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ABSTRACT

This study assessed the ecological and geological capacity of the lithosphere in Mongolia. The 
ecological role of the lithosphere affects the comfort and safety of human life through natural 
and man-made ecological-geological processes and phenomena. There are four main ecological-
geological functions (resource, geodynamic, geochemical, and geophysical) of the lithosphere. 
Each of these affects the biota in a specific direction. Within the framework of the above four 
functions, the study evaluated the area and determined the ecological and geological features, 
and determined the suitability of animals and plants, especially biodiversity, for the habitat of 
the population. According to the results of the survey, 15.4% of the total territory of Mongolia is 
extremely poor, 25.61% - poor, 32.1% - medium, 15.98% - good, and 10.92% - excellent.

Keywords: Lithosphere, Ecology-geology, Geodymic, Geochemistry, Potential 
assessment
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ХУРААНГУЙ

Тус судалгааны ажлаар монгол орны хэмжээнд чулуун мандлын экологийн-геологийн 
чадавхыг үнэлсэн. Чулуун мандлын экологийн үүрэг нь байгалийн болон хүний бий 
болгосон экологи-геологийн процесс, үзэгдлээр дамжуулан хүний амьдрах тав тух 
болон аюулгүй байдалд нөлөөлж байдаг. Чулуун мандлын экологи-геологийн үндсэн 4 
(нөөцийн, геодинамикийн, геохимийн, геофизикийн) функц байдаг. Эдгээр нь тус бүртээ 
тодорхой чиглэл үүрэгтэйгээр биотын байдалд нөлөөлж байдаг. Тус судалгааны ажлаар 
дээрх 4 функцийн хүрээнд тухайн газарт үнэлгээ өгч экологи-геологийн онцлогийг 
тодорхойлсноор цаашид тухайн газар нутагт амьтан, ургамал ялангуяа биологийн төрөл 
зүйл болсон хүн ам тархан суурьшин амьдрахад хир тохиромжтой болохыг баллын 
шатлалаар тодорхойлж гаргасан. Тус судалгааны үр дүнгээс харвал Монгол орны нийт 
нутаг дэвсгэрийн 15.4% - маш муу, 25.61%- муу, 32.1%- дунд, 15.98%- сайн, 10.92%-маш 
сайн тус тус гарсан байна. 

Түлхүүр үгс: Чулуун мандал, Экологи-геологи, Геодинамик, Геохими, Чадавхын 
үнэлгээ

1. ОРШИЛ
Экологийн геологи бол геологи-

газарзүйн судалгааны салбарт 
шинээр, үлэмж түргэн хөгжих болсон 
танин мэдэхүйн шинжлэх ухаан юм. 
Энэхүү шинэ чиглэлийг ОХУ-д проф. 
В.Т.Трофимов тэргүүтэй эрдэмтэд 
сүүлийн 10 гаруй жилд эрчимтэйгээр 
хөгжүүлж байна [1]. Монгол оронд 
экологийн геологийн шинжлэх ухааныг 
үндэслэн хөгжүүлэх ерөнхий үзэл 
баримтлалын тухай асуудлыг анх доктор 
Доржнамжаа 2003 онд тэмдэглэсэн 
байдаг [2]. Экологийн геологи нэг талаас 

геологийн шинжлэх ухааны шинэ чиглэл, 
нөгөө талаас геоэкологийн салшгүй бие 
бүрэлдэхүүн. Судалгааны объект нь 
геологийн шинжлэх ухааны уламжлалт 
бие бүрэлдэхүүн буюу онолын үүднээс 
бол бүхий л эд эсээ нэгтгэсэн литосфера 
буюу чулуун мандал (ЧМ) юм. ЧM бол 
олон компонент динамик систем мөн 
болох үүднээс судлагдана. ЧМ өөртөө 
биота болон ялангуяа хүний хамсал 
(association) оршин тогтнож хөгжихөд 
бодит нөлөө үзүүлэгч газрын доорх 
ус, тос, хий, чулуун давхарга, түүнд 
хуримтлагдаж тогтсон ашигт малтмалын 

