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5
5.1

ТОПОГРАФИ, ГЕОЛОГИ, ХӨРС
ОРШИЛ

БОННБҮ- ний энэхүү бүлэгт Төслийн нөлөөллийн бүсийн топографи, газрын гадаргуу, геологийн
тогтоц болон гол онцлог шинж чанаруудыг авч үзсэн болно. Энэхүү бүлэгт Төслийн нөлөөллийн
бүсэд тархсан хөрсний төрлүүдийг тайлбарлахаас гадна тэдгээрийн салхи, усанд элэгдэх,
бэлчээрийн мал болон, замын хөдөлгөөн зэрэг нөлөөллүүдэд өртөмхий байдаг талаар авч
хэлэлцсэн юм. Эдгээр мэдээллүүд нь усан хангамжийн сүлжээ, нисэх буудал мөн Галбын Говь
ба Говийн Бага Дархан Цаазат Газар (ГБДЦГ)- аар дайрч БНХАУ- ын хил хүрэх дэд бүтцийн
зурвас зэрэг багтсан Оюу Толгойн Лицензит талбай болон Гүний Хоолой сав газар зэрэгт
шаардлагатай болно. Энэхүү бүлэг нь Төслийн талбайн газар хөдлөлийн ачааллал болон газар
хөдлөлийн үйл ажиллагааний түүхэн тэмдэглээгээг оруулсан байна.
Оюу Толгой төслийн талбай нь Монгол орны өмнөд цөлийн бүсэд орших бөгөөд энэхүү бүс нь
далайн түвшнээс дээш 1000 гаруй метрийн өндөрт өргөгдсөн нам, үргэлжилсэн дов толгодтой
тал газар бөгөөд Говийн жижиг (15- 50 метр) толгод болон (далайн түвшнээс дээш 1350
метрийн өндөрт орших Ханбогд уул) өндөр уулсаас тогтдог. Төслийн нэр нь Уурхайн лицензит
талбайн өмнөд хэсэгт орших Оюу Толгой хэмээх Говийн жижиг толгодоор нэрлэгдсэн юм. Оюу
Толгой /далайн төвшнөөс дээш 1172 м өндөрт өргөгдсөн/ гэдэг нь “оюу чулуун толгод” гэсэн
агуулгатай бөгөөд хүрэл зэвсгийн үеийн хүмүүс хагас үнэт оюу чулуу олборлож гоёл чимэглэл,
хүрэл зэвсэг хийхэд ашигладаг байжээ (В12.7.2 хэсгийг харна уу).
Оюу Толгойн төслийн нөлөөллийн бүсийн геологийн тогтоц нь Палеозойн суурь чулуулаг (300370 сая жилийн настай) болон хөрш зэргэлдээ сунаж тогтсон Мезозойн (75-145 сая жилийн
настай) гүний тунамал чулуулгаас тогтдог. Палеозойн суурь чулуулаг нь бүтцийн хувьд ихээхэн
хувиралд орсон галт уулын болон тунамал чулуулагаас тогтох ба тунамал чулуулаг нь Мезозойн
хагарлаас үүссэн тунамал чулуулгаас бүрдсэн байх бол зарим хэсгүүдэд их хэмжээгээр
эрдэсжсэн байдаг. Эдгээр Мезозойн хагарлын тунамал чулуулаг нь ихэвчлэн төслийн
үйлдвэрлэлийн усыг хангахад ашигладаг ус агуулагч гол давхаргуудаас тогтсон байдаг ба
Уурхайн лицензит талбай дахь Палеозойн үеийн үндсэн чулуулгийн ус агуулагч хурдасуудыг
барилгын үе шатны усан хангамжийн эх үүсвэр болгон ашиглана.
Монгол орны хөрсний шинж чанар уртраг, өргөрөг болон өндөрлөгийн бүсийн дагуу хойноос
урагшаа чиглэлд дараахи байдлаар өөрчлөгддөг байна. Үүнд:



Уулын тайгын бүс буюу тайгын цэвдэгт хөрс;



Уулын ойт хээрийн болон талын хээрийн бүсийн хар шороон болон хүрэн, ойн хар шороон
ба тайгын хөрс;



Хуурай хээрийн хар хүрэн хөрс;



Цөлийн хээрийн хүрэн хөрс;



Цөлийн саарал-хүрэн хөрс; мөн



Цөлийн борзон хөрс.

Оюу Толгой орчмын бүс нутагт ихэвчлэн цөлийн хээрийн хүрэн болон цөлийн саарал-хүрэн хөрс
тархсан байдаг.

5.2

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ

5.2.1 ТОПОГРАФИ
Оюу Толгой Төслийн талбайн топографийн шинж чанарын тайлбарыг Эко Трэйд ХХК- ий 2006
онд хийсэн Оюу Толгой Төслийн БОНБҮ- ий 3-р боть, Олборлолт болон Үйлдвэрлэлийн үйл
1
ажиллагаанд дурдсан байгаа (Бүлэг 1) . Зам болон эрчим хүчний зурвасын топографийн
1

Эко Трейд ХХК (2006 он), Оюу Толгой Төслийн Байгаль Орчны Нөлөөллийн Нарийвчилсан Үнэлгээ, 3-р
боть – Оюу Толгой Төслийн Олборлолт болон Үйлдвэрлэл, 2006 оны 5-р сар
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мэдээллийг Эко Трэйд ХХК- ий 2004 онд хийсэн 1- р боть буюу Оюу Толгой- Гашуун Сухайтын
авто зам болон дэд бүтцийн зурвасын тайлан, Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт, (Гүний Хоолой болон Галбын Говь) гүний усны нөөц
3
бүхий газруудын талаархи мэдээллийг Эко Трэйд ХХК- ий 2005 онд хийсэн Оюу Толгой төслийн
Гүний Хоолой болон Галбын Говийн уст давхаргын гүний усны нөөцийн хэрэглээний тайланд тус
тус тусган оруулсан юм. Эдгээр тайлангуудад төслийн талбайн топографийн нөхцлийн
нарийвчилсан мэдээллийг дэлгэрэнгүй оруулж өгсөн юм. Гүний Хоолой болон түүний дэд
4
бүтцийн зурвасын талаархи илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг Акуатерра компанийн 2008 онд
5
хийсэн тайлан болон Эко Трэйд компаний 2006 онд дэд бүтцийн зурваст хийсэн нэмэлт БОНБҮд тусгаж өгсөн байна.

5.2.2 Геологи
Энэхүү бүлгийн геологийн суурь мэдээллүүд нь тус бүс нутгийн төрөл бүрийн зориулалтаар
6,7
хийгдсэн геологийн судалгааны материалуудаас авсан болно. Үүнд Эко Трэйд
компаний
газрын гадаргуун геологи, гүний усны гол нөөцүүд болон хүдэр агуулагч чулуулаг зэргийг
хамруулан хийсэн анхан шатны БОНБНҮ- ий тайлангууд багтдаг. Акуатэрра компаний бэлтгэсэн
ус агуулагч давхрагын загварчлалын тайланд Гүний Хоолой сав газрын ус агуулагч давхаргын
тухай болон геологийн боловсруулалтыг нарийвчилсан байдлаар тайлбарлаж өгсөн юм.
Айвенхоу Майнз компанийн IDP10 Хөгжлийн Нэгдсэн Төлөвлөгөө зэрэг Техникийн Тайлангуудад
хүдрийн биетийн геологи болон бүтэц зэргийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгсөн. Энэхүү бүлэгт мөн
төслийн төлөвлөлтийн үе шатанд бүрдүүлсэн газар хөдлөлийн эрсдэлтэй холбогдолтой
мэдээллийг оруулсан болно.

