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Дөрвөлжингийн тахилгын байгууламж 
Голын суварга мэт байгууламжийг шороо, тоосго, чулууг хольж босгосон. 

Эл байгууламж нь дөрвөлжин зохиомжтой, дээшлэх тусам үелэн шатлаж, 
нарийссан суварга хэлбэртэй болох нь мэдэгдэж байв. Байгууламжийнхаа гадна 
талыг нимгэн шохойгоор шавардан өнгөлсөн байсан нь үлдэж хоцорчээ. Голын 
байгууламжийн суурийн хэсэг нь гаднах шавардлагатайгаа хадгалагдан үлдсэн. 
Түүний хэмжээ нь 5,8х5,8 м агаад өдгөө үлдэж хоцорсоныг хэмжвэл, өмнө талд 
нь 10-12 см өндөр, 270 см урт бол, зүүн талд нь 6-10 см өндөр 224 см урт бол 
баруун талд нь 10-12 см өндөр, 300 см урт хадгалагдан үлдсэн байна. Шохойн 
шавардлагын зузаан 0,3-0,5 см орчим. 

малтлагын дараах байдлаар 2 үе шатлан өрсөн чулуу шавар хольж өрсөн 
зохион байгуулалт болох нь тодорхой болов. Хамгийн дээд талд нь хүрмэн 
чулуудыг өрж хийсэн, зуувин дугуй хэлбэртэй, зүүн өмнө талын өрлөг нь нилээд 
эвдэгдэн чулуу нь нурж тарсан байдалтай байна. Өмнө буюу зүүн өмнөөс хойш 
4,3 метр, баруунаас зүүнш 3,4 метр хэмжээтэй. Энэ байгууламжийн 2 дахь үе 
нь 1-р үеэс доош 30-40 см орчим шар шавар үеэр тусгаарласан  маягтай өрсөн. 
Байгууламжийн хойт болон баруун талын өрлөг нь бүтэн байгаагаас ажиглавал 
хагас дугуйрсан булантай хэдий ч дөрвөлжин хэлбэрийн суурьтай байгууламж 
болох нь тодорхой байна. Байгууламжийн хэмжээ нь 580х580 см тэгш хэмтэй 
байна. Шаталсан энэ үе нь хавтгай нимгэн чулуудыг хавтгай талаар нь дэлдсэн 
шар шавар байгууламж дээр өрж хийсэн зохион байгуулалттай. ийнхүү шатлан 
өрсөн чулуун байгууламжийн гадуур 50 см орчим зузаан 2-3 үе тоосгоор хашин 
өрж, түүнийгээ гадна талаас нь цагаан өнгийн шохойн лагшимаар өнгөлж 
далдалсан суварга маягийн байгууламж байсан бололтой. 

Шороон далан болон хамгаалалтын сувгийн малтлага: 
Хэрэм болон шуудууны зохион байгуулалтыг мэдэх зориулалтаар хэрэмний 

өмнөд хэсэгт төв хамрын дагуу 1,0 метр өргөн, 8,0 метр урттай малтлага явуулав. 
ингэхэд хэрэмний хамгийн өндөр цэгээс шуудууны гүн хүртэл 113 см хэмжээтэй, 
шуудууны өргөн 2,1 метр хэмжээтэй. Шороон хэрмийн даланг тойрсон шуудууг 
эхэлж ухаад гарсан шороогоор нь шороон далан буюу хэрмийг үйлдсэн болохыг 
малтлагын явцаас сэргээн харж болохоор байв. Хэрэм болон далан шуудууны 
зохион байгуулалт нь дараах мэт байна. Үүнд: 

Шороон далан: Шороон даланг зүсэхдээ далангийн гадуур тойрсон 
хамгаалалтын шуудууг давхар малтсан юм. Шороон даланг байгуулахдаа 
байгалийн хөрсөн дээр шар шавар болон шороог хольж асган дэлдэх аргаар 
үйлдсэн нь илт байна. ингэхдээ шороон хэрэм нь одоогийнх шиг хавтгай овгор 
бус огцом босоо байсан нь малтлагаас мэдэгдэв. Дунджаар 5-20 орчим см 
зузаантай шавар асган дэлдэн үйлджээ.

