зүүн урд, урд, баруун урд
зүгт хандсан хэсгийн тэгшивтэр ирмэг, дэвсэг эсвэл орой хэсгийн мухар ам,
таг газарт нэг дор 2-10 гаруй дурсгал бүлэглэн байрлана. Эдгээр газрууд
нь нөмөр дулаан, наран ээвэр, алсын бараа харагдахуйц өндөрлөг газар
байхаас гадна тэнд хүрч очиход бэрх байгалийн бартаа саад ихтэй, хүний
нүдэнд төдий л өртөмгүй нууц далд байдалтай оршино.
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МОНГОЛ-ЯПОНЫ ХАМТАРСАН “ШИНЭ ЗУУН” ТӨСЛИЙН ХАЙГУУЛ,
МАЛТЛАГА СУДАЛГААНЫ ТОВЧ ҮР ДҮН
Б.Цогтбаатар, Н.Ширайши, Л.Ишцэрэн,
Н.Эрдэнэ-Очир, Т.Миякэ, Т.Сасада, Г.Батболд

Монгол улсын ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн, Япон улсын Нийгата Их сургуулийн
археологийн тэнхимтэй хамтарсан Чингис хаан болон түүнд холбогдох түүхэн
газруудыг судлах, хамгаалтанд авах зорилготой “Шинэ зуун” төсөл нь 13 дахь жилдээ
амжилттай хэрэгжиж байгаа билээ.
Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт орших Аваргын балгас нь түүхэн тэртээ
цаг үед Чингис хааны Их орд /хожим нь Их хаадын сүнс сүлдийг тайж тахих, шүтээний
газар/, Хамаг Монголын ханлиг, Их Монгол улсын эхэн үед улс төрийн төв болж
байсан чухал дурсгалт газар юм1. Монгол-Японы хамтарсан судалгааны багийн
2013 оны зорилго нь Аваргын балгасны баруун өмнөд хэсэгт орших тусгай хэрэм
бүхий барилгуудын нурхайн нэгэн нурхайд малтлага судалгааг эхлүүлсэн юм. Уг
туурийн дэвсгэр зургийг нарийвчлан үйлдэх явцад энэ хэсгийг 四合院 (si he yuan)2
буюу四 си хэмээх дүрс үсэгтэй ойролцоо хойд болон баруун, зүүн тал “П” хэлбрийн
байшингаар хүрээлэгдсэн өмнө тал нь шороон хэрэм бүхий хятад маягийн сууцууд
байж болох юм хэмээн таамаглаж байсан юм. Тиймээс эдгээр барилгын нурхай
чухам ямар зориулалттай, ямар зохион байгуулалттай байсныг тодруулах байв.
Энэхүү талбай нь нийт судалгааны явцын малтлагын талбай №10 буюу (Loc. 2) хэмээн
тэмдэглэгдсэн юм.
Бид Аваргын балгасны баруун өмнө талын “П” хэлбэрийн барилгын нурхайнуудаас
газрын гадаргад хэлбэр нь харьцангуй тодорхой мэдэгдэж буй нурхайг сонгон
малтсан юм. Энэхүү нурхай баруун хойд зүгийн чиглэлд чиглэсэн байсан учир уг
дурсгалын дагуу 16 х 1 метрийн хэмжээтэйгээр огтлолцуулан (+) дурсгалын дөрвөн
хана мэт овгор хэсэг бүрэн хамрагдахаар сорилын суваг татаж малтсан юм. Ингэж
малтахдаа өнгөн хөрс болон түүнээс доош 20 см зузаантайгаар зохиомол үе үүсгэн
доош малтав.
Сорилын малтлагын үеэр энэхүү барилгын ерөнхий зохион байгуулалт тодорхой
болсон юм. “П” хэлбэрийн барилга бус хэрмийн хойд талд шахаж барьсан
барилгатай зүүн, баруун болон өмнө талд 80-90 см өргөн хэрэмтэй байгууламж болох
нь тогтоогдсон юм. Баруун талд галын ором бүхий хэсэг илэрсэн боловч барилга
байсан эсэх нь энэ удаагийн малтлагаар илрээгүй юм. Малтлагын явцад хэрмэн
хаашааны дотор талаас үе үед дээрээс нь давхарлан үйлдэж байсан гэлтэй ахуйн
болон тахилын бололтой цооногууд илэрсэн юм. Цооногоос мал амьтны яс, шаазан
болон шавар савны хагархай цөөн тоотой мөн цөөн тооны барилгын хэрэглэгдэхүүн
болох түүхий тоосго, дээврийн ваарны жижиг хагархайнууд илэрсэн болно. Мөн
хүрэл болон төмөр эдлэлүүд илэрсэн юм.
Транш №1-ээс цооног 1, 2 илэрсэн юм. Транш №2-оос цооног 3, транш №3-аас
цооног 4 илэрсэн юм. Үүнээс хамгийн онцлог нь цооног 3 байсан юм.
Малтлагын баруун хэсгээс буюу транш 2-оос илэрсэн цооногоос харахад тус
Б.Цогтбаатар. Аваргын балгасны археологийн судалгааны товч тойм. Археологийн судлал. T. XXII, F.17. УБ., 2004. т. 204207.
2
Д.Цэвээндорж, Б.Цогтбаатар, Н.Эрдэнэ-Очир, Н.Ширайши. Монгол-Японы хамтарсан “Шинэ зуун” төслийн 2001 оны
хээрийн судалгааны товч тайлан. Нийгата Их сургуулийн хэвлэлийн хороо. 2001.
1
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барилга орхигдон хаягдсанаас хойш бас зарим цооногийг үйлдсэн нь ажиглагдсан
юм. Тус цооногийг №3 хэмээн дугаарласан юм. Уг байгууламжийн баруун хэрмэнд
тулгаж үйлдсэн нь хожим үйлдсэн цооног болох нь мэдэгдсэн юм. Цооног 80 см
голчтой байсан бөгөөд илэрсэн толбыг дагуулж малтахад 20 см гүнээс 10 х 8 см бүхий
талбайд шатсан зүйлийн үнсэн бөөгнөрөл илэрсэн бөгөөд түүнийг баримтжуулан
доош малтахад ногоон өнгөтэй Лун чуан яо-гийн 龙泉窑(long quan yao) шаазангийн
хагархай илэрсэн юм. Энэхүү шаазангийн хагархай илэрсэн нь тус цооногийг
байгууламж нурснаас хойш үйлдсэн болохыг илтгэж буй юм. Лун чуан яо шаазан нь
XIII зууны сүүл үед үйлдвэрлэсэн Сүн улсын алдартай шаазан бөгөөд хожим Юан улс
байгуулагдсанаас хойш худалдаа арилжаагаар өнөөгийн монгол улсад нэвтэрсэн
юм. Тиймээс уг цооногийг урьдчилсан байдлаар 1270-аад оноос хойш үйлдсэн
хэмээн үзэх боломжтой болсон юм. Энэ нь нөгөө талаар Хархорумд улс төрийн төв
шилжсэнээр Аваргын балгасыг өвөг дээдсийг тахиж тайх газар болгосон хэмээх
урьдын судлаачдын үзлийг нотолж болохуйц нэгэн шинэ баримт болох талтай юм.