5.2.3 Хөрс
Хөрсний суурь мэдээллийг Эко Трейд ХХК- ий хийсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
8
үнэлгээ болон гүний усны нөөц ашиглалтын тайлан, Ухаа Худгийн 2- р шатны Байгаль орчин,
9
нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, Оюу Толгой төслийн Нийгэм, эдийн засгийн дэд багц
болон Айвенхоу Майнз компаний бэлдсэн Хөгжлийн Нэгдсэн Төлөвлөгөө (8- р хэсэг) зэрэг
тайлангаас авч ашигласан болно. Хаягдал Хадгалах Байгууламжийн хөрсний нэмэлт
10
мэдээллийг 2010 онд КСB- ийн хийсэн техник эдийн зэсгийн үндэслэлд тусгасан болно.
Энэхүү БОННБҮ- ний хүрээнд нэмэлт дээжлэлтийн ажил хийгдээгүй боловч суурь судалгааны
мэдээллийг БОННБҮ- ний явцад хийгдсэн хээрийн судалгааны ажиглалтууд болон Оюу Толгойн
Байгаль орчны хэлтсээс Уурхайн лицензит талбай дотор хийж буй хөрс нөхөн сэргээх

2

Эко Трейд ХХК (2004), Оюу Толгой Төслийн Багйль Орчны Нөлөөллийн Үнэлгээ, 1-р боть – Оюу Толгой
гоос Гашуун Сухайн орох Зам болон Дэд бүтцийн зурвас, 2004 оны 4-р сар
3

Эко Трейд ХХК (2005), Оюу Толгой Төслийн Гүний Хоолой болон Галбын говийн бүсийн уст давхрагын
гүний усны нөөцийн ашиглалт, 2005 он
4

Акватерра (2008), Гүний Хоолой бүсийн уст давхра, гүний усны хайгуул болон нөөцийн үнэлгээ – 2007 он
(Усны хянагдсан эрэлт хэрэгцээ), 2008 оны 3-р сар
5

Эко Трейд ХХК 2006, Оюу Толгойн Байгаль Орчны Нөлөөллийн Нэмэлт Үнэлгээний тайлан – Гашуут
Сухайтийн Дэд бүтцийн Зурвас
6

Эко Трейд ХХК (2006 он), Оюу Толгой Төслийн Байгаль Орчны Нөлөөллийн Нарийвчилсан Үнэлгээ, 3-р
боть – Оюу Толгой Төслийн Олборлолт болон Үйлдвэрлэл, 2006 оны 5-р сар
7

Эко Трейд ХХК (2004), Оюу Толгой Төслийн Байгаль Орчны Нөлөөллийн Үнэлгээ, 1-р боть – Оюу Толгой
гоос Гашуун Сухайн орох Зам болон Дэд бүтцийн зурвас, 2004 оны 4-р сар
8

Байгаль Орчин Нйигмийн Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээ, Ухаа Худаг 2-р үе шат, Энержи Ресоурсес, ERM ба
Sustainability, 2009 он
9

Оюу Толгой Төслийн Нийгэм, Эдийн Засаг ба Байгаль Орчны Дэд багцууд, Бодлого Судалгааны Төв, Хүн
амын Сургалт болон Судалгааны Төв, 2009 он
10

Клон Криппен Бергер 2011, Хаягдал Хадгалах Байгууламж 2010 оны ТЭЗҮ-ийн шинэчлэл, 2011 оны 8-р
сарын 5-ны өдөр
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туршлагуудтай харьцуулан нарийвчлан шалгасан юм. Хөрс болон түүнийг хамгаалан, хадгалах
нь тухайн нутагт амьдарч буй амьтан, ургамлын шинж чанар болоод төрөл зүйл зэргээс ихээхэн
хамааралтай байгаа тул тус БОННБҮ- ний (В7А: Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын
суурь судалгаа, В7В: Экосистемийн үйлчилгээ бүлгүүдийг харна уу) суурь судалгааны
хамааралтай бүлгүүдэд эдгээрийн тайлбарыг оруулж өгөх ёстой.

11

Оюу Толгойн Байгаль Орчны Төлөвлөгөөний Биелэлтийн тайлан 2009 он
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Зураг 5.1: Нөлөөллийн бүсийн топографи
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5.3

ТОПОГРАФИ

5.3.1 Нөлөөллийн бүсийн ерөнхий топографи
Нөлөөллийн бүсийн топографийг Зураг 5.1- д харуулав. Топографийн гол бүрдэл хэсгүүд нь
зүүн хойш сунаж тогтсон, төслийн үйлдвэрлэлийн усан хангамжийн эх үүсвэр болсон тунамал
хурдас бүхий Гүний Хоолой сав газрын хөндий, Уурхайн лицензит талбайн зүүн талд орших
Ханбогдын нуруу орчмын өндөрлөг газар, дэд бүтцийн зурвас дайран өнгөрч буй Галбын Говийн
өмнө зүг руу чиглэсэн нүцгэн тал газар зэрэг юм. ӨГТХГ- ын урд талд орших дов толгодууд нь
Галбын Говийн өндөрлөгтэй харьцуулахад ялимгүй өргөгдсөн байдалтай байдаг ба Галбын
Говийн нүцгэн талын өмнө хилийг бий болгодог.

5.3.2 Оюу Толгойн Уурхайн лицензит талбай болон түүний хүрээлэн буй орчин
Уурхайн лицензит талбай болон түүний эргэн тойрон нь далайн түвшнээс дээш 1120- 1220
метрийн өндөрт өргөгдсөн тэгш өндөрлөг газар бөгөөд далайн түвшнээс дээш 1170- 1180 м
өндөрт орших 15- 50 м хүртэлх өндөртэй жижиг толгод болон уулсаар хүрээлэгдсэн байна.
Эдгээр уулс нь нутгийн өнгө төрхийг чимдэг бөгөөд Говийн бүс нутагтаа өндөрт тооцогдох:
Ханбогд нурууны хэсэг болох Ханбогд уул (далайн түвшнээс дээш 1350 м өргөгдсөн) хамгийн
өндөрт өргөгдсөн боржин чулуулаг бүс (Зураг 5.2 болон 5.7- г харна уу) бөгөөд мөн Бумбат
Задгайн Хяр (1233 м), Жавхлант (1295 м) болон Далайн Дуулга уул (1240 м) зэрэг байдаг.
Эдгээр өндөрлөг газруудад соёлын эд өлгийн өв хадгалсан байдаг ба соёл, сүсэг бишрэл, ёс
заншил бүхий “овоо” бүхий газрууд байх ба энэ тухай Бүлэг В12- д оруулсан болно.
Зураг 5.2 Гүний Хоолой сав газраас Ханбогд уул болон Ханбогд нурууны харагдах байдал
(зун борооны дараа)

Уурхайн лицензит талбайн баруун талыг даган улирлын шинж чанартай түр урсац бүхий Ундайн
сайр оршино. Ундай гол нь ерөнхийдөө хуурай сайр байх ба зуны цагт бороо орсоны дараа
жилд 4- 6 удаа урсацтай байдаг байна. Ундайн гол нь төсөл байрлах бүс нутгийн усны гол эх
үүсвэр бөгөөд түүний урсгал нь өндөрлөг газраас Оюу Толгойд олон км- н зайнаас борооны усыг
зөөн авчрах урсац болж байна.

