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СЭлЭнгЭ аЙМгиЙн орхонТУУл СУМын нУТаг Дахь
их нӨӨлӨгТ хЭМЭЭх гаЗарТ ЯВУУлСан хүннү БУлШны

МалТлага СУДалгааны аЖлын ТоВч үр Дүн

Т.Идэрхангай, А.А.Тишкин, Н.Н.Серегин, С.Оргилбаяр,
Д.Цэнд, Б.Батчимэг, Б.Амгаланбат, Э.Даваахүү, П.Эрдэнэпүрэв

улаанбаатарын их сургуулийн (уБис) Түүх, археологийн тэнхим 
нь бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн дагуу оюутны хээрийн танилцах 
болон үйлдвэрлэлийн дадлагыг жил бүр зохион явуулдаг билээ. ингэснээр 
оюутнуудын танхимд үзсэн онолын мэдлэгийг дадлага ажлаар бататгаж 
түүхийн бүхий л цаг үед хамаарах түүх, соёлын биет дурсгалуудыг нүдээр 
үзүүлэн таниулахын зэрэгцээ археологийн малтлага судалгааг хийж тэдэнд 
археологийн судалгааны арга зүйн анхан шатны мэдлэгийг олгодог юм. 
Энэхүү дадлага ажлын хүрээнд 2019 оны зун сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул 
сумын Хонгор-Овоо багийн нутагт орших их нөөлөгт хэмээх хүннүгийн 
жирийн иргэдийн оршуулгын дурсгалт газарт ажилласан болно.

судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд хээрийн шинжилгээний ангийн 
удирдагчаар уБис-ийн Түүх, археологийн тэнхимийн дэд профессор, 
археологич, доктор (Ph.D) Т.идэрхангай, эрдэм шинжилгээний ажилтнаар 
тэнхимийн багш с.Оргилбаяр, эрдэм шинжилгээний ажилтан Д.Цэнд, 
Б.Батчимэг, Б.Амгаланбат, Э.Даваахүү, П.Эрдэнэпүрэв нар болон Археологийн 
I, II, III, Түүхийн I ангийн 21 оюутан, 2 жолоочийн хамт нийт 30 хүн 06-р 
сарын 04-нөөс 06-р сарын 24-нийг хүртэл 21 хоног Орхон голын хөндийд 
байрлан ажиллалаа. мөн малтлага судалгааны явцад ОХу-ын Барнаул хотын 
Алтайн улсын их сургуулийн Археологи, угсаатны зүй, музей судлалын 
тэнхимийн эрхлэгч, археологич доктор (Sc.D), профессор А.А.Тишкин, тус 
тэнхимийн багш, археологич, доктор (Sc.D) Н.Н.серегин нар хүрэлцэн ирж 
малтлагын ажилтай танилцан судалгааны ангийн зөвлөхөөр ажиллав. 

их нөөлөгтийн дурсгалт газрын тухай. сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул 
сумын Хонгор-Овоо багийн нутаг, Орхонтуул сумын хуучин төвийн баруунтаа 
харагдах баруун хойноос зүүн урагш сунасан сүрлэг хайрханы хойд талын 
гурван шовх орой бүхий уулыг их нөөлөгт хэмээн нутгийнхан нэрлэх аж. уг 
уулын хойд талаар Орхон гол урсан өнгөрөх бөгөөд баруун хойд талд голын 
дээгүүр гарсан төмөр замын гүүр бий. их нөөлөгт уулын орчим нь Чулуун 
зэвсэг, Хүрэл зэвсэг болон Хүннүгийн үед хамаарах олон төрлийн дурсгалаар 
баялаг юм. Энэхүү уулын баруун талын мааньтын дурсгалын талаар 
уБис-ийн Археологийн тэнхимийн төгсөгч Н.мандалсүрэнгийн 2015 онд 
мэдээлснээр уБис-ийн багш Т.идэрхангай 2018 онд сэлэнгэ аймгийн зарим 
сумдын нутгаар археологийн хайгуул судалгаа хийж байхдаа их нөөлөгтийн 
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дурсгалуудыг анх бүртгэн баримтжуулж эрдэм шинжилгээний эргэлтэд 
оруулжээ. 