Малтлагын талбайн фото зураг

Малтлагын дэвсгэр зураг
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Суваг-2. Цооног-1. Малын яс
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Суваг-1. Ширмэн тогооны хагархай болон
малын яс

МОНГОЛЫН АРХЕОЛОГИ - 2013

2013 ОНД ЯВУУЛСАН АРХЕОЛОГИЙН АВРАН ХАМГААЛАХ ХАЙГУУЛ,
МАЛТЛАГА СУДАЛГААНЫ ТОВЧ ҮР ДҮН
Ч.Амартүвшин, Б.Батдалай, Д.Бөхчулуун

Тус хүрээлэн нь энэ онд Монгол улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 6
дугаар бүлгийн 17 дугаар зүйлийн 10-т “Хот суурин, барилга байгууламж барих,
шинээр зам тавих, усан цахилгаан станц байгуулах ашигт малтмалын хайгуул
хийх, ашиглах зэрэг аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахад зориулан газар олгоход
түүх, археологийн мэргэжлийн байгууллагаар урьдчилан хайгуул судалгаа хийлгэж
зөвшөөрөл авна. Урьдчилан хайгуул хийлгэх, илэрсэн түүх соёлын дурсгалт
зүйлийг авран хамгаалах ажилд шаардагдах зардлыг барилга байгууламжийн
захиалагч тал хариуцна”, “газрын хэвлийг ашиглах явцад түүх соёлын дурсгалт
зүйл илэрвэл ашиглагч нь ажлаа зогсоож энэ тухай сум, дүүргийн засаг дарга,
цагдаагийн болон уг асуудлыг эрхэлсэн эрдэм шинжилгээний байгууллагад нэн
даруй мэдэгдэнэ” хэмээх заалт болон бусад хууль журмын дагуу нийт 200 гаруй
авран хамгаалах хайгуул, малтлага судалгаа хийлээ.
Хайгуул судалгаа
2013 онд тус хүрээлэн нь нийт 227 ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн лиценз
бүхий талбайд хайгуул судалгаа явуулснаас 151 талбайгаас 5000 гаруй археологийн
дурсгал шинээр илрүүлэн олж баримтжуулснаас чулуун зэвсгийн дурсгалт газар 52,
хиргисүүр 650, дөрвөлжин булш 176, шоргоолжин булш 9, буган хөшөө 1, хөшөө чулуу
8, хадны зургийн дурсгалт газар 56, хүннү булш 191, түрэгийн хашлага 6, хүн чулуу 1,
зэл чулуу 12, хадны оршуулга 1, монгол булш 281, хийдийн турь 3, ваарны хагархай
бүхий суурин 2, чулуун байгууламж 154, он цагийг урьдчилан тогтоох боломжгүй булш
оршуулгын дурсгал 3398 тус тус багтаж байна (График 2).

