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НЭГ. ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

1.1. Төслийн нэр
“Оюу Толгой төслийн талбайгаас Гашуун Сухайт хүрэх замын Зон 3-ын түр
ашиглагдах өөрчлөгдсөн чиглэл”-ийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан
үнэлгээний тайлан

1.2. Байршил
Цагаан хаднаас Гашуун Сухайтын шалган нэвтрүүлэх боомт руу хүрэх Зон 3-ын түр
ашиглагдах 20.4 км өөрчлөгдсөн чиглэл нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг
дэвсгэрт, Говийн Бага Дархан цаазтай газар нутгийн хязгаарлалтын бүсэд байрлана.

1.3. Төсөл хэрэгжүүлэгч
Төсөл хэрэгжүүлэгч
Улсын бүртгэлийн дугаар
Регистрийн дугаар

“Оюу Толгой” ХХК,
9019006110,
2657457

1.4. Төсөл хэрэгжүүлэх болсон үндэслэл, баримт бичиг
2004 оны 5-р сараас хойш нүүрсний компаниуд Таван Толгойн уурхайгаас болон өөр
бусад жижиг уурхайгаас Гашуун Сухайтын хилийн боомт руу (Зураг 1) одоогийн нүүрсний
зам хэмээн заасан шороон замаар тээврийн том машинаар нүүрс тээвэрлэж эхэлсэн. Оюу
толгой – Гашуун сухайт хүрэх зам одоогийн нүүрс тээвэрлэх замтай огтлолцох хэсэг буюу
Цагаан хаданд нүүрсийг овоолж хураах үйл ажиллагаанаас үүссэн албан бус суурин үүссэн.
Энержи Ресурс (ЭР) тэргүүтэй нүүрсний компаниуд Цагаан Хад болон Гашуун
Сухайтын хооронд шинэ засмал зам барьж, нүүрсээ хил рүү экспортлох хатуу хучилттай
замтай болсон. Энэ засмал замыг ашиглахад төлбөр төлдөг учраас Хятадын нүүрсний
ихэнхи машинууд Цагаан Хадны анхны төлөвлөсөн маршрутын шороон замыг төлбөр
төлдөггүй тул ашиглаж байна. Мөн ЭР-ын засмал замаар явахад хүнд даацын хязгаарлалт
байдаг тул даац хэтэрсэн нүүрсний машины хэрэглээг хязгаарлаж байдаг.
Анхны төлөвлөсөн замын маршрутын Цагаан Хадаас хил хүртэлх замын хэсэгт
төслийн хувьд замын хэт ачаалал хэвээрээ байгаа бөгөөд Оюу Толгойн хил хүртэлх
тээврийн үйл ажиллагааг ихээхэн аюултай, ачаалалтай болгож, анхны төлөвлөсөн
маршрутын замын энэ хэсгийн дагуу үйл ажиллагааны зам барих үйл ажиллагаанд саад
учруулж байгаа тул түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн замын чиглэлийг төлөвлөсөн.
ЭР-ын барьсан засмал замтай ойролцоо нэг эгнээ бүхий зам дээр Цагаан Хад болон
Гашуун Сухайтын хооронд чиглэл өөрчлөгдсөн замыг засмал замыг барьж байх хугацаанд
ашиглахаар барьсан. Энэ нэг эгнээ бүхий зам нь Говийн бага дархан цаазтай газрын
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(ГБДЦГ) завсрын бүс болон хязгаарлагдмал ашиглалтын бүсэд нэвтрэн орсон болно.
2011 оны 8-р сард Оюу Толгойн зам барилгын гэрээт гүйцэтгэгч (Алтайн Зам ХК)
БОАЖЯ, ГБДЦГ-ын захиргаа болон Ханбогд сумын засаг даргад Оюу Толгойн төслийн
талбайгаас Гашуун Сухайт хүртэл замыг барих хугацаанд тээврийн хөдөлгөөний чиглэлийг
өөрчлөх зорилгоор чиглэл өөрчлөгдсөн замыг ашиглах зөвшөөрөл авахыг хүссэн албан
хүсэлт гаргасан билээ. 2011 оны 8-р сард БОАЖЯ, ГБДЦГ-ын захиргаанаас чиглэл
өөрчилсөн замыг ашиглах талаар хүсэлтийг хүлээн авснаа баталж, мөн энэ сардаа БОАЖЯ
болон ГБДЦГ-ын захиргааны зүгээс өмнө байсан замын оронд чиглэл өөрчилсөн замыг
барьж, ашиглах, Оюу Толгойн төслийн талбайгаас Гашуун сухайт хүртэлх замыг засаж
сайжруулсны дараа энэ замыг нөхөн сэргээх нөхцөлтэйгээр зөвшөөрлийг олгосон билээ.
Зам дагуу байгаль орчны томоохон нөлөөлөл үүсэх эсэх болон хүрээлэн буй орон
нутагт сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй талаарх судалгааг Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль
орчны хэлтсийн мэргэжилтнүүд хийсний дараа Оюу Толгой компаний Байгаль орчны
хэлтсээс 2011 оны 11-р сарын 17-нд газар хөндөх зөвшөөрлийг өгсөн.
Чиглэл өөрчилсөн замын ажил 2011 оны 11-р сарын 24-нд эхэлсэн бөгөөд өвлийн
улирал болсонтой холбогдуулан 2011 оны 12-р сарын 15-нд зогссон бөгөөд улмаар 2012 оны
3-р сард дахин эхэлсэн. Чиглэл өөрчилсөн замын төгсгөл бүрд ЭР-ын төлбөртэй зам
ашиглахаас зайлсхийсэн нүүрсний машинуудыг тус замыг ашиглахыг хязгаарлахыг
зорилготой нүүрсний машинуудыг зогсоох хаалт, тэмдэглэгээ бүхий Оюу Толгой ХХК-ийн
24 цагийн хамгаалалтын постууд байна. Хамгаалалтын байр болон хаалтыг байрлуулсны
дараа Чиглэл өөрчилсөн зам 2012 оны 4-р сарын 13-нд ашиглалтанд орсон.
Дараах тээврийн хэрэгсэл Чиглэл өөрчилсөн замыг ашиглах зөвшөөрөлтэй болно. Үүнд:
o Оюу Толгой төслийн тээврийн машинууд;
o Оюу Толгой төслийн (замын) барилгын тээврийн хэрэгсэл ;
o Нийтийн тээвэр болон орон нутгийн жижиг, хөнгөн тээврийн хэрэгсэл;
o Цагдаагийн зөвшөөрөлтэй тээврийн хэрэгсэл.
Чиглэл өөрчилсөн замыг Анхны төлөвлөсөн замыг шинэчлэн сайжруулах ажил
дуусах хүртэл ашиглана. Гэхдээ анхны төлөвлөсөн замыг шинэчлэн сайжруулах ажил
эхлэхээс өмнө Засгийн газар болон нүүрсний компаниудын хооронд нүүрсний машинууд
ЭР-ийн Хатуу хучилттай замаар заавал явуулах журмыг боловсруулж хэрэгжүүлэх талаар
гэрээ байгуулах шаардлагатай. Мөн даацын хязгаарлалт болон замын төлбөрийн талаарх
аливаа асуудлыг энэ гэрээнд тусгах шаардлагатай. Энэ тохиолдолд Оюу Толгой анхны
төлөвлөсөн машрутын замыг шинэчлэн сайжруулах ажлыг дуусгаж, чиглэл өөрчилсөн замд
ашигласан газар нутгийг нөхөн сэргээх боломжтой болох юм.
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Зураг 1. Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүрэх замын маршрут ба өөрчлөгдсөн
чиглэл
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БҮЛЭГ 2. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСАГТ
НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ТҮҮНИЙ ҮНЭЛГЭЭ

2.1. Өмнөх судалгааны тойм
Оюу толгой төслийн талбайгаас Гашуун сухайтын хилийн шалган нэвтрүүлэх боомт
хүртэлх дэд бүтцийн зурвас буюу зам, цахилгааны шугам баригдсан талбай 2003 оноос
хойш байгаль орчны судалгааг хийж ирсэн. Оюу толгойгоос Гашуун сухайт хүртэлх зам,
дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ-ний тайлан 2004 онд боловсруулагдаж, батлуулсан байдаг.
Энэ байгаль орчны үнэлгээний эхний үе шат байсан. БОНБНҮ-ний тайланд 2006, 2020, 2012
онуудад нэмэлт тодотгол хийж, БОАЖЯ-аар батлуулсан. Хүснэгт 1-д БОНБНҮ-ний
тайлангуудын талаар тусгав.

Тайлан
бэлтгэсэн
компани

Эко Трейд
ХХК

Эко Трейд
ХХК

Хүснэгт 1. БОНБНҮ-ний тайлангуудын талаарх мэдээлэл
Тайланг,
Төслийн хувилбарыг
бэлтгэж
Төслийн тухай, өөрчлөлт
өөрчлөх болсон
батлуулсан он
шалтгаан
Хэд хэдэн тээвэр болон эрчим хүчний хангамжийн зурвасын
БОНБНҮ-ний
хувилбаруудыг
дэвшүүлсэнээс
Оюу
Толгой-Гашуун
тайланг
Сухайтын дэд бүтцийн хувилбарыг сонгосон. Тээврийн
бэлтгэж, 2004 замын хоёр хувилбараас замын нэгдүгээр хувилбар болох
онд
БОАЖЯ- Оюу Толгойн өмнөд хэсгээс Гашуун Сухайтыг чиглэн
аар батлуулсан. Жавхлат баг болон хилийн шалган өнгөрүүлэх цэгээр дайрах
102.57 км замыг сонгосон болно.
2004
онд
батлагдсан
хувилбарын дагуу АММИ
БОНБНҮ-ний
Замын эхлэл нь ОТ төслийн ХХК нь 30 орчим км урт
тайланд замын
талбайн хойд хаалганаас эхлэх хатуу хучилттай зам тавих
шугамын
болж өөрчлөгдсөн ба 2004 онд ажлаа эхлүүлсэн. Гэтэл уг
өөрчлөлттэй
батлагдсан замын зүүн талаар нь батлагдсан замын ГС-аас
холбогдуулан
2-10 км-ын зайтай өнгөрөх Жавхлант баг хүртэлх
оруулах нэмэлт
бөгөөд хуучин орон нутгийн хэсэг
нүүрсний
тодотголын
хэрэгцээнд ашиглаж байсан уурхайнуудаас нүүрс зөөх
тайланг
замтай
давхцуулсан
юм. ашиглагдаж
эхэлсэн
бэлтгэж, 2006
Ойролцоогоор замын урт нь 100 байна. Иймд хүнд даацын
онд
БОАЖЯкм.
машны
хөдөлгөөн
аар батлуулсан.
эхэлсэнээр
зам
тавих
бололцоогүй болсон.
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Эко Трейд
ХХК

БОНБҮ-ний
нэмэлт тодотгол
нарийвчилсан
үнэлгээний
тайланг
бэлтгэж, 2010
онд БОАЖЯ-аар
батлуулав.

Натур
Фрейндли
ХХК

БОНБНҮ-ний
тайлангийн
нэмэлт
тодотголыг 2012
онд бэлтгэв.

2006 онд төлөвлөгдсөн замын
маршрут нь ОТ төслийн талбайн
хойд хаалганаас эхэлж байсан
бол шинэ өөрчлөлтийн дагуу
урд хаалганаас эхлэх болсон ба
энэ өөрчлөлтийн дагуу замын
эхний хэсэг ОТ төслийн талбайн
урд хаалганаас эхэлж 15 км
үргэлжилсний
эцэст
замын
зурвасын урьд нь төлөвлөж
байсан хувилбарын маршруттай
нийлэх болсон. Замын урт 96.8
км
болж,
өмнөхөөсөө
ойролцоогоор 6 км богиноссон.
Ханбогд сум, Хил хамгаалах
газрын албан зөвлөмжийн дагуу
ОТ-ГС хүртэлх замын төслийг
талбайн хойд хаалганаас гарсан
замтай
нийлүүлэх,
шинээр
барих хатуу хучилттай замыг
хилийн заставаас зүүн тийш 2
км газраар “Энержи ресурс”
ХХК-ийн шинээр тавьсан хатуу
хучилттай замын баруун талаар
барихаар өөрчлөлт оруулах
зайлшгүй шаардлагын үндсэн
дээр уг төслийн БОНБНҮ-ний
тайланд нэмэлт тодотголыг
хийсэн

Ханбогд
сум,
Хил
хамгаалах газрын албан
зөвлөмжийн
дагуу
өөрчлөлтийг оруулав.

Дээрх дурьдсан БОНБНҮ-ний тайлангууд нь БОНХЯ (хуучнаар БОАЖЯ)-аас
гаргасан БОНБЕҮ-ний дүгнэлт болон бусад холбогдох шаардлагын дагуу боловсруулагдсан.
Тайланд төсөл хэрэгжих талбайн байгаль орчны суурь судалгаа, нөлөөллийн үнэлгээ,
байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр зэргийг
багтаасан. БОНБНҮ-ний нэмэлт тодотголын тайлангуудад замын өөрчлөгдсөн чиглэлийн
хэсэг дээрх нэмэлт судалгаануудыг тусгаж өгсөн.

2.2. Байгаль орчны суурь судалгааны тойм
Тайлангийн энэхүү бүлэгт Цагаан хаднаас Гашуун сухайтын шалган нэвтрүүлэх
боомт хүртэлх Оюу Толгой төслийн түр ашиглах 20.4 км сайжруулсан шороон замыг
ашиглах хугацаанд байгаль орчин, нийгэм эдийн засагт үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл,
түүний бууруулах арга замыг тодорхойлон тусгав.
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Төслөөс байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлыг тодорхойлоход тухайн төсөл
хэрэгжих орчны байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн суурь нөхцлийг зайлшгүй
тодорхойлсон байх шаардлагатай. Уг бүлгийг дараах 2 хэсэгт ангилан авч үзэв.
2.1

Байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн суурь нөхцөл

2.2
Байгаль орчин нийгэм эдийн засагт нөлөөлөх байдал, нөлөөллөөс урьдчилан
сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ
Оюу Толгойгоос Гашуун сухайт хүртэл замын Зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн
чиглэлийн трассын дагуух байгаль орчны суурь судалгааны ажлын 2012 оны 8 дугаар сарын
24-29 өдрүүд, 9 дүгээр сарын 8-9 өдрүүдэд газар дээр нь очиж дараах ажлуудыг гүйцэтгэсэн.
Үүнд:
o 20.4 км-ын урттай түр ашиглах сайжруулсан шороон зам түүний орчмоос 2012 оны
09-р сарын 18-аас 21-ны хооронд нийт 23 цэгт агаарын чанарын хэмжилт хийн дээж
авч, Цаг уур орчны шинжилгээний газар Байгаль орчин хэмжилзүйн төв лабораторид
шинжлүүлэв. Агаарын чанарын сорьцийн хэмжилтийн үр дүнг Агаар бохирдуулагч
хий (SO2, NO2), Тоос (PM10)-ын агууламж тус бүрээр нь тодорхойлсон.
o Урьдчилан төлөвлөсөн зураглал маршрутын дагуу нийт хөрсний 6 ш иж бүрэн зүсэлт
хийж хөрсний морфологи бичиглэлийг хээрийн нөхцөлд тодорхойлж, хөрсний үе
давхрагабүрээс лабораторийн задлан шинжилгээнд зориулан 19 ш хөрсний дээж 10 ш
эзлэхүүн жингийн дээж авсан. Дээжийг Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүйн
хүрээлэнгийн Хөрс судлалын лабораторид шинжлүүлсэн.
o Замын дагуу байрлах өрөмдмөл гар худгуудын байршлийг тогтоох, усны химийн
найрлага, үзүүлэлтүүдийг шинжлэн тогтоох, зам дагуу байрлах газар нутгийн гол
горхи, сайрын ус хураах талбай, урт, дундаж өргөнийг тогтоох, хур борооны их
үеийн өнгөрөлтийг тооцож, нөлөөллийг илрүүлэх судалгааг төслийн талбай дээр
хийж, 5 худгаас дээж авч, Геоэкологийн хүрээлэнгийн усны лабораторид
шинжлүүлсэн.
o Ургамлын хээрийн хайгуул судалгааг тогтоосон маршрутаар гүйцэтгэж, 10 гаруй
хуудас ургамлын дээж цуглуулж, түүнийгээ Ботаникийн хүрээлэнгийн ургамлын
ангилалзүйн судалгааны уламжлалт аргазүйн дагуу болон Браун Бланкийн аргаар
геоботаникийн бичиглэл хийж тухайн ургамлын хамрах бүлгэмдэл болон
хэвшинжийг тодоройлсон.
o Оюу толгойн суурингаас Гашуунсухайт хүртэлх замын 20.4 км орчим зайд амьтны
зүйлийн бүрэлдэхүүн, оршин амьдрах хэлбэр, амьтны аймагт нөлөөлж болзошгүй
нөлөөллийг илрүүлэх, хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулахад шаардлагатай мэдээ
материал цуглуулан, хээрийн ажиглалт судалгааг гүйцэтгэсэн.
o Зам байгууламжийн орчимд 20 цэгээс газрын өнгөн хөрсний 5 см гүн, 15см х15см
талбайгаас 2012 оны 09-р сарын 25-аас 27-нд хөрсний 20 ширхэг дээж, усны 3 дээж
авч МУИС-ын Цөмийн судалгааны төвийн лабораторид үр дүнг тодорхойлсон.
Хөрсний дээжээ детекторт углаж ордог 700 см3 эзэлхүүнтэй Маринеллийн саванд
Тайлан боловсруулсан:
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хийж, түүнийг 1 цаг хэмжив. Гамма спектрометрт гаргаж авсан гамма спектрээс
хөрсөн дэх цацраг идэвхт изотопуудын хувийн идэвхийг бүрэн шингээлтийн пикийн
талбайгаар
o Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг Гашуун сухайтын хилийн зурваст байрлах
зам дагуу богино хугацааны археологийн хайгуул судалгааны ажлыг Археологийн
хүрээлэнгээс 2012 оны 08-р дугаар сарын 27-ноос эхлэн 08-р сарын 29-ыг хүртэл 3
хоногийн хугацаатай гүйцэтгэсэн ба судалгааны хугацаанд нийт 7 дурсгалыг
тэмдэглэсэн.
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Зураг 2. Судалгааны талбайн орчны төлөв байдал

Чиглэл өөрчлөгдсөн зам

Цагаан хад суурин

Цагаан хад дээрх нүүрсний овоолго
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2.3. Байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн суурь судалгаа
Оюу Толгой төслийн түр ашиглах 20.4 км сайжруулсан шороон замыг ашиглах
байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн суурь судалгааг төсөл хэрэгжих орчимд өмнө нь
хийгдэж байсан судалгааны материал, УЦУОШГ, Монгол Улсын болон Өмнөговь аймгийн
статистикийн хэлтэсээс авсан мэдээлэл, Оюу Толгойгоос Гашуун сухайт хүртэл замын Зон
3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн чиглэлийн трассын дагуу 2012 оны 8 дугаар сарын 24-29
өдрүүд, 9 дүгээр сарын 8-9 өдрүүдэд хийсэн байгаль орчны хээрийн судалгааны үр дүн,
мэдээлэл зэргийг үндэслэн байгаль орчны суурь судалгааг боловсруулсан болно. Байгаль
орчин, нийгэм эдийн засгийн бүрэлдэхүүн тус бүрээр дор авч үзэв.
2.3.1. Цаг агаар, уур амьсгал
Оюу Толгой төслийн талбайгаас Гашуун Сухайт хүрэх замын Зон-3-ын түр ашиглах
20.4 км сайжруулсан шороон зам орчмын цаг уурын нөхцөлийг тодорхойлоход Өмнөговь
аймгийн УЦУОШТ-ийн мэдээлэл болон Ханбогд хөдөө аж ахуйн цаг уурын харуул (хоногт
3 удаа)-ын мэдээлэл (Зураг 3), мөн уур амьсгалын өөрчлөлтийн хандлагыг тодорхойлохын
тулд олон жилийн ажиглалтын цуваатай температур, хур тунадасны 1979-2010 оны мэдээг
ашиглан боловсруулалт хийж, үр дүнгээр график, диаграмм байгуулж, бичиглэл хийв.
Зураг 3. Цаг уурын станцуудын байршил
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Нарны цацраг: Нарын цацраг гэдэг нь нарнаас цацарч байгаа гэрэл юм. Нарны
цацрагийн балансыг дэлхийн хойд өргөргийн бүсийн 43–аас 45 хоорондыг тооцон үзэхэд
нарны цацрагийн сарын дундаж өвлийн улиралд 224-240 цаг ба зуны улиралд 320-330 цаг
байна. Жилийн дундаж нь 3200-3400 цаг байна. Өдрийн дундаж нь өвлийн улиралд 7.2-8.2
цаг харин зуны улиралд 9.8-10.1 цаг байна. Хамгийн их цацрагтай 5 дугаар сар бөгөөд
нарны ерөнхий тусгал хэвтээ чиглэлээр жилдээ 5000-5500 мДж/м2 ба нарны шууд тусгал нь
3500-3600 мДж/м2.
Агаарын температур: Өвөл зуны, өдөр шөнийн хэлбэлзэл ихтэй бөгөөд тэр нь
тодорхой илэрсэн жилийн болон хоногийн явцтай байдаг. 1979-2010 оны дунджаар Ханбогд
суманд жилийн агаарын дундаж температур 5.90C-аас 11.10C-ын хооронд хэлбэлздэг
(Хүснэгт 2). Сарын агаарын дундаж температур өвөлдөө 7.30C -аас -11.50C, хавартаа -0.30C –
аас 16.70C, зундаа 22.30C –аас 24.90C, ба намартаа 16.60C -аас -2.10C тус тус байна. Жилийн
хамгийн хүйтэн сар болох нэгдүгээр сард агаарын дундаж температур -11.5C ба хамгийн
хүйтэн температур -34C хүрдэг.

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

I
-10.5
-12.5
-14.4
-10.7
-10.3
-13.9
-11.6
-10.0
-8.6
-12.3
-9.6
-13.4
-11.7
-9.6
-11.2
-9.0
-10.4
-12.8
-12.1
-13.5
-10.6
-15.3
-12.1
-6.6
-11.7
-10.6
-11.5

Хүснэгт 2. Сарын дундаж агаарын температур, Ханбогд сум, 1979-2010
Жилийн
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX
X
XI
XII
дундаж
-3.8 -0.4 6.2
16.2 21.0 22.7 22.0 14.1 10.6 -4.2 -7.5 7.2
-9.6 -2.9 5.0
16.7 23.5 25.6 21.6 14.5 6.0
1.2
-10.4 6.6
-8.5 2.0
10.5 15.2 22.6 26.3 19.9 16.4 3.9
-6.0 -9.5 6.5
-6.8 0.8
9.6
16.0 21.0 24.1 21.8 16.2 10.6 -1.8 -9.2 7.6
-10.2 0.1
6.8
17.7 20.8 24.1 20.9 15.8 8.2
0.1
-8.7 7.1
-12.5 -3.0 8.3
17.4 21.0 24.0 21.7 15.3 8.7
-3.5 -13.2 5.9
-10.1 -4.8 8.1
16.6 22.9 22.1 22.4 14.6 9.3
-4.3 -11.8 6.1
-9.3 -0.3 7.3
18.7 23.2 23.2 22.2 14.8 5.2
-5.4 -11.0 6.6
-6.9 -3.1 11.7 16.8 20.9 24.1 21.5 17.4 5.3
-2.6 -7.1 7.4
-10.4 -3.9 7.0
14.9 22.6 25.3 22.3 15.8 8.3
-0.3 -8.9 6.7
-6.6 -0.1 10.7 17.1 21.4 23.6 22.8 13.9 8.7
-3.7 -6.9 7.6
-5.7 2.7
6.6
16.2 20.1 23.7 22.2 16.3 10.9 -0.6 -8.4 7.6
-7.1 -2.3 5.9
16.5 21.5 25.0 25.2 16.3 7.5
-2.2 -10.2 7.0
-7.2 -1.6 9.7
17.4 21.5 24.8 22.3 15.8 4.9
-2.5 -8.0 7.3
-5.1 0.5
6.8
16.1 21.7 22.5 20.2 17.1 8.2
-5.6 -9.9 6.8
-6.4 -1.0 11.9 17.1 22.8 24.8 22.1 15.8 5.8
0.8
-10.1 7.9
-5.2 0.3
6.6
14.2 22.3 24.6 22.6 16.2 8.8
0.9
-8.5 7.7
-9.1 -2.6 8.2
16.8 20.8 23.9 21.1 16.7 7.4
-4.7 -6.4 6.6
-6.2 3.2
9.6
16.4 22.2 25.2 24.3 15.0 7.6
-2.1 -7.6 8.0
-4.7 0.3
13.0 16.3 21.5 24.9 20.7 19.7 10.2 0.4
-6.4 8.5
-4.5 -1.8 10.8 17.4 24.5 27.5 23.5 16.4 7.8
-0.2 -7.7 8.6
-8.4 1.7
9.3
17.8 24.1 28.1 22.4 18.4 6.1
-5.1 -7.1 7.7
-6.6 1.0
9.7
17.5 23.9 26.4 23.2 18.8 9.5
-0.8 -12.6 8.2
-2.8 2.6
8.3
17.1 23.8 26.1 25.6 16.6 4.5
-3.6 -11.7 8.3
-6.3 -0.1 9.3
16.0 21.7 23.8 21.4 17.7 8.4
-3.6 -9.1 7.3
-4.3 0.0
12.7 16.8 22.4 25.3 21.5 17.1 9.4
-1.2 -9.0 8.3
-14.5 -0.1 10.2 16.2 23.7 26.6 23.9 17.6 9.7
-0.1 -12.4 7.5
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2006
2007
2008
2009
2010
Ave
Mах
Min

I
-11.1
-9.5
-14.4
-11.4
-15.3
-11.5
-6.6
-15.3

II
-9.2
-0.6
-9.3
-6.1
-10.6
-7.3
-0.6
-14.5

III
1.1
-0.3
3.1
0.4
-2.3
-0.3
3.2
-4.8

IV
8.0
9.1
11.7
12.4
4.3
8.9
13.0
5.0

V
16.2
18.4
15.7
18.5
16.3
16.7
18.7
14.2

VI
22.0
24.8
22.2
22.0
24.8
22.3
24.8
20.1

VII
24.2
25.2
25.5
25.9
27.9
24.9
28.1
22.1

VIII
24.8
24.9
22.7
23.8
22.7
22.5
25.6
19.9

IX
18.2
19.7
17.7
17.0
17.4
16.6
19.7
13.9

X
11.7
7.7
9.6
8.5
8.6
8.1
11.7
3.9

XI
-0.3
-0.8
0.3
-5.2
-0.1
-2.1
1.2
-6.0

XII
-8.6
-8.3
-9.7
-10.7
-10
-9.3
-6.4
-13.2

Жилийн
дундаж

8.1
9.2
7.9
7.9
7.0
7.5
5.9

Агаарын температурын жилийн явцыг Зураг 4-д үзүүлэв. Агаарын температурын
хамгийн их утга 7 дугаар сард (24.9 градус) ажиглагддаг бол хамгийн бага утга нь 1 дүгээр
сард (-11.5 градус) ажиглагддаг байна.
Зураг 4. Агаарын температурын жилийн явц, 1979-2010 он

Агаарын дундаж температур,
Градус

30.0
22.3

25.0
20.0

24.9

22.5

16.7

16.6

15.0
8.9

10.0

8.1

5.0
0.0
-5.0

1

-10.0
-15.0

2

3
-0.3

4

5

6

7

8

10

11

12

-2.1

-7.3
-11.5

9

-9.3
Сар

Агаарын температурын олон жилийн өөрчлөлтийг дор үзүүлэв. Агаарын
температурын олон жилийн дундаж 7.50C. 1979-2010 оны агаарын температурын чиг
хандлагыг харахад өссөн чиг хандлагатай байгаа бөгөөд 1984 онд хамгийн хүйтэн буюу 5.9
градус байсан бол 2007 онд 9.2 градус байсан байна

Тайлан боловсруулсан:
“Натур Фрейндли” ХХК

15

“Оюу Толгой Төслийн Талбайгаас Гашуун Сухайт хүрэх замын
Зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн чиглэл”-ийн
Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан

Зураг 5. Агаарын температурын олон жилийн өөрчлөлт, 1979-2010 он

Агаарын температур, гардус

10.0
9.2

9.0
8.0
7.0
6.0
5.9

5.0
4.0

3.0
2.0
1.0
0.0
1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Агаарын чийгшил, хур тунадас: Чийг багатай хуурай дулаавтар мужид багтдаг
бөгөөд агаарын харьцангуй чийгшлийн жилийн дундаж 40%-иас бага байдаг. Агаарын
харьцангуй чийгшил 30%-иас бага байх өдрийн тоо өвлийн улиралд 10 орчим, зуны улиралд
10-аас дээш байдаг.
1979-2010 оны дунджаар Ханбогд суманд 94.1 мм хур тунадас унадаг байна. Хур
тунадасны хамгийн их утга (27.1 мм) 8 дугаар сард ажиглагддаг бол хамгийн бага утга нь
(0.9 мм) 12 дугаар сард тус тус ажиглагддаг байна. Хур тунадасны жилийн хувиарлалтыг
Зураг 5-аас үзнэ үү. 1995 оны 8 дугаар сард хамгийн их хур тунадас 80.4 мм орж байсан бол
заримдаа хоёр, түүнээс дээш сар хур тунадас орохгүй байх тохиолдол байдаг.
Хүснэгт 3. Сарын дундаж хур тунадас, 1979-2010
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