уг шороон далан нь дөрвөлжин зохиомжтой бөгөөд шороо, шар шавар 
дагтаршуулан олон үелүүлэн хийсэн нь тодорхой байна. Хойд талын шороон 
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хоВД аЙМгиЙн МӨСТ СУМын нУТаг Бага  
аСгаТаД ЯВУУлСан Монгол-ороСын хаМТарСан “ТӨВ 

аЗиЙн археологиЙн ШинЖилгЭЭ-2” ТӨСлиЙн МалТлага 
СУДалгааны ТоВч үр ДүнгЭЭС

Т.Идэрхангай, А.А.Тишкин, В.В.Горбунов, 
Н.Н.Серегин, Д.Цэнд, Б.Батчимэг

монгол-Оросын хамтарсан “Төв Азийн археологийн шинжилгээ-2” 
төслийн хүрээнд Ховд аймгийн мөст сумын нутаг Бодончийн голын 
хөндий Бага Асгатад Түрэгийн үеийн 2 тусдаа орших тус бүр нэг тахилын 
байгууламжийн малтлага судалгааг гүйцэтгэж, шинээр 2 буган хөшөөг 
илрүүлэн судалгааны эх хэрэглэгдэхүүнийг баяжуулахын зэрэгцээгээр Бага 
Асгатын аманд нарийвчилсан хайгуул судалгааны ажлыг явуулж энэхүү 
газар хичнээн тооны түүх соёлын дурсгал буйг бүртгэн баримтжуулах ажлыг 
давхар хийж гүйцэтгэв. 

уг хээрийн судалгааны ангийн бүрэлдэхүүнд монгол улсын 
Улаанбаатарын Их Сургууль болон ОХу-ын Барнаул хотын Алтайн улсын 
их сургуулийн Археологи, угсаатан, музей судлалын тэнхимийн эрдэмтэн 
судлаачдын хамтарсан баг ажилласан болно. Үүнд: улаанбаатарын их 
сургуулийн Археологийн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D) дэд профессор 
Т.идэрхангай, тэнхимийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Д.Цэнд, Б.Батчимэг, 
улаанбаатарын их сургуулийн Археологийн тэнхимийн 2-р дамжааны 
оюутан А.Намсрай, Х.уянга, Барнаул хотын Алтайн улсын их сургуулийн 
Археологи, угсаатан, музей судлалын тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Sc.D), 
профессор А.А.Тишкин, тэнхимийн багш, доктор (Sc.D), профессор 
В.В.Горбунов, доктор (Ph.D) Н.Н.серегин, доктор (Ph.D) Т.с.Паршикова, 
доктор (Ph.D) О.с.Лихачева, тэнхимийн магистр с.с.Радовский, судалгааны 
ангийн жолооч А.Н.Толмачев нарын нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
ажиллалаа (Зураг 01).

Бага Асгат нь мөст сумын Баянзүрх багаас зүүн урагш 22,4 км, 
Хужирт багаас зүүн урагш 3 км орчимд Бодонч голын зүүн талын этгээдэд 
орших өндөрлөг дэнж газар ажээ. Энэхүү дурсгалт газар 1980-аад оны үед 
В.В.Волков хүрлийн үеийн судалгаа явуулахдаа Түрэгийн үеийн 12 тахилын 
байгууламж, 6 буган хөшөөг баримтжуулан “Оленные камни монголии” 
хэмээх 2002 онд дахин хэвлүүлсэн бүтээлдээ оруулсан1 байдаг. 

2008 онд монгол Алтай судлалын Хүрээлэнгээс зохион байгуулсан 
“монгол орны баруун хэсгийн түүх, археологийн дурсгалууд-2” төслийн 
хүрээнд археологич Ц.Төрбат, Н.Баярхүү, Т.идэрхангай нарын судлаачид 

1  Волков В.В. Оленые камни монголии. москва, 2002. стр. 111
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Бодонч голын зүүн дэнж Бага Асгатад Түрэгийн үеийн 14 тахилын онгон, 6 
буган хөшөө, 20 гаруй хиргисүүр, дугуй дараастай 6 булшийг тус тус бүртгэн 
баримтжуулсан2 нь бий.

