Төв аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын харъяа
Мал аж ахуйн цаг уурын харуулын үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцах,
шалган туслах ажлын тайлан
Төв аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын харъяа Мал аж ахуйн
цаг уурын харуулуудын үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцах, шалган туслах
ажлыг ЦУОШГ-ын даргын 2018 оны 01 сарын 16-ны өдрийн А/09 тоот тушаалаар
томилогдсон ажлын хэсэг Ч.Пунцагдорж, Д.Батдорж, Б.Эрдэнэцэцэг, Г.Раднаа бид
нар удирдамжийн дагуу 3 хоног (17-20)-т багтаан гүйцэтгэж ирэв.
Нэг. Мал аж ахуйн цаг уурын ямааны “Зоо 1” харуул.
Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын нутаг “Бараат уул”-ын энгэрт өвөлжөөний
зориулалтын бус, хашаа саравчгүй, хондон дээр өвөлжиж байна. Нутгийн айл цас
зуднаас зугтан нүүж ирээд айл буусан, хашаагаа эхэрлэн барьсан байна. /Зураг 1./
Зураг 1. Мал аж ахуйн цаг уурын ямааны “Зоо 1” харуул. Өвөлжөөны байдал.

Зуны хашааг адсага, брезент, хулдаас, дээл, даавуу мэтээр тохож, бүтээн цас,
салхины хаалт хийсэн байна. Энэ жил дулаан, цасгүй, өвөлжөөндөө идэшгүй
байгаа учир ийн нүүдэллэж хөнгөн өвөлжиж байгаа гэнээ. Ойр орчиндоо цас
багатай, бутны нөмөрт цастай, өвлийн эхээр цасгүй, дундуур цастай болж, малын
амны ус хүрэлцээтэй болсон гэнэ. Бэлчээрийн даац муу, идэш тэжээл тааруу
боловч цас бага тул мал тураагүй, малын тарга хүч дундаас дээш байна.
Нас болгоноос 5 малын жинг шалгав. Мал жинлэдэг пүү хэвийн ажилтай,
хадгалалт, хамгаалалт, шалгалт, тохируулга сайн байна. Тэгийн хуваарь таарсан
байна.
Гурван насны малаа төмөр дээр тоо цохиж хийсэн дугаар бүхий хүзүүвчээр таних
тэмдэг хийж баталгаажуулсан байна. Дугаар бүхий дурыг малыг барьж жингэв.
/Зураг 12/

Зураг 12. Ямаа жинлэх байдал.

Малын жинг шалгасан хүснэгт
№ Эх малын жин
№ Ишигний жин
№ Борлонгийн жин
23 46,1
5
20,5
25,0
15 41,5
15 18,3
3 31,3
14 55,0 (60)
4
22,4
16 28,5
17 39,0
1
20,7
6 28,7
24 47,2
13 22,7
4 26,1
Төл малын жин өсөлттэй, эх малын жингийн бууралт алгуур, хамгийн их 60 кг
байсан үеэсээ 5 кг-аар буурсан байна. Мал жинлэх ажил сайн, технологийн дагуу
хийгдэж байна. Нийт мал 865, үүнээс хонь 390, ямаа 475 толгой байгаа нь
ажиглалт хэмжилд хамрагдах малын тоо, толгой хүрэлцээтэйг харуулж байна.
Мал аж ахуйн цаг уурын ямааны “Зоо 1” харуулын үйл ажиллагааг хэвийн явагдаж
байна. Дээрх дутагдлыг арилгачихвал хэвийн хэмжээнд судалгааны үр дүн гарна
гэж дүгнэв.
Хоёр. Мал аж ахуйн цаг уурын хонины “Зоо 2” харуул.
Төв аймгийн Баян-Өнжүүл, Дундговь аймгийн Адаацаг сумын нутаг хилийг зааг “Их
бөгс”-ийн дулаан саравч, хашаагүй боловч, олон жил өвөлжсөн, нөмөр, дулаан,
бууц сайтай өвөлжөөнд өвөлжиж байна. /Зураг 13/. Битүү цасан бүрхүүлтэй, бага
зэрэг хунгарласан, мал цасаар ундаалдаг, хүйтэнд бага зэрэг даарч зутарч байгаа
бололтой байна. Бэлчээрийн даац муу, идэш тэжээл тааруухан малын тарга хүч
дунд, дундаас дээш байна.