© Зохиогч (ид). 2021
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бүхий л төрөл зүйлийг багтаана. 
Экологийн геологийн судлах зүйл нь 
ЧМ-ын экологийн функцүүдийн талаарх 
мэдлэг буюу мэдээллийн тогтолцоо 
болно. ЧМ-ын экологийн функцүүдийн 
мөн чанар нь органик амьдралын 
(амьтан, ургамалын шим ертөнц, 
түүний эгэл өчүүхэн бөөмс, хүний 
нөхөн үржихүй-population зэрэг) оршин 
тогтнох ахуй орчин болон ЧМ-ын үүрэг 
нөлөөллийн шинж төлөвийг нэгдмэл 
тогтолцоонд оруулан дэс дараатай, 
харилцан шүтэлцээ уялдаатай судлахад 
оршино [3]. Хэрэв цэвэр экологийн 
төлөв байдлаас нь авч үзвэл, тэрээр 
биота (биологийн дүрс гэдгээр)-г нөөц 
болон эрчим хүчний амьдрал ханамжаар 
тэтгэгч хүчин зүйл болох нөөцийн, 
геодинамикийн, геофизикийн, геохимийн 
гэсэн үндсэн 4 функц буюу үйлдлийг 
дамжин бусад экологийн аспектүүдтэй 
холбогдон хамаарагдана (Схем 1). 
Экологи-геологийн дээрх үндсэн 4 
функцийн хүрээнд тухайн газарт үнэлгээ 
(Геодинамик, Геофизик, Геохими, 
Нөөц) өгч нөхцөл байдал, онцлогийг 
тодорхойлсноор цаашид тухайн газар 
нутагт амьтан, ургамал, ялангуяа 
биологийн төрөл зүйл болсон хүн ам 
нутагшин суурьшиж, аж ахуй эрхлэн 
амьдрахад тухайн нутаг дэвсгэр хир 
тохиромжтой болохыг үнэлэх, мөн дархан 
цаазтай бүсийг зөвөөр сонгон тогтоох, 
уг нутгийг газар тариалан, мал аж ахуй, 
ойн аж ахуйн зорилгоор ашиглаж болох 
эсэхийг тодорхойлох, инженер-геологийн 
зориулалттай үйлдвэр-аж ахуйн болон 
төмөр зам, эрчим хүчний объектуудыг 
барьж байгуулахад тохиромжтой эсэхийг 
шийдэхэд зарчмын ач холбогдолтой юм 
[4]. Энэхүү судалгааны ажлаар зөвхөн 
хүн ам, тэдгээрийн ая тухтай нутагшилт, 
суурьшилд зориулсан чулуун мандлын 
экологи-геологийн үнэлгээний чадавхыг 
тодорхойлохыг зорьсон болно.

Схем 1. Экологийн геологийн бүтэц ба 
геологийн шинжлэх ухааны холбогдох 

үндсэн аспектүүдийн уялдаа (Доржнамжаа, 
2003)

2. СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ, 
АРГАЗҮЙ

Уг судалгааны аргазүйг В.Т.Трофимов 
тэргүүтэй оросын эрдэмтдийн гаргасан 
судалгааны аргазүй дээр үндэслэн 
боловсруулав [2], [4]. Мөн газарзүй 
мэдээллийн систем дээр тулгуурласан 
олон шалгуурт шийдвэр гаргалтын 
аргыг шаталсан дүн шинжилгээний [5] 
аргатай хослуулан хүн амд зориулсан 
чулуун мандлын экологи-геологийн 
чадавхын үнэлгээг боловсруулав. Үнэлгээг 
боловсруулахдаа геодинамикийн хүрээнд 
гадаргын хотгор гүдгэр (H), гадаргын 
хэвгий (LS), гидрогеологи (G), геокриологи 
(P) геофизикийн хүрээнд сейсмологи (Q), 
геохимийн хүрээнд хүнд элементүүдийн 
тархалт зэрэг хүчин зүйлийг төлөөлүүлэн 
тооцов.

2.1. Хотгор гүдгэрийн хүчин зүйл (H)
Газрын гадаргын өндөршил хүний 

ая тухтай оршин амьдрахад янз бүрийн 
байдлаар нөлөөлж байдаг ба хэт их бартаа 
саад ихтэй бол зам тээвэр дэд бүтцийн 
хувьд хүндрэлтэй байх тал бий энэ нь эргээд 
хүний ая тухтай байдалд сөргөөр нөлөөлж 
байдаг. Тиймээс рельефийн онцлогийг 
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гаргахын тулд газар нутгийн үнэмлэхүй 
өндрийг авч үзсэн. Хотгор гүдгэрийн 
морфологи шинжийг ангилахдаа газрын 
гадаргын үнэмлэхүй болон дундаж өндрийг 
(Д.Н.Анучин, И.С. Шукин, Я.С.Эдэйлштэн, 
А.А.Крубур ) гол төлөв авч үзсэн байдаг. 
С.Жигж 1975 онд Монгол орны хотгор 
гүдгэрийн морфологи шинжийг авч үзэхдээ 
мөн өндрийн үзүүлэлтийг авч үзсэн байдаг 
(Зураг 1), (Хүснэгт 1) [6].

