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Биднийг

хүрээлэн буй нуур, гол

мөрнүүдийн ирээдүйн төлөв байдлын судалгаа
Азот, фосфор зэрэг шимт тэжээлийн бодисууд нь нуур, гол мөрний
экосистем тогтвортой оршин байх суурь нөхцлийг бүрдүүлэгч болдог.
Эдгээр усан санг шим тэжээлийн бодисоор хэт их бохирдуулсанаар
зөвхөн усны химийн чанарт сөргөөр нөлөөлөөд зогсохгүй усан
орчны экосистемд нөлөөлөх, цаашлаад усан орчин дахь биологийн
төрөл зүйлийг устаж үгүй болох нөхцөлд хүргэдэг. Орон нутгийн
нөхцөл байдал өөрчлөгдөхөд гол мөрөн, нуурууд дахь шим
тэжээлийн бодисын ялгаруулалт нь мөн адил өөрчлөгддөг байна.
Хоол тэжээлийн үр тариа тариалдаг газар дахь тариалалт ихэссэн нь
өнөөгийн хөгжлийн нэгэн жишээ болно. Европын холбооны (ЕХ) Усны
Хүрээний Удирдамж (УХУ) нь гишүүн орнуудад 2015 он гэхэд улсынхаа
хилийн дотор болон гадна тал дахь өөрсдийн гол мөрөн, нууруудыг
экологийн ба химийн таатай “сайн ”нөхцөлтэй болгох үүргийг
оногдуулсан байна.
Эх газрын ус нь тухайн хүрээлэн буй орчны гүний ус ба далайн усны
системтэй харилцан холбоотой байдаг. Иймд УХУ-г хэрэгжүүлэхэд
зайлшгүй шаардлагатай нэг хэсэг нь эдгээр харилцан үйлчлэлийг
ойлгоход оршино. Харилцаа холбоо нь өөр хоорондоо байнга зэрэгцэн
оршдог газар ашиглалтын төрлүүдийн хооронд хийдэх шаардлагатай.

Цэнгэг усны экологи ба дотоодын загасны аж ахуйн Лайбницийн
хүрээлэн (IGB) нь нуур, гол мөрөн дахь чухал үйл явцуудыг судалж
тогтвортой менежментэд зориулсан бодлогыг боловсруулдаг. Дээрх
ажлыг хийхдээ бид олон талт салбар хоорондын арга барилыг
хэрэглэдэг. MONERIS-ын шим тэжээлийн бодисын ялгаруулалтын
загварын боловсруулалт нь үүний нэг жишээ юм. MONERIS –ыг
хэрэглэснээр шим тэжээлийн бодисын ялгаруулалтын тоо хэмжээг
тодорхойлох боломжтой ба голын системд хаана байгааг нь бүс
нутгийн болоод голын сав газарт дүн шинжилгээ хийх боломжтой.
Олон жилийн турш хийсэн суурь судалгаа нь маш сайн, хэрэглэж
болохуйц хэрэглүүрийг боловсруулахад хэрэгцээтэй байдгийг
MONERIS-ийн жишээ харуулдаг. Эрх баригчид ба хээрийн судалгааг
хийж буй мэргэжилтэнүүдийн хоорондын нягт холбоотой ажиллаж
мэдээлэлээ сайн солилцож байсан нь MONERIS-ийг цааш зогсолтгүйгээр
хөгжихөд нь хувь нэмэр оруулсан болно. MONERIS –ын онцгой шинж
чанарт нь эдийн засгийн үр ашиг ба тогтвортой хөгжлийх нь хувьд олон
төрлийн менежментийн бололцоог өөр хооронд нь харьцуулан үзэх
дүн шинжилгээ хийхэд хэрэглэдэг хувилбарт төсөөллийн зохицуулалт
юм. Одоогийн байдлаар усны чанарыг сайжруулах зорилготойгоор
мөн байгаль дэлхий хүн төрлөхтөний ашиг тусын төлөө дэлхийн 18 улс
оронд 450 гаруй гол мөрний системд MONERIS-ыг ашиглаж байна.
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Усан дахь шим тэжээлийн бодис түүний илүүдэл нь яагаад
			

хортой байж болох вэ

Шим тэжээлийн бодис байхгүйгээр цэнгэг усанд
амьдрал оршин тогтнох боломжгүй: цөөхөн хэдэн
гол бодисуудыг дурдвал азот, фосфор, цахиур зэрэг
бөгөөд эдгээр нь замаг (фитопланктон) болон ёроолд
ургадаг (бентос) ургамал зэрэг анхдагч бүтээгдэхүүн
бий болгогчидын үндсэн шим тэжээлийн бодисын
эх үүсгэр юм. Усны шавьж бүхий жижиг амьтад
нь хөвөгч ургамлаар хооллож дараа нь эргээд
загасны идэш болдог. Байгалийн харьцангуй
нөхцөлд ихэнх тохиолдолд шим тэжээлийн
бодис нь хязгаарлагдмал байдаг. Өөрөөр хэлбэл
бэлэн байгаа бүх шим тэжээлийн бодисыг бүрэн
хэрэглэж дууссанаар ургамал эсвэл замагны өсөлт
хязгаарлагдаж улмаарусан орчны бүх амьдралыг
мөн хязгаарлах болно. Цэнгэг усны ойролцоох газар
ашиглалт нь гол мөрөн нууруудад их хэмжээний

шим тэжээлийн бодисын ялгаруулалтыг байнга бий
болгодог. Энэ нь гол төлөв хөвөгч ургамал болон
замгийг хэт ихээр өсөхөд хүргэдэг. Эдгээр ургамлууд
үхсэнээр задралын үйл явц нь усны хүчилтөрөгчийн
төвшинг бууруулах магадлалтай байдаг.
Ургамлын амьдралын үе шатад энэ үйл явц нь
сөргөөр нөлөөлж улмаар загасыг үхэл хорогдолд
хүргэх аюултай байдаг. Бидний мэдэх хөх ногоон
замаг буюу цианобактери нь хортой нэгдлүүдийг
ялгаруулдаг бөгөөд улмаар ундны усны эх үүсвэр
мөн усанд сэлж болдог гол мөрөн нуурын усыг
бохирдуулан хэрэглээг нь хязгаарладаг байна.
Одоогийн байдлаар Герман ба Европын орнуудад
маш бага тооны гадаргын ус харьцангуй байгалийн
нөхцөл байдалтай байгаа.
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Харьцангуй байгалийн унаган төрхөөрөө байгаа
нуур, гол мөрөн– Амьд организмуудын хувьд
чухал амьдралын орчин, хүн амын ундны усны
эх үүсвэр, орон нутгийн ард иргэдийн амрах
зугаалах таатай газар болдог.
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Усны өөрөө цэвэрших чадамж
Ургамлын өсөлт, үхэл хорогдол мөн задралын
үргэлжилсэн эргэлтэнд шим тэжээлийн бодисын
холбоо байнгын холбоотой байдаг. Энэ үйл явцын
үед шим тэжээлийн бодисын зарим хэсэг нь
өөрөө өөрийгөө цэвэрлэх эсвэл хадгалах замаар
уснаас зайлуулагддаг. Уснаас азотыг зайлуулах
үйл явцыг нитритгүйжүүлэх (азотлог хүчлийн
давсгүйжүүлэх) гэх бөгөөд бактери нь азотын
нэгдлээс хүчилтөрөгчийг хэрэглэдэг ба азотын хэсэг
нь (N2 эсвэл- бүрэн бус урвалын үед - N2O) агаар
мандалд дэгддэг байна. Азотлог хүчлийн давсны
задралын хэмжээ нь хэд хэдэн хүчин зүйлээс
хамаардаг. Жишээлбэл, усны температур өсөх, усны
урсгалын хурд бага байх (удаан хадгалах хугацаа)
үед хэмжээ нь нэмэгддэг.
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Фосфор нь бусад бодисыг бодвол арай өөр байдаг.
Энэ бодис нь гол мөрний мөн нуурын эрэг дээр эсвэл
лаг шавар тунадас болон түр зуур эсвэл байнгын
хэлбэрт үүсэн хадгалагддаг. Хэрвээ фосфор нь нуур,
гол мөрөнд нэгэнт байгаа бол тэндээ олон арван
жилийн турш хадгалагдах боломжтой. Фосфорыг
лаг шавар тунадаснаас тодорхой нөхцөлд мөн
шим тэжээлийн бодисын эргэлтийг бий болгосноор
байхгүй болгох боломжтой. Усны ургамлууд нь шим
тэжээлийн бодисыг өөртөө шингээдэг ба өвлийн
улиралд эдгээр ургамлуудыг үхэхээс нь өмнө устгах
замаар шим тэжээлийн бодисүүдыг эргэлтээс нь нэг
мөсөн арилгах болно.

Судлаачид гол мөрөн, нуурын шим
тэжээлийн бодис хадгалагдах
чадамжийг тогтоох, хэмжихийн тулд
цогц нэгдмэл арга зүйг ашигладаг.
Туршилтаас гарсан үр дүнг загварт
ашигласан болно.

Цэнгэг усны өөр нэг гол шим тэжээлийн бодис нь
цахиур юм. Азот, фосфороос ялгаатай нь цахиур нь
зөвхөн байгалийн жамаар нуур, гол мөрөнд урсан
ордог. Цахиур нь чулууны элэгдэл өгөршилөөс бий
болдог ба хясаа болон бусад хатуу бүрхүүл үүсгэгч
организмд бүрхүүлээ бий болгоход нь хэрэгтэй
байдаг. Иймд цахиур нь зарим зүйлийн амьтдын
өсөлт хөгжлийг хязгаарладаг. Гэхдээ, цахиурын
өндөр агууламж нь экосистемд сөрөг нөлөө
үзүүлдэггүй байна.
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Ялгаруулалтын сувагууд:

Шим тэжээлийн бодис
хаанаас бий болдог вэ?

Том хотууд болон эрчимжсэн
хөдөө аж ахуй нь ихэнх үед
шим тэжээлийн бодисын
ялгаруулалтын хамгийн чухал
эх үүсвэр болдог.