Зураг 13. Мал аж ахуйн хонины “Зоо 2” харуул.

Мал аж ажуйн цаг уурын “Хонины”-ны харуул ажиглагч Ц.Батцэцэг бүрэн бус
дунд боловсролтой, 2010 оноос одоог хүртэл ажиллаж байна. Механик хэмжих
хэрэгслээр хэмжил хийдэг байна. Зураг 3.
Зураг 3. Индукцийн анемометр

Дүгнэж хэлэхэд Мал аж ауйн цаг уурын хонины “Зоо 2” харуулд цаг уурын
агаарын температур, салхи, цас, үүлний ажиглалтын хэмжлийн нэгдмэл байдал
алдагдсан байна. Хөтөлбөрийн биелэлт тасарсан, хуурамч, зохиомол хэмжил
хийгдсэн байна. Хэмжих хэрэгслийн хангалт маш муу байгаа ба явцын хяналт,
гэмтэл саатлыг арилгах, үзлэг үйлчилгээ хийх, шалган туслах, хэмжлийн нэгдмэл

байдлыг хангах тал дээр аймгийн УЦУОШГ-аас туйлын хангалтгүй анхаарсан
байна.
Мал аж ахуйн цаг уурын хонины “Зоо 2” харуулын үйл ажиллагааг
хангалтгүй явагдаж байна, хэмжлийн үр дүнд итгэх, судалгааны тайлан гаргахад
хангалтгүй гэж дүгнэв.
Гурав. Мал аж ахуйн цаг уурын үхрийн “Зоо 3” харуул.
Төв аймгийн Баян-өнжүүл сумын нутаг “Хайрханы өвөлжөө” гэдэг газар
дулаан саравч, хашаагүй боловч, олон жил өвөлжсөн, нөмөр, дулаан, өвөлжөөнд
өвөлжиж байна. /Зураг 24./ Битүү цасан бүрхүүлтэй, нилээд хунгарласан, мал
цасаар ундаалдаг, хүйтэн, өглөө, оройдөө жаварладаг тул мал бага зэрэг даарч
зутарч байгаа бололтой байна. Бэлчээрийн даац муу, идэш тэжээл тааруухан
малын тарга хүч дунд байна. Бэлчээр хүрэлцээгүй болж, идэш тэжээл муудсан тул
2017 оны 12 сарын 15-аар том малаа оторт гаргасан, Адаацаг сумаас баруун хойт
зүгт, өвөлжөөнөөсөө 70 километр зайд өвөлжиж байна.
Зураг 24. Мал аж ахуйн цаг уурын үхрийн “Зоо 3” харуулын өвөлжөө.

Мал аж ахуйн цаг уурын үхрийн “Зоо 3” харуулын ажиглагч Ц.Энхтуяа нь
нийтдээ 14 жил тухайн албан тушаал дээр ажиллаж байгаа туршлагатай нэгэн
байна. Механик хэмжих хэрэгслээр хэмжил хийдэг байна.
Дүгнэж хэлэхэд Мал аж ауйн цаг уурын үхрийн “Зоо 3” харуулд цаг уурын агаарын
даралт тодорхойлдоггүй, салхи, цас, үүлний ажиглалтын хэмжлийн нэгдмэл
байдал алдагдсан байна. Хөтөлбөрийн биелэлт тасарсан, хуурамч, зохиомол
хэмжил хийсэн, эргэлзээтэй, сэжигтэй үр дүн олон байна.
Хэмжих хэрэгслийн хангалт маш муу байгаа ба явцын хяналт, гэмтэл саатлыг
арилгах, үзлэг үйлчилгээ хийх, шалган туслах, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах
тал дээр аймгийн УЦУОШГ-аас туйлын хангалтгүй анхаарсан байна.