их нөөлөгт уулын нар ээсэн энгэр бэлээр хоорондоо ялимгүй зайтай 
байрлах Хүннүгийн 6 бүлэг дурсгалт газар бий. Бид эдгээр дурсгалт газрыг 
баруун талын өвөрт орших газраас эхлэн их нөөлөгт I-ээс VI хэмээн тус 
тус дугаарлан бүртгэж нарийвчилсан дэвсгэр зургийг хийсэн билээ. Энэхүү 
дурсгалт газруудын ихэнх булш нь чулуун дараасныхаа төвд дөрвөлжин 
хэлбэрийн чулуун хашлагатай байгаа нь сонирхолтой бөгөөд зарим газарт 
үүдэвч бүхий том булш үйлдсэнээрээ онцлогтой. 2019 оны оюутны зуны 
хээрийн дадлагын хүрээнд их нөөлөгт I дурсгалт газраас 3, их нөөлөгт II-
оос 1, их нөөлөгт III-аас 3 булшийг тус тус сонгож малтлага судалгааны 
ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 

Дурсгалт газруудын танилцуулга
Их нөөлөгт I. Энэхүү дурсгалт газар нь их нөөлөгт уулын баруун хойд 

талын шувтарга үзүүрийн урд талд зүүн хойноос баруун урагш чиглэсэн 
жалгын зүүн дэнж дээр, их нөөлөгт II-ын баруун хойд талд байрлана. Нийт 
69 булшнаас бүрдэх бөгөөд ихэнх булшны чулуун дараасны төв хэсэгт том 
чулуудаар дөрвөлжин хэлбэрийн хашлага үйлдсэн нь тун сонирхолтой юм. 
Бид их нөөлөгт I дурсгалт газрын урд болон төв хэсгээс 3 булшийг сонгон 
малтсан бөгөөд тэдгээрийг малтсан дарааллаар нь Булш 1, Булш 2, Булш 3 
хэмээн тус тус дугаарлав.

Их нөөлөгт II. их нөөлөгт I дурсгалт газрын зүүн урд зэрэгцэн орших 
бөгөөд хоёр дурсгалт газрын хооронд ямар нэгэн дурсгалгүй багахан 
зурвасаар зааглагдана. Энэхүү дурсгалт газар нь их нөөлөгт I болон 
III дурсгалт газруудаас бага зэрэг өндөрлөг буюу уулын баруун талын 
энгэрт орших бөгөөд нийт 12 булштай. Эдгээр булш нь их нөөлөгт I-ийн 
булшнуудаас харьцангуй том хэмжээтэй төдийгүй ихэнх нь үүдэвчтэй 
гэдгээрээ зэрэг дэвийн ялгаатай байдлыг агуулж байх боломжтой юм. Энд 
үүдэвчтэй язгууртны булш 7 байх ба бид Булш 3 дугаартай дурсгалыг сонгож 
малтан судалсан болно.

Их нөөлөгт III. их нөөлөгт уулын баруун урд өвөрт, зүүн урдаас баруун 
хойш уруудсан хайлаас мод бүхий жалгын хойд дэнж дээр, их нөөлөгт I, 
II дурсгалт газруудын өмнө талд 100 м орчим зайд байрлана. уг газарт 
нийт 117 оршуулгын дурсгал байх бөгөөд мөн адил ихэнх булшны төв 
хэсэгт дөрвөлжин хэлбэрийн хашлага чулуу үйлдсэнээрээ онцлог юм. Бид 
энэхүү дурсгалт газрын баруун хойд, төв болон зүүн хойд хэсгүүдэд орших 
дурсгалуудыг малтсан дарааллаар нь Булш 1, Булш 2, Булш 3 хэмээн тус тус 
дугаарлан малтан судаллаа.
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Их нөөлөгт IV. их нөөлөгт III дурсгалт газрын урдуур өнгөрөх жалгын 
урд дэнж дээр, уг дурсгалт газрын зүүн урд нийт 12 булштай дурсгалт газар 
бий. Эдгээр булшнаас 10 нь төв хэсэгтээ дөрвөлжин хэлбэрийн хашлага 
чулуутай бол 2 нь дугуй цагирган хэлбэрийн чулуун дараастай юм.

