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хªÒªлÁªр

Өìнөх үг   
                                                           

1300-1310 хурлын	нээлт
ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн 

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Б.Гүнчинсүрэн

1310-1320 Òөлбөр-16	хуучин	чулуун	зэвсгийн	дурсгалт	газар
хийсэн	малтлага	судалгаа

Б.Гүнчинсүрэн, Ц.Болорбат, Д.Одсүрэн, 
Н.Звинс, Д.Флас.

1320-1330 рашаан	хадны	чулуун	зэвсгийн	суурингийн	
малтлага	судалгааны	2014	оны	ажлын	үр	дүнгээс

Д.Базаргүр, Б.Гүнчинсүрэн, Г.Эрэгзэн, 
П.Алдармөнх, И Сон Бук, И Жон Өн

1330-1340 Эгийн	голын	хөндийд	хийсэн	чулуун	зэвсгийн	
малтлага	болон	хайгуул	судалгааны	үр	дүн

Г.Лхүндэв, Б.Гүнчинсүрэн, Д.Базаргүр, Г.Ангарагдөлгөөн 

1340-1350 харганы	гол-5	хуучин	чулуун	зэвсгийн	соёлт	
давхарга	бүхий	дурсгалын	малтлага	судалгаа

Б.Гүнчинсүрэн, Е.П.Рыбин, Ц.Болорбат, 
С.А.Гладышев, Д.Одсүрэн, А.М.Хаценович

1350-1400 хүдрийн	голын	с	ав	нутагт	хийсэн	чулуун	зэвсгийн	судалгаа
Б.Гүнчинсүрэн, Д.Одсүрэн, Ц.Болорбат, 

М.Изүхо, Я.Бувит, Т.Үэки

1400-1410 их	нартын	байгалийн	нөөц	газрын	археологийн	дурсгалыг	бүртгэн	
судлах	Монгол-Америкийн	хамтарсан	экспедицийн	2014	оны	
судалгааны	ажлын	товч	үр	дүн

Я.Цэрэндагва, С.Далантай, Ж.Шнeйдер, 

1410-1420 2014	онд	хотон	нуурын	Далантүрүүний	хос	толгойд	хийсэн	хадны	
зургийн	судалгаа

Я.Цэрэндагва, Р.Кортум, Б.Жаргалсайхан

1420-1430 Монгол-Монакогийн	хамтарсан	экспедицийн	2014	оны	хээрийн	
судалгааны	ажлын	товч	үр	дүн

Ч.Ерөөл-Эрдэнэ, Ж.Гантулга, Ж.Магай, К.Салисис
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1430-1440 2014	онд	Áулган	аймгийн	Òэшиг	сумын	нутаг	Òарвагатайн	голын	
хөндийд	Монгол-Америкийн	хамтарсан	төслийн	хээрийн	
шинжилгээний	ангийн	үр	дүн

Б.Жаргалан, У.Гарднер

1440-1450 Монгол-Францын	хамтарсан	“евразит”	төслийн	2014	оны	хээрийн	
шинжилгээний	ажлын	товч	үр	дүн

	Ц.Төрбат, Д.Батсүх, Н.Баярхүү, Г.Энхбаяр

1450-1500 Монгол-Солонгосын	хамтарсан	“Соёлын	өвийг	судалж,	хамгаалах”	
төслийн	2014	оны	хээрийн	шинжилгээний	ажлын	урьдчилсан	үр	дүн

Д.Цэвээндорж, Н.Батболд, Б.Дашдорж
Бён Ён Хуан,Вүэ Мен Хуан. 

1500-1510 2014	оны	Монгол-Америкийн	хамтарсан	“Дорнод	Монгол:	
Археологийн	хайгуул	судалгаа”	төслийн	хээрийн	шинжилгээний	үр	
дүнгээс

Ч.Амартүвшин, Г.Галдан, У.Ханичёрч, Ж.Врайт 

1510-1520 Монгол-Францын	хамтарсан	“Òамирын	голын	хүннүчүүд”	төслийн	
2014	оны	хээрийн	шинжилгээний	ажлын	товч	үр	дүн

Ц.Төрбат, Д.Батсүх, Б.Эрдэнэ

1520-1530 “Мон-Сол”	төслийн	2014	оны	хээрийн	судалгааны	үр	дүнгээс
Г.Эрэгзэн, М.Баярсайхан, Ц.Эгиймаа, П.Алдармөнх

Юн Хён-вон, Ким Сан-мин

1530-1540 Монгол-Японы	хамтарсан	“Эртний	нүүдэлчдийн	үйлдвэрлэлийн	түүх”	
төслийн	2014	оны	хээрийн	шинжилгээний	ажлын	урьдчилсан	үр	дүн

Ч.Амартүвшин, Г.Эрэгзэн, Л.Ишцэрэн,
Т.Сасада, И.Үсүки, К.Кияма, М.Сагава

1540-1550 Монгол-Японы	хамтарсан	“Дорнод	Монголын	эртний	Òүрэгийн	үеийн	
түүх,	археологийн	судалгаа”	төслийн	хээрийн	шинжилгээний	ажлын	
үр	дүнгээс		

Г.Лхүндэв, Г.Ангарагдөлгөөн, Т.Осава, Ш.Сайто

1550-1600 Монгол-германы	орхон	экспедицийн	2014	оны	хээрийн	
шинжилгээний	ажлын	тухай

У.Эрдэнэбат, Т.Батбаяр, К.Франкен

1600-1610 Дорнод айìгийн Öагаан-Овоо суìын нутагт орших Хэрлэн Барс 
1 хотын суварганд хийсэн археологийн ìалтлага судалгааны 
урьдчилсан үр дүнт

А.Энхтөр, Л.Мөнхбаяр, Г.Батболд, 
Ц.Буянхишиг, Т.Хантөгс
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1610-1620 Монгол-Японы хаìтарсан “Археологийн дурсгалын 3 хэìæээст 
бариìтæуулалт” төсөл

А.Энхтөр, Л.Мөнхбаяр

1620-1630 Монгол-Японы хаìтарсан “Шинэ çуун” төслийн 2014 оны хээрийн 
шинæилгээний аæлын урьдчилсан үр дүн

Б.Цогтбаатар, Л.Ишцэрэн, Ц.Амгалантөгс, 
Н.Ширайши. Т.Мияке, Т.Сасада.

1630-1640 Монгол-израйль-германы	хамтарсан	“хархорум-MIG”	төсөл
Д.Цэвээндорж, А.Энхтөр, Б.Бадма-Оюу, Г.Батболд,

 Т.Хантөгс, Ц.Буянхишиг

1640-1650 “Шинэ	зуун”	төслийн	хүрээнд	хэрлэнбаян	Улаан	уулын	Òаван	
хайлаастын	аманд	хийсэн	малтлага	судалгаа

Б.Цогтбаатар, Н.Шираши, Г.Батболд 
Ц.Амгалантөгс, Л.Ишцэрэн,  

1650-1700 Áулган	аймгийн	хутаг-ªндөр	сумын	хантай	багийн	нутаг	Эгийн	голын	
хөндийд	хийсэн	археологийн	дурсгалыг	авран	хамгаалах	малтлага	
судалгаа

Ч. Амартүвшин, Г.Эрэгзэн, Б.Бадма-Оюу, Д.Базаргүр, Г.Лхүндэв, 
Г.Галдан, Б.Батдалай, Б.Ангарагдөлгөөн, Д.Мандах 

1700-1710 Òөв,	Умард	Монголын	нутагт	хийсэн	бэсрэг	хайгуулын	ангийн	зарим	
үр	дүн

Г.Эрэгзэн, Ч.Амартүвшин, А.Энхтөр, Г.Батболд, Б.Батдалай

1710-1720 2014	онд	явуулсан	археологийн	авран	хамгаалах	хайгуул,	малтлага	
судалгааны	товч	үр	дүн

Ч.Амартүвшин, Б.Батдалай, Д.Бөхчулуун

1720-1750 Асуулт хариулт

1750-1800 Хурлын хаалт
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ӨМНӨХ ҮГ

 
ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн 2014 оны хээрийн судалгаа нь бие даасан 

үндэсний хээрийн судалгаа, гадаадын судалгааны байгууллагуудтай хамтарсан 
судалгаа, авран хамгаалах судалгаа-ны хүрээнд чулуун çэвсгийн үе, хүрэл ба 
түрүү төìрийн үе, хүннүгийн үе, дундад çууны үеийн судалгааны чиглэлээр хийгдсэн 
болно.

Үндэсний хээрийн шинæилгээ нь “Монголын чулуун зэвсгийн судалгаа”, 
“Монголын хүрэл ба түрүү төмрийн үеийн археологийн судалгааны тулгамдсан 
асуудлууд ба шинэлэг шийдлүүд”, “Хүннүгийн археологийн судалгаа” сэдэвт 
аæлын хүрээнд Булган, Сэлэнгэ, Хэнтий, Өìнөговь, Баянхонгор, Баян-Өлгий, Ховд, 
Увс, болон Завхан айìгийн нутагт явагдæээ. Мөн тус хүрээлэнгээс çариì дурсгалыг 
гаçар дээр нь очиæ шалгах, сэргээн çасварлалтын өìнөх бэлтгэл аæлыг хангах 
çорилготой үндэсний хээрийн шинæилгээний хоёр анги аæилласан байна. Үүнд: 
Хөвсгөл айìгийн Алаг-Эрдэнэ суìын нутаг Худгийн халçан хэìээх Жуæаны үед 
холбогдох болоìæтой дурсгалт гаçар, Архангай, Дархан-Уул, Орхон, Хөвсгөл, Булган 
айìгийн нутагт орших çариì дурсгалт гаçарт хайгуул судалгаа, Дорнод айìгийн 
Öагаан-Овоо суìын нутаг дахь Хэрлэн Барс хотын турийн суваргыг сэргээн çасахтай 
холбогдуулан хэсэгчилсэн ìалтлагыг хийсэн юì. Эдгээр хээрийн шинæилгээний 
хугацааг нэгтгэн үçвэл нийт 61 өдрийн судалгаа болæээ.

Хаìтарсан судалгааг ОХУ (1), ХБНГУ (2), ХБНГУ-Иçраил (1), БНСУ (3), Япон (6), 
Франц (2), АНУ (3), Монако (1) улсын судалгааны байгууллагуудтай хаìтран явуулæ 
нийт 19 судалгааны анги çохион байгуулсан нь Төв, Булган, Архангай, Өвөрхангай, 
Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Дорноговь, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Завхан, Баян-Өлгий, Ховд, 
Говь-Алтай çэрэг 14 айìгийн, давхардсан тоогоор 35 суìын нутагт судалгаа хийæээ. 
Нийт хаìтарсан судалгааны ангийн аæилласан хугацааг нэгтгэн тооцвол энэ онд 420 
гаруй өдрийн хээрийн судалгааг гүйцэтгэæээ. 

Тус хүрээлэнгийн судлаачид 2014 онд нийт 65 удаагийн авран хаìгаалах хайгуул 
судалгаа хийсний үр дүнд 40 талбайгаас 1361 тооны археологийн дурсгал шинээр 
илрүүлэн олæ бариìтæуулснаас гадна уул уурхайн болон усан цахилгаан станцын 
талбай, өндөр хүчдэл даìæуулах шугаì, хатуу хучилттай çаìын трассын дагууд таван 
гаçарт ìалтлага судалгаа гүйцэтгэæ нийт 93 дурсгалыг авран хаìгаалсан байна.

Энэ оны хээрийн судалгааны үр дүнд соёлын өвийн дурсгалын ìэдээллийн 
санг чаìгүй нэìэгдүүлсний çэрэгцээ эх орны археологийн судалгааг шинэ эх 
хэрэглэгдэхүүнээр баяæуулав.  

Толилуулан буй эìхтгэлд Археологийн хүрээлэнгийн 2014 оны хээрийн судалгааны 
үр дүнг тусгасан 25 илтгэлийг нийтлүүлæ байна. 

Хүннүгийн археологийн судалгааны секторын 
эрхлэгч, доктор Ч.Ерөөл-Эрдэнэ
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ÒªлÁªр-16	хУУЧиН	ЧУлУУН	ЗЭВСгиЙН	ДУрСгАлÒ	гАЗАр
хиЙСЭН	МАлÒлАгА	СУДАлгАА

Б.Гүнчинсүрэн, Ц.Болорбат, Д.Одсүрэн, 

Н.Звинс, Д.Флас.

Монгол-Герìаны хаìтарсан чулуун çэвсгийн судалгааны анги “Төлбөр-16 
палеолитын дурсгалын ìалтлага: Монгол нутаг дахь дээд палеолитын эхлэл” төслийн 
хүрээнд 2012 оноос эхлэн Булган айìгийн Хутаг-Өндөр суìын нутаг, Төлбөрийн 
голын хөндийд орших олон соёлт давхарга бүхий 16-р дурсгалт гаçарт ìалтлага 
судалгааны аæил гүйцэтгэæ байгаа билээ. Бид 2014 онд өìнөх æилүүдэд хийсэн 
ìалтлага судалгааны аæлыг үргэлæлүүлэн гүйцэтгэв. 

2014	оны	малтлага	судалгаа

Энэ онд өìнөх буюу 2013 онд сорьц ìаягаар ìалтлага хийсэн (хойшид Pit 4 
гэнэ) 1х4 ì талбайг сунган ìалтлага судалгааг үргэлæлүүлсэн юì1. Pit 4 ìалтлагын 
талбай нь Pit 1 талбайн баруун хойд талд, хойноос урагш чиглэсэн гүн æалганы çүүн 
талын налуу ирìэгт байрлана. Уг ìалтлагын талбай нь æалганы чиглэлийн дагуу буюу 
хойноос урагш сунасан хэлбэртэй. Бид өìнөх æилийн сул хөрсийг çөөæ гаргасны 
дараа ìалтлагын талбайг баруун тийш 8 ì2-аар, урагш 3 ì2-аар тус тус сунгаæ, нийт 
11 ì2 талбайд ìалтлага судалгаа хийæ гүйцэтгэсэн. 

Малтлагыг 5 сì-ийн çуçаантайгаар явуулæ, 2 болон 4 ìì нүхтэй шигшүүр 
ашиглан цугларсан шороог шигших ìаягаар æиæиг олдворуудыг илрүүлæ байв. Мөн 
ìалтлагаас илэрч буй 2 сì-ээс тоì хэìæээтэй олдворуудыг Total station багаæийн 
туслаìæтайгаар бүртгэн авч, гаçрын байршил болон ìалтлагын явцыг фото çургаар 
бариìтæуулан ìэдээллийн санг бүрдүүллээ.

1  Б.Гүнчинсүрэн, Ц.Болорбат, Н.Звинс, Х.Пүрэвжал. Монгол-Гурманы хамтарсан чулуун зэвсгийн судалгааны 
ангийн 2013 онд хийсэн малтлагын урьдчилсан үр дүн.  Монголын Археологи-2013/ ШУА-ийн Археологийн 
Хүрээлэнгийн 2013 оны хээрийн судалгааны үр дүн. УБ., 2013. Тал 6. 
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Хөрсний бүтцийг аæиглахад шууд бага çэрэг цайвар бор өнгө çонхилсон хиìэрлэг 
хөрс бүхий 3-р давхаргаас эхэлæ байгаа ба 4-р давхарга нь бусдаас илүү çуçаан 
байна. Харин 5, 6-р давхаргын хувьд хоорондын çааг ялгаа бараг ìэдэгдэхгүй, çурвас 
үе ìэт байдалтай. 7-р давхаргаас доош 30 сì орчиì гүнд хүртэл ìалтаæ үçэхэд 
археологийн олдвор илэрч олдоогүй. Энэ нь уг дурсгал гаçарт хөрсний 7 давхаргад 
чулуун çэвсгийн олдвор, хэрэглэгдэхүүн агуулагдаæ байгааг илэрхийлæ байна.

Малтлагаар нийт 5726 ш чулуун çэвсгийн олдвор ìалтаæ гаргаснаас дийлэнх 
буюу 4165 олдвор (2 сì-2 ìì) нь шигшүүрээс илэрчээ. Харин 1561 ш олдвор (˃2 сì) 
ìалтлагаас илэрсний олонхийг цуулдасны үйлдвэрлэл эçэлнэ. Мөн гоёл чиìэглэлийн 
çүйл 2 ш, аìьтны ясны үлдэгдэл 106 ш илэрсний 31 ш нь ìалтлагаас, үлдсэн нь 
шигшүүрээс олдсон байна. 

Үлдцүүдийн дотор хуучин чулуун çэвсгийн дээд үеийн эхэн шатны шинæ төрхийг 
илэрхийлэх цохилтын нэг, хоёр талбайтай, цуулалтын нэг болон олон гадаргуутай, 
çэрэгцээ цуулалтын çарчиìт уртлаг, гонçгой үлдцүүд хэд хэд илэрч олдæээ. Эдгээр нь 
Төлбөр-4 дурсгалт гаçрын доод давхаргуудаас илэрсэн үлдцүүдтэй иæилсэæ байна2

2 А.Д.Деревянко, Д.Цэвээндорж, Я.Цэрэндагва, С.А.Гладышев, Ц.Болорбат, Е.П.Рыбин, Т.Т.Чаргынов. Булган 
аймгийн Хутаг-Өндөр сумын нутаг Төлбөрийн голд Монгол-Оросын хамтарсан хээрийн шинжилгээний 
ангийн хийсэн археологийн малтлага судалгааны ажлын тайлан. УБ., 2006. АХГБСХ.
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Багаæ çэвсгийн дотор олон төрлийн хусуур, хатгуур, хянгар çэвсэг цөөн тоотой 

илэрч олдæээ. 

Эдгээрийн дотор сонирхолтой хоёр олдвор байгаа нь хоёр талыг çасч хийсэн 
хурц үçүүртэй бариул бүхий хутга болон çүрх хэлбэрийн хоёр талт çэвсэг юì.

Мөн шигшүүрээс тэìээн хяруулын өндөгний хальсыг çүлгэæ хийсэн хоёр çүүлт 
олдсон. Энэ хоёр çүүлт нь хэìæээний хувьд өìнө æил Pit 1 талбайгаас илэрсэн 
çүүлтүүдтэй3 иæил боловч, илүү нарийн ур хийцтэй байна. 

Лабораторийн шинжилгээний үр дүнгээс

 2011-2014 оны хооронд хийсэн хийсэн ìалтлага судалгааны явцад илэрсэн 
ясны үлдэгдлүүдийн дээæийг лабораторийн шинæилгээнд өгсөн. Үүний үр дүнд Pit 1 
ìалтлагын талбайн хөрсний 4-р давхаргаас илэрсэн ясны үлдэгдлийн дээæ 15.660±60 
BP (MAMS 14938) холбогдох бол, хөрсний 7-р давхаргаас илэрсэн ясны үлдэгдлүүдийн 
дээæ 32.910±160 BP (MAMS 20980), 33.520±170 BP (MAMS 20979), 41.030±350 BP (MAMS 
20981) холбогдохыг тогтооæээ. Харин Pit 4 ìалтлагын талбайн 7-р давхаргаас илэрсэн 
3 Б.Гүнчинсүрэн, Ц.Болорбат, Н.Звинс, Х.Пүрэвжал. Монгол-Гурманы хамтарсан чулуун зэвсгийн судалгааны 
ангийн 2013 онд хийсэн малтлагын урьдчилсан үр дүн.  Монголын Археологи-2013/ ШУА-ийн Археологийн 
Хүрээлэнгийн 2013 оны хээрийн судалгааны үр дүн. УБ., 2013. Тал 8. 
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ясны үлдэгдлүүдийн дээæ 39.570±290 BP (MAMS 20982), 40.480±320 BP (MAMS 20985), 
40.910±340 BP (MAMS 20983), 41.720±160 BP (MAMS 20984) холбогдох нь тогтоогдæээ. 

2012 онд Их Британи, Уìард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Кеìбриæийн Их Сургууль 
болон ХБНГУ-ын Макс-Планкийн Хүрээлэнгийн лабораторийн ìэргэæилтэнгүүд ирæ 
хөрсний дээæийг çориулалтын багаæаар үе бүрээс авсан бөгөөд уг дээæийг 2013 
онд тус гаçруудад илгээсэн. Эдгээр дээæинд хийсэн лабораторийн шинæилгээний 
үр дүнгээр уг дурсгалт гаçар орчìын тухайн үеийн байгаль, уур аìьсгалын байдал, 
өвс ургаìлын бүлгэìдлийн асуудал тодорхой болох юì. 
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рАШААН	хАДНы	ЧУлУУН	ЗЭВСгиЙН	СУУриНгиЙН	
МАлÒлАгА	СУДАлгААНы	2014	оНы	АЖлыН	Үр	ДҮНгЭЭС	

Д.Базаргүр, Б.Гүнчинсүрэн, Г.Эрэгзэн,  П.Алдармөнх, И Сон Бук, И Жон Өн

ªмнөтгөл.	

Рашаан хадны дурсгалт гаçар ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн, Сөүлийн Их 
сургуулийн Археологи, Эртний урлалийн тэнхиìтэй хаìтран чулуун çэвсгийн үеийн 
судалгааг 2011, 2012 онуудад хийсэн юì. Энэ онуудад хийсэн судалгааны үр дүнд 
дурсгалын он цаг, чулуун çэвсэг үйлдвэрлэлийн аргын талаар гарган дэвшүүлсэн 
санал, дүгнэлтийг орчин үеийн түвшинд улаì баталгааæуулан он цагийг 40,000 
æилийн өìнө хаìаарахыг батлан тогтоосны çэрэгцээ, илэрсэн чулуун çэвсгүүдийн 
дунд леваллуан аргаар хийгдсэн чулуун çэвсгүүд байгааг тодорхойлон гаргасан 
билээ. Мөн үүний çэрэгцээ ìалтлагын явцад илэрч олдсон эд хэрэглэгдэхүүн дээр 
тулгуурлан Рашаан хадны орчìын байгаль цаг уур, хүрээлэн буй орчинг нөхөн 
сэргээн үçэх çэрэг олон талын судалгааны аæлыг үргэлæлүүлэн хийæ байна. 

Малтлага	судалгаа.	

2014	онд D хэсгийн ìалтлагыг 2 ì өргөнтэйгээр хойш сунган хойд талын цохионд 
тулган хөрсний давхарга хадны нөìөр хэсэгт яìар бүтэцтэй байх, хаданд хөìөг 
бий эсэх çэргийг шалган үçэхээс гадна хаìгийн гол судалгаа соёлт давхаргын доод 
үеийн илрүүлэх, дахин соёлт давхарга байгаа эсэхийг нягтлан тэндээс илрэх олдвор 
хэрэглэгдэхүүнд аналиç хийх, доод давхаргаас илрэх аìьтны ясанд он цаг тогтоох 
шинæилгээг хийæ өìнөх шинæилгээний үр дүнтэй харьцуулан үçэх çэрэг олон талын 
çорилгыг агуулсан юì.

Энэ онд өìнөх æилийн ìалтлагыг үргэлæлүүлэн хийхдээ нүхний баруун талын 
ханыг ашиглан хөрсний давхаргын бүтцийг тодорхойлох үүднээс энэ хэсэгт 2 ì 
өргөн суваг татан доош үргэлæлүүлэн ìалтаæ, үүнтэй çалгуулан хойд тал руу хадан 
цохионд тулган ìалтсан(çураг 1). Малтлагын явцад шинээр хүрэн давхаргыг улаан 
шаргал өнгийн буюу 4-р үеийн давхаргын доод талаас илрүүлсэн(çураг 2). Энэ 
хүрэн давхарга нь уулын энгэр хорìойн хүрэн шороон бүтэцтэй, бичил нарийн 
хайрга чулуутай, давхаргын дунд хэсгээр çариì гаçраа 1 сì çуçаан нарийн элсэн 
судал аæиглагдана. Харин өìнөх æилүүдэд илэрч байсан кальци ихтэй 3-р үе 
болгон авч үçэæ байсан давхарга энэ хэсгээс илрээгүй ба урд хэсгийн тоì бул 
чулуунаас эхлэн хойд тал руугаа наìсан уусан алга болсон байдалтай байгаа юì. 
Энэ ìалтлагын явцад илэрсэн 4298 ш чулуун çэвсгүүдийг давхаргуудын аль хэсгээс 
илэрснээс шалтгаалуулан дараахь байдлаар ангилан үçсэн. 

Хар давхаргаас илэрсэн чулуун çэвсгийн çүйлс. Энэ давхаргад өнгөн хөрс(1-р 
үе) болон хар шороон давхаргыг(2-р үе) хаìруулсан. 

Хар давхарга(1 ба 2-р үе), улаан шаргал давхарга(4-р үе) хоёрын çааг үеэс 
илэрсэн чулуун çэвсгийн çүйлс. 

Улаан шаргал өнгийн давхаргаас(4-р үе) илэрсэн чулуун çэвсгийн çүйлс. 

Хүрэн давхаргаас илэрсэн чулуун çэвсгийн çүйлс. Шинээр илэрсэн давхаргыг 
5-р үе болгон авч үçсэн. 
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Мэрэгч аìьтны нүхнээс илэрсэн чулуун çэвсгийн çүйлс. Энэ хэсэгт ìэрэгч 
аìьтны хөлөөр доод үед болон дээд үед байсан чулуун çэвсгийн çүйлс хоорондоо 
холилдсон байх үндэстэй учир тусад нь ялган үçлээ. 

Ингэæ хуваан авч үçэх нь дээрх давхаргууд өөр өөр цаг үед хаìаарах төдийгүй 
чулуун çэвсэг үйлдвэрлэлийн арга улаìæлагдан ирсэн эсэхийг тодруулах болоìæтой 
юì. 

Малтлагын талбайн урд хэсгээс 2 ì гүнээс элсэн давхарга илэрсэн ба энэ 
давхарга хадан цохионы хэсгээс 3,2 ì гүнээс илэрсэн. Энэ давхарга голын эрэгт 
хуриìтлагдан үүссэн давхарга байсан нь ìагадгүй Хурхын гол 40,000 æилийн өìнөх 
үед энэ хүртэл өргөн байсан байæ болох юì.  

Хөрсний давхаргын геологийн бүтцээс харахад хойд тал руугаа уруудсан 
байдалтай, хойд хэсэгтээ гүн бөгөөд уруудсан байдалтай тогтсон байна. 

Элсэн давхаргаас доош сорилтын ìалтлага хийæ үçэхэд 10-15 сì гүнээс ул хадан 
хөрс илэрч байгаа учир ìалтлагыг дуусгасан юì. 

Чулуун зэвсгийн ангилал. Чулуун çэвсгийн ангиллыг давхарга тус бүрээр ангилан 
бичлээ. 

Хар давхарга буюу 1 ба 2-р үеэс нийт 1572 ш чулуун çэвсгийн çүйлс илэрч 
олдсоноос бэлдэц 9 ш, үлдэц 77 ш, çэвсгийн төрөл 55 ш, ялтас 154 ш, çалтас 1057 ш, 
çагасны торны хүндрүүлэгч 1 ш, түүхий эд 1 ш, техникийн цуулдас 6 ш, үйлдвэрлэлийн 
хаягдал/цуулдас 220 ш байна. 

Үлдэц. 77 ш үлдцийг çориулалтаар нь ангилан үçвэл: леваллуан үлдэц 5 ш, ялтас 
цуулах çориулалт бүхий үлдэц 3 ш, бичил ялтас цуулахад çориулсан шаантаг үлдэц 
15 ш, цохилтын олон талбайтай, цуулалтын олон гадаргуутай үлдэц 38 ш, цохилтын нэг 
талбайтай, цуулалтын олон гадаргуутай үлдэц 15 ш, 2 ба түүнээс дээш эìх цэгцгүй 
цуулалт хийгдсэн үлдэц 1 ш байна. 

Зэвсгийн төрөл. 55 ш чулуун çэвсгийг төрөл çүйл, çориулалт хэрэглээгээр 
ангилан үçвэл: гилбэр хэлбэрийн çэвсэг 2 ш, çэв 1 ш, үçүүр ìэсэн çэвсэг 1 ш, хусуур 
çэвсэг 15 ш, төгсгөл хусуур çэвсэг 10 ш, çалтсыг шууд çэвсэг болгон ашигласан 18 ш, 
хэрэглээний çориулалт тодорхой бус эдлэл 6 ш, гоёл чиìэглэлийн çүйл 1 ш байна.

Загасны торны хүндрүүлэгч эдлэл. Энэхүү эдлэл нь 1975, 1980, 1981 онуудад нийт 
6ш олдсон ба тэдгээрийн çариì нь дундуураа хагарсан байдалтай олдсон байна. 
Тэгвэл энэ 1ш эдлэл нь харьцангуй тоì бүтэн олдсон юì. 

Хар давхарга(1 ба 2-р үе), улаан шаргал давхарга(4-р үе) хоёрын зааг үеэс 
нийт 592 ш чулуун çэвсгийн çүйлс илэрч олдсоны бэлдэц 5 ш, үлдэц 30 ш, çэвсгийн 
төрөл 21 ш,  хэрэглээний çориулалт тодорхой бус эдлэл 2 ш, ялтас 39 ш, çалтас 405 ш, 
үйлдвэрлэлийн хаягдал/цуулдас 92 ш байна. 

Үлдэц. 30 ш үлдцийг çориулалтаар нь ангилан үçвэл: леваллуан үлдэц 3 ш, ялтас 
цуулах çориулалт бүхий үлдэц 2 ш, бичил ялтас цуулахад çориулсан шаантаг үлдэц 
8 ш, цохилтын олон талбайтай, цуулалтын олон гадаргуутай үлдэц 10 ш, цохилтын нэг 
талбайтай цуулалтын олон гадаргуутай үлдэц 7 ш байна. 

Зэвсгийн төрөл. 33 ш çэвсгийг çориулалт хэрэглээгээр нь ангилан үçвэл: хусуур 
5 ш, төгсгөл хусуур 3 ш, шүдлэг иртэй çэвсэг 3 ш, хүнхэр иртэй çэвсэг 4 ш, сийлүүр 2 
ш, дутуу боловсруулсан эдлэл 1 ш, çэвсгийн хагархай иртэй хэсэг 1 ш, çалтсыг шууд 
çэвсэг болгон ашигласан çалтас 9 ш, иртэй çалтас 3 ш байна.

Улаан шаргал өнгийн давхарга буюу 4-р үеэс нийт 448 ш чулуун çэвсгийн çүйлс 
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илэрсэн ба үүнээс бэлдэц 10 ш, үлдэц 27 ш, çэвсгийн төрөл 41 ш, ялтас 26 ш, çалтас 
246 ш, үйлдвэрлэлийн хаягдал/цуулдас 98 ш байна. 

Үлдэц. 27 ш үлдцийг çориулалтаар нь ангилан үçвэл: леваллуан үлдэц 9 ш, бичил 
ялтас цуулахад çориулсан шаантаг үлдэц 2 ш, цохилтын нэг талбайтай, цуулалтын 
олон гадаргуутай үлдэц 7 ш, цохилтын олон талбайтай, цуулалтын олон гадаргуутай 
үлдэц 4 ш, цохилтын хоёр талбайтай, цуулалтын хоёр гадаргуутай үлдэц 4 ш, говийн 
төрхийн үлдэц 1 ш байна. 

Зэвсгийн төрөл. 41 ш çэвсгийг çориулалт хэрэглээгээр нь ангилан үçвэл: хусуур 
çэвсэг 10 ш, хүнхэр иртэй çэвсэг 4 ш, шүдлэг иртэй çэвсэг 1 ш, çалтсыг шууд çэвсэг 
болгон ашигласан 21 ш, дутуу боловсруулсан эдлэл 2 ш, çориулалт тодорхой бус 
эдлэл 3 ш байна. 

Хүрэн өнгийн давхарга буюу 5-р үеэс нийт 1305 ш чулуун çэвсгийн çүйлс илэрч 
олдсоны бэлдэц 1 ш, үлдэц 90 ш, çэвсгийн төрөл 103 ш,  ялтас 63 ш, çалтас 690 ш, 
үйлдвэрлэлийн хаягдал/цуулдас 317 ш байна. 

Үлдэц. 90 ш үлдцийг çориулалтаар нь ангилан үçвэл: леваллуан үлдэц 17 ш, бичил 
ялтас цуулахад çориулсан шаантаг үлдэц 4 ш, ялтас цуулахад çориулсан үлдэц 4 ш, 
2 ба түүнээс дээш эìх цэгцгүй цуулалт хийсэн үлдэц 19 ш, цохилтын олон талбайтай, 
цуулалтын олон гадаргуутай үлдэц 10 ш, цохилтын нэг талбайтай цуулалтын олон 
гадаргуутай үлдэц 29 ш, цохилтын хоёр талбайтай, цуулалтын хоёр гадаргуутай үлдэц 
7 ш байна(çураг 9. 4). 

Зэвсгийн төрөл. 103 ш çэвсгийг çориулалт хэрэглээгээр нь ангилан үçвэл: хусуур 
28 ш, төгсгөл хусуур 3 ш, шүдлэг иртэй çэвсэг 1 ш, хүнхэр иртэй çэвсэг 11 ш, леваллуан 
үçүүр ìэс 3 ш, хутга хэлбэрийн çэвсэг 1 ш, çалтсыг шууд çэвсэг болгон ашигласан 
çалтас 41 ш, дутуу боловсруулсан эдлэл 1 ш, çэвсгийн хагархай иртэй хэсэг 12 ш, 
хэрэглээний çориулалт тодорхойгүй эдлэл 2 ш байна(çураг 9. 1-3, çураг 10. 1-12). 

Мэрэгч амьтны нүхнээс илэрсэн чулуун зэвсгийн зүйлс. Эндээс нийт 414 ш 
олдсоноос бэлдэц 6 ш, үлдэц 22 ш, çэвсгийн төрөл 25 ш,  ялтас 24 ш, çалтас 281 ш, 
үйлдвэрлэлийн хаягдал/цуулдас 56 ш байна. 

Үлдэц. 22 ш үлдцийг çориулалтаар нь ангилан үçвэл: бичил ялтас цуулахад 
çориулсан шаантаг үлдэц 3 ш, ялтас цуулахад çориулсан үлдэц 2 ш, цохилтын олон 
талбайтай, цуулалтын олон гадаргуутай үлдэц 10 ш, цохилтын нэг талбайтай цуулалтын 
олон гадаргуутай үлдэц 7 ш байна. 

Зэвсгийн төрөл. 25 ш çэвсгийг çориулалт хэрэглээгээр нь ангилан үçвэл: хусуур 
6 ш, төгсгөл хусуур 1 ш, хүнхэр иртэй çэвсэг 2 ш, үçүүр ìэс 1 ш, çалтсыг шууд çэвсэг 
болгон ашигласан çалтас 15 ш байна. 

Үүнээс гадна давхарга тус бүрээс илэрсэн çалтас, ялтас, цуулдасыг хүснэгтээр 
гаргалаа. Энэхүү ангилал дээр тулгуурлан чулуун çэвсэг үйлдвэрлэлийн арга, он 
цагийн асуудлыг тодруулахыг çорьсон юì.  

Үйлдвэрлэлийн арга ба он цагийг тодруулах нь. Чулуун çэвсэг үйлдвэрлэлийн 
арга нь хүн төрөлхтний хөгæлийн урт удаан хугацааны аìьдралын туршлагаас үүдэн 
нилээд хэдэн арга байдаг ч одоогоор чулуун çэвсгийг хийх аргыг судлан түүнтэй адил 
чулуун çэвсэг хийх арга çаìаар үйлдвэрлэлийн аргыг сэргээх явцад тогтоогдсон 
аргууд байдаг байна. Эдгээр нь чулууг шууд цуулах, шууд бус цуулах, дарæ цуулах 
гэсэн үндсэн аргууд юì1. 

А. Шууд цуулах арга (Direct percussion) нь чулууг цуулахдаа яìар нэг багаæ 

1 John C. Whittaker.Flintknapping.1997, A.Debenath,H.L.Dibble.Handbook of Paleolithic Typology. Paris. 1994
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ашиглахгүйгээр бэлдэц чулуунаас çалтас цуулæ түүнийг шууд çэвсэг болгон ашиглах 
энгийн арга юì. Энэ шууд цуулах аргыг дотор нь А-1. Бэлдэц чулууг тоì чулуунд 
шидэæ цуулах арга(hurling technique). Энэ нь хаìгийн эртний хүний арга учраас 
нэг үгээр хэлбэл үлдэцийг дөш чулуун(anvil) дээр шидэæ çалтасыг цуулах арга юì. 
Залтасыг нэг нэгээр нь цуулахдаа тодорхой çорилгоор бус харин олон тооны çалтас, 
цуулдас цуулæ авахад байæээ. А-2. Бэлдэц чулууг гартаа барьæ байгаад чулуунд 
цохиæ çалтасыг цуулах, А-3. Öохиур чулууг ашиглан бэлтгэсэн үлдэцнээс çалтасыг 
цуулах аргуудаас бүрдэл болно. Бул чулуу болон дөш чулуу ашиглан цуулах арга(Anvil 
technique) ба суурилуулсан дөш чулуун дээр бэлдцийг байрлуулан цуулан авах 
çалтасны цохилтын цэгийн байрлалыг тогтоогоод түүн дээрээ хүчтэй цохилтоор çалтас 
цуулан авах арга юì. Энэ арга нь тоì çалтасыг цуулан авахдаа элбэг хэрэглэдэг. 
Суурилуулæ хөдөлгөөнгүй болгосон үлдэцнээс çалтасыг цуулах арга нь палеолитын 
үеэс эхлэн неолитын үе хүртэл даìæин байнга хэрэглэæ ирсэн ердийн арга гэæ 
үçэæ болох юì. Энэ аргад цохиур чулуу нь çалтсыг хэрхэн цуулахад ихээхэн чухал 
үүрэгтэй байдаг. Öохиур чулуу нь үйлдвэрлэгчийн çорилгоос шалтгаалаад олон янçын 
хэлбэртэй байæ болно. Энэ арга нь дотроо хатуу цохиураар хүчтэй цохиæ цуулах, 
çөөлөн цохиураар цуулах гэæ ангилагдана. 

А-3-а. Хатуу цохиур чулуугаар цуулах арга (Hard Hammer Technique)нь хатуу 
цохиур чулуугаар үлдцийг цохиæ çалтасыг цуулах арга бөгөөд доод палеолитын үеэс 
эхлэн хаìгийн ердийн байдлаар хэрэглэгдэæ ирсэн арга юì. 

А-3-б. Зөөлөн цохиураар цуулах арга (Soft Hammer Technique)нь үлдцийг бодвол 
çөөлөн ìатериал үүнд: çөөлөн чулуу, ìод, аìьтны эвэр, яс çэргээр хийсэн цохиурыг 
ашиглаад çалтасыг цуулах арга юì. Энэ аргаар цуулсан çалтас нь ерөнхийдөө 
ниìгэн цохилтын талбайтай, нүүрэн талын ихэнх нь тэгш хэлбэртэй цуурдаг онцлогтой 
юì. 

Á. шууд бус цуулалтын арга (Indirect percussion) нь дээд палеолитын үеийн чулуун 
çэвсэг үйлдвэрлэлийн арга юì. Энэ нь үлдэцнээс çалтасыг цуулахдаа цохиур багаæ 
болон үлдэц хоёрын хооронд цүүц багаæ2 ашиглан цуулалт хийх арга юì. Öүүц 
багаæийг ашиглан çалтас цуулахдаа чулуун цохиур çэвсэг хэрэглэхгүй ба харин ìод, 
ясаар хийсэн цохиур çэвсгийг ашиглах нь илүү их тохироìæтой байсан байна. Öүүц 
багаæ нь ерөнхийдөө эвэр болон түүнтэй адил шовх хэлбэрийн чулуу болон æиæиг 
бөөрөнхий чулууг ч ашиглаæ болно. Энэ арга нь палеолитын үеийн чулуун çэвсэг 
үйлдвэрлэх аргын өөрчлөлтийг харуулдагаараа онцлог юì3.

В. Дарæ цуулах арга нь çориуд бэлтгэсэн багаæ ашиглан даралт шахалтын аргыг 
ашиглан урт, өргөн çалтас болон ялтас цуулан авч түүгээр төрөл бүрийн çэвсэг 
үйлдвэрлэх арга юì. Энэ арга нь дээд палеолитын эхэн үеэс эхэлсэн боловч дээд 
палеолитын дунд үеэс эхлэн ихэвчлэн урт ялтас цуулан авахад түлхүү ашиглах болсон 
нь аæиглагддаг байна. 

Рашаан хадны чулуун çэвсгүүдийн дотор олон төрлийн хусуур, хутга, үçүүр ìэс, 
ирлэсэн çалтас, ялтас,  говийн төрхийн үлдэц, шаантаг үлдэц, түүгээр ч барахгүй 
леваллуа ìаягийн болон хоæуу үеийн үлдэц ч олдоæ байна. Хурх, Өглөгчийн голын 
хөндий, Биндэр уулын орчиìд элбэг тархсан янç бүрийн өнгийн цахиур, хасын төрлийн 
чулуу нь үйлдвэрлэлийн үндсэн ìатериал болæ байæээ. Чулуун çэвсгүүдийн хийсэн 
аргыг үçэхэд дээрх аргуудаас А-3-р аргаар цуулалт хийгдсэн үлдэц ихэнх хувийг 

2  John C. Whittaker.Flintknapping.1997, A.Debenath,H.L.Dibble.Handbook of Paleolithic Typology. Paris. 1994
3 Энэ зэвсэг нь амьтны эвэр, яс, зарим тохиолдолд нарийн зууван хурц үзүүр бүхий чулууг ашиглан 
хийсэн үлдэцний цуулах хэсэгт тулган барьж байгаад дээрээс нь цохиур багажаар цохиж залтас цуулахад 
хэрэглэгдэх багаж зэвсэг
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эçлэх бөгөөд ийì үлдцийг цохилтын олон талбайтай, цуулалтын олон гадаргуутай, эìх 
цэгцгүй цуулалт хийгдсэн үлдэц хэìээх ангилалд оруулсан. Ийì төрлийн үлдэцний 
цуулалт хийсэн байдлаас үçэхэд А-3-а, б аргаар цуулагдсан ба гол нь хурц ирìэгтэй 
çалтсыг цуулан авахыг çорилго болгоæ байсан байна. Мөн çэвсгүүдийн дунд ч гэсэн 
ийì цуулалтаар авсан çалтас, цуулдасыг дахин боловсруулалт хийæ ирлэн çэвсэг 
болгосон нь тодорхой ìэдэгдэæ байна.

Рашаан хадны суурингийн өнгөн хөрсний болон дээд давхаргаас олдсон говийн 
төрхийн үлдэц, төрөл бүрийн ниìгэн ялтас, ялтсан çалтас çэрэг эдлэлүүдийг неолитын 
үед холбогдуулан үçэæ байна.

Рашаан хадны кальци ихтэй давхарга буюу 3-р үе, улаан шаргал давхарга буюу 
4-р үеэс илэрсэн эдлэлүүд нь хийсэн арга барилын хувьд дээд палеолитын эхэн 
үеэс дунд үеийг хүртэл хугацааг хаìрах бөгөөд энэ үеэс илэрсэн аìьтны ясанд 
хийлгэсэн шинæилгээний үр дүн ч үүнийг нотлоæ байгаа юì4. 4-р үе буюу улаан 
шаргал өнгийн давхаргаас олдсон тал саран хэлбэртэй хусуур, гурвалæин ìэс 
çэрэг нь Орхон голын хөндий Мойлтын аìны палеолитын олон соёл давхарга бүхий 
суурингаас олддог çэвсгүүдтэй хэлбэр төрх, хэìæээ хийсэн арга барил бүхий л 
талаараа иæил байна.  

Түүнчлэн дээрх ангилалын үр дүнгээс үçвэл, хусуур, хутга, хурц ìэс çэвсэг, 
олон төрлийн үлдэц нь Монгол түүний хөрш Өìнөд Сибирь, Өвөр Байгалийн дээд 
палеолитын чулуун çэвсэгтэй адилсаæ байна. 

Рашаан хадны суурин нь ìустьегийн дунд үеэс ìеçолитын сүүл үе хүртэл чулуун 
çэвсгийн дэвшингүй ааæиì хөгæлийг тодорхой харуулæ байна. Тухайлбал, он цагийн 
хувьд хаìгийн эрт үед холбогдох хүрэн давхаргаас илэрсэн çариì эдлэлийн 
үйлдвэрлэлийн арга, он цагийн асуудлыг авч үçвэл энэ давхаргаас илэрсэн эдлэлүүд 
бүгд ìустьен үеийн леваллуан хэв шинæийг агуулæ байгаа нь ìаш чухал бөгөөд энэ 
нь дурсгалын он цагийг чулуун çэвсэг үйлдвэрлэлийн аргын хувьд цаашлуулан үçэх 
болоìæтой болæ байгаа юì. Үлдэцний хувьд бэлтгэл чулууны хаæуу ирìэгийг эгц 
босоо шулуун çэрэгцээ цуулалтаар эргэн тойрон төв рүү чиглэсэн цуулалтыг хийæ 
үүний дараа нэг хүчтэй цохилтоор ниìгэн өргөн хоёр çах хаæуу тэгш цуулагдсан 
çалтас цуулсан, эсвэл бэлтгэл чулууны нэг талаас хэд хэдэн тууш цуулалт хийгээд 
түүний дараа ìөн тэгш хэìт çалтас цуулан авсан үлдэц нилээд тоотой байна. Ийì 
төрлийн үлдцийг леваллуан үлдэц гэх ба аргыг ìөн ингэæ нэрлэдэг. Ийì аргаар 
хийгдсэн çэвсгүүд нь 4-р үеийн доод үеэс (40.000 æилийн өìнө холбогдох давхарга) 
буюу 5-р үеэс олдоæ байгаа юì. Эдгээр эдлэлүүдэд леваллуан үлдэц (çураг 3. 4), 
леваллуан үçүүр ìэс (çураг 3. 1-3), леваллуан çалтас, олон төрлийн хусуур çэвсгүүд 
нь багтаæ байна (çураг 4. 1-12). Үçүүр ìэс, ìустьен хусуур çэвсгүүдийг ìустьен 
үеийн леваллуан аргаар цуулан авсан çалтас ашиглан хийæээ. Энэ үеийн олдворын 
он цагийн хаìаарлыг Монгол орны нутгаас сүүлийн æилүүдэд илрүүлэн судалсан 
олон соёлт давхарга бүхий суурингуудын анхдагч болон хоёрдогч цуулалтын байдал, 
çэвсгийн цуглуулгатай харьцуулан үçэх нь илүү дөхөìтэй юì.  Рашаан хадны 3, 
4-р давхаргын олдворууд нь анхдагч цуулалтын байдлаараа Öагаан агуйн 3-5-р 
давхаргатай иæилсэх шинæ байна. 

Хүрэн давхаргын эдлэлүүд дотор он цагийн хувьд баттай тогтоогдсон Орхон 7 
дурсгалын 10, 11-р давхарга5 болон Мойлтын аìны доод давхаргаас илэрсэн үлдэц, 
çалтас, хүнхэр болон шүдлэг иртэй çэвсгүүдтэй хийсэн аргын хувьд иæилсэæ байгаа 

4  M.Inizan, H.Roche, J.Tixier. Technology of Knapped Stone. 1992.
5  Б.Гүнчинсүрэн, Д.Базаргүр. Рашаан хадны малтлага судалгааны тайлан. (2011он). АХГБСХ.,д, 2012, 
Улаанбаатар.
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учир палеолитын дунд үеэс дээд палеолитын үед шилæих шилæилтын үед хаìруулан 
үçэæ болох юì. Мөн энэ давхаргаас аìьтны шилбэний ясыг тайрч çасаæ хийсэн 
цохиур багаæ олдсон нь сонирхолтой юì. 

Дүгнэлт

Рашаан хадны дурсгалт гаçрын ìалтлага судалгаагаар Төв Аçийн гаçар нутгийн 
нэг хэсэг болох энэ дурсгалт гаçрын гаçар çүйн өөрчлөлт, эрт үеийн хүний хэрэглэæ 
байсан эдлэл хэрэглэгдэхүүнийг олæ илрүүлэн түүний он цагийг систеìтэйгээр олæ 
тогтоон цаг хугацааны явцад хадгалагдан үлдсэн палеолитын үеийн соёлт давхаргыг 
илрүүлэх, эндээс гарсан үр дүнд тулгуурлан олон талын судалгаа хийхээр çорьæ 
байгаа билээ. Дурсгалын соёлт давхаргыг çааглан үçэхэд нэг бэрхшээлтэй çүйл 
байсан ба энэ нь ìэрэгчдийн улìаас гаçрын хөрс ìаш их эвдэрч гэìтсэн ба хөрс 
нь холилдсон хэсгүүдээс соёлт давхаргыг олæ тогтоох нь ìаш их бэрхшээлтэй çүйл 
юì. 

Энд геологийн таван давхарга байгаагаас бүгд соёлт давхаргад хаìаарч 
байна. Өнгөн хөрс, хар шороон давхарга буюу 1, 2-р үе неолитын үе, улаан шаргал 
давхарга буюу 3-р давхаргын доод үе, кальци ихтэй давхарга буюу 4-р үеийн дээд 
хэсгээс илэрсэн аìьтны ясанд хийсэн он цаг тогтоох шинæилгээгээр 40,000 æилийн 
өìнө холбогдох болохыг тогтооæ дээд палеолитын үе, хүрэн давхарга буюу 5-р үеийг 
дунд палеолитоос дээд палеолитод холбогдоно хэìээн үçэæ байна. 

Эндээс олæ илрүүлсэн 4298 ш чулуун çэвсгийн çүйлсүүд нь хас, цахиур болон 
хайрга чулууг гол түүхий эдээ болгон хийсэн бөгөөд çалтас, ялтсыг ирлэн хэрэглэæ 
байснаас гадна гилбэр çэвсэг, тоì хэìæээний хусуур, хаæуугийн болон төгсгөл 
хусуур, хүнхэр ирт болон шүдлэг ир бүхий çэвсэг,  хатгах, огтлох, цоолох, çэрэг 
çориулалт бүхий олон төрлийн çэвсгийн çүйлсүүд байна.

2014онд шинээр илрүүлсэн хүрэн давхаргын чулуун çэвсгүүд нь уг дурсгалын 
он цагийг урагшлуулан Рашаан хадны орчиìд 50.000 æилийн өìнө эртний хүìүүс 
аìьдарч байсныг нотлох болоìæ гарган өгч байгаа юì. 

. 
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Хавсралт №1. 

Зураг 1. Малтлагыг сунгаж малтсан байдал

Зураг 2. Давхаргуудын ерөнхий байдал
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Зураг 3. Леваллуан үлдэц 4, үзүүр мэс 1-3.

Зураг 4. 1-Мусьте хэлбэрийн хусуур, 2-5, 7-8-хусуур,
6,9,10-төгсгөл хусуур, 11, 12- гилбэр хэлбэрийн иртэй хусуур зэвсэг.
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		ЭгиЙН	голыН	хªНДиЙД	хиЙСЭН	ЧУлУУН	ЗЭВСгиЙН	МАлÒлАгА	ÁолоН	
хАЙгУУл	СУДАлгААНы	Үр	ДҮН	

Г.Лхүндэв, Б.Гүнчинсүрэн, Д.Базаргүр, Г.Ангарагдөлгөөн 

2014 оноос Эгийн голд усан цахилгаан станц барих аæил дахин өрнөсөнтэй 
уялдан “Эгийн голын түүх, соёлын дурсгалуудыг авран хаìгаалах археологийн 
судалгаа” төсөл хэрэгæиæ, үүнд ìанай улсын түүх, археологийн салбарын 
ìэргэæлийн байгууллагууд хаìтран аæилласан билээ. Уг аæлын хүрээнд Эгийн голын 
усан цахилгаан станц барих төслийн талбайн усан сан үүсэх хэсэгт буй Баян гол, 
Улаан эрэг, Дөрөлæийн чулуун çэвсгийн дурсгалт гаçарт ìалтлага, Эìгэнт хошууны 
орчиìд хайгуул судалгааны аæлыг хийсэн юì (çураг 1).

Зураг 1. Судалгаа хийсэн газруудын байршил зүйн зураг
(1:100.000 масштабын газрын зургийн М48-88 дугаараас хэсэгчлэн авав)

Дөрөлжийн	чулуун	зэвсгийн	малтлага	судалгаа	

Өлийн давааны урд бие Эгийн гол руу түрæ орсон гүнçгий гуу æалга, нугачаа ихтэй 
хошууг Дөрөлæ гэх бөгөөд түүний çүүн биед баруун хойноос çүүн урагш чиглэлтэй 
цуварсан олон дэнæүүд байрлана. Энд 1999-2001 онд Монгол-Францын хаìтарсан 
чулуун çэвсэг судлах анги Дөрөлæ 1, Дөрөлæ 2 сууринд ìалтлага судалгаа хийсэн1 
байдаг. Энэ удаа Дөрөлæийн çүүн биеийн олон дэнæ дээр 4-н гаçар сонгон A, B, C, 
D хэìээн дугаарлан ìалтав. B хэсэг нь Дөрөлæ-3 чулуун çэвсгийн сууринтай давхцаæ 
байна. 
1 Ц.Төрбат, Ч.Амартүвшин, У.Эрдэнэбат. Эгийн голын сав нутаг дахь археологийн дурсгалууд. Улаанбаатар, 
2003. тал.10-12. 
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А хэсгийн малтлага судалгаа. Газар зүйн байршил: N49 026’09.1”, E103034’21.7”, 
Alt 841 м. Дөрөлæийн çүүн урд хэсэгт 5 ì2 талбайд 150 сì гүн ìалтлага хийсэн. 
Малтлагаас хөрсний 3-н давхарга илэрсэн боловч чулуун çэвсгийн дурсгал агуулсан 
соёлт давхарга илрээгүй.

В хэсэг буюу Дөрөлж 3 суурингийн малтлага судалгаа. Газар зүйн байршил: 
N49026’14.6”, E103034’26.7”, Alt 854 м. Баруун хойноос çүүн урагш сунасан æиæиг 
дэнæийн хорìой хэсгээс төв хэсгийг дайруулан 12х1.0 ì талбайг А1-А12 өрөгт хуваан 
ìалтав. А1-А6 өргөөс чулуун çэвсгийн олдвор илрээгүй бол А7-А12 өргөөс чулуун 
çэвсгийн çүйлс илэрсэн бөгөөд уг талбайг хойш нь 200 сì (B,C өргүүд), çүүн тийш 
А13-А14 өрөг нэìæ сунган нийт 30 ì2 талбайд ìалтлага хийсэн. Малтлагын гүн 190 сì. 
Малтлагаас хөрсний 4-н давхарга илэрч түүний 3, 4-р үе нь чулуун çэвсгийн олдвор 
агуулсан соёлт давхарга байв. Малтлагын талбайн B11, C11 өргийн 3, 4-р үеийн çааг 
хэсгээс галын ороì, аìьтны ясны æиæиг хэлтэрхий илэрсэн (çураг 2). 

Зураг 2. В хэсэг буюу Дөрөлж 3 суурингийн чулуун зэвсгийн тархалтын зураглал 
болон хөрсний давхаргын бүтцийн ерөнхий байдал

   

Чулуун зэвсгийн цуглуулга. В хэсэг буюу Дөрөлæ 3 суурингаас нийт 161 ш чулуун 
çэвсгийн олдвор илэрсэн бөгөөд тэдгээрийг давхарга тус бүрээр ангилвал: 

3-р давхарга: Үлдэц-1 ш, хусуур çэвсэг-1 ш, цохиур чулуу-1 ш, çалтас-10 ш, ялтас-3 
ш, цуулдас-6 ш байна (çураг 3). 

4-р давхарга: Үлдэц-7 ш, сийлүүр-1 ш, шүдлэг иртэй çэвсэг-1 ш, хянгар-1 ш, төгсгөл 
хусуур-1 ш, çалтас-51 ш, ялтас-46 ш, цуулдас-11 ш, техникийн цуулдас-3 ш, хагархай-17 
ш байна. 

Анхдагч цуулалт: Үлдэц-8, техникийн цуулдас-3 ш гэæ ангилагдах бөгөөд нийт 
олдворын 6.8%-ийг эçэлнэ (çураг 4). 

Зэвсгийн төрөл: Хусуур-2, сийлүүр, шүдлэг иртэй зэвсэг, хянгар, цохиур чулуу 
тус бүр 1 ш гэæ ангилагдах бөгөөд нийт олдворын 3.7%-ийг эçэлнэ (çураг 5).  

Цуулдасны үйлдвэрлэл: Залтас-61, ялтас-49, цуулдас-17, хагархай-17 ш гэæ 
ангилагдах бөгөөд нийт олдворын 89.4%-ийг эçэлнэ (çураг 6). 

С хэсгийн малтлага судалгаа. Газар зүйн байршил: N49 026’16.8”, E103 034’27.8”, 
Alt 864 м. Дэнæийн адаг хэсгийн тэгш гаçарт 2 ì2 талбайд 50 сì гүн ìалтлага хийв. 
Өнгөн хөрс 20 сì çуçаан байсан бөгөөд түүний доороос тоì тоì чулуутай элсэрхэг 
хөрс 30 сì хүртэл гүнд үргэлæилæ, түүнээс доош хаданд тулсан. Энэ нь дэнæ хэсгээс 
дээш өгсөх тусаì шороон давхарга ниìгэрч байгааг илтгэх бөгөөд эндээс чулуун 
çэвсгийн олдвор илрээгүй. 
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Зураг 3. З-р давхаргаас илэрсэн чулуун зэвсгүүд. 
1-үлдэц, 2-хусуур, 3-цохиур чулуу, 4,5,6-ялтас

Зураг 4. 4-р давхаргаас илэрсэн чулуун эдлэлүүд.
1-7-үлдэц
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D хэсгийн малтлага судалгаа. Газар зүйн байршил: N49 026’18.3”, E103 034’32.4”, 
Alt 858 м. Уул руу алгуур өгссөн өргөн тэгш гадаргуутай дэнæ дээр 4 ì2 талбайд 180 
сì гүнтэй ìалтлага хийв. Малтлагын 160 сì гүнээс çалтас-1, цуулдас-1 ш илэрсэн. 
Энэ ìалтлагаар хөрсний 3-н давхарга илэрсэн.

Зураг 5. 4-р давхаргаас илэрсэн чулуун зэвсгүүд. 
1-сийлүүр зэвсэг, 2-шүдлэг иртэй зэвсэг, 3-хянгар, 4-төгсгөл хусуур, 5-таргил залтас

Зураг 6. 4-р давхаргаас илэрсэн ялтаснууд.
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Áаян	голын	чулуун	зэвсгийн	малтлага	судалгаа	

 Уг дурсгалт гаçар нь Баян голын Эгийн голд цутгах цутгалын çүүн хойд талын өндөр 
дэнæ дээр байрлана. Газар зүйн байршил: N49 026’32.5”, E103 038’40.6”, Alt 862 м. 
Энэ нь уулын энгэрийн хагас дугуйрсан хэсэг дэх хэд хэдэн өндөр дэнæийн баруун 
талаасаа хоёр дахь дэнæ юì. Эхний дэнæ дээр 1999 онд Монгол-Аìерик2, 2010 
онд Монгол-Японы хаìтарсан чулуун çэвсэг судлах анги3 ìалтлага судалгаа хийæ 
байсан. 

Энэ удаа хоёр дахь дэнæ дээр А, В гэсэн хоёр талбайд ìалтлага хийлээ. 