5.3.3 Гүний Хоолой сав газар
Оюу Толгой төслийн усан хангамжийг Оюу Толгойгоос хойш 35- 75 км зайнд орших Гүний
Хоолой сав газрын төвийн зүүн хэсгийн Гүний Хоолой тунамал хурдасын Цэрдийн галавын уст
давхаргаас хангах юм. Гүний Хоолой сав газар нь өргөн, долгиолсон дов толгод бүхий хөндий
бөгөөд зүүн талаараа Орон нутгийн түр нисэх буудлаар, урд талаараа Ханбогдын нуруугаар,
бусад хэсгээрээ жижиг дов толгодоор хүрээлэгдсэн байдаг. Ханбогд сумын төв нь энэхүү
хөндийн урд талд оршино. Уг хөндий 1150 метрээс 900 метр хүртэл намссан зүүн тийш чиглэн
урсах хэд хэдэн гадаргуун урсацтай ба хөндийн төв хэсгээр үндсэн урсацын голдирол дагасан
жалга, сайр зэрэг зүүн тийш чиглэсэн түр урсацуудтай бөгөөд эдгээрийг Зураг 5.3- т үзүүлэв.
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Зураг 5.1: Уурхайн лицензит талбайгаас Гүний Хоолой сав газарлуу түрэн орсон бүс
нутгийн топографи

Тайлбар: Гүний Хоолой болон Уурайн лицензит талбай орчмын өндөр нарийвчлалтай зураглал

Гүний Хоолой сав газрын зүүн талаар байх хотгор хэсгүүд буюу Гүний Хоолой хөндийн зарим
үндсэн урсацаас ус цуглуулах талбай болон Гүний Хоолойгоос Галбын Говийн зүүн өмнөд
хөндийрүү урсах гадаргуун усыг хуримтлуулан ургамал ургах таатай нөхцлийг бүрдүүлдэг. Гүний
Хоолой сав газрын хөндийд хэд хэдэн булш, хиргэсүүр тохиолдох боловч шашин, зан үйл болон
шүтлэгийн ач холбогдол бүхий газар байхгүй.

5.3.4 Дэд бүтцийн зурвас
Зам болон эрчим хүчний дэд бүтцийн зурвас нь Оюу Толгойн Уурхайн лицензит талбайгаас
урагш чиглэн Галбын Говь болон Бага Говийн Дархан Цаазат Газрын (БГДЦГ) зүүн хэсгийн
жижиг дов толгодыг дайран өнгөрнө. (Зураг 5.1- ийг үзнэ үү)
Галбын Говь нь Монгол орны хамгийн бага өргөгдсөн хагас- тэгш газар юм. Дэд бүтцийн зурвас
нь далайн түвшнээс дээш 937 м- ээс (Булан Сухай) Уурхайн лицензит талбайн ойролцоо 1202
метр хүртэл (Загалын Хүрэн Овоо) хэлбэлздэг. Энэхүү хэсгийн топографи БНХАУ- ын хилрүү
баруун урагш чиглэн намсдаг бөгөөд хамгийн нам цэг нь Галбын Говийн төв хэсэгт 878.5 м
болдог. Энэхүү нам дор орших Галбын Говийн бүс нутаг нь Оюу Толгой- Гашуун Сухайтын
замаас зүүн тийш орших Баруун улаан нуур зэрэг хэд хэдэн бүсээс тогтох бөгөөд уг хэсэгт цөөн
тооны түр урсгац байх ба цааш баруун– өмнөд хэсэгт Ундайн голын төгсгөл оршино.

5.4

ГАЗРЫН ГАДАРГУУ

5.4.1 Оюу Толгойн Уурхайн лицензит талбай болон Гүний Хоолой хөндий
Уурхайн лицензит талбай орчмын газар нутгийг гадаргуун 4 төрөлд хуваан авч үзэж болох юм:

Говийн жижиг дов толгод
Газрын гадаргуун энэхүү төрөл нь Оюут Толгой (Өмнөд Оюу), Вандан Толгой (Төв Оюу), Бор
Овоо, зүүн урд талаараа жижиг толгод, урд талаараа Дугат Хэцийн толгод, (сүүлийн үед Хойд
Хюго гэх болсон) зэрэгт тархсан байна. Эдгээр толгодууд нь эргэн тойрны тэгш тал газраас 15Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ
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50 метр өргөгдсөн байх ба хадархаг чулуулгаар хучигдсан байдаг. Өндөрлөг хэсэгтээ ургамлан
бүрхэвч маш бага бөгөөд цөлийн бутлаг ургамал мэр сэр тохиолдох нь бий.
Зураг

5.4

Галбын

Говийн

хөндийн

цөлийн

тал

газрын

газрын

гадаргуу

Өндөрлөг өргөн хөндий болон цөлөрхөг тал
Газрын гадаргуун энэхүү төрөл нь Бор Овоо болон Вандан Толгой толгодын хоорондох өргөн
уудам хөндийгөөс тогтох ба энэ нь орон нутгийн түр нисэх буудалтай Гүний Хоолой хөндийн
баруун хэсгийн өргөн цөлөрхөг талыг үүсгэн (Зураг 5.4- ийг харна уу) төслийн үйлдвэрлэлийн
усан хангамжийн эх үүсвэр болох Цэрдийн гүний ус агуулагч давхарга болон зүүн тийш сунадаг.
Ийм төрлийн газрын гадарга нь жижиг дов толгод болон улирлын чанартай гадаргуун түр урсац
бүхий хөндийнүүдээс бүрдэх тэгш газар юм. Гадарга нь хайрга, чулуу ихтэй ба цөлийн сийрэг
тархан ургасан бутлаг ургамал зонхилсон байдаг. Уурхайн лицензит талбайн гадна орших
энэхүү газрыг тэмээ, ямааны бэлчээр маягаар ашиглагддаг бөгөөд намар, хаврын улиралд
гадаргуун усны түр урсацтай хөрсний чийгшилт ихтэй хотгор газруудад ургамал ургадаг.

Улирлын чанартай сайр, садрагууд
Энэ төрлийн газрын гадарга нь ерөнхийдөө төслийн талбайг хөндлөн огтлон өмнө зүгт чиглэн
урсах Ундайн гол болон түүний гольдирол, мөн түүнчлэн зүүн тийш Гүний Хоолой болон өмнө
зүг Галбын Говь руу урсах сайруудыг дагана. Эдгээр улирлын шинж чанартай усны түр эх
үүсвэрүүд нь нарийн шугаман үерийн зурвас дотор тахиралдан салаалсан голдирлуудаар
ялгагдах бөгөөд тэдгээр нь жижиг дов толгод болон хад чулуугаар хязгаарлагдсан байдаг.
Ундай гол зэрэг эдгээр улирлын шинж чанартай гадаргуун түр урсацууд нь гүний ус агуулагч
аллювийн хурдастай уялдаатай учраас голын эрэг дагуу ургамлан бүрхэвч ургах таатай
нөхцлийг бүрдүүлдэг. Эдгээр түр урсацуудын дагуу хааяа тааралдах мод бут зэрэг нь тус бүс
нутагт ургах цорын ганц модлог ургамал учир энэхүү газрын гадаргуун онцлог шинж чанарыг
бүрдүүлдэг юм (Зураг 5.5- г харна уу).