Их нөөлөгт V. уг газар нь өмнөх дурсгалт газрын зүүн талын дэнж 
дээр, их нөөлөгт уулын урд өвөрт оршино. Нийт 18 булштай бөгөөд үүнээс 
үүдэвчтэй язгууртны булш 5, дөрвөлжин хэлбэрийн хашлагатай булш 8, 
дугуй цагирган хэлбэрийн чулуун дараас бүхий 5 булштай ажээ. 

Их нөөлөгт VI. Энэ дурсгалт газар нь их нөөлөгт уулын зүүн урд өвөрт, 
хоёр жалганы дунд орших тэгш дэнж дээр байрлана. Энд нийт 69 булш бий. 
Эдгээрээс 26 булш нь дугуй цагирган хэлбэрийн чулуун дараастай бол 43 
нь төв хэсэгтээ дөрвөлжин хэлбэрийн хашлага чулуутай байлаа. мөн уг 
дурсгалт газрын булшнуудыг хооронд нь маш ойрхон зайтай буюу бөөрөөр 
нь нийлүүлэн үйлдсэн байв.

Малтлага судалгаа
Их нөөлөгт I. Булш 1 нь дурсгалт газрынхаа зүүн урд хэсэгт байрлах 

бөгөөд өнгөн хөрсний цэвэрлэгээний дараах байдлаар чулуун дараас нь төв 
хэсэгтээ 4.5 х 3 м хэмжээтэй дөрвөлжин хэлбэрийн хашлага чулуутай байлаа. 
Бид хашлага чулууг үлдээн жижиг чулуудыг хуулан авч хашлаган доторх 
оршуулгын нүхний толбыг дагуулан доош малтахад 2.3 м гүнээс модон 
авс бүхий оршуулга илэрсэн юм. Талийгаачийн доод мөчдийн яс нь анхны 
байрлалаа хадгалж үлдсэн ч толгой, цээж хэсэг болон оршуулгын тахилын 
хэсэг нь эрт үед тоногдсоны улмаас анхны зохион байгуулалтаа алдаж эмх 
замбараагүй байдалтай байв. Энэ булшны малтлагын явцад оршуулгын үеэс 
6 ширхэг хув, 1 ширхэг үнэт чулуун сувс зэргээс бүрдсэн бугуйвч, шавар 
ваар савны хагархайнууд, үйсэн эдлэл, ясан савх, зүүлтний ясан чимэглэл, 
хүрэл толины хагархай зэрэг олдвор хэрэглэгдэхүүн илэрсэн болно.