А хэсгийн малтлага. Дэнæийн баруун дээд ирìэг дагуу 56 ì2 талбайд ìалтлага 
судалгаа хийв. Малтлагын гүн гаçрын өндөр талд 180 сì, наì талд 80 сì болоход 
хайрган чулуутай давхарга гарч, чулуун çэвсгийн олдвор илрээгүй болно. Ийìд Баян 
голын хөрсний давхаргыг тодорхойлох çорилгоор 420 сì гүнд хүртэл ìалтаæ үçэхэд 
уг гаçрын хөрс 12 давхаргаас бүрдэæ байна (çураг 7). Энэхүү 12 давхаргын 3, 4-р 
үеэс чулуун çэвсгийн олдвор илэрсэн бөгөөд үүнээс доош илрээгүй болно. Хөрсний 
2-р давхаргын доод болон 3-р давхаргын дээд хэсгээс аìьтны ясны үлдэгдэл цөөн 
илэрсэн. 

Зураг 7. Баян голын хөрсний давхаргын бүтцийн гар зураглал

Чулуун зэвсгийн цуглуулга. А хэсгээс 39 ш чулуун çэвсгийн олдвор илэрсэн 
бөгөөд тэдгээрийг давхарга тус бүрээр ангилвал: 

3-р давхарга. Нийт 6 ш чулуун çэвсгийн çүйлс олдсон ба үлдэц-1, çалтас-2, 
леваллуа хэлбэрийн çалтас-1, техникийн цуулдас-1, иртэй цуулдас-1 байна (çураг 8). 

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. 2000. АХГБСХ. Section IV. p.1-2.   
3 Т.Цүрүмарү. Яагаад Монгол вэ? Монголд Японы чулуун зэвсгийн технологийн уламжлалыг хайх нь. “Монгол-
Японы археологичдын хамтын ажиллагаа” сэдэвт үзэсгэлэн, эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл. Гурван 
гол экспедиц. Улаанбаатар, 2013. тал.116-121. 
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Зураг 8. 3-р давхаргаас илэрсэн чулуун зэвсгүүд. 
1-үлдэц, 2-леваллуа хэлбэрийн залтас, 3-техникийн цуулдас, 4-иртэй цуулдас

4-р давхарга. Нийт 33 ш чулуун çэвсгийн çүйлс олдсон ба үлдэц-1, үçүүр ìэс-2, 
хусуур çэвсэг-2, çалтас-14, ялтас-3, леваллуа хэлбэрийн çалтас-2, үйлдвэрлэлийн 
хаягдал-1, цуулдас-7, иртэй цуулдас-1 байна (çураг 9).

Анхдагч цуулалт: Үлдэц 2, техникийн цуулдас 1 ш гэæ ангилагдах бөгөөд нийт 
олдворын 7.7%-ийг эçэлнэ. 

Зэвсгийн төрөл: Үзүүр мэс 2, хусуур 2, иртэй цуулдас 2 ш гэæ ангилагдах 
бөгөөд нийт олдворын 15.3%-ийг эçэлнэ.

Цуулдасны үйлдвэрлэл: Ялтас 3, залтас 19, цуулдас 8 ш гэæ ангилагдах бөгөөд 
нийт олдворын 76.9%-ийг эçэлнэ. 

Зураг 9. 4-р давхаргаас илэрсэн чулуун зэвсгүүд. 
1-үлдэц, 2,3-үзүүр мэс, 4,5-хусуур, 6,7-ялтас, 8,9-леваллуа хэлбэрийн залтас

В хэсгийн малтлага. А хэсгийн хойд булангаас çүүн тийш 400 сì çайтай гаçарт 4 
ì2 талбайд 160 сì гүн ìалтлага хийв. Малтлагыг 50 сì гүнтэйгээр шатлан гүйцэтгэсэн 
ба ìалтлагын талбайгаас чулуун çэвсгийн çүйлс 6 ширхэг олдсон нь çалтас-3, бичил 
çалтас-2, цуулдас-1 байна. 
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Улаан	эрэгт	хийсэн	малтлага	судалгаа

Баян голын адаг болон Өлийн даваа хоёрын хоорондох ууæиì хөндийд хойноос 
урагш сунаæ Эгийн гол руу шахаæ тогтсон наìхан дэнæийг Улаан эрэг гэнэ. Дэнæийн 
урд хэсгийн нэгэн наìхан эргийг дайруулан 4.5 ì2 талбайд ìалтлага хийсэн. Газар 
зүйн байршил: N49°26’30,7”, E103°36’22,5”, Alt 847 м. Өнгөн хэсгийн ìалтлагын явцад 
çалтас-2, цуулдас-3 олдсон. Малтлагын гүн 140 сì болоход хайрга чулуутай элсэн 
хөрс гарсан бөгөөд соёлт давхарга илрээгүй болно.

Эмгэнт	хошуунд	хийсэн	чулуун	зэвсгийн	хайгуул	судалгаа

Эìгэнт хошуу нь Баруун Бэлсэгийн аìны адагт орших хадтай толгой юì. Газар 
зүйн байршил: N49 027’25.2”, E103 029’16.8”, Alt 857 м. Эìгэнт хошууны энгэр бэл 
орчìоор хайгуул хийæ өнгөн хөрсөн дээрээс 11 ширхэг чулуун çэвсгийн олдвор 
түүвэрлэсэн. Чулуун çэвсгийн цуглуулганд хянгар-1, хүнхэр çэвсэг-1, иртэй çалтас-1, 
çалтас-5, ялтас-1, хагархай-2 ширхэг байна (çураг 10). 

Зураг 10. Эмгэнт хошуунаас түүвэрлэсэн зарим чулуун зэвсгүүд.
1-давхар иртэй хянгар, 2-хүнхэр зэвсэг, 3-иртэй залтас, 4-залтас

Чулуун	зэвсэг	үйлдвэрлэлийн	арга	барил,	он	цагийн	хамаарлын	асуудал

Эгийн голын хөндийд орших Дөрөлæ, Баян гол, Улаан эрэг, Эìгэнт хошуунд 
хийсэн ìалтлага, хайгуул судалгааны аæлын үр дүнд олæ илрүүлсэн чулуун çэвсгийн 
олдвор, хэрэглэгдэхүүнд анхан шатны боловсруулалт хийæ, чулуун çэвсгийн ангилал 
çүйн үүднээс бүх эдлэлүүдэд çадлан шинæилгээ хийсэн бөгөөд эхлээд анхдагч 
цуулалтаар, дараа хоёрдогч боловсруулалтаар, эцэст нь эдлэлүүдийн хэв шинæ 
болон багаæ çэвсгүүдийн çориулалтаар нь ангилсан болно. 

Энэ бүс нутагт аìьдарч байсан эртний хүìүүс чулуун çэвсэг хийх түүхий эдээ 
голын эрэг, æалга дэнæ, уул толгодын ёроол хэсгийн хурдсанд буй хар бараан 
өнгийн цахиурлаг çанар, ìөлгөр хайрган чулууг голчлон ашиглаæ байæээ. 
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Анхдагч цуулалтын хувьд цохилтын нэг болон хоёр талбайт, цуулалтын нэг гадаргуут; 
цохилтын хоёр талбайт, цуулалтын хоёр гадаргуут хавтгай үлдэц; приçì хэлбэрийн 
тайрдсан үлдэц; эìх цэгцгүй цуулалт хийгдсэн үлдцүүд çонхилæ байна. Эдгээр 
үлдцээс тууш болон хөндлөн, ìөн çэрэгцээ цуулалтаар çалтас, ялтас цуулан авч 
байсан нь ìэдэгдэнэ. Хавтгай болон гонçгой хэлбэртэй чулууны тэгш гадаргууг шууд 
цохилтын талбай болгон ашиглах, эсвэл цохилтын талбайг эхлэн бэлтгээд түүнээс 
цуулалт хийх аргыг голчлон хэрэглэæ байæээ. Дээр дурдсан хэв шинæит үлдцүүд 
Монгол орны хангайн бүс нутагт орших Эг, Төлбөр, Орхон голын сав дагуух соёлт 
давхарга бүхий тоìоохон суурингуудаас илэрсэн нь дээрх дурсгалт гаçруудын он 
цагийн асуудлыг бариìæаалах болоìæийг олгоæ байна. 

Тухайлбал: Он цагийг AMS (C14) аргаар тогтоосон Дөрөлæ-1 суурингийн дээд 
давхарга нь 22.030±180 BP4, доод давхарга нь 31.880±800 BP холбогдоæ байгаа бол 
Дөрөлæ-2 суурингийн хувьд 27.000-25.000 æилийн өìнө5, Эгийн голд цутгах Баян голын 
суурин нь 27000±390 BP6 æилийн өìнө холбогдоæ байна. Харин Сэлэнгэ ìөрний дунд 
урсгал орчìын æиæиг цутгал болох Төлбөрийн голын 15-р дурсгалт гаçрын 3-р давхарга 
14.055±80 (АА-84136) æилийн тэртээд, 4-р давхарга 14.680±70 (Вета-263744) æилийн 
тэртээд7, 5-р давхарга 28.460±310 (АА-84137) æилийн тэртээд тэртээд холбогдоно8. 
Мөн Өвөрхангай айìгийн Хархорин суìын нутагт орших Орхон-1 дурсгалт гаçрын 1, 
2-р ìалтлагын 4-р үе (2-р соёлт давхарга) 29.465±445 (СОАН-2886) æилийн тэртээд, 
Орхон-7 дурсгалт гаçрын 1-р ìалтлагын 5-р үе (3-4-р соёлт давхарга), Орхон-7 
дурсгалт гаçрын 3-р ìалтлагын 5-р үе (1-2-р соёлт давхарга) 23.595±459 ВР (АНУ) - 
25.500±1400 ВР (АНУ) æилийн тэртээд холбогдохыг тогтооæээ9. 

Чулуун çэвсгийн дотор дээд палеолитын хэв шинæийг агуулсан үçүүр ìэс, хянгар, 
хусуур, сийлүүр, шүдлэг болон хүнхэр çэвсэг цөөн тоотой, уртлаг ялтас, çалтас олон 
тоотой илэрсэн нь дурсгалт гаçруудын он цагийг тогтоох бас нэгэн үçүүлэлт болæ 
байна. 

Ийìд бидний ìалтан судалсан дурсгалт гаçруудын чулуун çэвсгүүд нь дээр 
дурдсан суурингийн олдвор хэрэглэгдэхүүнтэй үйлдвэрлэлийн арга барил, хэв шинæ, 
çэвсгийн төрөл çүйлийн хувьд адил байгаа нь дээд палеолитын дунд үед хаìаарах 
болоìæтойг харуулæ байна. 

Харин Улаан эрэгт хийсэн ìалтлага судалгаагаар соёлт давхаргагүй болох нь 
тодорхой болсон бөгөөд дээд палеолитын төгсгөл болон шинэ чулуун çэвсгийн үеийн 
дурсгалыг агуулсан ил суурин бололтой. 

4 J.Jaubert, P.Bertran, M.Fontugne, M.Jarry, S.Lacombe, Ch.Leroyer, E.Marmet, Y.Taborin, B.Tsogtbaatar. Le 
Palйolithique supйrieur ancien de Mongolie: Dцrцlj 1 (Egiin gol) Analogies avec les donnйes de l’Altai et de Siberie. 
//Section 6. The Upper Paleolithic. General Sessions and Posters. Acts of the XIVth UISPP Congress, University of 
Liиge, Belguim, 2-8 September 2001. BAR International Series-1240, 2004. p.230.
5  J.Jaubert, S.Lacombe, M.Jarry, M.Fontugne, B.Tsogtbaatar. Dцrцlj 1 et 2 (Egiin gol, region de Bulag, Mongolie) : Le 
Palйolithique supйrieur ancien en Mongolie, rapport, 2001. АХГБСХ. p.4-7.
6 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. 2000. АХГБСХ. Section IV. p.1-2.   
7 С.А.Гладышев, Б.Гунчинсурэн, Е.П.Рыбин, А.В.Табарев, Ц.Болорбат, Д.Одсүрэн, Д.Олсен. Итоги изучения 
многослойного палеолитического памятника Тулбэр-15 в 2010 году. Археологийн судлал. Tomus XXX. fasc.2. 
Улаанбаатар, 2011. т.39.
8 С.А.Гладышев, Б.Гунчинсурэн, А.В.Табарев, Ц.Болорбат, Д.Одсүрэн, Д.Олсен. Заключительные работы на 
стоянке Тулбэр-15 в 2011 году. Археологийн судлал. Tomus XXXII. fasc.3. Улаанбаатар, 2012. т.58-59.
9 А.П.Деревянко, А.В.Кандыба, В.Т.Петрин. Палеолит Орхона. Новосибирск, 2010. стр.31-21, 249.
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Эìгэнт хошуунаас түүвэрлэсэн цөөн тооны чулуун çэвсгийн цуглуулганд дээд 
палеолитын хэв шинæтэй эдлэлүүд байгаа боловч багаæ çэвсгийн нэр төрөл хоìс, 
ихэнх нь цуулдасны үйлдвэрлэлд хаìаарах бөгөөд çариì нь хүчтэй элэгдэлд орсон,  
анхдагч цуулалттай холбоотой эдлэл олдоогүй çэрэг нь он цагийн асуудлыг дэвшүүлэх 
болоìæийг хяçгаарлаæ байна.

Эгийн голын хөндийд хийсэн чулуун çэвсгийн судалгаагаар дурсгалт гаçрууд нь 
Сэлэнгэ, Орхон голын сав, түүний цутгал æиæиг голуудын хөндийгөөр оршиæ буй 
чулуун çэвсгийн дурсгалуудын нэгэн адил Эгийн гол, түүнд цутгах æиæиг гол, горхи 
даган байр
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хАргАНыН	гол-5	хУУЧиН	ЧУлУУН	ЗЭВСгиЙН	СоЁлÒ	ДАВхАргА
	ÁҮхиЙ	ДУрСгАлыН	МАлÒлАгА	СУДАлгАА

Б.Гүнчинсүрэн, Е.П.Рыбин, Ц.Болорбат, 
С.А.Гладышев, Д.Одсүрэн, А.М.Хаценович 

Хойд ìөсөн далайн ай савд багтах Сэлэнгэ ìөрний цутгал тоì, æиæиг голуудын 
хөндийгөөр чулуун çэвсгийн үеийн баялаг дурсгалтай болох нь сүүлийн æилүүдэд 
хийгдэæ буй хайгуул судалгааны дүнд тодорхой болоод байгаа юì. 

Монгол-Оросын хаìтарсан чулуун çэвсгийн дурсгал судлах хэсэг Сэлэнгэ 
ìөрний дунд урсгал орчиìд, баруун гар талаас нь цутгах Их Төлбөрийн голын 
сав нутагт 2004 оноос суурин ìалтлага судалгааны аæлыг хийæ байна. Уг төслийн 
судлаачид 2012 онд Сэлэнгэ ìөрний баруун гар талын өөр нэг цутгал Алтайдын голын 
хөндийд шилæин аæилласан бөгөөд Харганын гол-5 хэìээн тэìдэглэгдсэн хуучин 
чулуун çэвсгийн соёлт давхарга бүхий дурсгалыг илрүүлсэн юì. 

Энэ дурсгалт гаçар Булган айìгийн Хутаг-Өндөр суìын нутаг Чагтагын нуруунаас 
эх авч çүүн хойд çүгт урсан Алтайдын голд цутгах Харганын гол хэìээх цэнгэг уст 
уулын голын хойд эрэгт, үргэлæилсэн уулсын урагш наìссан хаìар дээр, голын 
хоёрдогч дэнæид оршино.

2012 онд энд дөрвөн гаçарт сорьц ìалтлага хийсэн бөгөөд 2 дугаар сорьц 
ìалтлагыг өргөтгөн 13 ì2 талбайд судалгааны аæлыг гүйцэтгэсэн1 юì.

Харганын гол-5 (баруун талаас) Харганын гол-5 (зүүн урд талаас)

Харганын гол-5 хэìээн тэìдэглэгдсэн энэхүү дурсгалын тухай илүү өргөн 
ìэдээлэл олæ авах çорилгын үүднээс хаìтарсан төслийн 2014 оны хээрийн 
шинæилгээний аæлыг энд хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд өìнөх ìалтлагын талбайг 
баруун болон урд тал руу нь сунгаæ (ìалтлагын өргүүдийг баруун хойд талаас нь 
эхлэн баруунаас çүүн тийш чиглэлтэйгээр 19, 20, 21, 22-34 г.ì) нийт  16 ì2 талбайд 
ìалтлага судалгааг гүйцэтгэв. 

Малтлага судалгааны үр дүнд хөрний 6 давхаргад агуулагдсан археологийн эд 
өлөг бүхий 7 үеийг тодорхойлсон юì. 

Тухайн гаçарт хөрсний давхарга бүрэлдэн бий болоход хорìойн болон хагшìал 
хурдсын хуриìтлал, салхины үйлчлэл гол нөлөөг үçүүлæээ. Харганын гол болон Их 
Төлбөрийн голын хөндийд ìалтан судалсан дурсгалуудын хөрсний 2 дугаар давхарга 
нийтлэг шинæтэй бөгөөд геологич В.Л.Колоìиец тухайн давхаргын тодорхойлолтыг 

1 Б.Гүнчинсүрэн, Ц.Болорбат, Д.Одсүрэн. Алтайд, Харганын голын савд хийсэн чулуун зэвсгийн судалганы 
урьдчилсан үр дүн. Монголын археологи-2012. ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн 2012 оны хээрийн 
судалгааны үр дүн. УБ., 2012. т.5-12
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хийсэн2 юì. 3 болон 4 дүгээр давхарга 2014 оны ìалтлагын баруун хэсэгт харьцангуй 
ниìгэн байгаа нь аæиглагдсан. 4.1 дүгээр давхарга нь Уìард Монголын бүс нутагт 
элбэг тохиолдох элсэрхэг хөрсөн давхарга3 юì. Энэ нь Төлбөр-4 (6-7-р давхарга), 
Төлбөр-16 (7а давхарга), Төлбөр-21 (5-р давхарга) дурсгалуудтай адил юì. Өìнөх 
судалгааны байдлаас үçэхэд энэ давхарга 45-37 ìянган æилийн өìнөх үед холбогдох4 
бөгөөд чулуун эдлэлүүдийн цуулалтын арга барил, хэв шинæээрээ энэхүү он цагийн 
хүрээлэлд хаìаарах болоìæтой.

Зураг. 1. Харганын гол-5 дурсгалын өмнөд ханын зүсэлт

Малтлага судалгааны дүнд илэрсэн олдворуудыг үе тус бүрээр нь доор ангилан 
боловсруулав. 

7 дугаар давхарга. Эндээс нийт 29 ш олдвор илэрсэн бөгөөд анхдагч цуулалтын 
хэсэг нь цуулдсууд, янç бүрийн хэлбэртэй хагархай хэлтэрхий болон цохилтын нэг 
талбайт, цуулалтын нэг гадаргуут үлдэц хийхээр çассан ганц ширхэг бэлдцээр 
илэрхийлэгдэнэ. Залтсууд (20 ш) хэлбэрийн хувьд ялтсан çалтас, богиновтор, тэгш 
өнцөгт ìаягийн хэлбэртэй хэìээн ангилагдана. Эдгээрээс бүтэн çалтас 15 ш байх 
бөгөөд бусад нь суурь болон дунд хэсгийн хагархай юì. 

Зэвсгийн төрөл зүйлд 6 ш эдлэл хаìаарна. Тэдгээрийг çалтас, хагархай ашиглан 
хийсэн байх ба дунд болон æиæгээр холточсон çахын хайрслаг ир, çэрэгцээ ир, 
нэìэлт аæилбар хийгээгүй хүнхэр ирìэг гаргах çаìаар бэлтгэæээ. Эдгээр нь төрөл 
çүйлээрээ тоì хэìæээтэй çалтасны нэг ирìэгийн дундаас доошхи хэсгийг ар талаас 
нь хагас налуу холточсон ирээр ирлэсэн хянгар (çураг 2-1), тоì хэìæээтэй çалтас 
болон çалтасны хагархай ашиглан хийсэн хатгуур (çураг 2-2, 3), ялтасны төгсгөл 
хөндлөн ирìэг болон түүнтэй нийлэх тууш ирìэгээс шулуун цуулалт хийх аргаар 
2V.L.Kolomiets, S.A.Gladyshev, E.V.Bezrukova, E.P.Rybin, P.P.Letunova, A.A.Abzaeva. Environment and Human 
Behavior in Northern Mongolia during the Upper Pleistocene // Archaeology, Ethnology and Anthropology of 
Eurasia. – 2009. – №1 (37). – P. 2–14.
3 T.G.Ryashchenko, V.V.Akulova, M.A.Erbaeva.Loessial soils of Priangaria, Transbaikalia, Mongolia, and northwestern 
China // Quaternary International. – 2008. – Vol. 179. – P. 90–95.
4 А.П.Деревянко, Е.П.Рыбин, С.А.Гладышев, Б.Гунчинсурэн, А.А.Цыбанков, Д.Олсен. Развитие технологических 
традиций изготовления орудий в каменных индустриях раннего этапа верхнего палеолита Северной 
Монголии (по материалам стоянок Толбор-4 и -15) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 
2013. – №4 (56). С. 21–37.
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бэлтгэсэн өнцгөн сийлүүр (çураг 2-4), 
гурвалæин хэлбэртэй çалтасны нэг хаæуу 
ирìэгийг нүүрэн талаас, нөгөө ирìэгийн 
доод хэсгийг нь хүнхэр ирээр ирлэсэн 
цавчих зэвсэг (çураг 2-5) юì. 

6 дугаар давхаргаас 76 ш олдвор 
ìалтан гаргасан бөгөөд анхдагч цуулалтын 
тодорхойлох үлдэц, бэлдэц тэдгээрийн дунд 
байхгүй юì. Бүх олдворын дийлэнх олонх 
буюу 76% нь залтаснаас бүрдэнэ. Залтсууд 
нь ялтсан, тэгш өнцөгт, тарпец ìаягийн 
хэлбэрүүдтэй. Бүх çалтасны 73% бүтэн, 
27% хагархай хэлтэрхий бөгөөд цохилтын 
талбайн үлдэгдэл нь байгалийнхаараа, 
хоёр талтай, гөлгөр хэìээх гурван төрөлд 
ангилагдана.Ялтас 26 ш байгаагийн 
хоёроос бусад нь хагархай хэлтэрхий юì 
(çураг 2-9).

Зэвсгийн төрөл зүйлд 5 ш эдлэл 
хаìаарна. Тэдгээр нь ирлэсэн залтас, 
ирлэсэн ялтас, леваллуа хэлбэрийн үзүүр 
мэс, хосолмол зэвсэг болон шүдлэг иртэй 
зэвсэг юì. Ялтас нь хоёр талтай бөгөөд 
төгсгөл ирìэгийг нүүрэн талаас нь холтчин 
ирлэæээ (çураг 2-6). Леваллуа хэлбэрийн 

үзүүр мэс нь гурвалæиндуу хэлбэртэй бөгөөд ар талдаа гурвалæин хэлбэрийн 
цуулалт хийсэн орìыг хадгалæээ (çураг 2-7). Хосолмол зэвсгийг леваллуа хэлбэрийн 
çалтас ашиглан бэлтгэæээ. Залтасны нэг хаæуугийн гүдгэр ирìэгийг хагас босоо 
ирээр ирлэсэн нь хянгартай адил болæээ. Нөгөөх шулуун ирìэг нь хоорондоо çайтай 
æиæиг ирээр ирлэгдсэн байна (çураг 2-8). Тоì çалтасны хагархайгаар шүдлэг ирт 
эдлэлийг бэлтгэсэн байх ба түүний шулуун ирìэгийг ирлэн çасчээ. 

5 дугаар давхарга. Эндээс 612 ш олдвор илрүүлсэн. Олдворуудын анхдагч 
цуулалтыг çэрэгцээ, приçì, цацарган, хавтгай гэх ìэт арга барилуудаар гүйцэтгэæ 
байæээ. 

Цохилтын хоёр талбайт, цуулалтын хоёр галдаргуут зэрэгцээ цуулалтын 
зарчимт хавтгай үлдэц. Сегìент ìаягийн хэлбэртэй бөгөөд хөндлөн огтлол нь хоёр 
талаасаа гүдгэр юì. Нэг цуулалтын гадаргуу дээр хийгдсэн шулуун цуулалтын дүнд 
хэд хэдэн çалтас цуулсан орìыг хадгалæээ. Түүний эсрэг орших өргөн гадаргуу дээр 
хоёр дахь цуулалтын гадаргууг бэлтгэсэн байх ба эдлэлийн хаæуу талыг цохилтын 
талбай болгон ашиглаæ çалтас болон ялтсанцар салган авсан çэрэгцээ орìуудыг 
хадгалæээ (çураг 3-1).

Зураг. 2. 7, 6 дугаар үеийн чулуун эдлэлүүд1-
хянгар; 2, 3-хатгуур зэвсэг; 4-сийлүүр; 

5-хагачиж зассан зэвсэг; 6-ирлэсэн ялтас; 
7-леваллуа хэлбэрийн үзүүр мэс; 8-хосолмол 

зэвсэг; 9-ялтасны хагархай
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Төв рүү чиглэсэн цуулалт бүхий үлдэц. 
Зууван хэлбэртэй, дундаæ хэìæээтэй. 
Түүний бүх ирìэгийг цохилтын талбай болгон 
ашиглаæ æиæиг çалтас цуулах аæиллагааг 
гүйцэтгэсэн ул ìөр хоёр талын өргөн 
гадаргууд үлдæээ (çураг 3-2). 

Цохилтын нэг талбайт, цуулалтын 
нэг гадаргуут, призм хэлбэрийн зэрэгцээ 
цуулалтын зарчимт үлдэц 2 ш. Тэдгээрийг 
ялтсанцар цуулах çорилгоор бэлтгэæээ. 
Эдлэлүүдийн суурь хэсэг нарийн бөгөөд 
цохилтын талбай руугаа ялиìгүй налсан 
цуулалтын гадаргуутай (çураг 3-3, 4). 

Цохилтын нэг талбайт, цуулалтын нэг 
гадаргуут зэрэгцээ цуулалтын зарчимт 
хавтгай үлдцийг хайргаар хийæээ. Тэгш 
өнцөгт ìаягийн хэлбэртэй уг эдлэлийн ар тал 
нь гүдгэр бөгөөд ихэнх хэсэгтээ байгалийн 
өнгөн бүрхүүлээ хадгалсан байна. Öохилтын 

талбайг тоì цуулалтуудаар бий болгосон байх ба цуулалтын гадаргуу нь ялтас болон 
тэгш өнцөгт ìаягийн çалтас цуулсан ул ìөрийг хадгалæээ. 

Чулуун çэвсэг цуулалтын үйл аæиллагааны дүнд бий болсон хаягдалд залтас 
(199 ш), ялтас болон ялтасны хугархай (84 ш), хагархай, хэлтэрхий (49 ш), хайрс 
(112 ш) хаìаарна. Залmсууд хэìæээгээр тоì, дундаæ, æиæиг хэìээн ангилагдана. 
Ялтсууд нь бүтэн (4 ш),дээд хэсгийн хугархай (34 ш), дунд хэсгийн хугархай (24 
ш), үçүүр хэсгийн хугархай (22 ш)-наас бүрдэнэ. Бүтэн ялтсууд 60 ìì хүртэл урттай 
бөгөөд бүх ялтас цохилтын талбайн үлдэгдлээрээ байгалийн, цэгэн, хоёр талтай, 
шулуун хэìээн ангилагдана. Мөн энэ давхаргаас 10 ш техникийн цуулдас илэрсэн 
нь үлдцийн хаæуу ирìэгийг çасах болон цохилтын талбайг дахин бэлтгэх явцад бий 
болæээ. 

Багаж зэвсгийн төрөлд 24 олдвор хаìаарна.5 нь 
çэвсгийн хагархай юì.

 

Гадаргуу нь ялиìгүй гүдгэр эдлэлийн хагархай 2012 
онд ìөн энэ давхаргаас илэрсэн өөр нэг хагархайн 
нөгөө тал бөгөөд түүнтэй хагарлын эвээрээ яв цав 
нийлсэн нь сонирхолтой юì (çураг 4). Мөн 13-15 ìì өргөн 
ялтасны үçүүр хэсгийг бага çэргийн өөрчлөлттэй çахын 
æиæиг ирээр ирлэсэн ялтас (2 ш), ирлэсэн залтас 
(5 ш) (çураг 3-9), ирлэлтийн аæиллагааг тодорхойлох 
болоìæгүй эдлэл (3 ш) бий.

Тогтсон хэв шинæ бүхий çэвсгүүдэд хусуур (2 ш), 
хатгуур (6 ш), хүнхэр ирт эдлэл (1 ш), холтослуур (1 

Зураг. 3. 5 дугаар үеийн чулуун зэвсгүүд. 
1-5-үлдэц; 6-төгсгөл хусуур; 7, 8-хатгуур 
зэвсэг; 9-ирлэсэн залтас; 10-холтослуур

Зураг. 4. Хугарсан ормоороо 
нийлсэн эдлэл
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ш), харуул орно. 

Хусуур. Эхний эдлэлийг çууван хэлбэртэй анхдагч çалтсаар хийæээ. Түүний 
төгсгөлийн хөндлөн ирìэгийг ирлэæ çассан байна (çураг 3-6). Хоёр дахь эдлэл нь 
урагш түрсэн хошуутай хусуурын төрөлд хаìаарах бөгөөд çалтасны хагархайг 
бэлдэц болгон ашиглаæээ. 

Хатгуур. Нэг эдлэлийг хагас анхдагч ялтасны үçүүр хэсгийн хугархай ашиглан 
бэлтгэæээ. Төгсгөл хөндлөн ирìэгийг æиæиг хөндлөн цуулалтуудаар çассан байх 
ба шулуун болон хөндлөн ирìэгийн уулçах хэсэгт æиæиг хатгуур гаргаæээ. Гурван 
эдлэлийг çалтас болон ялтсан çалтсаар хийæээ. Хатгуур ìаягийн æиæиг хошууг 
эдлэлийн хөндлөн болон шулуун ирìэгийн уулçах өнцөгт бэлтгэсэн байна (çураг 3-7, 
8).

Хүнхэр ирт эдлэлийг хийхдээ çалтсыг бэлдэц болгон ашигласан байна. Түүний 
хаæуу ирìэгийн дээд хэсэгт хүнхэр ир гарган ирлэæээ. 

Холтослуурыг үлдэц хэлбэрийн хагархай ашиглан бэлтгэсэн, тэгш өнцөгт ìаягийн 
хэлбэртэй. Ялиìгүй гүдгэр ирэн хэсэг нь шаталсан ирээр бэлтгэгдсэн байна (çураг 
3-10).

Харуулыг хийхдээ хайрга чулууг түүхий эдээр сонгоæээ. Тэгш өнцөгт ìаягийн 
хэлбэртэй уг эдэлийг æиæгээр холточсон хагас босоо ирээр ирлэæ ялиìгүй гүдгэр 
ирìэг гарган çассан байна. 

4 дүгээр давхаргааснийт 488 ш олдвор илрүүлæээ. Тэдгээр нь анхдагч цуулалтыг 
илэрхийлэх үлдэц болон хоёрдогч боловсруулалт хийгдсэн çэвсгийн төрөл çүйл, 
үйлдвэрлэлийн цуулдаснаас бүрдэл болно. 

Зураг. 5. 4 дүгээр үеийн үлдцүүд
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Хавтгай үлдцийн хагархай 12 ш. 

Бэлдэц 2 ш илэрсэн нь çууван хэлбэртэй. Öохилтын нэг талбайт, цуулалтын нэг 
гадаргуут дундаæ хэìæээтэй үлдэц хийхээр төлөвлөæ çассан байна. 

Куба хэлбэрийн үлдэц тэгш өнцөгт ìаягийн хэлбэртэй агаад хайрга ашиглан 
бэлтгэæээ. Түүхий эдийн нэг тэгш çахыг хөндлөн болон тууш цуулалтаар çасч цохилтын 
талбайг гаргаæээ. Энэ эдлэл нь çалтас цуулах çориулалтаар бэлтгэгдсэн байна 
(çураг 5-1).

Төв рүү чиглэсэн цуулалт бүхий үлдцийг хайргаар хийсэн ба çууван хэлбэртэй 
юì. Түүнийг дунд болон æиæгэвтэр çалтас цуулах çориулалтаар бэлтгэсэн бөгөөд 
нэг гадаргуу нь хаæуу ирìэгүүдээс төв рүү чиглэлтэй цуулалтууд хийсэн ул ìөрийг 
хадгалæээ. 

Цохилтын нэг талбайтай, цуулалтын нэг гадаргуутай хавтгай үлдэц 3 ш 
илэрснийг æиæиг хагархайгаар хийсэн байна. Эдгээр эдлэлүүд тэгш өнцөгт ìаягийн 
хэлбэртэй бөгөөд хоёр нь хөндлөн огтлолоороо çууван, нэг нь дөрвөлæиндүү 
хэлбэртэй. Нэг эдлэлийн өргөн цохилтын талбай ар тал руугаа огцоì налсан байхад 
нөгөөх хоёр үлдцийн нарийвтар, ар тал руугаа ялиìгүй налуу цохилтын талбайг 
æиæгэвтэр цуулалтуудаар бий болгоæээ. Хоёр эдлэлийн цуулалтын гадаргууг хөндлөн 
цуулалтуудаар няìбайлан бэлтгэсэн бөгөөд çариì хэсэгтээ чулууны өнгөн бүрхүүлээ 
хадгалæээ. Нэг эдлэлийг тоì хэìæээтэй çалтас цуулах çорилгоор бэлтгэсэн байна. 
Дараагийнх нь æиæиг ялтас болон ялтсан çалтас цуулах çориулалтаар çасч бэлтгээд 
сүүлийн шатанд нь хүртэл ашигласан дундаæ хэìæээтэй эдлэл аæээ. Сүүлийн 
эдлэл нь Төлбөрийн голын хөндийгөөс илэрдэг нэг чиглэлд цуулалт хийæ ялтас авах 
çориулалт бүхий хавтгай үлдцийн төрөлд хаìаарна (çураг 5-3, 4).

Цохилтын хоёр талбайтай, цуулалтын нэг гадаргуутай хавтгай үлдэц 
гурвалæин хэлбэртэй бөгөөд хөндлөн огтлол нь чон хэлбэртэй. Öөөн цуулалтаар 
үндсэн цохилтын талбай бэлтгэгдсэн бөгөөд хоёр дахь цохилтын талбайг бүрэн 
бэлтгэлгүй орхиæээ. Энэ эдлэлийг тоì хэìæээтэй çалтас цуулах çориулалтаар 
бэлтгэсэн байна (çураг 5-6). 

Цохилтын нэг талбайт, цуулалтын нэг гадаргуут тайрдсан үлдэц. Ялтас 
цуулах çорилгоор бэлтгэсэн энэхүү эдлэлийг тоì хэìæээтэй хагархай ашиглан 
хийæээ. Нэг хаæуугийн нарийн тэгш талыг цуулалтын гадаргуу болгон ашигласан 
байна (çураг 5-7). 

Бэлдэц. Баргил ялтасны дээд хэсгийн хугархайг бэлдэц болгон ашиглаæээ. 
Түүнийг тайрдсан үлдэц хийх çорилгоор çассан байх ба цуулдасны нэг хаæуу çахыг 
çэрэгцээ хайрслаг ирээр ирлэх явцад шаантаг хэлбэрийн хурц ирìэг бэлтгэгдсэн 
байна. Нөгөө хаæууд нь цуулалтын гадаргууг бэлтгэr хэд хэдэн çэрэгцээ цуулалтын ул 
ìөртэй (çураг 5-5).

Үлдцэн сийлүүр 2 ш. Эхнийх нь дөрвөлæин хэлбэртэй. Хаæуу тал руугаа ялиìгүй 
налсан хоёр цохилтын талбайг æиæгэвтэр цуулалтуудаар çасчээ. Бэлдцийн хаæуу 
çахаас хэд хэдэн ялтсанцар цуулсан бөгөөд цуулалтын гадаргуутай нийлэх хэсгийг 
нь хөндлөн цуулалтуудаар çасчээ (çураг 6-1). Хоёр дахь эдлэлийг баргил ялтсаар 
хийсэн ба нэг талын хөндлөн ирìэг нь чулууны өнгөн бүрхүүлээ хадгалæээ. Хаæуу 
талуудад ялтас цуулах орлдлогууд хийгдсэн ул ìөртэй (çураг 6-2). 
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Цохилтын хоёр талбайт, 
цуулалтын нэг гадаргуут 
үлдцийг æиæиг çалтас, ялтсанцар 
цуулах çориулалтаар бэлтгэсэн 
байна. Зуувандуу хэлбэртэй энэ 
эдлэлийн тэгш өргөн гадаргуу нь 
ташуу цуулалтын аргаар цуулалт 
хийгдсэн ул ìөртэй. 

Ялтсанцар цуулах зориулалт 
бүхий цохилтын хоёр талбайт, 
цуулалтын нэг гадаргуут призм 
хэлбэрийн үлдэц (2 ш). Гурвалæин 
болон тэгш өнцөгт ìаягийн 
хэлбэртэй эдгээр үлдцүүдийг 
дундаæ хэìæээтэй хагархай 
ашиглан бэлтгэсэн байна. 
Үлдцүүдийн цохилтын талбайг нэг 
хүчтэй цуулалтаар гаргаад дараа 
нь æиæиг цуулалтуудаар няìбай 
çасчээ. Öуулалтун гадаргуу нь 
цохилтын талбайгаас шулуун 
цуулалт хийх çаìаар ялтас, æиæиг 
ялтсан çалтас цуулсан ул ìөрийг 
хадгалæээ (çураг 6-3). 

Цохилтын нэг талбайт, 
цуулалтын нэг гадаргуут призм 
хэлбэрийн үлдцийг хийхдээ дундаæ 

хэìæээтэй хагархайг бэлдэц болгон ашиглаæээ. Гурвалæиндуу хэлбэртэй энэ 
эдлэлийн цохилтын талбайг æигэвтэр цувраа цуулалтуудаар боловсруулсан байх ба 
суурийг нь хөндлөн цуулалтаар çасч хурцалæээ. Öуулалтын гадаргуу нь ялтас цуулсан 
çэрэгцээ орìуудыг хадгалсан байна (çураг 6-4).

Цохилтын нэг талбайт, цуулалтын нэг гадаргуут зэрэгцээ цуулалтын 
зарчимт торх хэлбэрийн үлдэц. Дундаæ хэìæээтэй хагархайгаар хийсэн бөгөөд 
сүүлийн шатанд нь хүртэл ашиглаæээ. Öохилтын талбай нь хэд хэдэн тууш болон 
хөндлөн цуулалтын дүнд бэлтгэгдсэн байна. Öуулалтын гадаргуу çэрэгцээ цуулалтын 
ул ìөрийг хадгалæээ (çураг 6-5).  

Цохилтын хоёр талбайт, цуулалтын нэг гадаргуут цлиндр хэлбэрийн үлдэц. 
Ялтсанцар цуулах çорилгоор бэлтгэгдсэн агаад ар тал руугаа огцоì налсан цохилтын 
талбайг хөндлөн цуулалтуудаар гаргаад æиæиг цуулалтаар нэìэлт çасвар хийæээ. 
Эдлэлийн цуулалтын гадаргууг нэг талд нь бэлтгэсэн байх ба çэрэгцээ цуулалтуудын 
дүнд ялтас салган авсан ул ìөрийг хадгалæээ (çураг 6-6)

Чулуун çэвсэг цуулалтын явцад бий болсон үйлдвэрлэлийн хаягдал энэ давхаргын 
олдворуудын ихэнх хувийг бүрдүүлэх бөгөөд тэдгээр нь залтас болон залтасны 
хагархай (313 ш), ялтас (60 ш), ялтсанцар (21 ш) болон хагархай хэлтэрхий (28 ш), 
хайрс (54 ш) техникийн цуулдас (36 ш)-наас бүрдэнэ. Залтсуудын дунд бүтэн (131 
ш), дээд хэсгийн хугархай (32 ш), дунд хэсгийн хугархай (23 ш), үçүүрийн хугархай 
(60 ш), шулуун болон ташуу хагархай (12 ш) байна. Бүтэн 4 ш ялтас буй нь 60 ìì 

Зураг. 6. 4 дүгээр үеийн чулуун зэвсгүүд. 1, 2-үлдцэн 
сийлүүр; 3-6-Ялтсанцар цуулах зориулалт бүхий 

үлдэц; 7-харуул; 8-хатгуур зэвсэг
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хүртэл урттай. Мөн цохилтын талбайн үлдэгдэл бүхий дээд хэсгийн хугархай (23 ш) 
дунд хэсгийн хугархай (16 ш), үçүүр хэсгийн хугархай (16 ш) болон бусад хэлбэрийн 
хагархай хэлтэрхий хэìээн ангилдагдана. Öохилтын талбайн үлдэгдэл нь байгалийн, 
хоёр талт, шулуун байна.

Хоёрдогч боловсруулалт хийсэн 
зэвсгийн төрөлд хаìаарах 26 ш эдлэл 4 
дүгээр давхаргаас илрүүлæээ. 

Харуул 3 ш. Уртавтар үлдэц, çалтас 
болон хайрга чулууг бэлдэц болгон 
ашигласан байна. Дундаæ хэìæээтэй 
хоёр эдлэлийн төгсгөлийн шулуун ирìэгт 
ирэн хэсгийг гаргаæээ. Залтсаар 
хийсэн гурав дахь эдлэл нь бусдаасаа 
харьцангуй тоì хэìæээтэй. Түүнийг хэд 
хэдэн шатлалтайгаар няìбайлан çассан 
нь ìэдэгдэнэ (çураг 6-7). 

Хүнхэр ирт зэвсэг (2 ш). Эхний 
эдлэлийг хаæуу талууд нь төгсгөл рүүгээ 
налæ нийлэх уртавтар çалтсаар хийæээ. 
Түүний хаæуу ирìэгүүд çахын æиæиг 
ирээр ирлэгдсэн бөгөөд нэг тууш талд 
нь хоорондоо çайтай хэд хэдэн хүнхэр 
ирìэг бэлтгэæээ. Хоёр дахь эдлэлийг 
ялтас ашиглан хийсэн ба нэг шулуун 
ирìэгт нь нүүрэн талаас хийгдсэн цувраа 
цуулалтуудын дүнд хүнхэр ир бэлтгэгдсэн 
байна. 

Хянгар. Приìетрийн 2/4 ирìэгийг нь 
ирлэсэн өндөр хэлбэрийн хянгар юì. 
Үçүүр рүүгээ нийлэх хаæуу ирìэгүүдийг 
тоì болон æиæиг холточсон ирээр ирлэæ 
çассан байна (çураг 7-5).   

Үзүүр мэсийг олон талтай ялтас ашиглан бэлтгэæээ. Үçүүр рүүгээ ааæиì налæ 
нийлэх хаæуугийн шулуун ирìэгүүдийг босоо çэрэгцээ ирээр ирлэсэн бөгөөд нэг 
хаæууд нь хоёр хүнхэр ир гаргасан байна (çураг 7-2).

Хатгуур (8 ш). Эдгээр эдлэлүүдийг босоо хайрасласан æиæиг холточсон ирээр 
ирлэæ бэлтгэсэн бөгөөд бэлдэц чулуунуудын аль нэг талд нь хурц үçүүрүүдийг 
бэлтгэсэн байна (çураг 6-8).

Ялтасны үçүүр хэсгийн æиæиг хагархай ашиглан хийсэн бариултай ялтас (1 ш). 
Түүнийг ар болон нүүрэн талаас нь хөндлөн чиглэлтэй хийсэн æиæиг цуулалтуудаар 
боловсруулæээ. Мөн нэг талын шулуун ирìэг нь ирлэгдсэн байна. Нүүрэн талаас нь 
хөндлөн хагачиж зассан эдлэл (1 ш). Залтсаар хийсэн байх ба хөндлөн ирìэгийг нь 
нүүрэн талаас нь шаталсан ирээр боловсруулæээ. Үзүүр хэсгийг нь хагачиж зассан 
зэвсэг. Ялтасны үçүүр хэсгийн хугархайг бэлдэц болгон ашиглаæээ. Түүний богино 
хөндлөн ирìэгийг тууш болон хөндлөн чиглэлд хийгдсэн æиæгэвтэр цуулалтуудаар 

Зураг. 7.4 дүгээр үеэс илэрсэн 
зэвсгийн төрөл зүйл.1-хөэндлөн 

иртэй ялтас; 2-үзүүр мэс; 3, 
4-трапец хэлбэрийн эдлэл; 5-хянгар
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боловсруулсан байна. Ирлэсэн залтас (5 ш). Ирлэсэн ялтас. Зэвсгийн төрөл 
çүйлд ìикролитын хэв шинæид хаìаарах гурван эдлэл байх бөгөөд хоёр нь трапец 
хэлбэртэй (çураг 7-3, 4). Гурав дахь эдлэл хөндлөн богино ирìэгийг ар талаас нь 
ирлэсэн байна (çураг 7-1).

Харганын гол-5 суурингийн хаìгийн доод үе 6, 7 дугаар давхарга нь он цагийн 
хувьд харьцангуй эрт үед холбогдох аæээ. Энэ давхаргаас гарсан сийлүүр, хатгуур 
çэвсэг, хянгар нь леваллуан арга барилд суурилсан хуучин чулуун çэвсгийн дээд 
шатны хэв шинæийг илэрхийлэх бөгөөд хуучин чулуун çэвсгийн дундаас дээд үед 
шилæих шилæилтийн үед хаìруулан үçэх болоìæтой юì. Олдворуудын цуулалтын арга 
төдийгүй он цагийн хувьд ч үндсэндээ хуучин чулуун çэвсгийн дээд үед хаìаарах 
ба энэ үеийн чулуун çэвсэг цуулалтын хөгæлийг илэрхийлæ байна. Дунд болон дээд 
палеолитын шилæилтийн үеийн чулуун çэвсэг цуулалтын аргыг илэрхийлэх эдлэлүүд 
Орхон-1 дурсгалт гаçрын 1, 2 дугаар ìалтлагын 3 дугаар үеэс илэрсэн бөгөөд 
бидний ìалтлага судалгаа хийсэн Харганын голын хөндийгөөс үйлдвэрлэлийн арга 
барилын хувьд адил олдворууд гарсан нь хөрш çэргэлдээ орших Их Төлбөрийн голын 
хөндийн дурсгалуудаас уг дурсгал нилээд ялгаатайг харуулсан төдийгүй цаашид 
Орхон голын хөндийн дурсгалуудтай харьцуулан судлахад сонирхолтой үр дүнд 
хүрэх болоìæтой юì.

5 дугаар давхаргын анхдагч цуулалтын хэсэг нь нэг болон олон чиглэлд хийгдсэн 
çэрэгцээ цуулалтын çарчиìт бичил үлдцээр, 4 дүгээр давхаргынх ялтсанцар цуулах 
çориулалтаар бэлтгэгдсэн янç бүрийн хэлбэр бүхий бичил үлдцээр илэрхийлэгдэнэ. 
Мөн үлдцэн сийлүүр, үçүүр ìэс, төгсгөл хэсгийг нь хагачиæ çассан çэвсгүүдийн хэв 
шинæ, цуулалтын арга барилд үндэслэвэл хуучин чулуун çэвсгийн дээд үеийн эхэнд 
холбогдох нь тодорхой байна. 

Өнөөгийн Монгол орны нутаг дэвсгэр Төв, Уìар болон Зүүн Аçийг нэгтгэсэн 
эртний хүний çаì дайран өнгөрч буй хэсэгт байрлах тул хатгуур хэлбэрийн çэвсэг, 
харуул, сийлүүр çэрэг хуучин чулуун çэвсгийн дээд үеийн гол илэрхийлэл болсон 
олон төрөл çүйлийн эдлэлүүд илэрч байна.  
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хҮДЭр	голыН	САВ	НУÒАгÒ	хиЙСЭН	
ЧУлУУН	ЗЭВСгиЙН	СУДАлгАА

Б.Гүнчинсүрэн, Д.Одсүрэн, Ц.Болорбат, 
М.Изүхо, Я.Бувит, Т.Үэки

	 Монгол орны уìард çахын байгалийн үçэсгэлэн цогцолсон, үрæил шиìт нутаг 
бол Хүдэр голын сав гаçар билээ. Энд Монгол улсын ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн 
Японы Метрополитаны Их Сургуультай хаìтран “Монголын палеолитын судалгаа” 
эрдэì шинæилгээний төслийг 2014 оноос эхлэн хэрэгæүүлæ байна. 

Хаìтарсан төслийн судлаачид өìнөх æилд Хүдэр голын баруун эрэг Баян Öагаан 
уулын орчиìд бага хэìæээний ìалтлагын аæлыг çохион байгуулахын çэрэгцээ Уялга, 
Хүдэрийн адаг урсгалаар чулуун çэвсгийн хайгуул судалгаа хийсэн юì1.  

2014 оны хээрийн шинæилгээг 09 дүгээр сарын 11-нээс 09 дүгээр сарын 17-ныг 
хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэсэн ба цөөн хүний бүрэлдэхүүнтэй аæиллав. Хээрийн 
судалгааны аæлыг хайгуул, сорьц ìалтлага гэсэн хоёр чиглэлээр хийв. 

Сорьц	малтлага	
Сорьц ìалтлагыг өìнөх æилд бага хэìæээний ìалтлага хийсэн Хүдэр голын 

баруун эрэг, Баян Öагаан ууланд хийсэн бөгөөд хуучин чулуун çэвсгийн соёлт 
давхарга байгаа эсэхийг лавшруулан тодорхойлох çорилт тавьсан болно. 

Сорьц малтлага 1. Өìнөх æилийн ìалтлагын талбайгаас хойд çүгт, голын эргийн 
дэнæийн тэгш дэвсэг дээр 1 х 1 ì хэìæээтэй талбай сонгон ìалтлагыг эхлүүлэв. 
Ургаìлын үндэс агуулсан ширгэн хөрс нь 22-27 сì çуçаан юì. Гаçрын өнгөнөөс 17 сì 
хүртэлх гүнээс дундаæ болон æиæиг хэìæээтэй ялтас, гурван талтай бичил ялтасны 
цохилтын талбайн үлдэгдэл бүхий дундаас дээш хэсгийн хугархай, æиæиг хайрс 
болон хэлтэрхий (4 ш) тус тус илрэв. 17-22 сì хүртэлх гүнээс ялтас (14 ш), çалтас (10 
ш), хагархай хэлтэрхий болон æиæиг хайрс (19 ш) илэрчээ. Ялтсууд тэгш бус хэìтэй 
бүтэн (1 ш), цохилтын товгороо хадгалсан ялтасны дээд хэсгийн хугархай (10 ш), дунд 
хэсгийн хугархай (3 ш) хэìээн ангилагдана. Эдгээрийн ихэнх бичил ялтасны төрөлд 
хаìаарах бөгөөд үлдцээс шахалтын арга хэрэглэн бэлтгэсэн байна. Мөн хээтэй 
болон хээгүй шавар ваарны æиæиг хэлтэрхий (2 ш) олдсон байна. 

Сорьц малтлага 2. Өìнөх сорьц ìалтлагыг хойш нь 1 х 1 ì хэìæээтэй өргөтгөн 
ìалтахдаа сорьц ìалтлага 2 хэìээн тэìдэглэсэн. Гаçрын өнгөнөөс доош 17 сì 
хүртэлх гүнээс улбар шаргал өнгийн гадаргуутай, нарийн ширхэгтэй шавраар 
хийсэн ваарны хагархай (3 ш), æиæиг çалтас (2 ш), ялтасны үçүүр болон дунд хэсгийн 
хугархай тус бүр нэг, хагархай хэлтэрхий (8 ш) илрүүлэв. Малтлагыг цааш нь 17-23 
сì гүнд хүртэл үргэлæлүүлэхэд нарийн ширхэгтэй шавраар хийсэн сайн шатаалттай 
ваарны ниìгэн хагархай (4 ш), цуулалтын гадаргууг нь бүх приìетрийн дагуу бэлтгэæ 
бичил ялтас цуулах аæиллагааг тал бүрээс нь хийсэн харандаа хэлбэрийн үлдцийн 
дээд хэсгийн хугархай, ялтас (9 ш), ялтсанцар (2 ш),çалтас (10 ш), хагархай хэлтэрхий 
болон хайрс (17 ш) тус тус илэрчээ. Энэ үеэс илэрсэн нэгэн сонирхолтой олдвор 
бол нэг нуруутай бичил ялтсаар хийсэн æиæиг эдлэл юì. Түүнийг ялтасны дунд 
хэсгийн хугархай ашиглан хийсэн бөгөөд нэг хөндлөн ирìэгийг нүүрэн талаас нь 
дотогш нь холтчиæ хүнхэр суурь хэсгийг бэлтгэæээ. Үçүүр рүүгээ ялиìгүй налсан 

1 Б.Гүнчинсүрэн, Б.Цогтбаатар, М.Изүхо, Г.Лхүндэв, Я.Бувит, Д.Одсүрэн, Л.Ишцэрэн. “Монголын палеолитын 
судалгаа” төслийн хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутагт хийсэн чулуун зэвсгийн судалгааны үр 
дүнгээс. Монголын археологи-2013. ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн 2013 оны хээрийн судалгааны 
үр дүн. УБ., 2014. т.11-15 
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хаæуугийн хоёр шулуун ирìэгийг босоо холточсон шүдлэг ирээр ирлэæ çасчээ. Энэ 
эдлэлийн үүрэг çориулалт төдий л тодорхойгүй агаад анх харахад хүнхэр суурьтай 
ялтсан çэвтэй ихэд адил сэтгэгдэл төрүүлнэ. Одоогоор бидэнд харьцуулах ìатериал 
байхгүй бөгөөд түүний суурийг дотогш хүнхийлгэн çассан байдлаас үçэхэд иш 
ìодонд суулгах çориулалттай нь тодорхой юì. Бид энэ эдлэлийг ахуйн хэрэгцээний 
багаæ хэìээн үçэæ буй бөгөөд цоолтуурын үүргээр нүхлэх, цоолох үйлд хэрэглэæ 
байсан бололтой. Малтлагыг цааш үргэлæлүүлэхэд 33 сì хүртэлх гүнээс бичил 
ялтас (4 ш), хагархай хэлтэрхий болон хайрс (6 ш) олдсон байна. Ширгэн хөрсний 
доороос шаргал өнгийн элсэрхэг давхарга гарах ба яìар нэг чулуун çэвсгийн 
олдвор хэрэглэгдэхүүн илрээгүй тул ìалтлагыг çогсоов.

Сорьц малтлага 3, 4. Баян Öагаан уулын арагш наìссан шил дээр 1 х 2 ì 
хэìæээтэй талбай сонгон ìалтлага хийсэн. Ургаìлын үндэстэй ширгэн хөрснөөс 
бичил ялтас 1 ш, цөөн тооны хагархай хэлтэрхий, шавар ваарны хагархай (8 ш) 
илрүүлсэн.

Баян Öагаан ууланд хийсэн сорьц 
ìалтлагаас илэрсэн олдворуудыг цайвар, 
ногоон, шаргал өнгийн цахиурын төрлийн 
чулуугаар хийсэн байх ба энэ орчиìд 
ийì төрлийн түүхий эд байхгүй тул эртний 
хүìүүс өөр гаçраас çөөвөрлөн авчирч 
багаæ çэвсгээ үйлдэæ байсан бололтой. 
Малтлагаас гарсан ялтсуудыг бичил 
ялтас цуулахаар çасч бэлтгэсэн үлдцээс 
шахалтын арга хэрэглэн цуулан авсан нь 
тодорхой бөгөөд тухайн дурсгалт гаçарт 

хийсэн өìнөх æилийн ìалтлагаас бичил ялтас цуулах çориулалтаар çасч бэлтгэсэн 
хэд хэдэн үлдэц илэрснийг тэìдэглэх хэрэгтэй юì. Мөн бичил ялтас цуулсан ул 
ìөрийг хадгалсан çэрэгцээ цуулалтын çарчиìт харандаа хэлбэрийн үлдцийн 
хагархай нь Монгол орон болон хөрш çэргэлдээх Байгал нуурын бүс нутгийн шинэ 
чулуун çэвсгийн хөгæингүй шатны дурсгалуудтай адилсаæ байгаа юì. Хоёрдогч 
боловсруулалт хийгдсэн багаæ çэвсгийн төрлийн олдворууд тун цөөн байх ба бидний 
сонирхлыг ихэд татаæ буй эдлэл бол дээр дурдсан ялтсаар хийсэн хүнхэр суурь 
бүхий çэвсэг билээ. Хэдийгээр үүнтэй яг адилсах эдлэл бидэнд буй ìатериалд үгүй 
ч шинэ чулуун çэвсгийн хөгæингүй шатанд хаìаарах болоìæтой хэìээн үçэæ байна.  

Баян Öагаан уулын дурсгал нь хөрсний өнгөн хэсэг буюу ширгэн давхаргадаа 
олдворуудыг агуулсан шинэ чулуун çэвсгийн хөгæингүй шатанд холбогдох ил суурин 
юì.

Зураг-1. Баян Цагаан уулын ялтсан зэвсэг, 
бичил ялтасны хугархай

Зураг-2. Рашааны амны адаг дахь чулуун зэвсгийн 
олдвор илэрсэн газар
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хайгуул	 судалгаа.	 Энэ оны хайгуул судалгааг Хүдэр голын хоёр эрэг даган 
гүйцэтгэсэн. Хайгуулын үр дүнд суìын төвөөс баруун хойд çүгт, үргэлæилсэн уулсын 
çүүн тийш харсан аìны адагт, уулын хорìойн налуу дагуулсан тариан талбайгаас 
цөөн тооны олдвор илрүүлсэн юì. Олдвор олдсон энэ гаçрыг нутгийн олон Рашааны 
аì хэìээн нэрлэх аæээ.

Хайгуулын явцад олдвор илрүүлсэн энэ хэсэгт нарийвчилсан хайгуул хийхэд 
цуулалтын ул ìөр бүхий тоì хэìæээтэй хайрга, дундаæ хэìæээтэй çалтас (6 ш), 
анхдагч çалтсаар хийсэн шаталсан ир бүхий хянгар болон хэд хэдэн хагархай 
хэлтэрхий илрүүлæээ. 

Бид олдвор илэрсэн цэгт болон түүнээс çүүн, баруун, хойд, урагш чиглэлд 
хоорондоо 5 ì çайтай 50 х 30 сì хэìæээтэй талбайгаар 50 сì гүнд хүртэл хүрçэн 
шалгалт хийхэд яìар нэг олдвор хэрэглэгдэхүүн илэрсэнгүй. 

Тийìээс хөрсөн дээрээ цөөн тооны олдвор тархсан ил суурин хэìээн үçсэн 
бөгөөд эдгээр олдворуудын дунд цуулалтын аргыг тодорхойлох анхдагч цуулалтын 
ангиллын эдлэл, хоёрдогч боовсруулалт хийгдсэн багаæ çэвсгийн çүйл бараг байхгүй 
тул он цагийн асуудлыг нарийн тодорхойлох болоìæгүй юì. Гэвч олдворуудын ерөнхий 
хэв шинæид үндэслэн хуучин чулуун çэвсгийн дээд шатанд холбогдох болоìæтой 
хэìээн тааìаглаæ байна.