I

II

2.0
0.0
1.5
0.1
1.7
0
0
0.2
0.5
2.1
0.3
3.5

0
0
0.8
0.1
0
1
4.7
0.7
0.9
4.6
0.9
3.3
0

III

0
7

0.5
3
1.7
0.1
0.8
20.4

IV

V

1.9
8.9

2.1
4
0
0.9
5.4
1.6
9.3
2.7
7
6.6

0.1
3.8
3.3
4
0.7
5.5
1.1
0.2

0.1
16.6

VI

VII

VIII

IX

X

XI

20
0.2
6.7
1.6
0.1
14.8
0.2
7
4
11.8
0.7
9.8
7.4

45.8
26.5
39.2
11.3
14.4
17.4
34.9
22.1
6.4
36.9
8.4
37.6
5.5

12.8
30.2
70.9
21.2
45.3
8.5
4.6
26.4
41.4
18.9
2.3
6.7
14

10.3
0
1.8
0.1
15.3
20.1
5.9
26.3
5.9
2.9
21.7
1.4
4

3
0.3
1
0.6
10.6
0.8

1.1
1.2
0.2
2.1
0
5.8
5.3
1.1
0.4
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9.1
19.1
0.1
1.8
4
4.2

8.3

XII

Yearly total
precipitation

0
0.7
0
0.3
0.1
0
4.2
0.3
0
0
0.2
3.9

99.0
71.3
129.8
38.1
96.9
73.4
69.4
102.8
88.3
84.0
49.9
68.5
76.2
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1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Дундаж

I

II

2.6

0
3.7
0.5
0

0
4.1
2.3
2.3
3.1
0.9
0.8

6.5
0.9
1.1
0.6

3.6
0
0
3.1
0
0.4

3.1
2.3
0.7
0.5

2.7
1.4

0.9
1.5

III

IV

18.6
2.3
0.5
1.8
4.1
1.1
1.7
1.2

8.4
3.2
0.1
0

0.8
5.7
1.6
0.6

1.6
16.3
2
2.4
1.5
0
1.3
10.1
0
15.3
4.2

2.6
8.9
1
0
1
3.5

0
5.9
14.5

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Yearly total
precipitation

10.8
0
2.7
0
0
4.5
6.2
10.6
13.8
0
21.1
73.6
8
7.6
0
0
0
3.4
49.1
8.6

6.2
32.3
18.3
2.9
29.2
56.8
2.2
0.5
2.3
27.2
20.1
22.9
18.1
1.4
10.1
17.8
24.7
26.1
13.2
13.0

6.8
44.6
38.5
32.1
36.2
18.7
18.6
6.2
1.1
7.9
2.7
42.6
17.1
32.3
75.8
27.2
44.5
20.5
23.2
25.1

34.7
40.5
28.8
80.4
45.5
2.4
40.8
25.5
65.9
25.5
19.6
27.6
26.5
11.1
21.2
5
57
3.9
0.9
27.1

2.7

1.6

6.7
1.7
6.1
3
1.4
10.2
2.6
6.9
7.1
19.7
2
4.8
3.6
14.7
5.3
11.7
50.7
8.9

1
8.4
4.2

9.3
2.1
0.9

0
0.3
0
0
1.1
0.4
0
0.4
0
0.4
7.1

101.7
129.0
98.0
127.3
131.6
91.0
87.4
73.8
90.5
83.8
100.1
194.0
76.7
63.4
120.1
82.0
151.0
67.8
173.1
94.1

1.1
1.8
0
0.7
1.2
2.6
0.4
0.4
2
0.5
1.1
0.7
0.3
0.6
6.8
2.1

1.8
0
1.6
9.5
0
1.1
5
1.9
0.6
9.3
3.9

0
0.3
0.7
5.3
1.0
0
0.9

Хур тунадасны жилийн хувиарлалтыг Зураг 6-д үзүүлэв. 1979-2010-оны хооронд
жилийн нийлбэр хур тунадасны явцыг харахад ерөнхийдөө өсөх хандлагатай байгаа бөгөөд
1982 онд хамгийн бага хур тунадас (38.1 мм) унасан бол 2003 онд 194.3 мм хур тунадас
унаж хамгийн их үзүүүлэлт болсон байна.
Зураг 6. Хур тунадасны жилийн хувиарлалт, 1979-2010
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Сар

Зурагт 7-д хамгийн их үзүүлэлтийг улаан өнгөөр тэмдэглэсэн бол хамгийн баг
үзүүлэлтийг хар ногоон өнгөөр тэмдэглэсэн болно.
Тайлан боловсруулсан:
“Натур Фрейндли” ХХК

17

“Оюу Толгой Төслийн Талбайгаас Гашуун Сухайт хүрэх замын
Зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн чиглэл”-ийн
Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан

Зураг 7. Хур тунадасны олон жилийн өөрчлөлт
250.0

Жилийн нийлбэр хур тунадас

194.0

Хур тунадас, мм

200.0
1979-2010 оны дундаж
150.0
100.0

38.1

50.0

0.0
1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Он

Салхины горим: Монгол орны бусад нутгийн нэгэн адил жилийн аль ч улиралд
баруун, баруун хойд зүгийн салхи зонхилно. Салхины жилийн дундаж хурд 4.2 м/сек.
Салхины жилийн дундаж хурднаас 3-аас 5 дугаар сар мөн 11-ээс 12 дугаар саруудад давж
салхилдаг байна. Салхины жилийн явцыг Зураг 7-л үзүүлэв.
Зураг 8. Салхины жилийн явц
Салхины хурд, м/сек
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Сар бүрийн салхины дундаж хурд
Жилийн салхины дундаж хурд

Нэг жилийн дотор хүчтэй буюу 15 м/сек-ээс дээш салхитай байх өдрийн тоо 30-40,
шороон шуурга 70-90, цасан шуурга 5-аас цөөн байдаг. Салхины хамгийн их хурд энд 40
м/сек хүрсэн тохиолдол бий. Ханбогд сумын салхины зонхилох чиглэл нь хойд (Х), хойдзүүн хойд (ХЗХ), баруун өмнөд (БӨ) ба салхитай 3, 4, 5 дугаар саруудад ХЗХ, БӨ салхины
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чиглэл зонхилдог байна. Сарын дундаж салхины чиглэлийг доорхи Хүснэгт 4, Зураг 9-д
хувиар үзүүлэв.
Хүснэгт 4. Дундаж салхины чиглэл, Ханбогд сум, %
Чиглэл
Сар
Х
ЗХ
З
ЗӨ
Ө
БӨ
Б
БХ
1
8.7
3.8
1.6
2.2 29.5 3.9 20.0
2
8.1
4.6
8.1 1.2
3.5 25.6 30.2 18.6
3
11.6 8.3
3.7 2.3
6.5 22.2 25.9 19.4
4
12.1 6.5
5.0 5.0
6.0 21.6 21.6 22.1
5
16.4 8.9
5.6 2.3
5.2 20.0 19.6 21.0
6
15.7 10.3 7.0 7.6
9.2 15.1 17.3 17.8
7
12.0 11.4 8.2 9.2 10.3 17.9 14.7 16.3
8
11.2 12.9 12.4 7.3 12.9 16.3 14.0 12.9
9
11.2 6.1
5.6 4.5
3.4
20. 26.8 17.3
10
9.5
5.8
3.7 2.1
5.8 28.6 29.1 15.3
11
7.0
1.6
0.5
3.2 30.6 36.0 21.0
12
17.6 8.1
2.7
6.8
8.1
8.1 48.6
Дундаж 11.8 7.4
5.3 3.4
6.6 21.5 23.1 20.9
Эх сурвалж: УЦУОШГ, Өмнөговь

Зураг 9. Жилийн дундаж зонхилох салхины чиглэл
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2.3.2 Агаарын чанар
Өмнөговь аймаг нь хур тунадас бага, хуурай уур амьсгалтай нутаг бөгөөд сүүлийн
жилүүдэд тус аймагт уул уурхайн салбар эрчимтэй хөгжихийн хирээр тоосжилт ихээр бий
болж байгаа бөгөөд энэ нь уурхайн үйл ажиллагаа, тээвэрлэлтийн замуудтай шууд
холбоотой гэж үздэг. Мөн сүүлийн жилүүдэд аймгийн нийт нутгаар хур бороо хомс, өвс
ургамлын гарц муу байсан нь хөрс ихээр хуурайшиж тоос босох нэг нөхцөл болж байна.
Агаарын чанарын үзүүлэлтүүдийг хэмжихдээ тухайн үзүүлэлтүүдийг хэмжигч
багажуудыг ашигласан ба үүнд, агаар бохирдуулагч хий (SO2, NO2), тоосжилт (РМ10)-ыг 20
минутын хугацаатай нэг цэг дээр 3 удаа хэмжсэн. Хэмжилт хийсэн Dust truck 8520,
Minipump MP-300, Anroid N67, Thermometer N67 зэрэг багажнуудыг Зураг 10-т харуулав.
Зураг 10. Агаарын чанарын хэмжилтийн багажнууд

Dusttrak Model 8520
Тоосжилт хэмжигч
Нарийвчлал ±0.1 % or ±0.001 mg/m3

Minipump MP-300
NO2, SO2 хэмжигч
Нарийвчлал 5 %

Anroid N67
Агаарын даралт хэмжигч

Thermometer N67
Агаарын температур хэмжигч
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Агаарын чанарын хэмжилтийг 20.4 км өөрчлөгдсөн чиглэлийн дагуу 3 цэг дээр нийт
8 удаа 2012 оны 9 дүгээр сарын 20 өдөр хэмжиж, УЦУОШГ-ын Байгаль орчин, хэмжил зүйн
төв лабораторид шинжлүүлсэн. Агаарын чанарын хэмжилт хийсэн байршлуудыг Зураг 11-д
үзүүлэв. Хэмжилтийн цэгүүдийг сонгохдоо: өөрчлөгдсөн замын чиглэлийн эхлэх цэг,
Цагаан хад, замын төгсгөл буюу Гашуун сухайтын хилийн боомтын орчимд тус тус цэг
сонгосон.
Зураг 11. Агаарын чанарын хэмжилтийн цэгүүд
Хийн бохирдуулагчид (SO2, NO2)
SO2, ба NO2-ын агууламжийн цэг
бүр дээр хэмжиж, Агаарын чанарын
стандартын
(MNS4585:2007)
хүлцэх
агууламжтай харьцуулсан. Хэмжилтийн
үед цаг агаар тогтуун, салхигүй, агаарын
даралт 670.3 гПа, агаарын температур
20.70С байсан. Хэмжилтийн үр дүнгүүд
стандартын хүлцэх агууламжаас хэтрээгүй
ба зөвхөн 9 сарын 20 өдөр хоёр дохь цэг
дээр NO2 агууламж стандарт хүлцэх
агууламжаас 0.023-аар хэтэрсэн үзүүлэлт
гарсан. Доорх хүснэгтэнд хэмжилтийн үр
дүнг үзүүлсэн ба NO2-ын стандарт
үзүүлэлтээс хэтэрсэн хэмжээг ногооноор
тэмдэглэв. Хоёр дохь цэг нь Цагаан хадан
дээр ба энд нүүрсний тээвэрлэлтийн хүнд
даацын автомшинууд төвлөрч, Гашуун
сухайт руу тээвэрлэх нүүрсний ачиж,
буулгах
үйл
ажиллагаа
явагддаг.
Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа нь агаар
мандалд ялгарч байгаа NO2 агууламжийн 70%-ыг ялгаруулдаг 1 гэсэн судалгаа байдаг тул
стандартаас хэтэрсэн агууламж нь автомашинаас ялгарч байгаа хий гэж үзэж болно. ,

1
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№
1
2

3

Хүснэгт 5. SO2, NO2 хэмжилтийн үр дүн
Даралт,
Байршлын
Хэмжилтийн
SO2,
NO2,
3
3
гПа
координат
огноо, цаг
мг/м
мг/м
0
IX.20, 07:26
0.002
0.010
672.5
42 36’14.2,
107032’15.7 1006 м
IX.20, 17:55
0.001
0.012
671.1
IX.20, 08:12
0.006
0.010
672.0
42034’24.4,
IX.20,
13:15
0.004
0.025
670.9
107032’54.2 1020 м
IX.20, 19:40
0.014
0.108
670.8
IX.20, 09:05
0.004
0.073
669.0
42026’46.5,
IX.20, 14:20
0.003
0.022
667.3
0
107 32’53.2 1060 м
IX.20, 20:27
0.004
0.017
669.5
Агаарын чанарын стандарт,
0.450
0.085
MNS 4585:2007

Температу
р, 0C
16.4
21.1
18.0
28.1
18.0
21.0
25.5
18.0

Тоосжилт (РМ10)
Тоосны хэмжилтийг 3 цэг дээр хэмжиж, агаарын чанарын стандарттай харьцуулсан.
Хамгийн их утга нь стандартын хүлцэх агууламжаас 0.746 мг/м 3-аар хэтэрсэн үзүүлэлт
байсан ба хамгийн бага үзүүлэлт нь 0.023 мг/м3-ээр бага байсан. Хэмжилтийн үр дүнг доорх
хүснэгтэнд тусгасан ба тоосны агууламж нь стандартын хүлцэх агууламжаас хэтэрсэн үр
дүнг ногооноор тэмдэглэв.
Хүснэгт 6. Тоосны хэмжилтийн үр дүн
№
1

Байршлын
координат
42036’14.2,
107032’15.7 1006 м

2

42034’24.4,
107032’54.2 1020 м

3

42026’46.5,
107032’53.2 1060 м
Агаарын чанарын
стандарт, MNS
4585:2007

Тоос (РМ10)-ны агууламж, мг/м3
Дундаж
Хамгийн их
Хамгийн бага
0.016
0.081
0.005
0.022
0.092
0.008
0.007
0.016
0.005
0.036
0.846
0.006
0.169
0.534
0.006
0.024
0.043
0.012
0.261
0.525
0.006
0.014
0.344
0.007

Хэмжилтийн
огноо, цаг
IX.20, 07:26
IX.20, 17:55
IX.20, 08:12
IX.20, 13:15
IX.20, 19:40
IX.20, 09:05
IX.20, 14:20
IX.20, 20:27

0.1

Лабораторийн шинжилгээний үр дүнг MNS4585:2007
агууламжтай харьцуулсан харьцуулалтыг дараах зурагт үзүүлэв.
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Зураг 12. Лабораторийн үр дүнг стандартын хүлцэх агууламжтай харьцуулсан
харьцуулалт
0.9

0.846

Average value
Хамгийн их

0.8

Хамгийн бага
0.7

Агаарын чанарын хүлцэх агууламж, MNS
4585:2007
0.534
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0.6

PM 10, mg/m3

0.5
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Тоосны агууламжийн лабораторийн шинжилгээний үр дүнгээс харахад, Цагаан хад
болон Гашуун сухайтын ойролцоо тоосны агууламж нь стандартын хүлцэх агууламж 0.1
мг/м3-ээс 1.6е8 дахин давсан үзүүлэлттэй байна. Учир нь Цагаан хаданд нүүрсний
тээвэрлэлтийн гаалийн хяналтын талбай төвлөрч, ойролцоогоор 6000 хүнд даацын нүүрсний
автомашинууд энд ажиллаж, тухай бүс нутагт тоосжилт үүсэх гол эх үүсвэр болж байна
(Зураг 14). Тоосны агууламж нь авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс гадна гаалийн
хяналтын талбайнуудад нүүрс буулгах, ачих явцад үүсэх нүүрсний тоосжилтоос үүсэж
байна. Цагаан хаданд ойролцоогоор 20 гаруй компани гаалийн хяналтын талбайг ашиглаж
байгаа боловч тоосжилтыг бууруулах ямар нэгэн арга хэмжээ хэрэгжүүлдэггүй. Орон
нутгийн иргэдийн хэлсэнээр ЭР-ийн хатуу хучилттай тээврийн зам ашиглалтанд орсоноор
тоосжилт бага хэмжээгээр буурсан гэж үзэж байгаа ч Цагаан хадны сууринд тоосжилт их
хэвээр байна. Зураг 13-т нүүрсний тээвэрлэлтийн ялгааг харуулсан. Цагаан хад орчмын
агаарын чанар ялангуяа тоосжилт нь ОТ-оос ГС хүртэлх замын Зон 3-ын өөрчлөгдсөн замын
чиглэлийн үйл ажиллагаатай хамааралгүй гэдгийг энд дурьдах нь зүйтэй. Учир нь
өөрчлөгдсөн замын чиглэлээр ихэнхидээ барилгын материалын тээвэрлэлт хийгдэх буюу
авто тээврийн хөдөлгөөн бага байна.
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Зураг 13. Нүүрс тээвэрлэлтийн автомашины хөдөлгөөн

Шороон зам дээгүүр явж байгаа нүүрсний машинууд

ЭР-ийн хатуу хучилттай зам дээгүүр явж байгаа нүүрсний машинууд
Зураг 14. Цагаан хад дээр нүүрс ачилт, буулгалтаас үүсэж байгаа тоосжилт
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2.3.3 Хөрсөн бүрхэвч, өнөөгийн төлөв байдал
Судалгааны зорилго ба арга зүй
Хөрсөн бүрхэвчийн судалгааны зорилго нь:
1. Судалгааны талбайд тархсан хөрсний төлөв байдал, хими, физиз үзүүлэлтийг
тодорхойлох
2. Хөрсний элэгдэл, эвдрэлийг тодорхойлох
3. Хөрсний бохирдлыг тодорхойлох зэрэг болно.
2012 оны 8-р сарын 18-19-ны өдрүүдэд урьдчилан төлөвлөсөн зураглал маршрутын
дагуу нийт хөрсний 6 ширхэг зүсэлт хийсэн. Хөрсний зүсэлт хийх талбайг сонгохдоо газрын
гадаргын төлөв байдал, ургамалжилт, эвдрэлд өртсөн эсэх зэргийг харгалзан үзэж,
өөрчлөгдсөн зам баригдсан талбайн хэв шинжийг төлөөлж чадахуйц талбайг замын дагуу
сонгосон. Хөрсний морфологи бичиглэлийг хээрийн нөхцөлд тодорхойлж, хөрсний үе
давхрагабүрээс лабораторийн задлан шинжилгээнд зориулан 19 ш хөрсний дээж 10 ш
эзлэхүүн жингийн дээж авсан. Хөрсийн дээжийн хими, физик үзүүлэлтийг ШУА-ын
Газарзүйн хүрээлэнгийн Хөрсний лабораторид тодорхойлсон. Хөрсний дээж авсан
цэгүүдийн байршлыг Зураг 15-д үзүүлэв.
Хөрсөн бүрхэвчийн судалгаа хийж буй талбайн байгаль газарзүйн нөхцөл болон
ургамалжилт, хөрсний хил хязгаарын тархалт, элэгдэл эврэлийн байдал зэрэг бусад чухал
үзүүлэлтүүдийг хөрсний зургаар энгийн байдлаар харуулах үүднээс сансрын зурагуудыг
(Landsat 15м, Quickbird 2010 он), ашиглан газрын гадаргын бүрхэвчийн сэдэвчилсэн
зургуудыг Arc GIS 9.3, Global Mapper 8.2 зэрэг газарзүйн мэдээлллийн системийн үндсэн
программуудыг ашиглан үйлдэж (өндөршил, налуу, зүг зовхис г.м) Мөн байр зүйн зураг
(1:25000), хөрсний суурь зураг болон мэдээллүүдийг нэгтгэн боловсруулсаны үндсэн дээр
хөрсөн бүрхэвчийн зураглалыг үйлдсэн болно. Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүйн
хүрээлэнгийн Хөрс судлалын лабораторид дараах үзүүлэлтүүдийг тодорхойлов.

№
1
2
3
4
5
6
7
9
10

Хүснэгт 7. Хөрсний лабораторийн задлан шинжилгээний аргууд
Хөрсний үзүүлэлтүүд
Задлан шинжилгээний арга
Ялзмаг
Тюрин
Урвалын орчин
Потенциометрийн (H2O, 1 : 2.5)
Карбонат
Эзэлхүүний
Хөдөлгөөнт фосфор
Мачигин
Хөдөлгөөнт кали
Дөлт фотометр
Цахилгаан дамжуулах чанар
Иономер
Механик бүрэлдэхүүн
Качинскийн
Чулуу
Жингийн аргаар
Хүнд металлууд
Атомын шинэгээлтийн спектрофотометрийн
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Хөрсөн бүрхэвчийн төлөв байдал
Гашуун сухайт орчим газар нь хөрс газарзүйн мужлалаар (Зураг 15) хөрс био-уур
амьсгалын өргөргийн бүсчлэл бүхий Говийн мужийн Говийн цайвар бор, Цөлийн бор саарал
хөрс бүхий 12-р тойрогт багтана. Говийн цайвар бор зонхилон тархах бөгөөд сайр дагаад
Элсэнцэр бор саарал хөрстэй (Зураг 15). Ерөнхий хөрсөн бүрхэвч нь доворхог хад чулуурхаг
газрын гадаргын байдлаас шалтгаалж алаг цоог, хоршил зонхилно. Өндөрлөгдүү уулархаг
газраар нимгэн чулуурхаг, хотгордуу газраар ердийн Говийн цайвар бор хөрстэй. Хойд
хэсгээр нимгэн чулуурхаг хөрстэй байхад, урд хэсгийн хотгордуу газраар элсэрхэг дов
ихтэй элэгдэл эвдрэлд амархан өртөмтгий сийрэг элсэн хөрс нилээд их талбай эзэлж байна.
Хотгордуу газраар мараалаг хужирлаг шинжийн давсархаг хөрс хам бүрдэл үүсгэж бага
зэрэг талбай эзэлнэ.

Тайлан боловсруулсан:
“Натур Фрейндли” ХХК

27

“Оюу Толгой Төслийн Талбайгаас Гашуун Сухайт хүрэх замын
Зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн чиглэл”-ийн
Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан

Зураг 15. Хөрсөн бүрхэвчийн тархалт
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Зүсэлтийн дугаар. OR-01
Байрлал
ХӨ
ЗУ
Өндөр:

42o 27’ 10,8”
107o 33’ 02.2”
1144 метр д.т.д.

Гадаргын мэдээлэл
Гадарга:
Талархаг
Бичил гадарга:
Тэгшивтэр
Гадаргын налуу: 0 (градус)
Гадаргын бичиглэл
Гадаргын чулуу:
5-10%
Ургамлын бүрхэц: 40-50%
Голлох ургамал:
Харгана, бударгана
Хөрсний эвдрэл
Эвдрэлийн хэлбэр: Техноген
Эвдрэлийн эрчим: Хүчтэй
Гадаргын бохирдол:
Хатуу хог хаягдал
Хөрсний хэв шинж: Цайвар бор (ердийн)
B 0-5см Хүрэн бор (7,5YR 7/4 yellow) өнгөтэй,
хуурай,
элсэнцэр
механик
бүрэлдэхүүнтэй,
бутрамтхай, чулуугүй, ургамлын үндэс бага тархсан,
сийрэг элсэн, шилжилт механик бүрэлдэхүүнээр тод
илэрнэ.
ВC 5-30см Бор шаргал (5YR 6/4 light reddish brown)
өнгөтэй, хуурай, хөнгөн шавранцар механик
бүрэлдэхүүнтэй, бөөмөрхөг бүтэцтэй, чулууны
агууламж эзлэхүүн 0-5% (>2мм), ургамлын үндэс
харьцангуй их тархсан, нягтавтар, шилжилт өнгөөр
тод илэрнэ.
С 30-45см Цайвар бор (5YR 6/6 reddish yellow)
өнгөтэй, хуурай, дунд шавранцар механик
бүрэлдэхүүнтэй, самранцар бүтэцтэй, чулууны
агууламж эзлэхүүн 5-10% (>2мм), ургамлын
үндэсгүй, нягт.
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Зүсэлтийн дугаар. OR-02
Байрлал
ХӨ
ЗУ
Өндөр:

42o 30’ 32,7”
107o 33’ 19.2”
1153 метр д.т.д

Гадаргын мэдээлэл
Гадарга:
Бичил гадарга:
Гадаргын налуу:

Уулын бэл
Налуу
5-8 (градус)

Гадаргын бичиглэл
Гадаргын чулуу:
Ургамлын бүрхэц:
Голлох ургамал:

30-40%
10-20%
Шаваг, харгана

Хөрсний эвдрэл
Эвдрэлийн хэлбэр: Маш бага
Эвдрэлийн эрчим: Техноген
Гадаргын бохирдол: Байхгүй
Хөрсний хэв шинж: Чулуурхаг
/нимгэн/

Цайвар бор

А 0-10 Цайвар бор шаргал (7,5YR 7/6 reddish
yellow) өнгөтэй, хуурай, элсэнцэр механик
бүрэлдэхүүнтэй, самранцар бүтэцтэй, чулууны
агууламж эзлэхүүний 15-20% (>2мм), ургамлын
үндэс бага тархсан, сийрэг, шилжилт өнгөөр
мэдэгдхүйц илэрнэ.
В 10-20 Бор шаргал (10YR 6/6 brownish yellow)
өнгөтэй, өлөн чийгтэй, хөнгөн шавранцар механик
бүрэлдэхүүнтэй, бөөмөрхөг бүтэцтэй, чулууны
агууламж эзлэхүүний 5% (>2мм), ургамлын үндэс
дунд зэрэг тархсан, нягт, шилжилт өнгөөр аажим
илэрнэ.
ВС 20-35 Цайвар шаргал (10YR 6/4 light yellowish
brown) өнгөтэй, хуурай, дунд шавранцар механик
бүрэлдэхүүнтэй, бөөмөрхөг бүтэцтэй, чулуугүй,
ургамлын нарийн үндэс бага зэрэг тархсан, маш
нягт.
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Зүсэлтийн дугаар. OR-03
Байрлал
ХӨ
ЗУ
Өндөр

42o 32’ 21,7”
107o 33’ 0.8”
метр д.т.дээш.

Гадаргын мэдээлэл
Гадарга
Талархаг
Бичил гадарга
Тэгшивтэр
Гадаргын налуу 0 (градус)
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Гадаргын бичиглэл
Гадаргын чулуу
5-10%
Ургамлын бүрхэц 40-50%
Голлох ургамал
Таана, ямаан харагана
Хөрсний эвдрэл
Эвдрэлийн хэлбэр ----------Эвдрэлийн эрчим Байхгүй
Гадаргын бохирдол Тэсэг, Шарилж
Хөрсний хэв шинж: Элсэн хучаастай Цайвар бор
Э 0-10 Цайвар бор шаргал (7,5YR 6/6 reddish
yellow) өнгөтэй, хуурай, элсэнцэр механик
бүрэлдэхүүнтэй, самранцар бүтэцтэй, чулууны
агууламж эзлэхүүний 20-30% (>2мм), ургамлын
үндэс бага тархсан, сийрэг, шилжилт нягт өнгөөр
тод илэрнэ.
В 10-25 Улаавтар бор (10YR 6/4 light brownish
yellow) өнгөтэй, өлөн чийгтэй, хөнгөн шавранцар
механик бүрэлдэхүүнтэй, бөөмөрхөг бүтэцтэй,
чулууны агууламж эзлэхүүний 10-20% (>2мм),
ургамлын үндэс бага зэрэг тархсан, нягт, шилжилт
өнгөөр тод илэрнэ.
С 25-30 Улаан шаргал (7,5YR 5/8 strong brown)
өнгөтэй, цагаан шаргал толбуудтай, хуурай, дунд
шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй, бөөмөрхөг
бүтэцтэй, чулууны агууламж эзлэхүүний 40-50%
(>2мм), маш нягт.

Зүсэлтийн дугаар. OR-04
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Байрлал
ХӨ
ЗУ
Өндөр

42o 33’ 46,8”
107o 33’ 13.5”
1128 метр д.т.дээш.

Гадаргын мэдээлэл
Гадарга
Сайр
Бичил гадарга
Тэгшивтэр
Гадаргын налуу 0-3 (градус)
Гадаргын бичиглэл
Гадаргын чулуу 80-90%
Ургамлын бүрхэц 0-10%
Голлох ургамал
Шаваг, харагана
Хөрсний эвдрэл
Эвдрэлийн хэлбэр Байгалийн /ус/
Эвдрэлийн эрчим Их
Гадаргын бохирдол Хатуу хог хаягдалтай
Хөрсний хэв шинж: Элсэнцэр бор саарал /сайрын/
Э 0-5 Цайвар бор шаргал (7,5YR 6/6 reddish yellow)
өнгөтэй,
хуурай,
элсэнцэр
механик
бүрэлдэхүүнтэй, самранцар бүтэцтэй, чулууны
агууламж эзлэхүүний 20-30% (>2мм), ургамлын
үндэс бага тархсан, сийрэг, шилжилт нягт өнгөөр
тод илэрнэ.
В 5-30 Бор саарал (10YR 6/4 light yellowish brown)
өнгөтэй, өлөн чийгтэй, хөнгөн шавранцар механик
бүрэлдэхүүнтэй, бөөмөрхөг бүтэцтэй, чулууны
агууламж эзлэхүүний 10-20% (>2мм), ургамлын
үндэс бага зэрэг тархсан, нягт, шилжилт өнгөөр
тод илэрнэ.
С 30-45 Улаан шаргал (7,5YR 5/8 strong brown)
өнгөтэй, цагаан шаргал толбуудтай, хуурай, дунд
шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй, бөөмөрхөг
бүтэцтэй, чулууны агууламж эзлэхүүний 40-50%
(>2мм), маш нягт.
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Зүсэлтийн дугаар. OR-05
Байрлал
ХӨ
ЗУ
Өндөр

42o 36’ 12,0”
107o 32’ 22.
1125 метр д.т.дээш.