Харьцангуй байгалийн төлөв байдалтай орчин нь
шим тэжээлийн бодисоор голдуу бага байдаг. Хэдий
тийм боловч цэнгэг усны ойролцоох газар ашиглалт
нь шим тэжээлийн бодисын ялгаруулалтыг ихэсгэдэг.
Үндсэн ялгаа нь тодорхой чиглэлтэй эх үүсвэрийн
ялгаруулалт ба сарнилт тархалт хийгдсэнээр
тодорхойлогдоно. Шим тэжээлийн бодисын эх
үүсвэр, боловсруулалт мөн концентрацийн нэгдэл
нь өөр хоорондоо нилээд ялгаатай учир тодорхой
чиглэлтэй эх үүсвэрт шаардлагатай байдаг. Тодорхой
чиглэлтэй эх үүсвэрийн ялгаруулалт нь хотын цэвэр
усны байгууламж ба үйлдвэрлэлийн шууд хаягдал
бөгөөд энэ нь усруу шууд урсдаг байхад сарних
замаар тархдаг ялгаруулалт нь шууд бус замаар
гадаргуугийн усруу элэгдэл эсвэл гүний усны гэх мэт
чиглэлээр ордог байна.

Сарних замаар тархдаг шим тэжээлийн бодисын
ялгаруулалтад хөдөө аж ахуй гол үүрэг гүйцэтгэдэг.
Тасралтгүй хугацаанд ургац хураах нь хөрсний
шим тэжээлийн бодисыг байхгүй болгодог байна.
Шим тэжээлийн бодисын дутагдлаас сэргийлэхийн
тулд тариалаж буй үр тарианаасаа хамаараад
хөрсөнд азот, фосфор, кали агуулсан бордоог хийж
өгдөг. Үүний өчүүхэн хэсэг нь хөрсөнд үлдэж эсвэл
ургамалд шингэдэг бол үлдсэн хэсэг нь өөр өөр
замаар гадаргын ус болон гүний усанд уусан алга
болдог.
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Хэрэв бордоог зөв хэрэглээгүй бол энэ нөлөө
нэмэгддэг. Үүнээс гадна тариалангийн аж ахуйд
тохиромж муутай газар нутгийг усалгааны систем
(зохиомлоор усжуулах) эсвэл ус зайлуулах системийг
(ус зайлуулах хоолой) ашиглах замаар сайжруулан
хөдөө аж ахуйн хэрэгцээнд ашигладаг.
Ус зайлуулах хоолой нь ашиглаж байгаа бордоо
болон нуур, гол мөрнүүдийн хооронд богино
эргэлтийг хийдэг: Талбайгаас гардаг шим тэжээлээр
баяжсан ус нь ойролцоох байгалийн усны хэсэгт
шууд ордог бөгөөд хурдасгасан замаар, задралын
үйл явцгүйгээр хөрсний доод давхаргад шингээгдэх
боломжтой.

Шим тэжээлийн бодис нь олон замаар усруу хүрдэг
Гүний ба гадаргуугийн усруу ордог олон төрлийн ялгаруулалтын замууд нь азот,
фосфор хоёрт чухал бөгөөд азот нь усанд сайн уусдаг мөн амархан нэвчдэг. Эсрэгээрээ
борооны угаалт болон хөрсний элэгдэлийн үр дүнд фосфор нь хөрсөнд хуримтлагдан
гадаргын усруу хүрдэг байна. Азотын давамгайлах ялгаруулалтын зам нь гол төлөв
ус зайлуулах систем, гүний ус байдаг бол фосфорын хувьд хүн амын нягтралаас мөн
бохир ус цэвэрлэх байгууламжаас шалтгаалан элэгдэл, борооны угаалт зэрэг нь гол
ялгаруулалтын зам болдог.
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Нуур, гол мөрнүүдийг амьдралыг тэтгэх эх
үүсвэр хэмээн хамгаалан хадгалах нь:

Цаг цохилсоор

Гол мөрнүүд нь ихэнх
томоохон хотуудыг дайран
урсдаг. Бид урсан ирж буй
усыг маш олон янзаар
ашигладаг бөгөөд огтхон ч
хэтрүүлэн ашиглаж болохгүй.
Эс бөгөөс ирээдүйд ашигалах
боломжгүй болно.

Гол мөрөн нуурууд нь их олон тооны төрөл зүйлийн
амьдрах орчин нь болдог. Тэдгээр төрөл зүйлүүд
нь хүн төрөлхтөнд маш чухал ач холбогдолтой:
биднийг ундны усаар хангах, тээвэрлэлт (хүргэлт)
хийх, усанд сэлэх, мөн хог хаягдлыг хотоос
зайлуулахад ашиглагддаг.
ЕХ-ны Усны Хүрээний Удирдамж (УХУ) нь эдгээр
тогтолцоог бүхэлд нь хамгаалах зорилгоор 2000
онд байгуулагдсан. Энэ нь 2027 он гэхэд Европын
нуур, гол мөрнүүд, гүний усыг экологийн хувьд сайн
статустай болгохыг шаарддаг.

“Экологийн сайн статус“ гэдэг нь нуур, гол
мөрнүүдийг анхны, байгалийн төлөвт нь буцаах
ёстой гэсэн үг биш юм. Харин химийн болон
биологийн нөхцлийн хувьд ирээдүйд хэрэглэж
болохуйц мөн амьтан, ургамлын амьдрах орчин
шинээр болох эсвэл орчин нь хэвээр байх гэсэн
ойлголт юм. Үүний тулд хүний үйл ажиллагаанаас
үүсэлтэй ашиглалтын нөлөөллүүдийг (сөрөг)
багасгах болон нөөцийг хэмнэх түвшинд бууруулах
шаардлагатай.
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Нуур, гол мөрний стресс
Одоогоор Европын голуудын 56 орчим хувь, нууруудын
44 хувь, гүний усны 25хувь нь дунд зэрэг эсвэл бүр муу
төлөв байдалд байна. Төв Европын зарим орнуудад
дээрх усны харьцаа нь харьцангуй өндөр байна.
Эдгээр усан сангууд нь хэд хэдэн стрессийн улмаас
сөрөг нөлөөлөлд ордог: Жишээ нь голын голдрилын
өөрчлөлтүүд суваг шуудуу үүсэлт нь загасны болоод
бусад усан орчны амьдралд сөрөг нөлөө үзүүлдэг
байна. Усан сан нөөцлүүр нь загасыг усан орчинд
чөлөөтэй сэлэхэд нь мөн усны урсгал болоод замгийн
өсөлтөнд ихээхэн хэмжээгээр сөргөөр нөлөөлдөг.

Байд Шандау гийн ойролцоох
Элб голын татмын бүс. Үерийн
татмын бүс нь голын нэг хэсэг
бөгөөд ихэнх тохиолдолд
ашиглагддаг. Үер буух үед ойр
орчмынхаа байшин барилгад
асуудал үүсгэдэг байна.

Эрчимжсэн хөдөө аж ахуй нь олон талын сөрөг
нөлөө үзүүлдэгийн дотор хөрсний элэгдэл болон лаг
шаварны хуримтлалыг нэмэгдүүлдэг: Энэ нь улмаар
жижиг чулуу хайрган дахь байгалын зайг нь дүүргэж
микрорганизмын амьдрах орчинг алдагдуулдаг.
Голын эрэг болон нуурын эргийн хэвийн орчны
алдагдал нь олон төрлийн зүйлүүдийн хорогдох
байр болгонашиглаж байсан ургамлыг хүрэлцээгүй
байдалтай болгож байна гэсэн үг юм. Өөр нэг стресс
нь усны температур нэмэгдэхтэй холбоотой. Түүнчлэн
уурамьсгалын өөрчлөлт нь зарим газарт үерийн
эрсдэлүүсгэдэг байхад бага хур тунадас нь зарим нутагт
усны түвшинг бага болгодог.
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2027 он гэхэд экологийн сайн төлөв байдалд
байж чадах уу?
Нилээд олон төрлийн асуудлуудлыг харгалзахаас
гадна усны чанарыг сайжруулах үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэх цаг хугацаа урссаар байна . Одоогийн
байдлаар 2027 он гэхэд Европын олон гол мөрөн,
нуур, гүний усыг экологийн сайн төлөв байдалдай
болгох нь боломжгүй хэмээн хэд хэдэн үзүүлэлтүүд
илтгээд байна.

Улс төрийн болон төлөвлөлтийн үйл явц нь
удааширалалттай зарим тохиолдолд маргааныг
үүсгэж одоо ашиглаж байгаа хэрэгцээг хязгаарлах
төлөвтэй байна. Үүнээс гадна Герман болон маш
олон Европын орнуудад нилээд их хэмжээний ажил
хийгдсэн бөгөөд тодорхой чиглэлтэй эх үүсвэрүүдийг
хэмнэх боломж нилээд хязгаарлагдсан.

Цэнгэг устай урсгал ус болгон
Ирландад байх энэхүү жижиг
гол шиг байгалийн унаган
төрхөө хадгалж чадаагүй.
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Одоогийн байдлаар Европын олон орнуудад азотын
илүүдлийн хэмжээ бага эсвэл зогсонги байдалд
байна. Энэ нь 1990- 2000 оны хоорондох азотын
илүүдлийн төвшин буурсанг илтгэх ба ирээдүйд
хэмжээг нь багасгахад илүү төвөгтэй байх болно.
Түүнчлэн хөдөө орон нутаг, гүний болон гадаргын
усан дахь шим тэжээлийн бодисын хуримтлалд
чиглэж хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд нь гол төлөв
олон арван жил өнгөрсний дараа л үр дүнтэй болдог.

Өгөгдөл мэдээ ба арга зүйг хооронд нь уялдуулах нь
Цаашдын нэг бэрхшээлтэй асуудал нь Европын улс орнуудад усны чанарыг
тодорхойлох үзүүлэлтийн арга зүйг мөн цаашдын зорилгыг сайжруулах
ажлын уялдаа холбоог хэрэгжүүлэх болоод байна. MONERIS нь бүх гол
мөрний системд зориулсан нэгдсэн хандлагатай хэрэглүүрийн хувьд нийтлэг
мэдээллийн санг бий болгох үүргийг гүйцэтгэж чадах бегөөд гадаргын усны
чанарыг тодорхойлох үед бүсчилсэн үзүүлэлтийг авч үзэх боломжтой нэгдсэн
арга замыг санал болгодог.
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Шим тэжээлийн

				
				

Одоогийн байдлаар Германы нуур, гол мөрнүүдэд ихэвчлэн
гүний усаар дамжин жил бүр 470 кт азот орж байна. Ойрын
жилүүдэд бордоог багаар хэрэглэсний үр дүнд мөн бохир усыг
цэвэршүүлэх технологийг сайжруулсны үр дүнд энэ ялгаруулалт
тасралтгүй багассан.

