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Мөнхбатын ОЧИРЦЭНД

ДАРХАД АМАН АЯЛГУУНЫ ЭГШИГ 
АВИАЛБАРЫН ТОГТОЛЦОО 

Дархадууд Хөвсгөл аймгийн хойд хязгаар Хөвсгөл нуур орчим Рэнчинлхүмбэ, Цагааннуур, Улаан-Уул, Баянзүрх 
сумдын нутгаар амьдардаг, монголын уламжлалт бөө мөргөлийн соёлыг хадгалж үлдсэн өвөрмөц угсаатны бүлэг 
юм. Дархад бол Монгол нутгийн умард хэсэгт байсан ойн иргэдийн залгамж бөгөөд монгол, түрэг овог аймгаас 
бүрэлджээ. Бид дархад аман аялгууны эгшиг авиалбар түүний бүрэлдэхүүнийг хос эсрэгцлийн зарчмаар  гаргахыг 
зорив. 

Түлхүүр үг: Нутгийн аялгуу, дархад аман аялгуу, эгшиг авиалбар, хосын зарчим, утга ялгах 
Зохиогчийн т у х ай: Мөнхбатын ОЧИРЦЭНД, юниорийн эрдэм шинжилгээний жилтан, Шинжлэх ухааны 

академийн Хэл зохиолын хүрээлэн (Монгол улс, Улаанбаатар хот) (ochirtsend_m@mas.ac.mn). 
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ЛИНГВИСТИКА

Г.  Д.  Санжеев, 1927 онд дархад нутгаар хэл, 
аман зохиолын судалгаа хийж, “Дархадууд”, 
“Дархад аялгуу аман зохиол” гэдэг хоёр ном 
хэвлүүлсэн ба дархад аялгууны тухай монголч 
эрдэмтэд янз бүрээр тайбарлан бичжээ. 
Я.  П.  Шишмарев “Дархад аялгууг хорь буриад 
аялгуунд ойрхон”, Б.  Я.  Долбежев “Дархадын 
хэл манай Эрхүүгийн буриад хэлтэй ойр бөгөөд 
халимаг аялгууны шинжийг хадгалсан зүйл ч 
бий” гэжээ. А.  Д.  Руднеев дархадуудыг буриад 
аялгуунаас дөрвөд аялгуунд шилжиж байгаа 
завсрын аман аялгуутан, А. В. Бурдуков, ойрад 
аялгуунд илүү ойрхон, Г.  Д.  Санжеев ойрад, 
буриад аялгууны завсрын шинжийг хадгалсан 
гэх мэтээр тодорхойлсон байна. Бид дархад аман 
аялгууны ангиллын асуудлыг энэ судалгаанд 
голчлон үзэлгүйгээр эгшиг авианы бүрэлдэхүүн 
хэсгийг тодруулахад анхаарлаа хандуулсан 
билээ.  Д. Төмөртогоо “Дархадын аман аялгууны 
урт эгшиг, тэдгээрийн үүслийн тухай товч 
тэмдэглэл”, “Дархадын салбар аман аялгуу” 
зэрэг өгүүлэл бичсэн бөгөөд дархад аман аялгуу 
нь ерөнхий шинжээрээ Халх, Ойрад, Буриад 
аялгууны дундын байдалтай юм [Хэл зохиол, 
1967. Х. 196] гэжээ. Ц. Шархүү “Дархадын аман 
аялгууны авиа зүй” дипломын ажил, Ж.Санжаа 
“Дархад аялгууны урт эгшгийг авиалбарын 

түвшинд судалсан нь” өгүүлэл, Д.  Туяа 
“Дархадын салбар аман аялгууны онцлог” зэрэг 
бүтээл дархад аялгуу судлалд үнэтэй хувь нэмэр 
оруулсан билээ. Э.Баярчимэг “Өдгөө монгол 
хэлний олон нутгийн аялгуу нь төв аялгуундаа 
ойртсоор байгаа ба энэ нь хурдсах тусам аялгуу, 
аман аялгуу, салбар аман аялгууны авиа зүй, хэл 
зүй, үгсийн сангийн өвөрмөц ялгаа нь арилсаар 
байна. Тиймээс энэ бүгдийг хадгалан үлдээхийн 
тулд өмнөх үеийн судлаачдын судалсан 
бүтээлийг хойч үедээ сурталчлан таниулах, 
үргэлжлүүлэн судлах хэрэгтэй [Баярчимэг, 2018. 
Х. 51] хэмээн үзсэн нь нэн чухал санаа юм.

Дархад аман аялгууг нэлээд хожуу судалж 
эхэлсэн  манай улсад 1962 онд профессор 
Б.  Ринчений удирдсан шинжилгээний анги 
Хөвсгөл, Булган аймагт ажиллаж, дархад, 
урианхай, буриадын аман аялгуу судлах 
материал цуглуулснаар дархад аялгууны 
судалгааны эхлэлийг тавьсан байна. 

Бид дархад аман аялгууны авиалбар зүйн 
нэгж болох эгшиг авианы утга ялгах ба үл ял-
гах шинжийн тухайд авч үзэж, авиалбар зүйн 
үндсэн ойлголт түүний судлах зүйл, хэлэхийн 
явцад дархад аман аялгууны эгшиг авиа нэг 
бүрийн үгийн бүтцэд гүйцэтгэх үүргийг тодор-
хойлох шаардлагатай болж байна. 
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Энэхүү судалгааг хийхдээ эх хэрэглэгдэхүүн 
болгож Г. Д. Санжеев. Дархатский говор и фоль-
клор. Л.,1931., Д.Туяагийн “Дархадын салбар 
аман аялгууны онцлог” (2011) докторын ажлын 
хавсралт хэсгийн аман аялгууны тольд орсон 
үгсээс түүвэрлэн авч эх хэрэглэгдэхүүн болгон 
ашигласнаас гадна Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх 
сумын дархад М. Ганзориг, нас 30. 2021 оны  4-р 
сарын 3-ны өдөр уулзан ярилцаж тэмдэглэж 
авав. Мөн Хөвсгөл аймгийн Рэнчинлхүмбэ су-
мын дархад Шарнууд овогтой А.  Ням-Эрдэнэ 
нас 27 Улаанбаатар хотод хувийн аж ахуй эрхэ-
лдэг хотод орж ирээд 4 жил болж байгаа. Эхнэр 
хүүхдийн хамт амьдардаг. 2021 оны 4 дүгээр 
сарын 02-нд уулзан ярилцаж, асуулгийн аргыг 
хэрэглэн тэмдэглэл хөтлөсөн ба өмнөх судла-
ачдын бүтээлд ашигласан үгсийг түүвэрлэн авч 
лавшруулан тодруулах зорилгоор ашиглав.