Гадаргын мэдээлэл
Гадарга
Талархаг
Бичил гадарга
Тэгшивтэр
Гадаргын налуу 0 (градус)
Гадаргын бичиглэл
Гадаргын чулуу
Ургамлын бүрхэц
Голлох ургамал

0-10%
40-50%
Харгана, тэсэг

Хөрсний эвдрэл
Эвдрэлийн хэлбэр Тоосон хучаас
Эвдрэлийн эрчим Дунд
Гадаргын бохирдол Нүүрсний нарийн хар тоосон
өнгөр тогтсон
Хөрсний хэв шинж: Чулуугүй Цайвар бор
К 0-3 Хар саарал (10YR 6/6) өнгөтэй, хуурай, дунд
шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй, чулуугүй
(>2мм), самранцар, ургамлын үндэсгүй, сийрэг,
шилжилт өнгөөр тод илэрнэ.
В 3-32 Улбар шаргал (5YR 5/8 yellowish red), өлөн
чийгтэй,
хөнгөн
шавранцар
механик
бүрэлдэхүүнтэй, чулуугүй (>2мм),
самранцар
бүтэцтэй, ургамлын үндэс бага тархсан, нягт,
шилжилт өнгөөр аажим илэрнэ.
C 32-40 Улаавтар бор (7.5YR 6/6 reddish yellow),
өлөн чийгтэй, хөнгөн шавранцар механик
бүрэлдэхүүнтэй, чулууны агууламж эзлэхүүний 5%
(>2мм), бөөмөрхөг үрлэнцэр бүтэцтэй, дунд зэрэг
нягттай.
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Зүсэлтийн дугаар. OR-06
Байрлал
ХӨ
ЗУ
Өндөр

42o 34’ 38,1”
107o 33’ 0.6”
1138 метр д.т.дээш.

Гадаргын мэдээлэл
Гадарга
Талархаг
Бичил гадарга
Тэгшивтэр
Гадаргын налуу 0-3 (градус)
Гадаргын бичиглэл
Гадаргын чулуу
Ургамлын бүрхэц
Голлох ургамал

30-40%
0-30%
Харгана, хармаг

Хөрсний эвдрэл
Эвдрэлийн хэлбэр Техноген
Эвдрэлийн эрчим Хүчтэй
Гадаргын бохирдол Ахуйн болон хатуу хог хаягдал
Хөрсний хэв шинж: Элсэн хучаастай Цайвар бор
К 0-2 Цайвар бор (10YR 6/6 reddish yellow) өнгөтэй,
хуурай, дунд шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй,
чулуугүй (>2мм), самранцар, ургамлын үндэс бага
тархсан, сийрэг, шилжилт нягтаар тод илэрнэ.
В 2-32 Улбар шаргал (5YR 5/8 yellowish red), өлөн
чийгтэй,
хөнгөн
шавранцар
механик
бүрэлдэхүүнтэй, чулуугүй (>2мм),
самранцар
бүтэцтэй, ургамлын үндэс бага тархсан, нягт,
шилжилт өнгөөр аажим илэрнэ.
C 32-50 Улаавтар бор (7.5YR 6/6 reddish yellow),
өлөн чийгтэй, хөнгөн шавранцар механик
бүрэлдэхүүнтэй, чулууны агууламж эзлэхүүний 5%
(>2мм), бөөмөрхөг үрлэнцэр бүтэцтэй, дунд зэрэг
нягттай.
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Хөрсний дээжүүдийн химийн үзүүлэлтийг дараах Хүснэгт 8-д үзүүлэв. Хөрсний
үржил шимт үе давхаргын ялзмагийн агууламж 0.15-1.20%, хөдөлгөөнт кали 6,2-24,6
мг/100гр, хөдөлгөөнт фосфор 0.19-0,94 мг/100гр байгаа нь хөрсний үржил шимийн түвшин
бага байгааг илтгэх бөгөөд карбонатын (CaCO3 %) агууламж 0.27-18.9% буюу их, ууссан
хүчилтөрөгч (pH) 8.2-9.2 буюу шүлтлэг, хөрсний хялбар уусах давсны агууламж маш өндөр
(0,055-0,986 ds/m) байгаа нь хөрсний үржил шимийн түвшин говийн хөрсөндөө дунд
зэргийн үзүүлэлт боловч хялбар уусах давсны агууамж өндөр, шүлтлэг урвалын орчинтой
учир ургамалд хаалт үүсгэх гол шалтгаан юм.

Хүснэгт 8. Хөрсний химийн шинж чанар
Зүсэлтийн дугаар

Гүн,
см

рНH2O
(1:2.5)

CaСО3
%

Ялзмаг
%

ЕС2.5
dS/m

0-5

8,61

5,63

0,259

5-25

8,04

8,18

25-45

8,55

breaked

Хөдөлгөөнт,
мг/100г
P2O5

K2 O

0,120

0,76

9,8

0,269

0,776

0,18

12,6

3,82

0,456

0,454

0,34

11,5

8,75

2,36

0,860

0,239

0,87

8,4

0-15

8,55

2,00

0,839

0,520

0,92

11,4

15-30

8,52

11,81

0,050

1,422

0,26

16,8

0-5

8,71

1,64

0,591

0,156

0,81

7,9

5-20

8,52

2,00

0,596

0,188

0,72

5,7

0-5

8,63

1,09

0,304

0,066

0,29

6,9

5-30

8,59

1,27

0,175

0,062

0,38

4,7

0-2

8,39

1,45

0,499

1,262

0,49

12,3

2-20

8,52

4,54

0,952

1,082

1,05

16,8

0-1

8,77

4,00

0,199

2,428

0,67

24,5

1-30

8,53

4,18

0,688

6,770

0,59

26,7

30-50

8,90

7,27

0,104

5,050

0,14

22,9

Цайвар бор (ердийн)

OR-01

Чулуурхаг Цайвар бор (нимгэн)
OR-02

Элсэн хучаастай Цайвар бор
OR-03

Элсэнцэр бор саарал (сайрын)
OR-04
Чулуугүй Цайвар бор
OR-05

Элсэн хучаастай Цайвар бор

OR-06
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Хөрсний механик бүрэлдэхүүний (Хүснэгт 9) хувьд Говийн цайвар бор (сийрэг
элсэн), Нимгэн цайвар бор хөрс нь элсэнцэр механик бүрэлдэхүүнтэй энэ нь ургамалын
ургах орчинд таатай боловч ус салхины болон техноген эвдрэл өртөхдөө амархан байдаг.
Говийн цайвар бор (хужир мараалаг), Толгодын нимгэн чулуурхаг цайвар бор, хөрс нь
хөнгөн шавранцар механик бүрэлдэхүүнтэй шавранцар бүрэлдэхүүн нь хөрсний элэгдэл
эвдрэлд өртөхдөө элсэнцэр бүрэлдэхүүнээ бодвол харьцангуй бага байдаг.
Хөрсний чулууны агууламж газрын гадаргын төрх байдал болон хөрсний хэв шинж,
гүнээс хамааран харилцан адилгүй байна. Толгодын нимгэн чулуурхаг цайвар бор
хөрсөнөөс бусад хэв шинжийн хөрсөнд чулууны агууламж ерөнхийдөө хөрсний нийт
эзлэхүүн жингийн хувьд бага боловч дээд үе давхрагадаа бага доод үе давхрагууддаа
харьцангуй ихэссэн төлөв ажиглагдлаа.
Хүснэгт 9. Хөрсний физик шинж чанар
Зүсэлтийн
дугаар

Эзэлхүүн
жин,
гр/см3

Элс (2-0.05мм)

Тоос (0.05-0.002мм)

Шавар (< 0.002мм)

0-5

1,17

36,7

45,4

18,0

5-25

1,26

35,2

49,7

15,0

25-45

1,29

51,3

35,1

13,6

breaked

1,16

30,8

49,7

19,4

Гүн,
см

Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр)

Цайвар бор /ердийн/

OR-01

Чулуурхаг Цайвар бор (нимгэн)
OR-02

0-15

1,24

44,0

38,0

18,0

15-30

1,14

49,9

36,6

13,6

Элсэн хучаастай Цайвар бор
OR-03

0-5

1,19

48,4

39,5

12,1

5-20

1,33

46,9

38,0

15,0

Элсэнцэр бор саарал (сайрын)
OR-04

0-5

1,24

64,5

24,9

10,6

5-30

1,59

36,7

45,4

18,0

44,0

38,0

18,0

36,7

43,9

19,4

27,9

54,1

18,0

Чулуугүй Цайвар бор
OR-05

0-2
2-20

1,04

Элсэн хучаастай Цайвар бор
0-1
OR-06

1-30

0,94

39,6

45,4

15,0

30-50

1,03

39,6

46,8

13,6
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Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт орших Оюу Толгой ХХК–ний
Цагаан хаднаас Гашуун сухайтын боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам дагуух газрын
хөрсөн бүрхэвч нь Говийн цайвар бор, Цөлийн сайргархаг бор саарал, Нимгэн чулуурхаг
цайвар бор хөрсний хэв шинж голлон тархсан. Тухайн замын трассын дагуу хөрсний
тархалт нь гадаргын төлөв байдлаас шалтгаалан харилцан адилгүй алаг цоог тархалттай
байна. Хөрсний үржил шимийн түвшин, үржил шимт үе давхрагын зузаан хөрсний хэв
шинж тус бүрдээ харилцан адилгүй байсан боловч 0-40см орчим В, ВС үе давхрага буюу
ялзмагт үе давхрагазонхилно. Хөрсний хими шинж чанарын хувьд ерөнхийдөө ядмаг,
давсжилт ихтэй, гадаргадаа элс болон хайрга чулуун бүрхэц ихтэй, ургамлын төрөл зүйл
харьцангуй цөөн сийрэг тархалттай харгана, бор бударгана, таана хөмөл зонхилон ургасан.
Хөрсний хими шинж чанарын хувьд говийн хөрсөндөө бол дунд ба дундаас доогуур
түвшинд тооцогдоно. Хөрсний физик шинж чанарын хувьд дийлэнхдээ элсэнцэр механик
бүрэлдэхүүнтэй байгаа нь тухайн бүс нутгын хөрс нь ус, салхины эвдрэл болон техноген
нөлөөлд өртөхдөө амархан эмзэг байгааг илтгэнэ.
Зөвлөмж
Өөрчлөгдсөн замын чиглэлийн дагуу ямар нэгэн барилга байгууламж баригдахаар
бол хөрсний элэгдэл эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх арга зөвлөмжүүдийг тогтмол мөрдөж,
өнгөн хөрсний хуулалтыг 0-40 см хүртэлх гүнээр авч нөхөн сэргээлтийн ажлыг цаг тухайд
нь хийж байх шаардлагатай.
Хөрсний эвдрэл
Хөрсний элэгдэл эвдрэлийн зэрэглэлийг гаргахдаа Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
яамнаас батласан байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал номонд
хэвлэгдсэн хөрсний экологи эдийн засгийн үнэлгээ, хохирол тооцох аргачлалын хөрсний
эвдрэлийн зэрэглэлийг тогтоох аргачлалын дагуу гүйцэтгэлээ. Хөрсний эвдрэлийн
зэрэглэлийг харьцуулсан судалгаагааны аргаар тодорхойллоо. Тухайн газрын хөрстэй адил
нөхцөлд орших хүний үйл ажиллагааны нөлөөлөлд ороогүй болон эвдрэлд орсон газрын
хөрсний зүсэлт хийж, мөн хээрийн ажиглалт, гадаргын тэмдэглэл, хэмжилт хийх,
морфологи тогтцын бичиглэл хийх зэрэг судалгааны аргуудаар харьцуулан судалсан болно.
Оюу Толгой төслийн талбайгаас Гашуун Сухайт хүрэх замын Зон 3-ын түр
ашиглагдах өөрчлөгдсөн чиглэлийн замын трассын дагуу хөрсний эвдрэлийн зэрэглэлийг
өнгөн хөрсний эвдрэлийн шинж чанарын үзүүлэлтүүд болон хөрсний эвдрэлийн гадаргын
үзүүлэлтүүдийг ашиглан тодорхойлж, хөрсний эвдрэлийн зэрэглэлийн дагуу хөрсний
эвдрэлийг агаар сансрын зураг болон хээрийн хэмжилт судалгаан дээр үндэслэн зураглалаа
(Зураг 17). Зам дагуу 378 га хөрс хүчтэй, их, дунд, бага хэмжээгээр техноген элэгдэл
эвдрэлд өртсөн байна.
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Хүснэгт 10. Хөрсний эвдрэлийн зэрэг, эрчим
Эвдрэлийн зэрэг
Талбай.га
Нийт.га
Бага
264,9
Дунд
35,8
378,0
Их
40,0
Хүчтэй
37,3
Хөрсний эвдрэлийн шалтгаан, гарал үүслийн хувьд техноген буюу авто машины
нөлөөгөөр хөрсний өнгөн дээд үе давхрага бяцарч физик механик шинж чанараа алдан
хэврэгжсэнээр газрын гадаргууд ховил гуу үүсэх мөн эвдрэлд өртөж сийрэгжсэн хөрс салхи,
усаар зөөгдөх хуримтлагдах зэрэг байгаль экологид дам байдлаар сөрөг үр дагавар
учруулсан байна. Эвдрэлд нэгэнт өртсөн хөрснөөс тоос үүсэж агаарт дэгдэх нь тухайн
хөрсөндөө элэгдэл үүсгэхээс гадна салхин доорх хөрсний гадаргууд бууж корк үе
давхрагаүүсгэдэг. Энэ нь хөрсөнд ус агаарын солилцоо явагдахад сөрөг үр дагавартай
төдийгүй ургамлын ургалтанд ч шууд сөрөг нөлөөтөй байдаг.
Зураг 16. Эвдрэлд өртсөн хөрсний төлөв байдал
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Зон-3-ын түр ашиглагдах зам дагуу 2 м өргөн 1 м гүнтэй шуудуу нүх ухаж овоолго
шороо үүсгэсэн байдал мэр сэр тааралдсан. Түр өөрчлөгдсөн замын хувьд, замаас гарах,
нүүрс тээвэрлэлтийн автомашин явах зэрэг зөвшөөрөлгүй тээврийн хэрэгслийн
хөдөлгөөнийг хязгаарлах үйл ажиллагааг ОТ ХХК-ийн замын хяналтын албан хаагид хянах
ба хамгаалалтын ажилчид өөрчлөгдсөн замыг ашиглаж байгаа орон нутгийн тээврийн
хэрэгслийн жолоочдод байгаль орчныг хамгаалахын тулд мөрдөгдөж буй дүрэм журмыг зам
ашиглах явцдаа мөрдөхийг сануулж байх боломжтой. Хээрийн судалгааны явцад
өөрчлөгдсөн замын чиглэл дагуух хамгаалалтын сувгийг хүнд даацын тээврийн хэрэгслүүд
дайран замаас гарсан ул мөр хэд хэд байсан. Тиймээс, зассан зам дагуу явахгүй замаас гарах
нь өөрчлөгдсөн зам дагуух хөрсөн бүрхэвчийн эвдрэлийг нэмэгдүүлэх эх үүсвэр болно.
Мөн Цагаан хад орчимд суурингийн нөлөөгөөр эвдрэлд хөрс эвдрэлд өртсөн зэргийг
эс тооцвол өөр техноген эвдрэл байхгүй гэж үзэж байна.
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Зураг 17. Эвдрэлд өртсөн хөрс
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Хөрсний бохирдол
Цагаан хад орчим хөрсний гадаргад хатуу хог хаягдлын бохирдол маш их хэмжээтэй
мөн гудамж талбайд ил задгай угаадас хоол хүнсний хаягдлаа замбараагүй хаясанаас
дулааны улиралд нянгын бохирдол ч үүсч болзошгүй байна. Энэ нь тухайн суурингын бүтэц
зохион байгуулалт муу, эмх замбараагүй байдалтай нь шууд холбоотой. Зам дагуу задарч,
байгальд шингэдэггүй шил, пластик сав, гялгар уут зэрэг хатуу хог хаягдал хаа сайгүй
хаясан байна. Ийм төрлийн хог хаягдлаас салах арга нь цуглуулан зөвшөөрөгдсөн цэгт
зайлуулах юм.
Зураг 18. Хөрсний бохирдын эх үүсвэрүүд

Хөрсний хүнд металлын хувьд дээрх хөрсний хэв шинж бүрт талбайд жигд
тархалтаар дугтуйн аргаар хөрсний өнгөн хэсгээс хөрсний дээжлэлт авч 5 элемент болох
хром, хар тугалга, кадми, никель, цайр гэсэн 5 элементийг ШУА-ын Газарзүйн
хүрээлэнгийн Хөрсний лабораторид шинжлүүлсэн (Хүснэгт 11). Шинжилгээний үр дүнг
MNS5850:2008, Хөрсний чанарын үнэлгээ стандартын хүлцэх агууламжтай харьцуулсан
бүгд хүлцэх стандарт агууламжаас даруй хэд дахин бага байна. Өөрөөр хэлбэл дээрх хүнд
металын бохирдолгүй гэж үзэж болно. Гэвч Цагаан хад, Гашуун сухайтын хилийн боомт
орчимд ахуйн хог хаягдал олон жилийн туршид ихээр хуримтлагдсан байна (Зураг 19).
БОНХЯ-ны дэмжлэгтэйгээр Цагаан хаданд хог булшлах ландфиллийг шинээр байгуулан,
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хог хаягдлыг зайлуулж байгаа ч Гашуун сухайт хүртэлх замууд дагуух хог хаягдал хэвээр
байна.

Зүсэлтийн дугаар
OR-01

Хүснэгт 11. Хөрсөн дахь хүнд металын агууламж
Хүнд металлын агууламж, мг/кг
Гүн, см
Cr
Pb
Cd
Ni
Zn
0-5
13,8
25,5
0,28
23,0
206,3
breaked
17,3
19,0
0,40
19,8
182,3
0-15
29,3
22,3
0,25
101,8
173,3
0-5
7,0
23,8
0,28
17,3
206,8
0-5
13,0
28,3
0,08
23,3
209,5
0-2
11,3
29,8
0,20
14,3
188,0
0-1
20,3
31,5
0,18
53,8
204,0

OR-02
OR-03
OR-04
OR-05
OR-06
Стандарт
(MNS 5850 : 2008)

150

100
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Зураг 19. Хөрсний бохирдол
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2.3.4. Гадаргын усны нөөц, онцлог
Оюу Толгой ХХК-ны Өмнөд кемпээс зүүн урагш 16 км, Цагаан хадны худгаас
баруун хойш 4 км зайд орших 1004.6 м өндрөөс урагш 20.4 км үргэлжилсэн сайжруулсан
шороон зам нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших бөгөөд гидрогеологийн
мужлалын хувьд улирлын хомс тэжээлтэй мужын Дорноговийн дэд мужид хамрагдана.
Судалгаанд хамрагдаж буй сайжруулсан шороон зам нь Төв Азийн гадагш урсацгүй
ай савд багтах бөгөөд тус сав газрын ихэнх хэсэгт тогтмол урсацтай гол мөрөн байхгүй,
гадаргын усны ажиглалт хэмжилтийн сүлжээ, судалгаа шинжилгээний материал харьцангуй
хомс харин багахан хэмжээний түр зуурын урсацтай горхи, булаг, шанд байх бөгөөд гол
мөрний урсац маш бага бүс нутагт хамаарагдана.
Энэ бүс нутаг гадаргын усны болон хөрсний чийг багатай байдгаас уурших усны
хэмжээ бага байна. Гуу жалга, сайрууд цас их унасан жилд хаврын улиралд шар усны
үертэй, харин зуны улиралд хур бороо болон эрчим ихтэй аадар борооны усаар тэжээгдэн
түр урсгалтай болох ба үерлэнэ. Жилийн бусад хугацаанд сайр, гуу жалга, судаг урсацгүй
байна. Хур бороо ихтэй услаг жилд ялангуяа эрчимшил ихтэй хур борооны үерийн үед
сайраар үүсэх түр урсац шал тойром, хонхор газрыг ус, намагтай болгоно. Жилд унах хур
тунадасны хэмжээ нь олон жилийн дунджаар 94,1 мм байна. Хур тунадас нь ихэвчлэн
богино хугацаанд аадар хэлбэрээр унах бөгөөд нийт хур тунадасны 90 орчим хувь нь 7-8
саруудад орно. Хүчтэй аадрын дараа хуурай сайруудаар үерийн ус буух нь ажиглагддаг.
Хүчтэй аадар бороо нь өргөн талбайг хамарч орох нь ховор, ихэвчлэн бага талбайг хамарч
янз бүрийн хэмжээгээр унадаг байна.
Усны хэмжилт судалгааг 2012 оны 8 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн. Зон-3 түр
ашиглагдах замын усны суурь судалгааны бүлэгт доорх асуудлуудыг тодорхойлов.
1. Замын дагуу байрлах өрөмдмөл гар худгуудын байршил болон тэдгээрийн усны
химийн найрлага, бохирдолтын үзүүлэлтүүдийг шинжлэн тодорхойлов.
2. Зам байрлах газар нутгийн гол горхи, сайрын ус хураах талбай, урт, дундаж өргөнийг
тогтоов.
3. Хур борооны их үеийн өнгөрөлтийын тооцоолол.
Замын дагуу байрлах өрөмдмөл гар худгуудын байршил тэдгээрийн усны
химийн найрлага, бохирдолтын үзүүлэлтүүд
Судалгаанд хамрагдсан худаг болон булагаас усны дээж авахдаа Усны чанар-Дээж
авах Монгол улсын MNS ISO 5667: 2000 стандартыг мөрдлөг болгон ажилласан ба дээжийг
ШУА-ын Геоэкологийн хүрээлэнгийн Усны лабораторид шинжлүүлсэн. Судалгааны
талбайд байнгын урсгалтай гадаргын урсац байхгүй тул малчны 3 гар худаг, Трансговь
ХХК-ийн өрөмдсөн гүний худгаас усны дээж авсан. Усны дээжийг зориулалтын аргаар
ариутгасан 1 литрийн багтаамжтай хуванцар саванд авсан. Усны дээжний савыг 1 моль/л
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давсны уусмал хийн 1 хоног байлгасны дараа нэрмэл усаар зайлж ариутгасан. Энэхүү
хуванцар сав нь их концентрацитай бодис бүхий дээж хадгалаагүй худалдааны
цэвэршүүлсэн цэвэр усны хуванцар сав юм. Усны дээж авахдаа савыг дүүргэн авч саванд
агаар байх зайгүйгээр тагласан. Энэ нь тээвэрлэлтийн үед сэгсрэгдэх, хийнүүдийн
хоорондох харилцан үйлчлэлийг хязгаарлах ач холбогдолтой. Усны дээж бүхий савуудыг
сайтар таглаж, дээжлэх үеийн мэдээлэлийг тэмдэглэн (дээжлэсэн он сар өдөр цаг, дээж
авсан хүний нэр, бодисын шинж чанар, хэмжээ г.м), гэрэл болон хэт халууны нөлөөнөөс
хамгаалах үүднээс сүүдэр газар хадгалсан. Тээвэрлэлтийн явцад дээжийг асгарч, муудахаас
болгоомжлон дээж бүхий савыг цаасан хайрцаганд хийж, сайтар битүүмжилсэн. Дээжийг
онгоцоор тээвэрлэсэн ба онгоцны сэрүүхэн, гэрэл шууд тусахгүй газар байрлуулсан.
Ангилагдаагүй дөрөвдөгчийн настай элювийн гаралтай хурдсанд агуулагдах гар болон
өрөмдмөл худгууд нь судалгаанд хамрагдаж буй авто замын зүүн талд байрлана. Тэдгээрийн
байршлыг доорх зурагт үзүүлэв.
Зураг 20. Усны дээж авсан худгуудын байршил

Зурагт үзүүлсэн худгуудаас усны дээж
авч
ШУА-ийн
Геоэкологийн
хүрээлэнгийн
Усны
лабораторид
шинжлүүлсэн бөгөөд шинжилгээний үр
дүнгээр худгуудын ус нь химийн
бүрэлдэхүүнээрээ
хлор,
сульфат,
гидрокарбонат ангийн, 1-р төрлийн
цэнгэгдүү, зөөлөвтөр, 2-р төрлийн
давстай маш хатуу, хатуу, зөөлөвтөр
устай гэж гарсан байна. Дээж авсан
цэгийн
байршил
усны
химийн
шинжилгээний дүнг доорх хүснэгтэд
үзүүлэв.

Тайлан боловсруулсан:
“Натур Фрейндли” ХХК

48

“Оюу Толгой Төслийн Талбайгаас Гашуун Сухайт хүрэх замын
Зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн чиглэл”-ийн
Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан

Зураг 21. Трансговь ба Цагаан хадны худаг

Трансговийн гүний худаг

Цагаан хадны худаг

Хүснэгт 12. Дээж авсан цэгийн байршил, усны химийн найрлага,
бохирдолтын үзүүлэлтүүд, 2012 он

мг/л

мгэкв/л

1031.80
50.10
23.10
0.10
0.00
0.00
1105.10
92.30
2100.00
0.00
1.00
0.00
176.90
2370.20
3475.30

Худаг 4
420 33’ 27.6”
1070 33’ 46.4”

мгэкв/л

34.53
4.55
9.30
0.01
0.00
0.00
48.39
24.70
15.63
0.00
0.06
0.00
8.00
48.39

Худаг 3
420 34’ 41.4”
1070 33’ 21.4”
мг/л

мг/л

794.30
91.18
113.09
0.10
0.00
0.00
998.65
876.85
750.00
0.00
4.00
0.00
488.00
2118.85
3117.50

мгэкв/л

мгэкв/л

Na++ K+
Ca2+
Mg2+
NH4+
Fe2+
Fe3+
Нийт катион
ClSO42NO2NO3CO32HCO3Нийт анион
Нийт ион
Хуурай
үлдэгдэл
Исэлдэх
чанар
Хатуулаг

Худаг 2
420 34’ 02.0”
1070 33’ 28.9”

мг/л

Хэмжсэн
үзүүлэлтүүд

Худаг 1
420 34’ 16.4”
1070 33’ 21.8”

3.74
3.20
0.40
0.17
0.00
0.01
7.52
2.00
0.58
0.00
0.03
0.00
4.90
7.52

266.90
86.17
55.94
0.10
0.00
0.00
409.07
333.70
250.00
0.00
0.00
0.00
359.90
943.60
1352.67

11.60
4.30
4.60
0.01
0.00
0.00
20.51
9.40
5.21
0.00
0.00
0.00
5.90
20.51

44.86 86.00
2.50 64.13
1.90
4.86
0.01
3.00
0.00
0.00
0.00
0.20
49.27 158.17
2.60 71.00
43.75 28.00
0.00
0.00
0.02
2.00
0.00
0.00
2.90 298.90
49.27 399.90
558.07

2810.40

3200.10

401.30

1200.00

3.04

3.36

0.64

2.40

13.85

4.40

3.60

8.90
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Дээрх худгуудын усны химийн найрлага нь шинжилсэн үзүүлэлтүүдээрээ Монгол
улсын ундны усны MNS900:2005-д заасан хэмжээнээс их байгаа тул хүний унданд
хэрэглэхэд тохиромжгүй. Зайлшгүй хэрэглэх тохиолдолд цэнгэгжүүлж, зөөлрүүлж хэрэглэх
шаардлагатай. Гэвч Цагаан хадны зарим оршин суугчид эдгээр худгуудын усыг ундандаа
хэрэглэхээс гадна ахуйн зориулалтаар ашигладаг байна.
Гол горхи, сайрын ус хураах талбай, урт, дундаж өргөн
Замын нийт уртын дагуу янз бүрийн өнцгөөр огтлон гарах сайр, судгууд нь замын
урд хэсгээрээ Монгол улс болон БНХАУ-ын хил орчмын нам уул, толгод, дунд хэсгээрээ
замын баруун, зүүн талаар орших Баруун тогоо овоо уул (1136.9 м), Зүүн тогоо овоо уул
(1119.4 м)-аас эх авна (Зураг 22).
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Зураг 22. Замыг огтлон гарч байгаа сайрууд, ус хураах талбай
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Сайруудын ус хураах талбай нь гадаргуугийн хэрчигдэл ихтэй, хөрс нь сул,
нуралтанд өртөмтхий, ихэнхдээ шавар агууламжтай хайрга чулуурхаг, хөнгөн бүтэцтэй элс,
элсэнцэр бөгөөд сийрэг ургамал, бутаар бүрхэгдсэн байна. Хур тунадасны урсацаар хөрс,
чулуулгийн жижиг ширхэгүүд зөөгдөнө. Эдгээр сайруудын газрын хэвгий нь харилцан
адилгүй байгаа нь түр зуурын урсгал ус нь их хэвгийтэй газраа ширүүн, бага хэвгийтэй
газраа тогтуун урсгалтай байх нөхцлийг бүрдүүлж байна. Зуны улиралд хүчтэй борооны
дараа гольдролуудын дагуу богино хугацаанд маш их хүчтэй хуйларсан урсгал үүсгэдэг.
Энэ үер нь гүүрийн байгууламж, тээврийн хэрэгслүүдийг эвдэн сүйтгэж болзошгүй. Замын
дагуу байрлах хөндлөн огтлох томоохон хуурай сайруудын байршил, ус хураах талбайн
тархалтыг Зураг 22-т үзүүлэв.
ОТ ХХК-ны Гашуун сухайт чиглэлийн замын дагуу байнгын урсгалтай гол горхи,
булаг шанд байхгүй хур борооны усаар тэтгэгддэг хэд хэдэн хуурай сайр, гуу жалгууд
замыг огтлон гарна. Хээрийн судалгааны явцад тод илэрсэн, зам огтлон гарсан сайрын
урсацын тооцоо хийх цэгийг сонгон солбицол, газар орны өндрийг GPS-ээр тодорхойлж,
хөндлөн зүсэлт, голдиролын хэвгийн хэмжилт хийв. Үүнд:
Зураг 23. Их Гүний сайрын ерөнхий байдал, (сайр-1)
Сайр-1. Их гүний сайр (Сайр-1) баруун урдаас зүүн хойш
чиглэсэн бөгөөд сайрын N42°26'11.7" E 107°33'11.9" солбилцол
бүхий цэгт сайрын өргөн 200м, голдиролын ёроол элсэрхэг
хайрга бүхий хүчтэй аадар борооны дараа урсгал үүсдэг.
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Зураг 24. Сайр 2-ын харагдах байдал
Сайр-2 баруун урдаас зүүн хойш чиглэсэн бөгөөд сайрын N42°28'54.20"
E107°33'28.40" солбилцол бүхий цэгт сайрын өргөн замын баруун талд 146
м, голдиролын ёроол элсэрхэг хайрга бүхий хүчтэй борооны дараа
гулдрилаар түр зуурын урсгал ус урсаж замын хажуугаар тогтсон байна.