2010 онд ОХу-ын Барнаул хотын Алтайн улсын их сургуулийн 
Археологи, музей, угсаатны зүйн тэнхимийн судлаачид гүймэг судалгаа 
явуулж тахилын онгонуудыг дугаарлан бүртгэхийн зэрэгцээ тахилын онгоны 
хүн чулууны оронд босгож тавьсан буган хөшөөдийн цаасан хэв хуулгыг авч 
баримтжуулжээ3. 

Бид энэхүү дурсгалт газар судалгаа явуулахдаа Оросын талын удирдагч 
А.А.Тишкины 2010 оны бүртгэлийн дугаараар дурсгалуудыг дугаарлан 
малтлага судалгааны ажлаа гүйцэтгэв. Оросын талын судлаачид энэхүү 
дурсгалт газрыг 2010 онд бүртгэж авсан бүртгэлээрээ “Хужирт” хэмээн 
нэрлэж тэмдэглэлээ хийв. Хужирт гэдэг нь энэхүү дурсгалт газраас баруун 
хойш 3 км орчимд орших хуучин бригадын төвийг нэрлэхийн зэрэгцээ мөн 
бригадын төвийн зүүн талаар урсан Бодонч голд нийлэх жижиг горхийг 
Хужирт гэх ажээ. Харин бид энэхүү дурсгалт газрыг нутгийнхны нэрлэдэг 
нэршлийг баримтлан Бага Асгат хэмээн судалгааны ангийн тайлан болон 
тэмдэглэлдээ оруулсан болно. 

Бага Асгатад явуулсан 2019 оны бүртгэл судалгаагаар нийт 107 дурсгал 
хамрагдснаас Хүрэл зэвсгийн үеийн хиргисүүр нийт 49 буйгаас хүрээгүй 28, 
хүрээтэй 21, мөнгөн тайгийн соёлын булш 8, дугуй дараастай булш 24, буган 
чулуун хөшөө 11, Түрэгийн үеийн тахилын байгууламж 15 тус тус бий. Эдгээр 
дурсгалаас хүрэл зэвсгийн үеийн 1 хиргисүүр, Түрэгийн үеийн 1 тахилын 
байгууламжийг Бодончийн голын хөндийгөөр тавьсан засмал замын авран 
хамгаалах малтлага судалгааны ажлын явцад малтсан нь мэдэгдэж байна. 

Түрэгийн үеийн тахилын байгууламжийн малтлага судалгаа
Бид Бага Асгатад орших Түрэгийн үеийн нийт 15 тахилын байгууламжаас 

нэгээрээ орших 2 тахилын байгууламжийг сонгон малтан судалсан болно. 
Энэхүү дурсгалт газрын тахилын байгууламжийг сонгон малтан судлах 
болсон шалтгаан хэмээвээс тус газрын тахилын байгууламжуудын ихэнх нь 
баруун хойш чиглэсэн зэл чулуутайд оршино. Түрэгийн үеийн 15 тахилын 
байгууламжаас 10 нь зэл чулуутай бөгөөд бүгд баруун хойш 295-313 хэмд 
чиглэсэн байна. Өнөөгийн монгол орны нутагт орших Түрэгийн үеийн 
тахилын байгууламжийн судалгаанаас ажиглахад 95-аас дээш хувьд тахилын 
онгоны зэл чулууг зүүн зүгт хандуулан босгосон байдаг билээ. Гэтэл цөөн 
хэдэн тохиолдолд зэл чулууг тахилын байгууламжийн баруун талаас баруун 
тийш буюу Түрэгийн тахилын зан үйлийн нийтлэг хэв маягаас эрс ялгаатай 