Газрын зураг 1: 2013 оны авран хамгаалах хайгуул судалгаа хийсэн байдал
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Хайгуул судалгаагаар нэг талбайд хамгийн олон дурсгалыг Д.Базаргүр,
Д.Одсүрэн, Б.Дашдорж нар Завхан аймгийн Тэлмэн, Тосонцэнгэл сумдын нутагт
орших 31665.18 га талбайгаас нийт 467 дурсгал, Н.Батболд, Л.Ишцэрэн, Г.Галдан нар
Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын нутаг дахь 1558.04 га талбайгаас 404 дурсгал тус
тус илрүүлэн олж баримтжуулсан бөгөөд энэ нь хайгуулын талбайн хэмжээ тухайн
газрын орчин зэргээс шууд хамааралтай билээ.
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График-1: Авран хамгаалах судалгааны ажлын үзүүлэлт
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Энэ жилийн хайгуул судалгааны ажлын хүрээнд шинээр илрүүлэн баримтруулсан
дурсгалуудыг 2012 онд боловсруулсан дурсгалын бүртгэлийн санд бүртгэн орууллаа.
Мөн хайгуул судалгааны аргазүйг боловсронгуй болгох, цаг хугацаа хэмнэх үүднээс
ARCGIS 10.1 программ дээр таамаг судалгааны аргазүйг эзэмшиж дараагийн
судалгаанд ашиглахаар төлөвлөөд байна.
Малтлага судалгаа
2013 онд нийт 10 уул уурхайн компанийн захиалгын дагуу 10 лицензийн талбай,
1 авто замын дагуу нийт 231 дурсгалын авран хамгаалах малтлага судалгаа хийж
гүйцэтгэлээ.

Газрын зураг 2: 2013 авран хамгаалах малтлага судалгаа хийсэн байдал

Малтлага судалгаанд Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дахь “Эрдэнэс
таван толгой” ХХК-ийн ашиглалтын талбайд хүрэл зэвсгийн үеийн булш 2, монгол булш
7, зэл чулуу 1, тахилын байгууламж 8 нийт 18 дурсгал, Дундговь аймгийн Баянжаргалан
сумын нутагт орших “Тайшэн девелопмент” ХХК-ийн “Эрээн” ашиглалтын талбайд
хүннү булш 2, монгол булш 11, тахилын байгууламж 1, чулуун байгууламж 1 нийт 15
дурсгал, Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын нутагт орших “Монголын алт” ХХКийн “Хөөт” ашиглалтын талбайд дөрвөлжин булш 1, хүннү булш 4, монгол булш 10,
тахилын байгууламж 12 нийт 28 дурсгал, Өмнөговь аймгийн Ноён, Гурвантэс сумын
нутаг дахь “Цагаан өвөлжөө” ХХК-ийн Баруун ноён уулын нүүрсний уурхайн хөрс
хуулалтын талбай болон уурхайгаас Шивээ хүрэнгийн хилийн боомт хүртэл шинээр
тавигдах гэж буй хатуу хучилттай автозамын трассын дагуу дөрвөлжин булш 2, зууван
дугуй хашлагат булш 2, тахилын байгууламж 2, чулуун байгууламж 14 нийт 24 дурсгал,
Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт орших “Өсөх зоос” ХХК-ийн ашиглалтын
талбайд 1 дурсгал, Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын нутаг дахь “Алтан эрдэн газар”
ХХК-ийн ашиглалтын талбайд тахилын байгууламж 6, Төв аймгийн Баян сумын нутаг
дахь “Бөөрөлжүүтийн тал” ХХК-ийн ашиглалтын талбайд монгол булш 15, Дорноговь
аймгийн Дэлгэрэх сумын нутаг дахь “Засаг Чандмань майнз” ХХК-ийн Чандмань Хар
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уул ашиглалтын талбайд хүрэл зэвсгийн үед холбогдох булш тахилын байгууламж 116,
монгол булш 6 нийт 122 дурсгал, Төв аймгийн Заамар сумын нутаг дахь “Мондулаан”
ХХК-ийн Баянгол төслийн талбайд тахилын байгууламж 1 тус тус хамрагдсан бөгөөд
мөн Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын нутаг дахь “Мөнхноён суварга” ХХК-ийн
“Цант уул” уурхайн талбайд буй “Өртөө ноёны харуулын балгас” хэмээх дурсгалын
хамгаалалтын бүс тогтоох ажлыг зохион байгуулж эрдэм шинжилгээний тайлан
бичжээ.
Дүгнэлт
Монгол улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн хүрээнд 200 гаруй
археологийн авран хамгаалах хайгуул, малтлага судалгааны ажлыг амжилттай зохион
байгуулан 19 аймгийн 112 сум, 5 дүүргийн нутаг дэвсгэрт хайгуул судалгаа явуулж
5000 гаруй археологийн дурсгал шинээр илрүүлэн баримтжуулж мөн 4 аймгийн 9
сумын нутагт малтлага судалгаа явуулж 530 гаруй олдвор хэрэглэгдэхүүн цуглуулсан
байна (Газрын зураг 1; 2).
Хайгуул судалгааны ажлын хүрээнд Төв аймгийн Заамар сумын нутаг дахь
Салтгарын амны бүлэг хүннү булш, Завхан аймгийн Тэлмэн сумын нутаг дахь Дээд
шумуултайн голын хөндийд байх буган хөшөөт цогцолбор, Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул
сумын нутагт орших Цагаан хадны өндөр уулын орчимд буй бүлэг хүннү булш зэрэг
нэг дор бүлэг байдлаар орших оршуулгын газрууд маш олон тоотой олджээ.
Малтлага судалгаанд 230 дурсгал хамрагдсанаас хүрэл зэвсгийн үеийн булш,
тахилын байгууламж 120, дөрвөлжин булш 3, хүннү булш 6, монгол булш 49, тахилын
байгууламж 30, чулуун байгууламж 16 тус тус хамрагдсан байна. Дээрх дурсгалуудын
128 булшнаас ямар нэгэн байдлаар хүний оршуулга илэрсэн бол 60 булшнаас
олдвор эд хэрэглэгдэхүүн гарсан байна.
Үүнд, Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын нутаг Чандмань Хар ууланд малтлан
судалсан нийт 122 дурсгалын 116 дурсгалыг урьдчилсан байдлаар хүрэл зэвсгийн
үед холбогдуулан авч үзээд байгаа бөгөөд 44 булшинд хүнээ түрүүлгэ харуулан
оршуулсан байжээ. Ийнхүү хүнээ түрүүлгэ харуулан зан үйл одоогоор Чандмань
Хар уулнаас өөр газарт ийм олон тоотой цогцолбор байдлаар тохиолдож байгаагүй
билээ. Үүнээс үзэхэд тухайн бүс нутагт хүрэл зэвсгийн үед суурьшиж байсан
ертөнцийг үзэх үзэл, оршуулгын зан үйлээрээ ялгаатай эртний нүүдэлчдийн үлдээсэн
дурсгал мөн билээ.
Мөн онд Дорноговь, Дундговь, Төв аймгийн нутагт дундад зууны монголчуудын
нийт 49 булш оршуулгын дурсгал малтан судалсан бөгөөд энэ нь тухайн үеийн
монголчуудын зэр зэвсэг, хувцас чимэглэл, аж ахуйн хэрэглээг тодруулахад чухал
ач холбогдолтой юм.
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Хүснэгт-1. 2013 онд явуулсан хайгуул
судалгааны ажлын товч мэдээлэл
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“Харвестдесерт” ХХК

