
 

Усан сан бүхий газар 

Õýíòèé àéìãèéí ãàäàðãûí óñ íü Íîìõîí äàëàé, Õîéä ìºñºí äàëàé, Òºâ Àçèéí ãàäàãø 

óðñãàëã¿é àé ñàâä õàìðàãääàã. Ìîíãîëä òîìîîõîíä òîîöîãäîõ Îíîí, Õýðëýí, Óëç ãîë Íîìõîí äàëàéí 

àé ñàâä, Ìèíæ ãîë, ò¿¿íèé öóòãàë ãîëóóä Õîéä ìºñºí äàëàéí àé ñàâä, Òºâ Àçèéí ãàäàãø óðñãàëã¿é 

àé ñàâä Õýíòèé àéìãèéí óðä õýñýã áóþó Äàðõàí, Гàëøàð ñóìûí багахан íóòàã äýâñãýð õàìðàãääàã. 

Номхон далайн ай савын голууд өндөр уулсаас эх авч урсах тул  ихэнхдээ голын сүлжээ их шигүү, 

урсгал хурдтай, уналт ихтэй байдаг. 

Аймгийн нутгаар Хэрлэн гол 580 орчим км, түүний цутгал Тэнүүн, Тэрэлж, Мөрөн, Цэнхэр, 

мөн Онон гол 390 гаруй км урсах бөгөөд түүний цутгалууд Хурх, Шуус, Барх, Балж болон Улз, Минж 

голууд урсана. Нуурууд гэвэл Гурваннуур, Хар зүрхний хөх нуур, Гүрмийн нуур, Аварагын нуур 

болон  Хэрлэнгийн савд жижиг нуурууд олон бий.  Хэнтий аймаг бол манай аймгийн рашаан ус 

элбэгтэй аймгийн нэг юм. Энд Гурван нуур, Улаалзгана, Онон,Тард , Арангат, Тосон нуур, зэрэг 

рашаан байна. 

Гадаргын ус  

Õýíòèé àéìãèéí óñàí ñàí á¿õèé àíãèëëûí ãàçàð íü íèéò íóòàã äýâñãýðèéí 1.1% áóþó 

88.4ìÿí.ãà буюу 884.000.000 м2 талбай ýçýëíý. ¯¿íèé 81.2 ìÿí.ãà áóþó 91.9%-èéã ãîë ìºðºí, 

7.0ìÿí.ãà áóþó 7.9%-èéã íóóð,öººðºì, òîéðîì, 182.3 ãà áóþó 0.2%-èéã ãîðõè, áóëàã, øàíä, ðàøààí 

òóñ òóñ ýçýëäýã. 

Усан сан бүхий газар Эзлэх талбай мян.га 

Гол, горхи 81200 

Нуур, тойрон 7000 

Булаг, рашаан 182.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аймгийн хэмжээнд 2019 îíä ãàäàðãûí óñíû òîîëëîãîîð Õýíòèé àéìàãò äàâõàðäñàí òîîãîîð 416  ãîë, 

907 áóëàã, 24 ðàøààí, 326 íóóð, 9 хөв íèéò 1682 ãàäàðãûí óñíû îáüåêò òîîëîãäñîí áàéíà 

 

Гол, горхи 
91.9% 

Нуур, тойрон 7.9 
Булаг, рашаан 

0.2% 

Усан сан 
Усан сан бүхий газрын ангиллын эзлэх хувь 



.  

Гүрмийн нуур 

Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын төвөөс зүүн хойш 8 км-т орших Гүрмийн нуурыг зорих хүмүүсийн хөл 

хөдөлгөөн тасралтгүй үргэлжилсээр байна. 

Энэ зуны хугацаанд 1000 гаруй хүн Гүрмийн нуурыг үзэж сонирхохоор, амарч сувилуулахаар ирсэн тухай 

сумын Засаг дарга Д.Баянмөнх ярьж байлаа. Маргааш гэхэд л “Залуус хөгжлийн эхлэл” 500 залуусын 

уулзалт цугларалтыг Гүрмийн нуурын хөвөөнөө зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. 