Зураг 25. Сайр-3-ын ерөнхий байдал
Сайр-3 Баруун тогоо овоо уулын зүүн хажуугаас эх аван баруунаас зүүн зүг
рүү замыг хөндлөн огтлоно. N42°31'34.00" E107°33'22.60" солбилцол бүхий
цэгт сайрын өргөн замын баруун талд 10 м байна. Борооны дараа уулын
баруун хажууг даган үүссэн түр зүүрын урсгал ус нь сайраар дамжин замын
хөндлөн гарахдаа замын зүүн талын хажууг эвдрэлд оруулсан байна.
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Зураг 26. Сайрын 3 ба үүсгэсэн замын эвдрэл
Сайр-3-аар үүсгэгдсэн эвдрэлийн урт нь урдаасаа
хойшоо 4 м үргэлжилсэн ба хур бороо элбэг жил
эвдрэл улам эрчимжих хандлагатай байна.

Замыг хөндлөн огтлон гарах гуу жалга, сайруудын байршил, дүрс зүйн үндсэн
үзүүлэлтийг дараах хүснэгтээр үзүүлэв.

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Хүснэгт 13. Сайрын дүрс зүйн үндсэн үзүүлэлтүүд
Сайрын
Ус хураах
Сайрын урт
Налуу
нэр
талбай /км2/
/км/
Сайр 1
12.19
8.41
8.1
Сайр 2
16.23
9.44
6.3
Сайр 3
14.18
6.58
5.7
Сайр 4
8.40
6.51
7.2
Сайр 5
5.60
2.79
6.5
Сайр 6
5.03
2.87
4.0
Сайр 7
3.70
3.09
5.1
Сайр 8
9.89
4.27
3.8

Хур борооны их үеийн өнгөрөлтийг тооцоолол
Жижиг болон хуурай сайраар (200 км2 бага) өнгөрөх хур борооны үерийн хамгийн
их урсацыг манай орны нөхцөлд тохирсон хур борооны хязгаарын эрчимшлийн аргаар
тодорхойлов.
Q1% = q`1% *  * H`1% *  * 1% * F
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Үүнд: Q1%
q`1%

H`1%

1%
F

1% -ийн хангамшилтай өнгөрөлт
1% - ийн хангамшилтай их урсацын модуль, л/с км 2
Урсацын итгэлцүүр
1%-ийн хангамшилтай хоногийн хамгийн их тунадас,мм
Ууршил, ойжилт, намагшлын итгэлцүүр
1%-ийн хангамшлаас бусад хангамшилд шилжүүлэх итгэлцүүр
Ус хурах талбай, км2

Дээрх томъёогоор их урсацын хэмжээг тооцоход шаардагдах гидрографын
үзүүлэлтүүдийг 1:100000 хураангуйлалтай байр зүйн зураг ашиглан тодорхойлж, уур
амьсгал, хөрс ургамал, голын гулдрил ба татмын байдал зэргээс хамаарах
коэффициентүүдийн хэмжээ болон сайруудын хур борооны үерийн их урсацын хэмжээг
тооцож доорх хүснэгтэд харуулсан болно.
Хүснэгт 14. Зарим гол сайрын дүрс зүйн үзүүлэлт болон 1 хувийн
хангамшилтай хур борооны их үер
№
1
2
3
4
5
6

Үзүүлэлтүүд
F ,км2
L,км
H1%,мм
nхб
J,%0
К

Сайр1
12.19
8.41
52,5
0,4
8.1
0,33

Сайр2
16.23
9.44
52,5
0,4
6.3
0,33

Сайр3
14.18
6.58
52,5
0,4
5.7
0,33

Сайр4
8.40
6.51
52,5
0,4
7.2
0,33

Сайр5 Сайр6
5.60
5.03
2.79
2.87
52,5
52,5
0,4
0,4
6.5
4
0,33
0,33

Сайр7
3.70
3.09
52,5
0,4
5.1
0,33

Сайр8
9.89
4.27
52,5
0,4
3.8
0,33

2.4.5 Газрын доорхи ус
Газрын доорхи усны илрэл бүхий геологийн формаци бол Перм, Триас, Цэрд,
Палеоген, Неоген, Дөрөвдөгчийн хурдас чулуулгууд юм. Судалгааны талбайн геологийн
зураглалыг Зураг 27-д үзүүлсэн ба эдгээр нь харилцан адилгүй гүн, тархалт, литологи бүхий
жижиг уст давхрага, формацийг үүсгэдэг. Н.Жадамбаа (2007) Өмнө говийн бүс нутгийн
газрын доорхи уст давхаргуудыг ундаргаар нь гурав ангилсан. Үүнд:




Бага талбайд тархсан, өндөр ундрагатай уст давхрага
Багаас дундаж ундрагатай уст давхрага
Хязгаардлагдмал бага нөөцтэй устай эсвэл газрын доорхи усгүй хурдас
чулуулаг болно.
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Зураг 27. Талбайн геологийн тогтоц

Говийн бүсийн газрын доорхи усны уст давхрагууд нь хур тунадасны усны
нэвчилтээр тэжээм аван дээр орших бага гүний уст давхрагыг тэжээн, ургамлыг тэжээн,
булаг, хуурай сайр, түр зуурын нүүс ус, эсвэл бага гүний худгаар газрын гадаргад илэрдэг.
Бага хэмжээний ус гүний уст давхрагыг тэжээдэг ч хэмжээ нь мэдэгдэхгүй. Гүний уст
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давхрага нь олборлолт явуулж болох (Гүний хоолойн уст давхрага) нэвчүүлэлт сайтай
бүрдэн дарагдмал ус (нөхөн сэлбэгддэгүй ус) агуулна 2.
2.3.6 Ургамлан нөмрөг
Судалгааны зорилго ба арга зүй
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг Цагаан хадны суурингаас Гашуун Сухайт
чиглэлийн зам хүртэлх нутгийн ургамлын аймгийн судалгааг хийснээр дор дурьдсан 2
зүйлийг тодорхойлов.
1. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг Цагаан хадны суурингаас Гашуун сухайт
хүртэлх зам дагуух газрын ургамлын аймгийн судалгааг явуулж, зүйлийн бүрдлийг
тодорхойлов.
2. Тухайн нутагт ургадаг унаган, үлдвэр, нэн ховор, ховор, эмийн гоц ашигт ургамлыг
тодруулав.
Ургамлын судалгааны явцад:
1. Судалгааны талбайд 15 цэгт ургамалжилтын бичиглэл, судалгаа хийв.
2. Ингэхдээ ургамлын бүрхэц, голлох зүйлийн бүрдэл, ургамлын өндөр, фенологи,
нөлөөллийг тодорхойлох ажиглалт, хэмжилт, судалгаа
3. Хэмжилт судалгаа хийсэн талбай дээр координат байршлыг тэмдэглэв.
4. Хээрийн судалгаагаар цуглуулсан мэдээлэл, тоо баримт дээр үндэслэн, талбайн
ургамалжилтын зураглалыг хийв.
Ургамлын бүрхэц, өндрийг 1 м2 талбайд хэмжиж, тухай талбайнхаа ургамлын
бүрхэцийн эзлэх хувь, зүйлийн баялаг, ашиглалтын түвшин, орчны болон антропоген
нөлөөлөл байгаа эсэхийг О.Друдей, Раменский, Ларин ба Чогни аргаар хэмжиж, судалсан.
Ургамалжилтын зураглалыг ARCGIS, ERDAS программаар зурж, ургамалжилтын хэв шинж
тус бүрийг тодорхойлон, хил заагийг нь зураглав (Зураг 28).
Монгол орны ботаник-газарзүйн мужлалаар Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын
Цагаан хадны суурингаас Гашуун Сухайт чиглэлийн зам хүртэлх 20.4 км зам дагуух нутаг
нь бүхэлдээ Азийн цөлийн их мужийн Төв Азийн дэд их мужийн Алашаа говийн (цөлийн)
тойрогт багтах ба бүхэлдээ цөлийн ургамалшилтай.
Тус нутаг нь ботаник газарзүйн мужлалаар Африк-Азийн цөлийн их мужийн төв
азийн дэд эх мужийн зүүнгарын мужид хамаарагдах ба байгалийн бүс бүслүүрийн хувьд

2

Өмнөд говийн бүс нутгийн газрын доорхи усны үнэлгээ, Albert Tuinhof, Buyankhishig Nemer, Acacia
Water, WB, 2009
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цөл, цөлийн хээрийн бүсэд багтана. Энд Говийн Хялгана (Stipa gobica Roshev., Сайрын
Хялгана (Stipa glareosa P.Smirn.), Зүүнгарын Хазаар өвс (Cleistogenes songorica (Roshev.)
Ohwi.) зонхилон ургахаас гадна Таана (Allium polyrrhizum Turcz. ex Rgl.), Өлчир Шарилж,
Төлөгчдүү Боролзой (Ajania fruticulosa (Ledeb.) Poljak.,), Дэлхээ Тогторгоно (Kochia
prostrata (L.) Schrad.), Бууралдуу Янгиц (Ptilotrichum canescens C.A.Mey.), Амманын
Сэдэргэнэ (Convolvulus Ammanii Desr.), Өргөст Ортууз (Oxytropis aciphylla Ledeb.), Орог
Тэсэг (Eurotia ceratoides (L.) C.A.Mey.) зэрэг зүйлүүд нилээдгүй тохиолдож байлаа.
Ургамалжитын хувьд зонхилогч бүлгэмдэл нь Хулан Хойрго-Баглуур-Сонгинт, БаглуурХуланхойрго-Үетэнт, Баглуур-Үетэнт, Бударгана-Үетэн-Сонгинт, Улаанбударгана-Сонгинт,
Үетэн-Алаг өвст (Хайлас оролцсон) бүлгэмдлүүд зонхилж байлаа.
Зураг 1. Баглуур, хулан хойрогт бүлгэмдэл

Хээрийн судалгаагаар цуглуулсан ургамлын дээж материалыг Ботаникийн
хүрээлэнгийн ургамлын ангилалзүйн салбарт лабораторийн бүрэн боловсруулалтаа хийж
гүйцэтгэсний үр дүнд Цагаан хадны суурингаас Гашуунсухайт хүртэлх 20.4 км газар 21
овгийн 50 төрөлд хамаарагдах 60 зүйл ургамлыг бүртгэсэн.
Өөрчлөгдсөн замын чиглэлийн дагуу ургамлан нөмрөг ихээр доройтсон, ялангуяа
Цагаан хадны орчимд маш ихээр доройтсон байна. Учир нь өөрчлөгдсөн замын чиглэл нь
Цагаан хадыг дайрч Гашуун сухайт хүртэл үргэлжилдэг. Өөрчлөгдсөн замын чиглэлийн
ашиглалтаас үл хамааран Цагаан хад орчмын ургамлан нөмрөг нүүрсний тээвэрлэлтийн
нөлөөгөөр маш их доройтсон байгааг энд тэмдэглэх нь зүйтэй. Нүүрсний тээвэр, ачиж
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буулгах үйл ажиллагаанаас үүсэж байгаа тоосжилт, нүүрсний тоосжилт нь цаашид улам
хүрээгээ тэлэх магадлалтай байна. Учир нь Цагаан хад дээр нүүрсний гаалийн хяналтын
талбай улам өргөжиж байна. Дараах зурагт тоосонд дарагдсан ургамлын байдлыг үзүүлэв.

Зураг 28. Тоосонд дарагдсан ургамлууд

Arnebia guttata

Convolvulus ammanii
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Зураг 29. Төслийн талбайн ургамалжилт
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I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
11
III
12
V.
13
YI
14
15
YII

POACEAE BARNHART.
Setaria viridis (L.) Pb
Aristida heymannii Regel
Achnatherum splendens (Trin.) Nevski.
Ptilagrostis Pellotii (Danguy) Grub.
Stipa gobica Roshev.
S.glareosa P. Smirn.
Chloris virgata Sw.
Cleistogenes songorica (Roshev.) Ohwi.
Eragrostis minor Host
Puccinellia tenuiflora (Griseb.) Scribn. et Merr.
CYPERACEAE JUSS.
Carex stenophylloides V. Krecz.
IRIDACEAE JUSS.
Iris bungei Maxim.
ULMACEAE MIRB.
Ulmus pumila L.
POLYGONACEAE JUSS.
Rheum nanum Sievers.
Atraphaxis pungens (Bieb.) Jaub. et Spach.
CHENOPODIACEAE VENT.

ҮЕТЭН
Ногоон Хоногбудаа
Гейманын Бөөдий
Гялгар Дэрс
Пеллитын Шивэлз
Говийн Хялгана
Сайрын Хялгана
Саваан Булгансүүл
Зүүнгарын Хазаар-өвс
Бага Хургалж
Турьханцэцэгт Зурмансүүл
УЛАЛЖТАН
Утсаннавчит улалж
ЦАХИЛДАГТАН
Бүнгийн Бахилдаг
ХАЙЛАСТАН
Одой Хайлаас
ТАРНАТАН
Намхан Гишүүнэ
Өргөст Эмгэншилбэ
ЛУУЛЬТАН
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+

+

Ховор

Нэн ховор

Монгол нэр

Завсрын унаган

Латин нэр

Унаган

№

Үлдвэр

Зүйлийн нэр

Улаан номонд

Хүснэгт 15. Гашуунсухайтаас Цагаан хад хүртэлх Зон-3-ын өөрчлөгдсөн чиглэлийн зам дагуух нутгийн ургамлын
зүйлийн бүрдэл

16
17
18
19
20
21
22
23
24
YIII
25
26
IX
27
28
X
29
30
31
32
33
34
XI
35
XII

Eurotia ceratoides (L.) C. A. Mey.
Bassia dasyphylla (Fisch. et Mey.) Ktze.
Kochia prostrata (L.) Schrad.
Kalidium foliatum (Pall.) Moq.
Salsola passerina Bunge
S.larcifolia Turcz. ex Litv.
S.collina Pall.
Anabasis brevifolia C. A. Mey.
Sympegma regelii Bunge
CRUCIFERAE JUSS.
Ptilotrichum canescens C. A. Mey.
Dontostemon senilis Maxim.
ROSACEAE JUSS
Potaninia mongolica Maxim.
Amygdalus mongolica Maxim.
FABACEAE
Caragana bungei Ledeb.
Gueldenstaedtia monophylla Fisch.
Astragalus monophyllus Bge.
A.variabilis Bge.
Oxytropis aciphylla Ledeb.
O.grubovii Ulzij.
GERANIACEAE JUSS.
Erodium.tibetanum Edgew.
ZYGOPHYLACEAE R.BR.

Орог Тэсэг
Үслиг Манан-хамхаг
Дэлхээ Тогторгоно
Навчирхаг Бадаргана
Бор Бударгана
Шинэсэрхүү Бударгана
Толгодын Бударгана
Ахарнавчит Баглуур
Регелийн Шармод
ТООНОЛЖИН ЦЭЦЭГТЭН
Бууралдуу Янгиц
Өтлүүн Багдай
САРНАЙТАН
Хулан Хойрго
Монгол Бүйлээс
БУУРЦАГТАН
Бүнгийн Харгана
Ганцнавчит Сальжир
Ганцнавчит Хунчир
Хувьсанги Хунчир
Өргөст Ортууз
Грубовын Ортууз
ШИМТЭГЛЭЙТЭН
Төвд Заантаваг
ХОТИРТОН
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+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
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36
37
38
39
40
XIII
XIY

41
42
43

XY
44
45
XYI
46
XYI
I
47
48
XYI
II
49
XIX
50
XX
51

Peganum nigellastrum Bunge
Zygophyllum xanthoxylon (Bunge) Maxim.
Zygophyllum rosowii Bunge
Tribulus terrestris L.
Nitraria sibirica Pall.
UMBELLIFERAE JUSS.
Ferula bunge
PRIMULACEAE VENT.
Glaux maritima L.
PLUMBAGINACEAE JUSS.
Limonium aureum (L.) Hill.
L . tenellum (Turcz.) O.Kuntze
ASCLEPIADACEAE R. BR.
Cynanchum sibiricum Willd.

Харлаг Үмхий-өвс
Шар Хотир, нохойн шээрэн
Розовын Хотир
Зэлэн Зангуу
Сибирь Хармаг
ШҮХЭРТЭН
Бүнгийн Хавраг
ХАВАРСАЛТАН
Марцны Цэгээлж
ХОРГОЛЖИНТОН
Алтан Бэрмэг
Нарийн Бэрмэг
ЕРӨНДГӨНТӨН
Сибирь Тэмээнхөх

CONVOLVULACEAE JUSS.

СЭДЭРГЭНЭТЭН

Convolvulus gortshakovii Schrenk.
C . ammanii Desr.

Горчаковын Сэдэргэнэ
Амманы Сэдэргэнэ

BORAGINACEAE JUSS.

НОЦОРГОНТОН

Arnebia guttata Bunge
VERBENACEAE JAUME
Caryopteris mongolica
LAMIATAE JUSS.
Lagochilus ilicifolius Bunge

Толбот Бэрээмэг, Шар Бэрээмэг
ДОГОРТОН
Монгол Догар
УРУУЛ ЦЭЦЭГТЭН
Ямаан Ангалзуур
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XXI
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ASTERACEAE DUMORT.
Asterothamnus centrali-asiaticus Novopokr.
Tugarinovia mongolica Iljin.
Brachanthemum gobicum Krasch.
Ajania fruticulosa (Ledeb.) Poljak.,
A rtemisia xerophytica Krasch.
A.xanthochroa Krasch.
Echinops Gmelinii Turcz.
Olgaea leucophylla (Turcz.) Iljin.
Scorzonera divaricata Turcz.
Бүгд

ГОЛГЭСЭРТЭН
Төв –Азийн Лавай
Монгол Шардалан
Говийн Тост
Сөөгөн Боролз
Хуурайсаг Шарилж
Шар Шарилж, Алтаншар Шарилж
Гмелиний Тайжийнжинс
Цагааннавчит Хасзул
Дэрэвгэр Хависгана
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Ургамлын зүйлийн амьдралын хэлбэрийн хувьд
-

12 зүйл сөөг, сөөгөнцөр ургамалд,
30 зүйл өвслөг ургамал,
18 зүйл нэг ба хоёр наст ургамал,

Ургамлын зүйлийн статусын хувьд
-

-

10 зүйл ховор ба нэн ховор ургамал,
14 зүйл унаган болон завсрын унаган ургамалд,
Caryopteris mongolica Bunge, Reaumuria songorica (Pall.) Maxim., Potaninia
mongolica Maxim., Zygophyllum xanthoxylon (Bunge) Maxim. зэрэг 3 зүйл
үлдвэр ургамал
Amygdalus mongolica Maxim., Potaninia Mongolica Maxim., Caryopteris
mongolica Bunge, Tugarinovia mongolica Iljin., Olgaea leucophylla (Turcz.) Iljin,
Brachanthemum gobicum Krasch. зэрэг зүйлүүд улаан номонд орсон, 20 орчим
зүйл эмийн гоц ашигт ургамал тус тус багтана.

2.3.7 Амьтны аймаг
Судалгааны талбай Оюу толгойгоос Гашуун сухайт хилийн боомт хүртэлх 20.4 км
замын хоёр талаар 2 км өргөнтэй талбайд судалгааг явуулсан. Судалгаанд дуран, зургийн
аппарат зэрэг багаж ашиглан ажиглах болон чихээрээ амьтны дууг сонсон тооллого хийсэн.
Төслийн талбай нь цөлөрхөг хээрийн бүсэд байх бөгөөд Монгол орны амьтны
аймгийн газар зүйн мужлалаар Дорнод говийн тойрогт хамаарагддаг. Оюу Толгой төслийн
талбайтай зэргэлдээ хойд талд оршдог ба амьтдын зүйлийн баялаг муутай. Талбайн дийлэнх
хэсгийг ургамалжилт багатай тэгш гадаргуу эзлэх ба хойд хэсгээрээ аараг толгодтой.
Аливаа ландшафтын хувьд авто замын эзлэх хвь төдийлөн их биш хэдий ч экосистемийн
доторхи энергийн эргэлт, үйл ажиллагаанд бодитойгоор сөрөг нөлөөлдөг.
Оюу Толгой төслийн амьтны аймгийн судалгаа 2002 оноос хойш тогтмол хийгдэж
байгаа бөгөөд сээр нуруугүйтнээс 183 зүйлийн шавж, сээр нуруутнаас 180 зүйл шувуу, 45
зүйл хөхтөн, 1 зүйл хоёр нутагтан, 11 зүйл мөлхөгч бүртгэгдээд байгаа ба хамгааллын
төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байна.
Хоёр нутагтан, мөлхөгчид
Судалгааны талбайн замын 2 км өргөн хэсэгт хоёр нутагтан тэмдэглэгдээгүй. Харин
мөлхөгчидийн багийн төлөөлөгчдөөс хамгийн элбэг нь цоохор хонин гүрвэл
(Phrynocephalus versicolor) бүртгэгдсэн. Гашуун Сухайтын хилийн боомт руу ойртох тутам
цоохор хонин гүрвэлийн тоо толгой хомсдож байсан. Эдгээрээс цоохор хонин гүрвэл нь
монгол орны хэмжээнд өргөн тархалттай бөгөөд тоо толгойн хувьд элбэг зүйл.
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Цоохор хонин гүрвэл нь бүх бүлгэмдэл, биотопд өргөн тархан амьдарч байгаа ба толгодоор
цөөн, тэгш тал буюу хөмөл, таана, бор бударгана, Сибирь хармагтай гэх мэт ургамлан
нөмрөгийн бүх эвшил бүхий хайрган болон элсэрхэг хөрстэй орчинд идээшин амьдрахад
тохиромжтой учраас төслийн талбайд элбэг тохиолдож байв. Өдрийн идэвхтэй. Ичдэг. Гол
төлөв 6 дугаар сард дунджаар 6x13 мм хэмжээний 3-8 тооны өндөг гаргана. 7 дугаар сарын
сүүлч, 8 дугаар сарын эхээр өндөгнөөс зулзаган гүрвэлүүд гарна.

Цоохор хонин гүрвэл
(Phrynocephalus versicolor)

Цоохор хонин гүрвэлийн тархалтын
хойд хил нь Дарьгангаас эхлэн баруун
тийш Чойроор дайрч дахин хойш
эргэн Хангайн нурууны өмнөд ба
баруун талыг ороон Увс нуурын
хотгор хүрэх бөгөөд тус улсын говь
цөлийн бүсийн бүх нутаг, хээрийн
бүсийн зарим хэсгийг хамарсан
хамгийн өргөн тархалттай амьтан юм.
Сайр садарга, хайргат цөл, элсэрхэг
зөөлөн хөрстэй хээр зэрэг янз бүрийн
нутагт түгээмэл тохиолдоно.

Шувууд:
Шувууны газарзүйн мужлалаар Дорноговийн хотгорын тойрогт хамаарна. Оюу
Толгойгоос Ханбогд сум хүртэлх зам дагуух хээрийн ажиглалт судалгааны дүнд нийт 8
зүйл шувуу бүртгэгдсэн.
Хүснэгт 16. Судалгаагаар тэмдэглэгдсэн шувууд
№

Зүйлийн латин нэр

1
2
3
4
5
6
7
8

Milvus migrans
Falco amurensis
Motacilla alba
Oenante deserti
Corvus corone
Sylvia curruca
Pica pica
Galerida cristata

Зүйлийн монгол нэр
Сохор элээ
Амарын шонхор
Хөх цэгцгий
Цөлийн цогчиго
Хар хэрээ
Тарчигнаа зэржигэнэ
Алаг шаазгай
Согсоот божирго

Ажиглагдсан
тоо
50+ ховор
10+ ховор
8+
20+
50+
4+
2+
6+

Эдгээр тэмдэглэгдсэн шувуудаас Гашуун сухайтын хилийн боомт орчим хар хэрээ,
сохор элээ зэрэг шувууд элбэг тархалттай байсан. Зам дагуух хайлаасны хөгшин моддод хэд
хэдэн зүйлийн шувууд үүрлэн, орогнодог болохыг тогтоосон. Үүнд: Сохор элээ, Тарчигнаа
зэржигэнэ гэх шувууд хамтдаа нэг модон дээр өдрийн халуунд орогнож байсан. Гашуун

66
Тайлан боловсруулсан:
“Натур Фрейндли” ХХК

“Оюу Толгой Төслийн Талбайгаас Гашуун Сухайт хүрэх замын
Зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн чиглэл”-ийн
Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан

сухайтын боомтын ойролцоох судалгааны цэгт мөн Амарын шонхор өндөр хүчдэлийн шон
дээр 10 гаруй бодгаль тохиолдсон.
Зураг 30. Хээрийн судалгааны үед тэмдэглэгдсэн зарим шувуудын фото, 2012
оны 8 дугаар сарын 24-29 өдрүүд, 9 дүгээр сарын 8-9 өдрүүд
Цагаан хадны ойролцоох хайласан дээр цугласан
хар хэрээ, сохор элээ

Амарын шонхор

Алаг шаазгай

Хөхтөн амьтад
Хээрийн судалгааны явцад Оюу Толгойгоос Гашуун сухайтын боомт хүртэлх 20.4 км
замд 3 зүйлийн хөхтөн амьтан болох Rhombomys opimus-Морин чичүүл, Equus hemionusХулан адуу, Gazella subgutturosa-Хар сүүлт зээр бүртгэгдсэн.
Төслийн талбайн ойр орчмын нутаг дэвсгэрт амьдардаг хөхтөн амьтнаас Хар сүүлт
зээр, Хулан адуу нь Монгол улсын улаан номонд орж хамгаалагдсан ба CITES буюу Ховор
амьтан, ургамлыг олон улсын хэмжээнд худалдаалах конвенцийн 1–р хавсралтанд хулан
адууг хамруулсан байна. Мөн монгол орны хөхтөн амьтны улаан дансанд хулан адууг бүс
нутгийн хэмжээнд устаж болзошгүй, дэлхийн хэмжээнд эмзэг гэсэн ангилалд оруулжээ.
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Зураг 31. Хулан адуу
Төслийн талбайн зүүн урд захад замаас 800м зайд
тэмдэглэгдсэн 13 тооны хулан адуу

Хулан адуу нь хадтай дов толгод бүхий говийн намхан уулс, тэдгээрийн хоорондох
хоолой, шил, аараг, газраар байршин бэлчээрлэнэ. Заг, шаваг, бударгана, зээргэнэ зэрэг
гашуун бутлаг ургамлаар хооллоно. Зун цөөн, өвөл олноороо сүрэглэнэ.
Шавж
Хээрийн судалгааны үр дүнд нийт 2 зүйлийн сээр нуруугүйтэн бүртгэгдсэн.
Зураг 32. Шавж