Зураг-3. Рашааны амын чулуун эдлэлүүд: Цуулалт бүхий хагархай-1, 
хянгар-2, залтас-3-5
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их	НАрÒыН	ÁАЙгАлиЙН	НªªЦ	гАЗрыН	АрхеологиЙН	ДУрСгАлыг
	ÁҮрÒгЭН	СУДлАх	МоНгол-АМериКиЙН	хАМÒАрСАН	ЭКСПеДиЦиЙН	2014	оНы	

СУДАлгААНы	АЖлыН	ÒоВЧ	Үр	ДҮНгЭЭС

Я.Цэрэндагва, С.Далантай, Ж.Шнeйдер, 
ªмнөтгөл
 Их Нартын байгалийн нөөц гаçар нь 1996 онд байгуулагдсан бөгөөд 

Дорноговь айìгийн Даланæаргалан, Айраг суìдын нутгийн 43 000 га гаçрыг хаìран 
байрладаг. Öөлөрхөг хээрийн дунд тогтсон сүрлэг хадан тогтоцоороо Их Нарт нь 
байгалийн өвөрìөц сонин содон шинæийг бүрдүүлсэн бөгөөд аргаль, янгир çэрэг 
ховор ан аìьтад идээшин дассан нутаг юì. 

Гэрэл зураг 1. Их Нартын Байгалийн Нөөц газар

 
Их нартын хадны археологийн дурсгалуудыг урьд өìнө тусгайлан, өргөн 

хүрээтэйгээр судалæ байсангүй боловч хэд хэдэн удаа судалгааны аæил хийгдсэн 
байна. 

1973 онд Их Нартын хадны урд талын өргөн хөндийд орших Öахиурт хэìээх гаçраас 
Д.Дорæ палеолитын үед холбогдох хүрìэн чулуугаар хийсэн 11 çалтас, 1 ялтас олæ 
байв. Тэдгээр чулуун çэвсгүүдийн хийсэн арга барилд түшиглэн доод палеолитын үед 
холбогдуулан авч үçсэн байдаг. 

2005 онд ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн эрдэì шинæилгээний аæилтан 
Р.Мөнхтулга, С.Хүрэлсүх нар Их Нартын хадны баруун үçүүрийн хадан хясаанд 
байх нэгэн агуйгаас хадны оршуулга илэрсэн гэдэг ìэдээллийн дагуу гаçар дээр 
нь очиæ судалгаа хийæ XII-XIY-р çууны үед холбогдох ìонгол эìэгтэйд хатìал шарил 
байгааг тогтооæээ. Уг хадны оршуулгаас илэрсэн эìэгтэйд даавуун тэрлэг, сайтар 
элдэæ боловсруулсан илгэн дээл, арьсан гутал, торгон өìд сэлтийг өìсүүлэн, 
торгон тэрлэг дэрлүүлэн ìодон авсанд хийн нутаглуулсан байсан ба дагалдуулан 
богтог ìалгай, төìөр хутга, ìодон саì, ìодон аяга, хүрэл толь, сувдан ээìэг, чулуун 
çүүлт, сийлбэртэй ìодон эдлэл, өнгийн даавууны өөдөс çэргийг тавьсан байæээ. 
Дээрх судлаачид çаì гудаст ìөн 2-3 эртний булш бүхий гаçрыг үçэæ танилцсанаа 
тайландаа дурдсан байдаг. 

Их Нартын байгалийн нөөц гаçрын археологийн дурсгалыг бүртгэх, бариìтæуулан 
судлах, хадгалæ хаìгаалах çорилготой археологийн хээрийн шинæилгээний ангийг 
ШУА-ийн эрдэìтэн нарийн бичгийн дарга, акадеìич Т.Галбаатар, Денверийн 
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Зоологийн сангийн хаìгааллын биологийн асуудал хариуцсан çахирал Р.Рыдинг 
нарын хүчин чарìайлт, дэìæлэгийн дүнд Монгол улсын ШУА, АНУ-ын Денверийн 
Зоологийн сан, Earthwatch хүрээлэнтэй хаìтран 2010 оноос çохион байгуулæ 
эхэлсэн юì.

Судалгаа эхэлснээс хойш 2010 онд 33 дурсгалт гаçар, 2011 онд 17 дурсгалт 
гаçар, 2012 онд 18 дурсгалт гаçар илрүүлэн олæ бүртгэн бариìтæуулсан билээ. 
Илэрч олдсон дурсгалууд нь Монголын археологийн судалгаанд тодорхой үр дүнгээ 
өгөхүйц эрдэì шинæилгээний ач холбогдолтой юì. Тус хээрийн шинæилгээний ангийг 
Монголын талаас ШУА-ийн Археологийн эрдэì шинæилгээний тэргүүлэх аæилтан 
доктор, дэд профессор Я.Öэрэндагва, АНУ-ын талаас Калифорнийн  үндэсний 
паркын археологич, доктор Ж.Шнайдер нар удирдан аæиллаæ байна. 

Судалгаа эхэлснээс хойш 2010 онд 33 дурсгалт гаçар, 2011 онд 17 дурсгалт гаçар, 
2012 онд 18 дурсгалт гаçар, 2013 онд 10 чулуун çэвсгийн суурин, 14 дөрвөлæин булш, 3 
шоргоолæин булш, 1 хиргсиүүр, 29 хүннүгийн булш, 13 ìонгол булш, 3 хадны оршуулга, 
1 çэл чулуут, тоì дөрвөлæин хэлбэрийн булш бүхий цогцолбор дурсгал, 8 чулуун 
байгуулаìæ, 3 чулуун çэвсгийн түүхий эд олçворлодог байсан чулууны орд илрүүлэн 
олæ бүртгэн бариìтæууллаа. Илэрч олдсон дурсгалууд нь Монголын археологийн 
судалгаанд тодорхой үр дүнгээ өгөхүйц эрдэì шинæилгээний ач холбогдолтой юì.

 
Судалгаа	шинжилгээ
Хайгуулын хугацаа, бүрэлдэхүүн. 
2014 оны хээрийн судалгааны аæил 6-р сарын 24-нөөс 07-р сарын 04-ний 

хооронд 10 хоногийн хугацаагаар аæилласан. Судалгааны багт Монголын талаас 
доктор, дэд профессор Я.Öэрэндагва, эрдэì шинæилгээний аæилтан С.Далантай, 
МУИС-ийн археологийн ангийн оюутан Г.Олçбаяр, Их нартын байгалийн нөөц гаçрын 
археологийн дурсгал хариуцсан байгаль хаìгаалагч Д.Чойбалсан, АНУ-ын талаас 
Калифорнийн Их сургуулийн доктор Ж.Шнейдер (J.Schneider), судлаач доктрант 
Ж.Фаркухар (J.Farquhar), П.Хадел (P.Hadel) нар оролцон аæиллав. 

Хайгуулын арга зүй. 
Хайгуул судалгааны аæилд урьд өìнөх æилүүдэд хэрэглэæ байсан шугаìан 

хайгуулын аргыг хэрэглэн, урьдчилан гаçрын çурагт сонгон тэìдэглэсэн 2 х 2,5 кì-
ийн хэìæээтэй өргүүдээс 500 х 500 ì шоо дөрвөлæин талбайнуудад  явганаар 
нарийвчилсан шугаìан хайгуул хийæ гүйцэтгэв. Хайгуулыг тус бүр 6 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй хоёр баг болгон хүн тус бүр хоорондоо 15 ì-ийн çайтай алхах 
ìаягаар уртрагийн дагуу гүйцэтгэсэн бөгөөд эд өлгийн çүйлс олдсон тохиолдолд 
нарийвчилсан шалгалтыг тухайн гаçрын орчиìд явуулæ илэрсэн олдворын хаæууд туг 
хатган бүртгэæ байв. Энэхүү аргаар 6 хэсэг гаçарт хайгуул хийæ олон тооны түүвэр 
олдворыг илрүүлэн, сонголтын çарчìаар çариì олдворыг түүвэрлэсэн юì.

   Гэрэл зураг 2. Малтлага болон хайгуул судалгааны явц
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Мөн энгийн саìналт, автоìашинаар тойрон хайх аргыг хэрэглэв. Илэрч олдсон 
булш, чулуун байгуулаìæуудын хэìæилтийг археологийн бүртгэлийн стандартын 
дагуу хийæ гүйцэтгэв.   

Илэрч олдсон дурсгалууд. Хайгуул судалгааны дүнд 3 чулуун çэвсгийн суурин, 
3 хүннүгийн булш, олæ илрүүлэн бариìтæууллаа. Шугаìан хайгуулыг нийт 6 талбайд 
хийснээс гуравт чулуун çэвсгийн дурсгалт гаçар, нэг гаçар 3 ш хүннү булш илэрч 
олдов. Нэг хайгуулын талбайн 2 гаçарт археологийн дурсгал илэрсэнгүй. Энэ нь 
тухайн гаçрын байгаль, гаçар çүйн онцлогтой холбоотой байв. Их Нартын Байгалийн 
Нөөц гаçарт неолитын үеийн чулуун çэвсгийн дурсгал гаçрын хөрсөн дээр ìаш арвин 
тархсан байдаг онцлогтой. Тус гаçарт олон тооны чулуун çэвсгийн дурсгал, төìөр 
эдлэлийн хэсгүүд илэрч олдоæ байна. 

Хайгуулын явцад 107 чулуун çэвсгийн çүйл, 1 саìбар чулууны хагархай, 1 нүдүүр 
чулуу, 1 чулуун хүндрүүлэгч, 1 төìөр эдлэлийн хэсэг, 1 хүрэл çэв çэргийг тус тус 
түүвэрлэн цуглуулав.    

Малтлага судалгаа. Хайгуулын аæлын çэрэгцээгээр 1 ширхэг хүннү булш 
ìалтан судалсан болно. Их нартын хаданд Улаанхад, Бургастай, Хуурай, Шинэ усны 
аì хэìээн 4 хөндий байдаг. Эдгээрээс Шинэ усны хөндийд Монгол-Аìерикийн 
хаìтарсан экспедици 2013 оны хайгуул судалгааны явцдаа 29 булштай Хүннүгийн 
үед холбогдох æиæиг оршуулгын гаçрыг олæ илрүүлэн бүртгэн бариìтæуулсан. 2014 
онд хаìтарсан экспедицийн бүрэлдэхүүн хэсэг тус гаçарт орших бүлэг оршуулгын 
он цагийн асуудлыг нарийвлан тогтоох çорилгоор нэг ширхэг оршуулгыг ìалтан 
судалсан юì. 

Булшны ерөнхий байдал: Голын хуурай сайрын хойд хөвөөнд орших өндөр 
борæин хаднуудын баруун талын дэнæид булшнууд байрлана. Урд болон баруун 
талаараа хэсэг хайлаас ìод ургасан. Эдгээр булшны төв хэсэгт байх бусдыгаа 
бодвол æиæигэвтэр булшийг ìалтан судлахаар сонгосон юì. Зууван дугуй хэлбэртэй, 
наìхан дараас чулуу ìэдэгдэнэ. Гол хэсэгтээ дараас чулуугүй, тоногдсон бололтой 
хонхор юì. Дараас чулуунууд элсэнд дарагдан çах ирìэгүүд нь ìэдэгдэхгүй болсон 
байна. 740 сì хэìæээтэй. 

Булшны дотоод зохион байгуулалт: Тус булш нь тоногдоæ сүйтгэгдсний улìаас 
оршуулгын çан үйл төдийлөн сайн ìэдэгдэхгүй болсон хэдий ч дотоод çохион 
байгуулалт нь тодорхой байна. 

Булшны нүх: Булшны толбо анх ìэдэгдэхдээ хойд çүгт чиглэлтэй çууван дугуй 
хэлбэртэй чулуун хүрээ төдий байсан. 245 х 180 сì хэìæээтэй. Бид үргэлæлүүлэн 
ìалтахад 20-30 сì тутаìд чигæээс чулуугаар дарæ байсан бололтой чулуунууд гарч 
байсан. Малтлагын аæил доошлох тусаì булшны нүхний хэлбэр өөрчлөгдөæ толгойн 
хэсгээрээ өргөн, хөл хэсгээрээ хавчиг юì. 300 сì гүнд хүрэхэд оршуулгын нүхний 
хэлбэр тодорхой ìэдэгдэх болсон. Талийгаачийг хойд çүгт хандуулан банçан авсанд 
хийæ оршуулсан нь ìэдэгдэнэ. Оршуулгын нүхний доод хэсэг буюу хөл хэсгийн хөрс 
çөөлөн элсэрхэг учир тоì тоì хавтгай чулуугаар хашиæ нуралтаас хаìгаалсан 
байна. Оршуулгын нүхний дээд хэсэгт 75 сì урт, 28 сì өндөр тахилын хөìөг үйлдсэн 
аæээ.



Монголын археологи - 2014

43

Òовч	дүгнэлт
 Их нартын тусгай хаìгаалалттай бүс нутагт 2014 оны хээрийн судалгааны 

аæил 6-р сарын 24-нөөс 07-р сарын 04-ний хооронд 10 хоногийн хугацаанд аæиллаа. 
Судалгааны багийн хаìт олон Их Нартын Байгалийн Нөөц гаçрын археологийн 
дурсгалыг бүртгэн бариìтæуулах, судлах, хаìгаалах çорилготой Монгол-Аìерикийн 
хаìтарсан экспедици энэ æил өìнөө тавьсан çорилтоо биелүүлæ, аìæилт арвинтай 
аæилсан хэìээн үçэæ байна. 

 Их Нартын Байгалийн Нөөц гаçрын нутаг дэвсгэр нь тогтоц, байгаль экологийн 
хувьд өвөрìөц төдийгүй эртний хүний үлдээсэн үе үеийн археологийн дурсгалаар 
баялаг болох нь сүүлийн 5 æил явуулсан судалгаагаар батлагдаад байна. 

 2014 оны хайгуул судалгааны аæлын үр дүнг дараах байдлаар товч дүгнэæ 
байна. Үүнд:

- Бид тусгай хаìгаалалттай бүс нутгийн археологийн дурсгалыг бүртгэн 
бариìтæуулах үүднээс çургаан гаçрыг сонгон авч нарийвчилсан хайгуулын 
аæил хийлээ. Эдгээр гаçруудын гуравт нь археологийн дурсгал байгааг 
илрүүлэн бариìтæуулалт хийсэн болно.

- Дурсгал илэрсэн 3 гаçрын хоёрт нь чулуун çэвсгийн суурин илэрсэн юì. Энэ 
нь Их Нартын хад эрт үеэс эдүгээг хүртэл хүн аìьдран суурьшсаар ирсэн 
өлгий нутгуудын нэг гэдгийг нотлон харуулæ байна. 

- Мөн неолитын үед тухайн нутагт аìьдралын идэвхитэй үйл аæиллагаа явагдаæ 
байсныг дахин шинээр илэрч олдсон чулуун çэвсгийн дурсгалууд нотлон 
харууллаа.  

- Нөөц гаçрын бүс нутгаас урьд өìнө илрээгүй археологийн дурсгалуудыг 
шинээр илрүүлэн олов. Үүнд палеолитын үеийн чулуун çэвсгийн тоìоохон 
суурин 1 гаçар илэрч олдсон нь энэ үеийн соёлын асуудлыг урагшлуулах 
бололцоог олгов.  Мөн 3 ш хүннүгийн үеийн булш олæ илрүүлэн бүртгэн 
бариìтæууллаа.

- Тус бүс нутгийн хүй нэгдлийн үеийн хүìүүс дан ганц гөрөөлөх аæ ахуй 
эрхэлдэггүй ба гаçар тариалангийн аæ ахуйг тодорхой хэìæээгээр давхар 
эрхэлдэг байсныг дахин нотлох саìбар болон нүдүүр чулууны хагархайг 
олæ илрүүллээ.

- Денверийн çоологийн сангийн дэìæлэгээр тусгай хаìгаалалттай бүс нутагт 
байрлах археологийн дурсгалыг хаìгаалах байгал хаìгаалагчийг нутаг усаа 
сайн ìэдэх, нутгийн ìалчин çалуугаар тавьлаа. Байгал хаìгаалагч бидэнд 
сар бүр бүс нутгийн археологийн дурсгалын бүрэн бүтэн байдлын талаар 
тайланг ирүүлæ байна.   

  
Òалархал

 Их Нартын Байгалийн нөөц гаçар дахь археологийн дурсгалыг бүртгэн 
бариìтæуулах, судлах, хадгалан хаìгаалах аæлыг санаачилсан ШУА-ийн дэд 
ерөнхийлөгч Т.Галбаатар, АНУ-ын Денверийн Зоологийн сангийн дэд ерөнхийлөгч 
Р.Рыдинг (R.Reading), 2013 оны археологийн экспедицийг çохион байгуулах аæлыг 
гардан гүйцэтгэсэн АНУ-ын Денверийн Зоологийн сангийн Монголын хөтөлбөрийн 
çахирал В.Ганчиìэг, Монголын ховор аìьтныг хаìгаалах эвслийн гүйцэтгэх çахирал 
Т.Сэлэнгэ нарт гүн талархал илэрхийлæ байна. Археологийн багийн бүрэлдэхүүнд 
оролцон аæилласан С.Далантай, П.Хадел (P.Hadel), Ж.Фаркухар (J.Farquhar) нарын 
археологичид, æолооч Ш.Энхтайван, Монголын үçэсгэлэнт байгалийг бахдан биширч, 
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археологийн дурсгалын бүртгэлийн аæилд чин сэтгэлээсээ оролцон тусалсан 
Их нартын байгалийн нөөц гаçрын çалуу эрдэì шинæилгээний аæилчин нартаа 
талархлаа илэрхийлэхэд таатай байна. Хаìтарсан хээрийн судалгааны аæлыг 
санхүүæүүлсэн Денверийн Зоологийн сан, Earthwatch хүрээлэнгийн хаìт олон, ая 
тухтай аæиллах нөхцөлөөр хангаæ байдаг Их Нартын Байгалийн Нөөц гаçрын эрдэì 
шинæилгээ судалгааны төвийн хаìт олонд аæлын аìæилт хүсэн ерөөе.   
     

Дурсгалт газрын бүртгэл хийж байгаа 
явцаас

Чулуун зэвсэг олдож байгаа явцаас

Палеолитын олдвор Неолитын нүдүүр чулууны хугархай

                                    Хүннү булш
Гилбэр зэвсэг
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Булшны малтлага судалгаа
Хүннүгийн үеийн булшнаас олдсон зоос

 
Хүннүгийн үеийн булшнаас олдсон сувс

Хүннүгийн үеийн булшнаас олдсон авсны 
төмөр чимэглэлүүд.
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2014	оНД	хоÒоН	НУУрыН	ДАлАНÒҮрҮҮНиЙ	хоС	ÒолгоЙД	хиЙСЭН	

хАДНы	ЗУргиЙН	СУДАлгАА

Я.Цэрэндагва, Р.Кортум, Б.Жаргалсайхан

Удиртгал

Баян-Өлгий айìгийн Öэнгэл суìын нутагт Хотон нуурын хойд хөвөөнд орших 
Далантүрүүний хос толгой, Арцат уулын хадны çургийн судалгааны аæил 2004 оноос 
эхэлсэн түүхтэй. 

Далантүрүүний хос толгойн хадны çургийг 2004 онд Р.Кортуì, МУИС-ийн Археологи, 
антропологийн тэнхиìийн багш З.Батсайхан, Баян-Өлгий айìаг дахь Нийгэì-эдийн 
çасгийн судалгааны төвийн эрдэì шинæилгээний аæилтан Х.Эдилхан нар анхлан 
судалæ, хадны çургийн нийт дүрслэлүүдийн тоог урьдчилсан байдлаар гаргаæ, çариì 
нэгэн çургийг хуулга хийн буулган авсан байна (1).

2005 онд Р.Кортуì, Я.Öэрэндагва нараар удирдуулсан Монгол-Аìерикийн 
хаìтарсан “Баян-Өлгийн экспедици 2”-ын судлаачид Далантүрүүний хос толгойн 
хадны çургийг дахин нарийвчлан бүртгэæ, Арцат уулын хадны çургийн судалгааг 
эхэлæ, çариì çургийн хуулбарыг хийæ гүйцэтгэсэн байна (2). 

Зураг 1. Далантүрүүний хос толгой (зүүн хойд талаас)

2007 онд Р.Кортуì, Я.Öэрэндагва нараар удирдуулсан Монгол-Аìерикийн 
хаìтарсан “Баян-Өлгийн экспедици 3”-ын судлаачид гаçарçүйн нарийвчилсан 
байршил тогтоох аппаратын туслаìæтайгаар Далантүрүүний хос толгойн хоёр дахь 
уулын хадны çургийн дурсгал нэг бүрийн байршил çүйг тогтоон, геологийн тогтоцын 
судалгааг эхлүүлæээ (3; 4). 
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2010 онд Д.Öэвээндорæ, Я.Öэрэндагва болон Баян-Өлгий айìаг дахь ШУА-
ийн Нийгэì, эдийн çасгийн судалгааны төвийн судлаачдын бүрэлдэхүүнтэй тусгай 
шинæилгээний анги Далантүрүүний хос толгойн хадны çургийн дурсгалт гаçарт 
судалгаа хийæ, хуулбар хийсэн байна (5). 

2011 онд Монгол-Аìерикийн хаìтарсан археологийн экспедиц хадны çургийн 
бүртгэлийн аæлыг үргэлæлүүлэн хийсний çэрэгцээ хадны çураг бүхий гаçрын эргэн 
тойрон дахь археологийн бусад төрлийн дурсгалыг судлан хэд хэдэн булшийг ìалтан 
шинæилæээ (6).

2014	оны	судалгааны	ажил

Судалгааг 2014 оны 7-р сарын 8-23-ны хооронд 14 хоногийн хугацаагаар 
хийæ гүйцэтгэв.  Хаìтарсан экспедицийн бүрэлдэхүүнд ШУА-ийн Археологийн 
хүрээлэнгийн эрдэì шинæилгээний тэргүүлэх аæилтан, доктор Я.Öэрэндагва, 
ШУА-ийн Нийгэì эдийн çасгийн судалгааны төвийн эрдэì шинæилгээний аæилтан 
Б.Жаргалсайхан, АНУ-ын Зүүн Теннессийн их сургуулийн (East Tennessee University) 
философи, хүìүүнлэгийн салбарын багш, доктор профессор Р.Кортуì, тус сургуулийн 
судлаач В.Тайлор, тогооч Ирина нар оролцон аæиллав. 

Өìнөх æилүүдэд Далантүрүүний хос толгойн эхний уулын урд энгэр болон оройн 
хэсэг, хоёр дахь уул бүхэлдээ, Арцат уул, Хүйтэн голын цутгалын хадны çургийн 
дурсгалыг бүртгэн бариìтæуулæ дууссан байсан бөгөөд энэ æилийн судалгааны 
аæлаар Хотон нуурын çүүн хойд биеийн уулсын хаднаа дүрслэгдсэн хадны çургийн 
судалгааг бүрэн дуусгах çорилт тавин аæилласан юì.

2014 оны судалгааны аæил Далантүрүүний хос толгойн эхний уулын çүүн хэсэгт 
төвлөрөн явагдсан. Эндхийн хадны çураг нэг бүрийг өндөр чадалтай байршил (GPS) 
тогтоогчоор байрлалыг тогтоон, хад бүрт дүрслэгдсэн дүрслэл бүрийг тоолон бүртгэх 
аæлыг аìæилттай гүйцэтгэв. Бүртгэл хийхдээ тусгайлан бэлтгэсэн бүртгэлийн хуудас 
ашиглалаа. 

   

Зураг 2. Өндөр нарийвчлалтай байршил тогтоох 

“Eshtech” багаж болон бүртгэлийн хуудас

Хадны çураг бүртгэх хуудсанд дараах үндсэн ìэдээллүүдийг багтаасан. Үүнд:

1.Зураг бүхий хадны байршил (уртраг, өргөрөг, өндөр)

2. Хадны хэìæээ   

3. Дүр дүрслэл



Шинжлэх Ухааны академи археологийн хүрээлэн

48

4. Дүр дүрслэлийн хэìæээ

5. Үйлдэгдсэн арга (цоолборлосон, сараачìал, сийлсэн г.ì.)

6. Дүрсийн хандсан çүг

7.  Дүрсний гүн

8.  Яìар арга барилаар çурагдсан (бүх талбайгаар хонхойлсон, хөвөөлсөн г.ì)

9.  Хадгалалтын байдал (хагаар хучигдсан эсэх, өнгөний байдал г.ì.)

10. Хэдий үед холбогдох г.ì.

Далантүрүүний хос толгойн эхний уулын çүүн талын хадны çургийг бүртгэн 
бариìтæуулах аæлын дүнд 1114 дүрслэл байгааг нарийвчлан тогтоолоо. Тус бүртгэлд 
нэг хадны хавтгайд дүрслэгдсэн çураас, хонхорхойг хүртэл хаìааруулсан юì. 
Энэхүү хэсэг гаçрын хадны çургийн бүртгэлийг хийæ дуусгаснаар Далантүрүүний 
хос толгойн эхний уулын хадны çургийн бүртгэл цогц байдлаар хийгдэæ дуусаæ 
байгаа юì.  

Энэ æилийн судалгааны үр дүнг өìнөх æилүүдийнхтэй хаìтатган авч үçэхэд 
Далантүрүүний хос толгойн эхний уулын хаднаа 6019 дүр дүрслэл сийлэгдснээс 
3414 нь биет (хүн, аìьтан, шувуу г.ì.) дүрслэлүүд байгаа нь тогтоогдов. Дүрслэгдсэн 
аìьтдаас харахад янгир үнэìлэхүй олонхи байгаа бөгөөд буга, адуу, үхэр ìөн 
олон тоогоор дүрслэгдæээ. Тэдгээр хадны çургууд нь он цагийн өргөн хүрээлэлд 
хаìаарах бөгөөд урьдчилсан байдлаар ìеçо-неолитын үеэс дундад эртний 
улсуудын үе хүртэлх үед холбогдоно. 

Зураг 3. Судалгааны ангийн бүрэлдэхүүн
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Зураг 4. Хадны зургийн бүртгэл хийж буй 
байдал

Зураг 5. Хадны зургийн хуулга хийж буй 
байдал

Зураг 6. Далантүрүүний хос толгойн эхний 
уул

Зураг 7. Морин тэрэгний дүрслэл

Судалгааны аæлын төлөвлөгөөний дагуу дараагийн шатны аæил болох Öуурхай 
уул болон Öуурхай уулын өìнөд бэлд байх хаварæааны арын хадны çургийг бүртгэх 
аæлыг эхлүүлсэн бөгөөд цаг агаарын хүнд нөхцөл байдал, цаг хугацааны давчуу 
байдлыг үл харгалçан аæиллаæ дээрх гаçрын хадны çургийн бүртгэлийн аæлыг дуусгав. 

Öуурхай уул нь Арцат уулын çүүн талд орших хүрэн элгэн асга хад бүхий уул 
бөгөөд түүний баруун хаæуугийн толгой болон голын сайрын эрэг дагуух хад чулууд 
бүхий гаçарт хайгуул хийæ цөөн тооны хадны çургийг илрүүлэн олов. Дээрх гаçраас 
нийтдээ 196 тооны хадны çургийг бүртгэн бариìтæуулсан юì. Тэдгээрийн 135 нь биет 
дүрслэлүүд байлаа. Öуурхай уулын урд бэл дэх хаварæааны арын элгэн хаднаа 247 
дүрслэл байгаагийн 152 нь  биет дүрслэл байна.  

Дүгнэлт

Монгол-Аìерикийн хаìтарсан археологийн экспедицийн 2014 оны судалгаанаас 
дараах үр дүнд хүрэв. 

1. Далантүрүүний хос толгойн эхний уулын хадны çургийг бүртгэх аæлыг дуусгав.
2. Öуурхай уулын çүүн талын толгой болон түүний бэлээс шинээр хадны çургийн 

дурсгал шинээр илрүүлэн олов.
3. Öуурхай уулын өìнөд бэлийн хаварæааны арын хадан дахь хадны çургийн 

бүртгэлийг хийæ гүйцэтгэв.
4. Хадны çургийн дүр дүрслэлээр даìæуулан ìеçо-неолитын үеээс дундад эртний 

улсуудын үе хүртэл үргэлæилсэн түүхийн цаг үед аìьдарч байсан эртний хүìүүсийн 
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аæ байдал, çан суртахуун, оюуны соёл, ертөнцийг үçэх үçэл, байгаль дэлхийгээ танин 
ìэдэх, шүтэн дээдлэх үçлийг тодруулах, сэргээн ойлгоход Хотон нуурын орчиì дахь 
Далантүрүүний хос толгой, Арцат, Öуурхай уулын хадны çураг чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.   

    

Зураг 8. 73 дүрслэл бүхий хадны зураг Зураг 9.  Буга, янгир, морь, нохойн дүрслэл

Зураг 10. Анчдын дүрслэл Зураг 11. Буга, үхэр адуу болон морьтой, 
явган дайчдын дүрслэл

Зураг 12. Цуурхай уул Зураг 13. Цуурхай уулын хадны зураг

Зураг 14. Цуурхай уулын хадны зураг Зураг 15. В.Тайлор хадны зургийг дүрсжүүлж 
байгаа нь
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МоНгол-МоНАКогиЙН	хАМÒАрСАН	ЭКСПеДиЦиЙН
2014	оНы	хЭЭриЙН	СУДАлгААНы	АЖлыН	ÒоВЧ	Үр	ДҮН	

Ч.Ерөөл-Эрдэнэ, Ж.Гантулга, 
Ж.Магай1, К.Салисис2

Монгол-Монакогийн хаìтарсан археологийн экспедиц 2014 оны 06-р сарын 25-
наас 08-р сарын 03-ныг хүртэл нийт 40 хоног Архангай айìгийн Их Таìир, Батцэнгэл 
суìдын нутаг Хойд Таìирын голын хойд эрэг, Хайрхан суìын Гол ìодны Хүннүгийн 
оршуулгын дурсгалт гаçарт аæиллав. 

Энэ æилийн хээрийн судалгааны явцад Их Таìир суìын Баянцагааны хөндийн 
Бараан өвөр аì (Чулуун хороот) хэìээх гаçарт 3 дөрвөлæин булш, Батцэнгэл 
суìын Авдар хад хэìээх гаçарт сорилтын ìалтлага тус тус хийв. Хайгуул судалгааг 
Баянцагааны хөндий, Хойд Таìирын голын хойд эрэг орчиìд явуулæ нийт 11 буган 
хөшөөг шинээр илрүүллээ. 

Хаìтарсан экспедицийн судлаачид Хайрхан суìын Гол ìодны Хүннүгийн яçгууртны 
оршуулгын дурсгалт гаçарт аæиллаæ дэвсгэр çургийг шинэчлэн хийсэн болно.

1.	Малтлага	судалгаа

1.1.	Áулшны	малтлага
Баянцагааны хөндийн хойно орших Бараан өвөр уулын баруун урд энгэрт 

хойноос урагш цуварсан, хоорондоо 4.5-5.6 ì çайтай 5 дөрвөлæин булш байсныг 
хойд талаас нь эхлэн дугаарласан болно. Тэдгээрээс 1, 2, 3-р дөрвөлæин булшинд 
нийт 7 буган хөшөөг булангийн хөшөө чулуу, хашлага болгон ашигласан байна. 
Бид гурван булш ìалтан шинæилсэн нь бүгд эрт цагт тоногдоæ сүйдсэний улìаас 
оршуулга илэрсэнгүй (Зураг 1-7, Хүснэгт-1). 

1-р дөрвөлæин булшны çүүн талын хоёр буланд буган хөшөө (100, 101-р буган 
хөшөө) ашиглаæээ. Малтлагын явцад дараас чулуун дундаас болон оршуулгын 
нүхнээс ваарны хагархай, хүний хавирганы хугархай, оюу сондор 1 ш гарсан болно 
(Зураг 1-3). 

2-р дөрвөлæин булшы çүүн талын хашлага чулууг буган хөшөө (102-р буган 
хөшөө)-гөөр хийæээ. Булш ìөн эрт цагт тоногдоæ сүйтгэгдсэн ч хүний ясны үлдэгдэл, 
ваарны хагархай, төìрийн баасны үлдэгдэл çэрэг çүйлс эìх цэгцгүй байдалтай 
гарав. Тухайлбал, булшны нүхнээс хүний үүдэн шүд, шуу болон дунд чөìөгний ясны 
хугархай, ìөн дараас чулуун дундаас хээтэй, хээгүй ваарны хагархай, төìрлөг 
боловсруулалтын хаягдал, ваарны хагархай çэрэг çүйлс илэрч олдсон (Зураг 4, 5).

3-р дөрвөлæин булшны хашлаганы гадна талаас төìрийн хаягдал, дотор талаас 
ваарны хагархай, бог, бод ìал (?)-ын эрүү, шүд, далны ясны хэсэг, булшны нүхний 
çүүн урд хэсгээс бод ìалын шүд çэрэг çүйлс илэрч олдсон болно (Зураг 6, 7). 

1.2.	Сорилтын	малтлага
Öац толгойгоос çүүн хойш 12.6 кì çайд, уулын нарийн аìанд баруун урдаас çүүн 

хойш 130 ì орчиì сунаæ тогтсон, 13 ì өндөр борæин чулуун ханан хад бүхий тогтоц 
буйг Авдар хад хэìээн нэрлэдэг. Энэхүү тогтоц нь наран ээвэр, салхи шорооноос 
нөìөр гаçар аæээ.

Гаçар çүйн байршил: Уìард өргөргийн 5301460, Дорнод уртрагийн 683205, далайн 
1 Монакогийн Нэн эртний хүн судлалын музейн судлаач, доктор (Ph)
2  Альп-Газрын дундад тэнгис орчмын Археологи, нэн эртний судалгааны хүрээлэн
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түвшнөөс дээш 1700 ì (Зураг 8). 
Авдар хадны өвөр бэлээс хуучин чулуун çэвсгийн çүйлс, ваар савны хагархай, 

төìрийн хаягдал çэрэг çүйлс түүвэр байдлаар олдсон тул 2011-2013 онд сорилтын 
ìалтлага хийæ хуучин чулуун çэвсгийн дээд үед холбогдох хэдэн çуун олдвор илрүүлэн 
судалæ үр дүнг нийтлүүлæээ. 

Дурсгалт гаçрын баруун хойд талд 10-20 ì çайд гаçрын хэвгийг чулуу өрæ тэгшлэн 
çассан гаçрыг илрүүлсэн ба 2011 онд 1х2 ì талбайд сорилтын ìалтлага хийæ эртний 
бууц суурин байæ болох ìагадлалтай хэìээн үçсэн юì. Улìаар дурсгалын хаìрах 
хүрээг 240 ì2 болохыг тогтооæ 2ì2 тутìыг дугаарлан А 6, А 6-8, В1, 2, С8, D 2-6, Е 2-4 
талбайг сонгон ìалтан шинæлэв (Зураг 9).  

Малтан судалсан талбай бүрийн гүн харилцан адилгүй буюу 5-40 сì байв. 
Малтлагаас чулуун çэвсгийн çүйлс, вааран савны хагархай, төìрийн хүдэр, хаягдал, 
ясны үлдэгдэл, ìодны нүүрс çэрэг хэдэн çуун олдвор хэрэглэгдэхүүн олдсоны 
çэрэгцээ галын ороì илэрсэн болно (Зураг 10). Олдворууд нь түүхийн олон үед  
холбогдохыг урьдчилсан байдлаар тогтоогоод байна. Энэ нь Авдар хад орчиìд 
хуучин чулуун çэвсгийн үеэс хүн суурьшиæ багаæ çэвсэг үйлдвэрлэæ байсан 
төдийгүй эрт цагт төìөрлөг боловсруулæ байсан гаçар болохыг илтгэнэ.

2.	хайгуул	судалгаа
Энэ æилийн хайгуул судалгааг Хойд таìирын голын хойд эрэгт хийæ 11 буган хөшөө 

илрүүлæ бүртгэснийг өìнөх судалгааны дүнтэй нэгтгэвэл нийт 109 буган хөшөө болæ 
байна. 

Эдгээрээс 100-107-р хөшөөг дөрвөлæин булшны булангийн хөшөө чулуу болон 
хашлага чулуу, 109-р хөшөөг хиргисүүрийн дагуул байгуулаìæид ашигласан байв 
(Зураг 11-14). 

3.	Òопографийн	хэмжилт	судалгаа
Монгол-Монакогийн хаìтарсан археологийн экспедицийн судалаачид Гол ìодны 

дурсгалт гаçарт аæиллаæ дэвсгэр çургийг шинэчлэн хийсэн юì. 
Судалгааны явцад нийт 483 булш бүртгэсний 214 нь яçгууртны булш, үлдсэн 269 нь 

дагуул болон æиæиг булш байна (Зураг 15). 
Ийнхүү Гол ìодны дурсгалт гаçрын хөрсийн онцлогоос шалтгаалæ элсэнд дарагдаæ 

ìэдэгдэхгүй шахаì болсон 63 булшийг шинээр бүртгэæ дэвсгэр çурагт тэìдэглэсэн 
юì. Мөн оршуулгын гаçрын хойд çах хийгээд Мөнхийн толгойгоос çүүн талын уулс 
хүртэл үргэлæилсэн чулуун çурааг илрүүлæ бариìтæууллаа. Жиæиг чулууг тодорхой 
çайтай цувуулан босоогоор нь çооæ хийсэн тэрхүү чулуун çурааг оршуулгын гаçарт 
орших бүлэг булшийг çаагласан шугаì хэìээн урьдчилсан байдлаар үçэæ байгаа 
билээ. Элсэн хөрсөнд дарагдсаны улìаас çариì чулуу нь гаçрын гадаргуу дээр 
ìэдэгдэхгүй болсон тул цаашид сорилтын ìалтлага хийæ чулуун çурааны үргэлæлэх 
урт, çориулалт çэргийг тодруулах шаардлагатай юì. 
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Зураг 1. 1-р дөрвөлжин булшны дэвсгэр ба хөндлөн огтлолын зураг
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Зураг 2. 1-р дөрвөлжин булшнаас олдсон хээтэй ваарны хагархай 

Зураг 3. 1-р дөрвөлжин булшнаас олдсон оюу сондор
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Зураг 4. 2-р дөрвөлжин булшны дэвсгэр зураг
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Зураг 5. 2-р дөрвөлжин булш, малтлагын 2-р үеэс олдсон бодын шүд, 

ваарны хагархай
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Зураг 6. 3-р дөрвөлжин булшны дэвсгэр зураг
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Зураг 7. 3-р дөрвөлжин булш, малтлагын 2-р үеэс олдсон төмөрлөг боловсруулалтын 

хаягдал, богийн эрүү, шүд, ваарны хагархай
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Зураг 8. Авдар хадны ерөнхий байдал (урдаас)

Зураг 9. Авдар хадны орчимд хийж буй малтлагын талбай 

(2014 оны малтлагыг ташуу зураасаар тэмдэглэв)
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Төмрийн хаягдал

Залтас

 
Шатсан яс Чулуун зэвсгийн зүйлс

Хээтэй ваарны хагархай

Төмөр хутганы хугархай  
Голын жижиг хайрга

Зураг 10. Авдар хадны суурингийн олдворын дээжис 
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Зураг 11. 2014 оны хайгуул судалгаагаар олдсон буган хөшөөдийн байршил 
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99-р буган хөшөө  100-р буган хөшөө

 101-р буган хөшөө

 102-р буган хөшөө

Зураг 12.Буган хөшөөний гар зураг
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103-р буган хөшөө 104-р буган хөшөө

 105-р буган хөшөө 106-р буган хөшөө

Зураг 13. Буган хөшөөний гар зураг
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 107-р буган хөшөө  109-р буган хөшөө

 108-р буган хөшөө

Зураг 14. Буган хөшөөний гар зураг
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Зураг 15. Гол модны дурсгалт газрын 

2014 онд хийсэн дэвсгэр зураг
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2014	оНД	ÁУлгАН	АЙМгиЙН	ÒЭШиг	СУМыН	НУÒАг	ÒАрВАгАÒАЙН	голыН	
хªНДиЙД	МоНгол-АМериКиЙН	хАМÒАрСАН	ÒªСлиЙН	хЭЭриЙН	

ШиНЖилгЭЭНиЙ	АНгиЙН	Үр	ДҮН

Б.Жаргалан, У.Гарднер

Удиртгал	

Монгол Улсын Шинæлэх Ухааны Акадеìийн Археологийн хүрээлэн ба Аìерикийн 
Нэгдсэн Улсын Йелийн их сургуулийн хаìтарсан археологийн төслийн хүрээнд Булган 
айìгийн Тэшиг суìын Тарвагатайн голын хөндийд 2014 оны 6 сарын 15-30 өдрүүдэд 
хээрийн шинæилгээний аæлыг çохион байгуулæ аìæилттай хэрэгæүүллээ. Судалгааны 
багийн бүрэлдэхүүнд Йелийн их сургуулийн докторант Б.Жаргалан, У.Гарднер нар, 
Уаёìинг ìуæийн археологич Д.Гарднер, Б.Бунгер нар, Шинэ Зеландын Соёлын 
өвийн төвийн ìэргэæилтэн Э.Бланшард, оюутан А.Жонсон, А.Каìерон, С.Руìшлаг, 
Ч.Уугандаваа, О.Гүæирìэг нар, тогооч П.Байгальìаа, æолооч Н.Батìөнх, Д.Ганбат 
нар хаìрагдсан болно1. 

Зорилго	

Уг төслийн урдаа тавьсан ерөнхий çорилго бол Тарвагатайн голын хөндийд 
археологийн нарийвчилсан хайгуулыг гүйцэтгэн эртний дурсгалуудыг бүртгэн 
судалгааны эргэлтэнд оруулахаас гадна эртний хүн аìын аìьдралын хэв ìаяг, 
ахуй хэрхэн өөрчлөгдөæ ирсэн болохыг судлах явдал юì. Ингэхдээ çөвхөн гаçрын 
хөрсөн дээр ил харагдах дурсгалуудыг хаìруулахаас гадна Монголын археологид 
харьцангуй бага судлагдсан бууц суурингийн судалгааг түлхүү хэрэгæүүлæ байна. 
Олон çууны турш хөрсөн давхаргуудад дарагдсан байдлаас болæ эдгээр эртний 
бууц суурингууд нүдэнд үл харагдах учир төслийн анхан шатнаас эхлүүлэн хайгуул, 
дурсгал бүртгэх арга çүйнүүд дээр анхаарлаа хандуулсан юì. 

2014 оны хээрийн шинæилгээний хүрээнд ерөнхий хоёр çорилгыг урдаа тавьсан. 
Нэгт, Тарвагатайн хөндийн салаа аìнуудад буй бүртгэгдсэн хиргисүүрүүдээс 
сонгон нарийвчилсан он цагийг тогтоох. Хоёрт, нарийвчилсан хайгуулаар илэрсэн 
бууц суурингуудаас сонгон сорилтын ìалтлага хийæ он цаг болон тухайн дурсгалын 
байдлыг олæ тогтоох болно. 

Хүрэл çэвсгийн үед хаìрагдах хиргисүүрүүдийн нарийвчилсан он цагийг 
тогтоох нь цаанаа Тарвагатайн хөндийд уг дурсгалыг босгох çаншил хэдий үеэс 
яìар шатлалтайгаар эхэлсэн болохыг олох ач холбогдолтой юì. Ингэснээр çөвхөн 
хиргисүүрийн ерөнхий он цагийг тодорхой болгохоос гадна тэдгээрийг барих болсон 
нийгìийн шалтгаануудыг тогтоох ач холбогдолтой болно. Энэ төслийн урдаа тавиад 
байгаа судалгааны ерөнхий асуултуудын нэг нь Монгол ба Өвөр Байгалын гаçар 
нутгаар өргөн тархсан хиргисүүрүүдийг эртний хүìүүс яìар нийгэì, ахуй, соёлын 
үндсэн дээр барьсан болохыг тогтоох явдалтай холбоотой. Хэдийгээр тэдгээрийг 
оршуулгын болон тахилгын çориулалтаар барих болсон гэсэн онол çонхилоод байгаа 
хэдий ч уг хүн аìын ахуйн аìьдралын талаарх бидний ойлголт дутìаг байгаа тул дээрх 
ерөнхий ойлголтоос цааших судалгаа çогсонги байдалтай байна. Ийìд эртний 
бууц суурингийн судалгааг түлхүү оруулæ ирэх шаардлагатай болсон юì. Энэхүү 
төсөл эхэлснээс хойш нийт 74 кì2 талбайд нарийвчилсан хайгуул хийæ 90 гаруй 

1  Б.Жаргалан. Булган аймгийн Тэшиг сумын Тарвагатайн голын хөндийд явуулсан археологийн 
судалгааны тайлан. ШУА-ийн АХГБСХ. Улаанбаатар, 2014.
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бууц суурин бүртгээд байна. Харин эдгээрээс чухаì аль нь хиргисүүртэй нэгэн он 
цагт хаìрагдаæ болохыг тогтоохын тулд хайгуулын үеэр олдсон хэрэглэгдэхүүн дээр 
тулгуурлан сорьцын ìалтлагуудыг хийæ нарийвчилсан он цаг тогтоох шаардлагатай 
болсон юì. Ингэснээр цаашид өргөн хэìæээний ìалтлаганд хаìрагдах бууц 
сууринг олæ тогтооæ хиргисүүртэй нэгэн үеийн хүн аìын өдөр тутìын аìьдралын 
талаарх ойлголтыг баяæуулæ судалгааны олон асуултын хариултыг олæ болох ач 
холбогдолтой. 

Судалгааны	арга	зүй	

Хиргисүүрийн малтлага. Тарвагатайн хөндийд хэд хэдэн гаçарт тоì хэìæээний 
хиргисүүрийн төвлөрөл бүртгэгдсэн. Эдгээр нь голдуу 5-6 хиргисүүрээс бүрдэнэ. 
Тус бүртээ дөрвөлæин хашлагатай, 8-24 ширхэг дагуулуудтай болно. Хиргисүүрийн 
он цагийг тогтооход бүрэн хэìæээний ìалтлага шаардагддаг боловч олон тохиолдолд 
он цаг тогтооход хэрэгтэй органик дээæ олддоггүй. Дээрээс нь Тарвагатайн хөндийд 
бүртгэгдсэн хиргисүүрүүдийн голын овгор чулуунууд тоногдолтын ул ìөртэй байлаа. 
Хэдийгээр дагуул байгуулаìæуудаас тахилд өргөсөн аìьтадын яс çэрэг çүлйс олддог 
боловч эдгээр дагуул байгуулаìæууд гол чулуун овгортой нэгэн цаг үед боссон 
эсэх асуудал шийдэгдээгүй байна. Ийìээс энэ төслийн хүрээнд хиргисүүрийн гол 
вогор чулуунаас гадна бусад хэсгүүдийн (хашлага чулуу, дагуул байгуулаìæ) он 
цагийг тогтоох арга çүйн дагуу ìалтлагуудыг явуулсан болно. Уг арга çүй нь чулуун 
дор буй хөрс хаìгийн сүүлд хэдэн æилийн өìнө наранд ил гарсан байсан эсэхийг 
тогтооход чиглэсэн байдаг тул хиргисүүрийн хэсэг болгоны чулууг хэдэн æилийн өìнө 
тавьсан болохыг ìэдэæ болно. Энэ арга çүй цаанаа олон дагуул байгуулаìæтай тоì 
хэìæээний хиргисүүрүүдийг удаан хугацааны турш эртний хүìүүс босгоæ уу, эсвэл 
олон хүний хүч хөдөлìөрийг төвлөрүүлэн нэг удаагийн аянаар барьсан уу гэсэн 
асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн. 

Тарвагатайн аìанд энэ çун аæилласан цөөн хоногт нийт 4 хиргисүүрээс он цагийн 
дээæ авахаар төлөвлөв. Ингэхдээ тус бүрийг нь тодорхой судалгааны çарчìын дагуу 
сонгов. Хаìгийн эхэнд ìалтлага судалгаанд хаìрагдсан хиргисүүр буюу TVP 2 
дурсгал нь Тарвагатайн голын хаìгийн өргөн салаа аìны эхэнд байрлахас гадна 
нийт бүртгэгдсэн хиргисүүрүүдээс хэìæээгээр хаìгийн тоì нь болно. Дараагийн 
хиргисүүр буюу TVP 172 дурсгал нь эхний хиргисүүрээс хойш өндөр энгэр дээр 
байрлана. Энэхүү дурсгалыг сонгох болсон шалтгаан нь эхний дурсгалаас холгүй 
çайнд байрлахас гадна гаçар çүйн байршлын хувьд тэс ондоо байсантай холбоотой. 
Үүнээс гадна хэìæээгээр бага, арай цөөн тооны дагуул байгуулаìæтай байв. 
Ингэснээр энэхүү хоёр өөр төрлийн хэв шинæтэй, хоёр өөр төрлийн гаçар çүйн 
байршилтай дурсгалуудыг харьцуулах болоìæ бүрдэæ байгаа юì. Гурав дахь 
хиргисүүр нь эдгээр хоёр дурсгалаас чанх çүүн тийш байрлах бөгөөд харьцангуй 
бага тоногдолтын ул ìөртэй байв. Гаçар çүйн байршлын хувьд харьцангуй çадгай 
уулын энгэр дээр байрлана. Хаìгийн сүүлд ìалтлаганд хаìргадсан хиргисүүр 
нь Улиатайн голын эрэг байрлана. Энд хэдийгээр тоì хэìæээний хиргисүүрүүд 
байрлах боловч өөр хоорондоо хол çайнд байгаа нь сонирхол татна. Үүнээс гадна 
уг хөндийн хаìгийн тоì хиргисүүрийн төвлөрлөөс тэс ондоо çохион байгуулалттай 
байна. 
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TVP2 дурсгалын нэгдүгээр дагуул байгууламж

Малтлаганд хаìрагдах хиргисүүрийн дагуул байгуулаìæийг сонгохдоо юуны 
өìнө тоногдолтонд хэр ихээр өртсөн болохыг анхааралдаа авав. Бүртгэлд 
хаìрагдсан хиргисүүрүүд болон тэдгээрийн дагуул байгуулаìæууд Тарвагатайн 
хөндийн хэìæээгээр тоногдолтонд ихээр өртсөн болох нь аæиглагдсан. Дараагийн 
нэг шалгуур нь дагуул байгуулаìæийн байршил юì. Бидний сонгосон хиргисүүрүүд 
гадна дөрвөлæин хашлаганыхаа дөрвөн талд дагуултай байсан бөгөөд урд талдаа 
хаìгийн ихээр төвлөрч байв. Чулуун хашлаганы өөр талд буй дагуул сонгон он цагийг 
нь тогтоосноор уг хиргисүүр хэр их хугацааны туршид баригдсан болохыг тогтоох 
болоìæтой болно. Дагуул байгуулаìæ болгоны гадна талаар хүрээ татаæ бүрэн 
талбайгаар нь цэвэрлэн ìалтлагыг гүйцэтгэв. Малтлагын үе болгон дээр гар ба фото 
çураг, нарийн тодорхойлолтыг гүйцэтгэв. 

Хиргисүүрээс OSL дээж авч буй үйл явц

Шинээр хэрэгæүүлæ буй он цаг тогтоох арга çүйн дээæийг авахдаа аль болох 
хөндөгдөæ хөдлөөгүй чулуу сонгоæ байлаа. Сонгосон чулууны нэг талд хүн багтахаар 
хангалттай тоì хэìæээтэй нүхийг чулууны ёроол нэг талаас ил гартал ухав. Үүний 
дараагаар 8 сì голчтой төìөр хоолойг чулуны хаæуу талаас ёроол доогуур алхаар 
нүдэн оруулæ шорооны дээæ авав. Хоолойг гаргахдаа гэрэлд цохиулахгүйн тулд 
дээæийг авч байгаа хүнтэй хаìт бүрэн хучиæ байв. Он цагийн дээæ авсан нүхний 
хаæуунаас ìөн хөрсний чийгшилт, сансрын цацраг идэвхийн дээæийг ìөн авав. 
Эдгээр нь он цагийн нарийвчлалыг бататгах нэìэлт дээæнүүд болно. 

Бууц суурингийн сорьц малтлага. Өìнө нь хэлсэнчлэн эдгээр сорьц ìалтлагууд 
нь хайгуул судалгааны үр дүнд илэрсэн бууц суурингуудын нарийвчилсан он цагийг 
тогтоох, тухайн дурсгалын байдлыг тогтоох çорилготой болно. Ингэснээр цаашид 
өргөн хэìæээний ìалтлага явуулах бууц сууринг олæ хүрэл çэвсгийн үеийн хүн аì 
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яìар аæ ахуй хэрэглэдэг байсан, хөдөлìөрийн яìар багаæ çэвсэг хэрэглэдэг 
байсан, яìар ахуйн эд хэрэглэл ашигладаг байсан çэргийг өдөр тутìын аìьдралын 
үйл аæиллагааны үр дүнд үлдсэн олдвороос тогтооæ болох юì. 

Аливаа бууц суурингийн дурсгалын он цаг, онцлогийг тогтоохын тулд хоёр төрлийн 
шатны сорьцын ìалтлага явуулав. Юуны өìнө гаçрын хөрсөн дээр болон дороос 
олдсон олдворын төвлөрөл ихтэй гаçарт 30х30 ì талбай татаæ 3 ì болгонд өрìөн 
шалгалтыг хийæ гарсан шороог бүрэн шигшинэ. Ингэснээр тухайн дурсгалын 
олдворын тархалтыг улаì нарийсгаæ байгаа юì. Ваарны хагархай, ìалын яс 
болон чулуун çэвсэг çэрэг олдвор гарсан сорьц болгон дэр туг çоосноор энэхүү 
нарийвчилсан тархалтыг аæиглаæ болно. Үүний дараагаар олдворын хаìгийн 
их төвлөрөлтэй хэсэгт тугны тархалтын байдлаас хаìаараад 1х1 ì юìуу бусад 
хэìæээний талбайг татан сорьцын ìалтлагыг гүйцэтгэв. Энэ нь çөвхөн тухайн 
гаçарт эртний хүìүүс оршин сууæ байсан эсэхийг тогтоохоос гадна он цаг тогтоох 
найдвартай дээæийг олоход чиглэсэн алхаì болно. Малтлагын үр дүнд гарсан бүх 
шороог шигшиæ олдсон олдворуудыг бүртгэлийн дугаарын дагуу савлан хадгалав. 

Урьдчилсан	үр	дүн	

2014 оны çуны хээрийн шинæилгээний судалгаагаар нийт 4 хиргисүүр ба 3 
эртний бууцыг ìалтлага судалгаанд хаìруулав. Хиргисүүр болгонос хоёр дагуул 
байгуулаìæ ìалтаæ радиокарбон ба OSL он цагийн дээæ авав. Эдгээрэс гадна 
хиргисүүрийн хашлага чулуунаас ìөн OSL дээæийг дангаар авав. Ингэснээр эдгээр 
он цаг тогтоох арга çүйнүүдийг хооронд нь харьцуулæ тухайн дурсгалын он цагийг 
илүү нарийвчлалтай тогтооæ болох юì. Гарсан он цагийн дээæүүдийг шинæилгээний 
гаçруудад явуулсан байгаа. Дагуул байгуулаìæуудаас илэрсэн адууны яснуудыг 
иçотопын судалгаанд хаìруулахаар төлөвлөæ байгаа. 

Малтлаганд хаìрагдсан эртний бууцнуудын хувьд TVP 141, 187, 232 дурсгалууд 
хаìрагдасан. Эдгээр нь гаçар çүйн байрлалын хувьд орчин үеийн наìарæаа, 
өвөлæөөтэй давхацаæ байснаас гадна эдгээр байршлаас хайгуулын явцад олон 
тооны ваарны хагархай, чулуун çэвсгүүд илэрсэн болно. Дурсгал болгон дээр 
1х1ì ба 2х2ì хэìæээтэй сорьцын ìалтлагын талбайг олдворын нягтрал ихтэй хэсэгт 
байршуулæ ìалтлагыг гүйцэтгэв. Эдгээр хэìæээтэй ìалтлагууд нь цаашид өргөн 
хэìæээний ìалтлага судалгааг чиглүүлæ өгөхөөс гадна нарийвчилсан он цаг тогтоох 
дээæ олох ач холбогдолтой. Үүнээс гадна эдгээр хэìæээнүүд нь нягтрал багатай 
бууц суурингийн судалгаанд аливаа соёлт давхарга, байгуулаìæ çэргийг олæ 
тогтоохо хаìгийн бага хэìæээний хүлээн çөвшөөрөгдсөн талбайнууд юì. TVP 141 
ба 187 дурсгалуудын ìалтлагын явцад эртний багана байршуулæ байсан ул ìөр ба 
галын ороì тус бүр илэрсэн. Он цагийн дээæ болгон ашиглагдах ìалын яс (çариì нь 
их хэìæээгээр түлэгдсэн) бүх дурсгалуудаас илэрсэн. 
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МоНгол-ФрАНЦыН	хАМÒАрСАН	“еВрАЗиАÒ”	ÒªСлиЙН	
2014	оНы	хЭЭриЙН	ШиНЖилгЭЭНиЙ	АЖлыН	ÒоВЧ	Үр	ДҮН

Ц.Төрбат, Д.Батсүх, Н.Баярхүү, Г.Энхбаяр

Монгол-Францын хаìтарсан “Евраçиат” төслийн хээрийн шинæилгээний 
анги 2004 оноос хойш Баян-Өлгий айìгийн нутагт эртний ба дундад çууны үеийн 
нүүдэлчдийн соёлыг ìалтан судлаæ байгаа билээ. 2014 онд тус төслийн хоёр бие 
даасан судалгааны баг тус айìгийн нутагт аæиллав. Эхний баг нь тус айìгийн 
Ногооннуур суìын нутагт эртний Түрэгийн оршуулгын дурсгалыг судлах çорилготой 
аæилласан бол Хоёрдугаар баг нь тус айìгийн Сагсай суìын нутагт хүрэл çэвсгийн 
үеийн нүүдэлчдийн оршуулга ба тахилгын дурсгалыг ìалтан судлах çорилготой 
аæиллав. 

Судалгааны	1-р	баг.	Ногооннуур	сум.
Монгол-Францын хаìтарсан археологийн “Евраçиат” төслийн 2014 оны хээрийн 

шинæилгээний ангийн эхний баг Баян-Өлгий айìгийн Ногооннуур суìын нутагт байх 
Их хатуугийн голын хөндийд 2014 оны 06-р сарын 18-наас 07-р сарын 12-ны хооронд 
хийæ гүйцэтгэсэн болно.

Уг судалгааны багт Монголын талаас ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн Хүрэл 
ба түрүү төìрийн үеийн судалгааны секторын доктор, дэд профессор Ö.Төрбат, тус 
секторын эрдэì шинæилгээний аæилтан Н.Баярхүү, Г.Энхбаяр нар, Францын талаас 
Байгалийн түүхийн Үндэсний ìуçейн аæилтан, доктор Л.Себестьян, В.Бернард нар 
оролцон аæиллав.