2022 оны 3 сарын 4-ний өдөр Цахим суврага 
төрийн бус байгууллагын хамт олонтой Хатга-
лаас гаран Ханх сумаар дамжин өнгөрч, Рен-
чинлхүмбэ сумын 3-р баг буюу Ходон багийн 
Нуруу шарын нүүдлийг уламжлан хадгалагч, 
дархадын аман аялгууг хадгалагч, Хороогийн 
голын  малчидтай уулзаж, тэдний хэл аялгуу, ёс 
заншил, мал маллах арга ухааны талаар товч-
хон ярилцаж, амьдрал ахуйтай танилцлаа. 

Бид Ренчинхлүмбэ сумын ходон багийн мал-
чин Т. Гантуул хэмээх айл хаврын эхний нүүдэл 
хийхээр хурлаас тогтож тэднийхийг хөдөлтөл 
тэндээ 5 хоног байж ойр орчмын Хороогийн 
гол дагуу айлуудаар орон ажиглалтын болон 
санамсаргүй бичлэгийн аргаар дархад аман 
аялгууны онцлогийг тодруулахад гол анхаарлаа 
хандууллаа. Бид дархад нүүдэллэх уламжлал, 
аж ахуйн холбогдолтой үг хэллэгийн судалгааг 
тусад нь судлагдахуун болгохоор зорьсон тул 
энэ удаагийн өгүүлэлд оруулалгүй орхилоо. 

Бид үг бүтээврийн бүрэлдэхүүнд байгаа 
бүрэлдүүлэгч нэгж авиалбарын утга ялгах 
шинж түүний үүргийг тодорхойлохдоо ижил 
бүтэц бүхий үг бүтээврийг чанга сулаар нь 
эсрэгцүүлэн үзэж хосын зарчмыг баримталлаа. 

 Ш. Лувсанвандан эгшиг авианы өгүүлэхийн 
шинж хэлний хэлэгдэх байрыг бус өгүүлэх 
эрхтний булчин чангарах, сулрах талаас үзэгд-
лийг анзаарч ангилсан байна. Ингэхдээ “Мон-
гол хэлний эгшиг авиаг хэлэхэд өгүүлэхийн 

эрхтний булчин бүх нийтдээ чангарах, сулрах 
дээр үндэслэж чанга, сул эгшиг бас энэ хоёрын 
завсрын шинжтэй эгшиг гэсэн гурван бүлэгт 
хувааж болно. Чанга, сул эгшиг хэлний хойгуур, 
урдуур хэлэхтэй бүрэн тохирохгүй” [1967: 44] 
хэмээн тодорхойлсон байна.

Ш. Лувсанвандан “Фонем нь хэлний дохионы 
тэмдгийн үүрэг гүйцэтгэхэд авианыхаа төрх 
байдлаар бие биеэсээ ялгарч уул үүргийг гүй-
цэтгэхээс гадна хоёр, гурав, дөрөв, таваараа 
хоршиж, тэгэхдээ янз бүрийн дэс дараалалтай-
гаар хоршиж гүйцэтгэнэ. Фонемуудыг эгшиг, 
гийгүүлэгч, эр, эр, чанга, сул хэлний, уруулын 
гэх мэтчилэн авианы төрх байдлаар хялбархан 
ангилж болдог бол янз бүрээр байрлахыг нь хяз-
гаарлах арга  байхгүй” [Лувсанвандан, 2002. Х. 
279] хэмээн үзжээ. 

Ж. Цолоо Нэг цуваанд дараалан орсон эгш-
гийн журам, байрлал нь эгшиг авианы эр, эм, 
уруулын оролцох байдлаар зохицдог учир эгшиг 
зохицох ёсыг эгшгийн чанга, сулын дараалал, 
уруулшсан дараалал, уужимшсан дараалал, он-
доошсон дараалал гэж томьёолон [Цолоо, 2008. 
Х. 91] нэрлэжээ. 

Мөн “монгол бичиг зохиолын хэл, халх аял-
гууны эгшиг авиа нь жирийн богино, огцомшсон 
богино, урт, хосорхог, урт, чанга, сулаараа дуу-
дагдах зэрэг сонсгол авиа зүйн шинжээрээ тус 
тус ялгарч үгийн утга бүрдүүлэх үүрэгтэй ави-
албар болно гээд халх аялгууны эгшиг авиалба-
руудыг ярианы урсгалд үгийн утга ялгах, авиа 
зааглах зургаан үүрэгтэй” [Цолоо, 2008. Х. 46–
4] хэмээн тодорхойлжээ.

С.Мөөмөө монгол хэлний эгшиг фонем ял-
гаруулах шинжийг дараах байдлаар тав хуваан 
[Мөөмөө, 1979. Х. 73] үзжээ. 

Ж. Санжаа “Дохиожуулах тод байранд бай-
гаа нэг авиалбар нөгөө авиалбартайгаа эсрэ-
гцээд, аль нэг буюу хэсэг шинжээрээ ялгардаг. 
Үүнийг бид ялгах шинж гэж нэрлэдэг байна. 
Өөрөөр хэлбэл нэг авиаг нөгөө авианаас ялгаж 
байгаа өгүүлэх, сонсох, үүргийн талын шин-
жийг авианы ялгах шинж [Санжаа, 2018. Х.118] 
гэнэ” хэмээн үзсэн байна. 

Хэлэхэд хэл хатуу тагнай руу өгсөх, уруу-
дах байдлаар эгшгийг уужим (доод өгслийн) 
-а, дунд e, ü , o уйтан (дээд өгслийн) -i, u̇, u гэж 
[Батчулуун, 2016. X. 70] ангилна. Мөн уужим 
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эгшгийг нээлттэй, уйтан эгшгийг хаалттай гэж 
нэрлэх тохиолдол ч бас байна.

Дархад аман аялгууны эгшиг авиалбар түү-

ний бүрэлдэхүүнийг хамгийн анх тодорхойлон 
үзсэн эрдэмтэн бол Г.  Д.  Санжеев юм. Тэрээр 
дархад аман аялгууг a, a ̇, e, i, o, o ̇, u, u ̇ гэсэн най-
ман богино эгшиг авиалбартай хэмээн тодор-
хойлсон [Санжеев, 1931. Х. 7–11] байна. Гэвч 
энэ нь дархад аман аялгууны богино эгшиг ави-
албарыг бүрэн тодорхойлсон гэсэн үг биш юм. 