Булаг шанд болон сайр садарга бүхий Говийн нуга, хөндий
Төслийн талбайн өмнө талд болон Гүний Хоолойн зүүн хэсэгт ширүүн борооны дараагаар сайр,
садаргаас урсан ирэх усаар дүүрдэг шал бүхий хөндий байдаг. Эдгээр улирлын буюу хурын ус
нь газарт шингэж, ууршин алга болдог. Бусад сайр садаргын дагуу Бор Овоо, Мааньт зэрэг
булаг шанд Ундай голын дагуу орших бөгөөд Ханбогд нуруунд болон ойр орчимд нь мөн цөөн
тооны булаг байдаг (В6 бүлэг- г харна уу). Эдгээр байнгын устай булаг шанд болон түр зуурын
ус- намгархаг газрууд ургамалжилтад чухал дэмжлэг болдог бөгөөд ач холбогдол бүхий газрын
гадаргуун төрөл юм.
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5.4.2 Дэд бүтцийн зурвас
Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас нь Төв Азийн цөлөрхөг болон цөлийнхээрийн бүсэд хамаарна. Энэхүү цэлгэр уудам цөл хээр болон жижиг дов толгод зонхилсон
газарт ганд тэсвэртэй говийн тачир бутлаг ургамлууд (<0.5 м) маш сийрэг байдлаар тархан
ургасан байдаг. Гадаргуун түр урсацтай голын голдиролууд бага гүний ус бүхий газраар ургах
томоохон мод болон өндөр бут, сөөг ургахад дэмжлэг болдог (Зураг 5.5- г харна уу). Дэд
бүтцийн зурвасын дагуух газрын гадаргуун төрлүүдийг дараахи байдлаар тоймлов:

Жавхлантын цөлөрхөг тал
Оюу Толгойгоос Жавхлант багийн төв хүртэлх замын зурвас нь урагш аажмаар түрж орох
бөгөөд жалга, сайр болон цөлөрхөг хээрийн ургамлан бүрхэвч бүхий үргэлжилсэн жижиг
толгодоос бүрдэнэ. Энд ган гачиг болон хужирт тэсвэртэй ургамлын төрөл зүйлүүд 10 см
хүрэхгүй өндөртэй сийрэг тархсан байдаг.

Галбын Говь цөлийн хээр
Галбын Говийн цөлийн хээр нь Жавхлант багийн төвөөс урагш орших бөгөөд энэхүү өргөн
уудам тал нь өмнөд хэсэгтээ БГДЦГ- ын жижиг дов толгодоор, хойд талаасаа Ханбогдын
нуруугаар хүрээлэгдсэн байдаг. Хэдийгээр газрын гадарга баруун урагш чиглэлтэй хэвийх
2
боловч шалт хөрс мөн байдаг. Уг хатсан газруудад намхан бутлаг ургамал 1м газарт 20- 25
ургамал гэсэн нягтралшилтайгаар маш сийрэг (<20см) ургадаг.

Галбын Говийн жижиг дов, толгод
Оюу Толгойгоос зүүн урагшаа БНХАУ- ын хилийн ойролцоох БГДЦГ- ын жижиг дов толгод нь
намхан эгц хажуутай хад чулуун дов толгод бүхий өвөрмөц газар юм (Зураг 5.5-г үзнэ үү). Тус
бүс нутаг нь сийрэг 20 см өндөртэй намхан хуурай бут зонхилсон ургамлан бүрхэвчтэй.

Жалга, сайр садаргууд
Газрын гадарга нь Гүний Хоолой хөндий болон Уурхайн лицензит талбайтай ижил юм. Дэд
бүтцийн зурвасын дагуу өмнө зүгийг чиглэсэн гадаргуун түр урсацын дагуу ургамлан бүрхэвч
нэмэгддэг. Гадаргуун ургамлан бүрхэвч ойролцоогоор 50% бөгөөд бутлаг ургамал 50- 80 см
өндөртэй байна. 4 метр хүртэл ургадаг Хайлаас мод нь Оюу Толгойгоос Жавхлант багийн төв
хүртэлх дэд бүтцийн зурвасын хойд хэсгийн булаг шандын дагуу болон БНХАУ- ын хил хүртэлх
Галбын Говийн жижиг дов толгодын орчимд ургасан байдаг.
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Зураг 5.5: Ар хэсгээр Галбын Говийн жижиг дов толгодоор хүрээлэгдсэн дэд бүтцийн
зурвас
дагуух
жалга
сайр
бүхий
гадаргуун
төрх
байдал

Галбын Говийн шал хөрс
Дэд бүтцийн зурвасын дагуу Булан Сухайт хэмээх томоохон шал хөрс (хатсан нуурын ёроол)
байдаг. Энэхүү газар нь Галбын Говийн хамгийн нам дор хэсэг байрлах бөгөөд Галбын Говиор
урсах гадаргуун түр урсацууд уг нам дор, хужирлаг газарт ирж цутгадаг. Тус шал хэсгийн орчимд
бага гүний уст давхарга байдаг нь хөрс тогтворжуулж, хангалттай ургамлан бүрхэвч бий
болгодог ба ингэснээр эргэн тойрны бүс нутагтай харьцуулахад илүү олон төрлийн ургамал
шигүү, өндөр ургахад шаардагдах органик бодис хуримтлуулах таатай нөхцөл бүрдүүлж өгдөг.
Гадаргуун түр урсацуудтай холбоотой багахан хэмжээний шал хөрс бүхий талбайг Зураг 5.5
болон 5.19- д харуулав.

5.5

ОЮУ ТОЛГОЙН ГЕОЛОГИ

Оюу Толгойн геологийн тогтоц нь Уурхайн лицензит талбайн ихэнхи хэсэгтээ нимгэн зөөлөн
шаварлаг хурдсаас Цэрдийн ба Дөрөвдөгчийн үеийн шавар болон элс, хайргаас тогтсон байдаг.
Эдгээр хурдсууд нь эрдэс бүхий Палеозойн үеийн чулуулаг хурдсыг дээгүүр нь хучсан байдаг.
Уг 2 хурдсын талаар (Палеозойн суурь чулуулаг болон хучаас хурдсууд) дараагийн бүлгүүдэд
илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно.
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Зураг 5.2: Оюу Толгойн Уурхайн Лицензит талбайн Палеозойн үе давхаргуудын
дарааллыг харуулсан хүснэгт

ОЮУ ТОЛГОЙН ХАЙГУУЛИЙН БЛОКИЙН ҮЕ ДАВХРАГИЙН ЗУРАГЛАЛ
Нас

Бүтэц

12

Эх сурвалж: ХНТ05

Үе давхаргын
код

Тооцоолсон
зузаан (м)

Тайлбар

Зураг 3-2. Бүлэг 3, Хуудас 3

12

АМЁК АУСЕНКО Хамтарсан Компани (2005 он), Оюу Толгойн Хөгжлийн Нэгдсэн Төлөвлөгөө, 2005 оны 8
сар
Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page 12 of 40

5.5.1

Палеозойн үеийн геологи

Оюу Толгойн Уурхайн лицензит талбайн Палеозойн үеийн геологийн тогтоц нь харьцангуй
нийлмэл бүтэцтэй бөгөөд агуулагч чулуулаг нь бүтцийн шилжилт хөдөлгөөн, эрдэсжилт болон
галт уулын дэлбэрэлтээс үүссэн янз бүрийн төрлүүдтэй холилдож үелэн тогтсон байдаг.
Төслийн талбай нь эх газрын хөвөө болон галт уулын цуврал арлын Девоноос Карбоний үеийн
галт уулын болон тунамал чулуулгын зүүнээс баруун чиглэлд тогтсон бүс дотор байрладаг
(өнөө үеийн Өмнөд Америкийн Андын нурууны тогтоцтой төстэй) ба Монголын өмнөд хэсгийн
13
галт уулын бүс гэж нэршжээ.
Палеозойн мөчлөгийг дараахи нэгжүүдэд хуваадаг.