Их хатуугийн дурсгалт гаçар буй уулын голын хавчиг дэнæ Монгол Алтайн нурууны 
нэгэн тоìоохон салбар, Сийлхэìийн нурууны салбар уулсын дундуур урсах Их 
Хатуугийн голын баруун гар талд байрлана. Уг дурсгалт гаçар Ногооннуур суìын 
төвөөс 30 кì-т орших бөгөөд анх 2006 онд Н.Баярхүү, Т.Идэрхангай нар “Монгол 
Алтайн түүх археологийн дурсгалууд” төслийн явцад илрүүлæ бариìтæуулæээ. 
Бид энэ æилийн хээрийн судалгааны явцад Их Хатуугийн голын баруун талын дэнæ 
болон түүний урд талд орших нэгэн æиæиг цутгалын эрэг дагуу байрласан 100 гаруй 
дурсгалын тархалтыг тогтоон гэрэл çургаар бариìтæуулсан болно (Зураг 1).

Бидний ìалтлага судалгаа хийсэн талбайд нэлээд олон дурсгал өөр хоорондоо 
тийì ч холгүй çайтай оршино. Тухайлбал, Түрэгийн үеийн тахилын онгон 5, хүн чулуун 
хөшөө 2, булш 5, тахилын хашлага бүхий хүрлийн үеийн хөшөө чулуу 3 бий. Бид энэ 
æилийн тухайд дээрх талбайд буй таван булшийг ìалтан судлах çорилт тавин аæиллав. 

Гэвч ìалтлагын явцад дээрх таван булшны çөвхөн нэг нь түрэг булш, хоёр нь 
хүннүгийн үеийн тахилгын байгуулаìæ, хоёр нь тодорхойгүй чулуун байгуулаìæ 
болох нь илэрхий болов. Эдгээр дурсгалууд гадаад çохион байгуулалт болон хэлбэр, 
хэìæээ çэргээрээ бидний дугаарласанаар 5-р булшнаас бусад нь түрэг булшны 
хэлбэртэй нэлээд ойролцоо байсан юì. Гэтэл ìалтлага хийæ үçэхэд 1-р дурсгал 
түрэг булш, 2 болон 5-р дурсгал Хүннүгийн үеийн тахилгын байгуулаìæ, 3 болон 4-р 
дурсгалын тухайд ìалтлагын явцад он цагийг баттай тогтоох яìар нэг çүйл гараагүй, 
харин өнгөн хөрсний цэвэрлээгээний явцад ìалын хэдэн ширхэг ясны хугархай 
хэлтэрхий төдий гарсан тул он цаг, үүрэг çориулалт тодорхойгүй. 

Түрэг булшы тухайд оршуулга нь эрт цагт тоногдсон шинæтэй бөгөөд үүний 
дээр ìэрэгч аìьтад ихээр үүрлэсний улìаас хүн болон адууны яснууд холилдоæ 
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эìх çаìбраагүй болсон байна. Хэдий холилдсон боловч хүн болон адууг толгойгоор 
нь эсрэг çүгт хандуулсан нь анхны байралдаа байгаа хүний шилбэний яс, адууны 
толгой болон цээæин биеийн хэсгээс тодорхой ìэдэгдсэн юì. Хүнээ толгойгоор нь 
хойд çүгт чиглүүлæ дээш харуулан хэвтүүлсэн байсан бол адууг толгойгоор нь урд çүгт 
чиглүүлэн хоньчилон тавьсан байæээ. Хүний гавал болон çариì яснууд нь илрээгүй 
болно. Хүн ìорь хоёрыг çаагалæ нарийн хавтгай чулуугаар хашлага хийсэн  нь хүний 
хөл талд эвдэгдээгүй хэвээр илэрсэн (Зураг 2). Булшнаас хадгалалтын хувьд нэлээд 
ìуудсан боловч дотроо хэдэн ширхэг төìөр çэвтэй суì бүхий үйсэн саадаг олдсон 
бөгөөд суìны ìодонд хийсэн судалгаагаар 6 ширхэг суì нь бүгд нэг ìодноос 
гаргаæ авсан болохыг тогтоосон юì (Зураг 3).  

Их Хатуугийн хүн чулуун хөшөө бүхий тахилын онгоноос он цаг тогтоох дээæ авч 
бидний ìалтсан 1-р булштай харьцуулах çорилгоор ìалтлага хийсэн боловч тэндээс 
яìар нэг эд çүйл, тахилгын шинæ тэìдэг çэрэг он цаг тогтоох çүйл илрээгүй болно. 
Мөн эдгээр дурсгалаас çүүн тийш нэлээд çайтай орших хүрлийн үеийн çэрэгцээ 
3 хөшөө чулууг тахилын хашлага чулуун дотор босгосон байгаа бөгөөд çүүн талдаа 
ганц æиæиг цагариг хэлбэрийн дагуул байгуулаìæтай. Эдгээр хөшөөдийн он цагийг 
тогтоох дээæ авах çорилгоор нэгэн цагарган чулуун байгуулаìæийг 20х50 сì 
хэìæээтэй ìалтаæ үçсэн боловч дээæинд авч болох яìар çүйл илрээгүй тул буцааæ 
нөхөн сэргээсэн болно. 

Зураг 1. Дурсгалуудын тархалтыг он цаг болон хэлбэрээр ангилсан тойм зураг.

Үйлдсэн © В.Бернард (2014).
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Зураг 2. Түрэгийн морьтой оршуулгын фотограметрийн дүрс.

Зураг 3. Сумны модонд хийсэн судалгаа
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Судалгааны	2-р	баг.	Сагсай	сум.	
Уг судалгааны багт Монголын талаас ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн Хүрэл 

ба түрүү төìрийн үеийн судалгааны секторын доктор, дэд профессор Ö.Төрбат, 
тус секторын эрдэì шинæилгээний аæилтан Д.Батсүх, Н.Баярхүү, Г.Энхбаяр нар, 
Францын талаас Францын Öөлийн ба Хээр талын хүрээлэнгийн çахирал доктор, 
профессор П.Х.Жискар оролцон аæиллав. Хээрийн судалгаа 2014 оны 08 сарын 
02-ноос 09 сарын 01 хүртэл хугацаанд Баян-Өлгий айìгийн Сагсай суìын нутаг 
Öагаан Асгад явагдаæ нийт хүрлийн үеийн 18 булш, 2 тахилгын байгуулаìæ, 1 ширхэг 
туршилтын шуудууг тус тус ìалтан судалæээ. Бидний ìалтан судалсан эдгээр булшны 
ихэнх нь 4 талдаа хөшөө чулуутай, дөрвөлæин болон дугуй хүрээтэй байдаг Сагсай 
хэлбэрийн булшнууд болно.  

Манай төслийн баг Öагаан Асгын дурсгалт гаçрын баруун урд хэсэгт орших 
хиргисүүр ба Сагсай хэлбэрийн булш бүхий энэхүү оршуулгын цогцолбор гаçрын 
нийт 24 булшийг 2007 оноос эхлэн дөрвөн æилийн хугацаанд ìалтан судалсаар 
энэ æил дуусгав. Сагсай хэлбэрийн булшинд оршуулсан хүндээ яìарваа нэгэн 
эд өлгийн çүйл дагалдуулдаггүй боловч хүний ясны хадгалалт ìаш сайн байдаг 
билээ. Ийì учраас бид тус бүлэг оршуулгын гаçрын хүний ясны бүтцэд генетик 
болон патологийн судалгаа хийæ тэдгээрийн аæ байдал, бодгалуудын хоорондын 
холбоо хаìаарал, өвчлөл çэргийг тогтоохоос гадна тэдний аìьдарч асан он цагийг 
нарийвчлан тогтоох çорилт тавьæ байгаа билээ. Эдгээр дурсгалт гаçраас çүүн тийш 
орших Öэнгэл хэлбэрийн дурсгалаас 2 ширхэгийг ìалтан шинæилæ он цаг тогтоох 
çорилгоор çариì нэг дээæ авсан. Мөн Хар чулуутын голын гүүрнээс баруун хойд çүгт 
орших Öагаан Асга-II дурсгалт гаçраас түрүү хүрлийн үед холбогдоæ болçошгүй 2 
булш илрүүлэн ìалтав. Үүнээс гадна Öагаан Асгын баруун хэсгийн дурсгалт гаçрын 
хойд талд найìан чулуут тахилгын æиæиг байгуулаìæууд хагас дугуйрсан байдалтай 
орших хэсэгт сорьцын сувгийг 20 сì гүнтэйгээр ìалтсан боловч яìар нэгэн эртний 
байгуулаìæ илрээгүй болно. 

Эдгээр булшнуудад хүнээ голчлон баруунаас баруун хойш чигт толгойг 
нь хандуулан оршуулсан байна. Үүнээс гадна 4 булш хоосон байв. Ялангуяа 24-р 
булш хэдийгээр 9,9 ì голчтой овгор, битүү чулуун дараастай байсан боловч хоосон 
байсан билээ. Түүнчлэн 7-р, 22-р, 24-р ба TsA-2-2-р булшнууд хоосон байв. 

Энэ æилийн ìалтлагын явцад хэд хэдэн булшнаас дараасны түвшинд шавар 
савын хагархай гарсан болохыг онцлон тэìдэглэх нь çүйтэй. Мөн хүний араг ясны 
цээæин хэсгээс илэрсэн 1 ширхэг ясан çорх одоогоор энэхүү соёлын булшнаас 
гарч буй анхны эд өлгийн çүйл болно. Хэдийгээр ихэнх булшнаас илэрсэн хүний 
ясны хадгалалт сайн боловч цөөн çариì булш, түүний дотор эртний гаçрын өнгөн 
хөрсөн дээр тавьæ чулуугаар даруулан оршуулсан хүний ясны хадгалалт харьцангуй 
ìуу байлаа. Мөн хэд хэдэн булшнаас илэрсэн хүний ясанд патологийн асар их 
өөрчлөлттэй байсан болохыг дурдая. Үүний дотор 2 ба 5-р булшийг онцлон тэìдэглэх 
нь çүйтэй. 
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Зураг 1. Цагаан Асгын дурсгалт газрын дэвсгэр зураг

 ДУРСГАЛ №2014-1. Öагаан Асгын төв хэсэгт орших хэсэг чулуун байгуулаìæийн 
баруун çахад орших Öэнгэл хэлбэрийн тэгш өнцөгт хүрээтэй байгуулаìæийн баруун 
талд урдаас хойш цувраагаар байрлах 5 чулуун байгуулаìæийн голынх нь буюу урд, 
хойно аль ч талаасаа 3 дахь нь юì. Хэлбэрийн хувьд çүүн урдаас баруун хойш чигтэй 
сунасан тэгш өнцөгт хэлбэртэй байна. Дараасны баруун талаар чулуу бага бөгөөд 
голын хайрган чулуугаар дараасыг хийсэн. Дараасны урд çахаар хавтгай чулууг 
босгон хийсэн хашлага цухуйна. Öэнгэл хэлбэрийн тахилгын байгуулаìæийн баруун 
талд байх ийìэрхүү чулуун дараастай, тэгш өнцөгт болон тодорхой хэлбэргүй чулуун 
дараасуудыг бид 2011 оноос цөөн тоогоор ìалтан судласан болно.   

Малтлагын 1-р үеийг гүйцэтгэхэд тэгш өнцөгт хэлбэртэйгээр хавтгай чулуудыг 
босоогоор нь хавиргалан çооæ хашлага хийн доторхи талбайг голын хайрган 
чулуугаар битүү дүүргэсэн байв. Зүүн талын хашлагын төв хэсэг бага çэрэг нурсан 
байв. Хэìæээ: өргөн 4,1-4,5 ì, урт 7,6 ì. 

Зүүн урдаас баруун хойш чигтэй хөндлөн тэнхлэгийг чулуун байгуулаìæийн дагуу 
хагаслан татаæ тэнхлэгийн çүүн хагасын дараасыг хуулæ хөндлөн огтлолыг гаргахад 
төв хэсгээс бодын далны толгойн хэсэг гарав. Бариìтæуулалтын дараа үлдсэн 
баруун талын дараасыг хуулæ ìалтлагын 2-р үеийг гүйцэтгэхэд хүрээний төвөөс 
æиæиг хайрган чулуу бүхий элсэн үе гарсан ба хашлагын дагуу уртааш çурвас хүрэн 
бор толбо илрэв.

Гэрэл çургаар бариìтæуулан 3-р үеийн ìалтлагыг өìнө илэрсэн толбоны дагуу 
үргэлæлүүлэхэд тус бүр хайрган чулуун чигæээстэй 5 ш çууван дугуй нүх бүхий çохион 
байгуулалт илэрч №4-р нүхний аìсрын орчìоос бог ìалын сүүæний хугархай гарав. 
Бид уг нүхнүүдийг ертөнцийн çүгээр урдаас хойш чигтэй дугаарлав. Эдгээр нүхнүүд 
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бараг нэг эгнээнд бөгөөд 340 хэìийн чигт хандсан. Үүнийг хөндлөн огтлолын çурагт 
оруулахын тулд нэìэлт тэнхлэгийг А1 цэгээс баруун тийш 85 сì çайд В цэгийг үүсгэн 
шилæүүлæ нүхнүүдийн төв хэсгээр дайран гарсан тэнхлэгийг татан гар çургийг хийв.

Малтлагын 4-р үед тус 5 ширхэг нүхний доторх чулуудыг авч ìалтлагыг 
үргэлæлүүлэхэд №1 дугаартай нүхнээс хэсэг ìодны үлдэгдэл төв дундаас нь илрэв. 
Харьцангуй дөрвөлæиндүү хэлбэртэй, гүехэн. Хэìæээ: 110х80х80 сì. №2-оос 1 ш 
богийн асуух нурууны яс, æиæиг ìодны үлдэгдэл гарав. Жиæгэвтэр, дугуй хэлбэртэй. 
Хэìæээ: 85х85х88сì. №3-аас ìөн адил æиæиг ìодны үлдэгдэл. Уртлаг, çууван дугуй 
ба гүехэн. Хэìæээ: 94х75х86 сì. №4 Хоосон. Зууван дугуй хэлбэртэй. Хэìæээ: 
100х95х78 сì. №5-ын баруун ханаас бага çэрэг нүүрс гарсан боловч ìөн адил 
хоосон. Дугуйвтар хэлбэртэй. Хэìæээ: 106х80х78 сì.  

ДУРСГАЛ №2014-2. Дээрх дурсгалаас баруун урагш орших Öэнгэл хэлбэрийн 
дугуй хүрээтэй байгуулаìæ бөгөөд çүүн талдаа 85 сì çайд хөшөө чулуутай юì. 
Хүрээний хойд хэсэгт байх çууван дугуй хэлбэрийн байгуулаìæийг хавтгай, голын 
хайрган чулуудыг уртааш нь босгон гаçарт çооæ хийсэн бөгөөд үүний баруун хойд 
талд нэгэн бусдаасаа арай тоìхон хөшөө бололтой чулуунд №2 гэсэн дугаар өгөв. 
Дугуй хүрээний баруун урд талд бас нэг хөшөө бололтой тусдаа чулуу буйд №3 
гэсэн дугаар өгөв. Хүрээний чулууд нэлээд хөрсæиæ çариì хэсэг тодорхой сайн 
ìэдэгдэхгүй байв. 

Малтлагын 1-р үед тахилын байгуулаìæийн çохион байгуулалт ìаш тодорхой гарч 
ирлээ. Ерөнхийдөө Öэнгэл хэлбэрийн дурсгал баруун, çүүн талаараа тасалдсан 
байдаг бөгөөд тус хүрээн дотор буй çууван дугуй байгуулаìæийн өìнө талд гол 
тэнхлэгийн дагуу гал түлсэн ороì байдаг. Дугуй хүрээний хойд хагаст орших çууван 
дугуй байгуулаìæийн хүрээг ìөн хавтгай саарал чулуудаар босгоæ хийсэн бол хойд 
талд нь 5 ш хавтгай (хүрээг хийсэн чулуудыг бодвол тоì) чулууг уртааш нь буюу гонçгой 
талаар дээш босгон çооæээ. Эдгээрийн голд тоì цагаан хайрган чулууг буюу хөшөө 
чулуу №2 бий. Дугуй байгуулаìæийн çүүн талд буюу хаалганы харалдаа 85 сì çайд 
№1 дугаартай хөшөө байх бөгөөд хугарсан байдалтай илрэв. Мөн баруун урд талд 
нь 1 ш хайрган чулуу хүрээний гадна талд байх нь хөшөө чулуу №3 юì. Тус хайрган 
чулууны нэг тал хагарсан бөгөөд хагарсан талыг доош харуулан тавьæээ. 

Хойд талын çууван дугуй байгуулаìæийн өìнө 57-68х115 сì хэìæээтэй тэгш өнцөгт 
хэлбэртэй талбайд 5 сì гүнтэй шалгаæ үçэхэд 60х80 сì хэìæээтэй толбонд 3 сì 
çуçаан галын ороì илэрсэн болно. Эндээс шатсан ìодны хэсгүүдээс он цаг тогтоох 
дээæ авав. Хойд талын çууван дугуй байгуулаìæийн дотор талд шалгалт хийхэд юу 
ч илэрсэнгүй боловч №2 дугаартай хөшөө чулууны өндөр 57 сì болох нь тодорхой 
болов.  

Чулуун байгуулаìæийг хавтгай, нарийн, æиæгэвтэр чулуудаар хийсэн. Хэìæээ: 
хойноос урагш 5,5 ì, баруунаас çүүн тийш 4,4 ì. Дугуй хүрээний төвийн хойд хэсэгт 
çууван дугуй хэлбэртэй байгуулаìæ байх бөгөөд 1,7 ì урт, 1,5 ì өргөн. Хүрээний 
çүүн талын тасархайн урт 65 сì, баруун талынх 55 сì. Хөшөөний хэìæээ: №1. Өргөн 
22 сì, çуçаан 20 сì, өндөр 23 сì, №2. Өргөн 27 сì, çуçаан 16 сì, өндөр 35 сì, №3. 
Урт 28 сì, өргөн 32 сì, çуçаан 16 сì.  

СОРЬÖЫН СУВАГ. Баруун, çүүн чигтэй 6х2 ì талбайд 20 сì гүнтэй шуудуу ìалтан 
шалгахад яìарч нүх толбоны çүйл ìэдэгдсэнгүй. Тус шуудуунаас баруун тийш 3 ì 
çайд хагас дугуйрсан байдлаар хиргисүүрийн тахилгын дагуул болох 8 чулуут æиæиг 
дугуй байгуулаìæ бөгөөд çэрэг булшны дараас байæ болçошгүй хэсэг хавтгай чулууд 
байсан тул шалгалт хийсэн болно.   

ÖАГААН АСГА-2. Хар чулуутын голын баруун эрэг, ертөнцийн çүгээр голын хойд 
талын өргөн дэнæ дээр Хар чулуутын голын бетонон гүүрнээс баруун хойш çүгт 2 кì 
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çайд энэхүү дурсгалт гаçар оршино. Энд нийт 3 булш бий. Эдгээрийг бид çүүн урд 
талаас нь дугаарлаæ 1-р ба 3-р булшийг ìалтан судлав.  

1-р булш. Дугуй хэлбэртэй, хавтгай чулуун дараастай булш байсан бололтой. 
Хараìсалтай нь çэргэлдээ байх орчин үеийн каçах иргэдийн булшнуудад их 
хэìæээгээр чулууг нь авч хэрэглэсэн тул анхны хэлбэр төрх нь алдагдсан байна. 
Дараасын çах ба  төв хэсгээр илүү овгор, харин баруун талаараа дараас ниìгэн, 
чулуу цөөтэй юì. Хэìæээ: баруунаас çүүн тийш 7,3 ì, хойноос урагш 7 ì. Дараасын 
төвд 3 ш хавтгай чулууг гурвалæлан өрæ хийсэн нь аæиглагдав. Малтлагын 1-р үеийг 
гүйцэтгэхэд дараасын баруун талаар бага çэрэг хөрс нь цайвар болоод чулуугүй 
байв. Мөн дараасын баруун çах орчиìд хавтгай чулууг урдаас хойш чигтэй уртааш 
нь хавиргалан çоосон байна. Дараасын төв хэсгийн çүүн талаас 1 ш шавар савын 
хагархай /№1/, бог ìалын далны ясны хагарсан хэсэг 1 ш тус тус гарав. Түүний 
баруун талаас шавар савын ёроолын хэсэг, төв хэсгээс хэд хэдэн хагархай гарав. 
Дээрх шавар савны хагархайнуудад нэгдсэн нэг дугаар /№1/ өгөв. Дараасын 
баруун çахад дахин хавтгай чулуудаар гурвалæлан өрсөн байсны çүүн хойд талын 
хавтгай чулууг нь урьд дараас чулууг тонох явцдаа авч хаясан бололтой. Хөндлөн 
огтлолыг хойноос урагш чигтэйгээр гаргасан бөгөөд дараасын төв хэсэгт хавтгай, 
тоì чулуудыг уртааш нь çүүн урдаас баруун хойш чигтэй çууван дугуй хэлбэр гарган 
тойруулан тавьæ хүрээ гарган, төв хэсгийг нь хөндлөөш нь тагласан байгуулаìæ 
илрэв. Түүний дээр тус байгуулаìæийн çүүн урд хэсэгт өìнөх гурвалæин байгуулаìæ 
бий. Чулуун дараасыг нэг үе голын хайрган болон хавтгай чулуудыг ашиглан хийсэн 
байна. 

Малтлагын 2-р үед тэнхлэгийн баруун хэсгийн буюу үлдсэн дараасыг хуулæ 
хүрээг үлдээхэд дараасын төвд çүүн урдаас баруун хойш чигтэй хавтгай чулуун 
дараас бүрэн гарав. Дугуй хүрээг хайрган чулуугаар тойруулан хийсэн нь үе 
үе тасалдсан байдалтай болæээ. Булшны төвийн чулуун байгуулаìæийн хэìæээ: 
3,8х1,8 ì. Малтлагын 3-р үеийг гүйцэтгэн чулуун дараасыг хуулахад çүүн урдаас 
баруун хойш ìаягтай хайрган чулуун чигæээстэй оршуулгын нүх илрэв. Нүхний 
дотор хойд талд уртааш нь ниìгэн хавтгай, урт чулууг хийн урд талаар нь хайрган 
чулуугаар битүү чигæсэн байв. Малтлагын 4-р үеийг гүйцэтгэн хайрган чулуудыг хуулæ 
оршуулгын нүхний хэлбэрийг хөөн ìалтаæ хойд талын хавтгай чулууны суурийг гаргав. 
Энэ үед тус чулууны хойд талд оршуулгын нүхний үргэлæлэл бололтой толбо байна. 
Тус хавтгай чулууны баруун талын суурийг арай æиæгэвтэр хавтгай чулуугаар хашиæ 
тулган тавьсан байх бөгөөд хойд хэсгийг тусгаарлан хаìгаалсан ìэт сэтгэгдэлийг 
төрүүлнэ. Малтлагын 5-р үед тус хавтгай чулууг хуулан үргэлæлүүлэхэд дахин 2 
ширхэг хавтгай чулууг давхарласан байдлаар тавьсан байх нь илэрсэн бөгөөд энэ 
түвшинд эх гаçрын хөрс гарав. Мөн оршуулгын нүхний хойд талын гадна çах үл ялиг 
хойш тэлсэн ба чулуун дараасын баруун çахын хөрсөн дотроос хүний гавлын яс 
цухуйв. Энэхүү оршуулгын нүхийг хойш чигтэй ташуулдан хавсан байдлаар буюу 
хөìөглөн ухаæ оршуулгаа хийсэн байна. Малтлагын 6-р үеийг үргэлæлүүлэн чулуудыг 
хуулан авахад нарийн æиæиг нүхэнд хүнийг толгойгоор нь баруун хойш хандуулан 
тэнэгэр байдлаар оршуулсан оршуулга илрэв. Нүүрээр çүүн хойш харуулæээ. 
Гавал, çүүн гарын шуу, 3 ширхэг нуруу, хөлийн яс буюу бөгсөн биеийн хэсэг анхны 
байрдлаараа гарсан бол баруун гарын (?) бугалга, 1 ширхэг нуруу байх нь хөдөлæ 
анхны байрлалаа алдсан байна. Öээæний орчìын яс байхгүй. Хоёр хөлийн тавхайн 
орчиì хүний хавирга нэг, хоёр хөлийн гуяны дотор талд хэсэг нурууны (?) яс бий. 
Мэрэгч эдгээр яснуудыг хөдөлгөсөн бололтой. Нүхний хэìæээ: 300х180 сì. Дотор 
æиæиг нүхний хэìæээ: 205х50 сì. Үеийн гүн: 110 сì.
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Зураг 2. 2-р булшны малтлагын үеүдийн зураг

 



Шинжлэх Ухааны академи археологийн хүрээлэн

80

Зураг 3. 2-р булшны оршуулга илэрсэн байдал 

Зураг 4. 6-р булшны чулуун дараасны дэвсгэр зураг ба хөндлөн огтлол 
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Зураг 5. Дурсгал №1. 

Зураг 6. Дурсгал №2

Зураг 7. Цагаан Асга-II дурсгалын 1-р булш
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Зураг 8. Цагаан Асга-II дурсгалын 1-р булшны оршуулга

Зураг 9. Цагаан Асга-I дурсгалын 15-булшны дараас чулууны фотограметрийн дүрслэл 
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МоНгол-СолоНгоСыН	хАМÒАрСАН	“СоЁлыН	ªВиЙг	СУДАлЖ,	
хАМгААлАх”	ÒªСлиЙН	2014	оНы	хЭЭриЙН	ШиНЖилгЭЭНиЙ	

АЖлыН	УрЬДЧилСАН	Үр	ДҮН

Д.Цэвээндорж, Н.Батболд, Б.Дашдорж
Бён Ён Хуан, Вүэ Мен Хуан.	

Монгол Улсын ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн БНСУ-ын Соёлын Өвийн Үндэсний 
хүрээлэнтэй хаìтран “Соёлын өвийг судалæ хаìгаалах нь” эрдэì шинæилгээний 
төслийг 2009 оноос эхлэн хэрэгæүүлæ байна. Тус төслийн хүрээнд 2009-2013 онд 
Говь-Алтай айìгийн Чандìань, Бигэр, Халиун, Баян-Уул, Төгрөг, Бугат, Тонхил, Дарви, 
Есөнбулаг, Эрдэнэ, Öогт, Алтай, Шарга, Öээл, Хөхìорьт, Баян-Уул, Жаргалан, 
Тайшир, Дэлгэр çэрэг суìдын нутгаар археологийн хайгуул судалгааг явуулæ тухайн 
бүс нутагт буй археологийн дурсгалуудыг илрүүлэн бүртгэæ бариìтæуулах аæил 
хийсэн. Археологийн хайгуул судалгааны явцад Говь-Алтай айìгийн 18 суìын нутгаас 
нийт 4327 дурсгал олæ илрүүлæ улìаар “Монголын соёлын өв” 4 боть цуврал тайланг 
хэвлүүлээд байна. 

2014 онд Монгол-Солонгосын хаìтарсан төслийн хүрээнд Говь-Алтай айìгийн 
Жаргалан суìын нутаг Зүрх ууланд буй хүрэл çэвсгийн болон хүннүгийн үед холбогдох 
оршуулгын дурсгалт гаçар ìалтлага судалгаа, Жаргалан суìын нутагт археологийн 
хайгуул судалгааг үргэлæлүүлэн хийлээ.

Монгол-Солонгосын хаìтарсан хээрийн шинæилгээний анги Зүрх ууланд буй 
эртний булш оршуулгын дурсгалыг археологийн арга çүйн дагуу ìалтан шинæилæ, 
түүх соёлын дурсгалыг судлах çорилгоор 2014 оны 6-р сарын 08-наас 6-р сарын 22-
ны өдрийг дуустал 15 хоногийн хугацаатай аæиллав.         

МАлÒлАгА	СУДАлгАА

Говь-Алтай айìгийн нутаг Жаргалан суìын төвөөс çүүн хойш 5 орчиì кì çайд 
“Зүрх” хэìээх бараантан харагдах наìхавтар уул бий. Энэхүү ууланд Монгол нутагт 
аìьдарч байсан эртний нүүдэлчдийн үлдээсэн олон үеийн дурсгал ихтэй бөгөөд 
түүнийг тойроод нийт 320 орчиì хүрлийн үеийн булш, хиргисүүр, Хүннүгийн үед 
холбогдох 58 æиæиг булш бүхий оршуулгын гаçар байдаг.

Монгол-Солонгосын хаìтарсан хээрийн шинæилгээний анги Зүрх уулын орчиìд 
эртний нүүдэлчдийн таван булшийг ìалтан судлав. Эдгээр нэг нь хүрлийн үеийн булш 
байсан бол бусад нь Хүннү улсын  (НТӨ III-МЭ I çуун) үед холбогдоно.

хүрлийн	үеийн	дурсгал.

1-р	булш. Зүрх уулын дунд орших Дэл-Улаан уулын өвөрт тархан байрласан Хүрэл 
çэвсгийн үед холбогдох (НТӨ 3000 æил орчиì) бүлэг дурсгалаас дугуй хэлбэрийн 
чулуун хүрээтэй, төв хэсэгтээ çууван дугуй хэлбэрийн æиæиг хашлагатай булшийг 
сонгон ìалтав. Голч хэìæээ: 400 сì. Булшны дараас нь багавтар чулуудаар дүүргэæ, 
гадуур нь тоì чулуудыг цагариглуулан өрæ үйлдсэн хүрээтэй болох нь ìэдэгдэв 
(Зураг-1). Дараасны голд баруунаас çүүн тийш чиглэлтэй çууван дугуй хэлбэрээр 
эгнүүлэн өрсөн æиæиг хашлага гарав. Гаçрын өнгөн хөрсний түвшнээс доош 30 сì 



Шинжлэх Ухааны академи археологийн хүрээлэн

84

гүнд толгойг нь баруун тийш хандуулан, нүүрийг нь хойд çүгт харуулæ хаæуу талаар 
нь хоёр хөлийг нь нугалæ тавьсан хүний оршуулга илрэв (Зураг-2). Ясны хадгалалтын 
байдал сайн. Оршуулганд дагалдуулан тавьсан эд өлгийн çүйл гарсангүй.

Зураг-1. Өнгөн хөрсийг цэвэрлэсний дараа. Зураг 2. Оршуулга

хүннүгийн	үеийн	дурсгал.	
Зүрх уулын баруун урд талын наìхавтар уулыг Элст толгой гэх бөгөөд энэ 

толгойн хойд тал болон баруун энгэрт Хүннү улсын  (НТӨ III - НТ I çуун) үед холбогдох 
нийт 58 æиæиг булш бүхий оршуулгын гаçар бий. Тус шинæилгээний анги эдгээр 
дурсгалаас баруун энгэрт гурав, хойд талд нэг булшийг сонгон ìалтлага судалгаа 
хийлээ.

Зураг 3. Зүрх уулын Элст толгойн Хүннүгийн дурсгалууд.
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Зураг 4. Зүрх уулын Элст толгойн Хүннүгийн дурсгалуудын дэвсгэр зураг.

1-р	булш. Зүрх уулын баруун салаа болох Элст толгой хэìээх өндөрлөг хадан 
уулаас баруун хойд çүг рүү наìсаæ тогтсон дэл хадтай довцогийн ар шил дээр, 
хойд уулаас уруудаæ буусан нар ээвэр налуу энгэрт бусад дурсгалаас ганцаар 
өндөрлөгт сондгой орших хүрэн болон саарал өнгийн тоì борæин чулуугаар 
үйлдсэн дугуй хэлбэрийн тоì цагариган хүрээтэй, голдоо хонхортой булш юì. 
(Зураг-5). Уг дурсгалын голч 9 ì. Хадгалалтын байдал дунд çэрэг. Малтлагын явцад 
чигæээс чулуудын çавсраас 2 төрлийн ваарны их бие, аìсар, ёроолын хагархай 
хэсгүүд гарч байв. (Зураг-6).

Зураг-5. Өнгөн хөрсний
цэвэрлэгээний дараах байдал.

Зураг-6. Оршуулгын нүхний чигжээс 
чулууд

             
Малтлагыг үргэлæлүүлэн гаçрын өнгөн хөрсний түвшнээс доош 360 сì гүнд 

хүрэхэд çүүн хойд çүгт 30о чиглэлтэй авсны дээд хэсэг буюу банçан тагны орой 
илэрсэн (Зураг-7) ба түүнийг оршуулгын нүхний голд байрлуулæ хаæуу талын хөндий 



Шинжлэх Ухааны академи археологийн хүрээлэн

86

çайг улаан хүрэн өнгийн æиæиг хад чулуудаар çавсаргүй чигæиæ хаìгаалсан нь 
ìодон авс хэвээ алдалгүй хадгалагдаæ үлдэх нөхцөл болæээ. Оршуулгын нүхний 
хойд хана дагуух хөìөгнөөс хонины толгой болон богийн бусад ясууд олон тоогоор 
гарч байв. Хашлагыг тагласан хөндлөн банç нь дунд болон хойд хэсэгтээ цөìөрч 
хугарсан нь тонуулчдын ул ìөр бололтой. 

Зураг-7. Бунханы таг илэрч буй байдал Зураг-8. Гадна талын бунхан

Öөìөрч орсон тагны çавсраар дотор нь æиæиг ìодон авставьсан нь харагдаæ 
байв. Гадны талын бунханыг дүнç ìодыг çасч тэгшлэн, үçүүр хооронд нь эр, эì 
углуурга гарган холбоæ хийсэн байна (Зураг-8).

Доторх æиæиг авсны тагийг авч оршуулгыг цэвэрлэн нээх явцад тоногдсоны 
улìаас хүний яс энд тэндгүй гарч байв. Дотор талын авсны çохион байгуулалт, хийц 
нь тун нарийн, ур дүйтэй хүний гараар бүтсэн нь илэрхий харагдана (Зураг-9). 
Авсны банçыг çүйæ тогтоохдоо төìөр хадаас хэрэглэлгүйгээр хоёр талдаа их 
талтай эрвээхэй дүрст углуурга гарган холбоæ (Зураг-10, 11), үçүүрийг нь ìөн гадна 
хашлаганы адил эр, эì углуурга гарган бэхэлæээ (Зураг-12). Авсны таг, хана, шал 
бүгдийг эрвээхэй хэлбэрт углуургаар холбосон байна.

Зураг-9. Давхар авс Зураг-10. Эрвээхэй хэлбэрийн углуурга
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Зураг-11. Эрвээхэй хэлбэрийн углуурга Зураг-12. Углуургыг бэхэлсэн шаантаг

Булшны гадна бунханы дотроос 3 талт хүрэл çэв, ясан булцуу бүхий их биенд нь 
гурван нүх гаргасан дуут суìны çэв, авсны дотор талаас торгон хувцасны тасархай, 
хувцас хэрэглэлийн бүч бүслүүр байсан бололтой даавуу эдлэл, ниìгэн ìодон 
эдлэл, даавуунд ороосон çэвэрч ìуудсан төìөр эдлэл, төìөр хошуутай, ìодон 
иштэй ооль гарав. Уг оолины ишийг нь бургас ìодоор хийæ хар будгаар будæээ 
(Зураг-13). Оолины толгойг нь хуш (?) ìодоор үйлдэн доод үçүүрт нь хөндлөн төìөр 
ир çуулган бэхэлæээ (Зураг-14).

Энэхүү ìодон иштэй, төìөр иртэй ооль нь Монгол дахь Хүннүгийн үеийн булш 
оршуулганаас илэрч буй анхны тохиолдол юì. Урьд өìнө çөвхөн хиргисүүрийн 
өнгөн хөрсний цэвэрлэгээнээс л хүрэл ооль илэрч байв. Уг олдвор нь Хүннү нарын 
ìод боловсруулах, үйлдвэрлэх, ìодон эдлэлийн үйлдвэрлэлийн хөгæил, онцлогийг 
харуулах анхны олдвор болæ буйгаараа онцлог юì.

Зураг-13. Авсан дотроос гарсан ооль Зураг-14. Ооль

                 
Малтлагын явцад гадна бунханы толгойн хэсэг дэх хөìөгнөөс хонины толгой 10 

гаруй (хонины толгой бүгд эвэртэй байсан), чий будагтай ìодон аяганы тал хэсэг, 
ясан хяìсаа 2 ширхэг, нуìны ясан наалт, үйсэн саадагны үлдэгдэл, үйсэн савны 
дугуй ёроол, хүрэл бүсний арал, хүрэл цагариг, эвдэрч çориулалт нь ìэдэгдэхгүй 
болсон төìөр эдлэлийн хугархай хэсгүүд, нуì суìны ìөс ìодны хугархай хэсгүүд, 
гурван дэлбээт төìөр çэвнэг ширхэг, нарийн хавтгай çүссэн ìодон эдлэл гарсан ба 
үæирч бутарсан хүний ясны үйрìэгүүд авсан дотор тархæээ. 

Тонуулчид хүний шарилыг æиæиг авсны толгойн талын çайд чирæ гаргаад тэр чигт 
нь орхиæээ. Гадна бунхан болон авсны аль алинийг нь будаæ, чиìэглээгүй аæээ.

Урьд өìнө нь үүнтэй төстэй авс бүхий хүннү булшийг ìанай орны судлаачид 
дангаар болон гадны эрдэìтэдтэй хаìтарсан судалгааны экспедицийн хүрээнд 
ìалтан судалæ байæээ.
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1986 онд археологич Д.Öэвээндорæ тэргүүтэй  ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнгийн 
“Хүннүгийн дурсгал судлах” хээрийн шинæилгээний анги Говь-Алтай айìгийн Öогт 
суìын төвөөс çүүн хойш 3 кì-т Хиргист хоолой хэìээх гаçарт нийт 97 Хүннү булштай 
дурсгалт гаçар шинээр нээн илрүүлсэн бөгөөд эндээс нийт 5 булш ìалтан судалæээ. 
Тус оршуулгын гаçрын 4-р булшнаас гарсан авсны урт талыг 4-5 сì çуçаантай, 60 
сì хүртэлх өргөнтэй ганц  ганц өргөн банçны буланг углуургадан хийæээ. Харин 
хөл ба толгой талыг тус бүр хоёр банçыг хооронд нь даìар /эрвээхэй/ хэлбэрийн 
ìодон холбоогоор холбосон байна. Авсны хаæуугийн хоёр хананы ирìэгт тус бүр 2 
углуурга гарган, түүнтэй харалдаа таганд ìөн 4 нэвт углуурга гарган ìодон шаантаг 
хийæ таг авс хоёроо бэхэлсэн байна [Öэвээндорæ, 2003: 213].

Мөн ийì хэлбэрийн австай Хүннүгийн дурсгалыг 2008, 2010 онд Монголын Үндэсний 
Муçей, АНУ-ын Пенсильваний Их Сургуультай хаìтарсан хээрийн шинæилгээний анги 
Ховд айìгийн Шоìбууçын бэлчир буюу Дээд хөх çаагийн аìанд буй 15 хүннү булш 
ìалтан судалснаас 2010 онд ìалтсан 8-р  болон 2008 онд ìалтсан 15-р булшнаас 
илэрсэн авсны банçыг эрвээхэй буюу даìран дүрстэй углуургаар тогтоон бэхэлсэн 
байæээ [Миллер нар, 2011: 156-161]. 

Эндээс үçэхэд авсны банçыг тогтоосон эрвээхэй хэлбэрт углуурга Монгол Алтай 
орчìын Хүннүгийн дурсгалд тааралдаæ буй нь анхаарал татаæ байна. Бидний ìалтан 
судалсан давхар австай булш нь Зүрх уулын Элст толгойд буй бусад дурсгалаас 
çайдуу өндөрлөг гаçарт сондгой орших хийгээд ìалтлагаар илэрсэн олдвор 
хэрэглэгдэхүүний байдлаас үçэхэд тухайн орон нутгийнхаа бүлэг иргэдийн дунд нэр 
нөлөөтэй, çонхилогч ноёлох давхаргын нэгэн байсан бололтой. 

21-р	 булш.	Элст толгойн баруун өвөрт орших бүлэг булшны хойд хэсэгт орших 
хүрэн улаан өнгийн дунд çэргийн чулуугаар үйлдсэн дугуй хэлбэрийн цагариган 
хүрээтэй, голдоо хонхор дараастай булш юì. Булшны голч хэìæээ: 550 сì (Зураг-15).

Зураг-15. Өнгөн хөрсний цэвэрлэгээний 
дараах байдал. Зураг-16. Оршуулга илэрсэн байдал.

Гаçрын өнгөн хөрсний түвшнээс доош 50 сì гүнд çүүн хойд çүгт чиглэл бүхий 190х80 
сì хэìæээтэй толбоны орìоор ìалтлагыг үргэæлүүлэхэд 200 сì гүнд нүхний төв 
хэсгээс их биенээсээ салæ хөндөгдсөн нүүрэн талыг нь урагш хандуулан орхисон 
хүний гавлын яс илэрсэн.Гавлын ясны байдлыг үçэхэд хадгалалт сайн, эрүүний яс 
çалгаатай хэвээр, төрх байдлыг аæихад ìонголæуу төрхийн эìэгтэй хүн бололтой. 
Хаæуу талаас нь хүний далны яс, ваарны хагархай хэсгүүд гарч байв. Эдгээр 
олдворын доороос оршуулгын нүхний дагуу тавьсан ìодон авсны дээд хэсэг гарсан. 
Хүний бодгаль нь толгой, гарын яснаас бусад нь хөндөгдөөгүй, тэнэгэр байдалтай 
илрэв. Авсны дунд хэсэгт шатаалт сайтай, тортог болсон вааран аяга, хонины толгой, 
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эрүүний ясны хаìтаар илрэв (Зураг 16). Мөн çориулалт нь ìэдэгдэхгүй болтлоо 
çэвэрч исэлдсэн хавтгай төìөр эдлэлийн хугархай хэсгүүд гарав. Малтлагын гүн-267 
сì. 52-р	булш.	Зүрх уулын Элст толгойн баруун бэлд буй бүлэг дурсгалын баруун 
çахад орших хоорондоо дараас чулуудын çах хөвөөгөөр çалгагдсан хойноос урагш 
цувраа байдалтай харагдах дугуй хэлбэрийн тоì æиæиг хоёр булшийг сонгон авч 
ìалтсан бөгөөдурд талын буюу багавтар булшийг 52, хойд талын арай тоì булшийг 
нь 53 хэìээн дугаарлав. 52-р булшны голч: 400 сì (Зураг-17). Ойролцоогоор 80 сì 
гүнээс оршуулгын нүхний 200х90 сì хэìæээтэй толбо ìэдэгдсэн бөгөөд 100 сì 
гүн дэх чигæээс чулуудын доороос оршуулгын дээд хэсэг илэрч эхлэв. Оршуулгын 
çүүн талаар æиæгэвтэр чулуудыг давхарлан хашлага үйлдсэн нь үлдсэн байх бөгөөд 
бусад талын хашлага чулууд нь хөндөгдөн тарæээ. Хашлаганы дотор талаас тоногдоæ 
хоцорсон хүний яснууд эìх çаìбараагүй байдалтай илрэв (Зураг-18).

Зураг-17. Өнгөн хөрсний цэвэрлэгээний 
дараах байдал Зураг-18. Оршуулга илэрсэн байдал.

              
Гавал болон биеийн яс, аарцагны ясны бэхæээгүй байдлаас үçэхэд 10-12 орчиì 

насны хүүхэд аæээ. Оршуулгын хаìт аìсар, их биеийн тал хэсэг нь хагарсан 
æиæгэвтэр шавар сав, төìөр эдлэлийн хэсгүүд илрэв. Өөр дагалдуулан тавьсан эд 
өлгийн çүйл илэрсэнгүй.

53-р	булш.	Өìнө ìалтсан 52-р дурсгалын хойд талд çалган орших хүрэн улаан 
өнгийн чулуугаар үйлдсэн цагариг хэлбэрийн дараастай булш юì. Голч хэìæээ: 
620 сì (Зураг-19). Öэвэрлэгээний явцад булшны дараасны дундаас улаан өнгийн 
шавар ваарны аìсар, эргэх хүрдний ороìтой ёроол, их биеийн хагархай хэсгүүд 
гарч байв.

Зураг-19. Өнгөн хөрсний цэвэрлэгээний 
дараах байдал. Зураг-20. Оршуулга илэрсэн байдал.
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Булшны нүхэн дэх чигæээс чулуудыг авч ìалтахад 170 сì гүнд хүний оршуулганд 
хүрэв. Нүхний хэìæээ: 240х80 сì. Чанх хойд çүгт хандуулан тавьсан ìодон авсан 
дахь хүний оршуулгыг тоноæ ясыг нь эìх çаìбараагүй орхиæээ (Зураг-20). Хүний 
толгой, гар, их биеийн яс хөндөгдсөнөөс бус аарцаг, хөлийн ясууд анатоìийн 
байрлалаа хадгалæ үлдæээ. Нас барагчийн хоёр хөлний çавсар çориулалт нь төдий 
л тодорхой бус хавтгай ясан эдлэл тавьсан нь сонирхолтой байв. Мөн хүний баруун 
ташааны дагуу тавьсан төìөр çэвтэй суìны хугархай, ууцны орчìоос бүсний төìөр 
арал, дөрвөн дэлбээт авсны төìөр чиìэглэлүүд гарсан. Харин авсны толгойн хэсэгт 
адууны çүлд хойлоглон тавьсан нь бага çэрэг хөндөгдæээ. Адууны толгойг хоншоор 
талыг нь çүүн тийш хандуулан хөндлөн тавьсан байх ба шанаа орчìоос хаçаарын 
төìөр цагариган хоёр çууçай, аìгайн хаìт олдов. Авсны банç ìод өìхөрч ìуудсан 
хүрэх төдийд бутарч байсан ба гадна талаар нь багавтар чулуудыг хоёр давхарлан 
өрæ хашлага хийсэн аæээ.

хАЙгУУл	СУДАлгАА

Монгол-Солонгосын хаìтарсан “Соёлын өвийг судалæ хаìгаалах” төслийн 
судалгааны баг 2013 онд хийсэн аæлаа үргэлæлүүлэн Жаргалан суìын нутагт 
археологийн хайгуул судалгаа хийæ нийт 23 гаçрын дурсгалыг бүртгэн бариìтæууллаа.

Судалгааны баг Жаргалан суìын нутаг дахь Тээг толгой, Хүнхэрийн аìны урд 
бооìын Улаан чулуут, Хонгор, Хүнхэрийн аì, Улаан булаг, Долоон тогооны агуй, 
Öахирын овоо, Öагдуултайн гол, Зайвар, Öахир уул, Дөрөө уул, Дөрөөний хөтөл, 
Нар уул, Бударгана, Хаяа, Бүрэн хайрхан çэрэг гаçруудад буй эртний нүүдэлчдийн 
түүхэнд холбогдох булш, хиргисүүр, хөшөө чулуу, хийдийн туурь çэрэг олон дурсгалыг 
бүртгэн бариìтæуулав.
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Зураг 21. Цахирын овооны хиргисүүр Зураг 22. Хонгорын хүрээний хийдийн туурь

Зураг 23. Улаан булагийн дурсгал Зураг 24. Дөрөөний хөтөл

Зураг 25. Нар уулын хиргисүүр Зураг 26. Бударгана уулын булш

Зураг 27. Хаяагийн хөшөө чулуу Зураг 28. Бүрэн хайрханы хиргисүүр
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Дүгнэлт

Монгол Улсын ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн, БНСУ-ын Соёлын Өвийн Үндэсний 
хүрээлэнтэй хаìтарсан “Соёлын өвийг хадгалæ хаìгаалах” эрдэì шинæилгээний 
төслийн хүрээнд судалгааны багийн хаìт олон 2014 оны çун Говь-Алтай айìгийн 
Жаргалан суìын нутаг Зүрх ууланд Хүрэл çэвсгийн үеийн булш нэг, Хүннүгийн 
үеийн булш дөрвийг ìалтан шинæлэв. Энэ удаагийн ìалтлага судалгааны дүнд 
1-р булшнаас ìодон иштэй, төìөр ир бүхий ооль илэрсэн нь эртний Хүннү нарын 
ìод боловсруулах, үйлдвэрлэх, ìодон эдлэлийн үйлдвэрлэлийн хөгæил, онцлогийг 
харуулах анхны олдвор болæ буйгаарааонцлогболсон юì. Уг булшин дахь өөд 
болоочийг оршоосон давхар ìодон бунхантай авс, дагалдуулсан эд өлгийн çүйл 
çэргээс үçэхэд тухайн орон нутагтаа нөлөө бүхий çонхилогч нэгэн байæээ гэæ үçэæ 
болохоор байна.

Элст толгойн баруун өвөрт ìалтсан Хүннүгийн үед холбогдох эдгээр дөрвөн 
булш бүгд тоногдсон байсан хэдий ч оршуулгын дотоод çохион байгуулалтын хувьд 
бүгд өөр, тухайлбал, давхар ìодон бунхантай австай, дан ìодон австай, чулуун 
хашлагатай, гадуураа чулуун хашлагатай ìодон австай болно. Булшнаас илэрсэн 
хүний яс, дагалдуулсан эд өлгийн çүйлс, оршуулгын çан үйлийн онцлог нь Хүннүгийн 
археологийн судалгаанд бас нэгэн шинэ ìатериал болон нэìэгдэæ байна.

Мөн Жаргалан суìын нутагт археологийн хайгуул судалгаа хийæ нийт 23 гаçрын 
дурсгалыг өìнө хийсэн судалгаанд нэìæ бүртгэн бариìтæууллаа.

Тус төслийн хүрээнд генетикийн судалгааны баг1 2014 оны 06 дугаар сарын 23-
наас 07 дугаар сарын 04-ны хооронд Хэнтий айìгийн Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, 
Батширээт, Биндэр, Баян-Адрага, Баянхутаг, Сүхбаатар айìгийн Баруун-Урт, 
Дарьганга, Онгон, Асгат, Баяндэлгэр, Түвшинширээ, Дорноговь айìгийн Дэлгэрэх 
суìдын нийт 245 ард иргэдээс шүлсний дээæ авч лабораторийн судалгаа 
шинæилгээнд явуулсан. Энэ бүхний үр дүнг тусад нь нийтлэх болно. 
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2014	оНы	МоНгол-АМериКиЙН	хАМÒАрСАН
“ДорНоД	МоНгол:	АрхеологиЙН	хАЙгУУл	СУДАлгАА”	

ÒªСлиЙН	хЭЭриЙН	ШиНЖилгЭЭНиЙ	Үр	ДҮНгЭЭС

Ч.Амартүвшин, Г.Галдан, У.Ханичёрч, Ж.Врайт

Монгол-Аìерикийн хаìтарсан “Дорнод Монгол: археологийн хайгуул судалгаа” 
төсөл нь 1997-2000 онуудад Булган айìгийн Хутаг-Өндөр суìын нутаг Эгийн голын 
хөндийд аæилласан “Уìард Монгол” төсөл, 2003-2008 онуудад Дундговь айìгийн 
Адаацаг, Дэлгэрцогт суìын нутаг Бага гаçрын чулуунд аæилласан “Өìнөд говийн 
бүсийн археологийн судалгаа” төслийн үргэæлэл ìөн билээ. Уг хаìтарсан 
төслийн багийнхны гол çорилго бол эртний нүүдэлчдийн төрт улсын нийгэì, эдийн 
çасгийн çохион байгуулалтыг археологийн хэрэглэгдэхүүнээр тодруулах явдал юì. 
Энэхүү çорилгот хүрэхийн тулд Монголын гаçар çүйн хувьд ялгаìæтай бүс нутгуудад 
үе шаттайгаар археологийн хайгуулын арга çүйг шинээр боловсруулæ эртний 
нүүдэлчдийн бууц суурин, булш оршуулга, хөшөө дурсгалыг шинээр илрүүлэн олæ 
ìэдээллийн санг бүрдүүлэх, шинæлэх ухааны олон талт нягт судалгааг гүйцэтгэдэг 
билээ.

Хаìтарсан төслийн хүрээнд Дорнод Монголын нутагт буй археологийн цогцолбор 
дурсгалт гаçар болох Сүхбаатар айìгийн Түвшинширээ суìын Дэлгэрхаан 
уул, Дорноговь айìгийн Дэлгэрэх суìын Чандìань Хар уулыг сонгон авсан нь 
нэгдүгээрт, Дорнод Монголын бүс нутаг нь эртний нүүдэлчдийн дурсгалаар арвин 
баялаг, тухайн чиглэлээр судалгааны аæил тодорхой хэìæээнд хийгдсэн нь хайгуулын 
арга çүйг шинээр боловсруулахад таатай нөхцлийг бүрдүүлнэ. Хоёдугаарт, тухайн 
сонгосон гаçрууд нь Дорнод Монголын бүс нутгийн олон үед хаìаарагдах дурсгалт 
гаçрын сайн æишээ болохуйц гаçар ìөн бөгөөд ялангуяа Хүннүгийн үед холбогдох 
булш оршуулгын дурсгалт гаçрын хаìгийн çүүн талын хяçгаар хэìээн одоогоор 
тодорхойлогдоод байгаа билээ. Гуравдугаарт, тус төслийн багийнхан уìард 
болон өìнөд бүс нутаг дахь хүннүгийн бууц суурин, булш оршуулгын дурсгалын 
судалгааг олон æилийн хугацаанд хийæ гүйцэтгэæ тодорхой хэìæээний туршлага 
хуриìтлуулсан.  Энэ удаад дорнод талын хүннү нарийн аæ ахуй, нийгìийн байдлын 
талаар шинэ хэрэглэгдэхүүнийг цуглуулан бүс нутгийн харьцуулсан судалгаа хийх 
таатай болоìæ нээгдэнэ хэìээн үçэв. Дөрөвдүгээрт, өìнөх төслүүдэд тодорхой 
хяçгаарлагдìал хүрээнд нэг гаçрыг сонгон авч нарийвчилсан хайгуулын аæлыг 
гүйцэтгэæ байсан бол энэ удаад гаçар çүйн байдал, дурсгалт гаçрын байршлаас 
хаìааран 100 гаруй кì çайтай орших Дэлгэрхаан уул (DKU), Чандìань Хар уул (CKU) 
гэсэн хоёр дурсгалт гаçрыг оруулан 160х80 кì хэìæээтэй талбайг сонгон авав. 
Урьдчилсан байдлаар тухайн сонгосон талбайд орсон хоёр тоì цогцолбор дурсгал 
гадна тэднээс тодорхой çайтай өөр æиæиг хэìæээтэй дурсгалт гаçрууд байгаа 
болохыг харæ болно. Эдгээр тоì хэìæээтэй цогцолбор дурсгал, æиæиг хэìæээтэй 
дурсгалт гаçруудын хоорондын холбоо, тоì хэìæээтэй дурсгалт гаçруудын хооронд 
холбоо çэргийг тодруулахад чиглэгдэнэ. Тавдугаарт, бүс нутгийн онцлогт тохирсон 
хайгуулын арга çүйг шинээр боловсруулах, үр дүнг нэгтгэсэн ìэдээллийн санг бий 
болгосноор Монголын археологийн судалгааны арга çүйд шинэ çүйл болно хэìээн 
үçэæ байна. 

Хаìтарсан төслийн баг 2013 онд Сүхбаатар айìгийн Түвшинширээ суìын нутаг 
Дэлгэрхаан ууланд хайгуул судалгаагаар нийт 10 кì2 талбайг хаìарсан нарийвчилсан 
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хайгуулыг хийæ 14 тооны олон үед хаìаарагдах түүвэр олдворт дурсгалуудыг нээн 
илрүүлсэн юì. Мөн Дэлгэрхаан уулаас харьцангуй çайтай орших Зараа уул, 
Мөнххайрхан уул, Молцог элс çэрэг бусад гаçруудад хялбаршуулсан (Recon) 
арга çүйг ашиглан хайгуулын аæлыг хийæ палеолит, неолитын бууц сууринг шинээр 
олсон билээ1. Харин энэ æил (2014 он) Дорноговь айìгийн Дэлгэрэх суìын нутаг 
Чандìань Хар уул болон түүний орчны бүсэд хайгуулын аæлыг çохион байгуулснаас 
гадна Сэрүүн цагаан, Хөх хад гэсэн хоёр гаçарт булш оршуулгын ìалтлагын аæлыг 
гүйцэтгэв. 

Хаìтарсан төсөлд Монголын талаас тус хүрээлэнгийн Археологийн дурсгалыг 
авран хаìгаалах секторын эрхлэгч, доктор, дэд профессор Ч.Аìартүвшин, 
Археологийн ìуçей-лабораторийн эрдэì шинæилгээний аæилтан, ìагистр Г.Галдан, 
Хүннүгийн археологийн судалгааны секторын эрдэì шинæилгээний аæилтан, 
ìагистр Д.Молор, МУИС-ийн Археологи-Антропологийн тэнхиìийн багш, доктор, дэд 
профессор З.Батсайхан, ìагистр Ч.Аìарбилэг нар болон АНУ-ын талаас Ийелийн 
Их сургуулийн профессор, доктор У.Ханичёрч, Оберлин Коллеæийн судлаач, доктор 
Ж.Врайт нар оролцон аæиллав. 

Малтлага	судалгаа

Малтлага судалгааны баг Чандìань Хар уулаас баруун хойд çүгт байх Сэрүүн 
цагаан хэìээх гаçарт 5 орчиì хүннүгийн үед холбогдох бүлэг булшнаас 1, хайгуулын 
багийнхны Хөх хад гэх гаçраас шинээр илрүүлсэн хүннүгийн үед холбогдох оршуулгын 
дурсгалт гаçар 2 булш, 1 шороон байгуулаìæ, 2 чулуун байгуулаìæ ìалтан судалсан.

Эдгээрээс Сэрүүн цагааны 1-р булшнаас эìэгтэй хүний түрүүлгэ харуулсан 
оршуулга гарсан нь ихээхэн сонирхол татахуйц бариìт болсон билээ. Учир нь 
2004, 2012 болон 2013 онуудад Чандìань Хар ууланд ìалтсан хүрэл çэвсгийн үед 
холбогдох булш оршуулгын дурсгалуудаас гол төлөв түрүүлгэ нь харуулæ оршуулсан 
өвөрìөц çан үйл бүхий дурсгалуудыг ìалтан судалсан байдаг. Энэхүү сонирхолтой 
бариìтыг бид дараа дараагийн æилүүдэд явуулах ìалтлага судалгааны аæлаараа 
илүү тодорхой болгох үүднээс тэрхүү гаçарт дахин ìалтлага судалгааний аæил хийх 
болно.    