Дархад аман аялгууны эгшиг авиаг хосын 
зарчмаар ангилсан эрдэмтдийн ангиллаас 
Ж.  Санжаагийн ангилсан Монгол хэлний эг-
шиг авианы ялгаруулах зарчимд тулгуурлан 
ажиглалт хийлээ. 

1. Өгүүлэх эрхтний булчингийн чангарал, 
сулралын байдлаар: Эр, чанга - Эм, сул

Бид дархад аман аялгууны богино эгшиг 
авиаг чанга, хөндий хэлэгдэх байдлаар нь дара-
ах үгсийн эсрэгцүүлэн үзэж богино эгшиг тус 
бүрийн шинжийг чанга сулаар нь тодорхой-
лох болно. Ингэхдээ бид монгол хэлний IPA 
(International Phonetic Alphabet)-ээр галигла-
сан болно. 

Чанга:  [a], [æ], [æː], [aː], [ɔ], [œ], [ɔː], [o], [ʏ], 
[ə]1

Сул:  [e], [eː], [ɵ], [ɵː], [u]
Эрс:  [i], [iː] 
Авиалбар гэдэг нь үг, бүтээврийн бүрэл-

дэхүүнд оролцох үед, бүтээвэр ба үгийн утгыг 
ялгаруулах хэлний авианы үндсэн гол шинж 
чанартай. Иймээс дархад аман аялгууны чан-
га, сул эгшиг авиалбарыг танин ялгахад эгшиг 
авианы үг бүтээхэд утга ялгаруулах гол шин-
жээр нь ялган мэдэж болох юм. Жишээлбэл:

Дарх. [aχə] – ах, Дарх. [exə] – эх хүн,  Дарх. 
[ixə] – их хэмээх гурван үг нь гурван өөр ут-
гатай боловч бүгдэд нь орсон /х/ авиалбар аль 
эсвэл үг бүрийн /а/, /e/, /i/ эгшиг авиалбаруу-
дыг хасвал [а], [χ] гэсэн ямар ч утгагүй эгшиг, 
гийгүүлэгч авиа л үлдэнэ. Тэгэхээр эдгээр 
үгэнд орсон /a/, /e/, /i/ эгшиг авиалбарууд нь 
бүтээвэр, үг бүрэлдүүлэхэд утга ялгаруулах гол 
шинжээ хадгалж байгаа учраас авиалбарын 
үүрэгтэй эгшиг авиа юм. 

1 Үгийн тэргүүн бус үед орсон бүх эгшгийг [ə] гэж 
тэмдэглэнэ. 

Дарх. [oqaː] – уг үндэс, Дарх. [uqæː] – үгүй 
гэсэн хоёр үгнээс богино /o/, /u/ эгшиг авиал-
барыг эсрэгцэн утга ялгаруулах гол шинжээр 
нь мэдэж болохын зэрэгцээгээр /aː/, /æː/ ави-
албар байгааг тогтоож болно. Учир нь эхний 
богино /o/, /u/ авиалбарыг хасвал /qaː/, /qæː/ 
гэсэн хоёр өөр утга бүхий үг, бүтээвэр үүсэж 
байна. Үүнээс /q/ авиаг хасвал /aː/, /æː/  гэсэн 
хоёр авиалбартай болох ч эдгээр нь үг, бүтээ-
вэрт утга ялгаруулах шинж чанараа хадгалсаар 
байна. 

Дарх. [etə] ˃ мо.у.з.х. [etɣeːr]
Дарх. [atɔː] ˃ мо.у.з.х.  [atoː]
Дарх. [ɔtaː] ˃ мо.у.з.х. [ɔtɔː]
Дарх. [otaː]˃ мо.у.з.х. [tæxəŋ]
Дарх. [iteː] ˃ мо.у.з.х. [iteː]
Дарх. [utiː] ˃ мо.у.з.х. [ɔɬəŋ] гэх мэт эдгээр 

зургаан үгс нь зургаан өөр утга бүхий зүйлийг 
заасан үгс боловч бүгдээрээ болон үг бүрэл-
дүүлэхэд оролцож байгаа эхний авиалбарууд нь 
бүгд өөр өөрийн гэсэн үндсэн гол утга ялгаруу-
лах шинжээ хадгалж байна. Эдгээрээс эхний [а], 
[e], [ɔ], [o], [i], [u] авиаг хасвал үгийн утга тэр 
чигтээ өөрчлөгдөж [t] нь утгагүй авиа болж бу-
сад нь өөр үг бүтээх [taː], [teː], [tiː], [tɔː] гэсэн яз-
гуур бүтээвэр болох ба [t]-г нь дахин хасвал /aː/, 
/eː/, /iː/ хэмээх урт эгшиг авиалбар үлдэнэ.

Үүнийг ажиглавал дархад аман аялгууны a, 
e, o, u, u ̇, i эгшиг авианууд нь өөрийн утга ялга-
руулах шинжээ амьд аялгуунаа бүрэн хадгалса-
ар байгааг илтгэж байна. Мөн /aː/, /eː/, /ɔː/, /iː/ 
эдгээр урт эгшиг авиалбарууд ч утга ялгаруулах 
шинжийг хадгалж байна.

Дарх. [aɾə] ˃ мо.у.з.х. ар тал, Дарх. [eɾə] ˃ 
мо.у.з.х. эрэгтэй хүн. Хэлний  чанга, хөндий 
эгшгийг ялган танихдаа ижил бүтэц бүхий эр, 
эм эгшигтэй нь үгсийг эсрэгцүүлэн тэдний 
утга хэрхэн өөр байгаагаар мэдэж болж байна. 
Жишээлбэл: 

Дарх. [aɾə] ˃ мо.у.з.х. ар тал, 
Дарх. [eɾə] ˃ мо.у.з.х. эрэгтэй хүн гэх хоёр 

үгийн [а], [e] эгшиг нь авиа эсрэгцэн утга ял-
гахдаа чанга эгшигтэй үг нь ар тал болон али-
ваа зүйлийн эсрэг талыг зааж байгаа бол хөн-
дий буюу сул эм эгшигтэй үг нь эр хүн хэмээх 
хүйсийн харьцааг ялган зааж байна. Мөн уруу-
лын эгшиг авиаг чанга сулын эсрэгцлээр нь авч 
[o], [u] авиаг харьцуулан үзвэл:
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Дарх. [uɾə] ˃ мо.у.з.х. үр хүүхэд
Дарх. [oɾə] ˃ мо.у.з.х. эв дүйтэй, уран хэмээх 