▪

Уул нуруудын цувраа тогтоцын идэвхижилтэй туф, базальт болон тунамал чулуулгийн
давхарга (Девоны үеийн Алагбаяны тогтоц)

▪

Конгломерат, далайн чулуулаг, элс, туф, базальт, андезит болон галт уулын чулуулаг
зэргээс тогтсон үе давхаргууд (Карбоны үеийн Сайншанд худгийн тогтоц)

Энэхүү хоёр мөчлөг нь тус бүс нутгуудын үе давхаргууд нийлсэн хэсгээр тусгаарлагдсан ба Оюу
Толгойн бүс нь 10- аас 15 сая жилийн өмнө үүссэн гэж тодорхойлсон байна.
Оюу Толгойн Палеозойн үе давхаргын зураглалыг Зураг 5.6- д харуулав. Энэхүү Палеозойн
мөчлөгийн дээд хэсэг нь аажмаар өгөршсөн ба уг өгөршсөн хэсгийг Оюу Толгой төслийн
барилгын үе шатны усан хангамжинд ашиглаж байгаа.

Интрузив чулуулаг/Зэс - алтны орд газар
Оюу Толгойн бүсэд интрузив галт уулын чулуулаг өргөн тархсан бөгөөд том батолит интрузив
биетээс эхлэн нарийн, тасархай дэл судал болон нүүрсний давхаргын үе хүртэл ажиглагддаг.
Үндсэн найрлага болон бүтцийн шинж чанаруудаас хамаарч интрузив чулуулгийг доод тал нь 7
төрлийн ангилалд хуваадаг.
Зураг 5.3: Ханбогд уулаас Гүний Хоолой хөндийн өмнө тал хүртэлх Боржин чулуун хад
асга бүхий гадаргуун тогтоцын төрх байдал

13

Айвенхоу Майнз Хөгжлийн Нэгдсэн Төлөвлөгөө, IDP 10
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Оюу Толгой Төсөл нь зэс- алтны порфирийн эрдэсжилтийг олборлох бөгөөд энэ нь эртний
интрузив чулуулагтай холбоотой юм (Девоны настай Кварц-монцодиорит интрузийн тогтоц).
Төслийн нутгаас олдсон эртний интрузив чулуулгуудын ихэнхи нь нилээд эрчимтэй өгөршсөн
байдаг.
Интрузив чулуулаг нь Оюу Толгойн олборлож болох эрдэс баялгийн нөөцүүдэд нөлөөлөхөөс
гадна уг бүс нутгийн газрын гадаргуун зарим нэг онцгой шинж чанаруудыг бий болгодог. Эргэн
тойрны сунаж тогтсон илрэцүүдийг үүсгэж буй тогтоцыг бодвол дэл судлууд нь элэгдэлд илүү
тэсвэртэй байдаг. Түүнээс гадна, тэрээр голын сайрыг хөндлөн огтолсон хэсэгт голын сайрын
тунамал хурдастай ёроолыг дээш өргөж тогтмол болон хагас тогтмол булгууд үүсгэдэг. Бор
Овоо булаг үүний тод жишээ юм.
Түрүү Пермийн настай Ханбогдын шүлтлэг боржингийн нийлмэл тогтоц зэрэг өндөр толгодуудыг
үүсгэх галт уулын чулуулагт Ханбогдын нуруу хамаарна (Зураг 5.2 ба 5.7- ийг үзнэ үү). Уг газрын
гадаргуун онцлог шинж нь төслийн талбайн зүүн талд интрузив чулуулгийн тойрог үүсгэх бөгөөд
түүний хөвөө нь мөн хойд талд байрлах Ханбогдын оршин суугчдын хэрэглэдэг булаг шанд
болон гүехэн уст давхаргыг сэлбэн дүүргэдэг бүсийг бүрдүүлдэг.

Оюу Толгойн бүтцийн геологи
Төслийн талбай нь хагарал, атираа, сулралын бүсүүдийн нэгдсэн сүлжээн дээр байрладаг.
Эдгээр бүтцүүд ихэнхдээ газрын гадарга дээр үл ажиглагдах бөгөөд зөвхөн нарийвчилсан
хайгуулын мэдээллэл (ихэвчлэн өрөмдлөгийн цооногийн мэдээлэл), бага масштабтай геологийн
зураг болон геофизикийн мэдээллүүдийг нэгтгэх замаар тодорхойлогдоно.
Оюу Толгой нь төслийн талбайн газрын гүний хэлбэр бүтэц болон бүтцийн түүхэн замналыг
тодорхойлоход зайлшгүй чухал өрөмдлөгийг өргөн ашигласан. Гол бүтцүүд нь эрдэсжсэн
биетийн анхны байрлал, хэлбэрийг хянах болон эрдэсжилтийн дараахи гажуудлын үзэгдлийн
явцад тэдгээрийг сайжруулах байдлаар эрдэсжилтийн тархалтад хүчтэй нөлөөлдөг. Хүдрийн
биетүүдийн байрлал болон хэмжээ дээрхи гол хагарлуудыг Зураг 5.8– д үзүүлэв.
Оюу Толгойн Тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн үндсэн бүтэц нь Оюу Толгойн өмнө хэсгийг
Баруун Өмнөд Оюу ба Өмнөд Оюу орд газруудыг хөндлөн хуваах зүүнээс зүүн-зүүн хойш
сунасан хагас босоо бүтэцтэй Солонго хагарал юм. (Зураг 5.8– г харна уу). Оюу Толгойн
талбайд анх олдсон хамгийн чухал эрдэсжилтүүд энэхүү хагарлын хойд ордод хамаардаг. Уг
хагарал дээр Дээд Алагбаяны тогтоцын залуу тунамал хурдастай зэрэгцээ орших Өмнөд
Оюугийн ордын базальтын эрдэсжилтэнд хүргэсэн 1600 м– ийн босоо шилжилт байдаг.

Эрдэсжилт
Уурхайн лицензит талбайн хүрээнд порфирийн төрлийн алт, зэс болон молибдений 4 тусдаа
эрдэсжилтийн бүсүүд тодорхойлогдсон. Эдгээр бүсийг Төвийн, Алс хойд, Өмнөд болон Баруун
2
өмнөд Оюу гэж нэрлэх ба бүгд 8 км талбайд багтдаг бөгөөд гол бүсүүдийг Зураг 5.– д харуулав.
Энэ талбайн чулуулгийн гол төрлүүдэд:



Галт уулын базальт;



Андезитийн туф;



Кварц монцодиорит;



Оюу Толгойн кварц монцодиорит; болон



Кварц монцонит зэрэг багтана.

Галт уулын базальт чулуулаг нь Баруун Өмнөд Оюу ордын эрдэсжилтийн ихэнхи хэсгийг
бүрдүүлэх (80%) ба Төв Оюу ордын шохойн- чулуун- алтны эрдэсжилтийг агуулдаг. Кварц
монцодиорит нь энэхүү талбайн нийтлэг интрузив чулуулаг юм. Эрдэсжилтийн дараахи
интрузив ордуудад:



Амфиболит-биотит андезит;
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Риолит;



Биотит-гранодиорит; болон



Базальт зэрэг агуулагдна.