Хүснэгт 1: Нийт малтан шинжилсэн дурсгалын товч мэдээлэл

№ Гаçрын нэр Булш
дугаар

Малтлага 
дугаар

Дурсгалын төрөл Солбицол

1 Сэрүүн 
цагаан

1 Ex.14.01 Хүннү булш N45° 42’ 38.2” E111° 03’ 35.9”

2 Хөх хад 1 Ex.14.02 Хүннү булш N45° 47’ 18.3” E111° 10’ 18.9”

3 Хөх хад 2 Ex.14.03 Шороон байгуулаìæ N45° 47’ 18.3” E111 10’ 20.0”

4 Хөх хад 3 Ex.14.04 Хүннү булш N45° 47’ 14.5” E111 10’ 13.0”

5 Хөх хад 4 Ex.14.05 Чулуун байгуулаìæ N45° 47’ 14.5” E111 10’ 13.0”

6 Хөх хад 5 Ex.14.06 Чулуун байгуулаìæ N45° 47’ 15.7” E111 10’ 17.1”

7 Хөх хад 6 Ex.14.06 Чулуун байгуулаìæ N45° 47’ 13.3” E111 10’ 13.6”

1 Ч.Амартүвшин, Г.Галдан, Д.Одсүрэн, Д.Бөхчулуун. Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын нутаг 
Дэлгэрхаан уул: Монгол-Америкийн хамтарсан “Дорнод Монгол: Археологийн хайгуул судалгаа” төслийн 
хээрийн шинжилгээний ангийн тайлан. Улаанбаатар, 2013. ШУА-ийн АХГБСХ.
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Хүснэгт 2: Хүннү булшны товч мэдээлэл

Гаçрын 
нэр

Дараасны 
хэìæээ

Оршуулгын 
нүхний 
хэìæээ

Оршуулгын 
гүн

Оршуулгын 
хэлбэр

Оршуулгын 
чиглэл

Олдвор

Сэрүүн 
цагааны 
1-р булш 
(Ex.14.01)

6.5 ì 2.4х1.3 ì 1.65 ì Модон авс Баруун хойд

Ваарны 
хагархай, 
бог ìалын яс, 
төìөр эдлэл

Хөх хадны 
1-р булш 
(Ex.14.02)

7.5 ì 2.5х1.1 ì 1.5 ì
Чулуун 
хашлага, 
ìодон авс

Зүүн хойд

Ваарны 
хагархай, 
төìөр çэв, 
чулуун çэвсэг, 
бод ìалын яс, 
чулуун эдлэл

Хөх хадны 
3-р булш 
(Ex.14.04)

4 ì 2.5х1.0 ì 1.3 ì
Чулуун 
хашлага

Зүүн хойд
Хүрэл 
чиìэглэл

Малтлага судалгаанд хаìрагдсан булш оршуулгын дурсгалууд бүгд эрт цагт 
тонуулчдын гарт өртөн эвдэн сүйтгэгдсэн байсан хэдий ч Дорнод Монголын хүннү 
судлалд үнэтэй хувь нэìэр болохуйц антропологийн эх хэрэглэгдэхүүн, тухайн бүс 
нутагт аìьдарч байсан нүүдэлдийн эдийн соёлын талаар бага боловч ойлголт өгөх 
эд өлгийн çүйлс илрүүлэн олсон. Малтан шинæилсэн Сэрүүн цагааны 1-р, Хөх хадны 
1-р болон 3-р булшнаас гарсан антропологийн эх хэрэглэгдэхүүнээс дээæ аван 
АНУ руу лабораторийн нарийн шинæилгээнд явуулаад байна.

Зураг 1. Сэрүүн цагааны 1-р булш
Зураг 2. Хөх хадны 1-р булш
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Зураг 3. Хөх хадны 3-р булш
Зураг 4. Малтлага судалгаагаар илэрсэн 

олдворууд

хайгуул	судалгаа

2013 онд тус хээрийн судалгааны багийнхан Сүхбаатар айìгийн Түвшинширээ 
суìын Дэлгэрхаан уул болон ойролцоо байх бүс нутагт нарийвчлалтай арга çүйгээр 
хайгуулын аæлыг хийæ гүйцэтгэсэн бөгөөд дээр дурдсанчлан нүдэнд ил үçэгдэх овор 
хэìæээ тоìтой дурсгалуудыг илрүүлэхээс гадна энгийн үед хүний нүдэнд төдийлөн 
анçаарагддаггүй чулуун çэвсэг, шавар ваарны хагархай болон бусад æиæиг олдвор 
хэрэглэгдэхүүнийг цуглуулав. 

Харин энэ æил (2014 он) бид хайгуул судалгааны аæлыг Дорноговь айìгийн 
Дэлгэрэх суìын нутаг Чандìань Хар уул болон ойролцоох Аврага уул, Боть уул, 
Үүдийн хад çэрэг гаçруудад археологийн нарийвчласан хайгуул судалгааны аæлыг 
хийæ гүйцэтгэлээ. Хайгуул судалгаагаар нийт 15 кì2 талбайг хаìруулæ нийт 100 
тооны дурсгал илрүүлэв. Хайгуулаар илэрсэн дурсгалуудыг өìнөх æилийн хайгуулын 
дугаарын араас çалгуулан дугаарласан болно.
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Зураг 5. Хайгуул судалгаагаар илэрсэн дургалуудын байрлал

Нийт илрүүлэн бүртгэгдсэн дурсгалуудад бууц суурин, булш оршуулга, чулуун 
байгуулаìæ, хадны çураг, бичээс, сүì хийдийн туурь çэрэг хуучин чулуун çэвсгийн 
үеэс XIX çуун хүртлэх түүхийн олон үед хаìаарах судалгааны өндөр ач холбогдол 
бүхий дурсгалуудыг бүртгэн бариìтæуулсан.

Эртний хүìүүсийн аìьдарч байсны шууд ул ìөр болох чулуун çэвсгийн үеийн 
дарханы гаçар, явуулын анчдын түр сууринг олон тоотойгоор нээн илрүүсэн. Үүнд, 
хуучин чулуун çэвсгийн үед хаìаарах çадгай бууц суурин 2, шинэ чулуун çэвсгийн 
үед хаìаарах бууц 20 гаçарт байна. Хүрэл çэвсгийн үед хаìаарах дурсгалд бууц 
суурин 4, булш оршуулгын дурсгал 52 ширхэгийг бүртгэсэн. Тодруулбал, Чандìань 
Хар уулын хэв шинæит булш 24, дөрвөлæин булш 23, хиргисүүр 2, Улаан çуухын хэв 
шинæит булш 2, шоргоолæин булш 1 байна.

Нарийвчилсан хайгуул судалгаанд хаìрагдсан талбайгаас бид хүннү 
нарт холбогдох бууц суурин 5, оршуулгын гаçар 2-ыг нээн илрүүлсэн. Түрэгчүүд 
холбогдогдох чулуун байгуулаìæийн цогцолбор 1, дугуй хэлбэрийн чулуун дараастай 
булш 2, ваарны хагархай бүхий бууц суурин 2-ыг нээн илрүүсэн бол хятан нарт 
холбогдох хятан ваарны хагархайтай çадгай суурин 18, дундад çууны үед хаìаарах 
дугуй хэлбэрийн чулуун дараастай булш 6 ширхэгийг бүртгэн бариìæуулсан байна.

Энэ æил ìанай судалгааны ангийн хайгуулын багийнхан археологийн дурсгалт 
гаçрын байршлыг урьдчилан тодорхойлох çагварын дагуу хуучны сүì хийдийн ìэдээг 
ашиглан тухайн гаçруудад хайгуулын аæлыг хийхийг түлхүү çорьсон ба энэ нь үр дүнгээ 
тодорхой хэìæээнд өгсөн билээ. Тодруулбал, хуучны сүì хийд байх гаçарт эртний 
хүìүүсийн аìьдарч байсан ул ìөр давхцах тохиолдол 80%-тай байгаа нь цаашид 
археологийн шинæлэх ухаанд энэхүү гаçрын байршлыг урьдчилан тодорхойлох 
çагвар нь бүрэн ашиглагдах болоìæтой харуулæ буй хэрэг юì.
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МоНгол-ФрАНЦыН	хАМÒАрСАН	
“ÒАМирыН	голыН	хҮННҮЧҮҮД”	ÒªСлиЙН	2014	оНы	
хЭЭриЙН	ШиНЖилгЭЭНиЙ	АЖлыН	ÒоВЧ	Үр	ДҮН

Ц.Төрбат, Д.Батсүх, Б.Эрдэнэ

Монгол-Францын хаìтарсан “Таìирын голын хүннүчүүд” төслийн хээрийн 
шинæилгээний анги 2014 оны 06 сарын 21-нээс 07 сарын 26-ныг дуустал Архангай 
айìгийн Өгийнуур суìын нутаг Таìирын Улаан хошуунд орших хүннүгийн оршуулгын 
гаçарт аæиллав. Тус төслийн хоёр дахь æилийн хээрийн шинæилгээний багт Монголын 
талаас доктор, дэд профессор Ö.Төрбат, эрдэì шинæилгээний аæилтан, ìагистр 
Д.Батсүх, Б.Эрдэнэ, Францын талаас доктор С.Дюшен, докторант Д.Николаева 
нар ба сэргээн çасварлагч, çураач, палеоçоологч, гэрэл çурагчин 5 ìэргэæилтэн 
оролцон аæилласан билээ. 

2014 оны хээрийн шинæилгээний багийн үндсэн çорилт бол оршуулгын гаçрын 
çүүн дэнæийн булшнуудын ìалтлагыг үргэлæлүүлэх, ìөн хэсгийн дэвсгэр çургийг хийх, 
ìалтлагын арга çүйг сайæруулах çэрэг байсан болно. Бид тавьсан çорилтоо çохих 
хэìæээнд биелүүлæ Хүннүгийн 9 булш, эртний Түрэгийн үеийн 1 булш ìалтан судлав. 
Зариì булшны нүхний гүн ба талбайн хэìæээ асар тоì байсан тул үүнээс илүү олон 
тооны дурсгалыг ìалтан судлах болоìæгүй байсан юì. Зүүн дэнæийн булшнуудын 
дэвсгэр çургийг шинэчлэн хийсэн бөгөөд доктор, профессор З.Батсайхан нарын 
хийсэн çургаас çариì талаар нэлээд ялгаатай болæ, судалгааны явцад шинэ булш 
илэрч байгаа тул дугаарлалтыг шинэчлэхээс өөр аргагүй байдалд хүрсэн байна. 
Хэд хэдэн булшны хөндлөн огтлолыг өнгөн хөрснөөс оршуулгын түвшин хүртэл 
хийæ, тухайн дурсгалын бичил түүхийг тайлан унших болоìæтой болсныг энд дурдах 
нь çүйтэй. Ийì бүтэн хөндлөн огтлолоос уг дурсгалыг тоносон нүх ба уг нүх эргэæ 
дүүрсэн үйл явцыг нарийн тодорхой аæиглаæ болно. 

Булш №3. Дугуй, цагирган дараастай ба дараасын голч 6,8-7,3 ì, өндөр 0,2 ì. 
Малтлагын явцад бод ìалын нурууны яс 2 ширхэг, чөìөгний хугархай, дараасын хойд 
çахаас шавар савын хагархай çэрэг çүйлс тус тус илэрсэн. Малтлагын явцад 235 сì 
гүнээс давхар ìодон авс илэрсэн бөгөөд ìодны хадгалалт харьцангуй ìуу байв. 
Эрт цагт тоногдсоны улìаас хүний яс нь анатоìын байрлалаа алдаæ холилдсон 
байдалтай илэрсэн. Мөн авсны хойд талаас шавар ваар хагарсан байдалтай 
гарав. Оршуулгын түвшинд тодорхойгүй төìөр эдлэл, чий будагтай савын хэсэг, 
шавар савын хагархай çэрэг эд çүйлс илэрсэн болно.   

Булш №13. Дараасын голч 14, ì, өндөр 0,5 ì.  Малтлагын 3-р үед буюу 145 сì 
гүнээс оруулìал булш илрэв. Энэхүү булшийг хоæиì эртний Түрэгийн үед хийсэн 
байх болоìæтой хэìээн тааìаглаæ байгаа бөгөөд тухайн үед ийì оруулìал булш 
хийсэн тохиолдол олон байдаг билээ. Оруулìал булшны хүний ясыг урьдчилсан 
байдлаар антропологич Б.Эрдэнэ 50-55 орчиì настай ìонгол төрхтөн боловч хятад 
хүн байх ìагадлалтай хэìээн дүгнэсэн байна. Малтлагын 4,3 ì гүнээс булшны 
æинхэнэ эçний оршуулга илэрсэн нь ихэд тоногдсон байв. Оршуулгын түвшингээс 
нийт 59 тооны олдвор илэрсэний ихэнх нь шавар ваарны хагархай болно. Мөн 
онцлон дурдууштай цөөнгүй олдвор илэрсний дотор хүрэл толины 2 хэсэг хагархай, 
төìөр эдлэлүүд болон авсны дөрвөн дэлбээт цэцгэн хэлбэртэй төìөр чиìэглэлүүд, 
чулуун ба ясан сувс, 5 ш хэлхээтэй хүрэл у-шу çоос, алтан ээìэг, хуудас ìөнгөн 
эдлэл, æиæиг хуудас алтны өөдөс çэрэг çүйлс илэрч гарав. Оршуулгын эçний ясны 
хадгалалт ìуу бөгөөд бүрэн бус юì. 
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Булш №14. Дугуй, цагариган дараастай ба дараасын голч 7,15 ì, өндөр 0,3 ì 
болно. Малтлагын 117 сì гүнээс 2 хүнд 2 адууг дагалдуулсан оршуулга илрэв. Хоёр 
адууг хоньчилон хэвтүүлæ дагалдуулсан байх бөгөөд баруун, çүүн талд нь 2 хүнийг 
дээш харуулан баруун хойш толгойгоор нь хандуулан, тэнэгэр байдлаар оршуулсан 
аæээ. Хойд талын хүний ясыг бүсэлхийнээс дээш саìарч тоносон. Адууны тоног 
бололтой 2 ширхэг төìөр арал, 1 ширхэг хүрэл толины хагархай, шавар савын 
хагархай çэрэг çүйлсийг илрүүлэв. Ертөнцийн çүгээр урд талын хүнийг А, хойд талынхыг 
В гэæ тэìдэглэсэн бөгөөд А çалуу эрэгтэй хүн, В эìэгтэй хүн байæээ. Сонирхолтой нь 
эдгээрийн толгойн талд шагайт чөìөг дагалдуулсан байв. Зан үйлийн хувьд уг булшийг 
Эртний Түрэгийн үед хаìааруулæ болох хэдий ч шагай чөìөг дагалдуулсан өвөрìөц 
çаншлыг бариìтлан эртний ìонголчуудын соёлын хүрээнд хаìааруулæ болох юì. 

Булш №15. Дугуй, цагирган дараастай ба дараасын голч 15 ì, өндөр 0,2 ì. 
Малтлагын 2,25 ì гүнээс хүний гавлын ясны оройн хэсэг илэрч гарсан ба тоногдсон 
аæээ. Малтлагын 4,5 ì гүнд битүү банçаар хийсэн ìодон хайрцаг илэрсэн нь ìуу 
хадгалалттай юì. Авсны хэìæээ 3,2Ч1,96 сì ба дотроо тасалгаатай юì. Тус булшинд 
чулуун нухуур, төìөр эдлэл, сувс, алтадсан хүрэл товруу çэрэг çүйлс дагалдуулсан 
байв. Хүний ясны хадгалалт ìаш ìуу ба уг гаçар нь их чийгтэй гаçар байсан тул 
хадгалалтын нөхцөл ìуутай байæээ. 

Булш №16. Дугуй, цагирган дараастай. Дараасын голч 8 ì, өндөр 0,2 ì. Малтлагын 
305 сì гүнээс давхар ìодон авс илэрсэн ба хүний сүүæ, ахар сүүл, дунд чөìөг, 
хавирга çэрэг яснууд овоорсон байдалтай гарав. Малтлагын 329 сì гүнд 200 сì урт, 
88 сì өргөн, 40 сì өндөр ìодон авс илэрч гарсан юì. Мөн өìнөх дурсгалын адил 
тоногдсон ба ээрүүлийн дунгуй, тоì шавар сав, сувс, төìөр эдлэл, чий будагтай 
аяга, таваг çэрэг çүйлс гарсан боловч бэхæүүлэн биетээр авах болоìæгүй байв. Мөн 
ширìэн тогооны бөөрцгийн хагархай, шавар сав çэрэг эд çүйлийг дагалдуулæээ. 
Хүний ясны хадгалалт харьцангуй сайн боловч дутуу. 

Булш №17. Дугуй, цагирган дараастай. Дараасын голч 8 ì, өндөр 0,2 ì. 
Малтлагын 315 сì гүнээс оршуулга буюу хүний яс илрэв. Тоногдсоны улìаас эìх 
çаìбараагүй хаялсан байв. Давхар банçан австай байæээ. Тонуулчид уг булшийг 
эрт цагт тоносон хэдий ч авсны гадна талд хойлгын хэсэгт няìбайлан тавьсан эд 
өлгийн баялаг цуглуулгад хүрч чадаагүй байна. Эндээс гарсан олон сонирхолтой 
олдворын дотроос бидний эìээл хэìээн үçэæ буй эдлэл судалгааны онцгой ач 
холбогдолтой юì. Бүхний ìэдэæ байгаагаар энэ бол Хүннүгийн булшнаас олдоæ буй 
анхны ìеталл хийцтэй эìээл болох төдийгүй дэлхий дээрх анхны хатуу ìатериалаар 
хийсэн бүүрэгтэй эìээл байх бүрэн болоìæтой. Мөн хоёр ширхэг аìгай, çууçай, чий 
будагтай сав, төìөр çэв, хутга, илдний ир гэх ìэт эд өлгийн çүйлсийг дагалдуулсан 
байæээ. Мөн хүрэл æиæиг сав, ясан савх çэрэг аæ ахуйн çориулалттай çүйлс ч гарав. 

Булш №18. Дугуй, цагирган дараастай ба дараасын голч 8,8 ì, өндөр 0,1 ì. Бод 
ìалын сүүæ, хавирганы хугархай çэрэг çүйлс гарч байв. Малтлагын гүн 2,5 ì болоход 
ìодон авс илэрч эìх çаìбараагүй болсон хүний яс, бог ìалын асуух нуруу, хавирга 
çэрэг гарав. Хэдийгээр тонуулчид сүйтгэсэн байсан боловч уг оршуулгын эçэнд 
нуìын ясан наалт, гичир, шавар ваар, төìөр арал, цагираг çэрэг эдлэлүүдийг 
дагалдуулсан байв. Мөн ариутгасан галын ороì, шавар савын дотроос илэрч 
гарлаа.   

Булш №19. Дугуй, цагирган дараастай ба дараасын голч 8 ì, өндөр 0,1-0,3 ì ба 
гадна талаас нь харахад тоногдсон шинæтэй. Малтлагын 270 сì гүнд давхар ìодон 
авсанд оршуулсан настай эìэгтэй хүний оршуулга илрэв. Мод болон хүний ясны 
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хадгалалт ìаш ìуу. Оршуулгын эçэнд тоì босоо шавар саванд хонины асуух нуруу 
болон ууцны ясыг тэр чигээр нь чанаæ төìөр шанага дүрсэн хэвээр нь дагалдуулсан 
байæээ. Энэхүү булшны  оршуулгын нүхэнд урд болон баруун талд нь хөìөг гарган 
хөндийлөн ухаæ эд өлгийн çүйлсийг тавьсан байсан нь тодорхой аæиглагдав. 

 Булш №20. Дугуй, цагирган дараастай ба дараасын голч 5,9 ì, өндөр 0,1 ì. 
235 сì гүнээс ìөн адил давхар ìодон авс илэрч хүний яс çаìбараагүй байдалтай 
илрэв. Залуу эрэгтэй хүүхдийн  оршуулга бөгөөд хөл талын авсны тасалгаа болон өөр 
бусад гаçраас нийт 104 ширхэг богийн шагай илэрсэний 16 ширхэг нь дээрээ нэвт 
нүхтэй байв. Үүний 1 нь 2 нүхтэй, 1 нь 3 нүхтэй, 2 нь төìрөөр битүү тойруулан орооæ 
бэхэлсэн байв. Мөн 1 ширхэг сүүæин хэлбэрийн алтан ээìэг, нүхтэй ясан эдлэл, 
төìөр эдлэлийн хэсгүүд çэрэг эд хэрэглэлийг дагалдуулан оршуулсан байлаа. 

 Булш №21. Дугуй, цагирган дараастай ба дараасын голч 6 ì, өндөр 0,1 ì. 
Малтлагын 170 сì гүнээс авсны ìод илэрч бод, бог ìалын çариì яс гарч байв. Мөн 
шавар савын хагархай гарч байна. Давхар банçан авсанд байсан хүний яс ìөн л 
эìх çаìбараагүй болæээ. Оршуулгын эçэнд сувс, төìөр хутга, дэгээ, шавар сав, 
ээìэг çэрэг эд çүйлсийг дагалдуулсан бөгөөд хүний яс нь бүрэн биш, хадгалалт нь 
дунд çэрэг байв.

Зураг 1. Тамирын Улаан хошууны зүүн дэнж дээрхи бүлэг булшны дэвсгэр зураг. 

Үйлдсэн © Ц.Төрбат (2014).
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Зураг 2. 13-р булшны 3-р үед илэрсэн оруулмал 

оршуулга

Зураг 3. 13-р булшнаас илэрсэн 

алтан ээмэг

Зураг 4. 14-р булшны оршуулгын түвшин Зураг 5. 15-р булшны малтлагын 10-р үе
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Зураг 6. 17-р булшны 6-р үед эмээлийн төмөр бүүрэг илэрч  буй байдал

Зураг 7. 19-р булшнаас шавар ваар болон төмөр шанага илэрч буй байдал
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“МоН-Сол”	ÒªСлиЙН	2014	оНы	хЭЭриЙН	СУДАлгААНы	Үр	ДҮНгЭЭС

Г.Эрэгзэн, М.Баярсайхан, Ц.Эгиймаа, П.Алдармөнх
Юн Хён-вон, Ким Сан-мин

ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн, Монголын Үндэсний ìуçей, Солонгосын 
Үндэсний ìуçей хаìтран хэрэгæүүлæ буй Мон-Сол төсөл нь 1997 онд анх эхэлæ 
байснаас хойш 18 æил өнгөрчээ. Энэ хугацаанд тус төслийн хүрээнд олон аæлууд 
хийгдэæ судалгааны аæлын үр дүн, олдвор хэрэглэгдэхүүн нь “Өглөгчийн голын 
дурсгал” (1999), “Морин толгойн Хүннүгийн үеийн булш” (2001), “Худгийн толгойн 
Хүннү булш” (2003), “Мон-Сол төслийн 2002-2004 оны судалгааны үр дүн” (2005), 
“Дуурлиг нарсны Хүннү булш-I, II” (2012, 2014) çэрэг тайланд орæ нийтлэгдээд байна. 

Төслийн судлаачид Морин толгой, Худгийн толгой, Дуурлиг нарс çэрэг Хүннүгийн 
хэд хэдэн оршуулгын дурсгалт гаçарт яçгууртны болон æирийн æиæиг булшны судалгааг 
хийæ, тухайн үеийн оршуулгын çан үйл, булшны бүтэц çохион байгуулалтын талаар 
тодорхой хэìæээний ойлголттой болсон хэìээн хэлэлцээд цаашид харьцангуй 
судалгаа бага хийгдсэн Хүннүгийн хот суурин, үйлдвэрлэлийн холбогдолтой 
дурсгалыг судлах нь çүйтэй хэìээн үçсэн юì. Энэ үүднээс 2013 оноос эхлэн Төв 
айìгийн Баянæаргалан суìын нутаг, Хэрлэн голын баруун эрэгт байрлах “Гуа дов” 
хэìээх Хүннүгийн үеийн хотын турьд ìалтлага судалгааны аæлыг эхлүүлсэн билээ. 

Эхний æилийн хувьд (2013 он) Гуа довын хэрìийн өìнөд хаалга хэìээн 
тааìагласан хэсэгт 33х12.5 ì хэìæээтэй талбайд ìалтлага судалгаа хийæ 16 багана 
бүхий тоì хэìæээтэй барилгын турийг ил гарган цэвэрлэсэн. Гэвч цаг хугацааны 
болоìæоос шалтгаалан барилгын өìнө хэсгийг бүрэн ил гаргаæ аìьæаагүй ба 
барилгын çориулалт, бүтэц çохион байгуулалтын онцлог çэрэг олон асуудлыг ч хөндөæ 
чадалгүй судалгааны аæлыг түр çогсоосон юì.

2014 онд дээр өгүүлсэн дутуу орхигдсон аæлыг үргэлæлүүлэн хийсэн ба 
барилгын çориулалт, çохион байгуулалтыг илүү тодруулахыг хичээæ аæиллав. Мөн уг 
барилгатай çалгагдаæ буй хэрìийн бүтцийг ìэдэх çорилгоор барилгаас çүүн тийш 
50 ì çайд хэрìийг хөндлөн çүссэн ìалтлагыг ч хийсэн юì. Малтлагын аæлын талаарх 
дэлгэрэнгүй ìэдээлэл нь тайланд орсон болохоор энд çөвхөн барилгын ерөнхий 
хэлбэр, бүтэц, çохион байгуулалтын талаар товчхон өгүүлье. 

Бидний ìалтлага хийæ буй барилга нь 33 ì урт, 14.5 ì өргөн хэìæээтэй юì. 
Барилгын төв хэсэгт çүүнээс баруун тийш (ертөнцийн çүгээр баруун хойноос çүүн 
өìнө тийш) цуварч байрлах тус бүр 10х5 ì хэìæээтэй 2 хэсэг дагтаршуулсан шавар 
суурь илэрсэн. Энэхүү тэгш өнцөгт хэлбэрийн дагтаршуулсан шавар суурийн 
4 буланд тус бүр 1, төв хэсгийн 2 çахад хоорондоо 1.5 ì çайтай хос гэх ìэтээр 1 
суурьт 8 баганын чулуун суурь ìэдэгдсэн бөгөөд 2 хэсгийн баганын суурийг нэгтгэн 
үçвэл уг барилга 16 баганатай болох юì. Уг 2 дагтаршуулсан хэсэг нь хоорондоо 
5 ì çайтай байна. Дагтаршуулсан 2 шавар суурийн гадна талаар 2-3 ì талбайд 
дээврийн ваарнууд битүү дэвссэн ìэт илэрсэн. Мөн 2 дагтаршуулсан шавар 
суурийн çүүн баруун талаас çалган хэрìийн үлдэгдэл хэìээн тааìагласан 1.4 ì 
өргөн шавар çурвас 2 тийш үргэлæлэх бөгөөд дагтаршуулсан шавар суурь болон 
хэрìийн çалгагдах хэсэгт улаан өнгийн тоосго ашиглан барьсан тасалгаа байв. 
Ийì тасалгааны ул ìөр дагтаршуулсан шавар суурийн 2 çахад тус бүр 2 ìэдэгдсэн 
(Дэвсгэр çургийг үçнэ үү). 
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Гуа довын хэрмийн хаалганы хэсгийн малтлагын дэвсгэр зураг

Хэрмийн хаалганы хэсгийн хөндлөн зүсэлтийн зураг

Малтлага судалгааны явцад хийсэн аæиглалтаар энэхүү барилга нь хэрìийн нэгэн 
хаалга болох нь ìэдэгдэæ байна. Хаалганы ерөнхий төрх нь тус бүр 8 баганатай тэгш 
өнцөгт хэлбэрийн хос байгуулаìæ, орæ гарах хэсэг нь түүний дундуур байæээ. Хос 
байгуулаìæийн 2 çахад буюу хаалганы çүүн, баруун æигүүрт хэрìийн хананд тулган 
дотор, гадна талд нь улаан тоосгоор барьсан æиæиг тасалгааг байгуулсан байна. 
Энэ æилийн хувьд бид çөвхөн барилгын дээврийн ваарны хэсгийг бүрэн цэвэрлэæ 
дууссан бөгөөд одоогоор дээврийн ваарыг бүрэн çайлуулаагүй болохоор барилгын 
бүтэц, çохион байгуулалтын талаар үүнээс илүү нарийн ìэдээлэл авах болоìæгүй 
байна. Дээврийн ваарыг цэвэрлэх явцад хаалганы баруун урд булангийн хэсэгт 3 
үе дээврийн нүүр ваар илэрсэн нь сонирхол татсан. Энэ байдал нь уг хаалга 2-3 
давхар үелэсэн дээвэртэй болохыг харуулæ буй юì. 

Малтлагын хэрэглэгдэхүүнд тулгуурлан төсөөлөхөд Гуа довын хэрэìний хаалга 
нь хэлбэрийн хувьд Чойæин лаìын сүì ìуçейн гол хаалга çэрэг орчин үед улаìæлан 
ирсэн çариì нэг эртний барилга байгуулаìæийнхтай төстэй байх ìагадлал өндөр 
байна. 
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Энэ æил хаалганы хэсгээс гадна хэрэìний хэсэгт çүсэлтийн ìалтлага хийсэн. 
Малтлага хийæ буй хаалганы хэсгээс çүүн тийш 50 ì çайд хэрìийг хөндлөн çүсч 
ìалтахад гаçрын өнгөн хөрснөөс доош 0.15 ì гүнд хаалганы хэсэгт илэрсэнтэй 
төстэй 1.4 ì өргөн дагтаршуулсан шавар (хэрэìний суурь хэсэг) илэрсэн. Энэ нь 
хэрэìний суурь хэсэг хаалганаас буланг чиглэн æигд үргэлæлэæ буйг харуулæ байв. 
Хэрìийн шавар суурын 2 талаас дээврийн ваарнууд илэрсэн бөгөөд энэ байдал 
нь хэрэìний орой хэсэг ч вааран өнгөлгөөтэй байсныг харуулæ буй юì. Түүнээс 
гадна хэрìийн суурь болох дагтаршуулсан шаврын çүүн талд буюу хэрìийн дотор 
талаас баганын суурь болох нүхний ороì ìэдэгдсэн. Энэ бүхнээс үçэхэд Гуа 
довын хэрэì нь дотуураа давхар ìодон байгуулаìæтай нилээд ярвигтай бүтэцтэй 
байсан бололтой байна.  Мон-Сол төслийн хувьд 2015 онд Гуа довын дурсгалт гаçарт 
хийæ буй ìалтлагын аæлыг нилээд өргөæүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа бөгөөд энэ 
судалгааны дараа дурсгалын çориулалт, бүтэц, çохион байгуулалтын талаар илүү 
нарийн ìэдээлэл өгөх болоìæтой болно хэìээн найдаæ байна.  

Гуа довын хэрэмний хаалганы хэсгийн малтлагын агаарын зураг

Хэрэмний хэсгийн малтлагын зураг
(гадна талаас)

Хэрэмний хэсгийн малтлагын зураг
(дотор талаас)
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МоНгол-ЯПоНы	хАМÒАрСАН	“ЭрÒНиЙ	НҮҮДЭлЧДиЙН	ҮЙлДВЭрлЭлиЙН	ÒҮҮх”	
ÒªСлиЙН	2014	оНы	хЭЭриЙН	ШиНЖилгЭЭНиЙ	АЖлыН	

УрЬДЧилСАН	Үр	ДҮН

Ч.Амартүвшин, Г.Эрэгзэн, Л.Ишцэрэн,
Т.Сасада, И.Үсүки, К.Кияма, М.Сагава

Тус төсөл нь Төв айìгийн Мөнгөнìорьт суìын нутаг Зүүн Байдлагийн голын савд 
дөрөв дэх æилдээ аìæилттай аæиллаа. 

Хоёр талын хаìтарсан төслийн 2011-2013 он хүртэл байгуулсан хаìтран аæиллах 
гэрээний хугацаа дууссан тул 2014-2018 он хүртэл дахин таван æилийн хаìтын 
аæиллагааны гэрээг шинэчлэн байгуулæ төслийн нэрийг “Эртний нүүдэлчдийн 
үйлдвэрлэлийн түүх”  хэìээн нэрлэсэн. Хаìтарсан төсөл нь Монгол нутаг дахь 
эртний хүрэл, төìөр, ваар сав шатаах үйлдвэрлэлийн дурсгалуудыг илрүүлэн 
олæ ìалтлага судалгаа хийæ, эртний нүүдэлчдийн үйлдвэрлэлийн түүхийг сэргээн 
тодруулах çорилготой билээ. Энэ æил судалгааны багийнхан үндсэн гурван хэсэгт 
хуваагдан аæиллав. Нэгдүгээр хэсэг Хустын булагийн төìрийн хүдэр хайлуулах 
çуухны ìалтлагыг үргэлæлүүлæ, хоёрдугаар хэсэг булш оршуулгын ìалтлага судалгааг 
үргэлæлүүлэн хийсэн. Харин энэ æилээс эхлэн гуравдугаар хэсгийг шинээр çохион 
байгуулæ шавар ваар сав шатаах çуухны ìалтлагыг эхлүүлэв. 

2012 онд ваар сав шатаах үйлдвэрлэлийн дурсгалаас авсан ìодны нүүрсний 
дээæний C14 радио-карбоны çадлан шинæилгээний дүнд НТӨ I çуунаас НТ I çуунд 
хаìаарах нь тодорхой болсон юì 1. Энэ нь төìрийн хүдэр хайлуулах çуухны он 
цагтай давхцаæ байгаа бөгөөд ваар сав шатаах үйлдвэрлэлийн гаçар нарийвчилсан 
судалааг хийснээр хүннүгийн үйлдвэрлэлийн систеìийн талаар цогц ойлголтыг авах 
болоìæ бүрдэх юì. 

1.	Òөмрийн	хүдэр	хайлуулах	зуухны	малтлага	судалгаа

Хустын булагийн төìрийн хүдэр хайлуулах дурсгалт гаçарт 2013 оны 08-р сарын 
30-ны өдрөөс 09-р сарын 13-ны өдөр хүртэл нийт 4 талбайд ìалтлага судалгааны 
аæлыг хийæ гүйцэтгэв. 

Өìнөх æил ìалтсан Eх.13.01, Eх.13.02 талбайгаас хойш 5х5 ì хэìæээтэй хоёр 
талбайг шинээр нээæ баруун талаас Eх.14.01, Eх.14.02 хэìээн дугаарлав . 

1 Ч.Амартүвшин, Т.Сасада, Г.Эрэгзэн, И.Үсүки, Л.Ишцэрэн. Хустын булагийн дурсгалт газарт илэрсэн төмрийн 
хүдэр хайлуулах болон ваар шатаах зуухны он цагийн асуудалд //Studia Archaeologica. Tom. XXXII. Fasc. 13. 
Тал 213-228.  Улаанбаатар, 2012. 
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1.1.	Eх.14.01,	Eх.14.02	талбайн	малтлага

Энэ æил ìалтлага хийсэн хоёр талбайн урд болон баруун ханын çүсэлтийн çургийг 
үйлдэх çорилготой 0.5 ì өргөнтэй ханыг үлдээв.  Мөн өìнөх æил Eх.13.02 талбайгаас 
илэрсэн төìрийн хүдэр хайлуулах 4-р çуухны суурь хэсгийн бүтцийг судлах çорилгоор 
талбайг бүхлээр нь цэвэрлэн гаргасан.

            

1.2.	Eх.14.01	талбайн	малтлага	судалгаа 

Тус талбайн 5х5 ì бөгөөд өнгөн хөрсийг хуулсны дараа 2-р хөрсөн үеэс галд 
түлэгдэæ шатсан çууван дугуй хэлбэрийн ороì хоёр ширхэг илэрсэн. Тус хоёр 
нүхийг Pit-5, Pit-6 хэìээн нэрлэсэн.

EX.14.01 талбай. Pit-5 EX.14.01 талбай. Pit-6

Pit-5 нүх нь талбайн баруун хэсгээс илэрсэн. Нүх нь 120х140 сì çууван хэлбэртэй, 
бөөн төìрийн хаягдал, çуухны ханын хэсэг, хөөрөгний хошуу агуулсан бөгөөд үүнийг 
хаягдал хийх çориулалттай нүх хэìээн үçэæ байна. Олдворуудыг цэвэрлэн гаргаæ 
гэрэл çураг авч дэвсгэр çураг үйлдэæ бариìтæуулалт хийсний дараа урд хэсгийн 
олдворуудыг авч çүсэлтийн ìалтлага хийв. Тус нүхний гүн 15 сì. 

Pit-6  нүх нь талбайн çүүн хэсгээс илэрсэн. Нүх нь 120х160 сì çуйван хэлбэртэй 
бөгөөд төìрийн хаягдал, çуухны ханын хэсэг, ìодны нүүрс, чулуу çэрэг çүйлс 
агуулсан байна. Тус нүхнийг цэвэрлэн олдворуудыг гарган гэрэл çураг авч, дэвсгэр 
çураг үйлдэн бариìтæуулалт хийсний дараа баруун хэсгийн олдворуудыг авч 
çүсэлтийн ìалтлагыг хийв. Тус нүхний гүн 15 сì байна. Зүсэлтийн гар çургийг хийæ 
бариìтæуулалт хийн ìалталгыг дуусгав.

Талбайн урд хэсэгт 50 сì өргөнтэй сорьц ìалтлагыг хийсэн бөгөөд өнгөн 
хөрснөөс доош 60 сì гүнд ìөн хагас дугуй хэлбэрийн шатсан нүхний ороì илэрч 
үргэлæлүүлэн ìалтахад çуухнаас гарсан төìрийн хаягдал агуулсан нүх болох нь 
тодорхой болов. 
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EX.14.01 талбайн урд ханын хэсгээс илэрсэн нүх

Тус нүхний урд хагас хэсэг нь хана нь тулсан тул энэ хүргээд ìалтлагыг дуусгасан. 
Илэрсэн нүхний хэìæээ 140 сì урт, 40 сì өргөнтэй байна. Энэ нүхнээс хойш 
чиглэсэн 80 сì орчиì өргөнтэй хүрэн бор өнгийн нарийн çурвас үргэлæилсэн тул 
бид талбайн урд талын 2 ì хэсгийг нийтээр нь доош нь ìалтсан. Өìнөх нүхнээс хойш 
1 ì орчиì çайд өнгөн хөрснөөс доош 40 сì гүнд галд түлэгдсэн 100х60 сì çуйван 
дугуй хэлбэрийн нүх илэрч Pit-8 хэìээн нэрлэв . 

EX.14.01 талбай. Pit-8 EX.14.01 талбай. Pit-8

Pit-8 нүхний çахын хэсэг галд их өртөн хатуурсан бөгөөд түүний дотор талын төв 
хэсэгт 40х60 сì хэìæээтэй нүхэнд бөөн төìрийн хаягдал илэрсэн. Тус хоёр нүх нь 
ойролцоо бөгөөд хоорондоо хүрэн бор хөрсөөр холбогдсон нь яìар нэг хаìаарал 
бүхий хэìээх тааìагт хүргэв. Тус хоёр нүхний түвшинд талбайн бусад гаçрууд нь хатуу 
цагаан хөрстэй байна. Урд ханын хэсэгт илэрсэн нүх нь çуухны суурь хэìээн үçвэл 
түүнээс гарсан төìрийн хаягдалыг хойд талын Pit-8  нүхэнд хаясан байх ìагадлалтай 
юì. 

1.3.	Eх.14.02	талбайн	малтлага	судалгаа.	

Тус талбай нь 5х5 хэìæээтэй. Өнгөн хөрсийг авсны дараа 2-р хөрсний үеээс 
галд түлэгдсэн хүрэн бор дугуй хэлбэрийн нүх илэрсэн. Тус нүхийг Pit-7 хэìээн 
нэрлэв (гэрэл зураг 5). 

Pit-7 нүх нь 100 сì голчтой бөгөөд доош ìалтахад төìрийн хаягдал их хэìæээтэй 
илэрсэн. Тус нүхийг цэвэрлэн гэрэл çураг авч, дэвсгэр çураг үйлдэв (гэрэл зураг 6). 
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Үүний дараа баруун хэсгийн олдворуудыг авч çүсэлтийн ìалтлага үйлдэн çүсэлтийн 
гар çургийг хийæ бариìтæуулав. Тус нүхнээс урагш 60 орчиì сì çайд тоì чулуу байх 
бөгөөд түүнийг урд талд çалгаад хөөрөгний шавар хошуу олон тоогоор агуулсан 40х20 
сì хэìæээтэй нэг æиæиг нүхийг ìалтсан (гэрэл зураг 6-1). Энэ талбайн баруун талд 
2 ì, урд талд 1 ì өргөнтэй сорьц ìалтлагыг хийсэн боловч яìар нэгэн эд өлгийн çүйл 
гаралгүй байгалийн хөрсөнд хүрсэн тул талбайн баруун болон урд ханын çүсэлтийн 
гар çургийг хийснээр ìалтлагыг çогсоов.

EX.14.02 талбай. Pit-7
EX.14.02 талбай.

Хөөрөгний шавар хошуу илэрсэн нүх

1.4.	Eх.13.01	талбай	дахь	4-р	төмрийн	хүдэр	хайлуулах	зуухны	малтлага

Тус талбайгаас өìнөх æил илрүүлэн олæ ìалтсан төìрийн хүдэр хайлуулах çуухыг 
энэ æил үргэлæлүүлэн ìалтаæ цэвэрлэн дэвсгэр çургийг үйлдэв (гар зураг 5). Зуухны 
суурь хэсгийн бүтэц çохион байгуулалтыг тодорхой болгох үүднээс çуухны төв хэсгийг 
дайруулан 20 сì өргөнтэй ìалтлагыг хийв. 

Eх.13.01 талбай. 4-р зуухны малтлага Eх.13.01 талбай. 4-р зуухны зүсэлтийн зураг

Тус çуухны суурь хэсэг нь 50 сì орчиì дөрвөлæин суурьтай (гэрэл зураг 7, гар 
зураг 5) бөгөөд 30 сì орчиì гүнд ёроол хэсэг байгаа нь тодорхой болсон (гэрэл 
зураг 7-1, гар зураг 6).  Мөн çуухны ханын хэсэг болон төìрийн хаягдал агуулсан 
нүхний гүн 50 сì бөгөөд өндөр теìпратурт халсан çуухны хана, төìрийн хаягдал 
çэргийг хийæ байснаас түлэгдэæ шатсан ул ìөр тодорхой харагдана. 

Энэ æилийн ìалтлага судалгаагаар төìрийн хаягдал, çуухны ханын хэсэг, 



Шинжлэх Ухааны академи археологийн хүрээлэн

110

хөөрөгний шавар хошуу агуулсан нүх 4 нүхийг илрүүлэн олсон. Мөн төìрийн хүдэр 
хайлуулах 4-р çуухыг бүрэн ìалтан дууссан бөгөөд çуухны суурь болон, үйлдвэрлэл 
дууссаны дараа çуухыг нурааæ хаясан нүхний бүтцийн талаар тодорхой ìэдээллийг 
авч чадсан. 

Ирэх æилийн судалгааг энэ удаад ìалтсан талбайгаас баруун тийш үргэлæлүүлэн 
талбайг сунгахаар төлөвлөсөн болно. Ингэснээр шинээр төìрийн хүдэр хайлуулах 
çуух илрэх ìагадлалтай бөгөөд, тус дурсгалт гаçрын нийт аæлын талбайг бүрэн гаргаæ 
эртний төìрийн үйлдвэрлэлийн гаçрын тухай бүрэн хэìæээний ойлголт авахыг çорьæ 
байгаа болно.

Мөн өìнөх 3 æилийн үр дүнг нэгтгэн Хустын булагийн дурсгалаас илэрсэн төìрийн 
хүдэр хайлуулах çуухыг Бага нарийны аì, Байгал нуурын баруун эргийн Барун Хал, 
Минусинскийн Трошкина дурсгалуудаас олдсон нэг цаг үеийн иæил çуухнуудтай 
харьцуулан судалæ  “Хүннүгийн төìрийн хүдэр хайлуулах çуухны çариì асуудалд” 
эрдэì шинæилгээний өгүүлэлийг нийтлүүлсэн 2. 

2.	Ваар	сав	шатаах	зуухны	малтлага	судалгаа

Хустын булагийн ваар сав шатаах çуухны дурсгалыг анх 1990 онд “Гурван гол” 
төслийн судалгааны багийнхан илрүүлэн олæ, үүний дараа 2001 онд “Мон-Сол” 
төслийн судалгааны багийнхан ìалтлага судалгааг гүйцэтгэсэн байна 3. 

KBS 2. K-1 талбай KBS 2. K-1 талбайн малтлагын явц

Манай судалгааны багийнхан тус дурсгалт гаçрын он цагийг дахин нягтлах үүднээс 
2012 онд ìодны нүүрсний дээæ аван он цагийг нарийвчлан гаргаæ энэ тухай эрдэì 
шинæилгээний өгүүлэл нийтэлсэн болно 4.

Судалгааны багийнхан 2014 оны 08-р сарын 30-наас 09-р сарын 05 хүртэл ваар сав 
шатаах үйлдвэрлэлийн гаçар судалгааг хийсэн юì. Энэ æил судалгааны багийнхан 

2   Л.Ишцэрэн, Т.Сасада.  Хүннүгийн төмрийн хүдэр хайлуулах зуухны зарим асуудалд  //Studia Archaeologica. 
Tom. XXXIV. Fasc.20. Тал 253-263.  Улаанбаатар, 2014. 
3  Д.Цэвээндорж, Д.Баяр, Г.Мэнэс, Л.Билэгт, З.Батсайхан. 1990 онд Чингис хааны булшийг хайх 
“Гурван гол” Монгол, Японы хамтарсан төслийн хүрээнд явуулсан археологийн хайгуулын 
тайлан. ШУА-ийн АХГБСХ. №56. // Д.Баяр, Л.Билэгт, Шираши, Курия. Монгол-Японы хамтарсан 
“Гурван гол” шинжилгээний ангийн Хэрлэн голын эхний баруун хэсэгт хийсэн эртний 
судлалын хайгуулын ажлын тайлан. 48-50-р тал.
4  Ч.Амартүвшин, Т.Сасада, Г.Эрэгзэн, И.Үсүки, Л.Ишцэрэн. Хустын булагийн дурсгалт газарт илэрсэн 
төмрийн хүдэр хайлуулах болон ваар шатаах зуухны он цагийн асуудалд //Studia Archaeologica. Tom. XXXII. 
Fasc. 13. Тал 213-228.  Улаанбаатар, 2012. 
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тус дурсгалт гаçар өìнөх æилүүдэд хийгдсэн хайгуул судалгааны ìэдээллийн үндсэн 
дээр  Зүүн Байдлагийн голын  çүүн дэнæийн төгсгөл орчиìд ìодны нүүрс болон галд 
шатаæ хар хүрэн өнгөтэй болсон ваар болон дээврийн ваарны бөөгнөрөл бүхий 
таван гаçрыг илрүүлæ, түүнээс K1 хэìээн нэрлэсэн талбайд ìалтлага хийхээр товлов 
.  

KBS 2. K-1 дэвсгэр зураг

 Эдгээр таван гаçрыг бүгдийг нь ваар сав шатаах çуух хэìээн тааìаглаæ 
байсан бөгөөд, энэ æил ìалтлага судалгааны хугацаа, ìөн ìалтах талбай çэргээс 
шалтгаалан К1 талбайд баруунаас çүүн тийш 4 ì, хойноос урагш 8 ì талбайд 
судалгааг хийхээр төлөвлөв . Малтлагын явцад энэ талбайд ваар сав шатаах çуух 
байхгүй түүхий тоосгоор барьсан “凸” хэлбэрйин “нүхэн сууц” хэлбэрийн ороì 
гарсан. Тус талбайгаас бүрэн ìэдээлэл авахын тулд дээд хэсэгт нь çүүнээс баруун 
тийш 3 ì, хойноос урагш 3.5 ì нэìэæ  ìалтлагыг үргэлæлүүлсэн . 

Малтлагын явцад 2-р үеэс хар хүрэн дугуй хэлбэрийн толбо илэрсэн бөгөөд 
хойноос урагш 4 ì, çүүнээс баруун тийш 3.8 ì хэìæээтэй байна. Уг толбоны булангууд 
нь дугуйрсан бөгөөд  баруун хойд ханын өндөр нь хэсэг нь 60-70сì, çүүн өìнөд 
хана нь 10 орчиì сì, баруун талынх (төв хэсгээс өìнө тийш) 30 сì орчиì байгаа нь 
тодорхой болсон. Байгалын хөрсийг ашиглаæ хийсэн шал нь уртрагийн дагуу чиглэæ 
дэнæийн урд талруугаа налуу боловч өìнөд талын хагас хэсэг нь бараг тэгш хэìтэй 
ба өргөргийн дагууд ерөнхийдөө тэгш хэìтэй байгаа нь тодорхой болсон. Энэхүү 
шалыг цагаан өнгийн ниìгэн дагтаршуулсан шавраар бүрæээ. Ханыг харин цагаан 
шавраар өнгөлөөгүй байна. Хагас нүхэн сууцны үлдэгдлийн өìнөд хэсэгт түүхий 
тоосго илэрсэн ба урт 70 сì, өргөн 1.3 ì хэìæээтэй байна. Түүний баруун çах болон 
өìнөд çахад нь түүхий тоосогыг уртааш нь дэвсæээ. Тус түүхий тоосгоор хийсэн 
шалны өргөн 70-110 сì, өргөн 2 ì орчиì ба ихэнх хэсгүүд нь хөрсний ус çэрэг гадны 
нөлөөнөөс болæ нэлэнхүйдээ хатуурсан байдалтай байна.

“凸” хэлбэрийн хагас нүхэн сууц доторх түүхий тоосгоны баруун талын хойд хэсэгт 
10 сì өргөн одоо үлдсэн өндөр 10 сì шатсан шавар ханын хэсэг байх бөгөөд, өìнө 
талруу 70 сì çайд баруун тийш эргэсэн булан нь ааæìаар ìэдэгдэхгүй болæээ. 
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Ойр хавьд нь галд шатсан çүйлийн үлдэгдэл тийì ч их байхгүй байгааг одоогоор 
тайлбарлах болоìæгүй байна. Түүнчлэн түүхий тоосго дэвссэн çүүн талын хагас 
хэсгийн доод үед ìөн түүхий тоосго дэвссэн хэсэг гарсан нь дээд үеэс ялгаатай 
байна. Энэ нь тус сууцны шалыг хийх үед доод талд нь таарсан гаçрын нүхийг битүүлэх 
çорилготой хийсэн хэìээн тааìаглаæ  байна. 

Бидний сонгон ìалтсан К1 дурсгалаас ахуйн çориулалтын ваар сав шатаах çуух 
болон барилгын дээврийн ваар шатаах çуух илэрсэнгүй. Тус дурсгалын ойр орчинд 
Хүннүгийн үеийн ваар болон дээвэр ваарны хагархай багагүй тархсан байгаа нь 
бидний тааìаглаæ буй хагас нүхэн сууц нь ваар сав шатаах үйлдвэртэй яìар нэгэн 
хаìаарал бүхий дурсгал хэìээн тааìаглаæ байна. Ирэх æилийн ìалтлагыг çүүн тийш 
тэлæ тус нүхэн сууцыг бүхлээр нь гаргах çорилготой байна. 

3.	Áулш	оршуулгын	дурсгалын	малтлага	судалгаа	

Төслийн хүрээнд энэ æил Хүннүгийн үед холбогдох 1 булш, он цаг нь тодорхойгүй 
1 тахилын чулуун байгуулаìæ ìалтан шинæлэв. 

Малтлага судалгаа хийсэн 2 дурсгал нь Наìрсайн ухаа хэìээх урагш Хэрлэн гол 
руу шахаæ, хойш Баруун Бүрхийн голын дунд урсгал хүртэл үргэлæилсэн өндөрлөгийн 
өìнө болон хойд хөтөл дээр байрлана. 

Малтлага хийсэн эхний дурсгал нь Наìрсайн ухаагийн өìнө талд, урагш сунаæ 
тогтсон наìхан хошууны араар дайрах хөтөл, авто çаìын хойхно байрлана. 
Ерөнхийдөө уулын өìнө талын судаглан тогтсон хотгорын баруун хаæуугийн наран 
ээвэр налуу дэвсэг юì. Энд голдоо чулуугүй хүрээлсэн ìаягтай тавьсан чулуун 
байгуулаìæтай 8 булш байх ба өнгөрсөн æил уг оршуулгын дурсгалт гаçрыг шинээр 
илрүүлæ, нэгэн булшийг сонгон ìалтлага хийсэн билээ. Энэ æилийн хувьд оршуулгын 
гаçрын тархацын дэвсгэр çургийг үйлдэæ, хаìгийн хойд талд байрлах нэгэн булшийг 
ìалтан судласан.  

Намсрайн ухаагийн Хүннүгийн оршуулгын дурсгалт газрын тархацын зураг
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Хоёр дахь дурсгал нь Наìсрайн ухаагийн арын хөтлөөр дайрч гарах авто 
çаìын өìнө талын тэгш дэвсэг дээр байрлана. Энд çүүнээс баруун тийш 1 эгнээнд 
цувруулан байгуулсан 18 чулуун байгуулаìæ байв. Бидний ìалтлага хийсэн тахилын 
байгуулаìæ нь çүүн талаас 3 дахь нь юì. 

  

Намсрайн ухаагийн 2-р хүннү булш

Наìсрайн ухаагийн өìнө талд байрлах бэсрэг оршуулгын дурсгалт гаçарт 
нийтдээ 8 булш байх ба эдгээр булш нь çүүнээс баруун тийш цуварсан байдалтай, 
2 эгнээгээр тавигдсан байна. Өнгөрсөн æил болон энэ æил ìалтлага хийсэн 
булшнууд нь хойд талын эгнээнд байрлана. 2013 онд ìалтлага хийсэн булш нь 
харьцангуй æиæиг хэìæээтэй гадаад чулуун байгуулаìæтай байсан бөгөөд гаçрын 
гүнд оршуулгын нүхний толбо ìэдэгдсэн ч оршуулга болон яìар нэгэн эд өлгийн çүйл 
олдоогүй билээ. Харин энэ æил ìалтлага хийсэн булш (2-р булш) нь гаçрын өнгөн 
хөрсөн дээр ил цухуйн харагдах цагариг хэлбэрийн чулуун байгуулаìæтай, 2 ì 
гүнд хүнээ ìодон авсанд хийæ оршуулсан дурсгал юì. Энэ булшны гадаад чулуун 
байгуулаìæийн голч 5 ì хэìæээтэй бөгөөд өнгөн хөрсний цэвэрлэгээний дараа 
гадаад чулуун байгуулаìæийн төв хэсэгт ялиìгүй баруун хойш чиглэлтэй гонçгой 
хэлбэрийн чулуугүй талбайтай болох нь тодорхой болсон. Малтлагыг уг чулуугүй 
талбайг хаìруулан хийхэд өнгөн хөрснөөс доош 0.2 ì гүнд оршуулгын нүхний толбо 
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тодорч ìэдэгдсэн юì. Оршуулгын нүх нь баруун хойноос çүүн өìнө тийш чиглэлтэй 
урт гонçгой хэлбэртэй, 2.8х1.3 ì хэìæээтэй байсан бөгөөд 0.8 ì гүнд багавтархан 
догол гаргаæ шатласан çааг ìэдэгдсэн. Уг çаагаас доош нүхний хэлбэр илүү 
тодорхой ìэдэгдсэн ба нүхний чиглэл чанх хойд çүгт хандсан байдалтай болæ 
өөрчлөгдсөн. Мөн энэ түвшинд нүхний хэìæээ 2.5х1.1 ì болæ æиæгэрсэн. Доош 
ìалтахад нүхний төв хэсгээс эìх çаìбараагүй болсон чулууд гарч байсан бол өìнө 
хагасаас битүү чулуун чигæээс гарч байсан. Нүхний өìнөд хагасаас гарсан чулуун 
чигæээс нь өнгөн хөрснөөс доош оршуулгын хэсэгт хүртэл үргэлæилсэн. Харин 
нүхний хойд хагасаас тонуулчдын нүхний ороì болох бараан өнгийн хөрс ялгарч 
ìэдэгдэæ байв. Тонуулчдын нүхний ороì 1.8 ì гүнд оршуулгын хэсгийн дээр хүрэхэд 
илүү тодорхой ìэдэгдсэн бөгөөд энэ түвшинд тонуулчдын нүхний ороìны хэсэгт 
хар өнгийн элсэрхэг хөрс ялгарч байлаа. Оршуулгын хэсэгт ìодон авсны ороì тод 
ìэдэгдэæ байсан бөгөөд доторх хүний ясыг ихэд бусниулæ сүйтгэсэн байв. Хүний 
ихэнх яс авсны төв хэсэгт бөөгнөрөн овоорчээ. 

Намсрайн ухаагийн 2-р хүннү булшнаас илэрсэн олдвор, эд өлгийн зүйлс
1-4 Нумын ясан наалт; 5-6 хазаарын төмөр цагариг; 7-15 төмөр эдлэлийн үлдэгдэл;

16-21 төмөр зэвний үлдэгдэл; 22 төмөр амгай, зуузай.

Хөлийн ìөчний яснууд авсны өìнөд хагаст байгаагаас үçэхэд хүнийг толгойгоор 
нь хойд çүгт харуулан оршуулсан болохыг тааìаглаæ болохоор байв. Авсны төв хэсэгт 
овоорсон хүний яснууд дундаас суìын төìөр çэв, нуìын ясан наалтны хугархай 
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çэрэг çэр çэвсгийн çүйлс олдсон. Авсны толгой талын баруун хойд булангийн шалны 
хэсэгт шавар ваарны ёроолын ороì ìэдэгдснээс үçэхэд энэ хэсэгт тахилын идээ 
ундааны çүйлс хийсэн шавар ваар тавьсан байсан бололтой. Мөн авсны толгой 
талын хананы гадна талаас төìөр аìгай, хос төìөр çууçай, 2 ш төìөр цагариг çэрэг 
адуу ìалын тоног хэрэглэлийн çүйлсийн үлдэгдэл илэрсэн юì. Оршуулгын хэсгийг 
цэвэрлэæ авсны дараа шалгаæ үçэхэд авсны баруун çүүн талын ханын гадна талаар 
хавтгай чулуудыг эгнүүлэн тавьæ хашлага үйлдсэн нь ìэдэгдсэн. 

Наìсрайн ухаад ìалтан шинæилсэн булш нь бүтэц, çохион байгуулалт, илэрсэн 
олдвор эд өлгийн çүйлсийн хэлбэр, хийц çэргээр Хүннүгийн æиæиг булштай иæил 
байна. Бид авсны ìодноос дээæ авч он цаг тогтоолгохоор илгээсэн бөгөөд уг 
шинæилгээний үр дүнд булшны он цагийг илүү нарийвчлан тогтоох болоìæтой болох 
юì. 