Нийт ялгаруулалт:
470 кт/а

Агаар мандлын тунадас
Гадаргын урсацаас
үүдэлтэй угаагдалт
Элэгдэл
Хуурай бэлчээр

Гүний ус
Х
 уурай газар
тариалангийн талбай
Хотын бүс
Тодорхой чиглэлтэй эх
үүсвэрүүд

бодисыг

шинжин судлах нь

Шим тэжээлийн бодисууд нь хэрхэн гадаргын усанд ордог болон гол хүчин зүйлүүд
нь юу вэ? Нуур, гол мөрнүүд нь аль хэсэгтээ аюултай ноцтой нөхцөлд байна вэ?
Усны чанарыг сайжруулахын тулд юу хийж болох вэ? Эдгээр асуултууд болон бусад
олон асуултуудад хариулахын тулд IGB-ийн судлаачид 1995 оноос эхлэн энэ сэдэв
дээр ажилласаар ирсэн бөгөөд энэ ажлын явцад MONERIS (Голын систем дахь шим
тэжээлийн бодисын ялгаруулалтын загварчлал) загварыг боловсруулсан.
Энэхүү шим тэжээлийн бодисын ялгууралтын загвар нь бүсийн, улсын болон олон
улсын түвшинд голын систем дахь усны чанарт судалгаа хийхэд ашиглагддаг.
Загварыг IGB -ын зааварчилгаагаар эсвэл тухайн хүн өөрөө ашиглах боломжтой.
Голын систем дахь шим тэжээлийн бодисын хадгалалт, шилжилтийг судлах болон
нөлөөлөлд өртсөн бүсүүдэд зориулсан менежментийн аргыг үнэлэх, шалгах
боломжийг MONERIS олгодог.
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01	Агаар мандлаас шууд ялгарсан гадаргуугийн
усан дахь тунадас
02	Гадаргын урсацаас үүдэлтэй шим тэжээлийн
бодисын ялгаруулалт

Шим тэжээлийн бодисууд нь нуур, гол мөрнүүдэд маш олон чиглэлээр орж ирдэг
бөгөөд эдгээр олон төрлийн оролтууд нь MONERIS-ын гол асуудал нь юм. MONERIS
нь дараах долоон оролтын замууд болон усны өөрийгөө цэвэрлэх хүчин чадал
буюу хадгалалтыг авч үздэг.

Хэрэглэгчийн интерфейс
10 солилцох боломжтой програм бүхий модулиуд

04	Ус зайлуулах системээс үүдэлтэй шим
тэжээлийн бодисын ялгаруулалт
05	Гүний усаар дамждаг шим тэжээлийн бодисын
ялгаруулалт
06	Тохижолттой хот суурин газраас үүсэлтэй
бодисын ялгаруулалт (жишээ нь гудамж,
барилгажуулсан талбай, орон сууцны дээвэр
гэх мэт)
07	Тодорхой эх үүсвэртэй (үйлдвэрлэлийн шууд
хог хаягдал ба хотын цэвэр байгууламжаас
үүсэлтэй шим тэжээлийн бодисын ялгаруулалт)

Өгөгдлийн менежмент болон интерфэйс
хяналтад зориулсан үндсэн загвар

03	Элэгдлээс уүдэлтэй шим тэжээлийн бодисын
ялгаруулалт

kм
Талбай (метр квадрат)
H2O жилийн
Усны хэмжээ
H2O сарын
А

Азотын ялгаруулалт

Ф
Ца

Шим тэжээлийн хадгалалт

Фосфорын ялгаруулалт
Цахиурын ялгаруулалт

Шинэ Шинэ бодисын ялгаруулалт
сар

Сар бүрийн ялгаруулалт

сар

Сарын бүрийн хадгалалт

сар Сар бүрийн зардлын үр ашиг

Өгөгдлийн сан

08

Усны хэмжээ

Ф Шинэ

Фосфорын ялгаруулалт
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01	Агаар мандлаас шууд ялгарсан
гадаргуугийн усан дахь тунадас
Бороо нь гадаргуугийн ус
болон хөрсөнд их хэмжээний
азотыг бий болгодог ба
Германд дунджаар нийт
ялгаруулалтын ЗО хувийг
эзэлдэг.

Агаараас ялгарсан хий эсвэл хатуу шингэн биет
хэлбэрээр нуур ба гол мөрөнд буюу гадаргуугийн
усанд ууссанг хур тунадас гэнэ. Хур тунадасны
хувь хэмжээ нь судлагдсан талбай болон гол төлөв

ургамлын (өтгөн ширүүн) төрлөөс хамааран ихээхэн
өөр өөр байдаг: Германд фосфорын тунадасны хувь
хэмжээ нь га-д ойролцоогоор 0.22-оос 0.37 кг-ын
хооронд байдаг бол азотын тунадасны хувь хэмжээ
нь га тутамд 20-оос 30 кг-ын хооронд хэлбэлздэг.
Энэ хоёр хувь хэмжээ нь Европын орнуудын дундаж
хэмжээ байдаг. Азотын ялгаа нь исэлдсэн (NOx) болон
буурсан (NHy)-ийн хэлбэрээр тодорхойлогддог. NOx нь
айл өрх гал түлэх, машин асах, үйлдвэрийн шаталтын
үед ялгардаг. NHy -ын нэгдэл нь голдуу мал аж
ахуйгаас үүдэлтэй бөгөөд ихэвчлэн үхэр өвсөө удаан
хивснээр агаарт хоол тэжээлийн боловсруулалтаас
үүдэлтэй хий болон гарах үед үүсдэг.
Ирээдүйд NOx –ийн ялгаруулалтын хэмжээг
шүүлтүүрийн технологийг илүү сайжруулан тодорхой
бууруулах хэрэгтэй. NHy –ийг бууруулахын тулд
малын ялгадасны агуулах савыг таглаатай болгох
эсвэл хөрстэй шууд холих хэрэгтэй гэвч үхрийн хоол
боловсруулалтаас үүссэн хийг алга болгон бууруулах
бараг боломжгүй байдаг.
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02	Гадаргын урсацаас үүдэлтэй шим тэжээлийн бодисын ялгаруулалт
Гадаргын урсацаас үүдэлтэй угаалт нь борооны ус
урсахад хөрсний гадаргаас бодис арчигдахыг хэлнэ.
Энэ нь хур тунадасны төрөл ба хэмжээ, ургамлын
төрөл, гадаргын налуу гэх мэт хүчин зүйлүүдээс
хамаарна. Гадаргын урсацаас үүдэлтэй угаалт нь
хөрсний элэгдэлтэй маш төстэй боловч усанд ууссан
нарийн бодисоор тодорхойлогддог.
Гадаргын урсацаас үүдэлтэй угаалтын үр дүнд
ууссан фосфорын хэмжээ нь хөрсөн дэх түүний
агууламж, нягтралаас хамаардаг. Фосфор нь шавар
эрдсүүдтэй маш сайн барьцалддаг. Энэхүү шим
тэжээлийн бодис нь хөрсөнд фосфорыг дахин
шингээхгүй болтолоо бэхждэг бөгөөд үүнийг нь
„бэхжилтийн талбар” гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ нь
азот шиг гадаргын урсацаар хялбар зөөгддөг байна.
Иймд хөрсөнд хэдий хэр фосфор хуримтлагдсаныг
тооцох боломжтой байхын тулд газар ашиглалтын
түүхийг анхааралдаа авч үзэх ёстой. Хөдөө аж ахуйн
зориулалтаар ашиглаж байсан талбайн гадаргын
урсацаас үүдэлтэй шим тэжээлийн бодис нь нийт
ялгаруулалтын 10- 20 хувийг бүрдүүлдэг.

Гадаргын урсацаас үүдэлтэй угаалтыг багасгах арга
хэмжээ нь хөрсөн дахь хуримтлалаас шалтгаалдаг
тул урт хугацааны дараа үр дүнгээ өгдөг. Гол ба
нуурын эрэг хавийн, хөвдөөр бүрхэгдсэн газар
нутгийн мөн хөрсөн дэх усны хуримтлалын
багтаамжийг нэмэгдүүлснээр гадаргын урсацаас
үүдэлтэй угаалтыг бууруулах боломжтой.

Хэмжээ нь бага
боловч аюултай байх
магадлалтай тул
анхааралтай байх
хэрэгтэй:
Гадаргын урсацаас
үүдэлтэй угаалтаас үүссэн
фосфорын ялгаруулалтыг
ургамал хэрэглэхэд бэлэн
байдаг. Энэ фосфорын
ялгаруулалт нь бага
хэмжээний үүрэгтэй ч усны
чанарт ихээр нөлөөлөх
боломжтой байдаг.
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Энэ халуун орны бүсээс харагдаж
байгаачлан ургамлын бүрхэвч хомс
байх нь хөрсний элэгдлээс шалтгаалан
ихээхэн хэмжээний хөрсний доройтол
болоод ургацын алдагдалд хүргэж
болно. Хэрэв хөрсний элэгдэл нь энд
үзүүлсэн түвшинд хүрсэн бол хяналт
хийхэд маш хэцүү болдог.
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03	Элэгдэлээс үүдэлтэй шим тэжээлийн
бодисын ялгаруулалт
Элэгдэл нь фосфорыг ихэнхдээ
гадаргын усанд нэвтэрхэд
нөлөөлдөг. MONERIS нь газар
тариалангийн ба бэлчээрийн газраас
зайлуулагдсан хөрс болон хөдөө аж
ахуйн зориулалтаар ашиглагдаагүй
байгалиараа байгаа газар нутгаас
үүдэлтэй шим тэжээлийн бодисын
ялгаруулалтыг тооцоолдог.
Гадаргын дагуу урсаж байгаа
усны урсгалын эрчим нь газрын
гадаргыг улам бүр налуу болгодог
ба энэ үзэгдэл нь ялангуяа элэгдэлд
өртөмтгий газар тариалангийн
талбайд мөн газрын хэвгийг налуу
болгодог байна. Дээрх үзэгдэл нь
ялгаруулалтын төрлөөсөө хамаараад
дөрвөн үзүүлэлтийг харуулдаг
байна. Үүнд, хөрсний шилжилт,
хэвгийн налуу, өнгөн хөрсөн дэх
шаварлаг ба бодисын агууламж мөн
газар ашиглалт орно. . MONERIS нь
жилээс жилд өөрчлөгдөж байдаг