2  Төрбат Ц., Баярхүү Н., идэрхангай Т. “монгол Алтайн баруун хэсгийн түүх, археологийн дурсгалуу-2” төслийн 
хээрийн шинжилгээний ангийн тайлан II хэсэг. мАсХ-ийн ГБсХ, улаанбаатар, 2009, т. 67-69 
3 Тишкин А.А., идэрхангай Т., Горбунов В.В., серегин Н.Н. Захоронение лошади в Тюркской оградке №5 
памятника Хужирт-I (монгольский Алтай). // сохранение и изучение Культурного Наследия Алтайского Края, 
сборник научных  статей, Выпуск XXV, Барнаул, 2019, стр. 290-297
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үйлдсэн нь ихээхэн сонирхолтой байдаг. Үүний гол төлөөлөл Бага Асгатын 
дурсгалт газар юм. 

Тахилын байгууламж № 5
Энэхүү дурсгал нь Бага Асгатад орших хамгийн зүүн урд талын зэрэгцээ 

4 тахилын байгууламжаас зүүн хойш 37 хэмд 126 м зайд оршино. Тахилын 
байгууламж нь дөрвөлжин хашлага, түүний баруун талд босгосон хөшөө 
чулуу, хөшөө чулуунаас баруун тийш цувруулан босгосон 8 зэл чулуунаас 
бүрдэнэ. Бид тахилын дөрвөлжин хашлаганы төв хэсгээр дайруулан хойноос 
урагш чиглэсэн 20 см өргөн хөндлөн огтлолын хамрыг үлдээж тахилын 
хашлагыг бүрэн багтаасан 7 х 7 м, тахилын хашлаганаас баруун тийш 
залгуулан зэл чулуудыг бүрэн багтаан 1 м өргөн 31 м урт талбайгаар өнгөн 
хөрсний цэвэрлэгээг гүехэн хэсэгт 10 см, зарим хэсэгт 22 см гүнтэй хийж 
гүйцэтгэв (Зураг 02). Цэвэрлэгээний явцад тахилын байгууламж эрт үед 
ихээхэн хөндөгдсөн нь илэрхий мэдэгдэж байсан ба зүүн урд талын хашлаганы 
гадна талаас бог малын нурууны нугалам 1, зүүн урд талын хашлаганы дотор 
талаас бодын хавирга 1 тус тус илэрч олдов. Тахилын хашлагын хэмжээ 4,5 
х 4,5 м (Зураг 03). 

Өнгөн хөрсний цэвэрлэгээний баримтжуулалтыг гүйцэтгэсний дараа 
тахилын хашлаганы дотор болон гадна талын бүх чулууг хуулан авч цэвэрлэхэд 
тахилын байгууламжийн төв хэсэгт адууны хавирганы яс илэрч олдов. Энэ 
үеийн гүн 40-45 см. Түүнчлэн тахилын дөрвөлжин хашлагыг дүүргэж том 
жижиг чулууг 4-5 үе давхарлан шороотой хольж хийсэн нь мэдэгдэнэ (Зураг 
04). Бид хөндлөн огтлолыг зурсны дараа 20 см өргөн хамрыг авч тэгшилэхэд 
тахилын дөрвөлжин хашлаганы төв хэсэгт 2,6 х 1,6 м хэмжээтэй бор толбо 
илэрч мэдэгдэв. Толбоор малтлагыг үргэлжлүүлэхэд 80 см гүнд нэлээд 
хөндөгдсөн адууны яснууд илэрсэн нь сонирхолтой бөгөөд монгол улсын 
нутгаас илэрсэн анхны тохиолдол болж байна. Адууны ясыг баримтжуулж 
аваад доош шалган үзэхэд ямар нэгэн зүйл илрээгүй учир малтлагыг зогсоов.     