Гүрмийн нуурыг 2005 онд Хэнтий аймгийн тусгай хамгаалалтад авсан бөгөөд нуур нь 3 төрлийн шавар, 3 

төрлийн усны шавьжтай аж. Эдгээрийг эрт дээр үеэс үе мөчний өвчин, харшлын өвчин, цусны даралт 

өвчний үед хэрэглэж ирсэн байна. 

1975 онд Улсын мэргэжилтнүүд анхны шинжилгээ судалгааг хийж, нуур 4.7м гүн, эргэн тойрон 10 гаруй 

км тойрогтой гэж тодорхойлогджээ. Хамгийн сүүлд 2015 онд Шинжлэх ухааны академийн Газарзүй-

геоэкологийн хүрээлэнгээс “Гүрмийн нуурын экосистемийг нөхөн сэргээх, зохистой ашиглах зөвлөмж 

боловсруулах” судалгааны ажил хийсэн байна. Уг судалгаагаар Гүрмийн нуурын шаврын химийн 

найрлагыг анх удаа нарийвчлан тодорхойлж, дулаан хадгалах чадвар маш сайн, эмчилгээнд ашиглах бүрэн 

боломжтой болохыг, Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын Аварга тосон нуурын ус болон шавартай 

харьцуулан тодорхойлсон аж. “Тиймээс Баян-Овоочуудын хөгжлийн хамгийн том гарц бол Гүрмийн нуур 

яах аргагүй мөн” хэмээн сумын удирдлагууд нь үзэж байна.  

Одоогоор зуны цагт Баян-Овоо сумын ЭМТөвөөс сувилал эмчилгээний цөөхөн хэдэн гэр барьж, нутгийн 

ахмад, хүүхэд багачуудад үйлчилж байна. Цаашид Хэнтий аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт 

Гүрмийн нуурыг түшиглэн аймгийн Эрүүл мэндийн газрын ажилтнуудын амралт сувиллын төв 

байгуулахаар тусгагдсан аж. Үүнтэй зэрэгцэн сумаас бодлогоор амралт сувиллын томоохон цогцолбор 

байгуулж,  хөгжлийн олон талт ажил зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

Хангал нуур 

Хангал нуур нь Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын нутаг Хэнтийн нурууны зүүн өмнөд хэсэгт орших 

бөгөөд ойт хээрийн бүсэнд Хурхын гол , түүний цутгал Жаргалант гол хоѐрын хооронд оршдог байгалийн 

үзэсгэлэнт газар юм. 

Энэ нуур нь ойт хээрийн бүсэд орших томоохон нуур төдийгүй бусад нууруудыг бодвол усны горимын 

хувьд нилээд тогтвортой гэж үзэж болно. Эргэн тойрон хадтай уулсаар хүрээлэгдэн 1326 м үнэмлэхүйн 

өндөрт орших энэхүү нуур тектоникийн хонхорт тогтож, хамгийн урт нь хоѐр км, өргөн нь 500-1200 м, 

талбай нь 1.5 хавтгай дөрвөлжин километрт хүрдэг. 

Усны нөөц нь одоо 49 сая шоо метр байгаа бол геологийн өнгөрсөн үед үүнээс их байсан батлах ор мөр 
үлджээ. 

Хэнтийн өндөр уулсын баруун урагш намссан хэсэгт Хангалын нуур байх бөгөөд налуувтар хажуу нь 

делюви, пролювийн сэвсгэр хурдсаар илүүтэй бүрхэгдсэн байдаг. Хөрсөн бүрхэвч нь ойн бараан хөрснөөс 

бүрэлдэх бөгөөд механик бүрэлдэхүүний хувьд голчлон элсэнцэр юм. Харин ялзмаг багатай. Энэ хөрсөн 
дээр өвслөг ургамал шигүү ургаж төгөл үүсч тогтворжсон. 