Харин Булш 2 нь өмнөх Булш 1-ийн баруун талд зэрэгцээ байрлана. 
Өнгөн хөрсний цэвэрлэгээний дараах байдлаар чулуун дараас нь 5.5 х 3.8 
м хэмжээтэй байсан бөгөөд тодорхой зохион байгуулалт мэдэгдэхгүй байв. 
Бид чулуун дараасыг хуулж шалыг тэгшилэхэд нүхний толбо мэдэгдэж 
эхэллээ. малтлагыг цааш үргэлжлүүлэхэд 2.1 м гүнээс оршуулга илрэв. уг 
булшны чулуун дараас нь тоногдсон мэт эмх замбараагүй байсан ч оршуулга 
нь тоногдоогүй, анхны байрлалаа хадгалж үлджээ. Хавтгай чулуудаар 
нүхний хэлбэрийг дагуулан авс хийж хүнээ толгойгоор нь зүүн хойш 76 
хэмд хандуулан, тэнэгэр байдлаар дээш харуулан тавьсан байна. уг булшны 
малтлагаас нумын наалт, сумын зэв, бүсний төмөр арал, ясан савх, ясан 
халбага, дотроо бод малын булууны ястай бүтэн ваар 1 болон жижиг ваар 1 
зэрэг сонирхолтой олдвор хэрэглэгдэхүүн анхны байрлалаараа илрэв.
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Булш 3 нь дурсгалт газрынхаа баруун урд захад оршино. Энэ 
булшны чулуун дараас нь төв хэсэгтээ 3.8 х 2.3 м хэмжээтэй, дөрвөлжин 
хэлбэрийн хашлага чулуутай юм. Бид хашлага чулууг үлдээж, бусад зохион 
байгуулалтгүй жижиг чулуудыг хуулан хашлаган доторх оршуулгын нүхний 
толбыг дагуулан доош малтахад 2.35 м гүнээс модон авс бүхий оршуулга 
илэрсэн боловч эрт үед тоногдсоны улмаас анхны зохион байгуулалтаа 
алджээ. Хүний ясны доод мөчдийн яс нь анхны байрлалаараа боловч маш 
үмхэрч муудсан бол харин дээд мөчдийн болон цээжний хөндийн яснууд 
нь тонуулчдын гарт өртөж, эмх замбараагүй байдалтай байлаа. малтлагын 
явцад оршуулгын хэсгээс төмөр эдлэл, нүхэлсэн аргалын шагай, нумын ясан 
наалт, гичир зэрэг эд өлгийн зүйлс илэрсэн болно.

Их нөөлөгт II. уг газрын Булш 3 нь анх газрын хөрсөн дээр дугуй 
цагирган хэлбэрийн чулуун дараастай, зүүн урд хэсэгтээ жижиг үүдэвчтэй 
байлаа. Харин өнгөн хөрсний цэвэрлэгээний дараах байдлаар төв хэсгийн 
чулуун дараас нь 9 х 6.2 м хэмжээтэй, үүдэвч нь 2 х 1.3 м хэмжээтэй 
байв. Бид булшны төвд байх том чулуудыг үүдэвчний хамт үлдээн жижиг 
чулуудыг хуулж, шалыг тэгшлэн, оршуулгын нүхний толбыг тойруулан 
зохиомол талбай үүсгэн доош малтахад 1.8 м гүнээс хүний эрүүний яс, 
таг бүхий үйсэн эдлэл, авсны мод зэрэг зүйлс эмх замбараагүй байдалтай 
илэрсэн нь уг булшийг эрт үед тоносон болохыг илтгэж байв. малтлагыг 
доош үргэлжлүүлэхэд 2.4 м гүнээс оршуулгын авс цухуйж эхэлсэн бөгөөд 
авсыг цэвэрлэн оршуулгыг бүрэн гаргахад 187 х 70 см хэмжээтэй авсанд 
хоёр хүнийг зэрэгцүүлэн тавьсан оршуулга илэрсэн юм. Аль аль хүний доод 
мөчдийн яс болон нугалмын хэсгүүд анхны байрлалаараа боловч тонуулчид 
толгой хэсэг болон тахилын хэсгийг хөндөн бусниулжээ. малтлагын явцад 
оршуулгын хэсгээс нумын наалт, гичир зэрэг зүйлс илэрсэн ба харин тахилын 
хэсгээс уран хийцтэй, маш сайн шатаалттай бүтэн шавар ваар 1, дотроо бод 
малын булууны ястай бүтэн ваар 1 тус тус илэрсэн болно.