Голио Zichya
3 ажиглагдсан
3

Baranovi

Царцаа Sphingonotus rubescens
150 ажиглагдсан
3

3 Оюу Толгойгоос Гашуун-Сухайт хүртэлх3 зам дагуух судалгааны нутаг дэвсгэр дэх
шавжнууд нь элсэрхэг болон хуурай гандуу уур амьсгалд дасан зохицож амьдрах орчныхоо
хэлбэр төрх, өнгөнд тааруулж дүрс хувирсан байх нь цөөнгүй байна.
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2.3.8 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг
ОТ төслийн талбайгаас Гашуун Сухайт хүртэл түр ашиглах сайжруулсан шороон зам
нь Говийн бага дархан газрын Б хэсгийн хамгаалалтын бүсийг дайран өнгөрч байна.
Дархан цаазат газрыг “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай” хуулийн 8 дугаар
зүйд зааснаар дархан цаазат газрыг байгалийн хэв шинж, төлөв байдал, хөрс, ус, ургамал,
амьтны аймгийн онцлог, хүний үйл ажиллагаанд өртөх байдал зэргийг харгалзан дараах
бүсэд хуваан үздэг.
 онгон бүс;
 хамгаалалтын бүс;
 хязгаарлалтын бүс гэж ангилдаг.
ОТ төслийн талбайгаас Гашуун Сухайт хүртэл түр ашиглах сайжруулсан шороон зам
нь Говийн бага дархан цаазат газрын хамгаалалтын бүсийг дайрч байгаа ба хазгаарлалтын
бүс хүртэл хүртэл ойролцоогоор 2 км, онгон бүс хүртэл ойролцоогоор 26 км зайтай байна.
Байршлын зургийг дор үзүүлэв.
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Зураг 33. Түр ашиглахаар төлөвлөж буй сайжруулсан шороон зам Говийн бага
дархан цаазат гарзын Б хэсгийг дайрч байгаа
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Монголын зүүн өмнөд говийн үндсэн шинжийг төлөөлсөн байгалийн унаган төрхөө
харьцангуй сайн хадгалсан дэлхийд ховор хулан, хар сүүлт, аргаль янгирын гол байршил
нутаг бөгөөд Монголын жинхэнэ говийн байгалийн иж бүрдэл, газарзүйн өвөрмөц төрхийг
хамгаалах зорилгоор 1996 онд УИХ-ын 43 дугаар тогтоолоор дархлан хамгаалж улсын
тусгай хамгаалалтанд авсан. Говийн бага дархан газар нь говийн аймгуудын зааг нутгийг
хамарсан ерөнхийдөө зэлүүд байдалтай, хилийн дагуу жинхэнэ говийн эмзэг экосистем юм.
Дархан цаазат газар нь А, Б гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Хамгаалалтын захиргааг
2006 онд Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байгуулан ажиллуулж байна. Байгалийн
хоёр мужийг төлөөлж Галбын говь, Борзонгийн говийн өргөн уудам нутгийг хамарна.
Дархан газрын ихэнх нутгийг элс, хужир, марз, заган ой бүхий уудам хотгор хоолой газар
эзлэх тул ерөнхийдөө талархаг байдалтай. Галбын говийн зүүн хойд хэсэг уудам хоолой нь
дотроо Амтгай, Сухайт, Цавчим, Гүн Сухайт зэрэг бага зэрэг тусгаарлагдмал хотгоруудаас
бүрдэх ба эдгээр нь эртний нуурын хурдас тойром байдалтай оршино. Эдгээрийг хүрээлээд
заг, бутлаг ургамал бүхий бүрхэвч элс, хармагийн довцог элбэгтэй. Эдгээр нь салхин
гаралтай элс бөгөөд ихэвчлэн сөөглөг, өвслөг ургамлаар бага зэрэг бэхлэгдсэн нүүлт
хөдөлгөөн багатай, бэлчээрийн ач холбогдолтой элс юм. Үлдсэн хэсгийг Говь Алтайн
уулсаас саланги тусгаар орших бэлэрхэг нам уулс, цав толгод эзлэх ба эдгээр нь элэгдэл
эвдрэлд гүн автсан, харьцах өндөр багатай, агуй хонгил элбэгтэй, хад чулуурхаг, говь
цөлийн бартаа ихтэй уулсын нэгээхэн хэсэг болно.
Судалгааны ажлын хугацаанд Говийн бага дархан цаазат газрын Хамгаалалтын
захиргааны дарга н.Болд, аялал жуулчлал, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн М.Нямсүрэн
нартай уулзаж, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үйл ажиллагаа, байгаль орчинд ямар
нөлөөлөл байгаа талаарх тэдний санал, зөвлөмжийг нь тусгасан. Иймд уг асуудлуудаас
шийдэх боломжтой асуудалд нь хамтран ажиллах нь зүйтэй.
o Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн А хэсэгт 2011 онд Монгол улсын шинжлэх
ухааны академи, Биологийн хүрээлэн, Ботаникийн хүрээлэн, МУИС хамтран
“Говийн бага дархан цаазат газрын А хэсгийн байгаль орчин, амьтан, ургамлын
судалгааг хийсэн 105 хуудас материал байдаг гэсэн бөгөөд харин Б хэсэгт нь
судалгаа хийгдээгүй тухай өгүүлж байсан бөгөөд түр ашиглах 20.4 км сайжруулсан
шороон зам нь Говийн бага дархан газрын Б хэсгийн хязгаарлалтын бүсийг дайрч
байгаагийн хувьд уг говийн бага дархан газрын Б хэсгийн судалгаа шинжилгээний
ажилд хамтран ажиллах ажлыг зохион байгуулж ажиллах нь зүйтэй.
o Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргааны хувьд байгаль орчныг хамгаалах,
хяналт шинжилгээний анхан шатны арга хэмжээг авахад хэрэглэгдэх багаж тоног
төхөөрөмж байдаггүй тул Цагаан хад болон нүүрс тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанаас
байгаль орчинд нөлөөлж байгаа нөлөөллийг тогтоох, хяналт тавих боломжгүй
гэдгийг хэлж, багажаар хангах асуудлыг авч үзэх.
o Зэрлэг амьтадын нүүдэлд хулан болон хар сүүлт зэрэг амьтад замын зүүн талдаа огт
гарч чадахгүй нүүдэл нь зогсонги байдалд орсон байгаа манай ажилчид амьтдыг
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замын нөгөө талд гаргах үргээлгэнд явах гэж байгаа гэж ярьсан бөгөөд уг ажлыг
мэргэжлийн хүнээс зөвөлгөө заавар авч уг ажилд хамтран ажиллах нь зүйтэй.
o Болд дарга өөрийн туршлагаасаа ярихад амьтадын нүхэн гарцаар гарахад тухайн
амьтанд тэнгэрийн хаяа л харагдаж байхад нүхэн гарцаар гарч чаддаг гэж хэлж
байсан учир замын нүхэн гарцыг хийхдээ газрын гадаргын өндөршил, цаад талын
гадаргын нөхцөл байдлыг анхааран үзэж уг асуудлыг зайлшгүй тусгаж
байгууламжийг бий болгох нь зүйтэй.
2.3.9. Амьдрах орчны чухал газар
Дэлхийн банкнаас Японы Итгэлцлийн сангийн санхүүжилтээр Birdlife Asia
байгууллагаар Монгол орны байгаль хамгаалалд чухал газар нутгуудад уул уурхай, дэд
бүтэц, аялал жуулчлалын хөгжил нь хэрхэн нөлөөлж байгааг тогтоох судалгааг хийлгэсэн 3.
Энэхүү судалгааны зорилгод нийцүүлж, Монгол орны байгалийн чухал нутгуудад дараах
газруудыг багтаасан:
 Албан ёсны хамгаалалт бүхий газар нутгууд: Улсын тусгай хамгаалалттай газар
нутгууд (жнь: УТХГН, БЦГ, БНГ зэрэг); Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрууд
(жнь: орон нутгийн ТХГ); Олон улсын хэмжээнд хамгаалагдсан газрууд (жнь:
Рамсарт бүртгэгдсэн газрууд, Дэлхийн өвд бүртгэгдсэн газрууд болон дэлхийн шим
мандлын цөм газрууд)
 Орон нутгийн ард иргэдийн хүрээнд хамгаалагдсан газрууд (жнь: тахилга шүтлэгтэй
газрууд)
 Хамгаалалттай газруудын хэвийн төрх байдлыг хадгалахад чухал ач холбогдолтой
бусад газрууд
 Ховор, эмзэг, нүүдлийн, устах аюулд өртсөн зүйлүүдэд чухал газар нутгууд (жнь:
Шувуунд чухал газар)
Дэлхийн банк одоо байгаа болон цаашид хамгаалалтанд авахаар санал болгож буй
тусгай хамгаалалттай газруудын зэрэгцээ “ховор, эмзэг, нүүдлийн болон устах аюулд өртөж
байгаа биологийн төрөл зүйлүүдийн” амьдрах орчныг байгалийн чухал газрууд хэмээн
хүлээн зөвшөөрдөг. Эдгээр газруудын мэдээлэл нь тохиролцсон, зорилготойгоор үнэлж
дүгнэсэн, стандартчилсан хэлбэрээр олдоггүй ба ялангуяа улсын тусгай хамгаалалттай
газар нутгийн сүлжээнээс гадуурх газруудын хувьд бүр ч бүрхэг байна. Ийм мэдээллийн
хомсдолтой байдал нь урьд өмнө хэрэгжүүлсэн хөгжлийн төслүүдэд байгалийн чухал
нутгуудын хамгааллын асуудлыг огт тусгаагүйтэй шууд холбоотой бөгөөд одоо үүнийг
арилгахад ихээхэн хөрөнгө зардал шаардагдана. Шувууд бол биологийн бусад төрөл зүйлээ
төлөөлөх боломжтой обьект бөгөөд шувуудад чухал нутгийг тодорхойлж хамгаалсанаар

3

Монгол орны байгалийн чухал нутгуудыг эдийн засгийн хөгжилтэй уялдуулан баталгаажуулах нь,
Хэлэлцүүлгийн баримт бичиг, RDNEREAPR WB, Birdlife Asia, Зэрлэг амьтан судлан хамгаалах төв, 2009 оны
1 сар
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бусад амьтан, ургамалд чухал газар нутгийг давхар тодорхойлж байдгаараа ач холбогдолто
юм.
Шувууд нь мөн өөрийн эрхийн хувьд хамгааллын чухал обьект юм. Тэдгээр нь
экологийн тогтолцоонд чухал ач холбогдол бүхий үр тараах, тоос хүртээх зэрэг олон
үүрэгтэй бөгөөд Монголын үйлдвэрлэлд томоохон байр суурь эзлэх байгалийн аялал
жуулчлалын бааз суурь болдгоороо эдийн засгийн ихээхэн ач холбогдолтой. 2007-2008 онд
BirdLife International болон Монголын зэрлэг амьтан судлан хамгаалах төв нь Дэлхийн
банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол орны байгалийн чухал амьдрах газрыг тогтоох, зураглах
ажлыг хийлгэсэн.
Өмнөговь аймагт байгалийн чухал амьдрах газар хэд хэд байдгийн нэг нь Галбын
говийн Шувуудад чухал газар (ШЧГ) юм. Энэ газар нь Говийн бага дархан цаазат газрын А
болон Б хэсгүүдийг дамнан, зарим хэсгээр нь хэсэгчлэн давхцан байрладаг. Энд олон улсад
устаж болзошгүй ангилалд орсон Хулан адуу Equus hemionus (EN), эмзэг ангилад орсон Хар
сүүлтий Gazella subgutturosa (V) болон олон улсад үржлийн популяци нь ховордож
болзошгүй ангилалд орсон шувууд болох Идлэг шонхор Falco cherrug (EN), эмзэг ангилалд
орсон Жороо тоодгой Chlamydotis undulate (V), Зээрд шонхор Falco naumanni (V) тархсан
байна (Качинский болон бусад 2006; Нямбаяр ба Цэвээнмядаг 2009).
Тиймээс BirdLife нь Монгол орны ШЧГ (Шувуудад чухал газар 4)-ыг олон улсад
хүлээн зөвшөөрөгдсөн шалгуур үзүүлэлтийг ашиглан, Монголын болон олон улсын ТББ,
судлаачид, засгийн газрын агентлагуудын оролцоотойгоор тодорхойлсон. BirdLife нь 828
328 га талбай бүхий Галбын говийн ШЧГ (Зураг 32)-ыг тогтоосон. Галбын говийн ШЧГ нь
Говийн бага дархан цаазтай газрын А болон Б хэсгүүдийн дунд, зарим хэсэгт нь давхцан
байрладаг. Доорх зурагт үзүүлсэнээр ОТ-ГС хүрэх замын 54 км нь ШЧХ-тай, 6 км нь
ГБДЦГ болон ШЧГ-тай хоёулантай нь давхцаж байна.

4

Шувуудад чухал газар гэдэг нь олон улсад мөрдөж байгаа тогтсон шалгуурын дагуу шувууд болон тэдгээрийн
хамгаалалд үзүүлэх ач холбогдлоороо бүс нутаг, олон улсын хэмжээнд өндөр болох нь тогтоогдсон газрууд
юм. ШЧГ нь A1, A2, A3, ба A4 гэсэн шалгууруудад тэнцэж байгаа газар нутгууд орно.
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Зураг 34. Галбын говийн ШЧГ-ын ГБДЦГ болон өөрчлөгдсөн замын чиглэлтэй
давхацсан хэсэг

Галбын говь ШЧГ-ын талаарх мэдээллийг Монгол орны ШЧХ-ын мэдээллийн
сангаас энд сийрүүлэв5.
ШЧГ-ын код: MN048
Координат: 43005’N 107040’E
Хамгааллын хэлбэр: Зарим хэсэг нь ГБДЦГ-т харьяалагдана (А болон Б хэсэг)
Талбайн тодорхойлолт: Энэ газар нь 100 км үргэлжлэх элсэн довцог, хуурай сайр,
хайлаас, заг мод бүхий говь нутаг юм. Талбайн зарим хэсэгт чулуурхаг толгод, баянбүрд
тохиолдоно. Хулан адуу болон бусад зэрлэг амьтдыг агнах хулгайн ан ихсэж байна. Хулан
адуу болон мал сүргийн бэлчээрийн талбай давхцаж, үүнээс шалтгаалан хоол тэжээл болон
усны хомсдол үүсэж байна. өмнөговь аймгийн уурхайнуудаас Хятадын хил рүү хүрч байгаа
автозамууд нь энэ газрыг дундуур нь зааглах болсон. Эдгээр уул уурхайн үйлдвэрлэлийн
цаашдын хөгжил нь энэхүү авто тээврийн зурвасыг улам ихэсгэж, улмаар хууль бус ан

5

Монгол орны Шувуудад чухал газрын лавлах: байгаль хамгааллын чухал газрууд, WB, BirdLife international,
MNET, WWF Mongolia, KHCF, printing sponsored by Rio Tinto, January 2009
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ихсэх, зэрлэг амьтны шилжилт хөдөлгөөнд саад учруулах, тасалдуулах зэргээр бүс нутгийн
биологийн олон янз байдалд сөргөөр нөлөөлж байна.
Шувуудын чухал байдал: Энд олон улсын хэмжээнд устаж болзошгүй ангилалд орсон
Идлэг шонхор Falco cherrug (EN), эмзэг ангилалд орсон Жороо тоодгой Chlamydotis
undulate (V), Зээрд шонхор Falco naumanni (V) тархсанаас гадна ховордож болзошгүй
ангилалд орсон Нөмрөг тас Aegypius monachus (NT), Могойч загалай Circaetus gallicus,
Бахим бүргэдэй Hieraaetus pennatus, Амарын шонхор Falco amurensis зэрэг шувууд энд
үрждэг юм. Энэ газар нь мөн Евроазийн хээр, цөлийн биомын Монгол хулан жороо Podoces
hendersoni, Загийн бор Passer ammodendri, Ногтруу зэрэг төлө зүйлийн амьдрах орчны
түшиц газар юм.
Бусад амьтан, ургамлын чухал байдал: Энэ газар олон улсын болон үндэсний хэмжээнд
ховордсон Хулан адуу, Хар сүүлтий, Цагаан зээр, Аргаль, Янгир, Алагдаахай зэрэг зүйл
нутагладаг.

2.3.10 Түүх соёлын дурсгалт зүйл
Монгол Улсын "Соёлын Өвийг хамгаалах тухай" хуулийн 6-р бүлгийн 17-н 10-т:
(Хот суурин, барилга байгууламж барих шинээр зам тавих, Усан цахилгаан станц
барих, ашигт малтмалын хайгуул хийх, ашиглах зэрэг аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахад
зориулан газар олгоход түүх, археологийн мэргэжлийн байгууллагаар хайгуул судалгаа
хийлгэж зөвшөөрөл авна) хэмээн заасны дагуу Оюу Толгой ХХК нь 2001 оноос эхлэн
археологийн авран хамгаалах хайгуул болон малтлага судалгааны олон ажлуудыг Монгол
улсын Шинжлэх ухааны академийн Археологийн хүрээлэнгээр хийлгэж ирсэн байна 6.
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг Гашуун сухайтын хилийн зурваст байрлах зам
дагуу богино хугацааны археологийн хайгуул судалгааны ажлыг Археологийн хүрээлэнгээс
хийж гүйцэтгэсэн. Судалгааны ажлыг 2012 оны 08-р дугаар сарын 27-ноос эхлэн 08-р сарын
29-ыг хүртэл 3 хоногийн хугацаатай гүйцэтгэсэн. Судалгааны хугацаанд 7 ширхэг дурсгалт
зүйлсийг илрүүлсэн ба эдгээрийн зарим дурсгалын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл
“Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт хэрэгжүүлж буй Оюу Толгой төслийн талбай:
Барилгын ажилд өртөж болзошгүй археологийн зарим дурсгалыг авран хамгаалах малтлага
судалгааны ажлын тайлан”-д тусгагдсан байна.

6

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт хэрэгжүүлж буй Оюу Толгой Төслийн талбай: Барилгын ажилд
өртөж болзошгүй археологийн зарим дурсгалыг авран хамгаалах малтлага судалгааны ажлын тайлан,
Б.Гүнчинсүрэн, Ч.Амартүвшин нар, ШУА, Археологийн хүрээлэн, 2011 УБ
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№
1

2

3

4

5

6

7

Хүснэгт 17. Төслийн талбай түүний орчмоос илрүүлсэн дурсгалт зүйлс
Дурсгал
Байршил
Хэлбэр, хэмжээ
ELEV: 1044m
Зуувин хэлбэрийн чулуун дараастай чулуун
Дурсгал-01 N 42° 30 02. 4
байгууламж байна. Чулуун байгууламжийн хэмжээ.
E 107° 33 19.7
268см х 240см
Дөрвөлжин хэлбэртэй дээрээ битүү чулуун
ELEV: 1044m
дараастай булш байна. Урьд нь археологийн
Дурсгал 02 N 42° 30 17.0
малтлага судалгааны ажил хийсэн бололтой.
E 107° 33 20.1
Булшны хэмжээ. 340см х 340см
Намхан толгодийн зүүн дор авто замынхаа баруун
ELEV: 1020m
гар талд байрласан хойноосоо урагш сунаж тогтсон
Дурсгал 03 N 42° 33 52.3
урт гонзгой хэлбэртэй булш байна. Машины шороон
E 107° 33 15.7
замаасаа 50-60 метр зайд байрласан. Булшны хэмжээ
350см х 570см.
Машин замынхаа зүүн гар талд тэгш газар
ELEV; 1015
байрлалтай нэгэн булш байна. Зүүн гар талд нь
Дурсгал 04 N 42° 33 58.9
Энержи ресурсийн засмал зам ойрхон байрласан.
E 107° 33 19.3
Булшны хэмжээ 5 х 350см.
Намхан толгойн зүүн дор байралсан. Энержи ресурс
ELEV; 1018
компанийн засмал зам зүүн талаар нь тавигдсан.
N 42° 33 57.8
Булшны хойд талын хашлага чулуунууд нь сайн
Дурсгал 05
E 107° 33 19.4
мэдэгдэхээр. Баруун зүүн урд талын хашлага
чулуунууд сайн мэдэгдэхгүй болсон дөрвөлжин
хэлбэртэй булш. Булшны хэмжээ 570 х 450.
Намхан толгодын урд талд байрласан. Малтлага
ELEV; 1022
судалгаа хийсэн бололтой дараас чулуунуудыг нь
N 42° 34 05.7
дээр нь овоолж тавьсан дөрвөлжин хэлбэртэй булш
Дурсгал 06
E 107° 33 10.6
байна. Баруун талаар нь шороон замтай зүүн талаар
нь Энержи ресурсийн зам тавигдсан. Булшны
хэмжээ 3 х 380.
Тэгш газар байрласан эрт үед хүний гараар
ELEV; 1038
бүтээгдсэн бололтой 2 босоо чулуу байна. Баруун,
N 42° 30 17.3
зүүн талаар нь машин замтай. Босгож тавьсан 1
Дурсгал 07 E 107° 33 34.4
чулууны өндөр 35см, өргөн 40см нөгөө босоо
чулууны өндөр 17см өргөн нь 22см хоёр босоо
чулууны хоорондын зай 2метр.

Энэхүү археологийн авран хамгаалах хайгуул судалгааны ажлын дүнд нийт 7
дурсгал олж илрүүлэн, газар зүйн байршлыг олж тогтоон, гэрэл зургийг нь авч
баримтжуулан бүртгэж авлаа. Эдгээр 7 дурсгалыг төрөл зүйлээр нь чулуун байгууламж,
булш, урьд нь малтлага судалгаа хийсэн бололтой булш гэж ангилан үзэж болно. Ангилж
үзэхэд чулуун байгууламж 2, булш 3, малтлага судалгаа хийгдсэн бололтой булш 2 байна.
Эдгээр дурсгалт зүйлсийг хөндөлгүйгээр тухайн байрлалд нь байлгах нь зүйтэй учир нь
өөрчлөгдсөн зам баригдаж дууссан тул, эдгээрт үзүүлэх ноцтой нөлөөлөл байхгүй гэсэн үг.
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Зураг 2. Түүх соёлын дурсгалын байршил
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2.3.11 Палеонтологи
Оюу Толгой төслийн дэд бүтцийн ажил явуулах талбайд палеонтологийн хяналт
үнэлгээ хийх зорилготой хээрийн хайгуул судалгааг ШУА-ын Палеонтологийн төвийн
лабораторийн эрхлэгч, доктор Х.Цогтбаатар ахлагчтай 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг 2011
оны 6 сарын 27 өдрөөс 7 сарын 10 хүртэл 14 хоногийн хугацаатай хийж гүйцэтгэсэн байна 7.
ШУА-ын Палеонтологийн төвийн ОТ-ГС хүртэл зам дагуу хийсэн судалгааны үр
дүнгээс холбогдох хэсгийг нь энэхүү тайланд оруулав. Палеонтологийн судалгааг замын
хоёр тал руу 3-5 км-т болон замын далан бэлтгэх чулуу олборлох газрын орчимд
палеонтологийн эрэл хайгуул хийсэн байна. Мөн Оюу толгойн тусгай зөвшөөрөлтэй
талбайн хашааны хойд хаалганаас зүүн талаар нь тойрсон замаас эхлэн замын дагуу Гашуун
сухайтын хилийн боомт хүртэл палеонтологийн олдворт газар болон олдворын илэрц байж
болох газруудыг шалгаж, зарим газруудад нь нарийвчилсан эрэл хайгуул явуулсан байна.
Палеонтологийн судалгаа нь ОТ-ГС хүртэлх замын Зон 3-ын дагуу мөн хийгдсэн ба
өөрчлөгдсөн замын чиглэл нь ОТ-ГС хүртэлх замын зүүн талаар 2.7 км хүртэлх зайтайгаар
зэрэгцээ баригдсан байдаг (Зураг 31).
ШУА-ын Палеонтологийн төв нь Оюу Толгой ХХК-д 2011 оны 8 дугаар сарын 12
өдөр судалгааны үр дүнгийн талаарх албан захидлыг ирүүлсэн ба захидалд ОТ-ГС хүртэлх
зам, карьер, барилгын материалын талбайгаас Палеонтологийн олдвор олдоогүй болохыг
баталгаажуулсан байна.

7

Оюу Толгой төслийн дэд бүтцийн барилга байгууламжийн талбайд палеонтологийн судалгаа
явуулсан ажлын тайлан, Х.Цогтбаатар нар, Палеонтологийн төв, ШУА, Улаанбаатар 2011
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Зураг 35. ОТ-ГС зам дагуу хийгдсэн палеонтологийн судалгааны хамарсан хүрээ

2.3.12 Төслийн талбайн цацрагийн түвшин
Төслийн талбайн цацрагийн түвшний судалгааг ус болон хөрсөнд хийж гүйцэтгэсэн.
Төслийн талбай орчмын хөрсний цацраг идэвх
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь Оюутолгой-Гашуун Сухайтын зам
орчмын цацрагийн дэвсгэр түвшинг тогтоож, цацрагийн хяналтын мониторинг бий болгох
зорилгоор сонгосон цэгүүдээс авсан хөрсний дээж дэх байгалийн ба үүсмэл цацраг идэвхт
изотопуудын бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн хувийн идэвхийг гамма спектрометрээр
тодорхойлов.
Хэмжилтэд өндөр ялгах чадвартай цэвэр хагас дамжуулагч германи детектор, 4096
сувагтай "Канберра" анализатор бүхий гамма спектрометр ашигласан.Детекторын ажлын
эзлэхүүн 52 см3 гамма квантыг энергиэр ялгах чадвар 1333 кэВ энергитэй шугамын хувьд
2.0 кэВ байв. Зам байгууламжийн орчимд 20 цэгээс газрын өнгөн хөрсний 5см гүн, 15см
х15см талбайгаас 2012 оны 09-р сарын 25-аас 27-нд хөрсний 20 ширхэг дээж авав.
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Дээжээ детекторт углаж ордог 700 см3 эзэлхүүнтэй Маринеллийн саванд хийж,
түүнийг 1 цаг хэмжив. Гамма спектрометрт гаргаж авсан гамма спектрээс хөрсөн дэх
цацраг идэвхт изотопуудын хувийн идэвхийг бүрэн шингээлтийн пикийн талбайгаар
олохдоо дараах томъёог ашигласан.

A

N E i 
k   0 E   k   m  t

Үүнд:
Aизотопын хувийн идэвх (Бк/кг);
N(E)- гамма квантын бүрэн шингээлтийн пикийн талбай;
kгаммаквантынгаралт
o(E)- усныхувьд (=1г/см3) олсон детекторын үнэмлэхүй бүртгэх чадвар;
kдээжидгаммаквантынсулралтыгтооцсонтогтмол (туршлагаартодорхойлсон)
mдээжний жин (кг)
tхэмжсэн хугацаа (с).
Газрын өнгөн хэсгийн S талбайгаас авсан дээжийн нийт жин ба гамма спектрометрт
хэмжсэн дээжийн жингийн харьцаагаар дээж авсан гүн (5 см)-тэй тэнцүү зузаан давхрагатай
хөрсний нэгж талбайд унасан 137Cs-ийн хуримтлалыг тооцож олов.
Хөрсөн дэх 226Ra-ийн хувийн идэвхийг байгалийн цацраг идэвхт 238U-ын бүлийн
изотопуудын үүсгэх шугамуудаас хамгийн эрчимтэй 609.31кэВ ( 214Bi) шугамаар нилээд
нарийн тодорхойлогдоно.
232

Th-ийн хувийн идэвхийг тодорхойлохдоо 583,19 кэВ (208Tl), 911,16 кэВ (228Ac)
энергитэй гамма туяаг бүртгэсэн. 40K, 137Cs изотопуудын хувийн идэвхийг тэдгээрийн
1460.75 кэВ, 661.66 кэВ энергитэй гамма цацрагийн шугамуудаар тодорхойлов.
Оюу толгойгоос Гашуун сухайт хүртэлх замын орчимд хөрсний дээж авсан
цэгүүдийн байршлын зарим фото зургийг доор үзүүлэв.
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Зураг 36. Хөрсний цацраг идэвхийн дээж авсан газар
Хөрсний дээж №4

Хөрсний дээж №12

Хөрсний дээж №8

Хөрсний дээж №16

Оюу толгойгоос Гашуун сухайтын боомтын хооронд тавигдаж байгаа зам орчмын
цацрагийн мониторингийн суурь үзүүлэлтийг бий болгох зорилгоор сонгосон цэгүүдийн
байрлал, хөрсний дээжин дэх байгалийн болон үүсмэл цацраг идэвхт изотопуудын хувийн
идэвхийг гамма спектрометрийн аргаар тодорхойлсон дүнг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.
Хүснэгт 18. Цагаан хад орчмоос Гашуун Сухайтын зам Зон 3-ын өөрчлөгдсөн
чиглэл орчмын хөрсний дээжинд байгалийн болон үүсмэл цацраг идэвхт изотопуудын
хувийн идэвх
Изотопын идэвх, Бк/кг
Дээжний
Уртраг
Өргөрөг
226
232
40
137
нэр
Ra
Th
K
Cs
OT-1
42°26'58.2"
107°32'52.1"
36
14
607
13.0
OT-2
42°27'32.0"
107°33'01.4"
29
11
615
4.5
OT-3
42°28'05.0"
107°33'08.6"
27
13
523
11.0
OT-4
42°28'34.3"
107°33'24.3"
36
12
517
4.1
OT-5
42°29'07.1"
107°33'25.9"
60
19
778
5.6
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OT-6
OT-7
OT-8
OT-9
OT-10
OT-11
OT-12
OT-13
OT-14
OT-15
OT-16
OT-17
OT-18
OT-19
OT-20

42°29'38.9"
107°33'31.5"
42°30'13.0"
107°33'26.2"
42°30'46.3"
107°33'23.5"
42°31'18.9"
107°33'23.5"
42°31'47.4"
107°33'16.7"
42°32'21.8"
107°33'04.3"
42°32'53.6"
107°32'58.3"
42°33'27.7"
107°33'11.8"
42°33'59.7"
107°33'14.5"
42°34'20.8"
107°32'56.7"
42°34'52.2"
107°33'04.3"
42°35'19.2"
107°33'01.7"
42°35'52.8"
107°32'40.1"
42°36'22.7"
107°32'15.3"
42°36'49.1"
107°31'54.9"
Дундаж
Дэлхийн дундаж

38
33
39
43
39
29
24
29
61
58
56
54
35
33
55
40.63
25

16
11
16
15
14
15
10
11
12
11
14
12
17
15
17
13.73
25

558
510
703
629
628
632
642
652
748
736
599
453
644
566
666
620
370

4.4
14.6
10.2
13.2
3.5
4.2
8.4
9.2
7.5
5.9
10.4
5.2
3.4
3.3
12.2
7.69
27

Зураг 37. Талбайн хөрсөн дэхь байгалийн цацраг идэвхт 226Ra изотопын хувийн
идэвхийн түгэлт

Изотопын хувийн идэвхи, Бк/кг
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Зураг 38. Талбайн хөрсөн дэхь байгалийн цацраг идэвхт 232Th изотопын хувийн
идэвхийн түгэлт

Изотопын хувийн идэвхи, Бк/кг
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Зураг 39. Талбайн хөрсөн дэхь байгалийн цацраг идэвхт 40К изотопын хувийн
идэвхийн түгэлт

Икотопын хувийн идэвхи, Бк/кг
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Зураг 40. Талбайн хөрсөн дэхь байгалийн цацраг идэвхт 137Cs изотопын хувийн
идэвхийн түгэлт

Изотопын хувийн идэвхи, Бк/кг

Cs-137
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Цагаан хад орчмоос Гашуун сухайтын боомтын хооронд талбайн хөрсөн дэх үүсмэл
цацраг идэвхт 137Cs-ийн хуримтлал, байгалийн цацраг идэвхт элементүүдийн агуулалт,
хөрсөнд агуулагдах байгалийн цацраг идэвхт элементүүдийн хувийн идэвхийн хэмжээг
ашиглан газрын хөрснөөс 1 м өндөрт агаарт шингэсэн цацрагийн тунгийн чадлыг дараах
томъёогоор тооцсон дүнг дараагийн хүснэгтэд үзүүлэв.
P=0,427АU +0,662 ATh+0.043AК
Үүнд: Р – шингэсэн цацрагийн тунгийн чадал (нГр/цаг);
AU, ATh, AK– 238U, 232Th, 40К-ийн хувийн идэвх (Бк/кг).
Хүснэгт 19. Цагаан хад орчмоос Гашуун сухайтын боомтын хооронд Зон 3-ын
өөрчлөгдсөн чиглэлийн талбайн хөрсөн дэх байгалийн цацраг идэвхт элементүүдийн
агуулалт, агаарт шингэсэн тунгийн чадал
Шингэсэн
Элементийн агуулалт
Дээжийн
тунгийн чадал
№
нэр
U, г/тн Th, г/тн
K, %
нГр/цаг
1
OT-1
3.0
3.3
2.0
50.3
2
OT-2
2.3
2.7
2.1
45.6
3
OT-3
2.2
3.3
1.7
42.4
4
OT-4
3.0
3.0
1.7
45.7
5
OT-5
4.9
4.7
2.6
71.8
6
OT-6
3.1
3.9
1.9
50.5
7
OT-7
2.7
2.8
1.7
43.6
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OT-8
OT-9
OT-10
OT-11
OT-12
OT-13
OT-14
OT-15
OT-16
OT-17
OT-18
OT-19
OT-20
Дундаж
Дэлхийн дундаж

3.2
3.5
3.2
2.4
2.0
2.4
5.0
4.8
4.6
4.4
2.8
2.7
4.5
3.3
2.0

4.0
3.6
3.3
3.6
2.4
2.7
2.8
2.7
3.5
2.9
4.3
3.6
4.1
3.4
5.2

2.3
2.1
2.1
2.1
2.1
2.2
2.5
2.5
2.0
1.5
2.1
1.9
2.2
2.1
1.4

57.1
54.9
52.5
49.0
43.7
47.0
66.4
64.0
59.4
50.9
53.5
47.7
63.2
53.0
43

Зураг 41. Цагаан хад орчмоос Гашуун сухайтын боомт хүртэл замын
өөрчлөгдсөн чиглэл дагуух талбайн хөрсөн дэхь байгалийн цацраг идэвхт
изотопуудаас агаарт шингэсэн тунгийн чадал
Шингэсэн тунгийн чадал, нГр/цаг
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Усны цацраг идэвхи
Цагаан хад орчмоос Гашуун сухайтын боомт хүртэлх замын ойролцоо орших Цагаан
хадны худаг болон хэрэглээний уснаас дээжийг 2012 оны 08 сарын 26-ны өдөр авав. Усны
дээж авсан цэгүүдийн байршлыг дор үзүүлэв.
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Зураг 42. Усны цацраг идэвхийн дээж авсан цэг, түүний байршил

Цагаанхадны худаг
Уртраг 42034"02.2'.
Өргөрөг 107033’’28.4’

Цагаанхадны худаг, дээж №-4
Уртраг 42033"27.6'. Өргөрөг 107033"46.7'

Цагаанхадны худаг, дээж №-5
Уртраг 42034"41.2'. Өргөрөг 107033"20.9'

Усны дээжинд цацраг идэвх изотопуудын эзлэхүүний идэвхийг судалсан дүнг доорх
хүснэгтэд харуулав
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Хүснэгт 20. Усны дээж авсан байршил, цацраг идэвхийн судалгааны үр дүн
Дээжийн
нэр
Цагаан
хад

Худгийн
Уртраг
Өргөрөг
нэр
Цагаан
42034"02.2' 107033"28.4'
хад
Цагаан
Дээж-4
42033"27.6' 107033"46.7'
хад
Цагаан
Дээж-5
42034"41.2' 107033"20.9'
хад
Илрүүлэх доод хязгаар
(1л эзэлхүүнтэй, 1цаг хэмжих үед)
Ундны усанд зөвшөөрөгдөх хэмжээ
(MNS 900:2005)

Изотопын эзлэхүүний идэвх, Бк/л
214Pb
214Bi
222Rn 226Ra
238U
41.1

10.5

25.8

<0.4

<0.4

20.5

34.9

27.7

<0.4

<0.4

43.9

74.3

59.1

<0.4

<0.4

0.3

0.5

0.4

0.4

0.4

-

-

100

0.5

0.185
(0.015мг/л)

Цацрагийн дэвсгэр түвшин
Оюу-толгойгоос Гашуун-сухайтын боомт хүртэлх зам орчмын талбайд дозиметрийн
багажаар гадаад шарлагын тунгийн чадлыг хэмжсэн дүнг доорх хүснэгтэнд харуулав.