утгыг зааж байгаа боловч үүний гол агуулга [o], 
[u] эгшиг авиа нь тус тусын утга ялгах шинжээ 
бүрэн хадгалж байгаад оршино. Мөн дархад 
аман аялгууны богино [ɔ], [ɵ] авиа нь дээрх 
жишээтэй адил байна. Дархадууд урт эгшгийг 
халх аялгуутай харьцуулахад уруулын чанга 
урт эгшиг авиалбар уруулын чанга урт авиал-
бартайгаа сэлгэж дуудлага өөр боловч ижил 
утга ялгаруулдаг онцлогтой байна. Жишээлбэл:   

Дарх. [ɔːɬə] ˃ мо.у.з.х. [oːɬə] 
Дарх. [ɵːɬə] ˃ мо.у.з.х. [uːɬə]
Дарх. [tɔː] ˃ мо.у.з.х. [toː] 
Дарх. [tɵː] ˃ мо.у.з.х. [tuː]
Дарх. [χɔʃɔː] > мо.у.з.х. [χɔʃoː]
Дарх. [χoɾɔː] ˃ мо.у.з.х. [χoɾoː] 
гэх мэтээр ярианы хэлэндээ [ɔːɬə] (оолa) гэж 

дуудах боловч тэр нь [oːɬə] (уулa) гэсэн утгыг л 
илэрхийлнэ. Мөн [tɔː] (доо) хэмээн дуудах авч 
утга зохиолын хэлний [toː]  (дуу)-г л зааж байгаа 
халхын аялгууны уруулын урт чанга эгшигтэй 
дархадын аялгууны уруулын урт чанга эгшиг 
зохицдог байна. Харин уруулын урт эм хөндий 
эгшигтэй уруулын урт хөндий эгшиг зохицдог 
болохыг дээрх жишээнээс харж болно. 

Дархад аман аялгуунд үгийн өргөлтөт үед 
уруулын эгшиг авиалбар орсон тохиолдолд 
хойш үедээ уруулын бус урт эгшиг орох үзэгд-
эл ажиглагдаж байна. Үүнийг халхын аман 
аялгуутай харьцуулан үзвэл уруулын урт эг-
шиг уруулын бус урт эгшигтэй эсрэгцэн орж 
утга ялгаруулахдаа чанга хөндийгөөр зохицож 
байна.

Дарх. [xɵʃeː] ˃ мо.у.з.х. [xɵʃɵː]
Дарх. [xɵɾeː] ˃ мо.у.з.х. [xɵɾɵː]
гэх мэт үгсийг дархадууд [xɵʃeː], [xɵɾeː] 

(хөшээ, хөрээ) гэж ярианы хэлэндээ дуудах 
боловч урт [eː] (ээ) эгшиг авиалбар нь [ɵː] (өө) 
гэсэн нэг л авиалбарыг зааж байна.  

Дархад аман аялгууны эгшиг авиалбарууд 
нь хоорондоо эр эмээрээ ижилшиж утга ял-
гахын зэрэгцээ эр эгшиг авианы эм эгшиг авиа-
тай эсрэгцэж утга ялгаж  байна. эгшиг зохицох 
ёсны тухайд зарим нэг тохиолдлыг эс тооцвол 
монгол хэлний эгшиг зохицох  ёсны дагуу авиа 
авиалбарууд  нь бүтээвэрт оролцож өөр өөрс-
дийн гэсэн үүргээ гүйцэтгэж  байна.

2. Хэлний хэвтээ байдлаар: Хэлний ур-
дуурх – хойгуурх

Эгшиг авиаг хэлний байрлалаар буюу хаа-
гуур хэлэгдэж байгаагаар нь хэлний хойгуур, 
дундуур, урдуур гэж хуваадаг. Хойгуурхыг хэ-
лний угийн эгшиг, түүнээс урагшилж хэлэгдэж 
байгаа эгшгийг хэлний дунд этгээдээр хэлэгдэх 
эгшиг гэж үзэж болно. 

Урдуур: [ɵ], [u], [ɵː], [ə], [e], [i], [iː]
Жишээлбэл: Дарх. [ɵːɬə] ˃ мо.у.з.х. [uːɬə]
 Дарх. [iɬsə]  ˃ мо.у.з.х. [iɬʧʰ]
 Дарх. [ʃiːsə] ˃ мо.у.з.х. [ʃeːsə]
 Дарх. [ɵɬtseː] ˃ мо.у.з.х. [ɵɬtsiː]
 Дарх. [mɵɬeːxə] ˃ мо.у.з.х. [mɵɬiːx] 
гэх мэт.

Дундуур: [a], [æ], [œ], [ʏ], [aː], [œː], [ə] 
Жишээлбэл: Дарх. [pæɾɵːɬ] ˃ мо.у.з.х. [pæɾoːɬ] 
 Дарх. [tʰœɣɾoː] ˃ мо.у.з.х. [tʰɔqɾoː]
 Дарх. [ʏχɾəχə] ˃ мо.у.з.х. [oχɾəχ]
 Дарх. [ɔræː] ˃ мо.у.з.х. [ɔɾɔː]
 Дарх. [pœːtʰək] ˃ мо.у.з.х. [tœːtʰək]

 Дарх. [emæɬ] ˃ мо.у.з.х. [emeːɬ]
Хойгуур: [ɔ], [o], [oː]

Жишээлбэл: Дарх. [qatər] ˃ мо.у.з.х. гар нүүр 
угаах сав
 Дарх. [aːɾɔːɬ] ˃ мо.у.з.х. [aːɾoːɬ]
 Дарх. [qɔɬtsɔː] ˃ мо.у.з.х. [qɔɬtsoː]

3. Хэлний босоо байдлаар: Уужим - уйтан
Хэлний хамгийн доод байрлалд амны хөн-

дийн зай нь хамгийн их болж хэлэгдэх эгшгийг 
уужим буюу агуу эгшиг гэнэ.

Хэл дунд зэрэг өргөгдөж амны хөндийн зай 
мөн дунд зэрэг хэлэгдэх эгшгүүд, тэдгээрийн 
хувилбаруудыг амны хөндийн зайгаар дунд эг-
шиг гэнэ.

Хэлэхэд хэл хамгийн их  өргөгдөж амны 
хөндийн зай маш бага байх учраас тэдгээрийг 
явцуу буюу уйтан эгшиг гэнэ.