“Би Эйч Эм” ХХК

“Би эйч эм” ХХК

“Жөн юан” ХХК

“Жөн юан” ХХК

“Мөнх тэргүүн” ХХК

“Болд төмөр ерөө гол” ХХК

“Жэсмон” ХХК

“Болд төмөр ерөө гол” ХХК

“Би Эм Би Би” ХХК

“Мөнх тэргүүн” ХХК

“Зүтгэлт гүн” ХХК

“Могол интернэшнл” ХХК

“Венера алтай” ХХК

“MPHCL” ХХК

“MPHCL” ХХК

“MPHCL” ХХК

“Налгар хөндий” ХХК

2

-

-

-

-

-

-

13

13

-

-

-

25

4

25

-

-

404

26

23

9

-

-

3

Н. Батболд, Д. Базаргүр, Д.Бөхчулуун

Ч. Амартүвшин, Н. Батболд, Б. Батдалай

Н. Батболд, Л. Ишцэрэн, Б.Батдалай

Ч. Амартүвшин, Н. Батболд, Б.Батдалай

Ч. Амартүвшин, Н. Батболд, Б.Батдалай

Н. Батболд, Б. Батдалай

Н. Батболд, Л. Ишцэрэн, Б.Батдалай

Н. Батболд, Л. Ишцэрэн, Б.Батдалай

Н. Батболд, Л. Ишцэрэн, Б.Батдалай

Д. Базаргүр

Д. Базаргүр

Б. Батдалай

Н. Батболд, Ц. Болорбат, Д.Бөхчулуун

-

Н. Батболд, Ц. Болорбат, Д.Бөхчулуун

Н. Батболд, Д. Бөхчулуун

Б.Батдалай

Н. Батболд, Г. Галдан, Л.Ишцэрэн

Г. Батболд

Ч.Амартүвшин, Д. Базаргүр,
Г. Лхүндэв

Ч. Амартүвшин, Д. Базаргүр,
Г. Лхүндэв

Ч. Амартүвшин, Д. Базаргүр,
Г. Лхүндэв

Б. Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Д. Одсүрэн,
Б.Дашдорж

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ АРХЕОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН

Дорнод

Дорнод

Дорнод

Дорноговь

47

48

49

63

62

Дорноговь

Эрдэнэ, Улаанбадрах

Айраг

Дорноговь

Дорноговь

Мандах

Дорноговь

61

Айраг

Дорноговь

Өргөн

Иххэт

Даланжаргалан

Даланжаргалан

60

Дорноговь

Дорноговь

Дорноговь

59

58

57

56

55

Даланжаргалан

Дорноговь

Дорноговь

Даланжаргалан

Дорноговь

54

Дэлгэрэх

Дорноговь

53

Эрдэнэ

Хөвсгөл

Хөлөнбуйр, Булган

Баян-Уул

Баяндун, Дашбалбар

Чойбалсан

52

51

Дорноговь

Замын-Үүд

Дорнод

46

50

Баянтүмэн, Матад

Дорнод

45

Чойбалсан

Дорнод

44

Чойбалсан

Дорнод

43

“Мандговь” ХХК

“Хөх жонш” ХХК

“Их наран уул” ХХК

“Дунфанлунма” ХХК

“Сэнж сант” ХХК

“Монголиан Топ Фийлд” ХХК

“Ди Эйч Пи” ХХК

“ӨҮ И ЭЛ” ХХК

“STA” ХХК

“Сор жонш” ХХК

“Мөнх хаш” ХХК

“Жаско” ХХК

“Галаксимайнинг Монголиа”
ХХК

“Ай си ти сайн консалтинг”
ХХК

“Голден гоблет” ХХК

“Шинэ канад” ХХК

“Бонжур” ХХК

“Шинь Шинь” ХХК

“Жөн юан” ХХК

“Жөн юан” ХХК

“Жөн юан” ХХК

3

-

34

1

1

148

1

5

7

5

2

1

102

-

-

19

-

-

-

-

-

Н. Эрдэнэ-Очир, Ж. Гантулга

Н. Батболд, Д. Базаргүр, Д.Бөхчулуун

Ч. Амартүвшин, Н. Батболд, Г.Галдан, Л.
Ишцэрэн

Н. Батболд, Д. Базаргүр, Д. Бөхчулуун

Н. Батболд

Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Д. Одсүрэн,
Б. Дашдорж

Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Д. Одсүрэн,
Б. Дашдорж

Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Д. Одсүрэн,
Б. Дашдорж

Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Д. Одсүрэн,
Б. Дашдорж

Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Д. Одсүрэн,
Б. Дашдорж

Д. Одсүрэн, Б. Дашдорж

Д. Одсүрэн, Б. Дашдорж

Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Д. Одсүрэн,
Б. Дашдорж

А. Энхтөр

Н. Батболд

Х. Пүрэвжал

Ц. Болорбат

Я. Цэрэндагва, С. Далантай

Д. Базаргүр

Д. Базаргүр

Д. Базаргүр
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129

130

Даланжаргалан

Дорноговь

Дорноговь

Дорноговь

Дорноговь

69

70

71

Дундговь

Дундговь

Дундговь

Дундговь

83

84

Дундговь

Дундговь

Дундговь

Дундговь

82

81

80

79

78

77

Дундговь

Баянжаргалан

Дорноговь

75

76

Сайхан дулаан

Дорноговь

Гурвансайхан

Говь-Угтаал

Гурвансайхан

Говь-Угтаал

Баянжаргалан

Говь-Угтаал

Өндөршил

Баянжаргалан

Айраг

Дорноговь

74

Айраг

Даланжаргалан

Хатанбулаг

Хатанбулаг

73

72

Даланжаргалан

Дорноговь

68

Хатанбулаг

Дорноговь

67

Хатанбулаг

Хөвсгөл

Улаанбадрах

Дорноговь

Дорноговь

Дорноговь

66

65

64

“Жи пи эф” ХХК

“Чин хаш” ХХК

“Шарлан гол” ХХК

“Жөн Юан” ХХК

“Тайшэн Девелопмент” ХХК

“Чин хаш” ХХК

“Их хаан чулуу” ХХК

“Окслей энтерпрайсис” ХХК

“Шианганюнтун” ХХК

“Санчуан ривар” ХХК

“Ууган-Илч” ХХК

“Хөх жонш” ХХК

“Майн төмөр” ХХК

“Шинэ канад” ХХК

“Танан импекс” ХХК

“Мон лаа” ХХК

“Мон лаа” ХХК

“Мон лаа” ХХК

“Рео” ХХК

“Заря холдинг” ХХК

“Заря холдинг” ХХК

44

-

9

14

15

-

9

37

28

35

-

-

7

152

-

-

10

13

9

5

21

А. Энхтөр, Т. Хантөгс, Ц.Буянхишиг

Д. Одсүрэн

Б.Батдалай, Г.Ангарагдөлгөөн, Д.Молор

Б. Гүнчинсүрэн, Ч. Амартүвшин, Д. Базаргүр,
Д.Одсүрэн, Б. Дашдорж

Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Д. Одсүрэн,
Б. Дашдорж

Б. Гүнчинсүрэн, Ч. Амартүвшин, Д. Одсүрэн,
Б.Дашдорж

Ч. Амартүвшин, Н. Батболд, Г.Галдан, Л.
Ишцэрэн

Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Д. Одсүрэн,
Б. Дашдорж

Б. Цогтбаатар, Н. Эрдэнэ-Очир,
Г. Лхүндэв

А. Энхтөр, Т. Хантөгс

Т. Батбаяр

Н. Батболд

Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Д.Одсүрэн,
Б.Дашдорж

Х. Пүрэвжал

Ц. Амгалантөгс

Н. Батболд, Д. Бөхчулуун, Г.Батболд

Н. Батболд, Д. Бөхчулуун, Г.Батболд

Н. Батболд, Д. Бөхчулуун, Г.Батболд

Н. Эрдэнэ-Очир, Ж. Гантулга

Б. Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Г. Эрэгзэн,
Л.Ишцэрэн

Б. Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Г. Эрэгзэн,
Л.Ишцэрэн

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ АРХЕОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН

Цогт-Овоо

Мандал-Овоо

Номгон

104 Өмнөговь

105 Өмнөговь

Булган

103 Өмнөговь

Өмнөговь

Даланзадгад

102

Ханбогд

Гурвантэс

Ханбогд, Баян-Овоо

101 Өмнөговь

Өмнөговь

Баяндалай, Ноён

Цогт-Цэций

100 Өмнөговь

Өмнөговь

99

Өмнөговь

98

97

96

Өмнөговь

Баян-Овоо

Өмнөговь

95

Баян-Өндөр, Бүрд

Өвөрхангай

94

Цагаанчулуут

Завхан

93

Алдархаан

Тэлмэн, Тосонцэнгэл

Эрдэнэхайрхан

Шилүүстэй

Завхан

Завхан

Завхан

Завхан

Шилүүстэй

92

91

90

89

88

Завхан

Шилүүстэй

Завхан

87

Дэлгэрхангай

Дундговь

86

Өлзийт

Дундговь

85

“Жуншиүмэнгүгүожи” ХХК

“Жи Эс Би Майнинг” ХХК

“Хан асур” ХХК

“Аргатбүл” ХХК

“Оюу толгой” компани

“Меркури орд” ХХК

“Өсөх зоос” ХХК

“Грийн ривер” ХХК

“Пибоди винсвэй ресорсез”
ХХК

“Ай си ти сайн консалтинг”
ХХК

“Мөнхноён суварга” ХХК

“Хүрзэт” ХХК

“Айрон валли” ХХК

“Өндөр хос” ХХК

“Жөн Юан” ХХК

“Жөн Юан” ХХК

“Жөн Юан” ХХК

“Жөн Юан” ХХК

“Жөн Юан” ХХК

“Эрдэнэ гипс” ХХК

“Мөнхийн жонш” ХХК

9

5

20

19

-

-

1

46

15

15

-

93

247

69

467

39

31

94

24

-

-

Б. Цогтбаатар, Н. Эрдэнэ-Очир, Ж. Гантулга

Б. Гүнчинсүрэн, Д. Одсүрэн, Х.Пүрэвжал

Н. Батболд, Г. Галдан, Л.Ишцэрэн

Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Л.Ишцэрэн,
Д.Одсүрэн

Б. Батдалай

Д. Одсүрэн

-

Н. Батболд, Д. Бөхчулуун

Ч. Амартүвшин

А. Энхтөр

Ч. Амартүшин, Л. Мөнхбаяр, Б.Бадма-Оюу,
М. Нямхүү

-

-

Ж. Гантулга, Д. Одсүрэн

Б. Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Д. Базаргүр,
Д.Одсүрэн, Б. Дашдорж

Б. Гүнчинсүрэн, Ч. Амартүвшин, Д. Базаргүр,
Д.Одсүрэн, Б. Дашдорж

Б. Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Д. Базаргүр,
Д. Одсүрэн, Б. Дашдорж

Б. Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Д. Базаргүр,
Д.Одсүрэн, Б. Дашдорж

Б. Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Д. Базаргүр,
Д.Одсүрэн, Б. Дашдорж

Н. Батболд

Т. Хантөгс, Ц. Буянхишиг
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131