уур амьсгалын төлөвтэй газар
нутагт ялгаруулалтын төрөл замыг
тооцоолохдоо уур амьсгалын хүчин
зүйлсийг авч үздэг.
Бидэнд газар тариалангийн талбай
хөрсний элэгдлийн ялгаруулалтын
улмаас нөлөөлөлд хэрхэн өртдөг
тухай хангалттай ойлголт бий.
Хөрсний элэгдлийг буруулахын
тулд байршлын хэд хэдэн хэсэгт
төрөл бүрийн арга хэмжээг авдаг.
Жишээ нь, газрын налуутай
зэрэгцүүлэн газрыг хагалах, хөрс
хамгаалах аргыг хэрэглэх, хөрсийг
боловсруулах бордоо ашиглах, газар
хаглахгүйгээр үр тариа тариалах
эсвэл өвлийн улиралын хугацаанд
газар тариалангийн газарт тариалал
хийх. Бодисын ялгаруулалтыг буцаан
усанд нь хадгалдаг нөөцийн зурвас
ихээр бий болгосоор байна.
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04	Ус зайлуулах системээс үүдэлтэй шим
тэжээлийн ялгаруулалт
Ус зайлуулах систем нь илүүдэл усыг тухайн газраас
шуудууруу дамжуулдаг бөгөөд энэ нь эргээд голын
системтэй холбогддог. Ус зайлуулах систем нь
ойролцоогоор 1 м газрын гүнд тавьсан ус нэвчүүлэх
хоолой байдаг. Иймд, нэвчсэн ус нь эхлээд зөвхөн
хөрсний өнгөн хэсгээр дамжин нэвчиж ус зайлуулах
хоолойруу урсдаг. Ерөнхийдөө усархаг талбай нь
усыг зайлуулсан байдаг тул хүнд машин механизм
явах боломжтой мөн тариалангийн ургац сайжирдаг.
Ус зайлуулах хоолойнууд нь шим
тэжээлийн бодисыг агуулсан
усыг шууд ус зайлуулах суваг
руу дамжуулдаг. Иймээс эдгээр
нь хөдөө орон нутаг дахь усны
тэнцвэрт байдалд нөлөө үзүүлж,
гадаргын усанд шим тэжээлийн
бодисын агууламжийг
ихээр бий болгодог.

Усжуулсан талбайн усыг мөн зайлуулдаг. Хамгийн
сайн дүрэм бол ус зайлуулах системгүй бол усалгаа
байхгүй гэсэн үг бөгөөд үгүй бол хөрс хэт давсархаг
болно. Усанд (давс, хүнд метал гэх мэт) агуулагддаг
бүх бодисуудыг ургамал нь өөртөө шингээдэггүй. Ус
уурших үед эдгээр бодисууд нь хөрсөндөө үлддэг.
Илүүдэл давсыг арилгахын тулд ургамал ургахад
шаардлагатай усны хэрэгцээнээс илүү усжуулалт
хийх бөгөөд ингэснээр илүүдэл ус болон давс
нь ус зайлуулах хоолойгоор дамжин урсаж алга
болдог. Харамсалтай нь ус зайлуулах систем нь шим
тэжээлийн бодисууд ялангуяа азотыг арилгадаг
бөгөөд тэдгээрийг нуур, гол мөрөнд цутгадаг.

Баруун Европт олон төрлийн урсацууд урсадгийн
дотор азотын ялгаруулат нь чухал ач холбогдолтой.
Гүний усны нэгэн адил хөдөө аж ахуйн газар
ашиглалтаас үүссэн жилийн хугацаан дахь бодисын
илүүдлээр тодорхойлогддог.
Эдгээр газар нутгийн тариалангийн талбайн бараг
100 хувь нь ус зайлуулах системтэй ч зарим бүс нутаг
нь огт ус зайлуулах системгүй байдаг. Ирээдүйд
уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллөөс хамаарч
Герман болон Европын орнууд хуурай болох бөгөөд
усжуулалтыг илүү ихээр бий болгох хэрэгтэй гэсэн үг
юм. Тэхээр энэ ялгаруулалтын замын ач холбогдол
нэмэгдэх болно. Хуримтлуулах цөөрөм барих эсвэл
ус зайлуулах хяналтаар дамжуулан ус зайлуулах
системээс ирдэг ялгаруулалтыг багасгах боломжтой.
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Азотын илүүдлийн жин кг-р (га-р)
< 50
> 100–125
> 50–75
> 125–150
> 75–100
> 150

Ус зайлуулах системтэй
тариалангийн газрын хэмжээ %-иар
0
> 40–60
< 20
> 60–80
> 20–40
> 100

Ус зайлуулах системээр дамждаг
Азотын ялгаруулалт кг/(га-р)
0
> 5–10
<1
> 10–20
> 1–5
> 20

Германы Везер голын
жишээнээс хархад ус
зайлуулах системээс гарч
байгаа ялгаруулалтын
хэмжээ нь бүсүүд хооронд
маш их ялгаатай байгааг
харуулж байна. Германы
нийт газар нутгийн б
орчим хувь нь усаа
зайлуулдаг ч нийт азотын
ялгаруулалтын 15 орчим
хувийг хангадаг.
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05	Гүний усаар дамждаг
шим тэжээлийн бодисын
ялгаруулалт
Азотын хамгийн чухал ялгаруулалтын зам нь гүний
усаар дамждаг байна. Хөдөө аж ахуйн газар нь
бордсон байдаг ч үр (улаан буудай, арвай гэх мэт)
тариалангийн газар нь ургалтандаа шим тэжээлийн
бүх бодисыг ашигладгүй. Энэ нь хэт их буюу шим
тэжээлийн бодисын илүүдлийг бий болгодог. Эдгээр
нь хөдөө аж ахуйн гаралтай азотын ялгаруулалтанд
чухал хүчин зүйл болдог бөгөөд гүний ус болон
ус зайлуулах системээр дамжин гадаргын усанд
хүрдэг (бүлэг 04-ийг үзнэ үү). Хөрс болон гүний усаар
дамжих замдаа бүгд биш боловч шим тэжээлийн
бодисын ихэнх хувь нь алдагддаг.
Гүний ус нь гадаргын усыг нэвтрүүлдэг гүний усны
хамгийн доод цэг хүртэл газар дор урсдаг.

IGB-ын эрдэмтэн гүний
усны дээж авч байгаа нь.
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Шим тэжээлийн бодисууд нь гүний усанд хэр удаан
хадгалагддаг нь чухал ба зарим тохиолдолд 50
жилийн өмнө хийсэн бордоо өнөөдөр ч гадаргын
усанд ирэх боломжтой. Нөгөөтэйгүүр шим
тэжээлийн бодисын бууралтын хэмжээ багассан
нь мэдэгдэхүйц болтол урт удаан хугацаатай байх
магадлалтай.

Бид юу хийж чадах вэ?
Эрчимжсэн хөдөө аж ахуй болон ургац их хураах нь
ерөнхийдөө илүүдлийн хэмжээг өндөр байлгадаг
уялдаатай. Эдгээр эрчимжсэн хөдөө аж ахуйтай
газар нутагт нийт ялгаруулатын 50-аас дээш хувийг
гүний ус бүрдүүлж чадна. Эрчимжсэн мал аж ахуйтай
газар нутгийг тооцохгүйгээр Германы томоохон газар
нутагт азотын илүүдэл нь харьцангуй бага түвшинд
хүртэлээ буурсан байна. Хэдий тийм боловч зүүн
Европын газар тариалан эрчимжих магадлалтай ба
био-энергийн бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх зэрэг
хөдөө аж ахуйн бодлогуудаас үүдэн баруун Европын
орнуудад хөдөө аж ахуй аль хэдийн эрчимжих
нөлөөл бий болсон байна.

Ирландад эрчимжсэн мал аж ахуй
нь ихэвчлэн асуудалгүй байдаг.
Хэдий тийм боловч аж үйлдвэрийн
гаралтай махан бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэлт нь их хэмжээний
шингэн ялгадсыг бий болгож орчин
тойрондоо их хэмжээний азотын
ялгарлыг үүсгэдэг.
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06	Тохижолттой хот суурины
газраас үүсэлтэй бодисын
ялгаруулалт
Тохижолттой хот суурины газраас үүсэлтэй бодисын
ялгаруулалтанд дараах эх үүсвэрүүд орно. Үүнд гудамж
талбай, машины зогсоол, байшингийн дээвэр, мөн айл
өрхөөс гаралтай, угаалгын өрөө, үйлдвэрлэлийн зэрэг
нь орох бөгөөд эдгээрээс ялгарсан бодис нь муу усны
хоолойруу орж дараа нь бохир цэвэрлэх байгууламжинд
цэвэрлэгддэг эсвэл гадаргын усанд шууд ордог байна.

Угаалын машин болон аяга
таваг угаагчинд ихээхэн
хэмжээгээр хэрэглэгддэг
фосфатыг бусад өөр
бодисуудаар орлуулах
болсон. Энэ нь хот суурин
газраас ялгардаг фосфорын
гол эх үүсвэрийг тодорхой
мэдэгдэхүйц хэмжээгээр
бууруулахад хувь нэмэр оруулж
байгаа.