Уужим: [a], [ə], [æː]
Жишээлбэл: Дарх. [qaʧək] ˃ мо.у.з.х. [qæʧək] 
 Дарх. [qæːχəɣtəχ] ˃ мо.у.з.х.  

[qæːχəɣtəχ] 
 Дунд: [ɔ], [ɵ], [e], [ɔː], [ɵː], [œ], [eː] 
Жишээлбэл: Дарх. [qɔɾʦəχ] ˃ мо.у.з.х. 

[qɔɾʦœːχ]
 Дарх. [kɵɬɵɬʦəx] ˃ 

мо.у.з.х.[kɵɬɵɬʦəx]
 Дарх. [qɔɬʦʰɔː] ˃ мо.у.з.х. [qɔɬʦʰoː]
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 Дарх [ʦʰɔɣɬəq] ˃ мо.у.з.х. [ʦʰɔɣɬək]
 Дарх. [nexɵːɬəx] ˃ мо.у.з.х. 

[nexuːɬəx] 
Уйтан: [i], [u], [iː] 

Жишээлбэл: Дарх. [kunʦɣeː] ˃ мо.у.з.х. 
[kunʦɣiː]

 Дарх. [niɣʃəxə] ˃ мо.у.з.х. 
[moːtəχ] (үнэр орох)

 Дарх. [niːʦʰɵːɬəx] ˃ мо.у.з.х. 
[niːʦʰuːɬəx]

 Дарх. [niːʦʰɵː] ˃ мо.у.з.х. [niːʦʰuː] 
4. Уруулын оролцоогоор : Уруулын - уруу-

лын бус
Уруул оролцох эсэхээр эгшгийг хоёр ху-

ваана. Уруулаа цорвойж, дугариглаж хэлэх, 
эгшиг түүний хуулбаруудыг уруулын эгшиг 
гэж нэрлэнэ. Уруул цорвойхгүй хэлэх эгшгүүд 
тэдгээрийн хувилбарыг уруулын бус эгшиг 
гэнэ. Уруулын цорвойлт нь амны хөндийн зайг  
урт болгох учраас эгшиг авианы өнгөнд чухал 
үүрэгтэй. 

Уруулын эгшиг: [ɔ], [ɵ], [o], [u], [ɔː], [ɵː], [oː], 
[œː] 
Жишээлбэл: Дарх. [pɔː] ˃ мо.у.з.х. [poː]
 Дарх. [pɵː] ˃ мо.у.з.х. [puː]  (бит-

гий)
 Дарх. [tɵɾeː] ˃ мо.у.з.х. [tɵrɵː]
 Дарх. [tuɬeː] ˃ мо.у.з.х. [tuɬiː] 
 Дарх. [oːtʰə] ˃ мо.у.з.х. [oːtʰ]
 Дарx. [χoɾɔː] ˃ мо.у.з.х. [χoɾoː]
 Дарх. [ɔːr] ˃ мо.у.з.х. [oːr]
 Дарх. [ɵːr] ˃ мо.у.з.х. [uːr] 

Уруулын бус эгшиг: [a], [e], [i], [aː], [eː], [iː]
Жишээлбэл: Дарх. [qaːɣɬəχ] ˃ мо.у.з.х. 

[χæʃɣəɾəχ] 
 Дарх. [niŋɡəŋ] ˃  мо.у.з.х. [nimɣəŋ]
 Дарх. [niːɬɵːr] ˃ мо.у.з.х.  [niːɬuːr]
 Дарх. [qaʦaː] ˃ мо.у.з.х. [qataː]
 Дарх. [newtʰərxeː] ˃ мо.у.з.х. 

[newtʰərxiː] 
 Дарх. [ɬapɬəχ] ˃ мо.у.з.х. [ɬawɬəχ] 

5. Өгүүлэх хугацаагаар: Урт-богино 
Эгшиг авиаг сонсол зүйн талаас хэлэгдэх ху-

гацаагаар нь урт, богино гэж хоёр хуваана.
Богино: [a], [æ], [ɔ], [œ], [o], [ʏ], [ɵ], [u], [i], [e]

Жишээлбэл:  Дарх. [ɵtə] ˃ мо.у.з.х. [ɵt] 
 Дарх. [uɬə] ˃ мо.у.з.х. [χarəɣtəχkui] 
 Дарх. [apə] ˃ мо.у.з.х. [aw](ан агнах)

 Дарх. [ɔɬə] ˃ мо.у.з.х. [ɔɬəχ]
 Дарх. [ʦam] ˃ мо.у.з.х. [ʦam] (мөр)
 Дарх. [eɾɵː] ˃ мо.у.з.х. [eɾuː] 
 Дарх. [ɵɾə] ˃ мо.у.з.х.  [ɵr]

Урт: [ɔː], [ɵː], [aː], [æː], [iː], [eː]
Жишээлбэл: Дарх. [ɵːt] ˃ мо.у.з.х. [uːt]   
 Дарх. [ɔːɬə] ˃ мо.у.з.х. [oːɬə]
 Дарх. [ɵːr] ˃ мо.у.з.х. [uːr]
 Дарх. [aːpæː] ˃ мо.у.з.х. [aːw]
 Дарх. [ʦaːm] ˃ мо.у.з.х. [ʦaːm] 

(дээл хувцасны энгэр харааны 
уулзвар)

 Дарх. [eːɾɵː] ˃ мо.у.з.х. [eːɾuː] (үг 
хэлэхдээ ээрч түгдэрдэг хүн)

 Дарх. [ɔːɬə] ˃ мо.у.з.х. [oːɬ] 
Дархад аман аялгуунд богино эгшиг урт эг-

шигтэйгээ эсрэгцэн утга ялгаж, үг бүтээврийг 
бүрдүүлж байна. Үүнийг ажиглан үзвэл дархад 
аман аялгуунаа өд хэмээн дуудах үг нь шувуу-
ны өдийг зааж байхад өөд хэмээх дуудах үг нь 
халхын аялгууны үүд нэр үгийг заах юм. Энэ 
үзэгдэл дархад аман аялгууны богино, урт эг-
шиг авиалбарын утга ялгах шинж нь тус тусдаа 
авиалбарын үүрэгтэйг харуулж байна. Мөн урт 
эгшгийн нөгөө нэг эсрэгцэж байгаа тал дар-
хад аман аялгууны уруулын  чанга урт эгшиг 
халхын аялгууны уруулын чанга урт эгшигтэй 
эсрэгцэж, хөндий уруулын урт эгшиг хөндий-
тэй урт эгшигтэй эсрэгцэн утга ялгаж байна.