132

Ноён

110 Өмнөговь

Орхонтуул

Орхонтуул

Ерөө

Шаамар

Ерөө

Хүдэр

Ерөө

Баянгол

Баянгол, Жаргалант

Баянгол, Мандал

Орхон

116 Сэлэнгэ

117 Сэлэнгэ

118 Сэлэнгэ

119 Сэлэнгэ

120 Сэлэнгэ

121 Сэлэнгэ

122 Сэлэнгэ

123 Сэлэнгэ

124 Сэлэнгэ, Төв

125 Сэлэнгэ

126 Сэлэнгэ

128 Төв

Заамар

Түшиг

Онгон, Баяндэлгэр

115 Сүхбаатар

Сэлэнгэ

Түмэнцогт

127

Түмэнцогт, Мөнххаан

Ноён, Баяндалай,
Гурвантэс

114 Сүхбаатар

Өмнөговь

113 Сүхбаатар

112

Баян-Овоо

-

Өмнөговь,
Дорноговь,
Сүхбаатар,
109 Дорнод

Өмнөговь

Ханхонгор

108 Өмнөговь

111

Баян-Овоо

Баян-Овоо, Ханбогд

107 Өмнөговь

106 Өмнөговь

“Нью Хаппи” ХХК

“Рэд Хилл” ХХК

“Хөтөлийн цемэнт, шохой” ХК

“Бороо гоулд” ХХК

“Сэлэнгэ Минералс” ХХК

“Сэлэнгэ минералс” ХХК

“Болд төмөр ерөө гол” ХХК

“Миллениум Диггерс” ХХК

“Инфинити спейс” ХХК

“Болд төмөр ерөө гол” ХХК

“Болд төмөр ерөө гол” ХХК

“Бату Констракшн” ХХК

“Бүлээн ундрага” ХХК

“Гуосэн” ХХК

“Говь мастер” ХХК

“Санчуан ривар” ХХК

“Эржбэр” ХХК

“Гоулдэннар” ХХК

“Эн Би Си Си” ХХК

“Монголын төмөр зам” ТӨХК

“Мөст олон булаг” ХХК

“Гоулдэннар” ХХК

“Грийн Ривер” ХХК

33

12

1

-

1

1

8

-

-

2

-

177

-

70

112

12

-

16

5

98

11

16

46

Н. Батболд, Б. Батдалай, Д.Бөхчулуун

Б.Гүнчинсүрэн, Б.Эрдэнэ, Д.Одсүрэн,
Х.Пүрэвжал

Д. Одсүрэн, Х.Пүрэвжал

Ч. Амартүвшин, Г. Эрэгзэн, Л.Ишцэрэн

Н. Батболд

Н. Батболд, Ц. Болорбат, Д.Бөхчулуун

Н. Батболд, Ц. Болорбат, Д.Бөхчулуун

Н. Батболд, Ц. Болорбат, Д.Бөхчулуун

Н. Батболд, Ц. Болорбат, Д.Бөхчулуун

Н. Батболд, Ц. Болорбат, Д.Бөхчулуун

Н. Батболд, Ц. Болорбат, Д.Бөхчулуун

Н. Батболд, Б. Батдалай, Д.Бөхчулуун

Н. Батболд, Б. Батдалай, Д.Бөхчулуун

Н. Батболд, Д. Бөхчулуун

Н. Батболд, Л. Ишцэрэн, Д.Бөхчулуун

-

-

Г. Эрэгзэн, Д. Бөхчулуун,
Г. Ангарагдөлгөөн

А. Энхтөр, Т. Хантөгс, Ц.Буянхишиг

Ч. Амартүвшин, Г. Эрэгзэн,
Б. Бадма-Оюу, Ч. Амарбилэг,
Н. Түвшинжаргал

Ж. Гантулга, Ц. Болорбат

Г. Эрэгзэн, Д. Бөхчулуун, Г.Ангарагдөлгөөн

Н. Батболд, Д. Бөхчулуун

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ АРХЕОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН

Баян

132 Төв

Баянжаргалан

Дэлгэрхаан

Алтанбулаг

Алтанбулаг

Баянцагаан

Баянжаргалан

Сэргэлэн

Хяргас

Багануур

Хан-Уул

Хан-Уул

Хан-Уул дүүрэг

Багахангай

Налайх дүүрэг

Сонгино Хайрхан дүүрэг “Нарангол тоосго” ХХК

Налайх

138 Төв

139 Төв

140 Төв

141 Төв

142 Төв

143 Төв

144 Төв

145 Увс

146 Улаанбаатар

147 Улаанбаатар

148 Улаанбаатар

149 Улаанбаатар

150 Улаанбаатар

151 Улаанбаатар

152 Улаанбаатар

153 Улаанбаатар

Налайх

Борнуур

137 Төв

154 Улаанбаатар

Баяндэлгэр

136 Төв

“Фүжибик” ХХК

“БММЖ” ХХК

“Төгс эрхэс” ХХК

“Вэн чөн” ХХК

“Мандах булаг” ХХК

“Орд талст” ХХК

“Грэйт Парагон Групп” ХХК

БШУЯам

“Цэрэнбадам” ХХК

“Шижиргоулд” ХХК

“Вэн чөн” ХХК

“Вэн чөн” ХХК

“Ээмдэ” ХХК

“Тэгш плант” ХХК

“Ди эс эн кэй” ХХК

“Эрэл” ХХК

“Туншан шиандон” ХХК

“Чулуут Интернэшнл” ХХК

“Рео” ХХК

Баян

“Тэнгрипетрочемикалс” ХХК

Баян

135 Төв

“Уул уурхайн үндэсний
олборлогч” ХХК

“Монкоул петро майнинг” ХХК

“Миллениум сторм” ХХК

“Редвулкан” ХХК

“Голден Пийк” ХХК

134 Төв

Заамар

Бүрэн, Дэлгэрхаан

131 Төв

Төв

Заамар

130 Төв

133

Сүмбэр

129 Төв

-

-

-

-

-

-

1

1

51

11

15

-

216

-

11

-

-

-

18

15

4

33

1

220

1

11

-

Г. Батболд

Н. Батболд, Д. Базаргүр

Г. Лхүндэв

Х. Пүрэвжал

Б. Дашдорж

Л. Ишцэрэн, Б. Батдалай

Д. Базаргүр, Д. Одсүрэн

Ч. Амартүвшин, Г. Эрэгзэн, Г.Ангарагдөлгөөн

-

Д. Базаргүр

Х. Пүрэвжал

Х. Пүрэвжал

Х. Пүрэвжал

Х. Пүрэвжал

Ч. Амартүвшин, Н. Батболд, Б.Батдалай

Я. Цэрэндагва, С. Далантай

Д. Бөхчулуун

Н. Батболд, Д. Базаргүр, Д.Бөхчулуун

Н. Эрдэнэ-Очир, Ж. Гантулга

Н. Батболд, Л. Ишцэрэн, Б.Батдалай

Г. Эрэгзэн, Д. Бөхчулуун

Н. Батболд, Л. Ишцэрэн, Б.Батдалай

Ч. Амартүвшин, Н. Батболд, Б.Батдалай

Н. Батболд, Б. Батдалай, Д.Бөхчулуун

Н. Батболд, Б. Батдалай, Д.Бөхчулуун
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133