Өнгөрсөн æилийн хайгуул судалгааны явцад Наìсрайн хөтөл дээрээс çүүнээс 
баруун тийш 1 эгнээгээр цувруулан байрлуулсан 18 ш тахилын чулуун байгуулаìæийг 
илрүүлсэн билээ. Эдгээр тахилын чулуун байгуулаìæ нь 3-4 ì голчтой, дугуй 
хэлбэртэй харагдах өндөр биш чулуун овоолго юì. Тахилын байгуулаìæийн байршил, 
1 эгнээгээр цувуулан тавьсан байдал çэрэг нь сонирхол татсан тул 1-ийг сонгон 
ìалтаæ, бүтэц çохион байгуулалт, холбогдох он цагийг нь тогтоох шаардлагатай 
хэìээн үçсэн. Малтлага хийх дурсгалыг сонгохдоо гадаад чулуун дараас нь 
харьцангуй бага хөндөгдсөн, хэìæээгээр их тоìгүй çэрэг байдлыг харгалçан çүүн 
çахаас 3 дахь байгуулаìæийг сонгон авсан. Энэхүү чулуун байгуулаìæ нь 3 ì 
голчтой дугуй хэлбэртэй, төв хэсгээр бага çэрэг овгор чулуун овоолго юì. Өнгөн 
хөрсний цэвэрлэгээг хийсний дараа хэлбэр нь дугуй бус тэг дөрвөлæин хэлбэртэй 
болох нь тодорхой болсон. Харин уг дөрвөлæингийн 4 буланг ертөнцийн 4 çүг рүү 
харуулан байгуулсан бололтой байв. Дээр нь овоолсон сул чулуудыг авч үçэхэд 
гаçрын өнгөн хөрсөн дээр чулуудыг эгнүүлэн тавьæ дөрвөлæин хүрээ хийгээд дотор 
талыг чулуугаар дүүргэсэн болох нь тодорхой аæиглагдсан. Бид өнгөн хөрсөн дээр 
ил ìэдэгдэæ байсан чулуун дараасыг бүгдийг çайлуулан цэвэрлэсэн ба өнгөн 
хөрснөөс доош 0.5 ì гүнд хүртэл ìалтаæ үçсэн боловч яìар нэгэн эд өлгийн çүйлс, 
тахил тайллагын ул ìөр илэрсэнгүй. Эдгээр тахилын байгуулаìæууд нь байрлал болон 
çохион байгуулалтын хувьд сонирхол татах хэдий ч ìалтлага хийсэн дурсгалаас он 
цаг тогтоох яìар нэгэн эд çүйл олдоогүй тул холбогдох цаг үеийг тогтоох болоìæгүй 
байв. 
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МоНгол-ЯПоНы	хАМÒАрСАН	“ДорНоД	МоНголыН	ЭрÒНиЙ	
ÒҮрЭгиЙН	ҮеиЙН	ÒҮҮх	АрхеологиЙН	СУДАлгАА”	ÒªСлиЙН	хЭЭриЙН	

ШиНЖилгЭЭНиЙ	АЖлыН	Үр	ДҮНгЭЭС

Г.Лхүндэв, Г.Ангарагдөлгөөн, Т.Осава, Ш.Сайто

Монгол улсын ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн, Япон улсын Осака Их сургуультай 
хаìтран Монголын çүүн бүс нутгийн эртний Түрэгийн үеийн археологийн дурсгалуудыг 
бүртгэн бариìтæуулах, ìэдээллийн сан бүрдүүлэх, çариì дурсгалыг ìалтан судлах 
çорилготой “Дорнод Монголын эртний Түрэгийн үеийн түүх археологийн судалгаа”	
төслийг 2014 оноос хэрэгæүүлэн аæиллаæ байна. 

Тус төслийн хээрийн судалгааны анги Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар айìгийн нутагт 
буй Түрэгийн үед хаìаарах çариì хүн чулуу, тахилын онгон, хад чулуунаа сийлэгдсэн 
бичээс çэргийг үçэæ судалсан юì. Судалгааны аæлын хүрээнд дээрх дурсгалуудыг 
үçэх явцын далиìд çаì дагуу тааралдсан Монголын археологийн çариì дурсгалуудыг 
ìөн бүртгэн бариìтæуулсан. Ингэхдээ тухайн дурсгалын тодорхойлолтыг үйлдэн 
гэрэл çургаар бариìтæуулæ, байрлалыг GPS багаæаар тогтоон тэìдэглэсэн болно. 
Эдгээр дурсгалуудын ихэнх нь судалгааны эргэлтэнд орæ байсан тул дэлгэрэнгүй 
өгүүлэхээс çайлсхийæ, айìаг тус бүрээр ялган хүснэгтлэн үçүүлэхийг çорьсон юì.

Хэнтий айìгийн долоон суìын нутгаас хүрэл çэвсгийн үеийн буган хөшөө, 
дөрвөлæин булш, хиргисүүр çэрэг 20 гаруй дурсгал, Түрэгийн үед холбогдох тахилын 
онгон, хүн чулуу, хөшөө чулуу çэрэг 46 дурсгал, руни бичээс 1, хятан бичээс 1, он цаг 
тодорхойгүй булш 5, тахилын байгуулаìæ 1 çэрэг дурсгалыг бүртгэн бариìтæуулсан 
(хүснэгт-1). Хээрийн судалгааны явцад үçэæ судалсан дурсгалуудын холбогдох 
он цагийг тодорхойлоход хялбар байсан хэдий ч шууд тодорхойлох болоìæгүй 
дурсгалууд байна. Ийì дурсгалууд нь çүүн талдаа çэл чулуутай, дүгрэг хэлбэрийн 
наìхан дарааст булш, гонçгой дөрвөлæин хэлбэрийн наìхан хашлагатай тахилын 
байгуулаìæ çэрэг болно.      

Судалгаанд хаìрагдсан дурсгалуудын дотроос таìганы дүрслэлтэй Түрэг хүн 
чулуу, онцлог хэлбэртэй тахилын онгоны талаар цухас дурдвал:

Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын нутаг Худагтын хүн чулуу. Öайвар саарал 
өнгийн борæин чулуугаар босоо хүний болхи дүрстэй урлаæээ. Хүн чулууг çүүн çүгт 90 
хэìд хандуулан босгосон ба нүүр нь ихэд элэгдэæ ìөлийæээ. Толгойн орой хэсгийг 
шовгор хэлбэртэй дүрсэлсэн нь дуулга (ìалгай) байæ болох талтай. Их биед гар, 
хөл болон бусад эд хэрэглэлийн çүйлс дүрслээгүй. Өндөр нь 174 сì, ìөрний өргөн 
47 сì, çуçаан нь 18 сì. Хүн чулууны цээæин хэсэгт (эрүүнээс доош 35 сì-т) янгирын 
дүрстэй таìга, түүний дор 10 сì çайд  хэлбэрийн, çүүн доод буланд өргөстэй 
саран таìга (буруу тийш харсан)-ыг тус тус дүрсэлæээ. Янгирын дүрст таìгыг 18х20 
сì,  хэлбэрийн таìгыг 13х16 сì, өргөстэй саран таìгыг 15х10 сì талбайд ерөнхий 
тэгийг 1-2 сì өргөнтэй хонхойлгон цохиæ сийлæээ. Хүн чулууны ард тахилын онгон 
байсныг илтгэх хавтант хашлаганы үлдэгдэл бий.

 Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутаг Агуйт уулын тахилын онгон. Агуйт 
уулын баруун талын тэгш гаçарт хагас саран хэлбэртэй үйлдсэн 14 тахилын онгон 
байна. Хавтан чулуудыг çалгаæ дөрвөлæлөн хайрцаглаæ суулгаад дотор нь чулуу 
дүүргэсэн хашлагатай. Зариì тахилын онгоны дараас чулуу гадагш тарæ анхны 
хэлбэр төрхөө алдæээ. Бүтэн хашлаганы хэìæээ нь 3.6х3.6 ì. Ихэнх хашлаганы 
çүүн талаас çүүн урагш хандуулан босгосон çэл чулуутай. Нэг эгнээндээ олон 
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тоотой үйлдсэн ийì тахилын онгон Монгол нутаг дахь Түрэгийн үеийн дурсгалуудад 
хоёрхон тохиолдоод байна. Нөгөө нь Баян-Өлгий айìгийн Алтай суìын нутагт байх 
нуìарсан хэлбэртэй 13 тахилын онгон1 бөгөөд дээрх дурсгалтай хэлбэр төрх, çохион 
байгуулалтын хувьд иæилсэæ байна.

хэнтий	аймаг	(хүснэгт-1)

№ Дурсгалын	
төрөл

Сумын	нэр газрын	нэр гадаад	байдал Òоо	

1 Буган 
хөшөө

Өìнөдэлгэр Дунд 
Жаргалантын гол

Дөрвөлæин булшны буланд 
босгоæээ

5

2 Дөрвөлæин 
булш 

Өìнөдэлгэр Дунд 
Жаргалантын гол

Он цагийн эрхэнд эвдэрч 
нурсан

7

3 Батширээт Биндэр уул Он цагийн эрхэнд эвдэрч 
нурсан

10+

4 Булш Өìнөдэлгэр Дунд 
Жаргалантын гол

Зэл чулуутай
(çариì нь тоногдсон)

5

5 Хиргисүүр Өìнөдэлгэр Дунд 
Жаргалантын гол

Дагуул байгуулаìæтай 1

6 Дэлгэрхаан Агуйт Дагуул байгуулаìæгүй 1

7
Түрэг хүн 
чулуу 

Өìнөдэлгэр Баруун Баян гол Налсан байдалтай, хашлагатай 1

8 Батширээт Улаан Үçүүр Босоо байдалтай, хашлагатай 1

9 Батширээт Бархын Баян гол Толгойн хугархай, унасан 1

10 Батширээт Живхээстэйн аì Босоо байдалтай, хашлагатай 5

11 Баянхутаг Соно уул Босоо байдалтай, хашлагагүй 1

12 Баянхутаг Хулгар ухаа Босоо байдалтай, чулуун 
байгуулаìæтай

1

13 Мөрөн Зүүн хэрэì Босоо-1, тойì дүрслэлтэй-1, 
хашлагагүй

2

14 Мөрөн Худагтын аì Босоо байдалтай, овгийн таìга 
тэìдэгтэй, хашлагатай

1

15
Тахилын 
онгон

Батширээт Улаан үçүүр Баруун талд нь хүн чулууг хоæиì 
босгоæээ

4

16 Батширээт Живхээстэйн аì Зүүн талдаа хүн чулуутай 5

17 Öэнхэрìандал Таван толгой Öэцгэн хээтэй 1

18 Дэлгэрхаан Агуйт Тал саран хэлбэртэй ìөн 
дангаар болон хосоор 
байрлана

17

19 Бичээс Батширээт Рашаан хад Руни бичээс 2 ìөр 1

20 Хэрлэн Эрдэнэ уул Хятан бичээс 6 хэсэг гаçарт 
олон ìөр

1

21 Хөшөө 
чулуу

Мөрөн Зүүн хэрэì Хашлаганы үлдэгдэл бий 2

22 Мөрөн Зүүн хэрэì Чингисийн тулганы чулуу гэдэг 4

23 Тахилын 
байгуулаìæ

Баян-Адарга Гаçрын нэр 
тодорхойгүй

Эвдэрч сүйдсэн, он цаг 
тодорхойгүй

1

Дорнод айìгийн хоёр суìын нутгаас хүрэл çэвсгийн үеийн дөрвөлæин булш 2, 
Түрэгийн үед холбогдох тахилын хашлага 9, хүн чулуу 1-ийг бүртгэн бариìтæуулсан 
(хүснэгт-2). 

 1 Ц.Төрбат, Д.Баяр, Д.Цэвээндорж, Ц.Баттулга, Н.Баярхүү, Т.Идэрхангай, Д.Х.Жискар. Монгол Алтайн 
археологийн дурсгалууд-1. Баян-Өлгий аймаг. Улаанбаатар., 2009. тал. 156. 
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Дорнод	аймаг	(хүснэгт-2)

№ Дурсгалын төрөл Сумын нэр Газрын нэр Хадгалалт Тоо 
1 Дөрвөлжин булш Баян Уул Жанчивын адаг Дөрвөн буландаа босоо чулуутай, 

нэг нь тоногдсон
2

2 Тахилын хашлага Баян Уул Жанчивын энгэр Зарим нь зэл чулуутай, 
зарим нь тоногдсон

9

3 Хүн чулуу Хөлөнбуйр Баян-Өлзийт Босоо байдалтай, хашлагагүй 1

Сүхбаатар айìгийн таван суìын нутгаас хүрэл çэвсгийн үеийн дөрвөлæин булш 
3, Түрэгийн үед холбогдох хүн чулуу çэрэг 3, тахилын онгон 1, Монголын үед холбогдох 
хүн чулуу 14, тахилын байгуулаìæ 5-ыг бүртгэн бариìтæуулсан (хүснэгт-3).

Сүхбаатар	аймаг	(хүснэгт-3)

№ Дурсгалын төрөл Сумын нэр Газрын нэр Хадгалалт Тоо
1 Түрэг хүн чулуу Асгат Алаг Морьт 

(Зүүн Ар булаг)
Босоо байдалтай, тамгатай, 
чулуун байгууламжтай

1

2 Эрдэнэцагаан Жаргалантын ширээ Босоо байдалтай, хашлагатай 1
3 Дарьганга Хөөвөр Босоо байдалтай, хашлагатай 1
4 Монголын үеийн 

хүн чулуу
Эрдэнэцагаан Хонгор овоо Унасан, хугарсан 2

5 Дарьгана Хөргийн хөндий Босоо, хугарсан, унасан 5
6 Дарьганга Алтан овоо Босоо байдалтай 4
7 Онгон Шартын хад Босоо байдалтай 1
8 Онгон Таван толгой Хугарч гэмтсэн 2
9 Тахилын 

байгууламж
Эрдэнэцагаан Хонгор овоо Хүн чулууны ойр орчимд 

байрлана
5

10 Тахилын онгон Түвшинширээ Донгойн ширээ Унасан байдалтай гэрэлт 
хөшөөд

?

11 Дөрвөлжин булш Асгат Газрын нэр 
тодорхойгүй

Дагуул байгууламжтай 3

Тус хаìтарсан төслийн хээрийн судалгааны аæлын явцад бариìтæуулсан олон 
үеийн дурсгалуудаас Түрэгийн үед холбогдох хүн чулуу, тахилын онгоныг Монголын 
төв болон баруун бүс нутгийн иæил төрлийн дурсгалуудтай харьцуулахад çариì 
онцлог ялгаа байна. Хүн чулуу нь тооны хувьд харьцангуй цөөн байгаа нь гаçар нутгийн 
хувьд Зүүн Түрэгийн хаант улсын çүүн хяçгаар нутаг байсантай холбоотойгоор хүн 
аìын суурьшил бага байсан бололтой. Хийц çагварын хувьд ихэнх нь болхи, çариìдаг 
дүрслэлтэй. Хэдийгээр çариìдаг дүрслэлтэй боловч çариì хүн чулуунд овгийн 
таìга тэìдгээ сийлсэн байгаа нь сонирхолтой байна. Тухайлбал: Алаг Морьт (Зүүн 
Ар булаг)-ын хүн чулуунд  хэлбэрийн таìга, Худагтын аìны хүн чулуунд янгир,  
хэлбэрийн, өргөстэй саран таìга (буруу тийш харсан)-ыг тус тус сийлæээ. 

Гаçар çүйн байршил нь төдий л ялгаагүй боловч цөөн тохиолдолд наìхавтар 
гүвээ толгодын онь хөтөл, тэгш ширээн дээр байрлана. Түрэг хүн чулууны чанд тогтсон 
дэг æаяг болох дөрвөлæлөн үйлдсэн хавтант хашлагын çүүн талд нүүрээр нь çүүн çүг 
хандуулан босгосон хүн чулуу, түүний өìнөөс наран ìандах çүгийг чиглүүлэн олон 
çэл чулууг цувуулан босгосон дурсгал Живхээстэйн аìны хүн чулуунд цогц байдлаар 
илэрч байна. Бусад хүн чулуунд тахилын хавтант хашлаганы үлдэгдэл байх боловч çэл 
чулуу огт байхгүй байна. Мөн цөөн тохиолдолд дүгрэг дарааст чулуун байгуулаìæийн 
голд эсвэл хаæуу талд нь өìнө çүгт хандуулан босгоæээ. Ийì хүн чулууд нь анх байсан 
гаçартаа байгаа бус хаа нэгтээгээс çөөгдсний шинæ тэìдэг байæ болох юì.  
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Тахилын онгоны хувьд хавтан чулуудыг дөрвөлæлөн суулгаæ нэг эгнээнд үйлдэæ 
çүүн талд нь наран ìандах çүгт цувуулан босгосон çэл чулуутай эгэл æирийн гэгдэх 
нийтлэг хэлбэртэй хашлага, гадна талыг хээ угалçаар чиìсэн тоì хавтант чулууг 
хайрцаглан хийсэн, эртний Түрэг бичээстэй олон хөшөө бүхий тахилын онгон аль 
алин байна. Хээ угалçаар чиìэглэсэн тоì хавтант тахилын онгон нь дэргэдээ хүн 
чулуутай байсан эсэх нь одоогоор тодорхойгүй байна.

Тус хаìтарсан төслийн хээрийн судалгааны цаашдын аæлын үр дүнд 
Монгол орны çүүн хэсгийн эртний Түрэгийн үеийн археологийн дурсгалуудыг 
нэгтгэн бариìтæуулах, хадгалæ хаìгаалах шаардлагатай дурсгалын талаар төсөл 
боловсруулах, он цагийн асуудлыг нэг ìөр болгон шийдвэрлэх çариì дурсгалыг 
ìалтан судлах аæлуудыг хийхээр төлөвлөæ байна.    

          

Хэнтий аймаг Мөрөн сум. Худагтын ам. Хүн чулуу

Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум. Зэл чулуут 
булш

Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан сум. Тахилын 
онгон
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Хэнтий аймаг Цэнхэрмандал сум. 
Тахилын онгон Хэнтий аймаг Мөрөн сум. Хөшөө чулуу

Хэнтий аймаг Батширээт сум. 
Улаан үзүүр. Хүн чулуу

Хэнтий аймаг Мөрөн сум. 
Зүүн хэрэм. Хүн чулуу

                  
Дорнод аймаг Хөлөнбуйр сум.

 Баян-Өлзийт. Хүн чулуу
Сүхбаатар аймаг. Эрдэнэцагаан сум. 

Жаргалантын ширээ. Хүн чулуу

Сүхбаатар аймаг Дарьганга сум. 
Хөөвөр. Хүн чулуу

Сүхбаатар аймаг Асгат сум. 
Алаг Морьт (Зүүн Ар булаг). Хүн чулуу
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МоНгол-герМАНы	“орхоН”	ЭКСПеДиЦиЙН	2014	оНы
хЭЭриЙН	ШиНЖилгЭЭНиЙ	АЖлыН	ÒУхАЙ

	 У.Эрдэнэбат, Т.Батбаяр, К.Франкен

Монгол-Герìаны “Орхон” экспедици 2014 оны 7-р сарын 8-наас 8-р сарын 15-ны 
хооронд Архангай айìгийн Хотонт суìын нутагт орших эртний Уйгурын нийслэл Хар 
Балгас болон Өвөрхангай айìгийн Хархорин суìын нутагт орших Монголын эртний 
нийслэл Хархоруì хотын бурханы шашны “Их сүì”-ийн туурь çэрэг гаçарт өìнөх 
æилүүдэд явуулсан ìалтлага судалгааны аæлаа үргэлæлүүлэн хийæ гүйцэтгэлээ. 
Хээрийн шинæилгээний багт Монголын талаас, төслийн удирдагч, доктор, 
профессор У.Эрдэнэбат, эрдэì шинæилгээний аæилтан Т.Батбаяр, МУИС-ийн ШУС-
ийн Антропологи, Археологийн тэнхиìийн ìагистрант, оюутнууд болон Хархорин 
суìын аæилчид, Герìаны талаас, ХБНГУ-ын Археологийн хүрээлэнгийн Европын бус 
Соёлын Археологийн Коìиссийн археологич, доктор К.Франкен тэргүүтэй 7 судлаач 
оролцон аæиллав.

 

1.	хар	Áалгаст	хийсэн	малтлага	судалгаа

Тус шинæилгээний анги 2009 оноос хойш Хар Балгасын дэвсгэр талбайн хэд хэдэн 
гаçарт ìалтлага судалгаа гүйцэтгэсэн бөгөөд эдгээрээс илэрч олдсон олон çуун 
хэрэглэгдэхүүнтэй харьцуулах эд өлгийн бариìт олæ авах хийгээд өвөрìөц сонин 
байдлаар төлөвлөгдсөн хотын их хэрìийн çүүн урд булан дахь байгуулаìæийн бүтэц 
çохион байгуулалтыг судлан шинæлэх, үүрэг çориулалтыг тодруулах çэрэг çорилгын 
үүднээс тус цитадель дээр өìнөх æилүүдэд үүсгэсэн талбайгаа өргөтгөæ, ìалтлагыг 
шинээр нийт 250 орчиì аì дөрвөлæин талбайд үргэлæлүүлэв. 

2011 онд хийсэн сорилтын ìалтлагад тулгуурлан явуулсан дараа дараагийн 
æилүүдийн ìалтлага судалгааны үр дүнд цитадель гэæ нэрлэдэг хотын энэхүү хэсгийн 
архитектурыг судлах цоо шинэ эх хэрэглэгдэхүүнийг бүрдүүлæ байна. Öитадель нь 
НВ2 буюу сүì/ордон хотын яг çүүн урд буланд шавар, хайрга, элс шороо үелүүлэн 
дэлдэæ хийсэн бараг 7 ì өндөр 60х70 ì орчиì аварга тоì тавцан дээр байрлах 
бөгөөд çүүн болон урд талаасаа дор хаяæ 12 ì өндөр хадгалагдсан ордон хотын 
хэрìээр хаìгаалагдæээ. 

Одоогийн байдлаар цитадель дээрхи байгуулаìæ нь баруун болон хойд талдаа 
хаалга үүдтэй байсан нь ìэдэгдэх бөгөөд үүгээр үçэхэд çөвхөн ордон хотын хэрìийн 
дотор талаас л орæ гарах болоìæтой байсан аæ. 2013-2014 онд уг байгуулаìæийн 
баруун талын ханын çохион байгуулалтыг дайруулан ìалтаæ хаалганы байгуулаìæийг 
илрүүлэн олсон юì. Энэ ìалтлагын явцад уг байгуулаìæ руу орæ гарах хаалга үүдний 
ор үлдэгдэл илэрч ìэдэгдсэн төдийгүй элс, шавар үелүүлэн дэлдэæ хийгээд шургааг 
ìодоор бэхлэн гадуур нь тоосго өрæ гадарласан 5 ì өргөн ханатай байсан нь 
илрэн гарч байна. Эндээс гаçар суулгасан хаалганы саìбарын бэхэлгээ ба хаалга 
руу очдог çаìын хэсгийг ìодон банçаар шалласны үлдэгдэл ч олдсон билээ. Харин 
хаалганы байгуулаìæийн дотор талыг шатаасан тоосго дэвсэн шалласан бөгөөд 
бороо, цасны ус тогтохгүй урсаæ гарахаар тооцоолæ гадаргууг нь хийсэн аæээ. 

Хаалга үүдний эдгээр çохион байгуулалтаас гадна эндээс өгсөæ гарах тусгай 
шат бүхий тоосгоор өнгөлсөн тавцанг ìалтаæ гаргав. Энд илэрсэн олдворын цогц 
байдлаас үçэхэд, хэрìийн баруун хаалгаар ороод цааш тусгай тоосгон çаìаар 
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явæ 0,7 ì өндөр тавцан дээр байрлуулсан гурван гишгүүртэй æиæгэвтэр шатанд тулæ 
улìаар түүгээр дээш өгсөæ цитадель хэìээх энэхүү байгуулаìæ руу нэвтрэн орæ 
гардаг байсан бололтой. Эдгээр олдворын цогц байдал түүнийг хүрээлæ байгаад 
дээрээс нь нурæ унасан асар тоì шавар ханын нурангин дор байлаа. Эндээс 
ìодон банçаар шалласан шатны гишгүүр, ìодон æааçан хүрээнд ердийн шатаасан 
тоосгыг дээр дээрээс нь давхарлан өрөх ìаягаар хатавчийг нь өнгөлсөн хаалганы 
үлдэгдэл, бороо цасны ус çайлуулах суваг бүхий тоосгон çаì çэрэг уг байгуулаìæийн 
çохион байгуулалтыг судлахад чухал ач холбогдолтой хэрэглэгдэхүүн олдсон юì. 

Хаалганы çохион байгуулалтаас гадна цитаделийн çүүн өìнөд хэсэгт явуулсан 
ìалтлагаас ìонуìенталь архитектурын олон тооны үлдэгдэл илрэн гарлаа. Энэхүү 
барилгын çариì хэсгийг бүр ХХ çууны эхээр Оросын археологичид ìалтсан 
байлаа. Хүрээлэн буй хэрìийн çуçаан ба үүрэг харьцааны тухай асуудлыг судлах 
çорилгоор оросуудын ìалтлагын хуучин нүхийг çүүн тийш нь өргөтгөн тэлæ ìалтлагыг 
үргэлæлүүлэв. Хүчтэй галд шатсан тоосго, дээврийн ваар голдуу бараг 4 ì çуçаан 
үнс нурангийг çайлуулан ìалтсаны дараа барилгын өрөө тасалгааны хэсгүүд илрэн 
гарч эхэлсэн. Одоохондоо энэхүү барилгын тасалгааны çөвхөн баруун болон çүүн 
ханыг бариìтæуулсан бөгөөд хойд ба урд хэсэг нь хэр үргэлæилæ байгааг ирэх 
æил тогтоох болно. Өрөөний дотор талыг барилгын дээврийг тулæ байсан гурван 
эгнээ баганын суурь чулуу çааглан хувааæ байна. Эдгээрийн онцлог байдал гэвэл, 
төвийн хэсэгт байрласан бөгөөд дээвэр нурууны хаìгийн их даралтыг тулах хүнд 
даацын баганын сууриудыг ìаш çуçаан бат бөх чулуугаар ихээхэн ур гарган хийæ, 
харин çах хөвөөгөөр байрлах баганын сууриудыг ниìгэвтэр чулуугаар хийсэн нь 
цөì анхны байрандаа хадгалагдаæ үлдсэн байлаа. Баганы суурь бүрийг тусгайлан 
çассан байх бөгөөд үндсэндээ хоёр янçын хийц çагвар голлоно. Тухайлбал, хоёр 
çах болон дунд эгнээнний нэг нийт арван нэгэн суурь (65 x 70 сì х 25 сì ) нь яìар 
нэгэн хээ чиìэг үгүй, тэг дөрвөлæин хэлбэрийн энгийн хийцтэй бол дунд эгнээнд 
буй баганын дөрвөн суурь (115 x 118 x 28 сì) нь дөрвөн тал бүхий хавтгай оройтой, 
дөрвөлæин суурьтай, орой дээрээ баганын ìод суулгах тусгай ховил гаргаæ çассан 
уран хийцтэй байна. 

Баганы суурь чулууны хооронд илэрсэн шалны төвшинд хөх саарал өнгийн шавар 
çуурìаг ìэдэгдэх бөгөөд барилгын дотор талын өрөө тасалгаануудыг шатаасан хөх 
тоосгоор хоёр давхарлаæ шалласан байæээ. Барилгын шавар ханыг хоёр талаас нь 
хашсан дүнçэн баганын үлдэгдэл ìалтлагын үед биет байдлаар цөөн тоотой гарсан 
ч гэсэн, ìодон багана нь шатахад үлдэæ хоцорсон хоосон орìууд нь шавар ханан 
дээр тун сайн хадгалагдаæ үлдсэн байв. Энд хадгалагдсан олдворын цогц байдлыг 
үçэхэд, шавар ханыг бэхэлсэн багануудыг гурав болон таваар нь хэсэгчлэн эгнүүлæ 
хооронд нь тодорхой çайнд нарийн эрэìбэ дараатай байрлуулсан байæээ. 
Барилгын хана барих энэхүү өвөрìөц технологи нь Хар Балгасын энэ хэсгийн барилга 
байгуулаìæ хэдий үеийн, аль гаçрын уран барилгын хийц төлөвлөлтөөр баригдсан 
асуудлыг тодруулахад ихээхэн чухал хэрэглэгдэхүүн болох нь эргэлçээгүй. Барилгын 
өрөөг çаагласан ханын çохион байгуулалтаас 1-3 ì өндөр хадгалагдсан бөгөөд 
хийсэн байдлаараа өөр хоорондоо ялгаатай байна. Шавар үелүүлэн дэлдэæ 
хийсэн çуçаан ханын дотор ба гадна талыг ìодон баганаар бэхлэæ дээрээс нь 
шавраар шавæ чиìэглэл çурæ байсан ороì ìэдэгдэæ байв. Ханыг ингэæ хосолìол 
байдлаар хийснээр тоìоохон барилгын дээвэр нурууны эд ангиудыг холбоæ тогтоох 
ба нүсэр хүнд дээврийг тулах даацыг сайæруулахад чухал нөлөөтэй болæээ. Энэхүү 
барилгын ханын çуçаан, хадгалагдаæ үлдсэн өндөр, баганы суурийг хийæ урласан 
байдал, өрөө тасалгааны хэìæээ çэрэг уран барилгын бүрдэл хэсгүүд нь бүхэлдээ 
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Хар Балгаст одоо хүртэл ìэдэгдсэн барилгуудынхаас нэн онцлог юì. Ялангуяа 
сүрлэг тоì байдал, барилгын бүрдэл хэсгүүдийн өвөрìөц байдал нь энэ барилга 
яìар нэгэн онцгой үүрэгтэй байсныг илтгэн харуулна. Тэрчлэн эндээс гарсан цөөн 
тооны олдворууд ч гэсэн ийìэрхүү сэтгэгдэл төрүүлæ байна.

Хар Балгасын цитадельд хийсэн ìалтлагын явцад хүчтэй гал түйìэрт эрсдэн шатаæ 
устсан сүрлэг тоì барилга болоод шороо дэлдэæ хийсэн хүчирхэг их хэрìийн бүтэц 
çохион байгуулалтыг хадгалсан çуçаан үе давхрагууд, харьцангуй өндөр бөгөөд 
сайн хадгалагдсан барилгын çуçаан хана туургын үлдэц, барилгын дээвэр нурууг 
тулæ байсан баганын чулуун сууриуд, шавар ба тоосгон шалны үлдэгдэл çэрэг VIII-
IX çууны Уйгурын нийслэл хотын барилга архитектурын бүтэц çохион байгуулалтыг 
судлах шинэ эх хэрэглэгдэхүүнийг илрүүлэн олсон билээ. Үүний хаìт барилгын 
хэрэглэгдэхүүн болох шатаасан болон түүхий тоосго, ìодон хийцийн үлдэгдэл, 
янç бүрийн төìөр хадаас, дээврийн нөìрөг ба тосгуур ваар, шавар сав суулганы 
хагархай, дээврийн чиìэглэл болох хэдэн төрлийн хээтэй нүүр ваар, нэн ялангуяа 
байшин барилгын нуруу, дээврийн хэсэгт ìуу ìуухай бүхнээс хаìгаалахыг бэлгэдэн 
байрлуулдаг доìгийн аìьтны шавар бариìал дүрсийн үлдэгдэл, өнгийн будаг бүхий 
ханын шаваас, сийлбэртэй ясан чиìэглэлийн хугархай, төìөр сөргөө, харвуулын 
суìны çэв, гантиг чулуун саìбар дээр алт суулган сийлæ бичсэн хятад бичээстэй 
сүìийн сүнсэн тахилын үлдэгдэл, элдэв янçын таìга тэìдэгтэй дээврийн ваарны 
хагархай, цэцгэн толгой бүхий алтан шарìал çэс хадаас, цэцгэн çэс чиìэглэл, ìаш 
гоёìсог хээ чиìэгтэй æиæигхэн чулуун тулгуур çэрэг онцлох эд өлгийн çүйлс олдсон 
юì. Хар Балгасаас олдсон эдгээр олдвор хэрэглэгдэхүүн ба уран барилгын çариì 
бүрдэл хэсгүүд нь БНХАУ-ын нутагт буй Тан улсын нийслэл Чан’ань хотын ìалтлага, 
ОХУ-ын Тувад байдаг Уйгурын Пор-Баæын болон Монголын төв нутаг Орхоны хөндийд 
ìалтан судалсан Уйгурын бунхант булшны олдворуудтай иæил төстэй, харьцуулан 
үçэæ болохоор байна.

2013-2014 оны çун Монгол-Герìаны Орхон экспедици Хар Балгасын их хэрìийн 
цитадель дээр ийнхүү гол судалгаагаа төвлөрүүлэн явуулсны çэрэгцээ ìөн энэхүү 
байгуулаìæийн чанх урд харалдаа, цайçат их хэрìийн гадуур тойрсон шуудууг 
судалгааны хүрээнд хаìруулан хөрсний дээæ авах, бүтэц çохион байгуулалтыг 
тодруулан судлах çорилгоор çүсэлт хийæ ìалтав. Сорилтын ìалтлагын үр дүнд, 
уг шуудуу 4 ì орчиì өргөн, 2 ì-ээс илүү гүнтэй, сувгийг нь банçан хашлагаар 
хүрээлæ хаìгаалсан байсныг урьдчилсан байдлаар тогтоогоод байна. Модон 
хашлагын үлдэгдэл бүхэлдээ шатсанаас үçэхэд сувгаар ус урсахаа больæ нэгэнт 
хуурайшсаны дараа хотын энэ хэсэг гал түйìэрт автан сөнөсөн бололтой. 

2.	хархорумын	“их	танхим”-ын	малтлага	шинжилгээ

1948-1949 онд Хархоруì хотын талбайд өргөн хэìæээний ìалтлагын аæил анх 
гүйцэтгэсэн С.Киселев ахлагчтай Монгол-Зөвлөлтийн хаìтарсан судалгааны ангийн 
судлаачид энэ хотын их хэрìийн дотор, баруун өìнөд өнцөгт нь орших тусгай хэрэìт 
цогцолборын төв дундах тоì барилгын үлдэгдлийг хэсэгчилсэн байдлаар ìалтан 
судалæ, уг барилгыг Өгэдэй хааны “Түìэн аìгалант орд” хэìээн тодорхойлсон нь 
олон æилийн турш ìонгол судлалын хүрээнд нийтээр хөдөлбөргүй дагаæ ìөрдөх 
цорын ганц үçэл бариìтлал болæ ирсэн билээ.

Гэвч энэ барилга нь хааны орд харш бус, харин 1235/36 онд суурийг нь тавьæ, 
1256 онд барьæ дуусган 1346 онд эçэн хааны çарлигаар “Юань улсыг ìандуулах 
асар” буюу “Öогт их сүìийн гэр” хэìээх нэр хайрлаæ дурсгалын хөшөө босгосон 
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бурхан шашны аварга тоì сүìийн үлдэгдэл болох нь Монгол-Герìаны хаìтарсан 
археологийн экспедицийн үйл аæиллагааны үр дүнд олон бариìтаар нотлогдоод 
байна.

2014 онд ёслон тэìдэглэæ байгаа ХБНГУ, Монгол Улсын хооронд диплоìат 
харилцаа тогтоосны 40 æилийн ойн хүрээнд хийæ буй олон аæлын нэг нь Хархоруì 
дахь бурханы шашны их сүìийн археологийн үлдэцийг хаìгаалах, өргөн олон түìэнд 
үçүүлэх ил ìуçей болгон эçэìшиæ ашиглах бүтээн байгуулалтын төсөл юì.

Энэхүү төслийн ач холбогдлыг өндөр үнэлæ ХБНГУ-ын Гадаад Хэргийн Яаì, 
Герда-Хенкель сан, Герìаны Археологийн Хүрээлэнгээс санхүүæүүлæ байгаа 
бөгөөд Монгол Улсын ССАЖЯ-наас çохих хөрөнгийн эх үүсвэрийг гаргаæ хоёр орны 
ìэргэæлийн археологич, архитекторуудын удирдлагаар Монголын “Ордгео” ХХК 
бүтээн байгуулалтын аæлыг гүйцэтгэæ байна.

Монголын эртний нийслэл Хархоруì хотод ìонгол, герìан археологичид хаìтран 
15 дахь æилдээ ìалтлага судалгаа хийæ байгаа бөгөөд ìалтлагаар илэрсэн үл 
хөдлөх дурсгалуудын анхны дүр төрхийг нь алдагдуулалгүй, хүрээлэн буй байгаль 
орчинд нь çохицуулан бэхæүүлэн хадгалæ олон нийтэд çориулсан эртний түүхийн 
биет ìуçей болгохоор төлөвлөæ байгаа нь энэ чиглэлээр ìанай оронд хийгдэæ буй 
анхны аæил болох юì.

Хархоруìын Öогт их сүìийн археологийн ìалтлагын ил ìуçей байгуулах төсөл 
нь хоёр үе шаттай хэрэгæих бөгөөд эхний үе шатанд их сүìийн барилгын суурийн 
нүүрэн талыг хүрээлæ байсан ханын хэсгийг цэвэрлэх ìалтлага хийæ 1948 оноос 
хойшхи хуучин ìалтлагаас гаргасан дагтаршсан шороог эндээс археологичдын 
хяналтан дор техникийн хүчээр çайлуулах явдал байв.

Бид хуучин сүìийн турь буюу Халхын Өндөр гэгээн Занабаçарын эх Хандæаìц 
хатны суваргын дэргэд овоолæ орхисон хуучин ìалтлагуудаас хуриìтлагдсан 
дагтаршсан шороог Өвөрхангай айìгийн Хархорин суìын Засаг даргын Таìгын 
гаçартай çөвшилцсөний дагуу орон нутагт байгаа хүнд даацын ìашин ìеханиçìыг 
хөлслөн 2014 оны 4 сарын 15-24-ний хугацаанд çөөæ çайлуулав. Хуучин ìалтлагын 
шороог çөөæ хотын төв хэсэг дэх 1948/49 оны Монгол-Зөвлөлтийн, 2000-2005 оны 
Герìаны Бонны Их Сургуулийн ìалтсан тоì нүхийг дарлаа.

Ийнхүү техникийн хүчээр шороо çайлуулах аæлын явцад Эрдэнэ çуу хийдийн 
хойд талд, эртний Хархоруìын дэвсгэрт, Хандæаìц хатны суваргаас çүүн тийш 
450 ì çайтай хэсэг гаçар цөìөрч 120х100 сì хэìæээтэй, аìсар нь çууван дугуй 
хэлбэртэй гүнçгий нүх санаìсаргүй байдлаар илэрч ìэдэгдсэн юì. Уг нүхэн дотор 
доош цөìөрсөн шороо орæ дарагдсан боловч одоо ìэдэгдэæ байгаа гүн 300 сì 
орчиì байв. Дотогш цөìөрч орсон хөрсний çуçааныг хэìæиæ үçэхэд 140 сì хүрч 
байлаа. Ийìээс уг нүхний гүн дор хаяæ 440 сì-ээс багагүй байгаа бололтой гэæ 
үçлээ. Нүхний дотор талын ханыг шалгаæ үçэхэд усанд идэгдэæ хуæир урган цайрсан 
шинæтэй. Одоогийн өнгөн хөрснөөс доош 140 сì төвшинд нүхний аìсрыг тойруулан 
хавтгай чулуугаар өрæ хашсан ìэт бөгөөд дээр нь хуучин ìодны үлдэгдэл ìэдэгдэæ 
байв. 

Хархоруìын дэвсгэрт санаìсаргүй байдлаар илэрсэн энэхүү цооног нүх бол 
эртний худаг юìуу яìар нэгэн усæуулалтын систеìтэй холбоотой байгуулаìæ байæ 
болох юì. Дурсгалын координат: N47012’32.5, E102050’46,6, далайн төвшнөөс дээш 
1458 ì өндөрт оршино. Нүхэн дотор орæ шалгаæ үçэхэд çүүн хойд ханын хэсэгт 
булангийн дагуу 30 сì орчиì урт ìодны үлдэгдэл ìэдэгдэæ байгаа нь уг цооногийг 
ìодоор доторлоæ байсны үлдэц бололтой. Нүхэн дотор яìар нэг эд өлгийн олдвор 
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ìэдэгдээгүй. Энэхүү сохор худаг бололтой цооног нүх нь эртний Хархоруì хотын 
төвд буй хойд-урд чиглэлтэй их гудаìæны баруун талын нэгэн барилгын баруун 
çахад, хэсэг дэрс ургасан æиæиг овгорын баруун талд, 1948/49 онд С.Киселевын 
экспедицийн ìалтсан “Гудаìæны уулçварын барилгын” тоì нүхнээс баруун тийш 
100 ì орчиì çайтай орших бөгөөд гаçрын өнгөн хөрсөн дээр яìар нэг барилга 
байгуулаìæ байсан гэæ ìэдэгдэх шинæ тэìдэг үгүй, тэгш гадаргуутай гаçар байгаа 
юì.

Бид шороо çөөх аæлын явцад илэрсэн эртний худаг бололтой нүхийг банçаар 
таглан, шороо чулуугаар далдлан битүүìæилæ, хүн ìал, ìашин тэрэг дайрахаас 
сэргийлэн улаан тоосгоор алсуур тойруулан хашсан тэìдэг тавьæ орхиод 2015 оны 
çун Орхоны хөндийд аæиллахдаа сорилтын ìалтлага хийæ үçэхээр шийдвэрлэæ, 
шинээр илэрсэн дурсгалын тухай Өвөрхангай айìгийн Хархорин суìын Засаг 
даргын Таìгын гаçар, Орхоны хөндийн тусгай хаìгаалалттай гаçрын Хаìгаалалтын 
çахиргаа, Хархоруì ìуçейн удирдлагуудад албан ёсоор ìэдэгдэæ, орон нутгийн 
хаìгаалалтанд үлдээсэн болно.

Хархоруì дахь бурханы шашны их сүìийн турийг хаìгаалах, олон нийтэд үçүүлэх 
археологийн ил ìуçей болгох çорилгын үүднээс 2013-2014 оны судалгааны хүрээнд 
уг сүìийн турийн гол барилгын шороон довæооны дөрвөн талыг тойруулан нийтдээ 
1600 ì2  орчиì талбайд хөрс шороог цэвэрлэæ ìалтах аæлыг гүйцэтгэæ барилгын 
суурийг бүрэн хэìæээгээр ìалтаæ ил гаргасан болно. Малтлага судалгааны 
явцад, барилгын дээврийн чиìэглэл болох хэдэн янçын хээ бүхий ногоон паалантай 
чиìэглэлийн хэсгүүд, нүүр ваарны хагархай, шавар бариìал дүрсийн үлдэгдэл, хэд 
хэдэн төрлийн шааçан савны хагархай, хятад бичээстэй хүрэл çоос, хаадын овгийн 
таìга бүхий тоосго çэрэг сонирхолтой олдвор хэрэглэгдэхүүнийг илрүүлсэн юì. 

 2014 онд явуулсан судалгаагаар, дээрх онцлог олдворуудаас гадна тухайн 
гаçрын үүрэг çориулалтыг тайлбарлахад үлэìæ ач холбогдолтой шинэ ìэдлэг олгосон 
олдворын цогц байдал уг сүìийн суурийн дөрвөн булангийн дороос тус бүр суурийг 
дэлдэх үед тэнд аравнайлæ тавьсан шүншиг олдсон нь онцгой ач холбогдолтой. 
Сүìийн шүншигт тариа будаа, төрөл бүрийн æиìс, алтан утастай торгонд боодолтой 
“есөн эрдэнэ” (үүнд: Монгол гүрний их хаадын алтан çоос 2 ш, ìөнгөн çоос 3 ш, шүр, 
сувд, оюу) орсон бөгөөд эдгээрийг тоì вааран саванд хийæ аìсрыг нь шавар тагаар 
таглаæ тавьæээ. Есөн төрлийн ìатериалаас бүрдсэн эд юìс нь бүтээн цогцолсон 
суварга шүтээнийг аìилуулан тэтгэх нарийн нандин бэлгэдэлтэй бөгөөд Хархоруì 
хотод ìонгол, герìан археологичдын ìалтан судалсан энэхүү байгуулаìæ XIII-XIV 
çууны бурханы шашны сүì байсныг бүрэн дүүрэн нотолæ өглөө.

 Монгол-Герìаны хаìтарсан экспедицийн 2014 оны ìалтлага судалгаагаар 
Яçгуурын таван бурханы ивээл дор Их Монгол Улс үүрд ìөнх ìандан бадарч байхын 
бэлгэдэл болсон энэхүү сүìийн довæоо суурин дороос XIII çууны үед их хаадын 
аравнайлæ хийсэн шүншигийг ийнхүү илрүүлэн олсон нь Монголын эртний түүхийн 
судалгаа, археологийн шинæлэх ухаанд гарсан нэгэн шинэ нээлт боллоо.
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Зураг 1: Архангай, Хотонт, Хар Балгас. Монгол-Германы Орхон Экспедицийн
малтлага судалгаа явуулж буй газрыг тэмдэглэсэн нь

Зураг 2: Архангай, Хотонт, Хар Балгас. Цитадель дээрх малтлага судалгааны явц
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Зураг 3: Архангай, Хотонт, Хар Балгас. Цитадель дээрх 
байгууламжийн баруун талын хаалганы хэсэг

Зураг 4: Архангай, Хотонт, Хар Балгас. Сөргөө
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Зураг 5: Архангай, Хотонт, Хар Балгас. Цитадель дээрх барилгын ханын өрлөг, 
баганын чулуун сууриуд, тоосгон шалны үлдэгдэл

Зураг 6: Архангай, Хотонт, Хар Балгас. 
Гантиг чулуун самбар дээр алт суулган сийлж бичсэн хятад бичээстэй 

сүмийн сүнсэн тахилын үлдэгдэл
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Зураг 7: Өвөрхангай, Хархорин, Хархорум. “Их танхим” буюу Юань улсыг мандуулах асрын 
суурийн малтлагаас илэрсэн олдворын цогц байдлын дэвсгэр зураг

Зураг 8: Өвөрхангай, Хархорин, Хархорум. “Их танхим” буюу Юань улсыг мандуулах асрын 
суурь довжоог малтаж гаргасны дараа хамгаалалтын хана барьсан байдал.
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Зураг 9: Өвөрхангай, Хархорин. Монголын эртний нийслэл Хархорум. 
Юань улсыг мандуулах асрын сууринд 2014 онд явуулсан малтлагаар илэрсэн шүншиг

Зураг 10: Өвөрхангай, Хархорин. 
Монголын эртний нийслэл Хархорум. 

Юань улсыг мандуулах асрын 
шүншигээс илэрсэн есөн эрдэнийн 

бэлгэдэл

Зураг 11: Өвөрхангай, Хархорин. Монголын 
эртний нийслэл Хархорум. 

Юань улсыг мандуулах асрын шүншигээс 
илэрсэн Монголын их хаадын алт, мөнгөн зоос 

Зураг 12: Өвөрхангай, Хархорин. 
Монголын эртний нийслэл Хархорум. 
Юань улсыг мандуулах асрын сууринд 
хийсэн малтлагаар илэрсэн 
шавар барималын толгой 
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ДорНоД	АЙМгиЙН	ЦАгААН-оВоо	СУМыН	НУÒАгÒ	орШих
хЭрлЭН	ÁАрС	1	хоÒыН	СУВАргАНД	хиЙСЭН	АрхеологиЙН

МАлÒлАгА	СУДАлгААНы	УрЬДЧилСАН	Үр	ДҮН

А.Энхтөр, Л.Мөнхбаяр, Г.Батболд, 
Ц.Буянхишиг, Т.Хантөгс

Дорнод айìгийн Öагаан-Овоо суìын нутагт орших Хэрлэн Барс 1 хотын суваргыг 
сэргээн çасварлах аæлын хүрээнд “Соёлын Өвийн Төв”-ийн хүсэлтийн дагуу ШУА-
ийн Археологийн Хүрээлэн суваргын дотоод болон гадаад çохион байгуулалтыг 
нарийвчлан тодруулах ìалтлага судалгаа хийсэн юì.

Суварганы дотор хэсэгт ихээхэн хэìæээний хурдас хуриìтлагдсан бөгөөд çүүн 
өìнө талын хаалганы доод хэсэг нурæ онгорхой болсон нь 1 болон 2-р давхарыг 
даìнасан өндөр хаалга ìэт харагдаæ байна. Мөн суваргын дээвэр болон хаалганы 
доод нуранхай нь дотор талын хурдас хойноос урагш налуу болоход нөлөөлсөн 
бололтой (çураг 1). Хойд хана хэсгээр ихээхэн хэìæээний ìалын бууц, өтөг, шувууны 
сангас хуралдсан байна. 

Ингээд нурæ цөìөрсөн ханыг голлуулан хойноос урагш тэнхлэг татсан бөгөөд 
дотор хэсгийн диаìетр 5,2 ì байсан тул хойд ханаас урагш 260 сì дээр төвийн 
цэгийг авч хөндлөн огтолын тэнхлэг татаæ А, Б, В, Г хэìээн 4 хэсэгт хуваасан ба эхний 
ээлæинд А талбайг сонгон ìалтлаа. Энэ нь суваргын дотор хэсэгт хадгалагдан буй 
соёлт давхаргын бүтцийг тодруулах хаìгийн өндөр хэсэг юì.

Малтлагын	товч	тодорхойлолт

Малтлагын эхний гурван үеийн хөрсний бүтэц ерөнхийдөө хоорондоо төстэй 
боловч 2-р үе нь хатууран дагтаршсан хөрçөн ìэт үе байсан бөгөөд сувраганы 
ханыг дагаад сулавтар çөөлөн байлаа. Энэ нь бороонд норæ ìөн ìал аìьтан 
ихээр орæ хэвтсэнийх бололтой. Эдгээр үеүдэд цаасан ноìын тасархай, даавууны 
тасархай, шагай, ìалын яс, шавар цац, бурханы шавар бариìал, даавуун дээр 
çурсан бурхны хөрөг (танка), тоосгоны хагархай çэрэг эд өлгийн çүйлс илэрч байлаа. 
3-р үеэс тоосгоны хагархай холилдоæ эхэлсэн бөгөөд ìалтлагаас илэрсэн ноìын 
тасархайн ихэнх нь энэ үеэс илэрч байлаа. Дараагийн үеэс барилгын нуранги 
багасаæ эхэлсэн бөгөөд түүний доор шувууны сангас ìэрэгчийн яснууд ихэвчлэн 
байгаагаас үçвэл энэ үед суваргын çүүн өìнө талын хана нураагүй буюу ìал орæ 
ирэх болоìæгүй байсан бололтой. Энэ үеийн ìалтлагаас өìнөхтэй адил дээврийн 
ваарын хагархай, тоосгоны хэлтэрхий, цаасан ноìын хуудас, баруун урд ханын 
орчìоос хүрэл цөгц çэрэг илэрсэн. 

5, 6, 7-р үеүдэд хөрс бага çэрэг хатуу болæ ирсэн бөгөөд дээврийн ваарын 
хэлтэрхий ихсэæ тоосгоны хагархай багасаæ эхэлсэн. Мөн суварганы төв хэсгээс 
“тонуулын нүхний ороì” тодорхой ìэдэгдэх болсон нь хөрсний байдал өөрчлөгдөæ 
шороон үе эхэлсэнтэй холбоотой. Улìаар 144 сì гүнээс буюу ìалтлагын 7-р үеэс 
нүүр ваарын цөөн тооны хэлтэрхий болон дээврийн дусал ваар илэрсэн. 8-р үед 
суваргын доод шал буюу дагтаршуулсан шороо гарснаар ìалтлагыг çогсоолоо 
(çураг 2).

Суваргын төв хэсэгт буюу ìалтлагын талбайн çүүн урд булан хавьд байсан 
“тонуулын нүх” үргэлæилсээр байсан бөгөөд энэ нь 1ì-ээс гүн байгаа бололтой. 
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Мөн энэхүү нүх нь тонуулчид орохоос өìнө “шонгийн нүх”, эсвэл “шүншгийн нүх” 
байсан байх ìагадлалтай юì (çураг 3).

Малтлагын талбайн урд хананд өнгөн хөрснөөс доош 30 сì гүнд ойролцоо 3 ш 
даавууны өөдөс цухуйæ байсан тул бид В талбайн баруун хананд тулган 1 ì өргөнтэй 
35 сì гүнтэй нэìэлт ìалтлага хийв. Эндээс 460 х 15 сì хэìæээтэй, төвд үсгээр 
бичсэн унæлага даавуу илэрсэн.

Хэрлэн Барсын суваргын суурь чухаì яìар байсан талаар тодруулах 
çорилготойгоор гадна талд 1х5 ì хэìæээтэй сорилын сувгийг суваргын баруун хойд 
талд уг суурийн булангийн чиглэл дагуу татаæ эхлүүлэв. Суварга ойролцоогоор 300 
тонн орчиì æинтэй гэæ үçвэл энэхүү нүсэр байгуулаìæийг олон çуун æилийн турш 
хадгалан өнөөг хүргэсэн гол çүйл бол суурь юì. Тийìээс одоо өнгөн хөрсөнд ил 
харагдаæ буй ойролцоогоор 12,4х12,4 ì хэìæээтэй тэгш өнцөгт дөрвөлæин чулуун 
өрлөг байгаа бөгөөд түүний гадна талаар ахин шатласан байæ болçошгүй чулуун 
байгуулаìæ байгаа учир энэхүү суурийг тодруулах çорилготойгоор дээрх сорилын 
ìалтлагыг хийсэн юì (çураг 4). 

Суварганы гадна талд баруун талд болон өìнө, çүүн өìнө талд хүний гараар 
бүтээсэн бололтой гурван хонхор байна. Энэ хонхорыг бид бороо, цасанд 
автуулахгүй байлгах, усыг хуриìтлуулах цөөрөì байсан байæ болох юì хэìээн 
тааìаглаæ байна. Учир нь энэхүү байгуулаìæийн суурь усанд автах л юì бол 
нуралт үүсэх нь хялбар тул энэхүү тойрсон суваг болон “цөөрìийн” туслаìæтайгаар 
усаа хурдан шавхдаг байсан байæ болох талтай байна. Зүүн талын цөөрìийн одоо 
байгаа гүн, дагтаршуулсан шалнаас доош 180-186 сì гүнтэй байгаа нь уг суварганы 
сууриас харьцангуй доош энэхүү “цөөрөì” оршиæ байгааг баталæ буй ìэт. Өìнө 
талын “цөөрìийн гүн” нь 156 сì байхад баруун талынх нь 89 сì гүнтэй байна.

Мөн баруун талаар явсан ìашин çаìаар нэгэн дурсгал ил гарсан нь уг суваргыг 
байгуулæ байхад, эсвэл хоæиì çасварлаæ байхад үйлдсэн байæ болох 190х190 сì 
хэìæээтэй тэгш дөрвөлæин, 1 үе тоосгыг хаæуу талаар нь хавиргалан босгоæ гаçарт 
суулган дотор талд нь шохой çуурч байсан шохойн ороìтой тогоо илэрсэн нь цаашид 
өргөн хүрээтэй ìалтлага хийх шаардлагатайг харуулæ байна.

Шашны	холбогдолтой	эд	өлгийн	зүйлс

Малтлагаар илэрсэн шашны холбогдолтой олдворуудыг дотор нь хэд хэд ангилæ 
болохоор харагдаæ байна. Öаас болон үйсэн дээр бичсэн ноì, судрын тасархай 
82, эдгээрээс ìонгол бичгийн 64, түвдээр бичсэн 15 тасархай илэрлээ. Мөн даавуун 
дээр урласан бичиг болон бурхны хөрөг4 илэрсэн бөгөөд үүнээс дээрээ бичиг 
бүхий даавуу /түвд бичигтэй унæлага  4ì урт, 5ì урттай/ 2, бурханы хөрөг 2 байна 
(çураг 5, 6). 

Эдгээрээс гадна төìөрлөг,шавар, ìодоор хийсэн эдлэлүүд нилээд илэрсэн 
бөгөөд үүнд: төìөрлөг эдлэлүүд нь хүрд, тахилын аяга, гүнгэрваа çэрэг байна. 
Шавар эдлэлүүд ньшавар бариìалын хэлтэрхий, бурхны хөрөг, буìба, цац çэрэг 
болно.Модон эдлэлүүд нь гүнгэрваа, сийлбэртэй ìодон чиìэглэлийн хэсгүүд илэрч 
байлаа (çураг 7, 8).

Ахуйн	зориулалттай	эд	өлгийн	зүйлс

Малтлагаас ихээр илэрсэн çүйлсийн нэг нь даавууны тасархайнууд юì. 
Эдгээрийн ихэнх нь сэìэрч ìуудсан бөгөөд ìатериал, хэлбэрийн хувьд өөр өөр ба 
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нийт 21 даавуу байна. Мөн сувс, сурны тасархай, дээсний тасархай, бүсний арал, 
хадаас, төìөр гархи, төìөр эдлэлийн хэлтэрхийнүүд, паалантай ваарны хагархай 
1 ширхгийг тус тус олæ илрүүлсэн. Эдгээрээс гадна ìалтлагын талбайн бүх үеэс 
хээтэй, хээгүй шагайнууд илэрч байв. Үүнд хээтэй шагай 9 ширхэг, çассан шагай 1 
ширхэг, хээгүй шагай 119 байна (çураг 9, 10).

Áарилгын	материал

Малтлагын талбайгаас хаìгийн ихээр илэрсэн олдвор нь тоосгоны хагархай 
бөгөөд çариì үед цөөн боловч ìалтлагын үе бүрээс илэрч байлаа. Илэрсэн 
тоосгоноос цөөн тооны бүтэн тоосго илэрсэн бөгөөд энэ нь нэг талыг нь гурвалæлан 
çассан, дөрвөлæин гэсэн хоёр төрлийн тоосго байна. Дөрвөлæин тоосгоны урт 
28.5 сì, өргөн 14 сì, çуçаан 6.7-5.9 сì бол нэг талыг нь гурвалæлан çассан тоосгоны 
урт 27.5 сì, өргөн 19.5 сì, çуçаан 5.9 сì байна. Малтлагын талбайд дээврийн ваар 
цөөнгүй илэрсэн бөгөөд эдгээр нь хэìæээ, хийц, найрлагын хувьд ерөнхийдөө 
2 төрөл байна. Гэвч хэìæээ авах бүтэн ваар илрээгүй байна. Мөн ìалтлагын 
талбайгаас дээврийн дусал ваар 1 ш, нүүр ваарын хэлтэрхий 2 ш, ханын шохойн 
æиæиг хугархай çэрэг илэрсэн билээ (çураг 11, 12).

Эдгээрээс гадна ìалтлагаас ìалын яс ихээр илэрсэн нь ìахчин шувуу, ìахчин 
аìьтны авчирч хураасан яс бололтой. Эдгээрийн дотроос хүний эрүүний яс 2 ширхэг 
илэрсэн нь ил тавьсан шарилын үлдэгдэлийг аìьтан çөөсний бариìт болов уу.

Дүгнэлт

Бидний ìалтлагын өөр нэгэн çорилго нь 1770-аад оны сурвалæид суварган дотор 
ханын çураг байсан хэìээн тэìдэглэснээс хоæиì ахин сэргээсэн çураг байсан 
юì биш биç хэìээн тааìаглаæ байсан боловч ìалтлага судалгааны үеэр яìар 
нэгэн ахин çасварлаæ байсан гэх ул ìөр илрээгүй юì. Тийìээс бидний 4-р үе 
хэìээн дугаарласан үе соёлт давхаргын бараг 80 сì орчиìоос эхлэсэн бөгөөд 
энэ үед ìалын өтөг бууц байхгүй байгаагаас үçэхэд XVIII çууны үед ìал аìьтан 
орох болоìæгүй, шувуу үүрээ çасдаг байсан бололтой. Гэвч энэ үед нурæ эхэлсэн 
байсныг тоосгоны нуранхай илтгэæ байна. Гэвч бидний үçэæ байгаагаар нурæ 
байсан ч дээвэр болон бусад хэсгээр ус орох нь харьцангуй бага байсан тул ханын 
çураг XVIII çуун хүртэл хадгалалт сайн байæээ хэìээн үçэæ байна. 

Суваргын гаднах ìалтлагын үр дүнд гадна талын чулуу гадагш өргөсгөн өрсөн 
өрлөг бус, энэхүү чулуун өрлөгийн хаяаг ìанасан шинæтэй суваргийн суурь 
байгуулаìæ байæ болох юì гэсэн урьдчилсан дүгнэлтэнд хүрсэн юì. 