Бүтцээр: Ерийн - хос 
Эгшгийг дан нэг эгшиг, эсвэл  хоёр өөр эгш-

гээс бүтсэн эсэхээс шалтгаалж бүтцээр нь эн-
гийн эгшиг, хос эгшиг гэж хоёр ангилж болно. 
Харин дархад аман аялгууны эгшиг авиалбарыг 
бүтцээр нь ерийн эгшиг, хос эгшиг, хосорхог эг-
шиг гэж гурав ангилж болохоор байна.

Ерийн эгшиг: [a], [ɔ], [o], [ɵ], [u], [e], [i], [aː], 
[eː], [ɔː], [ɵː], [iː]
Жишээлбэл: Дарх. [qaɣnɔːɬəχə] ˃ мо.у.з.х. 

[qaɣnoːɬəχ] 
 Дарх. [poɾaː] ˃ мо.у.з.х. хавирганы 

толгойны толь
 Дарх. [kinʧɬɵːɬəx] ˃ мо.у.з.х. 

[kinʧɬuːɬəx]
 Дарх. [kuptəx] ˃ мо.у.з.х. [kɵwtəx] 

(цохих)
 Дарх. [qɔmtaːχ] ˃ мо.у.з.х. 

[qɔmtɔːχ] 



16 Лингвистика

 Дарх. [niːʦʰɵːɬ] ˃ мо.у.з.х. 
[niːʦʰuːɬ]

 Дарх. [tepʧeː] ˃ мо.у.з.х. [tewʧeː]
Хос эгшиг: [œː]

Жишээлбэл: Дарх. [pœːtʰək] ˃ мо.у.з.х. 
[pœːtʰək]

 Дарх. [œːɾəɬʦʰɔː] ˃ мо.у.з.х. 
[œːɾəɬʦʰɔː]

Хосорхог урт эгшиг: [ʏː], [yː], [æː], [eː], [øː], [œː]
Дарх. [yːɬə] ˃ мо.у.з.х. [uiɬə]
Дарх. [ʏːɬəχə] ˃ мо.у.з.х. [oiɬəχ]
Дарх. [æːɬ] ˃ мо.у.з.х. [æːɬ]
7. Сонсгол зүйн талаас: Өргөлттэй - Балар-

хай
Булчингийн чангарал нь хийн урсгалыг 

хүчтэй гаргах буюу дууг өндөрсгөн шин-
гэрүүлэхтэй, мөн ямар нэгэн үеийг бусдаас он-
цлон өгүүлэхтэй холбоотой. 

Ерөнхийдөө үгийн тэргүүн үеийн эгшиг 
бусдаасаа илүү өргөлттэй, харин тэргүүн бус 
битүү үеийн үед орсон богино эгшиг балархай, 
үе, үгийн төгсгөлийн задгай үед орсон богино 
эгшиг огцом хэт балархай сонсогдоно. Ийм бо-
гино эгшгийг өргөлтөт тод, өргөлтгүй заримдаг 
балархай, огцом  хэт балархай эгшиг гэж ан-
гилна.

Дархадын аман аялгуунд өргөлтөт үед /a/, 
/æ/, /e/, /i/, /ɔ/, /œ/, /ɵ/, /u/, /o/, /ʏ/ эдгээр арван 
эгшиг  авиалбар чанга хөндийгөөр зохицон 
оролцож байна.

Харин балархай эгшигт /ə/4 (a, e, o, ȯ)  эдгээр 
эгшиг авиалбарууд орж байна.
Жишээлбэл:  Дарх. [qaɣnɔːɬəχ] ˃ мо.у.з.х. 

[qaɣnoːɬəχ]
 Дарх. [poɾaː] ˃ мо.у.з.х. хавирга-

ны толгойны тал
 Дарх. [kinʧɬɵːɬəx] ˃ мо.у.з.х. 

[kinʧɬuːɬəx] 
 Дарх. [kuptəx] ˃ мо.у.з.х. [kɵwtəx]

(цохих)
 Дарх. [pæɾɵːɬ] ˃ мо.у.з.х. [pæroːɬ] 

бариул
 Дарх. [tʰɔɣɾɔː] ˃ мо.у.з.х. [tʰɔqɾoː]
 Дарх. [ʏχɾəχ] ˃ мо.у.з.х. [oχɾəχ]
 Дарх. [ɔɾæː] ˃ мо.у.з.х. [ɔɾɔː]
 Дарх. [pœːtʰək] ˃ мо.у.з.х. 

[pœːtʰək]
 Дарх. [emæːɬ] ˃ мо.у.з.х.  [emeːɬ]

8. Хамрын оролцоогоор: Хамаршсан - Эс 
хамаршсан 

Халх аялгууг судалсан Г.И.Рамстедт үгийн 
эцэст тохиолддог хамарсан ŋ гийгүүлэгч өмнөх 
эгшгээ хамаршуулж улмаар хамаршсан гий-
гүүлэгч зарим тохиолдолд гээгдэж хамаршсан 
эгшиг нь хамрын авиалбарын үүрэгтэй [Рам-
стедт, 1967: 142–143] болжээ. Харин монгол хэ-
лэнд хамрын эгшиг авиалбар байхгүй, зөвхөн 
зэргэлдээх хамрын гийгүүлэгчийн нөлөөгөөр 
хамаршсан хувилбартай болно. 

Дарх. [ninɡəŋ] ˃ мо.у.з.х. [nimɡəŋ]
Бид дархадын салбар аман аялгууны эг-

шиг авиалбар түүний бүрэлдэхүүний тухайд 
эрдэмтдийн дэвшүүлсэн санал өөрийн ажигла-
сан ажиглалт дээр үндэслэн, эгшиг авиалбарын 
утга ялгаруулах шинжээр нь эсрэгцүүлэн үзэж  
/a/, /æ/, /e/, /ɵ/, /o/, /ʏ/, /ɔ/, /œ/, /u/, /i/ гэсэн  ар-
ван богино эгшиг авиалбарыг тогтоосноос гад-
на /aː/, /eː/, /ɔː/, /ɵː/, /iː/  гэсэн таван урт эгшиг 
авиалбар, /oː/, /uː/, /æː/, /eː/, /ɵː/, /ɔː/  гэсэн зур-
гаан хосорхог урт эгшиг авиалбар бүхий /œː/ 
гэсэн нэг хос эгшиг авиалбартай хэмээн үзлээ.