134

Ховд

Ховд

Хөвсгөл

Бор-Өндөр

Жаргалтхаан, Баянмөнх

Хэрлэн, Биндэр

Өмнөдэлгэр, Биндэр

166 Хэнтий

167 Хэнтий

168 Хэнтий

169 Хэнтий

Хэнтий,
171 Сүхбаатар

170

Цэнхэрмандал

Өндөрхаан, Мөнххаан,
Баруун-Урт

Хэнтий, Сүхбаатар Өндөрхаан, Баруун-Урт

Өмнөдэлгэр, Батширээт

Өмнөдэлгэр

165 Хэнтий

Хэнтий

Өмнөдэлгэр

Бор-Өндөр

Алаг-Эрдэнэ

Мөст

Мянгад

Мянгад

Мянгад

Налайх

164 Хэнтий

163

162

Хэнтий

161 Хэнтий

160

159 Ховд

158

157

156

Ховд

155 Улаанбаатар

“Арж капитал” ХХК

“Арж капитал” ХХК

“НАБД” ХХК

“НАБД” ХХК

“Шинэ канад” ХХК

“Монфайненс” ХХК

“Өндөр баянцогт” ХХК

“Навчит айрон майнинг” ХХК

“Нутгийн мана” ХХК

“Глобал энержи” ХХК

“Си Эм Кей Ай” ХХК

“Эх мөрөн” ХХК

“Идеал системс” ХХК

“МНРИК” ХХК

“МНРИК” ХХК

“МНРИК” ХХК

“Уян хайрхан” ХХК

4

43

-

2

-

-

-

19

5

4

-

11

76

-

20

18

-

Т. Хантөгс

А. Энхтөр, Л. Мөнхбаяр, Т.Хантөгс, Б.
Дашдорж

Х. Пүрэвжал

Х. Пүрэвжал

Х. Пүрэвжал

Л. Ишцэрэн, Д. Бөхчулуун

Н. Батболд, Д. Бөхчулуун

Х. Пүрэвжал

Б. Цогтбаатар, Н. Эрдэнэ-Очир,
Л. Бүрэнтөгс

Н. Эрдэнэ-Очир, Г. Лхүндэв,
Ж. Гантулга, Л. Бүрэнтөгс

Н. Батболд, Ц. Болорбат, Д.Бөхчулуун

Б. Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин,
Д. Одсүрэн, Б. Дашдорж

Я. Цэрэндагва

Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Д. Базаргүр,
Г. Лхүндэв

Б. Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин,
Д. Базаргүр, Г. Лхүндэв

Б. Гүнчинсүрэн,
Ч.Амартүвшин,
Д.Базаргүр, Г. Лхүндэв

Г. Галдан, Л. Ишцэрэн

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ АРХЕОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН

АЙМАГ (ХОТ)

Дундговь

Дорноговь

Дундговь

Өмнөговь

Өмнөговь

Өмнөговь

Өмнөговь

Өмнөговь

Төв

Төв

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Заамар

Баян

Цогтцэций

Баян-овоо

Гурвантэс

Хүрмэн

Гурвантэс, Ноён

Баянжаргалан

Дэлгэрэх

Баянжаргалан

СУМ, ДҮҮРЭГ

“Мондулаан” ХХК

“Бөөрөлжүүтийн тал” ХХК

“Эрдэнэс таван толгой” ХХК

“Мөнхноён суварга” ХХК

“Өсөх зоос” ХХК

“Алтан эрдэнэ газар” ХХК

“Цагаан өвөлжөө” ХХК

“Тайшэн девелопмент” ХХК

“Засаг чандмань майнз” ХХК

“Монголын алт” ХХК

АНН, БАЙГУУЛЛАГА

9
1
1
18
12

Б. Гүнчинсүрэн, Ч. Амартүвшин, Б.Батдалай, Г.
Ангарагдөлгөөн
Б. Гүнчинсүрэн, Ч. Амартүвшин, Б.Батдалай, Г.
Ангарагдөлгөөн
Ч. Амартүвшин, Л. Мөнхбаяр,
Б.Бадма-Оюу, М. Нямхүү
Г. Эрэгзэн Д. Бөхчулуун,
Г. Ангарагдөлгөөн
Б. Гүнчинсүрэн, Ч. Амартүвшин, Д. Базаргүр, Б. Батдалай,
Г.Ангарагдөлгөөн

1

24

Б. Гүнчинсүрэн, Ч. Амартүвшин, Б.Батдалай, Г.
Ангарагдөлгөөн

Ч. Амартүвшин, Г. Эрэгзэн, Ч.Ерөөл-Эрдэнэ, Д. Бөхчулуун

15

122

Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Н.Батболд, Д.Базаргүр,
Б.Эрдэнэ, Б.Дашдорж, Б.Батдалай, Б.Ангарагдөлгөөн
Н. Эрдэнэ-Очир, Ж. Гантулга

28

ДУРСГАЛЫН
ТОО

Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, Д.Базаргүр, Б.Батдалай,
Г.Ангарагдөлгөөн

ТАЙЛАН БИЧСЭН

Хүснэгт-2. Малтлага судалгаа
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