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Хүснэгт 21. Цагаан хад орчмоос Гашуун-сухайтын боомт хүрэх замын
өөрчлөгдсөн чиглэл орчмын талбайд цацрагийн тунгийн чадал
Дээжийн нэр
Уртраг
Өргөрөг
ДТД, м RSBK-104, мкЗв/цаг
OT-1
42°26'58.2" 107°32'52.1"
1054
0.10
OT-2
42°27'32.0" 107°33'01.4"
1047
0.09
OT-3
42°28'05.0" 107°33'08.6"
1044
0.11
OT-4
42°28'34.3" 107°33'24.3"
1040
0.11
OT-5
42°29'07.1" 107°33'25.9"
1039
0.13
OT-6
42°29'38.9" 107°33'31.5"
1040
0.10
OT-7
42°30'13.0" 107°33'26.2"
1037
0.11
OT-8
42°30'46.3" 107°33'23.5"
1039
0.10
OT-9
42°31'18.9" 107°33'23.5"
1043
0.11
OT-10
42°31'47.4" 107°33'16.7"
1036
0.10
OT-11
42°32'21.8" 107°33'04.3"
1046
0.09
OT-12
42°32'53.6" 107°32'58.3"
1044
0.13
OT-13
42°33'27.7" 107°33'11.8"
1028
0.09
OT-14
42°33'59.7" 107°33'14.5"
1033
0.10
OT-15
42°34'20.8" 107°32'56.7"
1029
0.12
OT-16
42°34'52.2" 107°33'04.3"
1017
0.11
OT-17
42°35'19.2" 107°33'01.7"
1016
0.09
OT-18
42°35'52.8" 107°32'40.1"
1016
0.09
OT-19
42°36'22.7" 107°32'15.3"
1018
0.09
OT-20
42°36'49.1" 107°31'54.9"
1005
0.09

Замын төслийн талбайд сансарын туяаны гадаад шаралтаас жилд авах эффектив
эквивалент тунгийн хэмжээг тус талбай байрлах өндөр өргөргөөс хамааруулан олов.
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Хүний амьсгалах түвшний агаарт шингэсэн тунгийн дундаж чадлыг хүн гадаа байх
харьцангүй хугацаа 0.2 болон гамма цацрагийн дундаж энергийн хувьд эквивалент тунгийн
чадлыг шингэсэн тунгийн чадалд харцуулсан харьцаа 0.7-г ашиглан хөрсөнд агуулагдах
байгалийн цацраг идэвхт изотопуудын гамма цацрагаас жилд авах эффектив эквивалент
тунг дараах байдлаар тооцов.
D(мкЗв)=0.2ЧP(нГр/цаг)Ч0.7(Зв/Гр)Ч8760(цаг/жил)
Түр ашиглах замын төслийн талбайд оршин суугчдын сансарын туяа, газрын хөрсөн
дэх байгалийн болон үүсмэл цацраг идэвхт изотопуудын гамма цацрагаас авах гадаад
шарлагын хэмжээг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.
Хүснэгт 22. Төслийн талбайн цацрагийн дэвсгэр түвшин (нГр/цаг)
болох сансрын туяа, газрын хөрснөөс оршин суугчдын жилд
авахэффектив эквивалент тун(мкЗв)-гийн хэмжээ
Сансарын туяа
Газрын хөрс
Цези-137
Нийлбэр
Дээжийн нэр
нГр/цаг мкЗв нГр/цаг мкЗв
Бк/кг
мкЗв
мкЗв
Төслийн
42
365
53
65
7.7
13
443
талбай
Дэлхийн
43
370
50
61
27
47
478
дундаж
Судалгааны үр дүнг нэгтгэн дүгнэвэл:
1. Замын төслийн талбайн 20 ширхэг хөрсний дээж авч, гамма спектрометрийн
судалгаа хийв. Эдгээр хөрсний дээж дэх байгалийн цацраг идэвхт элемент ураны
дундаж агуулалт 3,3 г/т, торийн дундаж агуулалт 3,4 г/т, калийн дундаж агуулалт 2,1
% байгаа нь хөрсөн дэх ураны дэлхийн дунджаас 1.7 дахин их, торийн дэлхийн
дунджаас 1.5 дахин бага, калийн дэлхийн дунджаас 1.5 дахин их байна. Эдгээр
байгалийн цацраг идэвхт элементүүдийн гамма цацрагаас хүний амьсгалах өндөрт
үүсгэх цацрагийн шингэсэн тунгийн чадлын дундаж 53 нГр/цаг болох юм.
2. Замын төслийн талбайн хөрсний 20 ширхэг дээжинд үүсмэл цацраг идэвхт 137Cs
изотопын хөрсөн дэх дундаж хэмжээ 7,7 Бк/кг байна. Ийнхүү хайгуулын талбайн
хөрсөн дэх 137Cs-ийн хуримтлал дэлхийн дундажаас дахин 3,5 дахин бага байгаа нь
тухайн нутгийн хөрс ус, салхины эвдрэлд орсон болохыг харуулж байна.
3. Замын төслийн талбайд хамрагдах газрын доорх усны дээжинд цацраг идэвх
изотопуудын эзлэхүүний идэвхийг тодорхойлсон шинжилгээний дүнгээс харахад
усны дээжинд 222Rn-ын эзлэхүүний идэвхийн хамгийн их хэмжээ 25,8- 59,1 Бк/л
байгаа нь “Ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага”,түүнд тавих хяналт (MNS 900:2005)
улсын стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээ (100 Бк/л)-ээс бага байна.
4. Замын төслийн талбайн цацрагийн дэвсгэр түвшинд оршин суугчдын жилд авах
эффектив эквивалент тун 443 мкЗв байгаа нь дэлхийн дунджаас 1,1 дахин бага байна.
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2.3.13 Нийгэм эдийн засаг
Өмнөговь аймаг нь Монгол Улсын 21 аймгийн хамгийн том газар нутагтай аймаг ба
засаг захиргааны нэгжийн хувьд 15 сум, 53 багтай. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум нь газар
нутгийн хэмжээгээрээ 15 сумаас гуравт (15.2 мянган кв км ) ордог бол 2010 онд хийсэн хүн
амын тооллогоор 3522 хүн тоологдож аймгийн хэмжээнд хүн амын тоогоороо мөн адил
гуравт орсон байна.
ОТ оос ГШ хүрэх дэд бүтцийн зурвас нь Ханбогд сумын нутгийг дайран өнгөрч
байна. Ханбогд сумын 2004-2010 оны хүн амын тоог доорх зурагт үзүүлэв.
Хүн ам: Хөдөө орон нутагт амьдралын түвшин доогуур, ажил олддоггүйгээс
хөдөөнөөс хотруу шилжих хөдөлгөөн сүүлийн хэдэн жилүүдэд ихсэж байгаа бол Өмнөговь
аймгийн Ханбогд сумын хувьд харин эсэргээрээ 2004 оноос 2010 он хүртэлх хугацаанд
өссөн байна. Энэ нь сум, орон нутгийн хэмжээнд уул уурхайн салбар эрчимтэй хөгжиж
байгаагаас үүдэлтэй зарим айл өрхийн амьжиргаанд эерэгээр нөлөөлж байгаа нь тус сумын
хүн ам ихсэж байгаа шалтгаан болж байж болох юм.
Зураг 43. Ханбогд сумын хүн ам, 2004-2010 он
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Ханбогд сумын хүн ам 2004 онд 2577 гэж тоологдож байсан бөгөөд тус оноос хойш
2010 он хүртэл тасралтгүй өссөөр 2010 оны эцэст тус суманд 3522 хүн бүртгэгдэж 6
жилийн хугацаанд 945 хүнээр ихэссэн байна.
Хүн амын насны ангилал: 2010 онд тоологдсон нийт хүн амыг насны ангилалаар
авч үзвэл 24 ба 21 насны хүн хамгийн их байгаа бөгөөд тус бүр 105 хүн тоологдсон байна.
Дөрөв дөрвөн насаар ангилсан ангилалыг доорх зурагт үзүүлэв.
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Зураг 44. Нийт хүн амын насны ангилал, 2010 он

Насны ангилал

Насны ангилалаас харахад ерөнхийдөө 15-29 насныхан хамгийн их байгаа бөгөөд
үүний дотроос 20-24 насныхан хамгийн их нийт хүн амын 13 хувь эзэлж байна. 20-24 насны
ангилалыг дээрх зурагт улаан өнгөөр тэмдэглсэн болно.
Хүн амын байршил, хүйсийн харьцаа: 2010 онд сумын хэмжээнд 3522 хүн
бүртгэгдсэнээс хүйсээр нь ангилж үзвэл эрэгтэй нь эмэгтэйгээсээ 4-өөр л илүү байгаа 2010
онд 3522 хүн ам бүртгэгдсэнээс хөдөө 2067 хүн буюу 59 хувь нь, үлдсэн 41 хувь болох 1455
хүн нь сумын төвд амьдардаг байна.
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Айл өрх, байршил: 2004-2010 оны хооронд сумын хүн амын тоо өссөн бөгөөд
үүнийг дагаад мөн айл өрхийн тоо өссөн байна.
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Зургаас үзэхэд 2004 онд 627 айл
өрх тоологдож байсан бол тус оноос
эхлэн айл өрхийн тоо тасралтгүй өссөөр
2010 онд нийт 1112 айл өрх тоологдсон
үзүүлэлт гарсан байна.
2010 оны эцэст 1112 айл өрх
тоологодж байсанаас 473 айл өрх буюу
нийт айл өрхийн 43 хувь нь хөдөөд
амьдарч байгаа бол үлдсэн 57 хувь болох
639 айл өрх хөдөө амьдарч байна.

Малчин, малтай өрх, малчин өрхийн тоо: Ханбогд сумын малтай өрх, малчин
өрхийн тооны 2008-2010 оны статистик мэдээллийг доорх зурагт үзүүлэв.
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Зургаас үзэхэд 2008-2010 оны
хооронд малтай өрхийн тоо 669-667-ын
хооронд хэлбэлзсэн бол малчин өрхийн
тоо 2008 онд 496 байсан бол тус оноос
буурсаар 2010 онд 480 айл өрх
тоологдсон байна. 16-аас дээш настай
малчдын тоо 2009 онд 865 байсан бол
2010 онд өмнөх оноос 17-оор их буюу
882 малчин бүртгэгдсэн байна. 2010 онд
бүртгэгдсэн 882 малчны 407 нь эмэгтэй
байна.

Мал аж ахуй: Хөдөө орон нутгийхны орлогын эх үүсвэр нь мал аж ахуй юм.
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2010 оны жилийн эцсийн мал
тооллогын
дүнгээр
Сумын
хэмжээнд 96084 толгой мал
тоолуулж 2009 оныхоос 20199
толгой малаар буурсан байна.
2004 оны эцэст нийт 62256 тоо
толгой мал тоологдож байсан бол
тус оноос эхлэн малын тоо өссөөр
2009 оны эцэст 116283 мал
тоологдсон байна. Харин 2010 онд
2009 оноос 20199-өөр бага буюу
96084 тоо толгой мал тоологдсон
байна.

Бэлтгэсэн гар тэжээл, өвч,
тонн

Газар тариалан: 2006-2010 он бэлтгэсэн өвс, бэлтгэсэн гар тэжээлийн статистик
мэдээллийг авч үзсэн болно.
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2006 онд 190 тонн гар тэжээл
бэлтгэж байсан бол тус оноос уг
үзүүлэлт буурсаар 2010 онд ямар ч
гар тэжээл бэлтгээгүй байна.
Бэлтгэсэн тэжээлийн 2006-2010
оны статистик мэдээллийг үзэхэд
427-оос 41 тоннын хооронд
хэлбэлзсэн бөгөөд 2010 онд 66.4
тонн өвс бэлтгэсэн үзүүлэлт гарсан
байна.

Хайрхан баг
Ханбогд сумын Цагаан хад суурин газар нь саяханыг хүртэл албан бус суурин газар
гэж явагдаж байсан ба 2012 оны 2 дугаар улиралд Ханбогд сумын 4 дэхь баг болж, багийн
засаг дарга н.Оюунсуртал гэж хүн болсон. Судалгааны ажлын хугацаанд Хайрхан багийн
засаг даргатай уулзаж, Цагаан хадны суурингийн талаарх мэдээллийг олж авсан.
Хайрхан багийн албан ёсны бүртгэлтэй суурин хүн ам нь 28 байдаг бол албан бус,
бүртгэлгүй хүн 1500, дамжин өнгөрдөг 6000 орчим хүн байдаг байна. Ингэж бүртгэлтэй ард
иргэдээс 50 дахин их хүн ам суурьшиж байгаагаас дор дурьдсан сөрөг нөлөөлөл үүсэж
болзошгүй.
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o Зам зуурын байнгын биш хүмүүсийн хөдөлгөөн ихсэх тусам нийгэмд эмх
замбараагүй байдал үүснэ. Тухайлбал гэмт хэрэг, тухайн орон нутгийн байгаль
орчинтой зүй бус харьцах, олон хүмүүсийн эрх ашиг, үзэл бодлын зөрчилдөөн үүсэх
зэргээс сөрөг нөлөөллүүд үүсэж болзошгүй.
o Дамжин өнгөрч байгаа иргэд байгаль орчинд маш ээлгүй буюу хог хаягдлаа
замбараагүй хаях, замгүй газраар сүлжилдэх зэрэг үйлдлүүдийг тогтмол гаргаж
байна.
o Мөн Цагаан хадны суурин нь тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хязгаарлалтын
бүсэд байрлаж, хамгаалалтын болон онгон бүсэд ойрхон байрлаж байгаа тул дамжин
өнгөрч, зам зуур яваа хүмүүс тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын
болон онгон бүс рүү амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх маягаар чөлөөтэй нэвтэрч, хог
хаягдлаа хаях, байгаль орчныг сүйтгэх үзэгдэл ажиглагдаж байна.
Иймд эдгээр байнгын бус бүртгэлтгүй хүмүүсийн түр тооллогын байнгын хийж
тухайн орон нутаг болон байгаль орчинтой хэрхэн зүй зохистой харьцах тухай уулзаж
сургалт семинарыг зохион байгуулах, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн гүн руу
зөвшөөрөлгүй орохгүй байхыг анхааруулсан мэдээллийн самбар байрлуулах зэрэг
тасралтгүй хэрэгжүүлэх менежментийн хөтөлбөрийг боловсруулан ажиллах нь зүйтэй.
Менежментийн төлөвлөгөө амжилттай боловсруулах хэрэгжүүлэхийн тулд сум орон нутаг,
ГБДЦГ-ын захиргаа нь тухайн бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн ЭР,
Эрдэнэс таван толгой, Оюу толгой болон бусад жижиг уурхайнууд, Цагаан хаданд гаалийн
хяналтын талбайн үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллах
нь зүйтэй.
2012 оны 9 сарын байдлаар, нүүрс зөөвөрлөж буй том машины тоо нийлээд 6000
байдаг үүнээс байнгын эргэлтэнд 3000 машин орж байдаг байна. Нүүрс тээвэрлэлтийн
компаниуд нь нүүрсний талбайгаа тойруулан салхинаас хамгаалах торон хаалтыг бий
болгосон байдаг ч энэ нь нүүрсний ачилт, буулгалтаас үүсэж байгаа нүүрсний тоосыг
бууруулах, багасгахад үзүүлэх нөлөөлөл маш бага байна. Байнгын эргэлтэнд байдаг 30006000 машиныг хариуцдаг компаниудад тухайн машинаас ялгарах хорт хийг бууруулах арга
хэмжээ, технологийг авч ашиглах тухай санал бусад төслийн компаниудад тавих ажлыг
зохион байгуулж энэ талаар орон нутгийн удирдлагуудтай зөвшилцөн ажиллах
шаардлагатай.
Цагаан хаданд 0-18 насны 45 хүүхэд байгаа гэж хэлсэн бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор
тухайн талбайд цэцэрлэгийн насны хүүхдийг хамруулах мөн сургуулийн насны хүүхдийг
хамруулах өдөр өнжүүлэхийг бий болгох асуудлыг анхааралдаа аван зохицуулах арга
хэмжээ одоогоор байхгүй байна. Мөн Цагаан хаданд 45 гуанз улирлын чанартай байдаг
бөгөөд 20 орчим дэлгүүр байгаа гэсэн иймд уг гуанз болон дэлгүүрүүдэд эрүүл ахуйн
дотоодын хяналт шалгалтыг орон нутгийн удирдлагатай хамтран зохион байгуулж хянаж
шалгаж байх шаардлагатай.
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Зураг 45. Цагаан хадны одоогийн байдал
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2.4 Оюу толгой төслийн талбайгаас Гашуун Сухайт хүртэх замын Зон 3-ыг түр шиглах замын нөлөөллийн
үнэлгээ
Оюу толгой төслийн талбайгаас Гашуун Сухайт хүртэлх замын Зоне-3ыг түр шиглах 20.4 км-ын урттай сайжруулсан
шороон замын нөлөөллийн үнэлгээг байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн бүрэлдэхүүн тус бүр дээр авч үзэв (Хүснэгт 21-28).
Хүснэгт 23. Сайжруулсан шороон замаар тээвэрлэлт хийснээр цаг уурт нөлөөлж болзошгүй нөлөөлөл мөн
цаг уурын нөхцөлөөс тээвэврлэлтийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нөлөөлөл
Нөлөөллийн
Болзошгүй нөлөөлөл
Түүнээс урьдчилсан сэргийлэх, бууруулах хамгаалах арга хэмжээ
зэрэг
Зам ашиглалтаас агаарын чанарт үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл
Тээврийн хэрэгслийн
Сайжруулсан шороон замд байнгын арчилгаа, тордолгоо, сэргээн засварлалт, сул
хөдөлгөөнөөс агаарт тоос,
шороо, чулуулгийг хусах ажлыг тогтмол хийснээр тоосны эх үүсвэрийг хязгаарлах
тоосжилт үүсэх
боломжтой.
Бага
Салхи шуурга ихтэй 4-5 дугаар саруудад замын арчилгааг ердийн үеийхээс илүү
олон давтамжтай, ихэсгэж хийх нь зүйтэй.
Тээврийн хэрэгслийн
яндангаас агаар бохирдуулагч
хий ялгарах

Тээврийн хэрэгсэлд техникийн үзлэг, оношлогоог тогтмол хийж, агаар бохирдуулагч хийн
түвшинг хянах, техникийн үзлэг оношлогоог чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэнэ.

Бага

Бохирдуулагч хийн ялгаруулалтыг бууруулах шүүлтүүрийг суурилуулна.

Тээврийн хэрэгслийн үзлэг, оношлогоог тогтмол хийж, тээврийн хэрэгслийн мотор,
Тээврийн хэрэгслийн
Дунд
тоормос зэргээс гарах дуу чимээний түвшинд хяналт тавина.
хөдөлгөөнөөс дуу чимээ ихсэх
Цаг агаарын нөхцөлөөс шалтгаалан зам ашиглалтанд үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл
Төсөл хэрэгжих сумын цаг Цаг уурын Улирлын чанартайгаар тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, ачаалал болон хурдны
агаарын
аюулт
үзэгдлийн аюулт
хязгаарлалтыг хийж түүнд байнгын хяналт тавина.
статистик мэдээнээс үзэхэд нэг үзэгдэл
жилийн дотор хүчтэй буюу 15 тохиолдвол
Жолооч нар хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлагууд, хурдны хязгааралалт,
м/сек-ээс дээш салхитай байх тээврийн
тээврийн хэрэгсэл хоорондын аюулгүй зай, гүйцэж түрүүлэх, зөрөх үеийн аюулгүй
өдрийн тоо 30-40, шороон хэрэгслийн
зайг чанд баримтлана.
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Нөлөөллийн
зэрэг
шуурга 70-90, цасан шуурга 5- осол аваар
аас цөөн байдаг. Салхины тохиолдож
хамгийн их хурд энд 40 м/сек болзошгүй.
хүрсэн
тохиолдол
байдаг
бөгөөд
эдгээр
өдрүүдэд
тээврийн
хэрэгслийн
хөдөлгөөнд хүндрэл учруулна.
Зуны улиралд хүчтэй аадар
Хэрэв ийм
бороо ороход уруйн үер бууж
үзэгдэл
тохиолдвол
сайжруулсан шороон замыг
замыг сэргээн
эвдэлж болзошгүй. Замын чиг засварлах,
засах
болон суваг шуудууг ус үерлэн
хугацаанд түр
боох мөн үерийн ус дүүргэх ашиглагдахгүй
байна.
аюултай.
Болзошгүй нөлөөлөл

Түүнээс урьдчилсан сэргийлэх, бууруулах хамгаалах арга хэмжээ

Уур амьсгалын нөхцөл, цаг агаарын аюулт үзэгдлээс шалтгаалан хамгийн их
эрсдэлд орох хэсэг бүхий замын аюулгүй байдлыг хангаж, тэмдэгжүүлнэ.
Замын суваг шуудуу, гарцыг тогтмол цэвэрлэж, бөглөрөх сэргийлж, гадаргын урсац
саадгүй нэвтэрч байх боломжийг нь алдагдуулахгүй байна.

Хүснэгт 24. Хөрсөн бүрхэвч болон газрын гадаргад учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, түүнийг бууруулах, арилгах
арга хэмжээ
Нөлөөллийн
Болзошгүй нөлөөлөл
Түүнээс урьдчилсан сэргийлэх, бууруулах хамгаалах арга хэмжээ
зэрэг
Түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн
Зам барих барилгын ажлын үйл ажиллагаанаас элэгдэл, эвдрэлд, бохирдолд өртсөн
замыг
барьж
байгуулахад
бүх талбайнуудад MNS 5914:2008, MNS 5915:2008, MNS 5916:2008, MNS
холбоотой 20.4 км бүхий урт
5917:2008, MNS 5918:2008 стандартад заасны дагуу нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж
замын
хашлагын
өргөн
гүйцэтгэх шаардлагатай.
нөлөөлөл зэргийг оруулаад 10
Их
м-ээр тооцвол нийт 20.4 га
Нөхөн сэргээлтийн ажлаар хийгдсэн ургамлыг бие даан бүрэн ургах чадвартай
талбай газрын гадарга элэгдэл
болтол арчлан хамгаалах шаардлагатай.
эвдрэлд өртөнө.
Замыг ашиглалтаас гарсны дагуу нөлөөлөлд өртсөн талбайд техникийн болон
биологийн нөхөн сэргээлтийг хийснээр газрын гадаргад үзүүлсэн сөрөг нөлөөллийг
бууруулах боломжтой юм.
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Болзошгүй нөлөөлөл

Нөлөөллийн
зэрэг

Хөрсний элэгдэл, эвдрэл,
хуурайшилтаас шалтгаалан
хөрсөн бүрхэвч физик шинж
чанараа алдаж, үржил шим нь
доройтох

Нөхөн сэргээлтийн ажлыг тухайн зам, мөн түүний орчмын нөлөөллийг бүсийн
радиус дахь бүх талбайд хийж гүйцэтгэх шаардлагатай, чухал шаардлагатайгаас
бусад тохиолдолд газрыг хөндөхөөс зайлсхийнэ.
Дунд

Төслийн үйл ажиллагаанаас
хөрс
эвдэрсний
улмаас
хөрсний морфологи болон
физик шинж чанар алдагдаж
хөрсний үржил шим буурна.
Машин техникийн нөлөөгөөр
олон салаа зам үүсч хөрсний
байгалийн хамгаалалт болох
ургамлан нөмрөгийг сүйтгэж,
хөрсийг
талхлах
элэгдэл
эвдрэлд оруулсаны улмаас тоос
шороо ихээр дэгдэж агаар
болон орчны хөрс ургамлыг
бохирдуулах хөрсний гадаргад
хуурай тоос шороон хучаас
(корк) үүсэж болзошгүй.
Хөрсний
элэгдэл
эвдрэл
үүсгэснээр
байгалийн
ус
салхины
эвдрэлийг
эрчимжүүлж, хөрс салхинд
хийсэх болон усаар угаагдаж
элэгдэж болзошгүй.
Хатуу болон шингэн хаягдлаар

Түүнээс урьдчилсан сэргийлэх, бууруулах хамгаалах арга хэмжээ

Эвдрэлд орох газрын хэмжээг хамгийн бага байлгах удирдлага зохион байгуулалт,
техник технологийн арга хэмжээг байнга авч байна. Тээврийн хэрэгсэл нь
зөвшөөрөгдсөн замын гарцаас бусад газарт замаас гарах, зам зогсохоос сэргийлж,
гарцан дээр хамгаалалтын даланг байгуулж болно.
Барилгын хог хаягдал, илүүдэл шороо зэргийг тогтоосон газарт зайлуулах хэрэгтэй.
Замын талбайг аль болох томсгохгүй хамгаалалт, хязгаарлалтын бүсийг тогтоож
түүнээс гадна үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
ОТ тээврийн хэрэгслийг гэнэтийн техникийн саатал болон онцгой байдал
тохиолдохоос бусад тохиолдолд замаас гарч зогсохыг хориглоно. Орон нутгийн
болон бусад дайран өнгөрөх автомашинуудыг ямар нэгэн байдлаар замаас гарч
салаа шороон зам гаргуулахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлж, хашаа хамгаалалт,
тэмдэглэгээ хийнэ

Дунд

Бага

Замын дагуух олон салаа замыг нөхөн сэргээнэ. Өөрчлөгдсөн замын чиглэл дагуух
хуучин зам руу гарахаас хамгаалж, далан байгуулж, ургамалжуулах хэрэгтэй.

Өөрчлөгдсөн замын чиглэлийн дагуу хог хаягдлын нэгдсэн цэг, хог хаягдал хаяхгүй
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Болзошгүй нөлөөлөл

Нөлөөллийн
зэрэг

хөрсөн бүрхэвч бохирдох

Түүнээс урьдчилсан сэргийлэх, бууруулах хамгаалах арга хэмжээ
байх анхааруулах тэмдэглэгээг байрлуулна. Тээврийн жолооч нарт энэ тухай
сануулга өгч, хог хаяхгүй байхыг анхааруулах, хаясан тохиолдолд захиргааны арга
хэмжэ авч сануулга арга хэмжээг авна.
Хэрэв зам дагуу хог хаягдлын цэг байрлуулсан бол хог хаягдлыг тогтсон хугацааны
дагуу зайлуулж хогийн нэгдсэн цэгт хаяна.
Төсөл хэрэгжүүлэгч ОТ ХХК нь тээврийн хэрэгслийн үзлэг оношилгоог байнгын
хийж гүйцэтгэнэ.

Шатах,
тослох
материал,
нефтийн бүтээгдэхүүн хөрсөнд
нэвчиж
хөрс
бохирдуулж
болзошгүй.