Ойн шигүүсэл 0.4-0.5 аас үл хэтэрдэг буюу ерөнхийдөө сийрэг юм. Ийм ойн сөөг ургамлаас бургас, далан 

хальс, нохойн хошууг дурьдаж болно. Харин өвслөг ургамлын зүйл илүү олон бөгөөд сибирь шимтэглэй, 
мягмансанжаа, холтсон цэцэг, торгон шарилж, гүзээлгэнэ зэрэг ургамал чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 

Хангал нуурын 3913 га талбайг УИХ-ын 2012 оны 5 дугаар сарын 23-ны 57 дугаар тогтоолоор "Байгалийн 

дурсгалт газар"-ын ангиллаар улсын тусгай хамгаалалтанд авч баталгаажуулсан. 

 

Аварга тосон нуур  

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт байрлах бөгөөд Улаанбаатар хотоос 280 км зайтай орших 
эмчилгээний нуур юм. 

Арьсны харшлаас гадна мэдрэлийн тогтолцооны эмгэгүүд, дотоод шүүрэл, бодисын солилцооны эмгэг, 

хоол шингээх эрхтэн, яс булчин, үе холбох нэхдэсийн эмгэгүүдийг тус сувилалд эмчилдэг бөгөөд үе 

https://www.facebook.com/omnodelger/photos/a.721378881258216/2091019724294118/?type=3&eid=ARDRS_54bS5eCJ7IlOHoRLMtb1WAjmJZO6nsrhUlRYsXI3kNBzEGBQcgo_o4CMiwdXigaNjjKifh_Ykf&__xts__%5B0%5D=68.ARBZ5ZrQFJ4pncZPFauXbBkLIhJaLKSBLE_kchLpltSnZrlLFeCOT-vXm3fKitUEGbPlGMfriuWgKrOAlUkTT_1ShybKxuytGl3VfP43A7ip3ERRvF-r70F1sK31etRQShxUGivl7V0Q63H6C1_lEm4wlGzwzlFLhjuJEGxcZLSeiqaiPXZL7GaywKf1EYGd0ipoZoCLHAI3DSZ6klwG-rtKxS_P1d69d5cBDqjCcCbhnQmTIWIoQMqVvM1Zwy4y-dDIJweqg_iEPNpigD6N4cViNkoE-51N_PIKxcVlKqQv3fE7g48ejeyeamjFzzHF5iVZRcvmnrcCfPA4W0eCHHuThA&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/omnodelger/photos/a.721378881258216/2091019724294118/?type=3&eid=ARDRS_54bS5eCJ7IlOHoRLMtb1WAjmJZO6nsrhUlRYsXI3kNBzEGBQcgo_o4CMiwdXigaNjjKifh_Ykf&__xts__%5B0%5D=68.ARBZ5ZrQFJ4pncZPFauXbBkLIhJaLKSBLE_kchLpltSnZrlLFeCOT-vXm3fKitUEGbPlGMfriuWgKrOAlUkTT_1ShybKxuytGl3VfP43A7ip3ERRvF-r70F1sK31etRQShxUGivl7V0Q63H6C1_lEm4wlGzwzlFLhjuJEGxcZLSeiqaiPXZL7GaywKf1EYGd0ipoZoCLHAI3DSZ6klwG-rtKxS_P1d69d5cBDqjCcCbhnQmTIWIoQMqVvM1Zwy4y-dDIJweqg_iEPNpigD6N4cViNkoE-51N_PIKxcVlKqQv3fE7g48ejeyeamjFzzHF5iVZRcvmnrcCfPA4W0eCHHuThA&__tn__=EHH-R


мөчний архаг үрэвсэл, гэмтэл бэртлийн дараахь үед ч Аварга тосонгийн эмчилгээ үр дүнтэй байдаг аж. 