Зарчмын хувьд ерөнхийдөө усны системд холбогдсон
ба холбогдоогүй байгууламж мөн айл өрхийн хооронд
ялгаатай зүйлүүд байдаг. Усны системд холбогдоогүй
байгууламж, хот суурин газар ба айл өрхүүд нь борооны
усыг хөрсөөр дамжуулан гүний усруу дамжуулдаг. Бохир
усны системтэй холбогдсон газар/айл өрхүүд нь тусдаа
эвсэл нэгдсэн бохир усны системтэй холбогддог. Тусдаа
бохир усны системтэй бол борооны ус угаалгын өрөөний
гэх мэт хаягдал ус нь тусдаа дамжуулагддаг. Борооны ус
нь шууд эсвэл цэвэрлэсний дараа нуур, гол мөрөнд урсах
боломжтой. Үлдсэн хаягдал ус нь бохир ус цэвэршүүлэх
байгууламжид ордог бөгөөд тэндээ цэвэрлэгддэг. Нэгдсэн
муу усны системд борооны ба бохир ус нь хамтдаа бохир
ус цэвэршүүлэх байгууламжинд цэвэрлэгддэг.
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Бороо орох үед
Их хэмжээний хүчтэй бороо орсон, нэгдсэн бохирын
системтэй үед ус цэвэршүүлэх байгууламжийн
хүчин чадал хэтрэх бөгөөд ингэснээр илүүдэл ус нь
боловсруулагдахгүйгээр гадаргын ус руу шууд халин
урсдаг.
Энэ замаар дамжин ялгардаг бодис нь бохир усны
сүлжээний хөгжил, хосолсон бохир усны системийн
хадгалах багтаамжаас хамааран улс хот бүрд
хоорондоо нилээд ялгаатай байж болно. Угаалгын
машины нунтаг болон аяга таваг угаагчийн нунтгийн
фосфатын ашиглалтанд ялгаа байдаг бөгөөд үүнийг
MONERIS программ харгалзан авч үздэг.
Тодорхой байршилд ба богино хугацаанд хотын
системээс гарч байгаа хаягдал нь өндөр ачаалалд
хүрэх боломжтой. Иймд бохир усны систем
болон байгууламжийн шүүлтүүрийг өргөтгөх, мөн
задгайруулах (илүү борооны ус хөрсөнд нэвчиж
чаддаг байхын тулд) замаар хотын бүсээс гарч буй их
хэмжээний ялгаруулалтыг багасгах оролдлогуудыг мөн
хийсээр байна.
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07	Шим тэжээлийн бодисын цэгэн эх үүсвэрүүд
Тодорхой эх үүсвэртэй шим тэжээлийн бодисын
ялгарал нь бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж
болон үйлдвэрийн шууд хаягдлаас үүдэлтэй.
Ялгаруулалт хаанаас үүсэлтэй болох байршлыг
нь тодорхой тогтоож болдог. Тодорхой эх
үүсвэртэй шим тэжээлийн бодисын ялгаралд
цаг уурын хүчин зүйл бага нөлөөлдөг байна.
Томоохон хэмжээний цэвэрлэх байгууламжууд
нь өөрсдийн урсцын мэдээллийг тухайн улсын
засгийн газар, эрх бүхий байгууллагад тайлагнах
ёстой.
Тиймээс Европт бохир ус цэвэрлэх байгууламжаас
гардаг усны хэмжээ болон агууламжийн талаар
харьцангуй бүрэн тооллого байдаг. Бохир ус
цэвэрлэх байгууламжаас гардаг ялгаруулалтын
хувь хэмжээ нь бохир усны системтэй холбогдсон
хүн амын түвшин болон бохир усны системийн
хэмжээнээс хамаардаг.

Томоохон хотууд дахь том бохир ус цэвэрлэх
байгууламжууд нь 70-аас 80 хувийн
цэвэрлэгээний бүтээмжтэй байж чаддаг бол
багавтар бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд
нь ихэнхдээ харьцангуй бага цэвэрлэгээний
бүтээмжтэй байдаг.
Хөдөө орон нутаг дахь алслагдсан зай нь бохир
ус цэвэрлэх байгууламжтай холбоход хэт
өндөр зардлыг бий болгодог. Энэ тохиолдолд
жижиг бохир ус цэвэрлэх нэгжүүд эсвэл урсгал
байхгүй муу усны нүхнүүдийг ашигладаг бөгөөд
эдгээрийг тогтмол соруулж, хаягдлыг бохир ус
цэвэрлэх байгууламжид тээвэрлэн авчирдаг. Төв
Европт бохир ус цэвэрлэх байгууламжаас гарч
байгаа ялгаруулалтын хэмжээнд хааяа азот нь
20- иос илүү хувьтай харин фосфат нь 40%-тай
байдаг. Гэсэн хэдий ч, зүүн Европын зарим
орнуудад эсвэл Хятад улсад энэ хувь хэмжээ нь
харьцангуй өндөр байх боломжтой.
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Бохир ус цэвэрлэх
байгууламж, үйлдвэр, муу
усны хоолойны системээс
гаралтай цэгэн эх үүсвэртэй
шим тэжээлийн бодисын
ялгаруулалт нь сүүлийн
жилүүдэд харьцангуй
багассан ч тухайн газар
нутагтаа бодисын бохирдлын
хэмжээг өндөр байлгах
магадлалтай.
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08

Шим тэжээлийн бодисын хадгалалт

Шим тэжээлийн бодис нь гадаргын усанд нэвтрэн
орохдоо зөвхөн голын усаар дамжин далайд
хүргэгдээд зогсохгүй олон янзын ургамалд
ашиглагддаг мөн задрал хувиралтын үйл явцад
оролцдог байна. Эдгээр үйл явцыг нийтэд нь
хадгалалт гэж нэрлэдэг. Энэ нь шим тэжээлийн
бодисын эргэлтийн чухал хэсэг юм.

Голын сан эргийн ойролцоох
ургамал нь шим тэжээлийн
бодисын ялгаруулалтыг
хадгалж, усыг халхалж, чухал
амьдралын орчинг бий
болгож байдаг тул шим
тэжээлийн бодисын
хадгалалтанд чухал
хувь нэмэр оруулдаг.

Азотын хүчлийн давсны задралын үйл явц нь
азотын хадгалалтын үйл явцад давамгайлдаг
бөгөөд фосфорт туналт шүүлт нь гол үүрэг
гүйцэтгэдэг байна. Хадгалалт нь хэд хэдэн хүчин
зүйлээс шалтгаалдаг. Удаан урсацтай голын хувьд
шим тэжээлийн бодисын ихэнх бодис нь туналт
шүүрэлтийн дүнд хадгалагддаг жишээ нь, биологийн
үйл явц болох азотын хүчлийн давсны задрал. Мөн
түүнчлэн усны температур бас чухал байдаг ба зуны
улиралд өвлийн улиралыг бодвол илүү их зотын
хүчлийн давсны задрал явагддаг.

Азотын хүчлийн давсны задрал нь азотыг уснаас нэг
мөсөн арилгадаг бол туналт шүүлт нь дахин ашиглах
боломжтой (хүчтэй урсгалын хурдаар дамжуулан) ба
бусад үйл явцууд болох тунадаснаас шим тэжээлийн
бодисуудыг дахин уусалтад хүргэж чадна. Элбэ
гол гэх мэт голын системийн хадгалалт нь 60-аас
дээш хувийн азот болон фосфорын ялгаруулалтыг
агуулдаг ба энэ нь нуур, гол мөрнүүдийн өөрийгөө
цэвэрлэх хүч нь далайд цутгах ялгаруулалтын талаас
бага хэсгийг дангаараа хангадаг гэсэн үг юм.
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Ихэнх тохиолдолд том
нуурууд нь маш их хэмжээний
шим тэжээлийн бодисын
хадгалалттай байдаг.
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Элбэ голоос Монгол
				

улс хүртэл:

MONERIS -ыг хэрхэн ашиглаж болох таван жишээ
01	Элбэ- өөрчлөгдөж буй гол
Чехийн Райзинбирг дахь
Элбэ голын эхэд өвлийн
улиралд одоо ч гэсэн маш
их цастай байгаа хэдий ч
голын бусад хэсгүүдэд хур
тунадас болон температурын
өөрчлөлт нь аль хэдийнээ
Элбэ голын ирээдүйн урсцад
нөлөөлөөд эхэлсэн байна.

Элбэ гол нь Герман дахь хамгийн том голын
системүүдийн нэг юм. Нам дор газрын голын
хувьд энэ нь маш олон тооны нууртай жишээ нь
Брандэнбүрг дангаараа 3000-аас их тооны нууртай
байдаг. Элбэ голын бүс нутагт хур тунадасны хэмжээ
харьцангуй бага байдаг; голын дунд бүсд жилдээ
550-600 мм/квм хур тунадас буудаг. Эрчимжсэн
хөдөө аж ахуйн ашиглалтаас үүдэлтэй Элбэ голд
ордог шим тэжээлийн бодисын ялгаруулалтын
хамгийн чухал замууд нь гүний ус болон ус
зайлуулах систем юм; Чех улс дахь Элбэ голын
хэсэгт бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн хаягдлаас
үүссэн нэмэлт ялгаруулалтын бодис ордог.

Одоогоор Элбэ голын доод хэсгийг хамрах нийт
азотын агууламж нь дунджаар 3.8 мг/литр орчим
байдаг. Энэ нь хэт их юм: Элбэ Голын Сав Газрын
Холбоо (ГСГХ)-ны тогтоосон мөн далайг хамгаалах
зорилгуудыг авч үзэн азотын агууламжийг дунджаар
2.8 мг/литрт хүргэхийг зорьж байна. Энэ нь
ойролцоогоор 28 хувиар бууруулах шаардлагатай
гэсэн ойлголт юм. Элбэ голын ус нь их удаан
урсдаг бөгөөд удаан хугацааны туршид нэг газраа
байрладаг ба ингэснээр Элбийн сав газрын гол
болоод нуурд их хэмжээний замаг үүсэх нөхцлийг
бүрдүүлдэг байна.
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Дрездений ойролцоох Элбэ голын гүехэн устай
хэсэг: урьд нь Элбэ голын ус гол төлөв бага
түвшинтэй байдаг байсан боловч уур амьсгалын
өөрчлөлтийн үр дүнд ирээдүйд усны түвшинг бүр
бага эсвэл үер бий болох хэмжээнд хүргэх
магадлалтай. Голын усны үерийн үед усыг урсгахгүй
зогсоох ажиллагаа явуулснаар усыг зөвхөн
хадгалаад зогсохгүй шим тэжээлийн бодисуудыг
мөн хадгалж чадна.
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Өнөөдөрийн байдлаар энэ бүс нутаг нь аль
хэдийнээ харьцангуй хуурай болсон; уур амьсгалын
урьдчилсан хувилбарт төсөөлөл нь зун бүр илүү
хуурай болж, өвөл нь чийглэг байх болно гэдгийг
харуулж байна. Ялангуяа үүнд Хавел гол болон
Элбэ голын эх, адгийн дундах хэсэг нь хамгийн их
нөлөөлөлөлд өртөнө. Усны чанарын асуудлууд
болон Элбэ голыг гатлах боломжгүй болгох мөн
үерийн эрсдэл нэмэгдэх магадлалтай гэх мэт үр
дагаврууд гарах боломжтой.

Цаашид Элбэ голын ГСГХ-нд азотыг бууруулах
боломжит үзүүлэлтүүдийг судалсан байна.
Азотын ялгаруулалтыг дараах үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлснээр 25 хувиар бууруулах болмжтой. Үүнд
нөөц хэсгийг бий болгох, бордоог илүү ашигтайгаар
хэрэглэх, хөдөө аж ахуй эрхлэгчидэд хөрсөө
хамгаалах талын мэдлэг аргыг зөвлөх. Ялангуяа
Чехийн хэсэгт байдаг Элбэ голын хэсэгт бохир ус
цэвэрлэх байгууламж болон бохир усны системийг
өргөтгөх замаар эдгээр арга хэмжээг нэмэлтээр
хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Уур амьсгалын өөрчлөлт ямар үр нөлөөтэй
байж болох вэ?
“GLOWA Элбэ“ төсөл нь MONERIS -ыг Элбэ голын
хувьд азотын агууламжид нь уур амьсгалын
өөрчлөлт ямар нөлөө үзүүлэж байгааг судлахын
тулд ашигласан. Загварчлалын дагуу уур
амьсгалтай холбоотойгоор ялгаруулалт 5 хувиар
буух боломжтой бол бага бохирдол нь азотын
агууламжийг 7 хувиар өсгөхөд хүргэсэн бөгөөд энэ
нь Элбэ голын ГСГХ- ийн зорилгуудаа хэрэгжүүлэхэд
илүү хүндрэл учруулах болно.