мөн малтлагын явцад тахилын байгууламжийн баруун талын төв 
хэсэгт босгосон хөшөө чулууг шалган малтан судлахад энэхүү хөшөө нь 
буган чулуу хөшөө болох нь тодорхой болов. учир нь түрэгүүд тахилын 
байгууламжийн баруун талд хүн чулууны оронд өмнө үйлдсэн буган 
хөшөөг босгохдоо толгойгоор нь доош харуулан зоосны дүрслэлтэй талууд 
нь газар булагдаж буган хөшөө хэмээн мэдэгдэх зүйлгүй болсон байлаа. 
Бид буган хөшөөг малтан баримтжуулалтыг гүйцэтгэхэд Евразийн амьтны 
дүрслэлгүй хөшөө болох нь мэдэгдэв. уг хөшөөг бор шаргал өнгийн боржин 
чулуугаар үйлдсэн бөгөөд хөшөөний нүүр талын дээд хэсгээр ташуу зураас 
сийлээгүй ба хүзүүний зүүлтний 4 хонхор, түүний доор балтаг бүхий жижиг 
чичлүүр хутга, хөшөөний баруун талын дээд хэсэгт жижиг цагирган ээмэг, 
ээмэгний доор хүзүүний зүүлтний зууван дугуй 4 хонхор, хөшөөний хойд 
талд хүзүүний зүүлтний зууван дугуй 4 хонхор, хөшөөний зүүн талын дээд 
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хэсэгт жижиг цагирган ээмэг, ээмэгний доод талд хүзүүний зүүлтний зууван 
дугуй 4 хонхор, түүний зүүн доод талд хоромсого бүхий нумыг сийлсэн нь 
маш бүдэг байдалтай харагдана. Бид баримтжуулалтыг хийж гүйцэтгэсний 
дараагаар буган хөшөөг яг өмнө байсан анхны байдалд нь оруулан босгож 
тавьсан болно. Түүнчлэн буган хөшөөнөөс баруун хойш 313 хэмд газрын 
хөрсөн дээр 7 зэл чулуу мэдэгдэж байсан бөгөөд эдгээр 7 зэл чулууг багтаан 
тахилын байгууламжийн малтлагын талбайгаас үргэлжлүүлэн 1 м өргөн 
31 м урттай талбайгаар өнгөн хөрсний цэвэрлэгээг 10-12 см гүн цэвэрлэж 
шалгахад 5 болон 6-р зэл чулууны дунд хэсэгт 1 зэл чулуу байсан нь хугарч 
мэдэгдэхгүй болсон ч цэвэрлэгээний явцад түүний суурь хэсгийн ёзоор нь 
газарт үлдсэн нь илэрлээ. Зэл чулууны малтлагын явцад ямар нэгэн шатсан 
галын ором болон эд өлгийн зүйлс илрээгүй болно.   

Тахилын байгууламж № 6
Энэхүү тахилын байгууламж нь өмнөх малтан судалсан 5-р дурсгалаас 

зүүн хойш 42 хэмд 56 м зайд оршино. Тус тахилын байгууламжийн баруун 
хойд талд 23 м зайд хүрээгүй том хиргисүүр, түүний зүүн урд талд 20 м 
зайд нэг буган хөшөө булагдсан байсныг тус тус илрүүлэн баримтжуулав. 
Тахилын байгууламж нь зэл чулуу, хөшөө чулуугүй зөвхөн дөрвөлжин 
халшага, түүнийг дүүргэж үйлдсэн дараас чулуудаас бүрдэнэ.  