Харин зүрх судасны дутагдалтай, хордлогот бамбай, бөөрний дутагдал, хорт хавдар, сэтгэл мэдрэлийн 

өвчтэй, халдварт өвчтэй хүмүүст үйлчлэх боломжгүй юм байна. Мөн жирэмсэн эмэгтэй, бөөрний хурц 

үрэвсэлтэй болон сүрьеэ өвчтэй хүмүүсийг эмчлэхийг хориглодог. 

Манай ард түмэн рашаан ус, шаврыг эрт дээр үеэс эдүгээ хүртэл эмчилгээний чанартай хэрэглэж ирсэн 

байна. Манай оронд ард олны рашаан гэж хэрэглэж байгаа байгалийн халуун хүйтэн, ус, нуур шавар 400 

гаруй тоонд хүрч бүртгэгдсэн байна. Сүүлийн жилүүдэд дэлхий нийтэд нэрд гарсан рашаануудтай нзгэн 

анги төрөлд багтахуйц 8-9 төрлийн рашаан манай оронд бүртгэгдэж ашиглагдаж байыа. Зөвлөлтийн 

эрдэмтэн И.А Маринов, В.Н.Попов, A.Т.Иванов (3) нарын шууд оролцоотойгоор монголын эрдэмтэн, 

мэргэжилтэн нарын хамтарсан ажлаар тус орны рашаан усны мужлалтын зураглал буй болгож, 3 мужид 

хуваасны нэгдүгээр мужид нь тус орны Дорнод хэсэгт орших нийт рашаан ус, эмчилгээний ач холбогдол 

бүхий нуур цөөрмийг хамруулсны нэг нь Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын Баян хар талын Тосон нуур 

бөгөөд нуурын усны химийн гол найрлага нь гидрокарбонат натрийн шүлтлэт, цайвар ногоовтор өнгийн ус 

юм. Уг нуурын шавар нь хүхэр устерөгчийн үнэртэй, наанги тослог, хар өнгийн сульфат хлорид 

гидрокарбонат натрийн 23.03 г/л эрдсийн бодистой юм (1).  

 

Хар зүрхний Хөх нуур 

Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын төвөөс баруун хойно, зүүн бүсийн төв замаас хойш 35 километрт 

Цэнхэрийн голоос холгүй Хар зүрхний Хөх нуур оршдог. Хөх нуур нь Харзүрх уулын өвөрт далайн 

тевшнөөс дээш 1675 метр өндөрт орших цэнгэг уст том жижиг холбоотой хоѐр нуур юм. Нуурын хойно 

өврөөрөө модгүй, араараа шовх оройтой Хар зүрх уул байдаг. 

Хөх нуур нь уулаар хүрээлэгдсэн олон зүйл амьтан, өвс ургамлаар баялаг байгалийн үзэсгэлэнт газрын нэг 

билээ. Энэ газарт 1189 оны шарагчин тахиа жил Тэмүүжинг Хамаг Монголын хаан ширээнд залан Чингис 

хаан буюу Далай их хаан цол өргөмжилжээ. Монголын нууц товчоонд Хөх нуур, Хар зүрх уул, Сэнгүр 

горхи хэмээх нэрүүд гардаг. 

Нуурын эрэг дээр Чингис хааны мэндэлсний 840 жилийн ойд зориулан босгосон хөшөө бий агаад түүнийг 

тойруулан 108 метр голчтой хагас саран хэлбэртэй талбайд Монголын төрийг барьсан Алтан ургийн их 

бага 36 хаадын модон сийлбэр байрлуулсан байдаг. Эдгээрийн төв хэсэгт Чингис хаан, түүний эцэг Есүхэй, 

хатан эх Өүлэн, төрийн их хатан Бөртэ Үжиний сийлбэрийг байрлуулсан бөгөөд энэхүү цогцолборт нийт 

50 ширхэг модон сийлбэр байдаг байна. 