Дархад аман аялгуунд уруулын бус чанга эг-
шиг уруулын бус чанга эгшигтэйгээ зохицохо-
ос гадна уруулын чанга эгшигтэй зохицон орж 
байна. 

Уруулын бус хөндий эм эгшиг уруулын бус 
сул эм эгшигтэйгээ зохицохын зэрэгцээгээр  
уруулын сул эм эгшигтэй цувран зохицож да-
раалан орж байна. 

Уруулын эгшиг уруулын эгшигтэйгээ зохи-
цон орохоос гадна уруулын бус эгшигтэй чанга 
хөндийгөөрөө зохицон орж дараах үеийнхээ 
эгшиг авиалбарыг уруулшуулж  байна.

Дархад аман аялгуунд балархай эгшиг нь 
уруулын эгшигтэй үгийн сүүлчийн үед уруу-
лын бус чанга эгшиг орсон тохиолдолд балар-
хайших үзэгдэл ажиглагддаггүй тод дуудагддаг.

Мөн дархадын аман аялгуунд уруулын эг-
шиг нь уруулын бус эгшигтэйгээ эсрэгцэн утга 
ялгахаас гадна уруулын эгшиг нь их уужим-
шиж хэллэгддэгийн дээр  тэргүүн үеэс хойш 
орсон урт эгшиг ямагт өргөлтөт үедээ татагдан 
дуудагддаг. 

Орчин цагийн монгол хэлний авиа зүйн нэ-
гэн сонирхолтой үзэгдэл бол авиа зохицох ёс 
юм. Энэ үзэгдлийн гол шинж чанар нь үгийн 
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бүрэлдэхүүнд орсон бүх энгийн эгшгийг захи-
ран зохицуулахад оршино. Авиа зохицох ёс нь 
монгол хэлэнд үг бүтээх, хувилгах чухал хэрэ-
глүүрийн үүрэгтэй болдог. Ийм ч учраас авианы 
зохицол нь гийгүүлэгч гэх авиа зүйгээр хүрээ-
лэгдэх бус хэлний гүн бүтцийг хамрах хэлний 
хэв шинжийн бүтцийн зангилаа болж өгдөг.

“Хэлэхэд илрэх авиа нь гинжин урсгал мэт 
цувран гардаг. Ярианы урсгалд нэг авианы 
төгсгөлийг дараагийн авианы эхлэлтэй бараг 
давхцуулан өгүүлдгээс гадна, авианы хувьсал нь 
авианы үгэнд тохиолдох байр, авиа авиатай-
гаа хэрхэн шүтэн барилдах, өгүүлж дуудахын 
чанга сул, өндөр нам, хурд, өргөлт, аялга зэрэг 
олон зүйлээс шалтгаалдаг [Пүрэвжав, 2020. Х. 
68] билээ”.

Монгол хэлний авиа зохицох ёс нь хэл шин-
жлэлийн томоохон үүргийг гүйцэтгэдэг нэгэн 
төрлийн тогтолцоо бүхий, хэл яриа, бичиг зо-
хиолын хууль юм.

Халх аялгууны нэгэн адилаар дархад аман 
аялгууны чанга, сул эгшгийн зохицол нь эгшиг 
зохицох ёсыг бүрэн гүйцэд дагадаг эсэхийг 
ажиглан үзвэл дараах байдалтай байна.

Дархад аман аялгуунд уруулын бус чанга эг-
шиг уруулын бус чанга эгшигтэйгээ зохицохо-
ос гадна уруулын чанга эгшигтэй зохицон орж 
байна. 

Уруулын бус хөндий эм эгшиг уруулын бус 
хөндий эм эгшигтэйгээ зохицохын зэрэгцээ-
гээр хөндийн уруулын эм эгшигтэй цувран зо-
хицож дараалан орж байна. 

Уруулын эгшиг уруулын эгшигтэйгээ зохи-
цон орохоос гадна уруулын бус эгшигтэй чанга 
хөндийгөөрөө зохицон орж, дараах үеийнхээ 
эгшиг авиалбарыг уруулшуулж байна.

Дархад аман аялгуу нь монгол хэлний зүй 
тогтол ерөнхий бүтэцтэй нийлдэг ч зарим то-
хиолдолд монгол хэлний эгшиг зохицох ёсыг 
зөрчих үзэгдэл ажиглагдаж байна.
Жишээлбэл: Дарх. [xeɾæː] ˃ мо.у.з.х. [xeɾeː] 
 Дарх. [eɾxæː] ˃ мо.у.з.х. [eɾxiː] 
 Дарх. [emæːɬ] ˃ мо.у.з.х.  [emeːɬ] 
 Дарх. [eɣæː] ˃ мо.у.з.х. [ix] 

(хамгийн их)
 Дарх. [eptʰæː] ˃ мо.у.з.х. [eɸtʰeː] 
 Дарх. [eɾxʧæː]  ˃ мо.у.з.х.  асуух үг 

ирэх гэж байна уу гэсэн утгатай.

Уруулын бус хөндий эгшигтэй үгсийн ара-
ас чанга хосорхог урт эгшиг авиаг залган хэлж 
байгаа үзэгдэл нь үндсэн үгийнхээ утгыг хад-
галж байгаа ч орчин цагийн монгол хэлний эг-
шиг зохицох ёсыг зөрчин  хэлэгдэж байна.

Дарх. [tʰuɬæː] ˃ мо.у.з.х. [tʰuɬeː] 
Дарх. [tɵɾæː] ˃ мо.у.з.х. [tɵɾɵː] 
Дарх. [emənæː] ˃  мо.у.з.х. [ɵmən]
Дарх. [ɵɬɣæː] ˃ мо.у.з.х. [ɵɬɣəx] 
Дарх. [ɵːtæː] ˃ мо.у.з.х. [ɵːtɵː] 
Уруулын хөндий эгшгийн араас уруулын 

бус эр чанга хосорхог урт эгшиг /æː/ авиалба-
рыг залгаж байна. Мөн уруулын чанга эгшгийн 
араас уруулын бус хөндий эгшгийг залган хэлэх 
үзэгдэл ч дархад аман аялгууны хэлэгдэж бай-
гаа нь сонирхолтой зүй тогтол хэмээн хэлж бо-
лохоор байна. Энэ үзэгдэл нь эгшгийн тагнай-
ших үзэгдэлтэй холбоотой гэж болохоор байна.