ШТМ болон нефтийн бүтээгдэхүүн асгарсан тохиолдолд тухайн хөрсөнд нэвчихгүй,
талбайг томруулахгүй байх арга хэмжээг авсаны дараа цаг алдалгүй хөрсийг
цэвэрлэн бодисыг саармагжуулах арга хэмжээ авна.
Дунд
Тээврийн хэрэгсэлд асгаралтаас сэргийлэх хэрэгслийг бэлэн байлгах, жолоочдод
онцгой тохиолдолд энэ хэрэгслийг хэрхэн ашиглах талаар зааварчилгаа өгнө.
Асгаралт үүссэн хөрс болон түүний орчмоос дээж авч шинжлүүлэх, энэ тухай зохих
байгууллагад нь мэдэгдэж арга хэмжээ авна.

БХТ-нд тусгагдсан хөрсний мониторингийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
Тухайн замаар зорчиж байгаа
Орон нутгийн болон дайран өнгөрч байгаа тээврийн хэрэгслүүдийг олон салаа зам
орон нутгийн болон дайран
гаргуулахгүй байх арга хэмжээ авах, түүнийг анхааруулсан хашаа хамгаалалт,
өнгөрч
байгаа
тээврийн
тэмдэглэгээг бий болгоно.
хэрэгслүүд нь олон салаа зам
Дунд
гаргаж,
элэгдэл
эвдрэлд
ороогүй
талбайн
хөрс
талхлагдаж болзошгүй.
Түр замыг ашиглаж дууссаны Нөлөөлөлгүй Үйл ажиллагаа явуулахаас өмнө замын ажил дуусахад шаардлагатай газар нь нөхөн
дараа тухайн зам, түүний
сэргээлтэд ашиглах зорилгоор эвдрэлд хүчтэй өртөх талбайгаас үржил шимт
нөлөөлөлд
өртсөн
зарим
хөрсийг хуулан авч MNS 5916:2008 стандартын дагуу хөрсний үе давхрага бүрээр
(замын
талбайнуудад
нөхөн
ашиглалт
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Нөлөөллийн
зэрэг
сэргээлтийн ажил хийгдэлгүй
дууссаны
орхигдож болзошгүй.
дараа нөхөн
сэргээлтийг
төсөл
хэрэгжүүлэгч
нь
гүйцэтгэнэ)
Болзошгүй нөлөөлөл

Түүнээс урьдчилсан сэргийлэх, бууруулах хамгаалах арга хэмжээ
овоолго хийж хадгална.
Биологийн нөхөн сэргээлтэнд зориулсан үржил шимт хөрсний овоолгыг цаашдын
нөхөн сэргээлтэнд хучилт хийхэд хүрэлцэх эсэхийг тогтоож дутагдахаар бол
хаанаас авахаа төлөвлөж тооцно.
Хуулсан хөрсний овоолгыг эрдэсжиж, ялзмагийг нь бууруулахгүй, ус, салхины
эвдрэлээс хамгаалахын тулд олон наст, нутгийн ургамал тарьж бэхжүүлэлт хийх
хэрэгтэй.
Ухсан, халцалсан газруудыг нэг бүрчлэн булж, тэгшилж үржил шимт хөрсөөр
хучиж ургамалжуулах арга хэмжээг зайлшгүй авах нь зүйтэй.

Салхины зонхилох чиглэл дагуух талбайг хамгаалах арга хэмжээг авах, учир нь ийм
талбай нь шороон шуурга, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүссэн тоос, элсэнд
хучигдах магадлалтай юм.
Хүснэгт 25. Усны нөөц, чанарт учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх бууруулах, арилгах
арга хэмжээ
Нөлөөллийн
Болзошгүй нөлөөлөл
Түүнээс урьдчилсан сэргийлэх, бууруулах хамгаалах арга хэмжээ
зэрэг
Хавар цас хайлах, зун намар Дундаас их Зам хөндлөн огтолж буй сайруудад хавар цас, мөс хайлах, зун намар эрчимшил
эрчимшил ихтэй хур бороо
ихтэй хур бороо орох үед богино хугацаанд урсац үүсч хур борооны үер болно. Энэ
орох үед замыг хөндлөн Хэрэв эдгээр хэсэгт усны гаргалгаа барих тал дээр анхаарах хэрэгтэй
огтолж буй сайр, судгуудад
үзэгдлүүд
богино хугацаанд урсац үүсч, тохиолдвол Хажуугийн урсацын хамгаалалтыг замын 2 талаар хийж зам, түүний далан, хажуу
үерлэж болзошгүй.
замыг засаж, бэлийг хамгаалах нь замыг болон байгаль орчны төрх байдлыг хэвийн хадгалахад
хэвийн
чухал үүрэгтэй. Иймээс хажуугийн урсацтай хэсэгт замын дээд ба доод талд
Зарим газар зам нь уулын бэл, ажиллагаанд зэргэлдээх судаг, сайрын гулдрилд нийлсэн хамгаалалтын суваг татах хэрэгтэй.
толгодын
хажуу
бэлээр нь оруулах
баригдсан болохоор үерийн үед хүртэл түр Хамгаалалтын сувгийг замын хажуугийн сайр, судгууд руу урсахаар төлөвлөж
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Болзошгүй нөлөөлөл
үүсэх нил урсгал буй
замын суурь даланг
хөрсийг эвдэх, гуу
үүсгэх зэргээр сөрөг
үзүүлж болзошгүй.

болж
болон
жалга
нөлөө

Энэ бүс нутаг хур тунадас
багатай, хуурай нутаг боловч
хур тунадас, ялангуяа эрчим
ихтэй бороогоор сайр, судгууд
богино
хугацаанд
үерлэх
тохиолдол ажиглагдах ба энэ
үед
зам,
ус
зайлуулах
байгууламжийг
эвдлэх
магадлалтай.
Замын ус өнгөрөөх гаргалаа
зэрэг нь салхи ба усны
урсгалаар
байнга
зөөгдөх
хагшаасаар дүүрч хур борооны
болон уруйн үерийн үед
бөглөрч зохиомол үер үүсгэж,
зам
болон
ус
өнгөрөөх
байгууламжийг
эвдэлж,
сэтэлж, гуу жалга үүсгэн
нурааж болзошгүй.
Усны
нөлөөгөөр
элэгдэл
эвдрэлд орсноор замын чанар
муудаж, үүнээс шалтгаалан
техникийн осол аваар гарч

Нөлөөллийн
зэрэг
ашиглахгүй
байх эсвэл
тээврийн
хэрэгслийн
ачаалал
нэмэгдэж
болзошгүй
юм.

Түүнээс урьдчилсан сэргийлэх, бууруулах хамгаалах арга хэмжээ
байгуулах хэрэгтэй.
Усны гаргалгаа сувгуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, тооцоолсон урсац
өнгөрүүлэх боломжийг нь алдагдуулахгүй байхын тулд байнгын арчилгаа,
тордолгоог хийх нь зүйтэй.

Урсацын горимд тохируулан ус нэвтрүүлэх байгууламж, гаргалгааг төлөвлөсөн.
Бага

Замын

ус

зайлуулах байгууламжийн
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төлөвлөлт

нь

гадаргуугийн

урсацад
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Болзошгүй нөлөөлөл

Нөлөөллийн
зэрэг

хүний амь нас, эрүүл мэндэд
хохирол учирч болзошгүй.

Түүнээс урьдчилсан сэргийлэх, бууруулах хамгаалах арга хэмжээ
нөлөөлөхгүй байхаар хийгдсэн байх нь зүйтэй
Түр зуурын урсацын эвдэрсэн эргийг тухай бүр нь засах, цаашид эвдрэл явагдах
эрсдлийг багасгах арга хэмжээг авах шаардлагатай.

Замыг
хөндлөн
огтлосон
хэвгий багатай зарим сайрыг
дайруулан замаа барьснаас
сайр, судаг, жалгийн үерийн
усыг хааж хиймэл далан
үүсгэнэ. Ингэснээр услаг жил
сайр судгийн татамд ус тогтон
улмаар
намагшилт
үүсэж,
ууршилт ихсэж болзошгүй.

Ус өнгөрүүлэх байгууламжийг булаг шанд, хайлаас мод болон малчдын гар худаг
бүхий орчноос зайдуу барих шаардлагатай.
Түр зуурын урсац өнгөрсний дараа ус нэвтрүүлэх хоолойн байгууламж дахь
хагшаасыг зайлуулах шаардлагатай.
Тухайн орон нутгийн малчдын худгийн ачааллыг нэмэгдүүлэхгүй, эдгээр худгуудад
байнга мониторинг хийнэ.

Бага

Зам барилгын ажлын явцад сайр, жалга, судгийн ус хурах талбайд нефтийн
бүтээгдэхүүний бохирдол үүсгэхээс зайлсхийж, нэгдсэн зогсоол байгуулах,
шатахуун түгээгүүрийн цэгийг сайр, жалгын голдролоос 100 м-ээс доошгүй зайд
байрлуулах шаардлагатай.

Салхины зонхилох чиглэлийн
доор байрлах Замын зүүн
хажууд орших худгууд ачаа
тээвэрлэлтийн
явцад
тоос
шороогоор
бохирдож
болзошгүй.
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Хүснэгт 26. Ургамлан нөмрөгт учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, түүнийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ
Нөлөөллийн
Болзошгүй нөлөөлөл
Түүнээс урьдчилсан сэргийлэх, бууруулах хамгаалах арга хэмжээ
зэрэг
Тээврийн
хэрэгслийн
Тухайн замыг ашиглах явцад ургамалжуулалтын ажлын туршилт судалгааг хийж
хөдөлгөөнөөс үүсэн тоосжилт
гүйцэтгэсэн амжилттай хэрэгжсэн туршилтыг нөхөн сэргээлтэнд ашиглах нь зүйтэй.
нь замын хажуугаар ургамлан
Бага
нөмрөг дээр хуримтлагдах
Нөхөн сэргээлт нь салхин дор байрлах ургамлан нөмрөг, хөрс, гадаргын ус зэрэгт
үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгахад үр дүнтэй.
2012 оны 8-р сард хийсэн
Хэрэв эдгээр ургамал нь нөлөөлөлд өртөж байгаа нь тогтоогдвол ургамлын зүйлийг
ургамлын
хээрийн
нүүлгэн шилжлүүлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй.
судалгаагаар бүртгэгдсэн 10
зүйл ховор ба нэн ховор
Биологийн нөхөн сэргээлтэнд тухайн орон нутгийн унаган ургамлын зүйлийг
ургамал, 14 зүйл унаган болон
ашиглана.
завсрын унаган ургамал, 3 зүйл
Бага
үлдвэр ургамал, улаан номонд
Орон нутгийн иргэдийн тусламжтайгаар нутгийн унаган ургамлын үрийг цуглуулах,
орсон, 20 орчим зүйл эмийн
үрийн нөөц бэлдэх хэрэгтэй.
гоц ашигт ургамлын
зүйл
шууд бусаар нөлөөлөлд өртөж
Сайжруулсан шороон замд байнгын арчилгаа, тордолгоо, сэргээн засварлалт, сул
болзошгүй.
шороо, чулуулгийг хусах ажлыг тогтмол хийснээр тоосны эх үүсвэрийг хязгаарлах
боломжтой.
Хүснэгт 27. Амьтны аймагт учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, түүнийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ
Нөлөөллийн
Болзошгүй нөлөөлөл
Түүнээс урьдчилсан сэргийлэх, бууруулах хамгаалах арга хэмжээ
зэрэг
Машин техникийн зорчих
Амьтад нэвтрэх боломжтой газруудад болон нутгийн иргэдийн мал шигүү бэлчдэг,
хөдөлгөөнөөс үүсэх дуу чимээ,
суурьшил ихтэй газруудад замын тусгай анхааруулсан тэмдэг, тэмдэглэгээг зөв
газар
шорооны
ажилтай
зохистой байрлуулна.
холбоотойгоор
үүсэн
бий
болох тоосжилт зэргээс үүдэн
Жолооч нар зэрлэг ан амьтны нүүдэлтэй тааралдсан тохиолдолд хөдөлгөөнөө
ойр орчимд нутагладаг ан
зогсоож амьтдыг чөлөөтэй нэвтрүүлэх шаардлагатай анхааруулна.
амьтад үргэн дайжих, амьдрах
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Болзошгүй нөлөөлөл

Нөлөөллийн
зэрэг

орчноо алдах
Өөрчлөгдсөн
замын
үйл
ажиллагаа нь Монгол улсын
улаан номонд орсон хар
сүүлтий, хулан адууны нүүдэл,
тархац нутагт сөргөөр нөлөөлж
болзошгүй.

Дунд

Түүнээс урьдчилсан сэргийлэх, бууруулах хамгаалах арга хэмжээ
Орчны бүсүүд сайжруулсан шороон замын амьтны аймгийн судалгааны хөтөлбөрт
дэмжлэг үзүүлэх нь ховор ан амьтдын нутагшил, тоо толгой, нүүдлийн талаарх
мэдлэгийг сайжруулна.
ОТ болон гэрээт компаниудын жолооч нар биологийн олон янз байдал, байгаль
орчны талаарх мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулна.
Зам ашиглалтын явцад тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөн зэрлэг амьтны нүүдэл
шилжилтэнд саад болж байгаа эсэхийг байнга шалгах хэрэгтэй.
Зам дагуу тоосжилт амьтны нүүдэл, шилжилт, орогнох газаргүй болгоход хүргэж
байгаа учир тоос их гаргадаг тээврийн хэрэгсэлд нэмэлт тоос дарагч төхөөрөмж
суурилуулах хэрэгтэй.
Үзэгдэх орчин 20 м-ээс бага болсон тохиолдолд хурд сааруулах, мөн огцом эргэлт
зэрэг газар, зэрлэг амьтан, нутгийн иргэд, тэжээмэл мал зэрэг зам дээр огцом гарах
зэрэг тохиолдлоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах шаардлагатай.

Амьтны
зүйл
тээврийн
хэрэгсэлд мөргүүлж, ан амьтан
болон хүний амь нас эрүүл
мэнд хохирч болзошгүй.
Бага

Шороон замаар зорчих тээврийн хэрэгслүүдэд тухайн замын онцлог, байгаль орчны
төлөв байдал, цаг агаарын нөхцлөөс хамааруулан хурдны хзягаарлалт хийнэ.
Жил бүр амьтан судлаачид, олон орон нутгийн ард иргэдтэй хамтран зэрлэг
амьтдыг тоолох бүртгэх, популяци, нүүдэл, зүйлийн бүрдлийг судлах, зэрлэг
амьтдын судалгааны хээрийн бичиглэл хийх зэрэг ажлуудад дэмжлэг үзүүлж
ажиллах нь зүйтэй.

Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийг оролцуулан 9 сарын 20-23-ны өдрүүдэд
хулан нутагшуулах ажлыг зохион байгуулжээ. Уг ажлыг “Амьтан асралт” компани мэргэжлийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр
хийж гүйцэтгэсэн байна.
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Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Говийн бага дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа, “Амьтан асралт” ХХ К
мэргэжлийн байгууллага, “Оюу толгой”, “Энержи ресурс”, “Хүннү коал”, “Дун Юань”, “ЭНК”,” Таван толгой Транс” зэрэг
байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 30 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ажиллаж, 400 гаруй хулан адууг Гашуун сухайтын чиглэлийн
нүүрс тээврийн гурван хэсэг замыг гаталган Баян-овоо, Ханбогд сумдын зааг нутаг Дайчингийн говь, Шинэ усны хоолойд гаргасан
байна.

Хүснэгт 28. Т соёлын дурсгалт газарт учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, түүнийг буруулах, арилгах арга хэмжээ
Нөлөөллийн
Болзошгүй нөлөөлөл
Түүнээс урьдчилсан сэргийлэх, бууруулах хамгаалах арга хэмжээ
зэрэг
Түр ашиглагдсан өөрчлөгдсөн
Эдгээр дурсгалт зүйлсийг хараа хяналтанд байлгаж, хэрэв зайлшгүй шаардлагатай
замын чиглэлийн дагуу 7
бол авран хамгаалах малтлагыг хийх нь зүйтэй.
ширхэг дурсгалт зүйлс
тохиолдсон ба эдгээр нь хууль
Ажиллагсад, гэрээт ажиллагсад түүхий соёлын дурсгалт зүйлсийг хөндөхгүй,
бусаар сүйтгэгдэж, тоногдож
Бага
хайрлан хамгаалах талаарх хууль эрх зүйн мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулж
болзошгүй.
болно.
Эдгээр дурсгалт зүйлс хөндөгдөөгүй хэвээр байгаа эсэхэд хяналт шалгалт хийж
болно.

Хүснэгт 29. Амьдрах орчны чухал газар, ТХГН, биологийн олон янз байдалд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл,
түүнийг буруулах, арилгах арга хэмжээ
Нөлөөллийн
Болзошгүй нөлөөлөл
Түүнээс урьдчилсан сэргийлэх, бууруулах хамгаалах арга хэмжээ
зэрэг
Түр ашиглах сайжруулсан
Тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт өөрчлөгдсөн замын чиглэл нь ГБДЦГ-ын
шороон зам нь Говийн Бага
хязгаарлалтын бүсэд оршдог, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үйл ажиллагаа,
Дархан цаазтай газар нутгийн
Дунд
хамгаалах эрх зүйн талаарх мэдээллийг хүргэж, сануулж байх нь зүйтэй.
хязгаарлалтын бүсэд байрладаг
бөгөөд уг бүсийн тухай
ТХГН руу нэвтрэх хэсэгт орохоор зөвшөөрөгдсөн хэсэг эсвэл орохыг хориглосон
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Болзошгүй нөлөөлөл
мэдэхгүй
байдлаас
үүдэн
байгаль орчинтой зүй бусаар
харьцах зэрэг зөрчлийг гаргаж
болзошгүй.
Эмх замбараагүй хаясан хог
хаягдал нь газрын гадарга,
ургамлан нөмрөг, гадаргын
усыг бохирдуулж болзошгүй.
Хууль бус ан агнуур гарч
болзошгүй.
Ховор, нэн ховор, эмийн ашигт
ургамлыг хууль бусаар түүж
болзошгүй.

Нөлөөллийн
зэрэг

Түүнээс урьдчилсан сэргийлэх, бууруулах хамгаалах арга хэмжээ
анхааруулах тэмдэг, тэмдэглэгээг тухай газарт нь байршуулах хэрэгтэй.

Их

Бага

Их

Зэрлэг амьтдын нүүдлийг
тасалдуулах, хязгаарлах
Их

ШЧГ-т нөлөөлөх
Бага

ОТ-ГС хүртэл зам дагуух хог хаягдлыг тээврийн хэрэгслийн ачаалалт ихтэй үед
долоо хоногт 3-аас доошгүй удаа зайлуулах (давтамжийг үйл ажиллагааны явцад
тогтоох, замын ашиглалт эхэлсэн тохиолдолд байнгын хяналтанд байх тул хог
хаягдал харьцангуй багасна гэж үзэж байна).
Хууль бусаар ан агнаж болохгүйг анхааруулсан тэмдэглэгээ байрлуулах, жолооч
нарт хууль бус ан агнуур хориглогдсоныг анхааруулах, хууль бус ан агнуурыг
зогсоохын тулд хамгаалалтын захиргаа, орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллаж
болно.
ГБДЦГ нутагт ховор, нэн ховор ургамал ихээр ургадаг, гэвч ГБДЦГ-ын
хамгаалалтын бүс, онгон бүс руу ороход ямар ч хяналт байдаггүй тул хүмүүс
чөлөөтэй нэвтэрч эдгээр ургамлыг түүж, тэдгээрийн ховор байдлыг ихэсгэж
болзошгүй тул хяналт сайн тавих хэрэгтэй.
Тээвэрлэлтийн замууд нь ГБДЦГ руу шилжих зэрлэг амьтдын нүүдлийг үндсэндээ
тасалдуулж байна гэж үзэж болно. Тиймээс ГБДЦГ-т үйл ажиллагаа явуулж байгаа
уул уурхайн компаниуд, Хулан адууг замуудыг нэвтрүүлэн ГБДЦГ руу үргээх,
ГБДЦГ-ын хог хаягдлын менежментийг боловсруулах, ГБДЦГ-ын байгаль орчныг
хамгаалах мэдээллийг олон нийтэд түгээх, эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх зэрэг үйл
ажиллагаанд орон нутаг, хамгаалалтын захиргаатай хамтран ажиллах нь зүйтэй.
Өөрчлөгдсөн замын чиглэлийн багахан хэсэг нь Галбын говийн ШЧГ-тай давхцаж
байна. Гэвч дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үүнд: заг, бусад мододыг
тайрч болохгүй учир нь мод нь энд үрждэг шувуудын чухал амьдрах орчин, мөн
замаас гарч замгүй явах нь газрыг эвдэх, ингэснээр мэрэгчдийн тоо толгой
бууруулах, цаашлаад махчин шувуудын гол идэш тэжээл хомсдож болзошгүй юм.

Хүснэгт 30. Нийгэм эдийн засагт учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, түүнийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ
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Болзошгүй нөлөөлөл
Зам барилгын ажил, зам
ашигллатын
үед
байгаль
орчинд учруулж болзошгүй
сөрөг
нөлөөлөлтэй
холбоотойгоор орон нутгийн
иргэдээс санал гомдлыг гаргаж
болзошгүй.

Цагаан хад руу ирэх шилжилт
хөдөлгөөн нэмэгдсэнээр хууль
бус ан, тээврийн хэрэгслийн
осол аваар, гэмт хэрэг
нэмэгдэж болзошгүй.

Нөлөөллийн
зэрэг

Түүнээс урьдчилсан сэргийлэх, бууруулах хамгаалах арга хэмжээ
Төслийн зүгээс байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн зохистой үзүүлэлтийг хангах,
төслийн ажилчид ба орон нутгийн иргэдээс гомдол, санал гарсан тохиолдолд цаг
алдалгүй санал гомдлыг нь хүлээн авч зохих хэмжээнд нь шийдвэрлж заавал хариу
өгөх нь зүйтэй.
Уг авто замыг ашиглагч талуудтай бүх зам ашиглагчид тогтсон хурдтай байх (ОТ-н
тээврийн хэрэгслийн хурдны хязгаарлалтанд нийцүүлэн) талаар харилцан
зөвшилцөх нь зүйтэй.
Уг авто замыг ашиглагч талуудтай, зайлшгүй осол, эвдрэл гэмтлээс бусад
тохиолдолд замаас гарахыг хязгаарлах талаар харилцан зөвшилцөх нь зүйтэй.
Тээврийн хэрэгслийн жолоочдыг аюулгүй жолоолдлогын сургалтандт тогтмол
хамруулна. Түүх соёлын дурсгалт зүйлс, дархан цаазтай газар нутгийн
хамгаалалтын болон онгон бүсийн талаарх мэдээллийн самбар, аюулгүй тээврийн
анхааруулах тэмдэг, хууль бус ан агнуурыг хориглосон самбар зэргийг замын
эхлэлийн цэг, дунд болон замын төгсгөлд байрлуулах нь зүйтэй.
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Хог хаягдлын менежмент
Цагаан хадны суурин болон Гашуун сухайт хүртэл замын дагуу эмх замбараагүй хог
хаягдал хаясан газар цөөнгүй байна. Хог хаягдлыг багасгах, хог хаягдлаас шалтгаалан
үүсэж байгаа бохирдлыг багасгах чиглээр төлөвлөн хэрэгжүүлдэг менежментийн
төлөвлөгөө баг, сумын хэмжээнд байхгүй байна. Гэвч энэ чиглэлээр БОАЖЯ-аас анхаарч
хог цэвэрлэх, хог хаягдлын нэгдсэн цэгтэй болох асуудлыг шийдвэрлэх төсөв хөрөнгийг
шийдэж өгсөн байна. Энэ арга хэмжээ нь нэг удаагийн арга хэмжээ тул нэгдсэн
менежментийн тогтолцоонд шилжвэл, хог хаягдлын асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх
боломжтой болно.
2006 оноос хогны асуудал хаягдаад хур хог үүссэн ба жилд 1 удаа л хог цэвэрлэдэг
байсан ингэхдээ үүссэн хогийг ухах булах үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Энэ жил 8 сард
200 тн хог цэвэрлэж булсан. БОАЖЯ-наас 91 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар Цагаан
хадан дээр ЭР зам, түр өөрчлөгдсөн чиглэлийн замтай огтлолцох цэгээс зүүн хойд хэсэгт нь
ландфиллийн аргаар хогоо зайлуулах нэгдсэн цэгийг байгуулсан байна. Багийн хэмжээнд 2
хогны машин, нь 4 бункертэй болсон байна.
Өөрчлөгдсөн замын чиглэлийг түр ашигласнаар байгаль орчинд үүсэж болзошгүй
сөрөг нөлөөллүүд нь:
-

-

-

Шингэн болон хатуу хог хаягдлаас хөрсний бүтэц, бүрэлдэхүүн, үржил шим, эрдэс
баялгийн төрөл хэмжээ өөрчлөгдөж болзошгүй.
Дам байдлаар хур борооны усаар хог хаягдал зөөгдөн гадаргын уст цэгийг бохирдуулж
болзошгүй.
Зам дагуу байрлах гадаргын уст цэгээс тээврийн хэрэгслийг угаан, угаалгын шингэнтэй
шингэ хаягдал үүсгэн, гадаргын уст цэгийг бохирдуулж болзошгүй.
Сайжруулсан шороон зам дауу тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал алдагдаж,
ШТМ-ын хаягдал их хэмжээгээр үүссэн тохиолдолд хөрсний ус болон гүний усны
чанарт сөргөөр нөлөөлж болзошгүй.
Төлөвлөгөөт хугацааны дагуу хог хаягдлыг түр агуулахаас зайлуулаагүй, түр агуулахын
хүчин чадлаас их хог хаягдал үүссэн тохиолдолд элдэв үнэр, хагас задарсан ба
задраагүй органик үлдэгдлийн хэмжээ ихэсч, хуримтлал үүсэхэд хүргэж болзошгүй. Энэ
шалтгаан нь мэрэгчид, хортон шавж өсч үржих таатай нөхцөл бүрдэж болзошгүй.
Хог хаягдлын түр цэгийг ил задгай салхи шуургаар хөнгөн хаягдал хийсэх, хур борооны
усаар урсаж болзошгүй нөхцөлийг тооцоогүйн улмаас хог хаягдал нь түр цэгээс хальж
орчиндоо тархаж болзошгүй.

Хог хаягдлаас үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх түүнийг
бууруулах, хамгаалах арга хэмжээ нь:
-

Зам дагуу цаг агаарын нөхцлийг даах чадвартай тухайлбал салхи шуурганд унаж
нурахгүй, хур борооны усаар зэвэрч муудахгүй, хүмүүсийн гараар зөөгдчихгүй, хур
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-

борооны усаар сайр даган урсхааргүй зэрэг нөхцөлийг тооцоолон хог хаягдал цуглуулах
зориулалтын сав, байгууламж болох “Хог хаягдал түр хадгалах цэг” –ийг бий болгох.
Хог хаягдлыг ангилан хаях боломжтойгоор байршуулах нь зүйтэй бөгөөд энэ тухай
хүмүүст шууд ойлгогдохоор таних тэмдэгийг байршуулах.

Зураг 46. Хог хаягдлын ангилан хаях

-

-

-

Замын дагуу ил задгай хог хаяхыг хориглосон мөн гадаргын уст цэгт машин тээврийн
хэрэгслийг угаахыг хориглосон самбар, тэмдэглэгээг байршуулах.
Хэр зайд түр хогийн цэг байгаа тухай мэдээлэл бүхий самбарыг зам дагуу байрлуулах.
Хог хаягдлыг ил задгай хаяхгүй байх, ангилан хаях, хог хаягдлыг түр хадгалах цэгээс
тогтмол хугацаанд Цагаан хадны ландфиллл рүү зайлуулж,
ариутгаж
халдваргүйжүүлэх, хог хаягдлыг түр хаях цэгийг арчилгаа хамгаалалтын асуудлыг
анхааран, хяналттай ажиллах.
Хогийн цэгийн эргэн тойронд хур бороо, үер гэх мэт гадаргын түр урсацаас хамгаалсан
хамгаалалтын далан, шуудууг байгуулах.
Хавар, намрын хүчтэй салхи, шуурга, уруйн үер, болзошгүй гал түймэр зэргээс
хамгаалах арга хэмжээг зориуд зохион байгуулж, шаардагдах байгууламжуудыг барьж
байгуулах.
Хөрсний эвдрэл доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, халдвар тараагчид, төрөл бүрийн
мэрэгчид, хортон шавжнуудаас хамгаалах, хог хаягдал талбайн гадуур бутран тархахаас
сэргийлэх үүднээс хогийн цэгийг тойруулан, баруун хэсгээр нь хамгаалалт хийх.
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БҮЛЭГ 3. БОЛЗОШГҮЙ ОСОЛ ЭРСДЭЛ
ОТ төслийн талбайгаа Гашуун Сухайт хүрэх түр ашиглах 20.4 км замыг барих үед
болон ашиглалтын жилүүдэд химийн бодис ашиглахгүй.
Сайжруулсан шороон замын бэлтгэл болон ашиглх үед гарч болзошгүй осол
эрсдлийн үнэлгээг дор жагсаан оруулав.
-

-

-

-

Байгалийн аюулт үзэгдэл болох үер, цахилгаан, хүчтэй шороон болон цасан
шуурга, гал түймэр, газар хөдлөл зэргээс зам барилгын ангийн ажилчид, зам
барилгын ажлын явцад саатал учруулж болзошгүй түүгээр ч барахгүй хүний
эрүүл, мэнд амь насанд аюул учирч болзошгүй.
Үерийн аюулаас баригдаж байгаа зам эвдрэлд орж цаг хугацаа болон эдийн
засгийн хохиролд орж болзошгүй
Гандуу хуурай хавар намрын цагт хээрийн түймэр гарч зам тээвэр түүний ойр
орчинд хор хөнөөл учирч болзошгүй.
Хүчтэй шороон болон цасан шуурганы үед авто машины хөдөлгөөнд саад
учруулж цаашлаад хүн, амьтан гэмтэж бэртэж, осолдож болзошгүй. Тухайлбал
хүчтэй цасан болон шороон шуурга, аадар борооны үед үзэгдэх орчинг
хязгаарлагдаж аваар осол гарч болзошгүй.
Аадар бороо, цасны шар ихээр бууж үерийн ус ихсэхэд зам гүүр гадаргын болон
үерийн усанд автах, түүний хүчтэй урсгалд авто зам эвдрэлд орж аваар осол
гарах нэг нөхцлийг бүрзүүлэх юм.
Хур тунадас ихээр орох, зам хотгор хэсэгт мөстөх зэргээс шалтгаалан хальтиргаа
үүсэж аваар осолж гарч болзошгүй
Техник тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллгааны горим, журам дүрмийг
мөрдөөгүйн улмаас үүсэх аваар осол гарч болзошгүй. Авто зам дээр машин
техникийн хурдыг хэтрүүлж явснаас осол эрсдэл гарч болзошгүй.