 

Хэрлэн гол 

Хэнтийн нуруунаас эх авч урссаар Хөлөн нуурт (Далай нуур)-аар дамжин Номхон далайд хүрч 

цутгадаг Монголын томоохон голуудын нэг юм. Монголын нууц товчоонд их дурдагдсан байдаг бөгөөд 

гурван голын монголчууд гэдэг нэр илэрхийлдэг гурван голын нэг юм. Хэнтий, Дорнод аймгийн нутгаар 

1,254 км урт урсдаг. Өмнөдэлгэр, Цэнхэрмандал, Дархан, Баянмөнх, Мөрөн, Хэрлэн, Баянхутаг, Баян-Овоо 

сумдаад дамжин урсдаг. Дорнод аймгийн нутгаар дамжин урсдаг гадагш урсгалтай гол юм. 

Урсац: 54 м³/с, Зүүн цутгалууд: Тамир гол, Баруун цутгалууд: Туул гол, Хараа гол, Эхийн өндөр: 2393 м, 

Адгийн өндөр: 539 м 

 

Онон гол  

Монгол улсын Хэнтийн нуруунаас эх авдаг, Хар мөрний нэгэн салаа гол юм. Ус цуглуулах талбай нь 
94,010 км². 

Зүүн хойд зүгийг чиглэн Монголын нутгаар 298 км зам туулж, Оросын Холбооны Улсын хилийг 
давж, Сибирийн Өвөр Байгалын хязгаарын нутгаар дайрна. 445 км Монголын нутгаар урсах бөгөөд 
нийт 818 км урсаад, Ингода голтой нийлж Шилка голыг үүсгэнэ. 

Их Монгол Улсыг үндэслэгч Чингис хаан Онон голын дээд бие дэх Дэлүүн Болдогт төрсөн гэгддэг 
бөгөөд 1206 онд түүнийг их хаанд өргөмжлөх Их Хуралдай ч бас Онон голын хөвөөнд болжээ. 

Онон голын ус нь 10 сарын сүүлээс зайртаж 11 сарын 2-р хагаст хадаалж, 150-170 хоног мөсөөр 
хучигдана. Мөсний дундаж зузаан 1.2-1.5 м хүрнэ. Урсгал хурдтай уулын гол учраас намрын зайр 