Өргөн цар хүрээтэй өрөмдлөгийн ажлын үр дүнд хүдрийн биетүүдийг сайтар тодорхойлсон
боловч тэдгээр нь гүн рүүгээ болон уурхайн лицензит талбайн гадна тийш хэр зэрэг сунаж буйг
тогтоох үнэлгээ нь одоогийн байдлаар хийгдэж байна (Бүлэг А4.2- ийг үзнэ үү).
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Зураг 5.8: Оюу Толгойн Уурхайн Лицензит талбайн геологийн хялбаршуулсан зураг
болон хүдрийн үндсэн ордууд

Эх сурвалж: Акуатэрра (2010), Оюу Толгойн уурхайн талбайн гидрологийн үнэлгээ
Тайлбар: Ялгах тэмдгийн тайлбарыг Error! Reference source not found.6– аас үзнэ үү
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5.5.2

Бага гүний геологи (Палеозойн суурь чулуулгийг хучигч хурдас)

Палеозойн суурь чулуулаг дээр Палеозойн үеийн сувгууд болон сав газрыг тодорхойлж буй
жижиг хагарлуудыг дүүргэгч хэвтээ чиглэл бүхий Цэрдийн үеийн зузаан шаварлаг хурдас ба
Дөрөвдөгчийн элсэн чулуу/хайрган хурдас байрладаг. Уурхайн лицензит талбайн хойд– өмнөд
хэсгийн Палеозойн үеийн суурь чулуулаг (Уурхайн лицензит талбайн ихэнх хэсэгт байх шаврын
зузааныг харуулсан Зураг
Зураг 5.4-г харна уу) дээр тулгуурласан Цэрдийн хатуу шавран үеээс бүрддэг эдгээр тунамал
чулуулагууд нь өгөршсөн шавар болон бага хэмжээний аллювийн тунамал чулуулагийг (‘Зүүн
Коллювийн муж’ гэж нэрлэгддэг, Зураг 5.10- г харна уу) хучдаг.
Уурхайн лицензит талбайн ихэнх хэсгийг бүрхэж буй 30 м хүртэлх зузаантай өгөршсөн суурь
чулуулаг нь уурхайн лицензит талбайн гүний усны гол эх үүсвэр болдог. Энэхүү өгөршсөн суурь
чулуулгийн илрэцүүд нь уурхайн лицензит талбайн баруун– хойт болон өмнөд хэсгүүдэд илрэх
ба талбайн Цэрдийн болоод бусад тунамал чулуулагуудад хамаарна. Барилгын үе шатны гүний
усны цооногууд галт уулын интрузив биетийн өгөршил болон хагарлаас үүдэлтэй усны дундаж
14
нэвчилт нэмэгдэхийн хирээр секундэд 0.7– 8 л ус гардаг .
Зураг 5.4: Анхдагч бутлуурын орчмын газрын Цэрдийн шавран хурдас

Цэрдийн галавын шавар

Хагаралтай суурь чулуулаг

Уг талбайн баруун өмнөд хэсгийн бага гүний геологийн шаварлаг хэсэгт Ундайн гол болон
түүний цутгалуудын Дөрөвдөгчийн аллювийн тунамал хурдас (‘Баруун Аллювийн муж’ гэж
нэрлэгддэг) давамгайлдаг. Палеозойн үеийн суурь чулуулаг дээр байрлах Ундай голын
аллювийн хурдас нь голын гол сувагтаа 5 м- ээс илүү зузаантай байх боломжтой. Ундай голоос
гадна, Будаа зэрэг бусад цутгалын аллювийн хурдас ихэвчлэн 2 м- ээс бага зузаантай байх ба
тус бүсийн бага гүний усны урсгалын хувьд ач холбогдол багатай тул тасалдсан байдаг (Зураг
5.7- г харна уу).

14

Акватерра 2010, Оюу Толгой Уурхайн Гидрогиологийн Үнэлгээ, Ref: U25D/111c, 2010 оны 12-р сарын 9
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Зураг 5.5: Уурхайн лицензит талбайн гадаргуун геологийн дараалал
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Зураг 5.6: Уурхайн лицензит талбайн Баруунаас Зүүн чиглэлийн хөндлөн зүсэлт

15

ХХБ- ын хойд хэсэгт малчдын эрт үеээс хэрэглэж ирсэн усны эх үүсвэр болох Будаа цутгалын
голын хурдас (4 м хүртэл гүнтэй) төвлөрсөн байна. Эдгээр голын хурдасууд маш сайн
ангилагдсан элс болон аллювийн тунадасын холимог юм. Уурхайн лицензит талбайн зүүн талд
(Бүлэг A4 Зураг 4.4- г харна уу) ХХБ- ын 2- р тасалгааны хойд хэсэгт байрлах Халив зэрэг
3
элсний орд газар байрладаг. Халив Элсний карьер нь 1,089,500 м батлагдсан нөөцтэй бөгөөд
барилгын зориулалтаар ашигладаг. Энэхүү орон нутгийн элсэн хурдас нь Цэрдийн шавар дээр
байрлах ба Төслийн дэд бүтцийн аливаа нэгэн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөхгүй болно.
Шаардлагатай тохиолдолд хаягдал хадгалах далангийн доороос сул флювийн элс гаргаж авах
болно.
Уурхайн лицензит талбайд (Зураг 5.5- д үзүүлээгүй болно) ихэвчлэн 0.1- 0.5 м хооронд сул,
бутрамтгай хөрс тархсан ба ХХБ- ын бүсэд зарим тохиолдолд 2 м- ээс дээш зузаантай байдаг.
Бутрамтгай, сул хөрсийг ХХБ- ын доороос олборлох ба гүний ордуудын шүүрэлтийг зогсоох
зорилгоор гол шуудууг байгуулдаг.

15

Клон Криппэн Бэргэр 2011 он, Хаягдал Хадгалах Байгууламж 2010 оны ТЭЗҮ-ийн шинэчлэл, 2011 оны
8-р сарын 5
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Зураг 5.7: Уурхайн лицензит талбайн орчмын түр зуурын урсацтай сайр, садрагын
аллювийн хурдасын тархалт

Тайлбар: Оюу Толгой орчмын гүний усанд уурхайн үйл ажиллагаа хэрхэн нөлөөлж буйг үнэлэх
зорилгоор загварчилсан талбайн хил хязгаарын загвар
Уурхайн лицензит талбайн Цэрдийн хурдас 20 м хүртэл зузаантай байдаг бөгөөд зүүн хойд
хэсэгрүүгээ илүү зузаарсан байдаг. Эдгээр хурдсууд нь суурь чулуулаг дээр байрлах зузаан
шавраас тогтох ба тэрээр тасалдсан шаварлаг элсээс 2 м зузаантай хайрган үе хүртэл
өөрчлөгдөнө. Хайгуулын өрөмдлөгө нь 5 – 30м Палеозойн сувгуудыг элс/хайргаар дүүргэх үйл
ажиллагааг хянах боломжтой гүнд бүдүүн ширхэгтэй элс ба хайрганы ордыг илрүүлсэн. Эдгээр
ижил настай хурдасууд нь ойр орчмын шавраар баян хурдасыг бодвол усанд цахилгаан
дамжуулах чадвар өндөртэй боловч тасалдсан шинж чанараасаа шалтгаалж боломжит гарц нь
хязгаардмал.