... бид одооноос эхлэж арга хэмжээ авбал?
Азотын агууламж бага байх нь ихэнх нууруудын анхдагч бүтээгдэхүүнийг
хязгаарладаг гэдгийг NITROLIMIT хэмээх BMBF-ын судалгааны төсөл
баталсан. Энэ нөхцөлд уур амьсгалтай холбоотойгоор агууламжийн хэмжээ
нэмэгдэх нь сөрөг нөлөөтэй байж болох талтай. Өнөөдөр хэрэгжүүлсэн арга
хэмжээнүүд нь 30-40 жилд (азот) эсвэл 50 жилд (фосфор) хамгийн их үр
дүндээ хүрнэ гэдгийг UBA (Германы байгаль орчин хамгааллын агентлаг)ын хийсэн загварчлалаас харж болно. Гүний ус, хөрсөнд хуримтлагдсан
шим тэжээлийн бодисууд болон лаг тунадас нь эдгээр системүүдээс зөвхөн
аажмаар арилдаг.
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02	Хараа голын сав газар дахь (Монгол улс)
усны нөөцийн менежмент
Төв азийн зүүн хойд хэсэгт орших
Монгол улс нь Зөвлөлтийн үеийн
төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн
засгаас парламентын ардчилсан
засаглалд хурдацтай шилжиснээр
тодорхойлогдоно. Зах зээлийн
эдийн засаг болон даяарчлалын дор
байгалийн нөөцийн ашиглалт нэмэгдэж
байгаа нь Монгол орны цэвэр усны
чанар болон хэмжээнд нөлөөлж байна.
Ус бол ерөнхийдөө маш ховор эх
үүсвэр юм; усны хэрэглээ нэмэгдсээр
байгаа бөгөөд гадаргын болон
гүний усны чанарыг уул уурхай,
үйлдвэр болон бэлчээрийн аж ахуй
муутгаж байна. Усны нийлүүлэлт ба
зарцуулалтанд зориулсан хоцрогдсон
дэд бүтэц болон хот руу чиглэсэн
хөдөөгийн хүн амын тасралтгүй
шилжилт хөдөлгөөн нь усны хүндрэл
бэрхшээлийг улам бүр хурцатгаж
байна.

Хараа голын сав газрыг Германы
Боловсрол Шинжлэх ухааны яамны
санхүүжилттэй „Төв Ази дахь УННМ:
Загвар бүс Монгол” („МоМо”, www.
moneris.igb-berlin.de/index.php/momo)
Усны Нөөцийн Нэгдсэн Менежментийг
(УННМ) хэрэгжүүлэх төсөлд сонгосон.
Хараа голын бүс нутаг нь 14,500 км2
газар нутгийг хамардаг ба хуурайдуу
уур амьсгалтай, улсын улаан буудайн
ургацын тавны нэгээс илүү хэсэг нь энд
ургадаг нэг үгээр хэлбэл Монгол орны
талх энд хийгддэг гэж хэлж болно.
Үүнээс гадна, Монгол улсын хамгийн
ашигтай алтны уурхай Хараагийн газар
нутагт байдаг. Уул уурхай нь Дотоодын
нийт бүтээгдэхүүний хувийн ихээхэн
хэсгийг хамардаг бөгөөд түүний
ач холбогдол нь нэмэгдэж байна.
Уул уурхайгаас гарсан бохирдол нь
экосистемд сөрөг нөлөө үзүүлж байна.
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Мөн газар нутгийг хөдөө аж ахуйн зориулалтаар
ашиглах шахалт нэмэгдсээр байгаа бөгөөд энэ
нь газар тариалангийн газрыг нэмэгдүүлэж
тариалангийн газрын усжуулалттай уялдаатай байх
болно.
Монгол орны нүүдлийн мал аж ахуй мөн бэлчээрийн
даацын хэтрэлтээс улбаатайгаар мал амьтад ус уух
үедээ ихээхэн хэмжээний малын ялгадсыг голд
шууд хаядаг бөгөөд энэ нь нөхцөл байдлыг улам бүр
хурцатгаж байна. Гэрт амьдрах (гэр хороолол гэж
нэрлэдэг) албан бус суурьшил нь хотын захуудад
хурдацтай өсөж байгаа бөгөөд тэнд амьдарч байгаа
бүртгэлгүй оршин суугчид нь ундны усны нийлүүлэлт
байхгүй болон бохир ус зайлуулах систем байхгүй
орчинд амьдардаг. Одоогоор хотын хүн амын тал
орчим хувь нь гэр хороололд амьдардаг.

Малын тоо толгойн өсөлт нь
Монгол оронд хүндрэлтэй
асуудлыг авчирч байна. Мал
амьтад нь шууд гадаргын
уснаас уудаг бөгөөд тэндээ
ялгадсаа үлдээдэг. Гишгэлсэн
эргийн хэсэгт элэгдлийн
ялгаруулалт бий болох
магадлалтай.
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MONERIS-ыг ашигласнаар хотын систем
нь хамгийн чухал ялгаруулалтын
систем гэдгийг тодорхойлох боломжтой.
Учир нь бохир ус зайлуулах системийн
хомсдолоос үүдэн шим тэжээлийн
бодис нь гэр хороололд хуримтлагддаг.
Хөдөө аж ахуйн газарт шим тэжээлийн
бодисын тэнцвэр нь сөрөг байна.
Учир нь бордоо ашигладаагүй бөгөөд
хөрснөөс их хэмжээний шим тэжээлийн
бодис алга болж ургацаар дамжин
арилдаг MONERIS- ын тусламжтайгаар
хотын усны менежмент болон түүний
зардлын үр ашигийг сайжруулах
арга хэмжээнүүдийг боловсруулах
боломжтой болсон. Төслийн үе шатны
үед 2000 -2013 оны хооронд Германы
хамтрагч хүрээлэнгүүд нь хотын
бохир усыг аюулгүйгээр арилгах болон
үлдэгдэл хаягдлыг дахин боловсруулах
зорилгоор хэд хэдэн туршилтын
байгууламжуудыг (био хийн реакторт
холбогдох сонголттой төвлөрсөн бус
бохир ус цэвэрлэх байгууламж, өтгөн
шингэн ялгадсыг тусгаарлах тусгай
бие засах газрын суурилуулалт)

шалгасан. Дараагийн алхам нь хөдөө
аж ахуй, газар тариаланг дахин
боловсруулалтын сүлжээнд холбох юм.
Ирээдүйн төлөвлөгөөнд хотын усны
менежмент болон хот суурин газрын аж
ахуйн хоорондах амьдралын эргэлтийн
систем хэлбэрээр шим тэжээлийн
бодисын менежментийн системд эдгээр
үзүүлэлтийг танилцуулахад оршино.
Үүнийг хийхэд маш их хүндрэл
байна: мэдэгдэхүйц хэмжээний
уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө
(жилийн дундаж температурын аажим
өсөлт, хур тунадасны хуваарилалтын
өөрчлөлтүүд), газар ашиглалтын
эрчимжилт болон жилийн хүн амын
өсөлт 1 хувиас их, Хараа голын доод
хэсгийн усны чанар аль хэдийн муудаж
эхэлсэн бол Хэнтий нурууны бараг
эзэнгүй нутгаас цутгадаг голын ус
бохирдолгүй хэвээр байгаа юм.
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03

Таван зүйлийн хилэм загас
Дунайд амьдардаг. Устах
аюулд орсон амьтдыг дахин
нутагшуулах нь биологийн
төрөл зүйлийн үндэсний
стратегийн нэг хэсэг юм. IGB нь
энэ төсөлд шинжлэх ухааны
үндэслэлтэй дэмжлэг үзүүлдэг.

Дунай: “Хил дамнасан гол” дахь усны менежмент

Дунай мөрөн нь дэлхийн хамгийн их олон улс орныг
хамарсан ус болон голын систем юм: Энэ усны сав
газрыг нийт 19 улс хуваалцдаг бөгөөд нийт 800,000
км2 газар нутгийг хамардаг. 12 том хотууд энэ голын
эрэг дээр оршдог тэдний дунд Вена, Белград болон
Будапешт ордог; нийтдээ 28 сая хүн Дунайн сав
газарт амьдардаг. Маш олон төрлийн шим тэжээлийн
бодисын ялгаруулалт голын системд ордог тул
Дунайн экологийн статус нь „сайн“ гэсэн тодотголоос
хол хэвээр байна. Энэ нь ялангуяа Дунай мөрөнд
цутгадаг Хар далайд хамааралтай.
Өнгөрсөн зууны туршид Дунай мөрөн дахь хүний
үйл ажиллагаатай холбоотой ашиглалт тогтмол
нэмэгдсэн учраас Хар далайн нөхцөл байдал 1992
оныг хүртэл илүү их доройтсон. 1992 оны улс төрийн
эргэлт болтол шим тэжээлийн бодисын ялгаруулалт
байнга нэмэгдэж байсан бөгөөд энэ ачаалал нь
замаг ихээр бий болох, далайн мөгөөрсийг их
хэмжээгээр бий болоход хүргэсэн байна. Энэ нь
Дунай мөрний загасны тоо толгойн өөрчлөлт болон
огцом бууралтыг мөн бий болгожээ. Гэсэн хэдий ч
Зүүн Европын улс орнуудад улс төрийн өөрчлөлт
болон хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэрийн эдийн засгийн
уналтын үр дүнд нөхцөл байдал дараах жилүүдэд

бага зэрэг сайжирсан. Өнөөгийн олон улсын гэрээний
зорилго нь шим тэжээлийн бодисын ялгаруулалтыг
болон хөнөөлтэй бодисуудыг 1960-аад оны түвшин
хүртэл бууруулах явдал юм.
Дунайн бүс нутгийн шим тэжээлийн бодисын
бохирдолын төвшин нь өөр өөр усны болон биогазар зүйн нөхцөлүүд, газар ашиглалтын эрчимжилт
болон бохир усны цэвэршүүлэлтийн чанар, төрлөөр
тодорхойлогдоно. Үүнээс ямар шим тэжээлийн
бодисын илүүдэл үүсэх вэ?
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Шим тэжээлийн бодисын ялгаруулалтанд
ямар ямар үзүүлэлт нөлөөлдөг болон
шим тэжээлийн бодисын илүүдлийг
бууруулахад хэр их хугацаа хэрэгтэй юэ?
Эдгээр асуултуудыг тодруулахын тулд шим
тэжээлийн бодис бүрийн ялгаруулалтын
замуудыг нарийн судлах бөгөөд Дунайн
сав газарт өөр өөр хувилбарт төсөөллийг
загварчлахад MONERIS-ыг ашигласан.