https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%83%D1%83
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D0%BD_%D0%BD%D1%83%D1%83%D1%80
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD_%D0%BD%D1%83%D1%83%D1%86_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%BE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174&q=%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3ME5Oy61cxMpzYenF3gt7LzZd2HFhJwC-rFozHAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJiazS_7HoAhUsyIsBHW3fA9sQmxMoATAoegQIExAD&sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174&q=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B4&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3ME5OyypbxMpzYcqFfRcbLuy9sO_CFgDLjLcbHAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJiazS_7HoAhUsyIsBHW3fA9sQmxMoAjAoegQIExAE&sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174&q=%D1%85%D1%8D%D1%80%D0%BB%D1%8D%D0%BD+%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%86&sa=X&ved=2ahUKEwiJiazS_7HoAhUsyIsBHW3fA9sQ6BMoADAjegQIDhAC&sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174&q=%D1%85%D1%8D%D1%80%D0%BB%D1%8D%D0%BD+%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D0%B7%D2%AF%D2%AF%D0%BD+%D1%86%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%83%D0%B4&sa=X&ved=2ahUKEwiJiazS_7HoAhUsyIsBHW3fA9sQ6BMoADAkegQIDxAC&sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174&q=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%B3%D0%BE%D0%BB&stick=H4sIAAAAAAAAAAEhAN7_CAMiCS9tLzBmamI0OKIFEdCi0LDQvNC40YAg0LPQvtC7gdjLeiEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJiazS_7HoAhUsyIsBHW3fA9sQmxMoATAkegQIDxAD&sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174&q=%D1%85%D1%8D%D1%80%D0%BB%D1%8D%D0%BD+%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%83%D0%BD+%D1%86%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%83%D0%B4&sa=X&ved=2ahUKEwiJiazS_7HoAhUsyIsBHW3fA9sQ6BMoADAlegQIEBAC&sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174&q=%D0%A2%D1%83%D1%83%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D0%BB&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SCs0yMtbxMp_YdHF5ovNF3YrXNh8Yd-F3QAXMweLHwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJiazS_7HoAhUsyIsBHW3fA9sQmxMoATAlegQIEBAD&sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174&q=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB&stick=H4sIAAAAAAAAAAEiAN3_CAMiCi9tLzA5cngzazCiBRHQpdCw0YDQsNCwINCz0L7QuymOZsgiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJiazS_7HoAhUsyIsBHW3fA9sQmxMoAjAlegQIEBAE&sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174&q=%D1%85%D1%8D%D1%80%D0%BB%D1%8D%D0%BD+%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D1%8D%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD+%D3%A9%D0%BD%D0%B4%D3%A9%D1%80&sa=X&ved=2ahUKEwiJiazS_7HoAhUsyIsBHW3fA9sQ6BMoADAmegQIERAC&sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174&q=%D1%85%D1%8D%D1%80%D0%BB%D1%8D%D0%BD+%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD+%D3%A9%D0%BD%D0%B4%D3%A9%D1%80&sa=X&ved=2ahUKEwiJiazS_7HoAhUsyIsBHW3fA9sQ6BMoADAnegQIEhAC&sxsrf=ALeKk02xjYYySj1z_4HVI5GNV65cHHHafA:1585014635174
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D1%83%D0%BB%D1%81
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%83%D1%83
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80_%D0%BC%D3%A9%D1%80%D3%A9%D0%BD
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BB%D1%81
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B2%D3%A9%D1%80_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD_%D1%85%D1%8F%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D1%80
https://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%A3%D0%BB%D1%81
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81_%D1%85%D0%B0%D0%B0%D0%BD
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%BB%D2%AF%D2%AF%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B3
https://mn.wikipedia.org/wiki/1206
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%85_%D0%A5%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9


харьцангуй олон хоног (14-25) үргэлжилнэ. 4 сар гарч дулаарангуут голын мөс гэсч цөн түрэвч уулын 
цас хайлж хаврын үер буух тул төдий л удаан үргэлжлэхгүй цэлмэнэ. Урт 818км, урсац 191 м³/с 

Онон-Шилка-Хар мөрөн нь уртаараа (818км + 560км + 2874км) дэлхийд эхний 10-т ордог.  

 

Чингисийн гурван нуур рашаан сувилал  

1949 онд их эзэн Чингис хааны  төрсөн нутаг болох Дэлүүн болдогийн өвөр энгэрт , хүн ардын шүтээн 

болсон байгалийн эмчилгээний хосгүй цогцолбор болох Гурван нуурын эрэг хөвөөнд байгуулагдсан 

түүхтэй. Хүн ардын эрүүл мэндийг хамгаалах, сайжруулах, гадна дотны орны жуулчдыг хүлээн  авч 

үйлчилэх зориулалттай эрүүл мэнд, аялал жуулчлалын хавсарсан үйлчилгээтэй байгууллага юм. 

 

Үзмэр дурсгалт газраас алслагдсан зай: Чингисийн Гурван нуур- Дэлийн болдогийн овоо 3 км, Энергийн 

овоо 2 км, Хажуу булагийн рашаан 3км, Балжийн гол ба бирваз 4 км, Анчин баавайн ангийн музей 4 км, 

Бодончирын овоо 7 км, Цагаан чулуут 70 км  

Онон Балж голын сав газар, эзэн Чингис хааны мэндэлсэн Дэлүүнболдог хэмээх газрын өвөрт 

нарсан ойгоор хүрээлэгдсэн холбоо гурван нуурын хойно буюу Хэнтийн Дадал сумын нутагт далайн 

төвшнөөс дээш 1300 метрт, Улаанбаатараас 540 километрт байдаг. Шавар нь химийн бүтцээрээ сапрофил 

