
2018 оны 10 дугаар сарын цаг агаарын тойм 

 

а. Агаарын температур  

        2018 оны 10 дугаар сарын агаарын дундаж температур Монголын 70 өртөөдийн  

дунджаар +2.7°C буюу уур амьсгалын дунджаас +1.3°C байв. Өнгөрсөн оны 10 дугаар 

сартай харьцуулбал +1,6°C-аар дулаан байв. Сарын дундаж температурыг 1981-2010 

оны дундажтай харьцуулбал: Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Сүхбаатар, 

Дорнодын өмнөд хэсгээр 0.1..0.5°C-аар буюу уур амьсгалын дунджийн орчим, Ховд, Увс, 

Хөвсгөл, Төв, Хэнтийн хойд хэсгээр +2,1..+2,8°C, бусад нутгаар +1,0..+2.0°C дулаан 

байв/зураг-1/. 

          
Зураг-1. 2018 оны 10 дугаар сарын дундаж агаарын температурын хазайц(°C) 

 10 дугаар сарын агаарын үнэмлэхүй бага температур Монгол-Алтайн өвөр хэсэг, 

Хангай, Хөвсгөлийн уулс, Завхан голын эх, Хүрэнбэлчир орчмоор -15..-25°C, бусад 

нутгаар -5..-15°C байсан ба хамгийн үнэмлэхүй бага температур Завханы Цэцэн-Уулд -

22°C хүрэв/зураг-2/. 

        
Зураг-2. 2018 оны 10 дугаар сарын агаарын үнэмлэхүй бага температур/°C/ 

10 дугаар сарын агаарын үнэмлэхүй их температур Орхон-Сэлэнгийн сав болон 

Дорнодын тал, Алтайн өвөр болон Дорнод говиор +20°C...+24°C, бусад нутгаар 

+14°C...+19°C, агаарын үнэмлэхүй хамгийн их температур Баянхонгорын Баянбүрд, 

Дорноговийн Замын-Үүдэд +24,0°C хүрэв/зураг-3/  

 



 
Зураг-3. 2018 оны 10 дугаар сарын агаарын үнэмлэхүй их температур\°C\ 

 
10 дугаар сард агаарын үнэмлэхүй их температур Их нууруудын хотгор, Алтайн өвөр 

говь, Орхон-Сэлэнгийн сав, говийн нутгаар 20-28 хоног +10°C-аас дээш ажиглагдсан ч  4 

удаа ихэнх нутгаар огцом сэрүүсч ялангуяа 3 дугаар арав хоногийн дунд үеэр уулархаг 

нутгаар 2 хоног -4..-9°C, говь, тал хээрийн нутгаар -3..+4°C байв. 

б. Хур тунадас  

             2018 оны 10 дугаар сард орсон хур тунадасны нийлбэр нь нутгийн дунджаар 6.9 

мм буюу уур амьсгалын дунджийн орчим, өнгөрсөн оны 10 дугаар сартай харьцуулбал 

1,5мм-ээр их оров.  

Хур тунадасны нийлбэрийг авч үзвэл: Увс, Завхан, Хөвсгөл, Дорнодын ихэнх 

нутаг, Баян-Өлгий, Ховдын өмнөд, Архангай, Булганы хойд, Сэлэнгийн зүүн, Хэнтийн зүүн 

хойд, Сүхбаатарын зүүн өмнөд хэсгээр 10-48.2 мм, харин Баян-Өлгийн зүүн хойд, Говь-

Алтайн зүүн, Баянхонгор, Өмнөговь, Дундговь, Говь-Сүмбэр, Дорноговийн ихэнх нутаг, 

Өвөрхангайн зүүн, Төв, Хэнтийн өмнөд, Сүхбаатарын баруун хойд хэсгээр хур тунадас 

ороогүй, бусад нутгаар 0,1-9,7 мм орсон байна/зураг-4/.  

 

Зураг-4. 2018 оны 10 дугаар сард орсон хур тунадасны нийлбэр\мм\ 

10 дугаар сард орсон хур тунадасыг уур амьсгалын дундажтай харьцуулбал: Баян-

Өлгий, Ховд, Увс, Хөвсгөлийн ихэнх нутаг, Завхан, Булганы хойд, Сэлэнгийн баруун хойд, 

Сүхбаатарын зүүн өмнөд, Дорнодын баруун өмнөд хэсэг буюу нутгийн 20 орчим хувьд  

уур амьсгалын дунджаас ахиу, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Өмнөговь, 

Дундговь, Дорноговь, Төв, Говь-Сүмбэр, Хэнтийн ихэнх нутаг, Архангайн өмнөд, 

Сэлэнгийн өмнөд болон зүүн, Сүхбаатарын баруун хэсэг буюу нутгийн 70-аад хувьд уур 

амьсгалын дунджаас харьцангуй бага, бусад нутгаар дунджийн орчим оров/зураг-5/.  



 

Зураг-5. 2018 оны 10 дугаар сард орсон хур тунадасны хазайц\%\ 

10 дугаар сард нутгийн 70 хувьд уур амьсгалын дунджаас харьцангуй бага хур 

тунадас орсоноороо онцлог байв. Зөвхөн 4 аймгийн зарим сумд болох Увсын Малчинд 

48,2мм, Увсын Баруунтуруун, Хөвсгөлийн Хатгал, Рашаантад 30,8-34,6мм, Завханы 

Баянтэс, Хөвсгөлийн Тариалан, Цагаан-Үүр, Булганы Хутагт 21,5-26,6мм буюу уур 

амьсгалын дунджаас ахиу оров. 1960 оноос хойшх сүүлийн 58 жилд Завханы Баянтэсд 

анхны удаа, Хөвсгөлийн Хатгал, Тариаланд 2 дахь удаагийн их тунадас орсон байна.      

в. Салхи  

10 дугаар сард салхины үнэмлэхүй дундаж их хурд Говь-Алтай, Баянхонгор, 

Өвөрхангай, Төв, Хэнтий, Сүхбаатарын өмнөд, Дундговь, Өмнөговь, Дорноговь, Говь-

Сүмбэр, Дорнодын ихэнх нутгаар 16-24м/с, Баян-Өлгий, Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгийн 

нутаг, Увс, Ховд, Завхан, Архангай, Өвөрхангай, Төв аймгийн зарим сумдаар 4-9м/с, 

бусад нутгаар 10-15м/с хүрэв. Салхины үнэмлэхүй хамгийн их хурд Говь-Алтайн Алтай, 

Өмнөговийн Булган суманд 24м/с хүрэв/зураг-6/.  

 

                 Зураг-6. 2018 оны 10 дугаар сард ажиглагдсан салхины дундаж их хурд\м/с\ 

Хоногийн үнэмлэхүй их салхины хурд 10 м/с-ээс дээш говь, талын нутгаар дунджаар 10 

хоног, Хэнтийн Галширт 20, Өмнөговийн Булган, Дундговийн Мандалговь, Эрдэнэдалай, 

Дорноговийн Мандахад 13-17 хоног ажиглагдаж, 10 дугаар сарын 3-5, 24-26-нд ихэнх 

нутгаар, 21-22-нд говийн нутгаар хүчтэй салхилж, цасан болон шороон шуурга шуурч 

орон нутгийн зам тээвэр, малын бэлчээрлэлтэнд хүндрэл учруулсан байна.              

 