Их нөөлөгт III. уг дурсгалт газрын баруун хойд хэсэгт буюу жалга 
руу түрж орсон хамар дээр орших дурсгалыг Булш 1 хэмээн дугаарлаж 
малтан судалсан бөгөөд өнгөн хөрсний цэвэрлэгээний явцад чулуун дараас 
нь эвдэрч зохион байгуулалтаа алдсан боловч дөрвөлжиндүү хэлбэрийн 
хашлага чулуутай байсан шинж ажиглагдаж байлаа. Дараас чулуудыг хуулж 
оршуулгын нүхний толбыг дагуулан доош малтахад 1.3 м гүнээс хүний 
оршуулга илэрсэн юм. Хүнээ толгойгоор зүүн хойш хандуулан тавьсан бөгөөд 
ясны байрлалаас харахад уг булш нь эрт үед тоногдсон болох нь мэдэгдэж 
байв. мөн хүний хөл орчмоос хүүхдийн яс илэрсэн нь тун сонирхолтой 
байлаа. малтлагын явцад оршуулгын хэсгээс төмөр хутга, төмөр арал, төмөр 
шөвөг, шилэн сувс, чулуун сувс, ясан эдлэл зэрэг олдворууд олдсон юм.

Дурсгалт газрын төв хэсэгт байрлах булшнуудаас зохион байгуулалт 
нь илт мэдэгдэх дунджаас том хэмжээтэй нэгэн булшийг Булш 2 хэмээн 
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дугаарлан малтан судлав. Булшны дараасны төв хэсэгт 4.5 х 2.1 м хэмжээтэй 
дөрвөлжин хэлбэрийн чулуун хашлагатай. Бид хашлага чулууг үлдээн бусад 
жижиг чулуудыг хуулан авч хашлаган доторх оршуулгын нүхний толбыг 
тойруулан зохиомол талбай үүсгэн доош малтахад 2.2 м гүнээс тоногдож 
зохион байгуулалтаа алдсан, модон авс бүхий хүний оршуулга илэрсэн юм. 
малтлагын явцад оршуулгын дээд талаас үхрийн толгой, оршуулгын хэсгээс 
нумын наалт, нумын гичир, сумын зэв, ясан савх зэрэг олдворууд илэрсэн 
бөгөөд харин хойлгын хэсэгт адууны толгойг аман хүзүү, 4 туурайн хамт 
дагалдуулсан байлаа.

их нөөлөгт III дурсгалт газрын зүүн хойд хэсэгт жалгын ирмэг дээр 
Булш 3 байрлана. уг булш нь төв хэсэгтээ 3.2 х 3.4 м хэмжээтэй дөрвөлжин 
хэлбэрийн хашлага чулуу бүхий чулуун дараастай юм. Хашлага чулууг үлдээн 
бусад жижиг чулууг хуулж, оршуулгын нүхний толбоор доош малтахад 2.1 
м гүнээс зүүн хойш хандуулсан модон австай, тоногдсоны улмаас анхны 
зохион байгуулалтаа алдсан хүний оршуулга илэрлээ. малтлагын явцад 
нумын наалт, нумын гичир, ясан эдлэлүүд болон бүсний төмөр арал зэрэг 
зүйлс илэрч олдов.