 Олон æилийн турш суваргын дотор хуриìтлагдсан хурдаст өнөөг хүртэл олон 
соёлт давхаргыг үүсчээ. Малтлагын эхний үеүдэд ìалын бууц, үнс, шороо холилдсон 
үе байсан бөгөөд энд шарын шашны холбогдолтой нилээд хоæуу үеийн эдлэл 
хэрэглэл, даавууны тасархай, шавар цац, цаасан ноìын тасархай, даавуун дээр 
бичсэн төвд болон соёìбо үсгээр бичсэн унæлага çэрэг çүйлс илэрсэн байна. Энэ 
нь уг суваргыг сүүл үе хүртэл шүтэæ ирсний илрэл болæ байна. 
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ХАВСРАЛТ

Зураг 1. Суваргын дотор тал. Зураг 2. “A” талбай. Дагтаршуулсан шал.

Зураг 3. “A” талбай.Тонуулчид орсон нүх Зураг 4. Суварганы зүүн хойд булан.

Зураг 5. Даавуун дээр зурсан бурхны хөрөг  Зураг 6. Түвд бичигтэй унжлага  

Зураг 7. Тахилын аяга Зураг 8. Шавар бумба
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Зураг 9. Даавууны тасархай зураг 10. Хээтэй шагай

Зураг 11. Тоосго зураг 12. Дусал ваар
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МоНгол-ЯПоНы	хАМÒАрСАН
“АрхеологиЙН	ДУрСгАлыН	3	хЭМЖЭЭСÒ	ÁАриМÒЖУУлАлÒ	”	ÒªСªл

А.Энхтөр, Л.Мөнхбаяр, Т.Шожи, 
Ё.Сэндай, И.Үсүки, К.Кияма

Монгол Японы хаìтарсан шинæилгээний анги Монгол нутагт орших үл хөдлөх 
дурсгалуудыг бүртгэн бариìтæуулах аæлынхаа хүрээнд шинæлэх ухааны шинэ 
ололт аìæилтуудыг археологийн шинæилгээний нэгэн чиглэл диæитал архивын сан 
бүрдүүлэхэд оршино. 

Энэ төрлийн судалгаа нь Монгол улсын нутагт харьцангуй бага хийгдсэн бөгөөд 
төслийн хүрээнд ìонголын хот суурин тэр дундаа дундад эртний Уйгур, Хятан 
улсуудын үеийн дурсгалуудыг бариìтæуулахад чиглэгдэв. 

Монгол нутагт орших соёлын үл хөдлөх биет өвийн дурсгалууд нь хадгалалт 
хаìгаалалт, хараа хяналт султай бөгөөд æил ирэх тусаì нар, салхи, бороо çэрэг 
байгалын сөрөг нөлөө болон хүний үйл аæиллагааны нөлөөнд бага багаар сүйдэæ 
устсаар байгаа билээ. 

Тус төсөл нь 2012 оноос хойш нийт 3 æил үргэлæилæ байгаа бөгөөд энэ хугацаанд 
Монголын дундад çууны үеийн хот суурины хэрэì болон барилга байгуулаìæийг 
бариìтæуулах аæлыг хийæ багагүй үр дүнд хүрээд байна. Үүнд,

2012 онд Архангай айìгийн Хотонт суìын нутагт орших эртний Уйгурын нийслэл 
Харбалгас хотын өндөр шавар суварга, хэрìийг 3 хэìæээст оруулан бариìтæуулав. 

2013 онд Булган айìгийн Дашинчилэн суìын нутагт орших Харбухын балгасанд 
сүүл үед буюу XVI -XVII çууны үед байгуулсан сүìийн чулуун барилга байгуулалæ, 
Улаан хэрэì, Чин толгой çэрэг дурсгалт гаçруудад бариìтæуулалт хийв. Энэхүү 
дурсгалуудыг 3 хэìæээст хэìæилт судалгаа бүрэн хийгдэæ дууссан бөгөөд тусгай 
коìпьютерийн туслаìæтайгаар дэлгэн үçүүлэхэд бэлэн болсон. (Одоо ШУА-ийн 
Археологийн хүрээлэнд диæитал хэìæилтийн үр дүнг 3 хэìæээст орчинд үçэх 
болоìæтой)

 

2014	оНы	СУДАлгААНы	Үр	ДҮН

Хятан улсын үед холбогдох ìонгол нутагт орших цорын ганц дурсгал болох Хэрлэн 
барс хотын суваргад энэ удаагийн хэìæилт судалгааг хийсэн юì. Монгол нутагт 
орших Хятаны археологийн дурсгалыг судлах хүрээнд 1950 онд Х.Пэрлээ Суварганы 
орчиìд багахан хэìæээний ìалтлага судалгаа хийснээс хойш өдийг хүртэл Хэрлэн 
Барс-1 хотын суварганы орчиìд ìалтлага судалгааг хийгээгүй юì. Ийìд суваргыг 
нарийвчлан судлах шаардлагатай байлаа. Хятаны үеийн суварганы дотоод хэсэгт 
болон гадар орчинд түүхэн дурсгалын дотоод çохион байгуулалт, гадаад хэлбэр 
хийц, байгуулаìæыг барьсан арга хэлбэрийг судлан тодруулахад оршино. Энэхүү 
судалгааны үр дүнд Хэрлэн Барсыг сэргээн çасах төслийн өìнө археологийн соёлт 
давхрага эвдэн сүйдэхээс сэргийлэх ач холбогдолтой.

Энэхүү судалгааг хийснээр дурсгалуудын одоогийн бодит хэìæээ болон 
тэдгээрийн æиæиг ширхэг бүрийн хэìæээг коìпьютер технологийн туслаìæтай 
нарийн гаргах бөгөөд дуурайлган хийсэн æиæиг çагварыг ч гаргаæ болох юì. 

“FARO” 3D төхөөрөìæ болон D-GPS -багаæийн туслаìæтайгаар çураглалын бүх 
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үйл аæиллагааг хийв. 

Энэхүү “FARO” 3D төхөөрөìæ нь 10 ìинутанд сууриа бүрэн эргэх буюу 360 
хэìд байх бүхий л биетийн çургийг авах хүчин чадалтай бөгөөд бид Хэрлэн барсын 
суварганы 8 талаас нь буюу бүх талаас нь бариìтæууллаа. 

Суварганы хаìгаалалтын хашааг ашиглан 60 ширхэг хөдөлгөөнгүй цэг (shooping 
point) суурилуулан ìөн суварганы үүд буюу онгорхой хэсэгт 2 хөдөлгөөнгүй цэг 
байрлуулæ тус бүрийг Total station-ы туслаìæтайгаар хэìæиæ гаçарçүй ìэдээлэлийн 
систеìд холбох юì.

Судалгааны үр дүнд X çууны үед холбогдох Хэрлэн барс хотын энэхүү суварга 
ихэд нурсаар одоогийн байдлаар 16.5 ìетр өндөр болох нь тогтоогдов. Диаìетр 
хаìгийн их хэсэг буюу суурь хэсэгтээ 9 ìетр болох буюу дотор хэсэгтээ 5.6 ìетр, 
ханын çуçаан  1.8 ìетр байсан юì. Мөн дотор хэсгийн çургийн ул ìөр хадгалагдаæ 
байна гэæ үçэв. 

    

А.                                                             Б.

Зураг 1. a) Хэрлэн барс хотын суварга, б) Суваргын зүсэлтийн зураг2. 

2 Х.Пэрлээ. К истории древних городов и поселений в монголии. Советская археология. 
М.,1959. Рис 8. 49 тал
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Зураг 2. Пародижитал аппаратын хэмжилтийн зураг.
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Зураг 3. Пародижитал аппаратын хэмжилтийн зураг.

Зураг 2. Дижитал баримтжуулалтын ажлын явц.
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МоНгол-ЯПоНы	хАМÒАрСАН	“ШиНЭ	ЗУУН”	ÒªСлиЙН	2014	оНы
хЭЭриЙН	ШиНЖилгЭЭНиЙ	АЖлыН	УрЬДЧилСАН	Үр	ДҮН.

Б.Цогтбаатар, Л.Ишцэрэн, Ц.Амгалантөгс, 
Н.Ширайши. Т.Мияке, Т.Сасада.

Монгол-Японы хаìтарсан “Шинэ çуун” төслийн хүрээнд Хэнтий айìгийн 
Дэлгэрхаан суìын нутагт орших “Аваргын балгас” буюу Чингис хааны “Их Орд” 
туурь бүхий дурсгалт гаçарт 2001 оноос эхлэн ìалтлага судалгааны аæлыг гүйцэтгэæ 
буй билээ. 

Дээрх судалгааны баг тус дурсгалт гаçарт æил бүр хээрийн шинæилгээний 
аæил хийæ, тус тууринд нурæ үлдсэн барилгын орìууд, од өргөө, тахил тайлга, 
үйлдвэрлэлтэй холбоотой гаçруудыг нарийвчлан судалæ бүтэц çохион байгуулалт, 
үүрэг çорилалт, холбогдох он цагийг нарийвчлан тогтоосоор ирсэн юì. 

2014 оны ìалтлагаар Loc.10-2 талбай хэìээн бидний нэрлэсэн талбайд орших 
барилгын үлдэгдлийг бүтэн хэìæээгээр ìалтлан судалсан болно. Тус талбай нь 
“Аваргын балгас”-ын дурсгалт гаçрын баруун урд хэсэгт орших бөгөөд цувраа арав 
гаруй барилгын үлдэгдлийн çүүн çахад оршино (çураг 1). Өìнөх æилийн ìалтлага 
судалгааны Е-4, Е-5 талбайгаас барилгын ханын хэсэг шат ìэт дагтаршуулсан довæоо 
çэрэг1 (çураг 2) çүйлс илэрсэн талбайгаас хойш барилга байх ìагадлалтай хэìээн 
тааìаглаæ ìалтлагын талбайг 4х4 ì хэìæээтэй 16 өрөгт хуваасан бөгөөд нийт 256 ì² 
талбайд судалгааг хийсэн юì (çураг 3).   

Өнгөн хөрсийг хуулæ авсаны дараа талбайн D-2,3,4, E-2,3,4 талбайгаас 
барилгын үлдэц хэсэг ìэдэгдэæ D-2, E-2 табайн урд хэсэгт 20 сì гүнд 7,6 ì өргөнтэй 
дагтаршуулсан улаан хөрсний хэсэг илэрсэн. Тус улаан хөрсөн үе нь D-3, 4, E-3, 4 
талбайн çах хэсгээс илэрсэн бөгөөд бид барилгын гадна талын ханын хэсэг хэìээн 
тодорхойлсон ба çүүнээс баруун тийш 7,56 ì, хойноос урагш 8,38 ì хэìæээтэй 
“П” хэлбэртэй байв. Түүнээс дотогш  D-3, 4, E-3, 4 талбайн төв хэсэг рүү ìалтлагыг 
үргэлæлүүлэхэд цагаан түүхий тоосго гарч байсан ба төв хэсэг рүүгээ хонхойсон 
буюу барилгын хана дотор тал руугаа нурсан байдалтай илэрсэн (çураг 4). Хөрсний 
бүтэцийн ìэдээлэл, çүсэлтийн çураг хийхэд çориулæ өрөг тус бүрийн çүүн болон урд 
талд 50 сì өргөнтэй хаìар үлдээæ ìалтлагыг хийсэн болно. Ханын нурсан байдлын 
гэрэл çураг авч бариìтæуулалт хийсний дараа гар çураг үйлдэн ìалтлага судалгааг 
үргэлæлүүлсэн болно. Улаан ханын үлдэгдлийн дотор тал руу нурсан түүхий тоосгоны 
үлдэц бүхий даврхагыг хусан ìалтлагыг үргэлæлүүлэх явцад D-3, E-3 талбайн хойд 
хэсэгт 1,36 ì өргөн, D-3,4-ийн çүүн тал Е-3,4-ийн баруун талын çах хэсгийг дайрч 
дотогшоо 1,18 ì өргөнтэй дартаршуулсан цагаан өнгөтэй шороон үе илэрсэн. 
Үүнийг үргэлæлүүлэн ìалтлаæ үçхэд ìөн “П” хэлбэртэй байв. Улìаар талбайн төв 
хэсэгрүү ìалтлагыг үргэлæлүүлэхэд цагаан шороогоор дагтаршуулæ хийсэн үе нь 
90° шулуунаар 50 сì доошилæ барилгын шалны хэсэг гарсан (çураг 5).   

Мөн барилгын улаан ханын үлдэгдлийн çүүн булангийн баганы суурьнаас баруун 
тийш 1,70 ì çайд нэг шугаìд баганын суурь нүх, түүнээс баруун тийш 2,8 ì çайд нэг, 
түүнээс баруун тийш баруун буланд нэг нийт 4 ширхэг баганы нүх байгааг тогтоосон 
бөгөөд эдгээр нь 14 сì голчтой ба нүхний ёроолд чулуун сууртай байна. Урд талын 

1   Б.Цогтбаатар нар., 2013. Монгол-Японы хамтарсан “Шинэ зуун” төслийн 2013 оны хээрийн шинжилгээний 
ангийн тайлан. II хэсэг. “Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутаг Аваргын балгас”  АХГБСХ. УБ., 2013, 2-33 
тал.
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хэсэгт ч ìөн дээрхтэй иæил хэìæээтэй 4 ширхэг баганын суурь илэрсэн бөгөөд. 
Барилгын үлдэгдлийн төв хэсэгт  хоорондоо 2,6 ì çайтай 2 ширхэг баганын суурь 
илэрсэн (çураг 6). 

D-4, E-4 өргийн урд хэсэгт хаалга байсан бололтой ханын улаан үлдэгдэл тасарсан 
байна. Энэ хэсэг барилгын үүд болох нь тодорхой байна. Малтлага судалгааны 
явцад барилгын ерөнхий бүтцийг тодруулан дэвсгэр çурагт буулган үçвэл дараах дүр 
çургийг харæ болно. 

Уг барилгын үүд нь урагш харсан, гадуураа улаан дагтаршуулсан шороон ханын 
суурьтай, түүний дээр түүхий тоосгоор ханыг өндөрлөн босгосон, баруун ханын 
гадна çахаас çүүн гадна çах хүртэл 7,56 ì, хойноос урагш 8,38 ì хэìæээтэй байна. 
Ханын дотор талд дагуулæ “П” хэлбэрийн 1,18 ì өргөнтэй төв хэсгийн шалнаас дээш 
50 сì өндөртэй суудалтай ìаягийн тавцан байна. Түүний дотор талд 4,80 ì өргөн, 
4,92 ì урт бүхий өрөөний төв хэсэг байна. Нэг өрөө бүхий ийì хэлбэрийн барилгын 
үлдэгдэл 2009 онд ìалтсан Loc.9 талбайн өìнөд талын барилгатай төстэй байна2 .  

Тус талбайгаас илэрсэн олдворуудын тухайд барилгын төв хэсгийн баруун урд 
талаас ширìэн тавга хэлбэрийн тогооны хэсэг илэрсэн бөгөөд эх биеэс дээш 
çалгагдсан сэнæ бүхий бариултай, ёроол хэсэгтээ “六” (çургаа) ханç үсэгтэй байна. 

Барилгын үүдний хэсгээс харьцангуй тоì çургаан талт тэрэгний цөн, Хойд сүн 
улсын үеийн çоос 2 ширхэг　(大定通宝 Da Ten Tong Bao), (元祐通宝Yuan You Tong Bao), 
ìөн  нэг талдаа çааны дүрстэй, нөгөө талдаа ханçаар (象) çаан  гэæ бичсэн дугуй 
хэлбэрийн Хятад шатрын хясаа нэг ширхэг, төìөр хадаас, үйс, ваар шааçангийн 
хагархай, бог ìалын яс çэрэг олон тооны эх хэрэглэгдэхүүнүүд илэрсэн юì. Мөн 
барилгын дотор талын çүүн хойд хэсгээс нарийн бургасыг сүлæиæ хийсэн çориулалт 
нь тодорхой бус çүйл гарсан болно (çураг 8). 

Тус барилга нь нийт 10 баганы суурьтай, түүхий тоосгон ханатай, нийт 64 ì² 
эçэлхүүнтэй байсан нь тодорхой болов. Харин барилгын дээврийн тухайд холбогдох 
ìатериал илрээгүй тодорхойлох болоìæгүй байна. Өìнөх æил ìалтсан E-8,9, G-9  
талбайгаас илэрсэн дугуй тогоо хэлбэрийн нүхний орìууд нь барилгын өìнө талд 10 
орчиì ìетр çайд байрлах борооны усыг хуриìтлуулах çориулалттай болов уу хэìээн 
урьдчилан тааìаглаæ байна. Түүнчлэн ìалтлагаас гарсан ваар шааçангийн хэсгүүд, 
Хойд сүн улсын үеийн çоос çэрэг олдвор эх хэрэглэгдэхүүнд тулгуурдан үçвэл 13-р 
çууны эхэн хагаст хаìаарах ìагадлалтай юì. Малтлагаас гарсан ìодны нүүрсний 
дээæид он цагийг тогтоолгохоор Япон улсад илгээсэн болно. 

2014 онд ìалтлага судалгааны дээрх аæилаас гадна Аваргын балгас болон 
Чингис хаантай холбоотой түүхийн дурсгалт гаçруудыг  олон нийтэд сурталчилан 
таниулах аæлын хүрээнд Японы NHK телевиçтэй хаìтран “Дэлхийн түүхийн алдарт хүн 
Чингис Хаан” нэвтрүүлэгийг бэлтгэхэд тус төслийнхэн оролцоæ 2014 оны 11-р сарын 
29-нд NHK телевиçийн түүхийн цуврал нэвтрүүлгээр олон нийтийн хүртээл болгов. 

2  Монгол-Японы хамтарсан “Шинэ зуун” төслийн 2009-2010 оны хээрийн шинжилгээний ангийн тайлан. 
Нийгата. 2010.
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Хавсралт çураг

Зураг 1. Аваргын Балгасны дэвсгэр зураг

Зураг 2. 2013 онд  Loc 2-10 талбайд малтлага хийсэн талбайн дэвсгэр зураг
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Зураг 3. Loc 2-10 талбайг өргүүдэд хуваасан байдал

Зураг 4. D-3,4, E-3,4 талбайн матлага. Барилгын нурсан хана.
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Зураг 5. Барилгын үлдэгдлийн ерөнхий зураг. 

Зураг 5. Барилгын үлдэгдлийн дэвсгэр зураг.
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Зураг 6. Барилгын үлдэгдлийн дэвсгэр зураг.
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МоНгол-иЗрАилЬ-герМАНы	хАМÒАрСАН
“хАрхорУМ-MIG”	ÒªСªл

Д.Цэвээндорж, , А.Энхтөр, Б.Бадма-Оюу, 
Г.Батболд, Т.Хантөгс, Ц.Буянхишиг,

Я.Бэмман,Р.Сузана, Э.Пүүл, М.Биран,Т.Да-Адли 

Монголын эртний нийслэл Хархоруì хотод археологийн судалгаа шинæилгээ 
хийдэг Монгол-Герìаны хаìтарсан “Хархоруì” төсөл 2014 оноос хаìтын 
аæиллагааны хүрээгээ тэлæ Монгол-Иçрайль-Герìан гурван улс хаìтарсан  төсөл 
хэрэгæүүлæ эхэлсэн билээ. 2014 оны ìалтлага судалгаанд Монгол талаас ШУА-ийн 
Археологийн хүрээлэнгийн çахирал доктор, профессор Д.Öэвээндорæ, Дундад 
çууны археологийн судалгааны секторын эрхлэгч доктор А.Энхтөр, Б.Бадìа-Оюу, 
ìагистр Г.Батболд, Т.Хантөгс, Ö.Буянхишиг нар, Иçраиль улсаас Hebrew их сургуулийн 
түүхч, доктор Михал Биран, археологич Тавфик Диидл нарын археологичид, Герìан 
улсаас Боннын их сургуулийн доктор, профессор Ян Беììан, доктор Эрнст Пол 
нарын 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Хархоруì хотын турьд 2014 оны 7 сарын 30-наас 
8 сарын 25 хүртэл 26 хоногийн хугацаатай аæиллав. 

Малтлагын талбайг хаìтарч хэлэлцэæ төлөвлөсний дагуу топографийн çурагнаас 
сонгосон талбайд хийсэн ба тэрхүү талбайд тэгш өнцөгт хэлбэрийн  хэрэìтэй, 
дотроо хэд хэдэн өрөөтэй сууцны үлдэгдэл байсан юì /çураг 1/. Уг сууц нь Эрдэнэ 
çуу хийдийн хашаанаас чанх хойш 1.5 кì орших ба ìалтлагын нийт 4 талбай нээæ, 
түүнээс хойд çүгт 300 ì çайд Хархоруì хотын хойд хэрэìд çүсэлт хийх нэг талбайг 
сонгон авснаар 2014 оны ìалтлагын аæил эхэлсэн билээ. Талбай тус бүрийн 
ìалтлагын товч явцаас танилцуулъя.

Òалбай	1

Уг талбай нь 6х7 ì харьцаатай тэгш өнцөгт хэлбэртэй бөгөөд өргөргийн дагууд 
дунд нь 1 ìетр хаìар үлдээæ 3х6 ì хэìæээтэй 2 хувааæ хойд талын 3х6 ì талбайг 1-А, 
урд талын иæил хэìæээтэй талбайг 1-Б талбай хэìээн дугаарлаæ ìалтлагыг эхлэв.

Эхний шатны ìалтлагаар сонгосон талбайн дотор талд өнгөн хөрсийг 5-10 сì гүн 
хуулахад ìалын яс, ваар, шааçан эдлэлийн æиæиг хагархайнууд илэрч гарч байв. 

Дараагийн шатанд эхний түвшний гүний хэìæээг нэìæ 10-18 сì доошлуулæ үçэхэд 
үл ìэдэг толбонууд, 1-Б талбайн çүүн хойд буланд уртрагын дагууд өрсөн хэдэн 
ширхэг тоосго, ìөн талбайн дунд уртрагийн дагуу байрлалтай ханын тоосгон өрлөг, 
талбайн баруун урд хэсэгт цайвар саарал өнгийн уртрагийн дагууд 35 сì өргөнтэй 
çурвас ìэдэгдэæ эхэллээ. 1-А талбайн баруун талаас төìөр хадаас, шааçан болон 
ваарны хагархайнууд, бог ìалын яс илэрч байв.

1-р үеэс ваар савны æиæиг хагархай болон ìалын яс цөөн тоотой илэрснээс 
гадна энэ үед хөрсний байдал өөрчлөгдөæ ìалтлагын төв хэсгээс хайрган үе 
илрэв. Хайрган үеийг дагуулан ìалтахад цөөн тооны дээврийн ваарны хагархай 
болон шатсан ìодны æиæиг хэсгүүд, ìалын ясны хэсгүүд илэрч байв. Малтлагыг бүх 
талбайгаар доош үргэлæлүүлэхэд 1-А талбайн 12 сì гүнд, талбайн çүүн хэсгээс 
түүхий тоосгон өрлөг ìэдэгдэæ эхэлсэн юì. Энэ нь барилгын баруун хойд булан 
бөгөөд булан хэсгийн гадна тал голын хаìар доор үргэлæлэх болоìæтой юì. Ханыг 
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хийхдээ түүхий тоосгыг хаæуугаар нь босгоæ нэг үе өрсөн байна. Энэ үед талбайн 
çүүн хана орчиìд барилгын дотор хэсгээс хөх тоосгоны хагархайнууд, ìөн çүүн 
хойд булан орчиìд хойд хананаас 23 сì çайд барилгын ханатай нийлсэн байдалтай 
хагас дугуй хэлбэртэй шатсан толбо илэрсэн. Энэ барилгын хананы дотор талд 10 
сì, гадна талд 20 сì гүнтэй ìалтлагыг үргэлæлүүлэхэд барилгын дотор хэсгээс дахин 
түүхий тоосгоны 2 æиæиг өрлөг илрэв. Дээр илрээд байсан хөх тоосгонуудын çариì 
нь босоо байдалтай байна. Эдгээр тоосгонууд пийшэнгийн яндангийн хэсэг байæ 
болох юì. 1-А талбайгаас илэрсэн барилгын баруун талын ханaны нийт өргөн 70 сì 
орчиì байна. 

1-Б талбайд 63 сì гүнд талбайн çүүн хананаас 190 сì, өìнө талын ханаас 105 
сì çайд цагаан саарал өнгийн толбо илэрсэн ч энэ хэсгийг тойроод хайрагтай 
үе илэрсэн бөгөөд баруун талын хананаас чулуу багатай саарал өнгийн шороон 
çурвас огтолсон байдалтай  гарч ирэв.

Ийнхүү 1-р талбайн ìалтлагын 3-р түвшин хүртэл ìалтаæ үçэхэд дээрх илэрцүүд 
улаì тодрон байгалын хөрснөөс ялгарч харагдаæ байв. 1-А талбайн çүүн урд өнцөг 
доош 57сì гүнд талбайн бусад хэсэгтэй тэнцүүлэхэд цагаан саарал толбо илэрч 
эхлэæ байна. Мөн уг талбайн баруун çүүн талуудын хөрсний өнгө, бүтэц өөр болох 
нь энэ үеэс аæиглагдаæ эхэлсэн ба 1-Б талбайн çүүн талын хананд илрээд байсан 
тоосгонууд илүү сайн ìэдэгдэæ çүүн хойд хананд çуухны дээд талын түүхий тоосгон 
өрлөг байгаа нь тодорхой боллоо. Эдгээр тоосгонууд нь өнгөн хөрснөөс доош 30 
сì-т байв. Уг талбайн баруун болон çүүн талд илрээд буй толбонуудыг 85 сì гүнээс 
байшингийн гадна хананы баруун талд байх æиæиг суваг байæ болох 35-38 сì өргөн 
çурвас илэрлээ. Уг талбайн дунд илрээд байсан хананы өрлөгийг улаì тодруулæ 
үçэхэд 1-А болон 1-Б талбайн дунд үлдээсэн хаìрын дагууд байшингийн хойд хана 
байгаа нь тодорхой болсон юì. Тааìгаа батлах үүднээс дээрх 2 талбайн голын 
хаìрын çүүн хэсгийг 1-Б талбайд илэрсэн ханыг дагуулан 12 сì гүн хуулахад дээрх 
тааìаг çөв болох нь батлагдсан юì. Уг хана нь 3-5 давхар түүхий тоосгоор баригдсан 
50 сì çуçаан хана байна. Булангийн дотор талд шатаасан тоосго болон түүхий 
тоосго илэрсэн. Мөн дотор талын çүүн хананаас түүхий тоосгоор хийсэн халаалтын 
систеìийн доор саарал үнсэн давхрага хуриìтлагдæээ. Энэхүү шатсан халаалтын 
систеìийн доор нэг үе буюу 30сì çуçаан элсэн давхрага байна. Уг элс шатаæ өнгө 
нь улаан болæ хувирсан байсныг доош нэг үе шалгаæ үçэхэд өìнөх соёлт давхаргын 
çуухны ороì ìэдэгдэæ эхэлсэн билээ /çураг 2/.

Òалбай	2

Бид уг тусгай хэрэì бүхий энэхүү байгуулаìæийн Талбай 1-ээс хойш нэг шулуунд 
хоорондоо хана нь давхцахаар тайлбайг сонгоæ, хойд хэрэì болон хойд хэрэìд 
тулган барьсан байгуулаìæийн çохион байгуулалт, хөрсний соёлт давхаргыг 
тодруулах çорилгоор 1:20 ì урттай сорилын суваг татсан болно /çураг 3/. 

Дээрх талбайд ìалтлага судалгааг 20 сì çуçаантайгаар çохиоìол үе үүсгэн 
ìалтсан юì. Өнгөн хөрсийг хуулсаны дараа 11,7-15,7 ì уг байгуулаìæийн хойд хэрэì 
байæ ìагадгүй 4 ì орчиì хайрга голдуу хөрс илэрсэнээс бусад талбайд хөрсний 
өнгө хувирсангүй. Үе-2 ìалтлагын дараа дээрх 4 ì орчиì хайрган çурвас хуìигдаæ 
14-14,8 ì хооронд хайрга, шар шавар холин дэлдсэн хэрэì байгаа нь тодорхой 
болсон юì. 14,8 ì хойш 20 ì хүртлэх çайд үнс, ваар шааçангийн хагархай, ìалын яс 
çэрэг ахуйн хаягдал хуриìтлагдсан хэсэг байв. Уг хэрìээс урагш 10,4-11,8 ì хооронд 
тус барилгын ханçан халаалтын булан илэрсэн ба 12,40-13,1 ì хооронд барилгын 
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çүүн хана бидний сонгосон чиглэлээс үл ялиг æишүү илэрсэн юì. Уг байгуулаìæ нь 
хойд талаараа хэрэì бүхий байгуулаìæ болох нь тодорхой болсон бөгөөд хэрìийн 
ар талаар ус çайлуулах сувагтай байсан нь тогтоогдсон юì. Барилгыг хойд хэрìэнд 
шахаæ барьсан бөгөөд түүхий тоосго (шороонд)-р утаа гүйх хоолойг үйлдэсэн 
ханçан халаалттай /çураг 4/. 

Энэ удаагийн сорилын сувгийн çүсэлтэнд уг барилгын çүүн ханын 2 суурь чулуу 
хаìран орæ ирсэн бөгөөд барилгын хана үл ялиг æишин орæ ирсэн учир барилгын 
өргөнийг шууд тодорхойлох болоìæгүй ч ойролцоогоор хойд ханаас өìнө хана 
хүртэл 8 ì орчиì өргөнтэй болох нь ìэдэгдэв. Энэхүү талбайгаас дундад çууны үеийн 
ваар шааçан, бусад ахуйн хаягдал илэрч байсан бөгөөд æиæиг хэìæээний боронç 
бүхий шилэн эдлэлийн хагархай, даалуу ìэт нэг талд нь таван цэг дүрсэлсэн хавтгай 
дөрвөлæин ясан эдлэл, бүсний чиìэг бололтой хүрэл эдлэл çэрэг çүйлс илэрсэн юì.

Òалбай	3		

Хотыг тойрох гадна хэрìийн хойд хаалгыг  1960-1980 хооронд аæ ахуйн 
çориулалтаар ашиглах байшингууд барихдаа ихэд эвдсэн байна. Энэ гаçарт 
хэрìийн сайн ìэдэгдэæ байгаа хэсэгт 20х5ì хэìæээтэй гаçар çүсэлт хийлээ /çураг 
5/.

Малтлага хийæ байсан талбайд 1.3 ì өргөн, 1.5ì өргөн чулуу болон шавраар 
өрсөн хана илэрлээ. Энэ хана нь 2 талаасаа нурæээ. Хэрìийн гадна талд 20 сì 
çуçаантай шатаæ, үйрсэн ваарны хагархайнууд олдсон. Энэ ваарнууд 13-р çуунд 
холбогдоæ болох бөгөөд Орхоны хөндийгөөс олддог.

Òалбай	4

Гадуураа дөрвөлæин хэрэìтэй голдоо овгор барилгын үлдэцийг сонгон ìалтахаар 
болæ барилгын баруун хойд буланг сонгон 6х7ì хэìæээтэй транш нээæ голдоо 1ì 
өргөнтэй хаìар үлдээв. Мөн эндээс баруун тийш 50ì татаæ 30ì çайд 20ì урттай, 
1ì өргөнтэй 2-р траншийг нээсэн нь баруун талын хэрìийг дайруулсан юì. Транш 
1-ийн хаìрын хоёр талын өìнөөс хойш А, В хэìээн дугаарлаæ 3х6ì хэсæээтэй хоёр 
талбайд ìалтлагыг эхлүүлсэн болно. 

Овгор барилгын çүүн урд буланд дахин 6х7ì хэìæээтэй транш татаæ голд нь 1 ì 
өргөнтэй хаìар үлдээæ ìалтаæ эхлэхэд 16сì гүнээс барилгын çүүн урд булан 4-А 
талбайгаас илэрсэн бөгөөд 4-В талбайгаас барилгын çүүн талын ханын үргэлæлэл 
илэрсэн ингээд барилгын гадна хэсгийг доош ìалтлаæ эхэлсэн юì. 4-А талбайн 
баруун хойд хэсэгт илрээд байсан барилгын çүүн урд булан болон халаалтын 
систеìийн хэсгийг дахин доош 5 сì гүнтэй ìалтахад барилгын хана болон çуухны 
тоосгоны өрлөг илүү тодорхой харагдаæ эхэлсэн ба уг халаалтын систеì нь 2 үе 
тоосгон өрлөг ìэдэгдсэн бөгөөд гадна талын өрлөгийг хийхдээ түүхий тоосгыг 
хаæуугаар нь босгоæ цацраг ìэт дугуйруулан өрсөн бол дотор талын өрлөгт æиæиг 
богинохон (тал) түүхий тоосгийг хэвтээгээр нь эгнүүлæ өрсөн байлаа. Энэ 2 өрлөгийн 
хооронд 35-45 сì çайтай ìөн баруун ханааас 6ш босоо байдалтай түүхий тоосго 
илэрсэн. Энэ хэсгийн булангийн өнцөг төдий л сайн ìэдэгдэхгүй бөгөөд өìнө 
талын ханыг түүхий тоосгоор хаæуугаар нь босгоæ хөндлөн өрæээ. Уг барилгын çүүн 
талын хан нь бусад ханаа бодвол илүү çуçаан бөгөөд өвөрìөц байдлаар өрæээ. 
Энэ хэсгийн булан ìалтлагын талбайн баруун ханаас 140 сì хойд ханаас 205 сì 
хэìæээтэй байна.Энэхүү талбайн ìалтлагын 2-р үед, 17 сì гүнд баруун ханаас 3,2 
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ì çайд түүхий тоосгоор өрсөн өөр нэгэн æиæиг халаалтын систеì илэрсэн юì. 

4-В талбайгаас барилгын çүүн ханын үргэлæлэл илэрсэн ба ìөн халаалтын 
ситеìийн үргэлæлэл баруун тийш эргэсэн байдалтай илэрч харагдав.  Ингээд 
ìалтлагыг барилгын дотор хэсэгт халаалтын систеìийн хоёр талаар доош ìалтахад 
41 сì гүнээс ханçны хойд талын ёроолоор уртаашаа бага çэрэг сунасан галын ороì 
илэрсэн нь бидний тааìгаар çуухны аì бололой. Үүний эсрэг талд 36 сì гүнээс 
çууван дугуй хэлбэрийн бүрэн шатаалттай хөх тоосгон çуух илэрсэн бөгөөд өìнө 
ìэдэгдээд байсан баруун çүг эргэсэн халаалтын систеìийн доороос илэрсэн. 
Мөн барилгын ханаас çүүн тийш 77 сì çайд ìалтлагын талбайн хойд хананаас 7 
сì çайд 14 сì голчтой ìодны (шон) ороì илэрсэн. Энэ үед хатуу шар шавран үе 
илэрсэн бөгөөд ìалтлагын талбайн баруун хойд булангаас буюу çүүн ханаас 120 
сì хойд ханаас 100 сì хэìæээтэй 20 сì өргөнтэй цагиргалсан хайрган үеийн тал 
хэсэг илэрсэн. Барилгын дотор хэсэгт ìалтлагын талбайн баруун хойд хэсэгт илрээд 
байсан хатуу шавран үеийг доош 5 сì гүн ìалтхад хатуу үе дууссан байна. Барилгын 
дотор талд илрээд байгаа çуухыг үргэлæлүүлэн эндээс 4 үе өөр өнгийн шороо илэрч 
байлаа. Ингээд нийт 75 сì гүн ìалтахад çуухны дотор хэсгийн ёроол гарсан бөгөөд 
энд дагтаршуулсан шавар нилээд шатсан байдалтай илэрсэн. Зуухыг үйлдэхдээ 
хаìгийн доор түүхий тоосгыг босоогоор өрæ дээр нь хэвтээгээр тоосго орæ, түүний 
дээр дахин босоогоор өрөөд дээрээс нь 3 давхар хэвтээгээр тоосго өрæ хийæээ. 
Зуухны аì нь хойд талдаа бөгөөд дөрвөлæлөн хийсэн бөгөөд шатаасан тоосгоор 
өрсөн байв /çураг 6/.

Энэ талбай дээр өìнөх болон баруун хана нь энэхүү байшингийн буланг үүсгэæ 
байна. /çураг 5/ уг талбайн çүүн хагаст нь пийшин олдсон /çураг 6/ ба пийшингийн 
дотор талыг тоосго ба чулуугаар хийæээ. Пийшингийн ханыг тоосгоор өрөхдөө 
хэвтээ болон босоо байдалтай хэдэн давхар өрсөн байна. Пийшин дотроос 13-р 
çууны сүүл үед Хятадад хэрэглэæ байсан lonquan kiln шааçан илэрсэн. 

Нэг халаалтын суваг нь пийшингийн баруун талаар гараад баруун өìнөд çүгрүү 
эргэæ хойшоо үргэлæилæ явсан байна. Энэ хоолойн урагшаа гарсан хэсэгт 
тоосгийг босоогоор нь өрсөн, дотор талын хойш чиглэсэн шугаì нь 4-5 давхар 
хэвтээ тоосгоор баригдæээ. Уг сувгийг хавтгай чулуугаар хагас бүрæээ. 2-р суваг 
нь эхнийхтэй çэрэгцээ илэрсэн боловч хойд хэсгээрээ илүү давхрага тоосго бас 
ìэдэгдэæ байна. 4-р талбайн Б хэсэгт нурсан түүхий тоосгон хана илэрлээ /çураг 
7/. Энэ нурсан хананы доор 1 сì çуçаантай цагаан давхрага илэрсэн нь хананы 
гадна талд хүрсэн байна. Энэ нь ìагадгүй хананы гадна талын давхарга байсан 
байæ болно эсвэл энэ шалны давхрага байсан байæ болно.

Түүний доор хойд ханатай паралелл çэрэгцээ 50 сì-ийн çайтай голын чулуунууд 
байна. Энэ голын хайрга хана хоёрын дундах çайнд байх элсэрхүү ìатериал байна. 
Энэ элсний ороì нь өìнөд хананы суурины нүх байсан байæ болох юì. Хэрэв нүх 
бол өìнөх үеийн шавсан шал юì. 4-А талбайн гадна талд шатсан тоосгоор бүрсэн 
шал байна /çураг 8/. Энэ давхрага нь гадна талын хана, түүний гадна талтай яаæ 
холбогдох нь тодорхойгүй. Энэ гаçрын баруун урд талын халаалтын шугаì  тэгш өнцөгт 
хэлбэртэй 3 хэсэгт хуваагдсан ягаандуу тоосгоор çааглагдаæ харагдана. Зориулалт 
болон түүнтэй холбоотой суваг нь тодорхойгүй /çураг 7/.
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Òалбай	5

Бид барилгын баруун хэсгийг үçэх çорилгоор 4-р талбайн эсрэг талд 7х6 ì 
хэìæээтэй 5-р талбайг нээæ өìнөхтэй адил дунд нь 1ì өргөнтэй хаìар үлдээæ 3х6 ì 
хэìæээтэй 5-А, 5-В талбайг нээæ ìалтлагыг эхлүүлсэн юì.

5-А талбайн өнгөн хөрсний ìалтлагаар 4-А талбайгаас илэрсэн ханçны 
үргэлæлэл шатсан тортог бүхий шороон хэсгүүд, шавар түүхий тоосгоны хэсгүүд 
үргэлæилæ байгаа нь илэрлээ. Талбайн төв хэсгээс баганын суурь байæ болçошгүй 
хавтгай чулуу илрэв. Мөн барилгын баруун хойд булан байæ болçошгүй хавтгай чулуу 
илэрсэн нь цаашдын судалгаагаар тодорхой болох болоìæтой юì. Мөн 4-А талбайн 
ханçны утаа гүйх сувгийн үргэлæлэл нь өнгөн хөрстэй ойролцоо шатсан хар хүрэн 
өнгөөр талбайн баруун хойд буланд çурваслан ялгарч гарч ирлээ. Талбайн баруун 
урд талаар хайргатай хөрс ил гарч ìөн бага хэìæээний ханын шохой илэрлээ.

Яндангийн үргэлæлэлийн хэìæээ хойд хананаас 110 сì, çүүн хананаас 151 сì 
бөгөөд барилгын баруун урд талын булан хойд хананаас 142 сì, çүүн хананаас 254 
сì хэìæээтэй тодорч эхлэв. Нэгдүгээр үеийн өнгөн хөрс хуулалтаас цөөн тооны 
шааçан ваарны хагархай, ìалын яс олдсон ба ханын шохойн хэсгээс дээæ авлаа.  

Мөн 5Б талбайд илэрсэн барилгын хоёрдугаар ханын үргэлæлэл болох түүхийн 
тоосгон өрлөг ил гарч ирсэн ба өрлөгийн урт 68 сì, өргөн нь 17 сì байв. 

Гуравдугаар үеийн ìалтлага судалгааны явцад цөөн тооны ìалын яс, ваарны 
хагархай 5ш, шааçангийн хагархай, 3 ш цэнхэр өнгийн сувс, ханын шохой çэрэг 
çүйлс олдсон болно. Түүнчлэн барилгын бүтэц çохион байгуулалтад холбогдох 
баганын суурь болон барилгын дээврийн ваар çэрэг çүйлс цөөн тоотой тохиолдоæ 
байсан юì.

5-Б хэсгийн нэгдүгээр үеийн ìалтлагаар гол барилгын баруун талын хана болон 
çуухны үргэлæлэл ерөнхийдөө тодорч гарав. Уг баруун талын ханаас баруун тийш 1 
ì орчиì çайд түүхий тоосгон хана ìөн илэрсэн юì /çураг 8/.

	

Дүгнэлт

Малтлагын явцыг товч танилцуулахад ийì байна. Бидний сонгоæ авсан энэхүү 
байшин төв гудаìæны баруун хойд талд орших бөгөөд 81х75 ì хэìæээтэй гадуураа 
шороон хэрэìтэй, дотроо төв барилгаас гадна 8 барилгатай байгаа бололтой. 
Хойшдын ìалтлагаар нэìæ барилга илрэх болоìæтой юì. Хэрэì төв гудаì руу харсан 
нэг тоì хаалгатай бөгөөд энэхүү хаалга нь æиæиг хэрìийн çүүн урд талд аæээ. Нөгөө 
хаалга нь чанх хойд çүгт харуулан барьсан 2-3 ì хэìæээтэй. Төв барилгаас тусдаа 
баригдсан æиæиг барилгуудыг хэрìийн хананд тулгаæ барьсан байдалтай. Харин 
хэрìийн төв барилгыг голд нь тусгай өндөрлөгт барьсан нь аæиглагдаæ байна.

Энэ æилийн ìалтлагаар хэрэìийн дотор талд 6х13ì хэìæээтэй түүхий тоосгоор 
өрсөн барилгын гурван өнцөг илэрсэн /çураг 9/ ба уг барилга сайн хадгалагдсан 
шинæтэй, хананы барьсан хэлбэр нь хойд талдаа буюу талбай 5-д тоосгоо босоо 
өрæ огтолцуулсан байна. Уг босоо огтолцол нь 50 сì өргөнтэй аæ. Хананы дотор талд 
тоосгыг диагналдуулан өрсөн нь энэ ханыг бэхæүүлэхийн тулд хийсэн байæ болох юì. 
Энэхүү ìалтлагын аæил нь Хархоруì хотын доторх тусгай хэрэìтэй байгуулаìæыг 
бүрэн ìалтаæ судлах çорилготой юì.
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Зураг 3.
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Зураг 8.

Зураг 9. 
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“ШиНЭ	ЗУУН”	ÒªСлиЙН	хҮрЭЭНД	хЭрлЭНÁАЯН	УлААН	УУлыН
ÒАВАН	хАЙлААСÒыН	АМАНД	хиЙСЭН	МАлÒлАгА	СУДАлгАА

Б.Цогтбаатар, Н.Шираши, Г.Батболд 
Ц.Амгалантөгс, Л.Ишцэрэн, 

Монгол-Японы хаìтарсан “Шинэ çуун” төслийн хүрээнд “Аураг” ордын туурь, 
Хөдөө Арал орчиìд буй эртний нүүдэлчдийн үлдээсэн түүх, соёлын дурсгалуудыг олæ 
бүртгэх, ìалтан судлах, хадгалæ хаìгаалах аæлуудыг хийæ ирсэн билээ. Тус төслийн 
судлаачид дундад эртний үеийн Монголчуудын хот суурингийн туурийг судлан тухайн 
үеийн хүн аìын нүүдэл суурьшилт, хот балгад байгуулалт, төìөр боловсруулалт, 
үйлдвэрлэх болон эрхлэх аæ ахуй, шүтлэг бишрэл çэрэг эдийн болон оюуны соёлын 
олон асуудлыг шийдвэрлэх цогц судалгааг шинæлэх ухаан, технологийн шинэ 
ололт, дэвшлийг ашиглан нарийн тогтоох аæлуудыг явуулæ байна. Тус төслийн хийæ 
буй судалгааны талаар æил бүр танилцуулæ урьдчилсан үр дүн бүхий судалгааны 
бүтээлүүд хэд хэд хэвлэгдэн олны хүртээл болсон билээ. Тийìээс энэхүү тайланд 
дахин нуршин давтахаас çайлс хийæ, өнгөрсөн 2013 онд эхлүүлсэн судалгааны 
үргэлæлэлийг танилцуулæ байна.

2014 онд бидний судалгааны баг Таван хайлаастын ТХ1-4 болон ТХ-5 хэìээн 
нэрлэсэн бүлэг булш бүхий бэсрэг оршуулгын гаçар ìалтлага судалгааг 2014 оны 5 
сарын 21-нээс 6-р сарын 05-ны хооронд 14 хоногын хугацаатай үргэлæлүүлэн ìалтсан 
болно. Энэхүү ТХ-4, ТХ-5 хэìээх бүлэг булш бүхий бага хэìæээний оршуулгын гаçар 
нь хоорондоо 30 ì çайтай оршино. ТХ-4 нь нийт çургаан булштай бөгөөд өнгөрсөн 
æил №1, 2 гэæ дугаарласан булшийг ìалтсан болон энэ онд үлдсэн №3-6 хэìээн 
дугаарласан үлдсэн дөрвөн булшийг ìалтан судлав. Энэ нь тус цөөн тоотой бүлэг 
булш нь хоорондоо чухаì яìар хаìааралтай болох уг удаìын харилцаа холбоо 
байна уу гэх çэрэг генийн сангийн холбоо хэлхээг торуулах сан бүрдүүлэх болон 
энэхүү булшнуудыг хэдий хугацаанд үйлдэгдсэн çэргийг тодруулах çорилготой байв.

ТХ-5 хэìээх дурсгал нь нийт найìан булштай бөгөөд өнгөрсөн æил №1, 8 хэìээн 
дугаарласан булшуудыг ìалтан судласан бол энэ удаад №5, 6 хэìээн дугаарласан 
булшуудыг ìалтан судалсан юì. Энэ онд нийт çургаан булш ìалтан судалæ холбогдох 
он цагийг тогтоосон юì. 

Áулшны	гадаад	болон	дотоод	зохион	байгуулалт:	Малтлага судалгааг явуулсан 
дурсгалт гаçрууд нь өндөр уулын дунд биеэс дээшхи хэсэгт тэгшивтэр ирìэг, дэвсэг 
дээр эсвэл уулын орой хэсгийн багахан хонд ìэт ìухар аì бүхий гаçарт байрлах 
учраас гаçрын дээд талын çариì дараас чулууд төдийлөн сайн ìэдэгдэхгүй байна. 
Энэ нь бороо, цас çэрэг байгалийн болон бусад хүчин çүйлийн нөлөөгөөр шороо, 
чулуу уулын уруу гулсаæ булшны дараасны дээд хэсгийг дарæ ìэдэгдэхгүй шахаì 
болгоæээ. Үүнээс гадны булшны дараас чулуун дээр Буйлс, Хайлс ургаæ дараас 
ìэдэгдэхгүй шахуу болсон байдалтай. Дурсгалуудын гадаад çохион байгуулалтыг 
авч ТХ-4 №1-6 болон ТХ-5 №1 болон №5-р булш нь дугуй цагирган дараастай байхад 
ТХ-5 №7, 8-р булш çууван хэлбэрийн овгор дараас чулуутай. Энэ бүгдээс харахад 
энэхүү булшнууд анх үйлдэгдэхдээ ТХ-5 №7,8 булштай адил çууван хэрбэрийн 
овгор дараастай байсан бөгөөд тоногдох явцад голын овгор дараасыг гадна тийш 
тараан шидсэнээр дугуй цагирган хэлбэр үүссэн бололтой. Учир нь ТХ-5 №7, 8 булш 
1  ТХ - Хэрлэнбаян улаан уулын зүүн урд биеийн зүүн урагш харсан богино амыг Таван Хайлааст гэх бөгөөд 
түүнийг товчлон ТХ гэж бичсэн.



Шинжлэх Ухааны академи археологийн хүрээлэн

156

дараас нь огт хөндөгдөөгүй яìар нэгэн тонуулд өртсөн шинæгүй байсан боловч 
оршуулгын хэсэгт ìэрэгч үүрлэн хүний яс, эд өлгийн çүйлс çөөгдсөн шинæтэй байсан 
юì. Дараасыг үйлдэхдээ бахиì çууван гоçгой чулууг оршуулгын нүхний ирìэгийг 
дагуулан çууван хэлбэр үүсгэæ, нүхний болон их гаçрын хөрс хоёрын уулçвар дээр 
хавæ тавиад голын хөндий çайнд дундаæ чулуугаар битүү овоолго үүсгэн дарсан 
байна.  Дараас чулууны дор ТХ-4 №1-6 болон ТХ-5 №1, 5, 7, 8-р булш нь уртрагийн 
дагуу çууван хэлбэрийн дараас чулуутай, түүний дор төв хэсэгт өìнөөс хойш эсвэл 
үл ялиг çүүн урдаас баруун хойш, баруун урдаас çүүн хойш чиглэлтэй оршуулгын 
нүхний толбо илэрч байв. Оршуулгын нүхний толбоны дагуу 1-4 үе чигæээс чулуу гарч 
дундæаар 1.5-2.2 ì-ийн гүнд оршуулганд хүрч байна. Хаìгийн гүн нь ТХ-5 №5 булш 
байсан бөгөөд 220 сì-ийн гүнээс оршуулга илрэв.

оршуулгын	зан	үйл:	Энэхүү ТХ-4, ТХ-5 нийт ìалтсан арван булшны найì нь яìар 
нэгэн байдлаар тоногдсон шинæтэй тоногдоогүй үлдсэн хоёр нь ìэргэчийн үүрэнд 
дайрагдсан тул бараг бусниулагдсан шинæтэй байсан юì. Гэвч тоногдсон хэдий 
ч çариì булшны хүнээ тавьсан байдал хөндөгдөлгүй үлдсэн çариì ясны байрлал 
çэргээс хүний тавьсан байдлыг тодруулæ болохоор байна. ТХ-4  №1-р булшинд 
çүүн хойд çүгт хандуулан баруун хаæуугаар хэвтүүлэн хоёр хөлийг өвдгөөр нь ихэд 
атийлган нугалæ, хоёр гарыг өвдөгний тушаа чиглүүлэн тавьæ оршуулæээ. ТХ-4 №2, 
5 болон ТХ-5 №5, 7, 8-р булшинд нас барагчийг дээш харуулан гарыг их биеийн 
дагуу тавьæ тэнэгэр байдлаар оршуулсан нь анхны тавилтаараа үлдэæ хоцорсон 
çариì яснаас харахад тодорхой байна.  ТХ-4 №3, 4, 6 булшны хүнийг тодорхойлох 
болоìæгүй байв. ТХ-5 №1-р булш нь хоосон байсан бөгөөд эрт цагт бүрэн тоногдоæ 
хүний шарил болон дагалдуулсан эд өлгийн çүйлс алга болсон уу? эсвэл угаас 
хоосон булш үйлдсэн үү? гэсэн асуулт гарч ирæ байна. Монгол улсын нутагт явуулсан 
дундад эртний нүүдэлчдийн булш оршуулгын судалгааны хэрэглэгдэхүүнээс үçэхэд, 
”хоосон булш” цөөнгүй тохиолдоæ байсныг судлаачид тэìдэглэсэн21 байдаг. 

Шарилыг ìодон авсанд хийсэн тохиолдол нэг тохиолдсон нь ТХ-5 №5 булш 
хавиргалан босгосон чулуун хашлага дотор ìодон австай байсан бөгөөд тоногдох 
явцад хэлбэр алдагдан толгой хэсгээс авсны таг банүны æиæиг хэсэг, хөл, çүүн талын 
авсны хана байрандаа үлдэæ хоцорсон байв. ТХ-4 №1, 4, 5 булшнууд нь ниìгэн 
хавтгай тоì чулууг хавиргалан босгоæ үйлдсэн çууван хэлбэрийн чулуун хашлагатай 
байв. Үлдсэн çургаан тохиолдолд шарилыг булшны нүхэн доторхи хөрсөн дээр тавьæ 
оршуулæээ. Нэг булшинд çөвхөн 1 бодгаль л тавьæ ганцаарчилсан оршуулгыг үйлдсэн 
байна. Үүнээс ТХ-4 çургаан булшийг ìалтахад уг булшинд тавьсан бодгалиуд бүгд 
насанд хүрсэн хүìүүс байсан бөгөөд хүүхдийн булш одоогоор илрээгүй байна. 

Зүг чигийн хувьд ихэвчлэн хойд çүг болон çүүн хойш, баруун хойш хандуулан 
тавьæээ. ТХ 4-1-р булш нь тоногдоæ сүйдсэн боловч цөөн тооны олдвор хэрэглэгдэхүүн 
үлдæээ. Эдгээр нь бүгд чулуун хашлага дотроос олдсон бөгөөд зэр зэвсгийн /
нуìны ясан наалт-3, хутга, төìөр çэв/ хойлгын /бог ìалын нурууны яс-1/ çэрэг çүйлс 
байна. Хүний хөлийн çүүн шилбэний ясан дээр төìөр хутга тавьсан нь байсан нь 
ихэд çэвэрч ìуудсан байлаа. ТХ-4 №6 булшнаас бог ìалын шагайт дагалдуулсан 
нь дундад çууны ìонголчуудын оршуулгын çан үйлийн тогтсон хэв ìаягтай адил 
байна. ТХ-5 №5 булшинд çүүн хөлийн тушаа авсны гадна талын хашлага чулуун дээр 
ìодон хуйтай төìөр хутга, суìны ìодон ìөс (савх) çэрэгцүүлэн тавьсан байсан нь 
ТХ-4 №1 булшны çан үйлтэй ойролцоо байна. ТХ-5 №7, 8 булш эìэгтэй хүний булш 
байсан бөгөөд дундад çууны ìонголчуудын богтого ìалгай, гоёл чиìэглэлийн çүйл 

2 1 У.Эрдэнэбат. Монгол булшны судалгаа. Дундговь аймагт хийсэн археологийн судалгаа: Бага Газрын чулуу. 
тал-321 УБ., 2010
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болох сувс, хүрэл чон хэлбэрийн чиìэг çэрэг эд өлгийн çүйл илэрсэн юì. ТХ-5 №5, 
8 булшнаас ниìгэн хавтгай хүрлийг дугуйлан хайчласан эдлэл илэрсэн нь çориулалт 
нь тодорхойгүй ч хүрэл толийг төлөөлүүлэн тавьсан байæ болох юì хэìээн үçэв. ТХ-5 
№5 булш нь хэдийгээр тоногдсон байсан боловч хаìгийн баялаг эд өлгийн çүйлтэй 
булш байв. Эдгээр олдворууд нь дийлэнх нь хөлний орчиìоос илэрсэн бөгөөд төìөр 
дөрөө, төìөр аìгай, ìодон хуйтай төìөр хутга, ìодон хуйн дээр шигтгэсэн байсан 
бололтой хүрэл чиìэг, ниìгэн хавтгай хүрэл дугуй, авсны ìодны çавсраас хувцасны 
алтан утас 1 ш çэрэг олдворууд илэрсэн юì.

он	 цагийн	 хамаадал:	 Булшны гадаад, дотоод çохион байгуулалт, оршуулгын 
çан үйл, олдвор хэрэглэгдэхүүнд түшиглэн өìнө æил ìалтсан ТХ-4 №1, 2 болон 
ТХ-5 №1, 8-р дурсгалыг он цагийн радиокарбоны шинæилгээгээр XI-XIV çуун буюу 
Монголын үе, гэæ үçсэн. Энэ онд ìалтан судласан ТХ-4 №4-6, ТХ-5 №5, 7 булшнаас 
авсан дээæийг Япон улсын Нийгата Их Сургуулийн лабораторид илгээсэн юì. Он 
цагийг радиокарбоны (С14 AMS) ба нүүрстөрөгч болон аçотын тогтвортой иçотопын 
шинæилгээний аргаар тогтоолгохоор лабораторийн судалгаагаар хүний яс болон 
үйсний дээæний он цаг дараах байдлаар гарчээ. 2013, 2014 онд ìалтан судласан 
нийт булшны он цаг нь:

ТХ-4 №1 булш 1045-1095, 1120-1141, 1148-1159 он

ТХ-4 №2 булш 1290-1309, 1361-1386 он

ТХ-4 №3 булш 1304-1324, 1345-1365, 1384-1393 он

ТХ-4 №4 булш 1293-1307, 1363-1386 он

ТХ-4 №5 булш 1310-1360, 1387-1398 он

ТХ-4 №6 булш 1322-1348, 1393-1406 он

ТХ-5 №1 булш 1320-1350, 1391-1410 он 

ТХ-5 №5 булш 1303-1324, 1346-1366, 1383-1393 он

ТХ-5 №7 булш 1406-1427 он

ТХ-5 №8 булш 1311-1359, 1387-1400 он   хэìээн гарсан бөгөөд үнэìлэхүй он цаг 
нь МЭ 1297-1410 байна.  

Òовч	дүгнэлт:	Хэрлэнбаян Улаан уулын Таван Хайлаастын аìны 4, 5-р оршуулгын 
гаçарт хийсэн ìалтлага судалгааг доорх байдлаар дүгнэæ байна.

- Таван Хайлааст 4 болон 5-р оршуулгын гаçрын дурсгалууд нь 1297-1410 он буюу 
XIII çууны сүүл үеэс XV çууныг хаìарч байгаа нь Аураг ордноос Хархоруì хотруу 
шилæин суусанаас хойш үед үйлдэгдсэн булш хэìээн үçэæ болохоор байна. 

Радиокарбоны шинæилгээнээс гадна он цаг тогтооæ болохуйц олдвор хоёр 
илэрсэн нь ТХ-4 №3 , ТХ-5 №8 булшнаас нанхиад бичигтэй çоос тус тус нэг илэрсэн 
юì. 开元通宝(kai yuan tong bao МЭ 621 он)，崇宁通宝 (chong ning tong bao МЭ 
1102-1106 он ) гэвч эдгээр çооснууд нь харьцангуй өìнөх үеийн çооснууд байгаа нь 
ìагадгүй эд баялагын төлөөлөл болгон хуучин çоос дагалдуулсан байæ болох юì. 
Chongning tongbao хэìээх çоос нь ард болон урд талдаа нэìэх тэìдэгтэй ховил 
гаргаæ өгсөн нь яìар нэгэн çүйлд хадаæ хэрэглэæ байсан бололтой. 

- Малтлага судалгааны үр дүн нь XIII-XV çууны Монголчууд тэр дундаа Хөдөө 
Арал орчìын хүн çоны ахуй аìьдрал, эдлэл хэрэглэл, ёс çаншил çэрэг эдийн болон 
оюуны соёлыг нэхэн судлахад чухал эх хэрэглэгдэхүүн болох нь даìæиггүй юì. 