Зураг 1. Гадаргын өндөр
Хүснэгт 1. Рельефийн шалгуур үзүүлэлт

Шалгуур 
үзүүлэлт Рельефийн онцлог

Ба
лл

1 Өндөр уул 2500 м-ээс дээш

2 Дундаж 
өндөр уул 2000-2500 м

3 Нам уул 1600-2000м

4 Хэвгий тал 1600 м-ээс доош 
(2-60 хэвгийтэй)

5 Тал 1600 м-ээс доош 
(20-с бага хэвгийтэй)

2.2. Гадаргын хэвгий (LS)
Гадаргын хэвгийг тооцохдоо SRTM-

90 метрийн нарийвчлалтай гадаргын тоон 
зургийг ашигласан. Газрын гадаргын 
хэвгийг тооцохдоо Srinivasan болон Engel 
нарын 1991 онд боловсруулсан гадаргын 
квадрат алгоритмыг ашигласан. Энд ГМС-
ийн ArcGis программын Spatial Analysis 
tools-Surface tool-ийг ашиглан гаргав (Зураг 
2), (Хүснэгт 2). Газрын гадаргын хэвгийн 
ангиллыг гаргахдаа С.Жигжийн 1971 онд 

гаргасан гадаргын налуугийн ангиллыг 
үндэс болгосон юм [7].

Зураг 2. Гадаргын хэвгий
Хүснэгт 2. Гадаргын хэвгийн шалгуур 

үзүүлэлт
Шалгуур 
үзүүлэлт Гадаргын хэвгий

Ба
лл

1 Хэвгий их 200-аас дээш

2 Дунд зэргийн 
хэвгийтэй 120-200 м

3 Хэвгий багатай хажуу 60-120 м
4 Тэгшивтэр 20-60

5 Тэгш 0-20

2.3. Гидрогеологи (G)
Амьд организмын хамгийн чухал 

байгалийн элемент бол цэвэр ус юм. Тиймээс 
хүний оршин амьдрах гол хүчин зүйлийн 
нэгээр гүний усны нөөцийг авч үзсэн. Монгол 
орны гидрогеологийн зургийг суурь зураг 
болгон ашигласан ба мэдлэгт [16] суурилсан 
дүн шинжилгээний аргаар дараах шалгуур 
үзүүлэлтийг гарсан (Зураг 3), (Хүснэгт 3).

Зураг 3. Гүний усны жилийн урсац
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Хүснэгт 3. Гидрогеологийн шалгуур 
үзүүлэлт

Шалгуур 
үзүүлэлт Гидрогеологи

Ба
лл

1 5 мм/жилд Маш муу

2 10-20 мм/жилд Муу
3 30-50 мм/жилд Дунд
4 100 мм/жилд Сайн
5 200 мм/жилд Маш сайн

2.4. Геокриологи (P)
Цэвдэг нь маш олон талын ач 

холбогдолтой бөгөөд хамгийн чухал нь 
цэвэр усны үндсэн нөөц, эх үүсвэр болдог 
учраас хүний оршин амьдрах нөхцөл, мал аж 
ахуй, ургамлын ургалтанд эерэгээр нөлөөлж 
байдаг (Зураг 4), (Хүснэгт 4). Энэхүү 
судалгаандаа Жамбалжав нарын 2016 онд 
гаргасан Монгол орны цэвдгийн тархалтын 
зургийг суурь болгон ашигласан [8].