5.6

ЦЭРДИЙН САВ ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ

Палеозойн үед Монголын өмнөд хэсэг нь Андын нурууны шургасан бүсийн дагуу үүссэн цувраа
арал хэлбэрээр ургасан хавтанцартай адилаар тогтсон эх газрын хөвөөг төлөөлж байдаг. Үүний
дараагаар Палеозойн сүүл үе буюу Зураг 5.13- д үзүүлсэнээр Гүний Хоолой зэрэг сав газар
үүсэхэд нөлөөлдөг галт уулын идэвхижил болон хагарлаар тодорхойлогддог болно. Түрүү
Мезозойн үеийн тектоник бүсийн суурийн элэгдэл бүхий эх газрын өргөлтын явцад Гүний
Хоолой мэтийн булан сав газрын хагарал хянадаг тэр үеийн бутрамтгай хурдасийн ордуудыг
голууд төлөөлж байсан. Хожуу Цэрдийн галавын төгсгөлийн үед бүс нутаг нь өнөөгийн уур
амьсгалтай ижилхэн ихээхэн хуурай болж ирсэн бөгөөд усны нөөц багассанаар элэгдэлийн хурд
буурсан байна.
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Зураг 5.8: Гравиметрийн судалгаагаар гаргасан Цэрдийн үеийн Гүний Хоолой сав
газрын хагарлын зураг

Эх сурвалж: Акуатерра (2008).
Мезозойн үеийн өргөгдөл болон сав газрын хөгжил хувьсал нь Гүний Хоолой, Галбын Говь
болон Нарийн Загийн сав газрын гүний усны боломжит эх үүсвэрүүд болох 3 гол хурдасын
хөндийг бий болгосон (Бүлэг B6–г үзнэ үү). Эдгээр сав газруудын эхний хайгуулын ажлаар
Нарийн Загийн уст давхарга хангалтгүй хөгжсөн гэдгийг харуулсан (Хэсэг B6.4.2–г үзнэ үү).
Хэдийгээр Гүний Хоолой болон Галбын Говийн сав газруудын хурдас хуримтлалын шинжүүд
хоорондоо бага зэрэг ялгаатай боловч тус хоёр сав газрын геологийн шинж чанар дараахи
байдлаар гурван бүст хуваагддаг:



Дөрөвдөгчийн хурдасууд;



Дээд Цэрдийн Баянзаг тогтоц;



Дээд Цэрдийн Баянширээ тогтоц;



Дээд Цэрдийн Сайншанд тогтоц; болон



Дунд- Дээд Цэрдийн Хөхтээг тогтоц.

Цэрдийн галавын хурдасыг хучигч Дөрөвдөгч үеийн нэг хэвийн хурдасууд нь орон нутгийн
малчдын ундны усны хангадаг усны томоохон түр эх үүсвэрүүдийн дагуу урсдаг шугаман
хэлбэртэй аллювийн уст давхаргуудаас бүрдэнэ (Зураг 5.14-г харна уу). Эдгээр хурдасууд нь
бас Гүний Хоолойн сав газраас өмнө зүгт 8км-т байрладаг Ханбогд сумын орон нутгийн
иргэдийн ашигладаг уст давхаргуудыг агуулдаг. Эдгээр Дөрөвдөгч үеийн уст давхаргууд нь
Гүний Хоолойн сав газрын төв хэсгээр бус ойр орчмын уулсын зах хөвөөгөөр хөгжсөн.
Баянширээгийн гүүний тогтоц нь Галбын Говь ба Гүний Хоолойн гол уст давхаргын нэг хэсгийг
бүрдүүлдэг ба Гүний Хоолой нь Төслийн усан хангамжийн уст давхаргыг бүрдүүлдэг (уст
давхаргын тодорхойлолтыг Бүлэг B6 – аас үзнэ үү). Энэ уст давхаргыг Төсөл нь одоогоор ямар
нэг зорилгоор ашиглаагүй байгаа.
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Гүний Хоолой сав газар
Гүний Хоолойн сав газрын геологийн гол нэгжүүдийн онцлог шинж чанаруудийг дараах
байдлаар нэгтгэж болно:



Сул нягтаршилтай Дөрөвдөгчийн өнөө үеийн хурдасууд нь Гүний Хоолой сав газрын төв
хэсэгт, тухайлбал Ханбогдын боржингийн зэргэлдээ тасалдсан, 10 м зузаантай харьцангуй
нимгэн гадна давхаргыг бүрдүүлдэг. Эдгээр хурдасууд нь элс, шавар, хайрга, дайргаас
тогтоно. Энэ нь ус хангамжийн дамжуулах шугам булж байрлуулахаар төлөвлөгдсөн энэхүү
хурдсуудын дээд хэсэгт байна. Хурдсууд нь бүсэд ихэвчлэн баруунаа зүүн зүгт урсах усны
түр эх үүсвэрүүдийн дагуух тухайн газрын уст давхрагуудыг тэтгэдэг.



Цэрдийн Баянзаг тогтоц нь судалгааны нийт бүсэд тархсан бөгөөд улаан хүрэн өнгийн
шавар нарийн ширхэгтэй элс, элсэн чулуу буюу доод хэсэгт хөрзөн чулуутай үелэн тогтсон.
Сав газрын өмнө ба хойд зах хязгаарын эргэн тойрондох малчдын худгуудын ойролцоо
байрлах хяналтын худгуудын өрөмдлөгө нь эдгээр улаан хүрэн шавруудын зузаан сав
газрын тойргийн эргэн тойронд 50 м хүрч буйг харуулсан. Энэ тогтоцын энэхүү шаврууд нь
сав газрын ихэнх хэсгээр тархсан Баянширээ тогтоцын дээр орших хязгаарлагч давхарга
болон үйлчлэх ус дамжуулах чадвар муутай нэгж үүсгэдэг. Уг тогтоц нь хойд болон зүүн
тийшээ зузааран доод хэсгүүдийн ширхэглэл нь томорч гол уст давхрагын системийн дээд
хэсгийг бүрдүүлнэ.



Цэрдийн Баянширээ тогтоц нь Баянзагийн доор орших бөгөөд Гүний Хоолойн нийт дүүрэгт
зураглагдсан байна. Энэхүү тогтоц нь сав газрын зүүн хэсэгт ихээхэн тархсан бөгөөд зузаан
нь 200 м-т хүрнэ. Баянширээ тогтоц нь бодит (150 метрээс дээш) зузаантай шавар ба хөрзөн
чулууны нимгэн үеүүдтэй үелэн тогтсон сул хүрэн элс болон, хайрганаас тогтоно. Энэ
Баянширээ тогтоц ба түүний доор орших Сайншанд тогтоц зэрэг нь Төслийн усан
хангамжийн гол уст давхрагын нэгжийг үүсгэдэг. Энэхүү тогтоц нь Гүний Хоолой гол сав
газрын өмнөх байрлах хэсгүүдийг төлөөлж буй Ханбогдын бүс нутагт илүү хөгжсөн ба
Ханбогдын усны хангамжийн боломжит уст давхаргыг хайх зориулалттай Оюу Толгойн 2011
оны өрөмдлөгийн хөтөлбөрөөр 100 м зузаантай элс болон хайргыг олж тогтоосон. Эдгээр
16
хэсгүүд нь Гүний Хоолой сав газраас бүсээр дамжин өнгөрдөг TEM- ын шугамын мэдээлэл
дээр тулгуурласан өндөр суурь хэсгээр тусгаарлагдсан.