Бид малтан судлахаас өмнөх үеийн баримтжуулалтыг гүйцэтгэсний 
дараагаар тахилын байгууламжийн төв хэсгээр хойноос урагш дайруулан 
хөндлөн огтлолын 20 см өргөн хамрыг татаж тахилын хашлагыг бүрэн 
багтаасан зүүнээс баруун 4 м, хойноос урагш 4.5 м хэмжээтэй дөрвөлжин 
талбайгаар өнгөн хөрсний цэвэрлэгээг гүн хэсэгт 20 см, зарим хэсэгт 10 
см гүнээр явуулав. Цэвэрлэгээний дараа чулуун хашлага хойноос урагш 
2,9 м, зүүнээс баруун тийш 2.9 м хэмжээтэй болох нь тодорхой мэдэгдлээ. 
Цэвэрлэгээний явцад ямар нэгэн зүйл илэрсэнгүй. Цэвэрлэгээний дараа 
тахилын байгууламжийн гадаад бүтэц тодорхой болсон бөгөөд дөрвөлжин 
хашлаганы хойд талын хашлагын зүүн хойд булангийн болон дунд хэсгийн 
нийт 2 хавтан, зүүн талын хашлаганы зүүн урд булангийн залгаа 2 хавтан, 
урд хашлагын 4 хавтан, баруун талын хашлаганы баруун хойд талын 1 хавтан 
баруун тийш налан унасан байдалтай тус тус мэдэгдэв. Дөрвөлжин хашлагын 
дотор талд том жижиг чулуугаар дүүргэж тэгшилсэн бол дөрвөлжин 
хашлаганы гадна талаас манаж дарсан дараас байсан нв хашлаганы урд 
болон зүүн талд харагдана. Тахилын байгууламжийн малтлагыг цааш 
үргэлжлүүлэн түүний дотор болон гадна талаас манаж дарсан бүх чулуудыг 
авч тэгшилэхэд хашлага чулууны төв хэсэг 130 х 90 см хэмжээтэй бор толбо 
илэрсэн ба толбоор доош шалгахад ямар нэгэн зүйл илэрч олдоогүй учир 
малтлагыг зогсоож нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэв. малтлаын гүн 50 см 
болно.
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ТоВч ДүгнЭлТ
Бидний малтан судалсан 2 тахилын байгууламж нь Евразийн хэмжээнд 

тархсан Түрэгийн үеийн нийт тахилын байгууламжтай гадаад бүтэц зохион 
байгуулалтаараа ижил төстэй ч 5-р тахилын байгууламж нь баруун талдаа 
хөшөө чулуутай, хөшөө чулуунаас баруун хойш 313 хэмд чиглэсэн зэл 
чулуутай гэдгээрээ онцлог болно. Түүнчлэн тус тахилын байгууламжийн 
төв хэсэгт 80 см гүнээс адууны бүтэн араг яс (хожим тонуулчид анхны 
байрллыг нь хөдөлгөжээ) илрэн олдсон нь монгол улсын нутагт явуулсан 
энэ үеийн дурсгалын судалгаанаас анх удаагаа олдож буйгаараа шинэлэг 
бөгөөд ихээхэн сонирхолтой судалгааны эх хэрэглэгдэхүүн боллоо хэмээн 
үзэж байна. Бидний илрүүлсэн энэхүү судалгаатай ижил адууны бүтэн яс 
манай орны хил залгаа бүс нутаг болох ОХу-ын уулын Алтайн Булан кобы-
IV4, Кара коба-I5, Кишнег Атудар, мендур-соккон-I6 зэрэг дурсгалаас урьд 
өмнө илэрч байжээ. 

 Зураг 01. Монгол-Оросын хамтарсан хээрийн шинжилгээний ангийн 
судлаачдын бүрэлдэхүүн

4  мамадаков Ю.Т. Ритуалные сооружения Булан кобинской культуры. // Археология Горного Алтая. Барнаул, 1994, 
стр. 58-63
5  могильников В.А. Культовые кольцевые оградки и курганы Кара Кобы-I. // Археологические и фольклорные 
источники по истории Алтая. Горно-Алтайск, 1994, стр. 94-116
6 соенов В.и., Эбель А.В. Ритуальные сооружения могильника мендур-соккон-I. // известия лаборатории 
археологии. Горно-Алтайск, 1997. Вып.2. стр. 103-115 
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 Зураг 02. 5-р тахилын байгууламжийн цэвэрлэгээний дараах ерөнхий 
байдал

 
 

Зураг 03. 5-р тахилын байгууламжийн дөрвөлжин хашлаганы гар зургийн 
баримтжуулалт 
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Зураг 04. 5-р тахилын байгууламжийн хоёрдугаар үеийн малтлагын дараах ерөнхий 
байдал