Зураг 4. Монгол орны цэвдгийн тархалт 
(Жамбалжав нар, 2016)

Хүснэгт 4. Геокриологийн шалгуур 
үзүүлэлт

Шалгуур 
үзүүлэлт Геокриологи

Балл

1 Улирлын Маш муу 
2 Тохиолдлын Муу
3 Алаг цоог Дунд
4 Тасалданги Сайн
5 Үргэлжилсэн Маш сайн

2.5. Сейсмологи (Q)
Хүний аюулгүй оршин амьдрах 

нөхцөлд газар хөдлөлтийн идэвхтэй 
бүсүүд сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Энэхүү 
судалгаандаа 2009 онд гаргасан үндэсний 
атласад орсон монгол орны газар 
чичирхийллийн идэвхтэй бүсийн (Зураг 
5), (Хүснэгт 5) тархалтыг зургийг суурь 
болгон ашигласан [9].

Зураг 5. Газар чичирхийллийн идэвхтэй 
бүс

Хүснэгт 5. Газар чичирхийллийн шалгуур 
үзүүлэлт

Шалгуур 
үзүүлэлт Газар чичирхийлэл

Балл

1 9 ба түүнээс дээш Маш муу 
2 7-8 балл Муу
3 5-6 балл Дунд
4 4-5 балл Сайн
5 3-4 балл Маш сайн

Хүнд элементийн тархалт: Чулуун 
мандалд орж байгаа төрөл бүрийн хорт 
бодис, хүнд металл, пестицид, хуванцар, 
угаалгын нунтаг зэрэг олон химийн бодис 
нь хорт хавдар үүсгэх, мутаген шинжтэй 
байдаг. Монгол орны хэмжээнд тархсан 
газрын гадаргын өнгөн хэсэгт агуулагдах 
хүнд элементүүдийн (Cu, Zn, Hg, Cd, Pb) 
мэдээг анхдагч байдлаар байгаль орчины 
мэдээллийн сангаас авч тархалтын зургийг 
гаргасан (Зураг 6).
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Зураг 6. Монгол орны хэмжээнд тархсан 
хүнд элемент (хүлцэх хэмжээнээс давсан)

Аюултай химийн бодис нь янз 
бүрийн хүчин зүйлээс шалтгаалж газрын 
бүрхэвчид оршиж байдаг. Ийм хүнд 
металлд хар тугалга (Pb), цайр (Zn), мөнгөн 
ус (Hg), хром (Cr), никель (Ni), төмөр (Fe), 
кадми (Cd), зэс (Cu), хүнцэл (As) зэрэг 
элементүүд орно. Хүнд металлууд нь уул 
уурхай, үйлдвэр болон ахуйн хог хаягдал, 
цахилгаан станцын утаа, үнс нурам, 
тээврийн хэрэгслээс ялгарах утаатай 
хамт агаарт цацагдаж улмаар газрын 
гадаргын өнгөн хэсэгт шингэдэг. Газрын 
гадаргад шингэсэн хүнд элементүүд 
органик бохирдуулагчийн нэгэн адил 
задарч саармагжих, цэвэрших процессод 
ордоггүй маш удаан хугацаагаар хөрсөнд 
хуримтлагддаг [10], [11]. Хөрсөнд шингэж 
хуримтлагдсан хүнд элементүүд нь хөрс 
үүсэх процессын дүнд хөрс үүсгэгч 
чулуулгийн үндсэн эрдсийн өгөршлийн 
нөлөөгөөр хөрсөнд бий болсон агуулгатай 
нь харьцуулахад харьцангуй тогтворгүй 
буюу идэвхтэй ба хүрээлэн буй орчны 
нөхцөл өөрчлөгдөхөд хөрснөөс ус болон 
ургамалд хялбар шилжих ба тодорхой 
хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд ус, 
ургамал болон хүрээлэн буй орчин 
түүнчлэн амьд организмд хортой нөлөө 
үзүүлдэг [12-15]. Хөрсөн бүрхэвч нь 
элэгдэл, эвдрэлд орохоос гадна янз бүрийн 
органик болон органик биш бодисоор 
бохирдож байдаг. 

Орон зайн дүн шинжилгээ: Орон 
зайн дүн шинжилгээ хийхдээ хүчин 
зүйлс тус бүрийн жигнэсэн дундаж утгыг 
тооцсоны дараагаар хүчин зүйлс тус 
бүрийг жингийн утгаар үржүүлэх замаар 
тооцов (Хүснэгт 6).