Болзошгүй осол эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ, зөвлөмж
-

-

-

Хүний үйл ажиллагаатай холбоотой аваар осол/техникийн осол шатах тослох
материалыг зориулалтын саванд хадгалах ба тэсэрч дэлбэрэхээс сэргийлж,
байнгын хяналт тавьж ажиллана,
Машин техник хэрэгслийн аваар осол гаргахаас урьдчилан сэргийлж хурдны
хязгаар тогтоох, аюулгүй ажиллагааны хэлтэс байгуулж, хяналт тавьж ажиллаж,
журам гарган мөрдүүлнэ.
Хүчтэй шороон болон цасан шуургатай үед зам барих үйл ажиллагааг түр
зогсоож ажилд саадгүй болох хүртэл хүлээх.
Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, ажилчдын тосгон зам
барих талбайд үерийн хамгаалалтын далан, суваг шуудууг норм стандарт
дүрмийн дагуу хийх барих
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-

-

-

Жолооч нарын ажил амралтыг цагийг нарийн тогтоож, машин жолоодож явах
үедээ анхаарал сарниулахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна,
Жолооч нарыг ажилд гарахад нь архи, согтууруулах төрлийн зүйл хэрэглэсэн
эсэхэд хяналт тавьж ажиллана.
Цаг агаарын аюулт үзэгдлийн мэдээг тогтмол урьдчилан авч, тээвэрлэлт хийх
хуваарьтай уялдуулж ажиллуулна.
Зам байгууламж барьж байгуулахдаа цаг уурын аюулт үзэгдлүүдийг тооцон
урьдчилан сэргийлэх болон учирч болох аюулыг сааруулах арга хэмжээнүүдийг
тусгана.
Захиалагч компаний зүгээс гэрээт байгууллагуудад тавих байгаль орчны
хяналтыг баталгаажуулж байгаль орчны сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх, гал түймэр,
ослын үед дагаж мөрдөх журмын талаар гэрээнд нарийвчлан тусгана.
Захиалагч болон гэрээлэгч компаниуд нь ажилчидын эрүүл мэндийг хамгаалах,
осол, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, зааварчилгааг дагаж мөрдөх, талаар
гэрээнд тусгаж хяналт тавина.
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БҮЛЭГ 4. ЗАМЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

4.1 Техникийн нөхөн сэргээлт
Оюу Толгойгоос Гашуун сухайт чиглэлийн замын Зон 3-ийн түр ашиглагдах
өөрчлөгдсөн чиглэлийг ашиглаж дуусаад нөхөн сэргээх шаардлагатай. Замын урт нь 20.4 км
бөгөөд өргөн нь 8 м, нөхөн сэргээх талбайг 20.4 км урт замын хашлагын өргөн нөлөөлөл
зэргийг оруулаад 10 м-ээр тооцвол 20.4 га талбайд нөхөн сэргээлт хийхээр байна.
Замыг ашиглаж дуусаад хуссаны дараа хөрсийг тэгшилж шимт хөрсөөр хучаад
биологийн нөхөн сэргээлт хийнэ.
Хүснэгт 31. Ашиглалтанд өртсөн талбайг тэгшлэх ажлын зардал
Тэгшлэлт хийх
ажлын хэмжээ,
м2
Чулуулгийг
түрэх үеийн
Бульдозерийн
бүтээл (м2/цаг)

Нийт ажиллах
цаг
Түлш, ШТС ын зардал, төг
Сэлбэгийн
зардал, төг

Цалингийн
зардал, төг
НДШ, төг
Элэгдлийн
зардал, төг

Vn=∑

Vn – Ажлын хэмжээ
20500 м2

Зардал төг

L– ажлын хэсгийн урт
l – хусуурын урт
α – хусуурын налуугийн өнцөг
(
)
b- түрэх зурвас давцах өргөн
(
)
tм – эргэхэд зарцуулагдах
хугацаа
Kс – цаг ашиглалтын коэф
(
) n- нэг талбайд давтагдаж явах
тоо
(
)
v- Бульдозерийн дундаж хурд
Vn – Ажлын хэмжээ
T = Vn / Qц =20500/1868.27* 0.9 Qц – бульдозерийн цагийн
бүтээл
T – нийт ажиллах цаг
Cдт=T*TЗц*1.13*Pдт=
ТЗц – цагийн түлший норм
12.19*45*1.13*1800
Рдт – 1литр түлшний үнэ
ХО- хөрөнгө оруулалтын
хэмжээ
Cсэ=ХО*к*t/Tk=
к- сэлбэг тооцох хувь
121500000*0.02*12.19/4800
Т – нийт ажиллах цаг
Тк – жилд ажиллах цаг
Т – нийт ажиллах цаг
Cц=T*Цц=12.19*3500
Цц – цагийн цалин
Cндш=Cц*0.13=42671.55*0.13
Сц – нийт цалингийн хэмжээ
ХО – хөрөнгө оруулалтын
Cэхш=ХО*Нэ*t/Tk=
хэмжээ
121500000*0.1*12.29/4800=
Нэ – элэгдлийг тооцох хувь
Сi – зардлууд
Cнийт=∑

Нийт зардал
1м2 хөрс
Сэ=Cнийт/Vn=
тэгшлэх зардал,
1199630.55/20500
төг/м2

Cнийт – нийт зардал
Vn – нийт ажлын хэмжээ

12.19
1115921.93

4629.10

42671.55
5547.30
30860.67
1199630.55
58.52
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1га талбайг
тэгшлэх зардал, Vn=∑
төг/га
Шаардагдах
хөрсний
хэмжээ, м3

Vn – Ажлын хэмжээ

585185.63

4305

4.2 Шимт хөрсөөр хучих зардал
Тэгшилсэн талбайг шимт хөрсөөр хучих зардал 4284 м3 * 210 төг = 899.64 мян.төг
Шаардлагатай шимт хөрс: 20400 м2 * 0.2 * 1.05 =4284 м3
1 га талбайг шимт хөрсөөр хучих зардал 899.64 / 20.4 = 44.1 мян.төг/га
Техникийн нөхөн сэргээлтийн зардал нийт 1199.63 + 899.64 = 2 097.27 мян төг
болно.

4.3 Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын зардлын тооцоо
Техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбайг бэлчээрийн зориулалтаар
ургамалжуулна. Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд эхний жил нэг наст ургамлын
үрийг тарьж ургамалжуулах ба дараагийн жилээс олон наст ургамлын үрийг суулгах ажил
хийгдэнэ. Энэ ажлын зардлыг тооцвол:
З0ур = Sнс х Hур х Рур + Зц х Т х N + Зтех + Зус = 20.4 х 20 кг х 10.0 мян.төг + 15.0
мян.төг х 20 хон х 4 хүн + 120.0 мян.төг = 5 400.0 мян.төг
З1ур = Sнс х H1ур х Р1 ур + З1ц х Т1 х N1 + З1тех = 20.4 х 20 кг х 10.0 мян.төг + 15.0
мян.төг х 20 хон х 4 хүн + 120.0 мян.төг = 5 400.0 мян.төг
Зур = З0ур + З1ур = 5 400.0 мян.төг + 5 400.0 мян.төг = 10 800.0 мян.төг
-

Зур
З0ур
З1ур
Sнс
Hур
Рур
Зц
Т

ургамалжуулах ажлын нийт зардал
бүрхэвч ургамлын үрээр ургамалжуулах ажлын зардал
олон наст ургамлын үрээр ургамалжуулах ажлын зардал
биологийн нөхөн сэргээлт хийх талбай, га
нэгж талбайд шаардлагатай ургамлын үрийн норм, кг
нэг кг үрийн зах зээлийн үнэ, мян.төг
нэг ажилтны нэгж хугацааны цалин, мян.төг
ургамалжуулах ажлыг хийж гүйцэтгэх хугацаа
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-

N
Зтех
Зус

ургамалжуулах ажилд ажиллах хүний тоо
техникийн зардал
усалгааны зардал, (2 удаа х 20 м3/га х 100 төг)

Шимт хөрсний агуулахад байгаа хөрсийг сайжруулахад 1.0 м3 тутамд
зарцуулагдана гэвэл:

200 төг

Зхс = 20400 м2 х 0.07 м х 200 төг = 285.6 мян.төг болно.
5 400.0 + 285.6 = 5 685.6 мян.төг
Биологийн нөхөн сэргээлтийн зардал нийт 5 685.6 мян төг болно.
Хүснэгт 32. Биологийн нөхөн сэргээлтийн нийт зардал
Д/д Зардал
Нийт мян. төг
1
Техникийн нөхөн сэргээлт
2 099.27
2
Биологийн нөхөн сэргээлт
5 685.6
Нийт зардал
7 784.87

4.4 Нөхөн сэргээлтийн дараах хяналт мониторингийн зардал
Биологийн нөхөн сэргээлтийн үр дүн, байгалийн нөхөн сэргээгдэх байдал нь 5-30
жилийн хугацаанд үргэлжлэх процесс учир эдэлбэр газрыг хүлээн авсанаас хойш
ургамалжилт, нөхөн сэргэлтийн явц байдлыг тухайн орон нутгийн төсөвт шилжүүлэн өгөх
нь оновчтой. Нөхөн сэргээлтийн дараах мониторингийн зардлын хэмжээг нийт нөхөн
сэргээлтийн зардлын 10%-иар тооцоолсон болно.
Хаалтын дараах хяналт мониторингийн зардал нь
7 784.87 мян.төг * 10% = 778.49 мян.төг болно.
Хүснэгт 33. Нөхөн сэргээлтийн зардлын тооцоо, мян.төг
№ Зардал
Нийт мян. төг
1 Техникийн нөхөн сэргээлт
2 099.27
2 Биологийн нөхөн сэргээлт
5 685.6
3 Хяналт мониторингийн зардал
778.49
Нийт зардал
8 563.36
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БҮЛЭГ 5. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгаль хамгаалах төлөвлөгөөг авто замыг ашиглах үед хамруулан авч үзэв. Төсөл хэрэгжих орчны агаарын чанар, газрын
гадарга, хөрс, гадаргын болон газрын доорхи ус, ургамал, амьтан, соёлын өв гэх мэт байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд учирч
болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний байгаль орчны менежментийн хөтөлбөрийг Хүснэгт 34-д үзүүлэв. Төсөл
хэрэгжүүлэгч компани нь байгаль орчны менежментэд хариуцлагатай байх байгаль орчны төлөвлөгөө түүний биелэлтийг төрийн
байгууллага, олон нийт, иргэдэд тайлагнадаг байх шаардлагатай. Авто зам нь ТХГН-т байрлаж байгаа учир тухайн орон нутгийн
удирдлага, орон нутгийн ард иргэд, ТХГН-ын удирдлагуудтай нягт хамтарч ажиллах нь зүйтэй.

Болзошгүй
нөлөөлөл
Агаарын чанар
Агаарт тоосжилт,
бохирдуулагч
хийн
агууламж
ихсэх

Хүснэгт 34. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө
Хугацаа ба
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө
давтамж

Хууль эрхзүйн шаардлага

Агаарын бохирдолд байнгын мониторинг хийж байх.
Хүнд даацын машин ба дизель хөдөлгүүрт механизм,
нүүрсний тээвэрлэлт хийж буй буулгах тоног төхөөрөмжийн
үзүүлэлтийн хүчин зүйлсүүдийг тогтмол хянаж шалгах.
Нүүрс тээвэрлэсэн машиныг нүүрсийг сайн даруулан бүтээх.
Бүх албан хаагчдыг сургалтанд байнга хамруулах арга
хэмжээ авах, энэ нь тоосжилтыг хамгийн бага байлгахад
чухал ач хобогдолтой бөгөөд зөв дадал, зуршлыг бий
болгосноор тоос үүсэх нөхцөлийг бууруулах
Бүх албан хаагчдыг хувийн хамгаалах хэрэгслээр бүрэн
хангах.
Хүчтэй шороон шуурганы дараа замыг хусах, услах зэргээр
тоосжилтийн эх үүсвэрийг буурлах арга хэмжээг авах.

Мониторингийг
улирал
бүр
гүйцэтгэж, үр дүнг
холбогдох
байгууллагад
нь
танилцуулах

Замын дагуу байрлах уст цэгт тогтмол мониторинг хийж,
усны чанарт хяналт тавьж байх.
Зам ашиглалтын ажиллах бүх ажилчдыг сургалтанд тогтмол
хамруулах нь усны менежментийн зохистой үйл ажиллагааг
явуулж, хэрэгжүүлэх, болзошгүй эрдслийг бууруулах чухал

Мониторингийг
улирал
бүр MNS4047:1988, Байгаль орчныг
гүйцэтгэж, үр дүнг хамгаалах. Усан орчин. Гадаргын
усны чанарыг хянах журам.
холбогдох
байгууллагад
нь
MNS4586:1998,
Усан
орчны

MNS4585:2007, “Агаарын
Техникийн шаардлага”

чанар.

MNS5885:2008,
“Агаарт
байх
бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм
хэмжээ.
Техникийн
ерөнхий
шаардлага”
MNS ISO4227:2002, “Хүрээлэн буй
орчны агаарын чанарын хяналтын
төлөвлөгөө”

Усны чанар
Зам ашиглах үед
машин
техник
тоног
төхөөрөмжийн
хуучирч элэгдсэн
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материал, эд анги,
дугуй
мөн,
хөдөлгүүрийн
шингэн, шатахуун
тос
маслын
хаягдал
ба
тээвэрлэлтээс
үүсэх хорт бодис,
шороо
тоосны
ялгаралт нь усны
эх үүсвэрүүдийг
бохирдуулж
болзошгүй.

ач холбогдолтой юм.
танилцуулах
Зам болон карьерын ойролцоох байрлах гол горхи, булаг
шанд бүхий бүсийг хамгаалалтанд авах, зохицуулалт хийх.
Үерийн уснаас хамгаалах мөн хатуу хог хаягдлаар
бохирдуулахгүй байх хамгаалалтын далан шуудуу барих
зэрэг холбогдох арга хэмжээ авах.

чанарын
шаардлага.

үзүүлэлт.

Ерөнхий

MNS6148:2010, Усны чанар. Газрын
доорхи усыг бохирдуулагч бодисын
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ.

Land surface and soil
Хөрс эвдрэх
Хөрс бохирдох
Хөрс элэгдэх

Уст цэгийн ус гадагшлах хэсэгт цемент зэрэг бат бөх, чанар
бүхий материалаар шуудуу хийж орчмын хөрсийг элэгдэх,
эвдрэхээс сэргийлэх арга хэмжээ авах;
Усны урсгалаар өнгөн хөрс эвдрэхээс сэргийлэн ус гарах
хэсэгт чулуулаг давхраа дэвсэж өгөх;
Усны хоолой, суваг, шуудуу болон гүүр барих үед хөрсийг
аль болох бага эвдрэхээс хамгаалах арга хэмжээ авах.
Байгаль орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд
хөрсний бохирдлыг байнга хянан, тодорхойлох;
Барилга байгууламж барьж байгуулах үед карьер, гуу жалга,
нүх суваг шуудуу руу хүн, амьтан орж гэмтэж, осолдохоос
урьдчилан сэргийлж дээрх обьектыг тойруулан хашаа барьж
анхааруулах тэмдэг тавих;
Усны суваг шуудуу, гүүр зэргийг байнгын хяналтанд авч,
түүнийг эвдрэх, задарч, сэтрэн орчны газрыг гэмтээхээс
сэргийлэх.
Нөхөн сэргээлтийг журам, стандартын шаардлагын дагуу
хийж гүйцэтгэх.
Хайрга, чулууны карьерийн нөхөн сэргээлтийг зохих
налуутай хийх.
Нөхөн сэргээлт хийхдээ тухайн газрын онцлогт тохируулан

Мониторингийг
улирал
бүр
гүйцэтгэж, үр дүнг
холбогдох
байгууллагад
нь
танилцуулах

Тайлан боловсруулсан:
“Натур Фрейндли” ХХК

MNS5850:2008, Хөрсний чанар.
Хөрс
бохирдуулагч
бодис,
элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд
хэмжээ.
MNS5917:2008
Уул
уурхайн
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар
эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт.
MNS5916:2008
Газар
шорооны
ажлын үеийн үржил шимт хөрс
хуулалт, хадгалалт.
MNS4920:2000, Эвдэрсэн газрын
хажуугийн
налуу.
Техникийн
шаардлага.

“Оюу Толгой Төслийн Талбайгаас Гашуун Сухайт хүрэх замын
Зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн чиглэл”-ийн
Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан
ургамлын үр цацах түүнчлэн унаган ургамал, модтой
талбайг хамгаалалтанд авах;

Ургамлын нөмрөг
Зам
ашиглалт,
тоосжилтоос
шалтгаалан замын
дагуух ургамлын
нөмрөг доройтох
Авто
дагуух
малын
бэлчээрт
төслийн
үйл
ажиллагаанаас
үүдэн
сөрөг
нөлөөлөл учруулж
болзошгүй

Ховор болон устаж болзошгүй зүйлийн ургамлын ойролцоо
байрлах дэд бүтцийг түүнд аль болох нөлөөлөхгүйгээр
хэрэгжүүлэх ба техник, технологийн үйл ажиллагааг зөв
зохион байгуулж ажиллуулах.
Төслийн ажилчдад биологи болон экологийн чухал ач
холбогдол бүхий ургамлыг таниулах сургалт зохион
байгуулах.
Бэлчээрийн талбай болон ургамлан бүрхэвчийг аль болох
хөндөхгүй, сөрөг нөлөөлөл бага байлгах үүднээс төслийн
ажлын машин, механизмд хязгаарлалт тавих.
Байгаль орчны хяналт-шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу
замын барилга, байгууламж барих үеийн ургамалжилтийн
байдалд мониторинг, хяналтын үйл ажиллагааг идэвхитэй
явуулах.
Талбайгаас тухайн газар нутгийн унаган ургамлын үрийг
цуглуулах;
Оролцох талуудын төлөвлөгөөг ил тод, нээлттэй хийж,
сургалт, ухуулгын ажлыг байнга явуулах;

Зам
ашиглалтын MNS5918:2008
хугацаанд жилд 2-3 ургамалжуулах
удаа судалж, үр шаардлага.
дүнг нь тайлагнах

Эвдэрсэн газрыг
техникийн

MNS4919:2000, Эвдэрсэн газарт
хучилт хийх хөрс. Техникийн
шаардлага.

Амьтан
Авто
зам
тавигдсанаар
амьтдын амьдрах
орчин
хязгаарлагдах,
хуваагдах байдалд
орно.
Замын
хөдөлгөөн, шатах
тослох
материалын
бохирдол зэргээс
амьтдын
амьдралын хэвийн

Зэрлэг амьтдын нүүдлэн шилжих замыг тогтоосны үндсэн
дээр тэдгээрт мөн малчдын нүүдэлд зориулан авто зам
гарах гарцыг тусгайлан гаргах;
Байгаль орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу
амьтдын амьдрах орчин, амьдралын хэлбэр мөн нүүдлийн
замд нь хяналт тавих;
Төслийн ажилчдын дунд амьтдыг хамгаалах, тэдгээрийн
биологийн болон экологийн ач холбогдолыг таниулах
сургалт, мэдээлэл хүргэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулах ба
үүнд ан амьтан агнах, худалдаалах үйлдлийг хориглох, хурд
хэтрүүлэхээс зайлсхийх, замын ослоос сэргийлэх,
тэдгээрийн нүүдэл шилжилтийн хөдөлгөөнд саад хийхгүй
байх;

Зэрлэг
амьтдын
судалгааг хийхдээ
орон
нутгийн
иргэд, ялангуяа зам
дагуу амьдарч буй
малчин өрхүүдтэй
хамтран ажиллах
хэрэгтэй.
Судалгааны
үр
дүнг сум, орон
нутгийн
удирдлагад
танилцуулна.

Тайлан боловсруулсан:
“Натур Фрейндли” ХХК

Ан агнуурын тухай хууль
Амьтны тухай хууль
IUCN хавсралт
ТХГН болон ТХГН-ын
бүсийн тухай хууль

орчны

“Оюу Толгой Төслийн Талбайгаас Гашуун Сухайт хүрэх замын
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нөхцөл алдагдан
улмаар
үхэлд
хүргэх нөлөөлөл
бий
болж
болзошгүй.

Дуу чимээ, чичиргээ
Зам ашиглалтын
үед
тээврийн
хэрэгслийн
хөдөлгөөнөөс дуу
чимээ гарна.
Дуу чимээ нь орон
нутгийн ард иргэд,
төслийн ажилчид
болон
амьтаны
аймагт нөлөөлж
болзошгүй.

Шөнийн цагаар зам, тээврийн үйл ажиллагаа явуулахгүй
байх. Дуу чимээ намсгагч бүхий техник, тоног
төхөөрөмжийг ашиглах;
Ажилчдыг хувийн, ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэлээр
бүрэн хангах.

Зам
ашиглалтын
MNS5885:2008,
“Агаарт
байх
хугацаанд.
бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм
Улирал бүр хянаж хэмжээ.
Техникийн
ерөнхий
шалгах ба жил шаардлага”
болгон
4
улирлынхаа
MNS ISO4227:2002, “Хүрээлэн буй
хэлэлцүүлэгийг
орчны агаарын чанарын хяналтын
нэгтгэн дүгнэх.
төлөвлөгөө”
MNS6063:2010. “Агаарын чанар, хот
суурин газрын гадаад орчны агаарт
байх бохирдуулах бодисын хүлцэх
хэм хэмжээ”
MNS4990:2000. ХААЭА. Ажлын
байрны
орчин.
Эрүүл
ахуйн
шаардлага.

Хог хаягдлын менежмент
Хог
хаягдлыг
зайлуулах
менежментийг
буруу
хийснээр
орчмын хөрс, ус
бохирдон улмаар
элдэв
халдварт
өвчин
үүсэж
болзошгүй.

Зохих, шаардлага, зарчмын дагуу ахуйн хог хаягдал,
түүнчлэх аюултай хог хаягдлыг зайлуулах төлөвлөгөөтэй
ажиллах;
Эрүүл ахуй, ариун цэврийн зохих шаардлага, стандартыг
мөрдөх;

Зам
ашиглалтын Ахуйн болон үйлдвэрийн
хугацаанд улиралд хаягдлын тухай хууль
нэг удаа хяналт
хийж, үр дүнг нь
тайлагнах

Тайлан боловсруулсан:
“Натур Фрейндли” ХХК

хог

“Оюу Толгой Төслийн Талбайгаас Гашуун Сухайт хүрэх замын
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Түүх соёлын дурсгалт зүйлс
Соёлын
өвд Зам дагуу тэмдэглэгдсэн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах, хууль Зам
ашиглалтын Соёлын өвийн тухай хууль
хохирол учруулж бусаар хөндөхгүй байх, хууль бусаар хөндөх, тонох асуудал хугацаанд
болзошгүй.
гарвал холбогдох байгууллагад нь мэдэгдэж, арга хэмжээ
авах.

Орон нутгийн иргэд ба төслийн ажилчид
Компани
нь
менежментийн
төлөвлөгөө, зохих
журмын
дагуу
ажилчдыг байраар
хангах ба хувийн
хамгаалалтын
хэрэгсэлээр тухай
бүрт хангана.
Гомдол
барагдуулах болон
сурталчилгааны
ажил явуулах,
Олон нийт ба
төслийн
ажилчидаас
янз
бүрийн
санал,
гомдол
гарч
болзошгүй.

Төслийн гүйцэтгэлийг хянаж, шалгах ба эдийн засгийн
алдагдал болон бусад мэдээллийг оролцогч талууд болон
орон нутгийн удирдлагуудад мэдээлж байх.
Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны менежментийн
төлөвлөгөөтэй ажиллах ба хүнд машин, механизмаас
хамгаалах, ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд сөрөг
нөлөөлөл учруулахгүй байх энэ чиглэлийн сургалт,
сурталчилгааг тогтмол явуулах хүний эрх, аюулгүй байдлыг
хамгаалах сайн дурын зарчмыг хэрэгжүүлэх;
Ажилчдын эрх, аюулгүй байдлыг хамгаалах журмыг мөрдөх,
мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх,
аюулгүй ажиллагааны үзүүлэлтийг хангах.
Төслийн зүгээс байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн
зохистой үзүүлэлтийг хангах, төслийн ажилчид ба орон
нутгийн иргэдээс гомдол, санал гарсан тохиолдолд эргээд
хариу арга хэмжээ авах системтэй байх.

Зам
ашиглалтын
хугацаанд
ажилчидтай
холбоотой сургалт
семнарыг 3 сард
нэг удаа явуулах.
Орон нутгийн ард
иргэдтэй
уулзах
ажлыг жилд 1 удаа
зохион байгуулж,
төсөлтэй холбоотой
мэдээллийг
тайлагнаж байх

Тайлан боловсруулсан:
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БҮЛЭГ 6. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР
Төслийн орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг доорх хүснэгтэнд үзүүлэв.
Хүснэгт 35. Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр
Байгаль орчны
бүрэлдэхүүн

Орчны үзүүлэлтүүд

Мониторинг хийх байршил

Хугацаа, давтамж

Жилийн дундаж
зардлын тооцоо

Агаарын чанар
Нүүрс тээвэрлэлтээс тоос
шороо мөн нүүрсний тоос
агаарт дэгдэж болзошгүй.

Нийт тоосонцор (TSP)

Нийт тоосонцор (TSP),
Машин механизм, тоног
нүүрс төрөгчийн дутуу
төхөөрөмжийн дутуу
исэл CO, хүхрийн давхар
шаталтаас бохирдол үүсэх исэл SO2 азотын давхар
исэл NO2

Судалгааны хэмжилт хийсэн 5 цэгийг
сонгоно. Мөн машин техник
зогсоолын орчим 2 цэг сонгоно.

Тоос шорооны
Хэмжилтийг салхины
доор болон дээд 24
цагийн турш хийх.
Машин механизм,
тоног төхөөрөмжийн
дутуу шаталтаас үүсэх
бохирдлыг 2 цаг
тасралгүй хэмжих.

7 газар*4удаа *20
000 = 280 000

2 газар*5 удаа*
20 000 = 200 000

Улирал бүр жилд 4 удаа

Хөрсний бохирдол
Бохирдуулж болзошгүй
зүйл нь шатах, тосох
материал

Нүүрс устөрөгч, хүнд
металлууд

Гадаргын болон газрын доорхи усны мониторинг
Шатах, тосох материалаас
Химийн шинжилгээ (pH,
болон машин механизмыг
EC, TDS, нийт шүлтлэг,
угаасан ус зэргээс
хатуулгын хэмжээ
гадаргын болон гүний
(CaCO3), бусад нэгдэл
усанд бохирдох үзүүлэх

Нийт 6 цэг. Энэ нь гэр гуанз буюу
машины зогсоолоос шалтгаалан
өөрчлөлт орж болно.

Улирал бүр.

6 цэг*4 удаа*30
000 = 720 000

Зам дагуу байрлах ус цэгээс дээж авах.
Зам ашиглалтын үед усны түвшний
хэмжилт шаардлагагүй.

Улирал бүр.

5 газар*4 удаа*25
000 = 500 000

Тайлан боловсруулсан:
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Ургамлын аймаг, ургамлын бүрхэвч
Бэлчээрийн ургамал
ургалтад үзүүлэх
нөлөөлөл

Ургамлын нягтрал,
ургамлын аймгийн төрөл
зүйл ба бэлчээрийн
ургац

Замын трасс орчим зам тавих үед
сонгосон 5 цэгт биомассын дээж авах.
Зам тавих үеийн дээжний дүн болон
цаг агаарын нөхцлийг /хур
тунадас/тооцон дээжний дүнд
харьцуулалт хийх.

5, 7, 9-р саруудад дээж
авах.

3 удаа* 5цэг*10
000 = 150 000

Амьтны аймаг
Нүүдлийн амьтдын
амьдралын орчинг
алдагдуулах нөлөөлөл
Дуу чимээ
Машин техникийн дуу
чимээ, машины гэрэл
зэргээс шалтгаалан
амьтны амьдрах орчны
хэвийн байдлыг
алдагдуулах нөлөөлөл
Орон нутгийн ард иргэд
Төслийн үйл
ажиллагаанаас үүдэн
зарим айл өрхийн
амьдралд эерэг болон
сөрөг өөрчлөлтүүдийг
авчрах болно.
Нийт

Тоо толгой, нүүдлэлт
төрөл зүйлийн олон янз
байдал, амьтны амьдрах
орчин , хулан болон хар
сүүлтийн эрүүл мэнд

Замын трассыг оруулан төсөл
хэрэгжих газарт

Дуу чимээний хэмжээ

Гашуун сухайт, Цагаан хад болон
замын трассын дагуу 5 цэг сонгох.

Санал асуулга

Замын ойролцоо байх айл өрхтэй
уулзаж ярилцаж, төсөл хэрэгжсэнтэй
холбоотойгоор тэдний амьдралд
гарсан өөрчлөлтийн тухай мөн байгаль
орчны тухай санал асуулга авах.
Уулзалт зохион байгуулах.

Авто зам ашиглалтын
үед
Нүүдлийн улиралд
амьтны төрөл зүйлд
нүдээр ажиглалт хийж,
тэмдэглэл хөтөлж байх.

Улирал бүр.

5цэг*4 удаа*15
000 = 300 000

Жилд нэг удаа

2 150 000
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