Олон улс орон-цогц асуудлууд
Азотын голлох ялгаруулалтын зам нь
гүний ус бөгөөд энэ нь голлох буюу 50
хувийг эзэлдэг. Фосфорын хамгийн чухал
ялгаруулалтын зам нь хотын усны систем
нийт фосфорын 35 хувь, харин 32 хувь
бохир ус цэвэрлэх байгууламжаас ялгардаг
байна. Азотын ялгаруулалтын бууралт
нь газар тариалангийн газар дахь азотын
илүүдлийн бууралтаас голлон хамаардаг.
Хэдий тийм боловч эдгээр нь Дунайн
сав газарт оршдог ихэнх оронд Европын
дунджаас харьцангуй доогуур байгаа
бөгөөд жишээ нь Герман улсын тогтоосон га
тутамд 60 кг-аас доогуур байлгах зорилгод
хүрэхийг чармайж байгаагаас бага байна.
Одоогийн байдлаар махны хэрэглээ, биоэрчим хүчний үйлдвэрлэл нэмэгдэж байна.
Ерөнхийдөө газар тариалан эрчимжих
магадлалтай байгаа бөгөөд Дунайн эхэнд
болон адагт байгаа улсуудад азотын
илүүдлийн мэдэгдэхүйц бууралт гарахгүй
гэж таамаглагдаж байна. Хэрэв хөдөө аж
ахуйн үйлдвэрлэлийг хөнгөвчилөхгүй бол

бууруулах зорилгодоо хүрэхэд хүндрэлтэй
аль эсвэл бүр зорилгодоо хүрэх боломжгүй
болгох магадлалтай.
Хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжтай
холбогдох өрх гэрийн тоог нэмэгдүүлэх
эсвэл жижиг бохир ус цэвэрлэх нэгжүүдийг
өргөтгөх болон цаашид одоо байгаа
бохир ус цэвэрлэх байгууламжуудыг
сайжруулах замаар хаягдал уснаас гарч
байгаа фосфорын ялгаруулалтыг бууруулах
боломжтой байсаар ирсэн. Европ даяар
фосфатыг угаалгын нунтаг болон аяга
таваг угаагч нунтагт хэрэглэхгүй хорих нь
фосфатын ялгарууралтын бууралтад эерэг
нөлөө авчирна гэж үзэж байна
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04	Мэдээллийн чанартай:
Одер голын түүхийг эргэн харвал
Шим тэжээлийн бодисын
ялгаруулалт нь өнгөрсөн хугацаанд
голдуу цөөн жил эсвэл арван жил
хүртэл загварчилагдсан байдаг.
Хэдий тийм боловч түүхийн урт
жилүүдээс харахад харьцангуй
байгалийн нөхцөлд ялгаруулсан
замыг ойлгоход мөн тэдгээрийг
экологийн сайн нөхцөлтэй гэсэн
статусын зорилгод хүрэхэд хэрэг
болох үр дүнтэй юм: IGB-ын
судлаачид Одер голыг жишээ
болгон 1880-1940 оны хоронд шим
тэжээлийн бодисын ялгаруулатыг
дахин сэргээсэн.

1880 онд маш олон айл өрхүүд
бохир усны систем эсвэл бохир ус
цэвэрлэх байгууламжтай
холбогодоогүй байсан.Түүний
оронд ялгадас нь тапбайд хотын
цэцэрлэгт бордоо байдлаар
ашиглагдаж дахин эргэлтэнд
ордог байсан.

Одер голын системийг багтаасан
бүс нутаг нь Балтын тэнгисийн гурав
дахь хамгийн том усны сав газар
бөгөөд ойролцоогоор 120,000 км2
газар нутгийг хамардаг бөгөөд энэ
нь шим тэжээлийн бодисын хамгийн
чухал нийлүүлэгчийн нэг төлөөлөл

юм. Энэ усны сав газрыг судалж
байх үед газар тариалан давамгайлж
байсан: газар нутгийн гуравны
хоёр нь газар тариалангийн газар,
дөрөвний нэг нь ой модоос бүрдэж
байсан. Судалгаа явуулж байх
хугацаанд эдгээр үзүүлэлтүүд бараг
өөрчлөгдөөгүй бол үйлдвэржилт,
хүн амын өсөлт хотыг тэлэхэд
хүргэсэн. Хотын газар нутгийн
талбай 1.3-5.8 хувиар нэмэгдэж,
Одер голын сав газрын хотууд
дөрөв дахин олширсон. Хүн амын
тоо олширолт, олон үйлдвэр, илүү
эрчимжсэн хөдөө аж ахуй:эдгээр
нь 1880 оноос хойш Одер голын
системд ордог шим тэжээлийн
бодисын ялгаруулалтын нэмэгдэх
үндсэн хүчин зүйлс болсон бөгөөд
IGB нь МONERIS-ын тусламжтайгаар
үүний учир шалтгаан болон хир
хэмжээг мэдэх боломжтой байсан.
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Хөдөө аж ахуйн алгуур эрчимжилтийн үр
дагаварууд
Гол үр дүнгүүд: 1880-1940 оны хооронд ерөнхийдөө
азотын ялгаруулалтын хэмжээ нэмэгдсэн-үүний
учир шалтгаан нь голчлон үйлдвэржилт, чулуун
нүүрсийг ихээр шатаах болон илүү их эрчимжсэн
мал аж ахуй эрхлэлттэй холбоотой байсан.
Ерөнхийдөө энэ хугацаанд Одер голын системийн
гадаргын усны азотын ялгаруулалт хоёр дахин
нэмэгдсэн.
Газар нутгийг илүү ихээр эрчимтэй ашиглах
болсон. Энэ нь Одер голын бүсд хиймлээр хийсэн
ус зайлуулах системтэй газар тариалангийн
газрын хэмжээг 9 (1880)-өөс 28 хувь (1940)
хүртэл нэмэгдүүлсэн. Азотын илүүдлийн хэмжээ
нэмэгдсэнээр мөн ус зайлуулах системийн
ялгаруулалтын харьцаатай хавсарснаар хэмжээ 2-10
хувь хүртэл нэмэгдсэн.
Судлагдсан бүс нутаг дахь газар ашиглалтын
эрчимжилтийг тодорхойлохын тулд мал аж
ахуй, тариалалт болон бордооны статистикийн
өгөгдлүүдийг үнэлсэн. Газар тариалангийн

эрчимжилт эхлэхээс өмнө (1880-1890 оны хооронд)
азотын илүүдэл дунджаар жилд 5 кг/га байсан. Хүн
амын өсөлт маш ихээр ихсэж ургацын хэмжээг
зайлшгүй нэмэгдүүлэх шаардлага бий болсон
учраас 1893- 1920 оны хооронд азотын илүүдлийн
тэнцвэрт байдал сөрөг болсон. Үүний зэрэгцээ
дэлхийн нэгдүгээр дайны (1914-1918 он) үед эрдэс
бордооны ашиглалт буурсан. Учир нь энэ үед
Чилийн шүү болон хаягдлаар хийсэн бордоо зэрэг
бүтээгдэхүүнүүдийг импортлох боломжгүй байсан.

Түүнчлэн хүний ялгадсыг талбайд бордоо
болгон ашиглахаа больсон. 1920 оноос эхлэн
азотын илүүдэл аажмаар нэмэгдсэн бөгөөд
жилд ойролцоогоор 26 кг/га (1939)-д хүрсэн.
Чухал хүчин зүйл нь Хабер-Бошын нээлт байсан
бөгөөд энэ нь органик бус бордоог үйлдвэрлэх
боломжийг бий болгосон. Заримдаа 50 кг/гааас илүү байдаг Одер голын бүс дахь одоогийн
азотын илүүдэлтэй харьцуулахад эдгээр дахин
сэргээсэн үзүүлэлтүүд нь бага харагддаг.
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05

Улс, хот, гол:
Европын гол мөрөн, нуурт нийцүүлсэн загварчлал

Дунай мөрнөөр жишээ татахад нэг голын сав газар хэд
хэдэн орны газар нутгийг хамаран хил дамнан урсдаг
байхад нэг улсын газар нутагт хэд хэдэн голын сав
газрууд багтах жишээтэй. Хил дамнасан голын шим
тэжээлийн бодисын ялгаруулалтыг тодорхойлохдоо
тухайн улс бүр өөр өөрийн тооцооллын үндсэн
дээр гүйцэтгэх учир улс бүрээр тооцож, зохицуулах
боломжгүй юм. Голын систем дэх шим тэжээлийн
бодисын ялгаруулалт, усны чанарын асуудлыг
зайлшгүй нэгдсэн бодлогоор зохицуулах нь цаашид
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг үнэлэх боломжийг
олгох ба тухайн голын сав газар хаана байршихаас үл
хамааран зохицуулагдах боломжтой болно.
Усны чанарыг сайжруулах, түүнчлэн Европын Усны
Тогтолцооны Удирдамж болон “Балтын тэнгисийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө“ зэрэг бусад олон улсын бичиг
баримтуудад тусгасан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн
тулд шим тэжээлийн ялгаруулалтыг Европын хэмжээнд
ихээхэн хэмжээгээр багасгах шаардлага тулгарч
байгаа юм. Өнөөдрийг хүртэл Европын холбооны улс
бүр өөр өөрийн арга зүй, загварыг ашиглан тооцож,
ялгаатай үр дүн бүхий тайлангуудыг хүргүүлсээр
байгаа бөгөөд загварт оруулах өгөгдөл мэдээний