ТоВч ДүгнЭлТ
улаанбаатарын их сургуулийн Археологийн тэнхимийн судалгааны 

багийн их нөөлөгт хэмээх газарт малтан судалсан эдгээр 7 булш нь гадаад 
болон дотоод зохион байгуулалтын хувьд ихэд сонирхолтой бөгөөд бусад 
дурсгалт газрын Хүннүгийн жирийн иргэдийн булшнуудаас зарим онцлог 
шинжээрээ ялгарч байна. Тухайлбал дийлэнх Хүннү булшны дараас чулууны 
төв хэсэгт байх хашлага чулуудыг дөрвөлжиндүү эсвэл дугуйдуу хэлбэртэй 
үйлдэхдээ эхлээд том чулуудаар хэлбэр гарган дараа нь дотор болон гаднаас нь 
жижиг чулуудаар чигжсэн байдаг. Харин их нөөлөгтийн булшнуудын чулуун 
дараасны төв хэсэгт байх дөрвөлжиндүү хэлбэрийн хашлагыг үйлдэхдээ 
том чулуудаар тухайн үеийн өнгөн хөрсөн дээр тавьж гадна талаар нь цөөн 
хэдэн чулуугаар хашиж, дотор талыг нь жижиг чулуудаар дүүргэж байсан нь 
цэвэрлэгээний дараах байдлаас мэдэгдэж байна. Тодруулбал эдгээр булшны 
гадаад зохион байгуулалтыг ажиглахад ихэнх булш нь тоногдсон шинжтэй 
боловч дөрвөлжиндүү хэлбэрийн хашлага чулууны гадуур байх жижиг 
чулуудыг тухайн хашлаган дотроос авч шидсэн байж болох юм хэмээн үзэж 
болно. Өөрөөр хэлбэл их нөөлөгтийн булшнууд нь дөрвөлжин хэлбэрийн 
хашлага, түүний дотор дараас чулууд бүхий шинжээрээ Хүрэл зэвсгийн 
үеийн дөрвөлжин булштай ямар нэгэн байдлаар холбоотой байж болзошгүй 
хэмээн таамаглахад хүргэж байна. мөн хэдийгээр тоногдсон ч булшны 
авс, тахилын болон оршуулгын хэсгээс бүрдсэн дотоод зохион байгуулалт 
болон дагалдуулсан эд өлгийн зүйлс зэргээрээ Хүннүгийн жирийн иргэдийн 
булшны хэв маягтай таарч байгаа нь онцлог юм.
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Хүннүгийн жирийн иргэдийн булшийг дөрвөлжин булшнаас үүссэн 
хэмээн Ц.Доржсүрэн, Д.Наваан, Д.Цэвээндорж нарын манай ахмад 
археологичид үздэг бөгөөд профессор Д.Түмэн дөрвөлжин булш, хүннү 
булшнаас гарсан хүний яснуудыг антропологийн хэв шинжээрээ хоорондоо 
ижил төстэй гэж үзжээ. Харин профессор Ц.Төрбат “Хүннүгийн жирийн 
иргэдийн булш” хэмээх бүтээлдээ Хүннүгийн археологийн соёл бүрэлдэхэд 
дөрвөлжин булшны соёлын хүн ам зохих хэмжээгээр нөлөөлсөн болохыг 
дөрвөлжин булш, хүннү булшны гадаад, дотоод зохион байгуулалт болон 
хүнээ тавьсан чиглэл зэрэгт үндэслэн дүгнэжээ1. Тэгвэл бидний малтан 
судалсан их нөөлөгтийн булшнууд нь гадаад зохион байгуулалтын хувьд 
дөрвөлжин булштай, дотоод зохион байгуулалт нь хүннүгийн жирийн 
иргэдийн булштай ижил төстэй байгаа нь дээрх судлаачдын таамаглалыг 
батлахад тодорхой шинэ эх сурвалж болохоос гадна монголын археологийн 
шинжлэх ухаанд туйлын ач холбогдолтой нэгэн шинэ нээлт болж байна.

Их нөөлөгтийн дурсгалт газруудын байршил
  

Их нөөлөгт I, Булш 2-ын оршуулга, болон тахилын хэсэг

1 Төрбат Ц. Хүннүгийн жирийн иргэдийн булш. улаанбаатар, 2004, т.91-101



мОНГОЛЫН АРХЕОЛОГИ - 2019

307

   

Их нөөлөгт II, Булш 3-ын дараас болон оршуулга

   

Их нөөлөгт III. Булш 2-ын дараас болондөрвөлжин хашлага

     

Их нөөлөгт I. Булш 1-ын дараас болон дөрвөлжин хашлага


