
2018 оны 9 дүгээр сарын уур амьсгалын тойм 

 

I. Цаг агаар, уур амьсгалын онцлог 

а. Агаарын температур  

        2018 оны 9 дүгээр сарын агаарын дундаж температур Монголын нутгийн 

дунджаар 9.3°C буюу уур амьсгалын дунджаас -0.9°C-аар хүйтэн байснаас хамгийн их 

хүйтэн утга Өмнөговь аймгийн Даланзадгад дунджаас -2.1°C хүйтэн байв/зураг-1/. 

 

          Зураг-1. 2018 оны 9-р сарын агаарын дундаж температурын хазайц(°C)  

9 дүгээр сарын агаарын үнэмлэхүй бага температур Алтай, Хангай, Хөвсгөлийн 

уулархаг нутгаар -10°C..-5°C, Алтайн өвөр говь, Говийн нутгийн өмнөд хэсгээр -3°C..+2°C, 

бусад нутгаар -7°C..-2°C байсан ба Монголын нутгаар агаарын үнэмлэхүй хамгийн бага 

температур Баянхонгор аймгийн Баянбулаг суманд -10.1°C хүрэв/зураг-2/.  

 

        Зураг-2. 2018 оны 9-р сарын үнэмлэхүй бага температур /°C/ 



 

9 дүгээр сарын агаарын үнэмлэхүй их температур Алтай, Хангай, Хөвсгөл, Хэнтийн 

уулархаг нутгаар +16°C...+21°C, Увс болон Их нууруудын хотгор, Говь талын нутгаар 

+25...+30°C, бусад нутгаар +20...+25°C ба  энэ сарын агаарын үнэмлэхүй хамгийн их 

температур Баянхонгорын Эхийн гол  суманд +30.2°C хүрлээ/зураг-3/ 

 
Зураг-3. 2018 оны 9-р сарын үнэмэхүй их температур\°C\ 

 

б. Хур тунадас  

             9 дүгээр сард орсон хур тунадасны нийлбэр нь бүх нутгийн дунджаар 32,4мм 

буюу уур амьсгалын дунджаас ахиу байв. Ховдын өмнөд хэсэг, Говь-Алтай, 

Баянхонгорын ихэнх нутгаар уур амьсгалын дунджаас харьцангуй бага, бусад ихэнх 

нутгаар дунджаас ахиу хур тунадас, нойтон цас орсноос хамгийн их хур тунадасны 

нийлбэр нь Төв аймгийн Угтаал суманд 91.6 мм хур тунадас орсон байна/зураг-4/.  

 

Зураг-4. 2018 оны 9-р сард орсон хур тунадасны хазайц\%\ 

 

 



   в. Салхи 

            9 дүгээр сарын салхины үнэмлэхүй дундаж их хурдыг авч үзвэл ихэнх нутгаар 8-

12м/с, Өвөрхангай, Хэнтийн өмнөд хэсгээр, Говь-Алтай, Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь, 

Сүхбаатарын зарим газраар секундэд 16-18 метр хүрч ширүүсэв. Үнэмлэхүй их салхины 

хурд Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт, Дундговь аймгийн Мандалговь суманд түр зуур 28 

м/с хүрч ширүүссэн байна. /зураг-6/.  

 

Зураг-6. 2018 оны 9-р сарын салхины үнэмлэхүй дундаж их хурд\м\с\ 

Энэ жилийн 9-р сард хур тунадас ихэнх нутгаар дунджаас ахиу, зүүн аймгуудын 

нутгаар 10-15 хоног бороотой байлаа. Ялангуяа Төв аймгийн Угтаал суманд 91,6 мм,  

Эрдэнэт хотод 79,7 мм хур тунадас орсон байна. 2018 оны 9-р сард орсон хур тунадас  нь 

Монголын нутгийн дунджаар 32.4 мм буюу 1960 оноос хойш орсон 3 дахь хамгийн их хур 

тунадастай 9-р сар \1994, 2016 оны дараа орох жил\ байлаа. /зураг-7/.  

 

Зураг-7. 1960-2018 оны 9-р сарын хур тунадасны нийлбэр \мм\ 

 

 