Хүснэгт 6. Хүчин зүйлс тус бүрийн 
жингийн утга

Хүчин зүйл Эрэмбэ Жигнэсэн 
утга

Рельеф-E 4 0.26
Гадаргын хэвгий-

LS
2 0.04

Сейсмологи-Q 3 0.22
Гидрогеологи-G 1 0.08
Геокриологи-P 5 0.38

Нийцлийн харьцаа [CR]=0.053

    (1)
Энд,
Ei- экологи-геологийн хүчин зүйл
Wi- экологи-геологийн хүчин зүйл бүрийн 
жингийн утга
EGpi- Нэгдсэн үнэлгээгээр тооцон гаргасан 
хүн амд зориулсан экологи-геологийн 
чадавхын үнэлгээний зураг.

EGp= E*0.26+LS*0.04+Q*0.22+G*0.08
+P*0.38   (2)

3. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
Хүний ая тухтай тайван оршин 

амьдрахад байгалийн нэлээдгүй хүчин 
зүйлүүд нөлөөлж байдаг. Дээрх байгалийн 
хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзэхэд 
экологи-геологийн чадавхын хувьд маш 
муу ангилалд Говь-Алтай аймгийн төв 
хэсэг Баянхонгорын төв болон Өмнөговь 
аймгийн зарим хэсгүүд хамрагдаж 
байна. Энэ нь газар хөдлөлийн хамгийн 
их буюу 9 дээш баллын идэвхтэй бүс 
ба гүний усны нөөц хомс, цэвэр усны 
эх үүсвэр бага, бартаа саад ихтэй зэрэг 
чулуун мандлын хувьд маш муу ангилалд 
багтаж байна. Мөн дээрх нутгуудад уул 
уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор 
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байгалийн хорт элемент ихээр тархсан 
байна. Энэ нь хүн амьтны эрүүл мэндэд 
маш муугаар нөлөөлөх аюултай юм. Муу 
ангилалд их нууруудын хотгор Говь-
Алтай болон Өмнөговийн урд болон зүүн 
хэсэг, Мөн Дорноговь, Сүхбаатар аймгийн 
урд хэсгээр маш багахан газрын хамарч 
байна. Эдгээр газар нутгуудын зарим 
хэсэг нь идэвхтэй хагарлын хүрээнд газар 
хөдлөлийн 7-8 баллын бүсэд хамрагдаж 
байна. Дунд ангилалд их нууруудын 
хотгор Хяргас нуурын хөндий, Хар 
нуурын хөндий, хар үзүүрийн тал, Завхан 
голын хөндий, Хөвсгөл нуурын хойд 
хэсэг Сарьдгийн нуруу, Хангайн нурууны 
төв хэсэг болох Тэрхийн Цагаан нуурын 
хөндий, Хойд, Урд Тэрхийн голын хөндий, 
Хойд Тэрхийн нуруу, Тарвагатайн нуруу, 
Төв аймгийн урд хэсэг болох Жарангийн 
хөндий, Мөргөцгийн хоолой, Их үетийн 
хоолой, Гашууны толгод, Таван худгийн 
хөндий, Хярын нурууны ухаа, Цагаан 
чулуут ухаа, Дөрвөлж ухаа, Хажуугийн 
хөндий, Дундговь аймгийн төв болон 
хойд хэсэг болох Хонгорын хоолой, 
Цагаан дэлийн хоолой, Дэнжийн модот 
толгой, Сэртэн холбоо уул, Шивээтийн 
ухаа, Булгийн тал, Хаяагийн хоолой, Бага 
эрээний толгод, Уртын ухаа, Шаргалын 
ухаа, Сэвхүүлийн хөндий, Шивээтийн 
баруун ам, Хар тойрмын хамар, Дэнгийн 