шаврын төрөлд багтдаг. Гол төлөв амьсгалын эрхтний архаг өвчин, уушгины хагалгааны үлдэц, мөгөөрсөн 

хоолойн багтраа, мэдрэлийн сульдал, үе мөчний өвчнүүдийг эмчлэхэд онцгой тохиромжтой. Тархины 

судасны хатуурлын гүнзгийрсэн хэлбэр, зүрхний шигдээсийн дараах үед тохиромжгүй. Энэ рашаан нь 

дөрөвдүгээр сарын 20-ноос 11 дүгээр сарын 1-ний хооронд улирлын чанартай ажилладаг бөгөөд нэг 

ээлжиндээ 200-250 хүн авах хүчин чадалтай. Рашаан сувиллын үнэ хоногийн 8500 төгрөг. Өдрийн 3 

удаагийн хоолтой бол 12000-17000 төгрөг. Нарантуул захын дэргэдээс Хэнтий аймгийн Дадал явах унаанд 

сууж ирэх боломжтой. Хотоос хөдлөхдөө холбоо баривал рашаан сувиллаас тосохоор очих боломжтой. 

 

Ононгийн халуун рашаан 

Хэнтийн аймгийн Батширээт сумын төвөөс баруун тийш 120 километрт, Хэнтийн нурууны салбар Дуут 

Яаны хойд талд Онон голын эрэг дээр оршдог. Ононгийн рашаан нь Их бага гэж хоѐр хэсэгт хуваагддаг 

бөгөөд Бага халуун рашаан нь Их халуун рашаанаасаа зүүн тийш 8 километр буюу Дуут Яаны өвөр 

хөндийд жижиг толгодын ар талд байрладаг. XYII зууны үед рашааны дэргэд Наваанжалба гэдэг байнгын 

хурал бүхий нэгэн дуган байсан бөгөөд 60 орчим маарамбан ламтай байжээ. Нэг өвөлд 600-1200 орчим хүн 

ирж бараалхан биеэ ариусган өвчнөө эдгээдэг байжээ. Энэ рашаанд Монголын Анхдугаар богд Занабазар, 

Халхын цэцэн хан Шолой, Аграмба Нанзаддорж зэрэг түүхэн хүмүүс бараалхан ирж ордог байжээ. Эрт үед 

шархтай буга уг рашааны халуун булаг дээр хэвтэж эдгэрсэн домгууд ч бий. 

Ононгийн халуун рашаан нь бага зэрэг хүхэрт устөрөгч, хийн үнэртэй, өнгөгүй тунгалаг рашаан бөгөөд 

нийт 24 ундаргатай, тус бүр 14-98 градус байдаг. 1921-1941 оны Оросын эрдэмтэн М.А.Усов Хэнтийн 

нуруунд зураглалын ажлаар явж байхдаа Ононгийн рашааныг сонирхон судалж байжээ. Түүний 

ажигласнаар рашааны халуун нь тухайн жилийн байдлаас шалтгаалан харилцан адилгүй байдаг нь олон 

жилийн ажиглалтаар нотлогджээ. 1958-1960 оны эрдэмтэдийн судалгаанд үе мөчний архаг хууч, мэдрэлийн 

элдэв өвчнийг анагаахад үр нөлөөтэй хэмээн тэмдэглэжээ. Олон жилийн ажиглалт, өвчтэй хүмүүсийн яриа, 

дурсамж тэмдэглэлээс үзвэл Ононгийн халуун рашаан нь үе мөчний үрэвсэл, бөөрний даралт, бруцеллѐз, 

цусны даралт, хамуу болон арьс өнгөний төрлийн өвчнүүд, шижин, шар ус, хуян зэрэг өвчинг анагаан 

эдгэрүүлэх увидастай ажээ. 

 

https://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D3%A9%D1%80%D3%A9%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80_%D0%BC%D3%A9%D1%80%D3%A9%D0%BD