- Хэрлэнбаян Улаан уул түүний салбар аì, хөндий дэхь ноёлог өндөр гаçрууд 
нь Аваргын балгас, Хөдөө Арал орчиìд аìьдарч байсан ноёлог анги, тэдний үр 
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удìынхны нас барагчаа хөдөөлүүлæ байсан оршуулгын гаçар хэìээн үçэæ байна. 
Учир нь дээрх гаçрууд нь өìнө ìалтан судлагдаæ байсан дундад эртний Монголчуудын 
булш оршуулгын дурсгалт гаçраас нилээд өвөрìөц шинæтэй бөгөөд өндөр уулын 
дунд биеэс дээшхи çүүн урд, урд, баруун урд çүгт хандсан хэсгийн тэгшивтэр ирìэг, 
дэвсэг эсвэл орой хэсгийн æиæиг хонд ìэт нөìөр гаçарт нэг дор 2-20 орчиì тоотой 
бүлэглэн байрлана. Эдгээр гаçрууд нь нөìөр дулаан, наран ээвэр, алсын бараа 
харагдахуйц өндөрлөг гаçар байхаас гадна тэнд хүрч очиход бэрх байгалийн 
бартаа саад ихтэй, хүний нүдэнд төдий л өртөìгүй нууц далд байдалтай оршино. 

ТХ-4 бэсрэг оршуулгын гаçарт байрлах çургаан булшны он цагаас харахад XIII 
çууны сүүл үеэс XV çууны эхэн үе гэвэл ойролцоогоор 100 гаран æилийн хугацаанд 
үйлдэгдсэн хэìээн үçэæ болох юì. Энэ хугацаа нь хэрэв нэгэн цусан төрлийнхөн 
гэæ үçвэл хүний тав орчиì үеийг илтгэх хугацаа бөгөөд цаашид хүний ясанд гений 
судалгаа хийæ үçвэл сонирхолтой үр дүнд хүрч болох юì. 

ТХ 5-7-р булшны дараас
/өмнө талаас/

ТХ 4-4-р булшны дараас
/өмнө талаас/

ТХ 5-8-р булшны дараас
/зүүн урд талаас/
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ТХ 4-4-р булшны оршуулга 
илэрсэн байдал

ТХ 5-5-р булшны оршуулгын 
нүх

ТХ 4-3-р булшны оршуулга 
илэрсэн байдал

ТХ 4-2-р булшны оршуулга 
илэрсэн байдал

ТХ 5-1-р булшны 
оршуулгын нүх

ТХ 5-8-р булшны оршуулга 
илэрсэн байдал
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ÁУлгАН	АЙМгиЙН	хУÒАг-ªНДªр	СУМыН	хАНÒАЙ	ÁАгиЙН	НУÒАг	ЭгиЙН	голыН	
хªНДиЙД	хиЙСЭН	АрхеологиЙН	ДУрСгАлыН	АВрАН	хАМгААлАх	МАлÒлАгА	

СУДАлгАА

Ч. Амартүвшин, Г.Эрэгзэн, Б.Бадма-Оюу, Д.Базаргүр, Г.Лхүндэв, 
Г.Галдан, Б.Батдалай, Б.Ангарагдөлгөөн, Д.Мандах

Булган айìгийн Хутаг-Өндөр суìын Хантай багийн нутаг Эгийн голын хөндийд Усан 
цахилгаан станц шинээр барих болсонтой холбогдуулан тус бүс нутагт өìнө 1990-
ээд онд хийсэн хайгуул судалгаагаар илэрсэн дурсгалуудыг нягтлан бүртгэх, ìөн 
Эрдэнэт хотоос Эг, Сэлэнгийн бэлчир хүртэлх авто çаì, өндөр хүчдэлийн шугаìын 
дагуу хайгуул судалгааны аæлыг 2014 оны 5 дугаар сард ШУА-ийн Археологийн 
хүрээлэн, Улаанбаатарын Их сургууль, ШУТИС-ийн Нийгìийн технологийн сургууль 
гэсэн 3 байгууллага хаìран гүйцэтгэæ 347 дурсгалд авран хаìгаалах ìалтлага 
судалгаа хийх шаардлагатай болохыг тогтоосон билээ. Улìаар “Эгийн голын усан 
цахилгаан станц төслийн нэгæ” болон ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн, Түүхийн 
хүрээлэн, Улаанбаатарын Их сургууль, ШУТИС-ийн Нийгìийн Технологийн сургууль, 
Монголын үндэсний ìуçей гэсэн Монгол улсын хэìæээнд археологийн судалгаа 
хийдэг үндсэн 5 байгууллага хаìтран Эгийн голын хөндийд тоìоохон хэìæээтэй 
авран хаìгаалах ìалтлага судалгааны төслийг хэрэгæүүлсэн билээ. 

Эгийн голын хөндий болон Хужирын голын хөндийд буй

археологийн дурсгалын тархалтыг харуулсан бүдүүвч зураг

Тус хүрээлэнгийн баг 2014 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн “Эгийн 
голын усан цахилгаан станц төслийн нэгæ”-тэй байгуулсан АГ/27/14 тоот гэрээний 
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дагуу авран хаìгаалах ìалтлага судалгааны аæлыг гүйцэтгэæ эхэлсэн билээ. Тус 
хүрээлэн нь авто çаì, эрчиì хүчний шугаìын дагууд 9, Эгийн голын çүүн цутгал 
Баянголын хөндийгөөс Хуæир нуга, Бэлсэгийн хөндий хүртэл 10 гаруй кì үргэлæлэх 
талбайд орших далайн түвшнээс дээш 900 ì өндөрт орших 28, нийт 37 дурсгалыг 
ìалтан судлахаар төлөвлөн аæилласан.

Тус хээрийн шинæилгээний ангийн бүрэлдэхүүнд ШУА-ийн Археологийн 
хүрээлэнгийн Археологийн дурсгалыг авран хаìгаалах судалгааны секторын 
эрхлэгч, доктор, дэд профессор Ч.Аìартүвшин, эрдэì шинæилгээний аæилтан, 
ìагистр Б.Батдалай, Муçей-Лабораторийн эрхлэгч, доктор Г.Эрэгçэн, Чулуун çэвсгийн 
судалгааны секторын эрдэì шинæилгээний аæилтан, докторант Д.Баçаргүр, ìагистр 
Г.Лхүндэв, ìагистрант Г.Ангарагдөлгөөн, Дундад çууны судалгааны секторын эрдэì 
шинæилгээний аæилтан, доктор Б.Бадìа-Оюу, Палеоантропологи-палеоçоологийн 
судалгааны секторын эрдэì шинæилгээний аæилтан, ìагистр Д.Мандах болон 
МУИС, МУБИС-ийн 15 оюутан аæилласнаас гадна 06 дугаар сарын 12-ноос 27-
ны хооронд МУИС-ийн Антропологи-Археологийн тэнхиìийн багш доктор, дэд 
профессор У.Эрдэнэбат, доктор, дэд профессор З.Батсайхан нараар удирдуулсан 
Археологийн 2-р даìæааны 37 оюутан 14 хоногийн хугацаатайгаар хээрийн дадлага 
гүйцэтгэсэн болно.

Тус хүрээлэнгээс тоìилон аæиллуулсан багнь энэ гаçарт нийт 44 дурсгалыг ìалтан 
шинæилсэн ба 3 хэсэг гаçарт археологийн нарийвчилсан хайгуул судалгаа çохион 
байгуулæ, УÖС баригдах нийт талбайг хаìруулсан çаìын сүлæээний çураг гаргах 
хайгуул, нутгийн иргэдийн нүүдлийн байршлыг тодруулах угсаатны çүйн судалгааны 
аæил çохион байгуулсан бөгөөд археологийн ìалтлага судалгаатай холбоотойгоор 
илрэн олдсон хүн, ìалын ясыг нарийвчлан бүртгэх, цэгцлэх, нас хүйсийг тогтоох 
палеоантропологи, палеоçоологийн судалгаа çэрэг олон талт судалгааны аæил 
хийæээ. Эдгээр судалгаа шинæилгээний урьдчилсан үр дүнг дурсгалын холбогдох 
он цаг, дурсгалын хэв шинæ, судалгааны чиглэл çэргийг харгалçан чулуун çэвсгийн 
үеийн дурсгал, хүрэл çэвсгийн үеийн дурсгал, Хүннүгийн үеийн дурсгал, Монголын 
үеийн дурсгалын ìалтлага судалгаа, Орон нутаг-угсаатны çүйн судалгаа, 
Палеоантропологи, палеоçоологийн судалгаа хэìээн 6 хэсэгт хуваан товч байдлаар 
танилцуулъя.

Тус хээрийн шинæилгээний ангийн чулуун çэвсгийн үеийн дурсгал судлах баг нь 
Эìгэнт хошуу, Улаан эрэг çэрэг гаçарт хайгуул, сорилтын ìалтлага судалгаа хийсэн 
ба Дөрөлæ, Баянгол çэрэг дурсгалын 6 хэсэгт ìалтлага судалгааны аæил хийсэн 
байна. Хайгуул судалгааны үр дүнд Эìгэнт хошуунаас палеолитын үед холбогдох 
олон олдвор илрүүлсэн бөгөөд Улаан эрэгт сорилтын ìалтлага хийæ çөвхөн өнгөн 
хөрсөн дээр ил гарсан олдвортой ч  гаçрын гүнд соёлт давхаргагүй болохыг 
тогтооæээ. Дөрөлæийн дурсгалт гаçарт нийт 4 хэсэгт ìалтлага хийснээр гаçрын 
гүнд 2 үе соёлт давхаргатай болохыг тогтоосон ба энэхүү давхарга нь Баянголын 
дурсгалд ч иæил аæиглагдаæ буйг тухайн хэсэгт 2 гаçарт ìалтлага хийæ тогтоосон 
байна. Малтлагын үр дүнд Дөрөлæийн дурсгалаас 164 ш, Баянголоос 45 ш чулуун 
çэвсгийн олдвор илрүүлэн олæээ. Эдгээр олдвор хэрэглэгдэхүүн нь тухайн бүс нутагт 
20-40.000 æилийн өìнө эртний хүìүүс аìьдарч байсныг нотлоод çогсохгүй тэдний 
аìьдарч байсан бууц, суурин харьцангуй өргөн хүрээнд тархсан байсныг тодруулæ 
өгч байгаагаар онцлог юì. Энэ æилийн чулуун çэвсгийн судалгааны өөр нэг үр дүн 
нь Дөрөлæ, Баянгол çэрэг дурсгалт гаçрын хөрсний бүтэц, соёлт давхарга çэргийг 
илүү тодруулæ, орчин үеийн арга çүйн дагуу бариìтæуулæ авсанд байна.
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Хүрэл çэвсгийн үеийн дурсгал судлах нь баг нь Хуæирын голд 1 хиргисүүр, 8 чулуун 
овоолгот байгуулаìæ, Эìгэнт хошууны өìнө талаар тархсан хүрэл çэвсгийн үеийн 
дурсгалаас 2 хиргисүүр, 2 дөрвөлæин булшийг сонгон ìалтлага судалгаа хийсэн.

Хуæирын голд ìалтлага хийсэн дурсгалуудаас он цаг тогтоохуйц олдвор 
хэрэглэгдэхүүн илрээгүй ч дурсгалын бүтэц çохион байгуулалтыг тодруулсан нь энэ 
төрлийн дурсгалын судалгааны хэрэглэгдэхүүнийг баяæуулæ өгснөөр ач холбогдолтой 
юì. Харин Эìгэнт хошуунд ìалтлага хийсэн 2 хиргисүүрээс хүний оршуулга илэрсэн 
бөгөөд 1 хиргисүүрээс ìөнгөөр хийсэн үсний боолт, цагаан өнгийн çуурìагаар 
хийсэн хүçүүний сувсан çүүлт çэрэг сонирхол татахуйц чухал олдвор хэрэглэгдэхүүн 
илэрсэн. Үсний ìөнгөн боолт нь карасукын соёлын хэв шинæийг хадгалсан байсан 
бөгөөд энэ нь хиргисүүрийн соёл, түүнийг үлдээгчдийн талаарх судалгаанд онцгой 
ач холбогдолтой юì. Эìгэнт хошуунд ìалтсан 2 дөрвөлæин булшны хувьд эрт цагт 
тоногдоæ сүйтгэгдсэн тул оршуулгын ул ìөр үгүй болсон байсан. Эìгэнт хошуунд 
хийсэн хүрэл çэвсгийн үеийн дурсгалыг ìалтан шинæлэх явцад аæиглагдсан өөр 
нэг чухал çүйл нь тухайн гаçрын хөрсæих үçэгдэл юì. Энэ гаçарт буй хиргисүүрийн 
чулуун байгуулаìæууд 0.4-0.5 ì çуçаан шороонд булагдсан байсан бол дөрвөлæин 
булшнуудын чулуун байгуулаìæ дээр харьцангуй гүехэн хөрс тогтсон байсан. 
Ийìэрхүү хөрсæих үçэгдлийн ялгаа нь тухайн 2 дурсгалын хоорондын çавсрын үед 
тухайн бүс нутагт цаг агаарын нилээд өөрчлөлт гарсныг илтгэæ болох талтай. Тийìээс 
энд аæиглагдсан çүйлийг цаашид өөр дурсгалт гаçруудтай харьцуулан судлах 
шаардлагыг бий болгоæ байгаа юì.

Хээрийн шинæилгээний ангийн Хүннүгийн булш оршуулгын дурсгал судлах 
баг нь Баруун Бэлсэгийн дурсгалт гаçарт буй 40 орчиì булшнаас 18 булшийг 
ìалтан шинæилсэн. Эдгээр булшнуудыг тоì талбайгаар цэвэрлэн гадаад чулуун 
байгуулаìæийг ил гарган ìалтсан бөгөөд ингэснээр оршуулгын гаçар дахь булшны 
байршилçүй, булш хоорондын холбоо çэргийг тодруулахад хэрэг болохуйц багагүй 
çүйлийг тодруулсан. Малтлага хийсэн булшнууд нь хэд хэдээр бүлэг болсон 
байдалтай бөгөөд бүлэг тус бүрт 1 харьцангуй тоì хэìæээтэй булш, түүнийг тойрсон, 
эсвэл түүнтэй çалгаа байдалтай харьцангуй æиæиг булшнууд байрлаæ байсан. 
Хэìæээгээр тоì булшнууд нь ìодон хашлага, ìодон австай нилээд нарийн бүтэцтэй 
бол æиæиг булшнууд нь чулуун хашлагатай, эсвэл яìар нэгэн нэìэлт байгуулаìæгүй 
байв. Бүтэц çохион байгуулалтын энэхүү ялгаа нь олдвор эд өлгийн çүйлтэй ч шууд 
хаìааралтай болох нь ìалтлагын дүнд тодорхой ìэдэгдсэн. Тухайлбал, нарийн 
бүтэцтэй булшнуудаас олон тооны ìалын яс, чий будагтай цар, аяга, төìөр сав 
суулга, олон тоотой шавар ваар çэрэг гарч байхад чулуун хашлагатай болон яìар 
нэгэн нэìэлт байгуулаìæгүй булшнаас нуìын ясан наалт, суìын çэв çэрэг цөөн 
тоотой олдвор олдсон. Баруун Бэлсэгийн Хүннү булшнуудаас илэрсэн олдвор эд 
өлгийн дотроос ясан тоног бүхий бүсний хос ясан арал, Грек-Бактриас гаралтай хөх 
өнгийн чулуун çүүлт çэргийг онцлон дурдууштай.

Эртний бууц, суурин судлах баг Эгийн голын хөндийд нарийвчилсан хайгуул 
судалгаа хийсний үр дүнд эртний бууц суурингийн ул ìөрийг 5 гаçарт илрүүлæ, 1 
гаçарт Хүннүгийн үед холбогдох ìодон байгуулаìæтай барилгын ороì илрүүлсэн. 
Энэ æил цаг хугацааны болоìæоос шалтгаалан уг барилгын турийн бүтэц, çохион 
байгуулалтыг бүрэн тодруулæ чадаагүй ч гэсэн өìнө нь ìанай нутгаас илрүүлæ 
байгаагүй шинэ төрлийн дурсгал олæ судласан тул судалгааны үр дүн, ач холбогдол 
нь өндөр юì.

Монголын үеийн дурсгалын судалгааны баг Мухдагийн аìанд 4 булш ìалтан 
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шинæилсэн ба Эìгэнт хошуунд тоногдоæ сүйтгэгдсэн 1 хадны оршуулгыг илрүүлэн 
судласан. Мухдагийн аìны 4 булшны 3 нь оршуулгын нүх бүхий булш бол 1 нь 
хадны хөìөг ашиглан үйлдсэн оршуулга байв. Эдгээр булшнууд ихэд тоногдоæ 
сүйтгэгдсэн бөгөөд хүний çариì ясны үлдэгдэл л илэрсэн. Энэ удаагийн ìалтлагын 
хэрэглэгдэхүүнд нь хэдийгээр шинэ бариìт аæиглагдаагүй ч өìнө хийсэн ìалтлагын 
хэрэглэгдэхүүнийг баяæуулæ, Монголын үеийн судалгааны эх хэрэглэгдэхүүнийг 
нэìæ буйгаар ач холбогдолтой юì.

Хээрийн судалгааны багийн хийсэн орон нутаг, угсаатны çүйн судалгаа нь өìнө 
нь төдий л өргөн хүрээнд хийгдэæ байгаагүй шинэ чиглэлийн судалгаа билээ. Орон 
нутгийн çаìын сүлæээний бүдүүвч çураг гаргах нь эртний нүүдэлчдийн үлдээсэн бууц 
суурин, биет дурсгалтай эдгээр авто çаìууд хэрхэн уялдаæ байгааг харуулахын 
çэрэгцээ эдгээр çаìуудын он цагийг тодорхойлох нэг болоìæ бий болгоход чиглэгдэæ 
байв. Харин ìалчдын нүүдлийн байршлыг бариìтæуулах судалгаа нь тухайн бүс 
нутгийн айл өрхийн улирлын чанартай өвөлæөө, хаварæаа, çуслан, наìарæааны 
байршлыг тодорхойлох, түүгээр даìæуулан эртний бууц сууринг шинээр илрүүлэн 
олох, өнөөгийн болон өìнөх нүүдэлчдийн аìьдралын хэв ìаягт үлдсэн улаìæлал, 
өөрчлөлтийг тодорхойлоход чиглэгдсэн. Энэ судалгааг хийснээр Эгийн голын 
хөндийд 840 кì çаì туулæ нийт 68 өвөлæөө хаварæаа, çуслангийн гаçрыг тэìдэглэсэн 
байна.

Палеоантропологийн судалгаанд нийт 26 хүний ясны хэрэглэгдэхүүнийг 
хаìруулсан бол палеоçоологийн судалгаанд 1852 ширхэг ìал, аìьтны яс хаìрагдæээ.

Хавсралт: Гэрэл çураг

Хээрийн шинжилгээний ангийн бүрэлдэхүүн
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Хээрийн шинжилгээний ангийн отог

Чулуун зэвсгийн судалгаа

Баянголын амны чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
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Дөрөлжийн чулуун зэвсгийн дурсгалт газрын малтлагын явц

Хүрэл зэвсгийн судалгаа

Хиргисүүрийн малтлагын явц
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Дөрвөлжин булшны малтлагын явц

Бууц суурингийн судалгаа
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Суурингийн малтлагын явц

Хүннү булшны судалгаа

Дурсгалт газрын ерөнхий байрлал
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Нийт талбайгаар цэвэрлэсний дараах байдал

Булшны гадаад дараас Булшны малтлагын явц

Булшны оршуулгын хэсэг Булшны тахилын хэсэг
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ÒªВ,	УМАрД	МоНголыН	НУÒАгÒ	хиЙСЭН	ÁЭСрЭг	
хАЙгУУлыН	АНгиЙН	ЗАриМ	Үр	ДҮН	

Г.Эрэгзэн, Ч.Амартүвшин, А.Энхтөр, Г.Батболд, Б.Батдалай

Тус хүрээлэнгээс ìэдээ шалгах, çариì нэгэн дурсгалын талаар нэìэлт ìэдээлэл 
цуглуулах çорилгоор çохиогчдын бүрэлдэхүүнтэй хайгуул судалгааны ангийг 2014 
оны 5-р сард 7 хоногийн хугацаагаар тоìиллон аæиллуулсан юì. Энэхүү хайгуул 
судалгааны анги Дархан-Уул, Орхон, Булган, Хөвсгөл, Архангай айìгийн нутагт 
аялан явæ нийт 20 дурсгалт гаçартай танилцан, хэìæилт судалгаа, гэрэл çургийн 
бариìтæуулалт хийн нэìэлт ìэдээлэл цуглуулах аæлыг хийæ гүйцэтгэв1. 

Хүснэгт: Хээрийн судалгааны маршрут, төлөвлөгөө

Дурсгалт гаçрын нэр Айìаг Суì

1 Öагаан толгой (Öант)-н турь Дархан-Уул Орхон

2 Айргийн гоçгорын дурсгал Орхон Жаргалант

3 Булган айìгийн ìуçей, Дивааæингийн сүì, Булган Булган 

4 Гуртын гүүрний хүн чулуу

Хутаг-Өндөр5 Бийбулагийн балгас, Арслан толгой

6 Сэлэнгийн хүннү булш 

7 Наìнан уулын çүүн бэлийн ìонгол булш

8 Бага Баяртын дурсгал

9 Өгөөìөрийн голын дурсгал 

Хөвсгөл

Мөрөн

10 Худгийн халçангийн дурсгал Алаг-Эрдэнэ

11 Уушгийн өврийн цогцолбор дурсгал Бүрэнтогтох

12 Тариатын давааны хүн чулуу
Рашаант 

13 Салхитын хүннү булш

14 Гол ìодны дурсгалт гаçар Архангай Хайрхан

15 Шивээт улааны дурсгалт гаçар Баян-Агт

16 Могойн шинэ усны дурсгалт гаçар, шороон дов

Булган
Сайхан

17 Дов дэрсний дурсгал

18 Öогтын гэрийн буйр хэìээх шороон дов Дашинчилэн

19 Улаанхэрэì хотын турь
Баяннуур

20 Улаан хэрэì орчìын шороон дов

Хайгуул судалгааны ангийн гол çорилго Хөвсгөл айìгийн Алаг-Эрдэнэ суìын 
нутагт орших Худгийн халçангийн дурсгалыг очиæ үçэн дурсгалын гадаад хэлбэр, 
хэìæээ çэргийг тодруулах, цаашид судлах шаардлага болон болоìæийн талаар 
дүгнэлт гаргах явдал байсан. Худгийн халçангийн дурсгал гэдэг нь 2002 онд нутгийн 
иргэн гаçар шорооны аæлын явцад санаìсаргүй байдлаар илрүүлэн олсон эртний 
булш юì. Уг булшнаас гарсан эд өлгийн çүйлс дотор өвөрìөц хэлбэрийн төìөр 
дөрөө байсан нь судлаачдын сонирхолыг татæээ. Зохиогч уг төìөр дөрөөг хөрш бүс 

1  Г.Эрэгзэн, Ч.Амартүвшин, А.Энхтөр, Г.Батболд, Б.Батдалай. Архангай, Булган, Дархан-Уул, 
Орхон, Хөвсгөл аймгийн археологийн мэдээ шалгах хээрийн шинжилгээний ангийн тайлан. 
ШУА-ийн АХГБСХ. Улаанбаатар, 2014.
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нутгийн олдворуудтай харьцуулан Жуæаны үед холбогдох болоìæтой хэìээн үçсэн 
бөгөөд энэхүү судалгааны үр дүнд тулгуурлан тэрхүү дурсгалт гаçрыг дахин судлах 
шаардлага урган гарсан юì. Бид уг дурсгалын талаар анх ìэдээлсэн нутгийн иргэн 
Манлайбаатар гуайнхыг сураглан очиход тэднийх Худгийн халçангийн дурсгалын 
дэргэд хаварæиæ таарсан нь олçуурхууштай юì. 

Худгийн халçангийн олдворууд илэрсэн нүхийг эргүүлэн булсан байсан бөгөөд 
нутгийн иргэдийн аìан ìэдээгээр уг дурсгал нь гаçар дээр ил ìэдэгдэх чулуун 
байгуулаìæгүй, харин бага çэрэг хонхор байсан нь онцлог шинæ аæээ. Бид тэрхүү 
дурсгал илэрсэн гаçарт тарæ хайгуул хийæ үçэхэд уулын çүүн бэлийн налуу дэвсэгт 
хүний гар хүрсэн буюу яìар нэгэн байдлаар хөндөгдсөн шинæ тэìдэгтэй хэд хэдэн 
гаçар ìэдэгдсэн. Эдгээр нь ерөнхийдөө 2-3 ì орчиì голчтой багахан хонхорууд 
бөгөөд ил ìэдэгдэх чулуун дараас, чулуун байгуулаìæ çэрэг нэìэлт байгуулаìæ огт 
ìэдэгдэхгүй байна. Хайгуулын явцад илрүүлсэн дээрх хонхорууд нь нутгийн иргэдийн 
олдвор илрүүлсэн дурсгалтай гадаад хэлбэрийн хувьд төстэй юì. Тийìээс энэ 
гаçарт цаашид ìалтлага судалгаа хийх шаардлагатай ба ìалтлага хийснээр гадаад 
шинæ тэìдэггүй Жуæаны үеийн дурсгалыг илрүүлэх ìагадлалтай хэìээн үçэæ байна. 

Хайгуул судалгааны явцад дээр өгүүлсэн Худгийн халçангийн дурсгалаас гадна 
хэд хэдэн дурсгалыг шинээр илрүүлэн тэìдэглэсэн ба çариì нэгэн дурсгалт гаçарт 
биечлэн очиæ танилцсны үр дүнд багагүй нэìэлт ìэдээлэл цуглуулæ чадсан юì. 
Тухайлбал, Булган айìгийн Хутаг-Өндөр суìын Наìнан уулын өвөрт байрлах Бага 
Баяртын дурсгал, Хөвсгөл айìгийн Рашаант суìын Тариатын давааны хүн чулуун 
хөшөө, Булган айìгийн Сайхан суìын нутаг Могойн шинэ усны дурсгалын ойролцоо 
орших шороон довт булш  çэргийг илрүүлсэн ба Булган айìгийн Баян-Агт суìын нутагт 
орших Шивээт улаан, Орхон айìгийн нутагт орших Айргийн гоçгор, Хөвсгөл айìгийн 
Мөрөн хотын ойролцоох Өгөөìөрийн голын дурсгал, Булган айìгийн Сайхан суìын 
Могойн шинэ усны дурсгал, Булган айìгийн Дашинчилэн суìын Öогтын гэрийн буйр 
çэрэг дурсгалт гаçруудад биечлэн очиæ танилцсны үр дүнд цаашдын судалгаанд ач 
холбогдолтой нэìэлт ìэдээллийг цуглуулæ чадлаа. 

 Булган айìгийн Хутаг-Өндөр суìын нутаг Наìнан уулын өвөрт байрлах Бага 
Баяртын дурсгалын хувьд өìнө нь огт тэìдэглэгдэæ байгаагүй аæээ. Бид гаçар дээр 
очиæ хайгуул судалгаа хийсний үр дүнд уг дурсгал эртний булш биш, харин хүн 
олноор бөөгнөрөн аìьдарч байсан олон сууц бүхий эртний тосгоны үлдэгдэл байæ 
ìагадгүй хэìээн тааìагласан юì. Энэ орчиìд хайгуул хийæ үçэхэд 50-60 орчиì 
гонçгой дөрвөлæин хэлбэрийн сууцны үлдэгдэл байгаа нь ìэдэгдсэн бөгөөд çариì 
сууцны ойр орчìоос төìрийн баас, шавар савны хагархай çэрэг аæ ахуйн болон 
үйлдвэрлэлийн холбогдолтой түүвэр олдвор цуглуулсан. Мөн уг эртний тосгоноос 
өìнө тийш гаçрын наì хэсэгт хэд хэдэн гаçарт 30 гаруй ì голчтой дугуй хэлбэрийн 
чулуун байгуулаìæийг илрүүлсэн бөгөөд эдгээрийг гадаад хэлбэрийг үндэслэн 
уулын ус хуриìтлуулах байгуулаìæ бололтой хэìээн тааìагласан юì. Эндээс 
үçэхэд Наìнан уулсын өвөрт байрлах энэхүү дурсгал нь олон хүн нэг дор бөөгнөрөн 
аìьдарч байсан эртний тосгон болохын дээр төìөрлөгийн үйлдвэрлэл эрхлэх 
дархчуудын хороолол байæ болохоор байна. Архивын ìэдээ бариìтаас үçэхэд 
Наìнан уулын өвөрт “Наìнангийн хүрээ” гэх суурин гаçар байсан нь ìэдэгдэнэ. 
Бидний үçсэн энэхүү дурсгал нь “Наìнангийн хүрээ”-ний турь ìөн эсэхийг дахин 
нягтлах шаардлагатай юì. Гэхдээ дурсгалын ерөнхий байдал нь нилээд эртний 
шинæтэй бөгөөд Уйгарын үеийн 2 дахь тоì хот “Байбалык” буюу “Баян балгас” хотоос 
холгүй орших тул он цагийн хувьд ойролцоо үеийнх болов уу хэìээн урьдчилсан 
байдлаар тааìаглаæ байна. Манай улсын нутгаас ийì төрлийн дурсгал өìнө  илэрч 
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судалгдаæ байгаагүй тул энэ дурсгалыг цаашид ìалтан шинæлэх шаардлагатай юì. 

Тариатын давааны хүн чулуун хөшөө нь баруун гартаа хундага барьæ, çүүн гараар 
бүсээ атган çогсоæ буй эр хүний дүрийг гаргасан бүхий л хэв шинæээр Түрэгийн 
үеийн хүн чулуун хөшөөдтэй иæил дурсгал болно. Нутгийн иргэд уг дурсгалын толгой 
болон эх бие хугарч салсан байсныг цеìентээр нааæ эвлүүлсэн ба гадуур нь 
ìодон хайс хийæ хаìгаалсан байна. Түүнчлэн уг хүн чулуун хөшөө Хөвсгөл айìгийн 
Тосонцэнгэл суìаас Архангай айìгийн Өлçийт суìыг чиглэх гол авто çаìын ойролцоо 
орших тул өìнө нь олон судлаач үçэæ танилцаæ байсан нь даìæиггүй. Гэвч албан 
ёсны тайлан, ноì çохиолд уг хөшөөг тодорхойлæ оруулалгүй өдий хүрчээ. Тийìээс 
бид энэ тайланд Тариатын давааны хүн чулуун хөшөөний тодорхойлолт, гэрэл çураг 
çэргийг тусгайлан оруулав.

Булган айìгийн Сайхан суìын нутагт Могойн шинэ усны дурсгалын ойролцоо 
буюу чанх ар талд орших уулын оройд нэгэн шороон довт булш байна. Уг дурсгалын 
талаар эрдэì шинæилгээний ноì çохиолд дурдсан çүйл байдаггүй аæээ. Биднийг 
очиæ үçэхэд шороон довыг эксковатораар çүүн хойд талаас нь ухаæ сүйтгэсэн 
байв. Нутгийнхны хэлэхээр социалиçìын үед нэгэн орос нөхөр ийнхүү сүйтгэсэн 
гэнэ. Шороон дов нь 5-7 ì орчиì өндөр, сууриар 30 орчиì ì голчтой, орой хэсгээр 
2-3 ì голчтой, шороо, шавар, чулууг үелүүлэн дэлдэæ хийсэн байгуулаìæ аæээ. 
Энэхүү дурсгалын ерөнхий хэв шинæ нь сүүлийн æилүүдэд Булган айìгийн Баяннуур, 
Төв айìгийн Зааìар çэрэг суìдын нутгаас илэрч судлагдсан “шороон буìбагар” 
хэìээн нэрлээд буй бунхант булшнуудтай төстэй байна. Малтлага хийсэн “шороон 
буìбагар”-уудын гаçрын хөрсөн дээр ил ìэдэгдэх шороон дов нь гаçрын гүнд байрлах 
бунхант хэсгийн тааçыг нурахаас хаìгаалах çориулалттай байгуулаìæ болох нь 
ìэдэгддэг. Бидний үçсэн энэхүү дурсгалын хувьд гаçрын хөрсөн дээр ил ìэдэгдэх 
шороон довны çүүн хойд хэсгийг сүйтгэсэн боловч гаçрын гүнд байрлах бунханыг 
хөндөлгүй орхисон байх ìагадлалтай юì. Тийìээс цаашид энэ дурсгалыг ìалтан 
шинæилæ гаçрын гүнд байрлах бунхант хэсгийг авран хаìгаалах шаардлагатай 
хэìээн үçэæ байна. 

Булган айìгийн Баян-Агт суìын нутагт орших Шивээт улааны дурсгалыг судлаачид 
“тахилын байгуулаìæ” хэìээн тодорхойлæ ирсэн юì. Хайгуулын баг энэ дурсгалтай 
гаçар дээр нь очиæ танилцсан бөгөөд уг дурсгал нь ерөнхийдөө Уйгарын үеийн хотын 
æиæигрүүлсэн хувилбар ìаягтай ìаш их аæил болæ байгуулсан нүсэр байгуулаìæ 
болох нь ìэдэгдэæ байна. Дурсгалыг Хануй, Хүнүй 2 гол уулçах бэлчирт байрлах 
өндөр уулын оройг эçлүүлэн байгуулæээ. Дурсгал нь дөрвөлæин хэлбэртэй чулуугаар 
байгуулсан гол хэрэìтэй, түүний өìнө талд çалгуулан байгуулсан өөр нэгэн хэрэì 
буюу çалгаа 2 хэрэìтэй, гол хэрìийн 4 булан, болон çүүн баруун талын ханын хэсэгт 
тус бүр 2 цонæ, өìнө талын туслах хэрìийн урд талын 2 булан, хаалганы хэсэг çэрэгт 
цонæтой юì. Гол хэрìийн төв хэсгийг эçлэн тоì хэìæээтэй чулуун овоолго байх 
бөгөөд уг чулуун овоолго нь 8 талт суурь бүхий байгуулаìæ болох нь ìэдэгдэæ байна. 
Туслах хэрìийн өìнө талын хаалганы гадна хүн чулуу, арслан, гэрэлт хөшөө çэргийг 
эгнүүлэн тавьæээ. Эдгээр чулуун дүрсүүдийг олон тийш çөөæ авч явсан байсныг 
хоæиì дахин цуглуулæ авч ирсэн аæээ. Тийìээс уг чулуун хөшөө дурсгалуудын анхны 
байрлалыг ìэдэх болоìæгүй болсон байна. Шивээт улааны дурсгалын ерөнхий хэв 
шинæ, хэлбэр, бүтэц çэргийг аæиглахад Зүүн Аçийн бүс нутагт VIII-X çууны үед нилээд 
өргөн тархсан хаад яçгууртны булштай төстэй байна. Энэхүү дурсгалтай их ойролцоо 
хэлбэрийн дурсгал нь өдгөө БНСУ-ын Кёнæү хотын ойролцоо орших Нэгдсэн Шилла 
улсын үеийн хаадын бунхант булшнууд юì. 
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Хөвсгөл айìгийн Мөрөн хотын ойролцоох Өгөөìөрийн голын дурсгалыг 2012 
онд “Northern Railways” ХХК-ны çахиалгаар хийсэн археологийн авран хаìгаалах 
хайгуул судалгааны явцад анх илрүүлэн олсон байдаг. Тухайн үед дурсгалын он цаг 
тодорхойлолгүй орхисон бөгөөд энэ удаагийн хайгуулын явцад дахин үçэæ нягтлан, 
дурсгалын гадаад хэлбэрт тулгуурлан Өгөөìөрийн голын булшнуудыг хүрэл çэвсгийн 
эхэн үеийн Афанасьевын соёлын дурсгал байх болоìæтой хэìээн тодорхойлсон. 
Хэрэв энэхүү дурсгал Афанасьевын соёлд холбогдох бол уг соёлын хүрээг тэлэхээс 
гадна Монголын төвийн бүс нутгийн хүрэл çэвсгийн судалгаанд чухал ач холбогдолтой 
хэрэглэгдэхүүн болох болоìæтой юì. 

Дээр дурдсанчлан энэ удаагийн хайгуул судалгааны явцад нилээд олон 
дурсгалуудыг шинээр илрүүлэн олсон ба хэд хэдэн дурсгалт гаçарт нэìэлт судалгаа 
хийсний үндсэн дээр шинэ тааìаглал дэвшүүлэх болоìæ бүрдсэн нь хээрийн 
судалгааны гол үр дүн юì. Түүнээс гадна хайгуул судалгаанд олон чиглэл, түүхийн 
өөр өөр цаг үеэр ìэргэшсэн ìэргэæилтнүүд оролцсон нь дурсгалт гаçрын талаарх 
өìнөх дүгнэлт тааìаглалыг дахин авч хэлэлцэх, шинэ чиг хандлагаар тайлбарлах, 
ìэдээлэл солилцох, шинæлэх ухаанч ìаргаан өрнүүлэх болоìæийг олгосон бөгөөд 
энэ явдал нь судалгааны үр дүнд эерэгээр нөлөөлснийг тэìдэглэх хэрэгтэй. 
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2014	оНД	ЯВУУлСАН	АрхеологиЙН	АВрАН	хАМгААлАх
хАЙгУУл,	МАлÒлАгА	СУДАлгААНы	ÒоВЧ	Үр	ДҮН

 
Ч.Амартүвшин, Б.Батдалай, Д.Бөхчулуун

Соёлын өв гэдэг бол аливаа улс үндэстний түүх, угсаа гарал, улаìæлал, ёс 
çаншил, итгэл бишрэл, эв нэгдэл цаашлаад үндэсний аюулгүй байдал гэх çэргийг 
тодорхойлон харуулах тоìоохон çүйл юì. Тийìээс ч улс орон болгон соёлын өвийн 
үнэ цэнийг ойлголæ тэдгээрийг төрийн хаìгаалалтанд авч хадгалан хаìгаалах үйл 
аæиллагааг хуульчилсан байдаг. 

Монгол оронд уул уурхай болон дэд бүтцийн салбар эрчиìтэй хөгæиæ байгаатай 
холбоотойгоор тус хүрээлэн нь байгуулагдсан цагаасаа хойш соёлын биет өвийг 
авран хаìгаалах судалгааны аæлыг улсын хэìæээнд толгойлон явуулах болсон 
билээ. Тус хүрээлэн нь энэ онд Монгол улсын Соёлын өвийг хаìгаалах тухай хуулийн 
(шинэчлэн найруулсан) 5-р бүлгийн 27-р çүйлийн 8-т “Хот суурин, барилга байгуулаìæ 
барих, шинээр çаì тавих, усан цахилгаан станц байгуулах, гаçар тариалан эрхлэх, 
ашигт ìалтìалын хайгуул хийх, ашиглах çэрэг аæ ахуйн үйл аæиллагаа явуулахад 
çориулан гаçар олгохоос өìнө палеонтологи, археологи, угсаатны ìэргэæлийн 
эрдэì шинæилгээний байгууллагаар урьдчилан хайгуул судалгаа хийлгэæ, дүгнэлт 
гаргуулах”, тус çүйлийн 9-т “Урьдчилсан хайгуул судалгаа хийлгэх, илэрсэн түүх, 
соёлын дурсгалыг авран хаìгаалах аæилд шаардагдах çардлыг çахиалагч хариуцна” 
çаалтын дагуу нийт 70 удаагийн авран хаìгаалах хайгуул, ìалтлага судалгаа хийлээ.

хайгуул	судалгаа

2014 онд тус хүрээлэн нь нийт 65 тооны авран хаìгаалах хайгуул судалгааны 
аæил хийнээс 40 талбайгаас 1361 тооны археологийн дурсгал шинээр илрүүлэн олæ 
бариìтæуулснаас чулуун çэвсгийн дурсгалт гаçар 4, хиргисүүр 367, дөрвөлæин булш 
73, шоргоолæин булш 2, ìөнгөн тайга хэлбэрийн булш 4, буган хөшөө 1, хөшөө чулуу 
7, хадны çургийн дурсгалт гаçар 5, хүннү булш 80, түрэгийн хашлага 1, çэл чулуу 1, 
ìонгол булш 64, хийдийн турь 6, эртний суурин 5, чулуун байгуулаìæ 147, түвд бичигтэй 
хөшөө 19, тээрìийн чулуу 3, он цагийг урьдчилан тогтоох болоìæгүй булш оршуулгын 
дурсгал 557 тус тус багтаæ байна. 
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График: Хайгуулаар илэрсэн дурсгалын тоон үзүүлэлт

Хайгуул судалгаагаар нэг талбайд хаìгийн олон дурсгалыг Булган айìгийн Хутаг-
Өндөр суìын нутагт байгуулах Эгийн голын усан цахилгаан станцын талбайгаас нийт 
347 дурсгал, Бугат суìын нутгаар дайран өнгөрөх çаìын трассын дагуу нийт 185, 
Ховд айìгийн Мянгад суìын нутаг дахь 14272.5 га талбайгаас нийт 142 дурсгал тус тус 
илрүүлэн олæ бариìтæуулæээ.

Тус хүрээлэн нь 2012 оноос эхлэн археологийн дурсгалын бүртгэлийн ìэдээллийн 
сан хийæ эхэлсэн юì. Уг ìэдээллийн санд тулгуурлаæ Өìнөговь айìгийн Ханбогд 
суìаас Говьсүìбэр айìгийн Чойр суì хүртэл тавигдах хатуу хучилттай çаìын трассын 
дагуу археологийн дурсгал буй эсэхийг гаçарçүйн АrcGIS програì ашиглан шалгалт 
хийн ìэргэæлийн дүгнэлт гаргасан бөгөөд үүний үр дүнд çаì барилгын аæилд нийт 8 
дурсгал өртөæ болçошгүйг тогтоосон байна. Түүнчлэн Оюу Толгой коìпанийн төслийн 
талбайгаас Гашуун сухайтын хилийн бооìт хүртэлх çаìын шинэчлэгдсэн трассын 
дагуу хичнээн дурсгал өртөæ болçошгүй талаар бүртгэл ìэдээллийн санд тулгуурлан 
тогтоов. 

Газрын зураг 1: Авран хамгаалах хайгуул судалгаа хийсэн газрууд
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А.Энхтөр, Г.Батболд нар Заì, Тээврийн Яаìны çахиалгаар Öахиур-Тосонцэнгэл 
чиглэлийн хатуу хучилттай çаìын трассын дагуу өртсөн дурсгалуудтай танилцаæ нийт 
8 дурсгалыг авран хаìгаалах шаардлагатай гэсэн ìэргэæлийн дүгнэлт гаргасан 
байна. 

Малтлага	судалгаа

Энэ онд уул уурхайн болон усан цахилгаан станцын талбай, өндөр хүчдэл 
даìæуулах шугаì, хатуу хучилттай çаìын трассын дагууд нийт таван гаçарт ìалтлага 
судалгааны аæил çохион байгуулаæ нийт 93 дурсгалыг авран хаìгааллаа.    

График: Авран хамгаалах судалгааны ажлын тоон үзүүлэлт (2003-2014 он)

Үүнд, Өìнөговь айìгийн Гурвантэс суìын нутаг дахь “Жавхлант Орд” ХХК-ийн 
ашиглалтын талбайд хүрэл çэвсгийн үеийн булш 5, чулуун байгуулаìæ байгуулаìæ 4 
нийт 9 дурсгал, Ханбогд суìын суìын нутаг дахь “Оюу Толгой” ХХК-ийн барих çаìын 
трассын дагуу дөрвөлæин булш 3,  дундад çууны булш 1, он цаг тодорхойгүй булш 
2, чулуун байгуулаìæ 32 нийт 38, Булган айìгийн Хутаг-Өндөр, Бугат суìдын нутагт 
баригдах усан цахилгаан станцын талбай болон дэд бүтцийн трассын дагууд чулуун 
çэвсгийн дурсгалт гаçар 5, хиргисүүр 1, дөрвөлæин булш 1, хүннү булш 18, хүннү 
суурин 1, ìонгол булш 4, хадны оршуулга 1, чулуун байгуулаìæ 9, он цаг тодорхойгүй 
булш 2, Сэлэнгэ айìгийн Сайхан суìын нутаг дахь “Хөтөл Öеìент Шохой” ХХК-ийн 
лиценçит талбайд 1 булш болон  Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэгт “HNC” ХХК-ийн 
барьæ буй çаìд өртөæ болçошгүй Тоньюкукийн хөшөө тус тус багтаæ байна. 
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Газрын зураг 1: Авран хамгаалах малтлага судалгаа хийсэн газрууд

Дүгнэлт	

Монгол улсын Соёлын өвийг хаìгаалах тухай хуулийн хүрээнд 70 удаагийн 
археологийн авран хаìгаалах хайгуул, ìалтлага судалгааны аæлыг аìæилттай çохион 
байгуулан 18 айìгийн 41 суì, 3 дүүргийн нутаг дэвсгэрт хайгуул судалгаа явуулæ 1361 
тооны археологийн дурсгал шинээр илрүүлэн бариìтæуулæ ìөн 4 айìгийн 4 суì, 1 
дүүргийн нутагт ìалтлага судалгаа явуулæ 2000 гаруй чулуун çэвсэг, 1856 ìал аìьтаны 
яс, 32 хүний ясны хэрэглэгдэхүүн, 100 орчиì олдвор цуглуулсан байна. 

Энэ æилийн авран хаìгаалах судалгааны тоон үçүүлэлтээс харахад өìнөх 
æилээс 71.36 орчиì хувиар буурсан нь Монгол улсын эдийн çасгийн нөхцөл байдал, 
гадаадын хөрөнгө оруулалт, хуулийн хэрэгæилт çэрэг хүчин çүйлтэй шууд холбоотой 
аæээ.

 

График: Авран хамгаалах судалгааны ажлын үзүүлэлт (2003-2014 он)
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Энэ æил хайгуулаар илэрсэн дурсгалын тоогоор янç бүрийн гадаад хэлбэртэй 
чулуун дарааст булш (557) тэргүүлæ, хиргисүүр (367) удаалсан байна. Мөн 
Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэгт орших Тоньюкукийн гэрэлт хөшөөнд ìалтлага 
судалгаа хийæ байх явцад Бишрэлтийн даваа хэìээх гаçраас нийт 25 булштай 
хүннүгийн үед холбогдох оршуулгын гаçар илэрсэн нь Туулын сав нутаг дахь хүннүгийн 
дурсгалт гаçрын тоог нэгээр нэìсэн юì. 

Тус сектор нь авран хаìгаалах судалгааны нэгдсэн ìэдээллийн санг бүрдүүлэн 
аæиллаæ байгаа бөгөөд энэ онд тус ìэдээллийн санд тулгуурлан çайнаас тандан 
судлах аргачлалын дагуу хоёр гаçарт дүгнэлт гаргаæ нийт 8 дурсгал çаì, барилгын 
аæлын явцад сүйдэæ болçошгүйг тогтоосон нь шинэлэг çүйл болов. 

Малтлага судалгаанд 93 дурсгал хаìрагдсанаас чулуун çэвсгийн дурсгалт 
гаçар 5, хиргисүүр 1, дөрвөлæин булш 4, хүрлийн үеийн булш 5, хүннү булш 18, хүннү 
суурин 1, дундад çууны булш 5, хадны оршуулга 1, чулуун байгуулаìæ 32, он цаг 
тодорхойгүй булш 5 тус тус хаìрагдсан байна. Чулуун çэвсгийн ìалтлагыг үр дүнд 2 
үе соёлт давхарга илрүүлæ 2000 гаруй чулуун çэвсэг олæээ. 

Хүснэгт-1. 2014 онд явуулсан хайгуул 
судалгааны ажлын товч мэдээлэл

№ Айìаг (хот) Суì, дүүрэг ААН, байгууллага Дурсг
тоо 

Тайлан бичсэн

1 Архангай Ихтаìир “Пенинсула Майнинг” ХХК 31 Н.Батболд, Н.Эрдэнэ-Очир 
Б.Дашдорæ, Д.Бөхчулуун

2 Баянхонгор Баян-Овоо “Спейшл Майнç” ХХК 30 Г.Галдан, Д.Бөхчулуун

3 Баянхонгор Бөìбөгөр “Эрдэнэìинас” ХХК - Б.Гүнчинсүрэн, Н.Батболд

4 Баянхонгор Галуут “Бест Коппер Гоулд 
Корпорейшн” ХХК

- Н.Батболд

5 Баянхонгор Галуут “Бест Коппер Гоулд 
Корпорейшн” ХХК

- Н.Батболд

6 Баянхонгор Галуут “Эс Кью Эс” ХХК 45 Ч.Аìартүвшин, Н.Батболд, 
Б.Дашдорæ, Б.Батдалай

7 Булган Бугат “Эгийн Голын УÖС” 
Төслийн нэгæ

185 Б.Гүнчинсүрэн, Ч. Аìартүвшин, 
Г.Эрэгçэн

8 Булган Орхон “Гөүлдэн Нэст” ХХК - Б.Гүнчинсүрэн, Н.Батболд

9 Булган Орхон “Гөүлдэн Нэст” ХХК - Б.Гүнчинсүрэн, Н.Батболд

10 Булган Хутаг-Өндөр “Эгийн Голын УÖС” 
Төслийн нэгæ

347 Б.Гүнчинсүрэн, Ч. Аìартүвшин, 
Г.Эрэгçэн

11 Говь-Алтай Алтай “ЭфВиЭсПи” ХХК 10 Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Аìартүвшин, 
Г.Ангарагдөлгөөн, Д.Одсүрэн

12 Говьсүìбэр Сүìбэр “Тайшэнг Девелопìент” 
ХХК

15 Ч.Аìартүвшин, Д.Одсүрэн

13 Дархан-Уул Шарын гол Шарын Гол ХК 45 Я.Öэрэндагва, Ж.Гантулга

14 Дархан-Уул Хонгор “Очир-Ундраа” ХХК - Б.Гүнчинсүрэн, Г.Лхүндэв

15 Дорноговь Даланæаргалан “Тайшэнг Девелопìент” 
ХХК

1 Ч.Аìартүвшин, Д.Одсүрэн

16 Дорноговь Даланæаргалан “Ловонко” ХХК - Ö.Аìгалантөгс, Л.Дэлгэрìаа

17 Дорноговь Сайхандулаан “Их Хүрэн Толгой” ХХК 28 Ч.Аìартүвшин, Н.Батболд, 
Б.Дашдорæ, Б.Батдалай

18 Дорноговь Сайхандулаан “Их Хүрэн Толгой” ХХК 3 Ч.Аìартүвшин, Н.Батболд, 
Б.Дашдорæ, Б.Батдалай

19 Дорноговь Даланæаргалан “Ловонко” ХХК 14 Ö.Аìгалантөгс, Л.Дэлгэрìаа
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20 Дорноговь Эрдэнэ “Андхуйшан” ХХК 62 Б.Гүнчинсүрэн, Н.Батболд, 
Л.Ишцэрэн, Д.Бөхчулуун

21 Дорноговь Даланæаргалан “Чингисийн Хар Алт” ХХК - Б.Гүнчинсүрэн, Н.Эрдэнэ-Очир, 
Л.Ишцэрэн

22 Дорноговь Даланæаргалан “Блюскай Хорс” ХХК 6 Б.Гүнчинсүрэн, Н.Эрдэнэ-Очир, 
Л.Ишцэрэн

23 Дорноговь Даланæаргалан “Зэт Ди Эл” ХХК 9 Н.Батболд, Д.Бөхчулуун, 
Б.Дашдорæ

24 Дорноговь Сайншанд “Натур Фрейндли” ХХК 80 Ч.Аìартүвшин, Б.Батдалай, 
Г.Ангарагдөлгөөн, Д.Молор

25 Дорноговь Даланæаргалан “Зэрэглэх Гэрэл” ХХК 6 Д.Одсүрэн, Г.Лхүндэв, Х.Пүрэвæал

26 Дорнод Матад “Пи Эй Ар Эн” ХХК - Ч.Аìартүвшин, Б.Батдалай, 
Н.Батболд

27 Дорнод Дашбалбар “Öентрвилл” ХХК 66 Б.Гүнчинсүрэн, Н.Батболд, 
Л.Ишцэрэн

28 Дорнод Дашбалбар “Треæур Эксплорэйшн” 
ХХК

- Н.Батболд, Г.Эрэгçэн, Б.Батдалай

29 Дорнод Чойбалсан “Иìпериал Металл Групп” 
ХХК

12 Н.Батболд, Г.Эрэгçэн, Б.Батдалай

30 Дорнод Чойбалсан “Уэлт Эксплорэйшн” ХХК - Н.Батболд, Г.Эрэгçэн, Б.Батдалай

31 Дорнод Дашбалбар “Ирвэс Интертрейд” ХХК - Н.Батболд, Л.Ишцэрэн

32 Дундговь Сайнцагаан “Тэвшийн Нүүрс” ХХК - Ö.Аìгалантөгс, Л.Дэлгэрìаа

33 Дундговь Говь-Угтаал “Эй Юу Си” ХХК 24 Г.Батболд, Ö.Буянхишиг

34 Дундговь Гурвансайхан “Букорп” ХХК 13 Г.Батболд, Ö.Буянхишиг

35 Дундговь Өндөршил “Эй Юу Си” ХХК 32 Г.Батболд, Ö.Буянхишиг

36 Завхан Завханìандал Шувуун Хар Уул 27 Ч.Аìартүвшин, Н.Батболд, 
Б.Дашдорæ, Б.Батдалай

37 Өвөрхангай Хайрхандулаан “Шаргал Болор” ХХК 2 Я.Öэрэндагва, Ж.Гантулга

38 Өìнөговь Далаçадгад “Оффсет Консалтинг” ХХК 7 Н.Батболд

39 Өìнөговь Гурвантэс “Баатарван Транс” ХХК 3 Н.Батболд, Д.Молор,   Д.Бөхчулуун

40 Өìнөговь Манлай “Баярааì” ХХК 21 Ч.Аìартүвшин, Н.Батболд, 
Б.Дашдорæ, Б.Батдалай

41 Өìнөговь Мандал-Овоо “Мушгиа Худаг Металс” 
ХХК

8 Ч.Аìартүвшин, Н.Батболд, 
Б.Батдалай, Б.Дашдорæ 

42 Өìнөговь Мандал-Овоо “Рэìет” ХХК 7 .Аìартүвшин, Н.Батболд, 
Б.Батдалай, Б.Дашдорæ

43 Өìнөговь Ханбогд “Гашуунсухайт” ХХК 8 Б.Гүнчинсүрэн, Н.Батболд, 
Л.Ишцэрэн

44 Сүхбаатар Сүхбаатар “Öэгээн Үүдэн” ХХК - Н.Батболд, Л.Ишцэрэн

45 Сүхбаатар Түвшинширээ “Ихтүìэн Бээр” ХХК - Н.Батболд, Д.Бөхчулуун

46 Сүхбаатар Халçан “Спрот” ХХК - Ч.Аìартүвшин, Ч.Ерөөл-Эрдэнэ, 
Н.Батболд, Г.Эрэгçэн

47 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан “Товгор Хад” ХХК 5 Ч.Аìартүвшин, Ч.Ерөөл-Эрдэнэ, 
Г.Эрэгçэн, Н.Батболд

48 Сэлэнгэ Ерөө “Бест Коппер Гоулд 
Корпорейшн” ХХК

- Н.Батболд

49 Сэлэнгэ Ерөө “Бест Коппер Гоулд 
Корпорейшн” ХХК

- Б.Гүнчинсүрэн, Б.Батдалай

50 Сэлэнгэ Ерөө “Опен Пийт” ХХК - Б.Гүнчинсүрэн, Н.Батболд

51 Сэлэнгэ Мандал “Нарны Өргөө” ХХК - Б.Гүнчинсүрэн, Н.Батболд

52 Төв Баян “Баян Хурай” ХХК - Н.Батболд, Б.Батдалай

53 Төв Баян “Эрдэнийн Öахирìаа 
Тал” ХХК

- Н.Батболд, Б.Батдалай

54 Төв Лүн “Лìо Майнинг” ХХК 5 Ч.Ерөөл-Эрдэнэ, Н.Батболд

55 Увс Түргэн “Салхит Майнинг” ХХК 26 Н.Батболд, Б.Дашдорæ, 
Д.Бөхчулуун

56 Увс Наранбулаг “Наранбулаг Шиì” ХХК 5 Ч.Аìартүвшин, Н.Батболд, 
Б.Дашдорæ, Б.Батдалай
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57 Улаанбаатар Баянçүрх “Натур Фрейндли” ХХК - А.Энхтөр

58 Улаанбаатар Налайх “Ростов” ХХК 27 А.Энхтөр, Л.Мөнхбаяр, Т.Батбаяр, 
Т.Хантөгс

59 Улаанбаатар Хан-Уул “Очирняì” ХХК - Г.Лхүндэв

60 Ховд Манхан “ЭфВиЭсПи” ХХК - Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Аìартүвшин, 
Г.Ангарагдөлгөөн, Д.Одсүрэн

61 Ховд Манхан “ЭфВиЭсПи” ХХК 4 Б.Гүнчинсүрэн,	Ч.Амартүвшин,	
г.Ангарагдөлгөөн,	Д.одсүрэн

62 Ховд Мянгад “Дорнын Шиì” ХХК 142 Ч.Аìартүвшин, Н.Батболд, 
Б.Дашдорæ, Б.Батдалай

Хүснэгт 2. Мэргэжлийн дүгнэлт

№ Айìаг (хот) Суì, дүүрэг ААН, байгууллага
Д у р с г а л ы н 
тоо 

Тайлан бичсэн

1 Өìнөговь Ханбогд “Оюу Толгой” ХХК - Ч.Аìартүвшин, Б.Батдалай

2
Өìнөговь/Говь 
сүìбэр

Хабогд/Чойр “Оюу Толгой” ХХК 8 Ч.Аìартүвшин, Б.Батдалай

3 Завхан Их уул “Хурдны Заì” ХХК 25 А.Энхтөр, Г.Батболд

Хүснэгт-3. Малтлага судалгаа

№ Аймаг (хот) Сум, дүүрэг АНН, байгууллага Тайлан бичсэн Ду р с г а л ы н 
тоо

1 Булган Хутаг-Өндөр “Эгийн Голын УЦС” 
Төслийн нэгж

Ч.Амартүвшин, Г.Эрэгзэн, Б.Бадма-
Оюу, Б.Базаргүр, Д.Молор, Г.Лхүндэв, 
Б.Эрдэнэ, Д.Мандах, Г.Галдан, 
Б.Батдалай, Г.Ангарагдөлгөөн 

44

2 Өмнөговь Гурвантэс “Жавхлант Орд” ХХК Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, 
Б.Батдалай 9

3 Өмнөговь Ханбогд “Оюу Толгой” ХХК
Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин, 
Н.Эрдэнэ-Очир, Ц.Амгалантөгс, 
Б.Ээрдэнэ, Б.Батдалай

38

4 Сэлэнгэ Сайхан “Хөтөл Цемент Шохой” 
ХХК Булш - 1 1

5 Улаанбаатар Налайх “HNC” ХХК А.Энхтөр, Л.Мөнхбаяр, Т.Батбаяр, 
Т.Хантөгс 1



Шинжлэх Ухааны академи археологийн хүрээлэн

180