гүвээ, Тосонгийн гүвээ Хэнтий аймгийн 
урд хэсэг болон Дорноговь, Сүхбаатар 
аймгийн ихэнх хэсгийн нутгуудыг 
тус тус хамарч байна (Зураг 7). Сайн 
болон маш сайн ангилалд Монгол орны 
хойд хэсгийн нутгууд болон зүүн хойд 
хэсгийг нутгууд хамрагдаж байна. Үүнд 
нь, Хөвсгөл аймгийн зүүн хэсэг Шар 
нүхтийн даваа, Аригийн нуруу, Яларын 
сарьдаг, Үүр голын хөндий, Баянзүрх 
нуруу, Ажигийн бэлчирийн нуруу, Өндөр 
хайрханы нуруу, Булган тал, Хар нуруу, 
Булган аймгийн баруун, хойд хэсгийн 
Цагаан жалгын нуруу, Тосголтын өндөр 
уул, олон нуурын хөндий, Зэлтэрийн 
голын хөндий, Тарвагатайн голын хөндий, 
Сэлэнгэ аймгийн зүүн, Хэнтий аймгийн 
хойд хэсгийн нутгууд болох Хэнтий 
нуруу түүний томоохон уулс хоорондын 
хөндийнүүд болон Онон голын хөндий, 
Тардагын тал, Айргийн ухаа, Дорнод 
аймгийн хойд болон төв хэсгийг тус тус 
хамрагдаж байна. Эдгээр газрууд нь ихэнх 
нь цэвдгийн үргэлжилсэн тархалттай ба 
цэвэр усны нөөцтэй, газар чичирхийллийн 
5 доош балл, уул уурхайн улмаас үүссэн 
хүнд элементийн тархалт бага гэх зэрэг 
хүн ам аюулгүй оршин амьдархад чулуун 
мандлын экологи-геологийн чадавхын 
үнэлгээний хувьд сайн гэж үзэж байна 
(Зураг 7), (Хүснэгт 7). 

Хүснэгт 7. Монгол орны хүн амын нутагшилт, суурьшилд зориулсан экологи-геологийн 
чадавхын эзлэх талбай болон хувь

Баллын шатлал Эзлэх талбай (км2) Эзлэх хувь (%)
Маш муу -1 240937.15 15.40%

Муу -2 400634.85 25.61%
Дунд-3 502180.15 32.10%
Сайн -4 249937.55 15.98%

Маш сайн -5 170797.16 10.92%
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Зураг 7. Хүн амын нутагшилт, суурьшилд зориулсан экологи-геологийн чадавхын 
үнэлгээний зураг

захиргааны хувьд Хөвсгөл, Булган, 
Сэлэнгэ, Хэнтий, Дорнод аймгийн хувьд 
экологи-геологийн сайн болон маш сайн 
ангилал бүхий талбай нь тухайн нутаг 
дэвсгэрийн 80 дээш хувь нь хамрагдаж 
бол Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, 
Өмнөговь аймгийн хувьд дундаас доош 
ангилал бүхий талбай нь тухайн нутаг 
дэвсгэрийн 75 дээш хувь нь тус тус 
хамрагдаж байна.

Цаашдаа энэ талын судалгааг илүү 
нарийвчлан байгалийн олон хүчин 
зүйлүүдийг нарийн тусгаж бага талбайд 
илүү том масштабтай хийвэл маш их ач 
холбогдолтой юм.

ТАЛАРХАЛ
Энэхүү судалгааны ажлыг хийж 

гүйцэтгэхэд тусалсан ШУА-ийн Газарзүй 
Геоэкологийн Хүрээлэнгийн Физик 
газарзүй, орчин судлалын салбарынхаа 
хамт олонд талархал илэрхийлж цаашдын 
эрдмийн их үйлсэд нь амжилт хүсье. 

4. ДҮГНЭЛТ
Монгол орны хэмжээнд гаргасан 

хүн амын нутагшил, суурьшилд 
зориулсан чулуун мандлын экологи-
геологийн чадавхын үнэлгээг гаргав. 
Уг үнэлгээг гаргахдаа газрын гадаргын 
хотгор гүдгэр буюу рельеф, гадаргын 
хэвгий, гидрогеологи, геокриологи, 
сейсмологи буюу газар чичирхийллийн 
идэвхтэй бүс гэсэн 5 үдсэн шалгуур 
үзүүлэлтийг авч үзсэн.Үүнээс гадна 
уул уурхайн улмаас үүссэн хүнд 
элементийн хүлцэх хэмжээнээс давсан 
газруудыг мөн авч үзсэн. Зургуудыг 
боловсруулахдаа газарзүйн мэдээллийн 
системд тулгуурласан олон шалгуурт 
шийдвэр гаргалтын арга (Multi criteria 
decision analysis) болон шаталсан дүн 
шинжилгээний арга (Analytical hierarchy 
process)-ыг ашигласан. Монгол орны хүн 
амын нутагшилт, суурьшилд зориулсан 
экологи-геологийн чадавхын нэгдсэн 
үнэлгээний үр дүнгээс харвал засаг 
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