Дарх. [puɣeː] ˃ мо.у.з.х. [qwæː](хүндэтгэсэн үг)
Дарх. [poɬeː] ˃ мо.у.з.х. [poɬæː]  
Дарх. [toɣeːɬəŋ] ˃ мо.у.з.х. [toɣoiɬəŋ]  
Энэхүү үзэгдэл нь гол төлөв эм үгэнд то-

хиолдохдоо орчин цагийн монгол хэлний урт 
эгшгийн байранд аль эсвэл хос эгшиг авиалба-
рын байранд илэрч байна.

Эдгээр үзэгдэл гол төлөв хэл тагнайн, хам-
жих g, g ͔, n гурван  гийгүүлэгч1, хэл шүдний 
хамжих d, t2 болон чичрэх r3 гийгүүлэгч орсон 
үгэнд гол төлөв эгшиг зохицох ёсыг зөрчиж 
байна.

Дархадын аман аялгуунд эгшиг авиа дэвшин 
ижилшихээсээ илүү ухран ижилших үзэгдэл 
түгээмэл ажиглагдахын зэрэгцээ эгшиг авиа 
ондооших үзэгдэл нэлээд байна. Эгшиг зохи-
цох ёсны дагуу эр эмийн зохицол байгаа хэдий 
ч эгшиг зохицох ёсноос ангид түүний зөрчих-
сөн дуудлага бүхий үгс цөөнгүй байна. Энэ нь 
1  Монгол хэлний g, g ͔͔, n гурван гийгүүлэгч авиаг хэлэхэд 

хэл агшиж, булчин нь чангарч тагнай хойд хэсэг, 
нармайтай хамжсанаа уушгинаас ирсэн хийн түрлэг 
гадагшлахдаа хүчтэй дэлбэрэн алгуур үргэлжлэн гардаг. 
Мөн амны хөндийн зай уйтан болж хамрын хөндий 
уг авианы дуудлагад нэмэлт өнгө [Цолоо, 2008. Х. 98] 
үүсгэнэ. 

2  Энэ хоёр гийгүүлэгчийн бүтэх байр адилавтар боловч 
гарах дууны чанга сул харилцан эсрэгцэлдэж [Цолоо, 
2008. X. 99] байна.

3  Монгол хэлний r гийгүүлэгчийг хэлэхэд хэлний үзүүр 
хэсэг түүш доргиж чичирдэг шинжээр нь чичрэх 
гийгүүлэгч гэж [Цолоо, 2008. X. 100] нэрлэдэг. 
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гол төлөв тагнайшсан холбоотойгоор үгийн 
дуудлага өнгө өөрчлөгдөж байгаагийн нэг хэ-
лбэр бөгөөд дархадууд зарим үгсийг тагнайн 
гийгүүлэгчийн нөлөөгөөр ихэд тагнайшуулан 
дууддаг хэмээн хэлж болох юм.

ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн үе 
үеийн эрдэмтдийн сурвалжилан тэмдэглэсэн 
хээрийн шинжилгээний ангийн тайлан бүтээ-
лийг нэгтгэн дүгнэх тэдний хийсэн бүтээснийг 
цааш улам баяжуулан судлах хувьсал өөрчлөл-
тийг цаг алдалгүй нээн илрүүлэх цаг нэгэнт 
иржээ .

Нутгийн аялгуу нь тухайн ард түмний түүх 
соёлыг тээн хадгалж байдаг өвөрмөц онцлог-
той бөгөөд тухайн хэлэлцэгчдийн нийгэм со-
ёлын өөрчлөлтийн тусгал улиран өнгөрсөн он 

жилүүдийн түүхэн ул мөрийг агуулж гэрчлэх 
хэрэглэгдэхүүн болж үлддэг. Нутгийн аман 
аялгууг нийгмийн хэрэглээний төвшинд хэрэ-
глээ хийгээд нийгэм хэл шинжлэлийн талаас 
нь авч үзэж болохоор байна.

Бид дархад аман аялгууны монгол хэл аял-
гуунд эзлэх байр, түүний хувьслыг цаашид на-
рийн тодорхойлох шаардлагтай болж байна. 

Нутаг нутгийн аман аялгуугаар хэлэлцэгч-
дийн өвөрмөц аялгуу нь нийгэм цаг үеэ даган 
хувьсан өөрчлөгддөг тул өнөө цагт дахин өн-
гөрсөнтэйн харгуулан зэрэгцүүлэн авч үзэхийн 
зэрэгцээгээр төв аялгуунаа хэрхэн нэвтэрч 
байгааг ажиглан үзэж, цуваа цагийн үүднээс 
тусгайлан авиа зүйн судалгааг хийвэл нэн со-
нирхолтой байна гэдэгт бүрнээ итгэлтэй байна.
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Диалектология является предметом систематического знания родного языка, а также играет важную 
роль в формировании основных диалектов литературных языков. В настоящее время существует несколько 
областей исследований для изучения местных диалектов в соответствии с социолингвистикой, этнологией 
и региональной лингвистикой. В настоящее время дархаты представляют собой в этническом плане три 
крупные группы населения. В XIII в произошло смешение кочевых тувинцев с лесными жителями, позже 
их потомки смешались с хотогойтами и некоторыми ойратами. Это обстоятельство дает возможность 
использовать языковые особенности и лексику дархатов при изучении средне-и-древнемонгольского языка. 
По словам носителей дархатского диалекта, дархаты сомонов Улан-Уул и Ренчинлхумбе узнают друг друга по 
особенностям речи. Присутствуют  некоторыве различия также в отраслевых диалектах. 
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THE SYSTEM OF VOWEL PHONEMES OF THE DARKHAT DIALECT 
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Dialectology is a subject of systematic knowledge of the mother tongue, and also plays an important 
role in establishing the basic dialects of literary languages. In modern days there are many research fi elds to 
study local dialects according to sociolinguistics, ethnology, and regional linguistics.Th e Darkhad people 
have evolved into three large-scale “population fl ows” throughout history, and can now be considered to 
be among three diff erent local dialects. Historically, the 13th-century forest dwellers and nomadic Tuvans 
were mixed with their descendants, as well as the Khotgoids, and some Oirats. From this, it is possible 
to determine the traces and features of the Middle and ancient Mongolian language from the linguistic 
features and vocabulary of the Darkhads. According to the Darkhad dialect speakers, the Darkhads of 
Ulaan-Uul and Renchinlkhumbe soums know each other by their speech features, and there is a slight 
diff erence in branch dialects.
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