Тугалын жингийн шалгалтын жинлэлт
№ Тугалын зүс, нэр
I/10
I/20
зөрөө
1
Сартай харын Улаан
108.2
101.4
-6.8
2
Өсгий цагааны Хар
108.0
106.0
-2.0
3
Мухар хүрэнгийн Улаан
99.2
101.4
+2.2
4
Хүрэнгийн Бөөр алаг
94.0
94.6
+0.6
5
Улааны Бөөр-Алаг
100.0
99.4
-0.6
6
Хар нүдэнгийн Алаг
90.0
91.6
+1.6
7
Хар сартын Улаан халзан
98.4
89.4
+1.0
8
Харын Бөөр-Алаг
93,0
94,0
+1,0
9
Гэдэс цагааны Хар
106,0
113,0
+7,0
10 Хүрэнгийн Хар халзан
95,0
94,4
-0,6
11 Сартай хар
99,0
102,0
+3,0
12 Гурван нүдэтийн Улаан халзан
118,0
114,0
-4,0
13 Ягааны Улаан
105,4
106,0
+0,4
14 Бөөр Алагийн Хар
117,0
120,4
+3,4
15 Шар цоохорын Бөөр алаг хүрэн
102,0
106,0
+4,0
Өсвөр мал өсөлтөөрөө жин нэмэгдэх, турж жин хасагдах тохиолдол аль аль нь
байдаг боловч дээрх хэмжлийн 1 ба 9 дугаарын жингийн өөрчлөлт эргэлзээтэй
байна. /Зураг 26./
Зураг 26. Тугал жинлэх байдал.

Нэгдсэн дүгнэлтийн ололттой талууд:
1. Мал аж ахуйн цаг уурын 3 харуулын ажиглалтын талбайг хашаажуулсан.
2. Ямааны “Зоо 2” харуулд цаг уурын автомат станц тавьсан.
3. Малын үйл хөдлөлийн ажиглалт хийх механик тоолуураар хангасан.
4. Зоодундаж мэдээг 10 хоног тутамд авч, үйлчилгээнд ашигладаг болсон.
5. Ажлын төлөвлөгөө, гэрээг хагас, бүтэн жилээр дүгнэж ажиллаж байгаа.
Дутагдалтай талууд:
1. Мал аж ахуйн цаг уурын хэмжих хэрэгслийн хангалт муу байна.
2. Мал аж ахуйн цаг уурын харуулын зохион байгуулалт, орон тоо дутагдалтай
байна. Хотны ажиглалтыг хийх, бэлчээрийн ажиглалтыг зэрэгцүүлэн хийх нь
орон зайн давхцал үүсгэж, бэлчээрт бэлтгэлгүй хүн ажиллаж байна.
3. Ажиллах хүчний дутагдалтай байдал, хэмжих хэрэгслийн овор хэмжээ нь
отроор явахад хүндрэл үүсгэж орхиж, нэг талын ажиглалтыг орхигдуулах
шалтаг болдог байна. Энэ нь орон зай, цаг хугацааны зэрэгцүүлэн хийх
ажиглалтын зарчмыг бүхэлд нь алдагдуулдаг байна.
4. Аймаг, орон нутгийн анхаарал муу, мал аж ахуйн харуулыг өртөө, харуулын
дараагийн зэрэг дугаарт анхаарч үздэг, шалган туслах ажил хийдэггүй,
хэмжих хэрэгслээр хангаагүй тал харагдаж байна.
5. Мал аж ахуйн цаг уурын харуулд хуурамч ажиглалд, гологдол үр дүн маш их
гарч байна.
Санал:
1. Бэлчээрийн ажиглалт хийх, мал жинлэх, цасны хээрийн хэмжил хийх зэрэг
хүн хүч зайлшгүй хэрэгтэй байдлыг харгалзан мал аж ахуйн цаг уурын
харуулыг 2 орон тоотой болгож, хүн бүл сайтай айл сонгох, эсвэл мал аж
ахуйн өртөө /4-5 орон тоотой/ байгуулж ээлжийн горимд ажиллах нөхцөл
боломжоор хангах зайлшгүй шаардлагатай байна.
2. Мал аж ахуйн цаг уурын харуул, өртөөны хэмжих хэрэгслийн хангалтыг
сайжруулж орчин үеийн зайнаас хэмжих хэрэгсэл, автомат систем, автомат
станцаар төхөөрөмжлөх зайлшгүй шаардлагатай байна.
3. Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах үүднээс мал аж ахуйн цаг уурын зааврыг
хянаж, шинэчлэн боловсруулах шаардлагатай байна.
Уг томилолтоор явсан газруудад цас маш ихтэй байсны учираас тооцоот бензин
зарцуулалт хэтэрч 40,000төг бензин нэмж хийсэн бөгөөд уг мөнгийг эргүүлгэн
олгож өгнө үү.
Тайлан бичсэн:
УСУАҮХ-ийн ахлах мэргэжилтэн
2018 оны 1 дүгээр сарын 23

/Д.Батдорж/