чанар хүртэл харилцан адилгүй байгааг дурдах
ёстой. Үр дүнг харьцуулах, шим тэжээлийн бодисыг
их хэмжээгээр ялгаруулж буй бүс нутгийг тодруулах,
цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох
ажлуудыг зөвхөн хязгаарлагдмал байдлаар зохион
байгуулах боломжтой юм. MONERIS мэт нийцүүлэн
хөгжүүлсэн мэдээллийн сан, загварын тусламжтайгаар
шим тэжээлийн бодисын ялгаруулалтын нөхцөл
байдлыг Европын улс орнуудын хэмжээнд харьцуулан
авч үзэх боломжтой бөгөөд гадаргын усан дахь шим
тэжээлийн бодисын бохирдолыг сайжруулах арга
хэмжээг төлөвлөх боломжтой болох юм. Европын
болон олон улсын байгууллагуудаас нээлттэй авч
ашиглах боломжтой өгөгдөл, мэдээ нь энэхүү Европын
загварчлалын суурь мэдээллийн сан болж өгдөг.
Одоогоор MONERIS загварыг ашиглан Европын
холбооны 27 улс, Швейцар, Норвеги болон Балканы
бүсэд шим тэжээлийн ялгаруулалтыг тооцоолоод
байна. Энэхүү тооцоололд нийт 5,000,000 км2 талбайг
хамрах дундажаар 2,100 км2 хэмжээтэй 2,400 голын
сав газрыг хамруулсан бөгөөд эдгээр голуудаас жил
бүр 5.4 сая тонн азот, 330,000 тонн фосфор ялгардаг
болохыг олж тогтоосон.
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Азотын ялгаруулалт
кг/(га·а)-аар
< 2,5
> 2,5–5
> 5–10
> 10–25
> 25–50
> 50–75
> 75–100
> 100

Дээрх тооцооллыг нарийвчлан үзэхэд фосфорыг ялгаруулах үндсэн
эх сурвалж нь хот суурин газар, цэгэн эх үүсвэрүүд (Бохир ус цэвэрлэх
байгууламж) бөгөөд эдгээр нь нийт фосфорын ялгаруулалтын 70 гаран
хувийг дангаараа бүрдүүлдэг бол азот нь гол төлөв газрын доорх усаар (57
хувь) дамжин урсгал усанд нэвтэрдэг. Нэн ялангуяа азотыг их хэмжээгээр
ялгаруулдаг улс орнуудыг авч үзвэл эрчимжсэн хөдөө аж ахуйн бүс нутгууд
болох Голланд, Бельги, Дани, Умард Герман, Их Британи зэрэг улсууд багтаж
байна. Харин
MONERIS-ийн үр дүнгээс харахад Төв Европын улс орнууд бохир ус
цэвэрлэх байгууламжаа сайжруулах, эргийн элэгдлийн хамгаалалтыг хийх,
бордооны хэрэглээг бууруулах зэрэг арга хэмжээнүүдийг амжилттай авч
хэрэгжүүлсэнээр шим тэжээлийн бодисын ялгаруулалтыг нөлөөлөхүйц
хэмжээгээр бууруулах боломжтой гэдгийг харуулсан. Гэвч Скандинавын
орнуудад шим тэжээлийн бодисын гол эх сурвалж нь агаарын тунадасаар
дамждаг болохыг тогтоосон юм. Ерөнхийд нь дүгнэхэд Европын хэмжээнд
шим тэжээлийн бодисын ялгаруулалтыг бууруулах боломж байгаа бөгөөд
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг бүс нутгуудад ялгаатай байдлаар, тухайн бүс
нутагт нийцүүлэн зохион байгуулах шаардлагатай байна. MONERIS загварыг
ашиглах цаашдын алхам бол тооцоололд авч үзэх цаг хугацааны оролтыг
өргөтгөх, шим тэжээлийн бодисын ялгаруулалтын ирээдүйн чиг хандлагыг
тооцох үүднээс уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг харгалзан үзэх юм.
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06	MONERIS загвар нь хэрэглэхэд хялбар байдлаар хийгдсэн
MONERIS-ыг эрдэм шижилгээ, судалгааны хэрэгсэл
болгон боловсруулсан. Өнгөрсөн хугацаанд эрх
бүхий байгууллагууд, их дээд сургуулиудын болон
бусад хэрэглэгчид MONERIS загварыг өөрсдийн
судалгаандаа хэрэглэж болох эсвэл өөрсдийн
хэрэглээнд байгаа загварыг шалгах, хөгжүүлэхэд уг
загварыг ашиглаж болох эсэх талаарх асуултуудыг
ихээр ирүүлдэг байлаа. Нэн ялангуяа “Сав газрын
зөвлөл”-ийн гишүүн орнууд судалгааны үр дүнтэй
дэлгэрэнгүй танилцах, авч хэрэгжүүлсэн арга
хэмжээний үр дүнг дүгнэх, шалгах, цаашид авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлоход ашиглах
зорилгоо илэрхийлдэг байлаа. Иймд IGB нь 2010
онд MONERIS-ыг дахин програмчилах захиалгыг
DHI-WASY компанид өгсөн бөгөөд үүний үр дүнд
хэрэглэгчийн интерфейсээр хангах болсон. Түүнээс
хойш MONERIS-ыг тасралтгүй өргөжүүлж, шинэчилж
ирсэн. Одоогоор MONERIS загварт үр дүнгүүдийг
хүснэгт, диаграм болон нарийвчлалын ялгаатай
түвшин бүхий газрын зураг хэлбэрээр харуулах
хувилбаруудыг багтаасан болно.
MONERIS-ыг С# орчинд програмчилсан болно. GNU
(General Public Licence) буюу Олон Нийтийн Ерөнхий
Лицензийн доорх нээлттэй програм хангамжийн

үзэл санаа нь програм хангамжийг дамжуулахад
оршино. Энэ нь уг програм хангамжийг чөлөөтэй
бөгөөд сонирхсон бүх хэрэглэгчдэд үнэ төлбөргүйгээр
дамжуулж болно гэсэн үг юм. GNU-ын Олон
Нийтийн Лиценз нь дараа дараагийн шинэчилсэн
хувилбаруудыг хэрэглэгч олон нийтэд үнэ төлбөргүй
байх нөхцөлөөр хангахыг зорьж байна. Хэрэглэгчид
тухайн загвар хувилбарын зөвхөн тооцооллын
модулиудыг өөрчлөх боломжтой гэдгийг санах нь
зүйтэй. Өгөгдлийн зохицуулалт болон интерфейсийн
хяналт нь хөрвүүлэгдсэн хэлбэрээр дамжуулагдах
бөгөөд амархан өөрчлөгдөхгүй.
MONERIS програм хангамжийг IGB-ийн болон MONERIS -ын цахим хуудаснуудаас татан авч ашиглах
боломжтой. Хэдийгээр аливаа нэгэн төсөлд хамаарах
мэдээллийн санг мэдээлэл хамгаалал болон
зохиогчийн эрхийн асуудлуудаас шалтгаалан цахим
хуудаснаас шууд татаж ашиглах боломжгүй боловч та
уг мэдээлэлтэй танилцах хэрэгцээ шаардлага байгаа
тохиолдолд бол IGB-ын холбогдох ажилчинтай шууд
холбоо барина уу.
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Та загвар, түүнийг хэрэглэх арга зүй болон эх
кодын дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл IGB
-ын хамт олонтой холбоо барина уу. Бид танд
“Хөгжүүлэлтийн хэсэг”-т хандах эрхийг олгох
ба уг хэсэгт нэвтэрсэнээр загварыг хөгжүүлэх,
шинэчлэл хийх боломжоор хангагдах, эх кодыг авч
ашиглах боломжтой болох ба та өөрийн загварыг
хөгжүүлж болно. MONERIS нь бие даасан хэсгүүдээс
тогтсон бүтэцтэй. Тиймээс бие даасан тооцооллын
модулиудыг өөрчлөх, бусад хэрэглэгчдэд
дамжуулж болох бөгөөд хүлээн авах хэрэглэгч нь
өөрийн компьютерийн тусгай директор руу төвөггүй
хуулж, шууд ашиглах боломжтой.

Шим тэжээлийн бодисын
ялгаруулалт болон ачааллыг бүс
нутгаар сонгон авч, жилүүдээр
хэрэглэгчийн интерфейсээр
дамжуулан харж болох ба бусад
програм хангамж руу түвэггүйгээр
зөөж ашиглаж болно.

MONERIS нь үнэ төлбөргүй ашиглах боломжтой,
эрдэм шинжилгээ, судалгааны хэрэгсэл учир
хэрэглэгчийн оролцоог маш хязгаарлагдмал
хэмжээгээр олгодог. Хэрэв та сургалт, техникийн
зөвлөгөө авахыг хүссэн тохиолдолд IGB болон
DHI-WASY-ийн хамт олон тодорхой түвшинд зохион
байгуулах боломжтой юм.
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„Голын систем дэх шим
тэжээлийн бодисын тэнцвэр“

Доктор Маркус Венохр,
Цэнгэг усны экологи ба
дотоодын загасны аж ахуйн
Лайбницийн хүрээлэн (IGB) дэх
ажлын хэсгийг ахлагч

Доктор Маркус Венохр нь 1972 онд ХБНГУ-ын Дуйсбург
хотод төрсөн бөгөөд Бохум, Цюрих болон Киелийн их
сургуулиудад газарзүй, ус цаг уур, далай судлал болон
техникийн уур амьсгалын чиглэлүүдээр суралцсан.
Тэрээр докторын судалгааны ажлаа “Голын систем
дэх азотын хадгалалт болон өөрчлөлтийн загварчлал”
сэдвээр гүйцэтгэж, Берлиний Гумбольдтын Их
Сургуульд хамгаалсан. Доктор Маркус Венохр нь
2001 оноос IGB-д судлаачаар, 2009 оноос эхлэн тус
хүрээлэнд хэрэгжиж буй “Бодисын ялгаруулалт,
үйлчлэл“ сэдэвт ажлын хэсгийн ахлагчаар ажиллах
болсон. Уг ажлын хэсэг нь 10-аас 20 судлаач,
докторын судалгааны оюутнууд, техникийн
мэргэжлийн ажилчид болон оюутнуудаас бүрддэг
бөгөөд үндэсний болон олон улсын маш олон төсөлд
15 гаруй жилийн турш оролцсоор ирсэн.

Тэрээр MONERIS загварыг амжилттай хөгжүүлж
ирснээс гадна Герман улс, Европын холбоо болон
Канад, Бразил, Хятад, Монгол зэрэг дэлхийн олон
улс оронд маш олон шинжлэх ухааны төслүүдэд
оролцдог бөгөөд эрдэм шинжилгээ, програм хангамж
болон бодлогын зөвлөгөөний чиглэлүүдэд ажилладаг.
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