Цэрдийн Сайншанд тогтоц нь Гүний Хоолой сав газарт тархсан ба Баянширээ тогтоц доор
орших бөгөөд бага хэмжээний элсэн чулуу ба шавартай хөрзөн чулуунаас тогтоно.
Сайншанд тогтоцын бүдүүн ширхэгтэй литологи нь тогтворгүй нягтаршилттай буюу тус бүс
нутгийн ерөнхий уст давхаргын зузааныг ихэсгэдэг хоёрдогч ус нэвчүүлэх чадвар сайн
хөгжсөн.



Цэрдийн Хөхтээг тогтоц нь саарал ногоон өнгийн шавар, элсэн чулуунаас тогтох бөгөөд
Гүний Хоолой сав газрын гүн хэсэгт хязгаарлагдмал тархалттай.

Энэхүү зүсэлтийг Зураг 5.15- д харуулсан бөгөөд Гүний Хоолой сав газрыг БӨ- ЗХ чиглэлтэй
зүсэлтээр (сав газрын тэнхлэгийн дагуу) харуулсан болно. Бүтэц болон уст давхаргын бүтцийн
илүү дэлгэрэнгүй мэдээлийг Бүлэг B6 – с үзнэ үү) Гүний Хоолой сав газрын Цэрдийн тогтоцын
нийт зүсэлтийг суурь хэсгээрээ уулын чулуулаг болон дээд хэсгээрээ тунамал шавартай гэж
үзэж байна.

16

Акватерра 2011: Гүний Хоолойн Уст давхаргын хил хязгаарын Нарийвчилсан шалгалт, U2513/014a, 2011
оны 7-р сарын 10.
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Зураг 5.9: Гүний Хоолой хөндийн аллювийн уст давхаргийн тархалт
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Зураг 5.105: Гүний Хоолой хөндийн Цэрдийн геологийн тогтцыг харуулсан хөндлөн
зүсэлт

Эх сурвалж: Акуатэрра (2004), Гүний усны хайгуулын судалгаа Оюу Толгойн үйлдвэрлэлийн
усан хангамж; Боть 1: Нөөцийн үнэлгээ болон усны цооногийн төлөвлөт
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5.7

ГАЗАР ХӨДЛӨЛ

Зураг 5.11: Монгол орны Газар хөдлөлийн тойм, 1900- 2000 он

Эх сурвалж: Knight Piйsold ХХК, Газар хөдлөлийн аюулын үнэлгээний тайлан, 2005 оны 4 – р
сарын 18
17

Оюу Толгой орчмын газар хөдлөлийн аюулын үнэлгээг Knight Pitsold (2004) болон Монгол
18
улсын Шинжлэх ухааны академийн Астрономи, геофизикийн эрдэм шинжилгээний төв хийсэн .
Энэхүү үнэлгээгээр Оюу Толгойн талбай нь Монгол орны өмнөд хэсгийн ихэнхи газруудын
адилаар газар хөдлөлийн эрсдэл багатай гэдгийг тогтоосон.
Монгол орны газар хөдлөл нь Энэтхэг болон Евроазийн тектоник хавтанцруудын хоорондох
зүүнрүү чиглэсэн мөргөлдөөнөөр үүссэн 2000 км гажуудал болон Сибирийн зүүн талаас Монгол
орны хойд зүгрүү сунах Байгал нуурын өргөссөн бүтэц болох тектоникийн өргөсөлт зэрэгтэй
холбоотой. Монгол орон дахь Оюу Толгойд хамгийн ойр тектоникийн идэвхижилттэй бүс бол
Монгол Алтайн нуруу юм. Эдгээр тектоникийн идэвхижилтэй нурууд нь баруун өмнөд Сибирээс
Говь цөл хүртэл 1700– аад км үргэлжилдэг. Монгол Алтайн нурууны хамгийн зүүн талын
өргөтгөл нь Оюу Толгойгоос баруун тийш 50– 100 км– т байрлах Говь Алтай хагарлын бүс юм.
Монгол орны газар хөдлөлийн идэвхижилт болон хагарлын зургыг Зураг 5.11- д үзүүлэв.

17

Knight Piйsold Pty Limited (2004), Оюу Толгой төсөл, Техник эдийн засгийн үндэслэл Хаягдал Хадгалах
Байгууламж, Ref PE601-00001, 2004 оны 12 – р сар.
18

RCAG-MAS (2005), Оюу Толгойн талбайн газар хөдлөлийн чичирхийллийн аюулын үнэлгээ, 2005 оны 3 –
р сар
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Оюу Толгойд 100 км- ийн дотогш бүртгэгдсэн хамгийн хүчтэй 2 газар хөдлөлүүд 4.4 магнитудаар
бүртгэгдсэн байдаг (1978 оны 3 сарын 12- нд 35 км, 1989 оны 7 сарын 28- нд 69 км зайтай). 150
км– ийн доторх хамгийн хүчтэй газар хөдлөл Оюу Толгойгоос 124 км зайд 5.1 магнитудаар 1992
оны 8 сарын 31- нд болж байжээ. 1903 оны 2 сарын 1-нд болон 1960 оны 12 сарын 3- ны
өдрүүдэд Оюу Толгойн уурхайн ойролцоо болсон хамгийн хүчтэй газар хөдлөлүүд (Үнэгтэйн 7.5
болон Баруун Хяр 6.8 магнитудаар тус тус хөдөлсөн) Даланзадгадаас өмнө зүгт 20 км ба 75 км
зайд (аль аль нь Оюу Толгойгоос баруун зүгт ойролцоогоор 200 км) бүртгэгдсэн.
2004 оны 9– р сард Эрдэм шинжилгээний тооцоолон бодох зөвлөх бүлгийн (ЭШТБЗТ) газар
хөдлөл судалгааны хээрийн ажлаар Дөрөвдөгчийн идэвхжилийн баталгаа болох томоохон
хэмжээний хоёр хагарлыг илрүүлсэн (идэвхитэй гэж үзсэн). Борзон болон Таван Тахилын
хагарал гэж нэрлэгддэг эдгээр хагарлууд нь ойролцоогоор 7.0 баллын газар хөдлөлт үүсгэх
чадвартай гэдэг нь тогтоогдсон. Борзонгийн хагарал нь Оюу Толгой төслийн талбайгаас баруун
өмнө зүгт 120 км– т орших Таван Тахилын хагарал нь Оюу Толгойн төслийн талбайн зүүн зах
ирмэгийн дагуу зүүнээс баруун тийш чиглэлд төлөвлөсөн Хаягдал Хадгалах Байгууламжаас
өмнө зүгт ойролцоогоор 20 км– т шилжилт хөдөлгөөн болон өөрчлөлт ажишлагддаг. ЭШТБЗТ–
ийн судалгаагаар Таван Тахил дээрхи 7.0 баллын газар хөдлөлийн давтамжийг 2000 орчим жил
байна гэж тэмдэглэсэн.
Газар хөдлөлийн үнэлгээний үр дүнд үндэслэн Монгол улсын (Оросын барилгын код) болон
олон улсын стандартын дагуу дараахи газар хөдлөлийн үзүүлэлтүүдийг сонгосон:
 Барилгын суурьтай холбоотой хүчин зүйлсийг хөрсний шинж чанараар тодорхойлдог.
Төслийн хувьд газар нутгийн үндэс суурийн ихэнхи нь чулуулгаас эсвэл 15м- ээс нимгэн
хатуу шавраас бүрдэнэ. Иймд, газар нутгын өргөсөлтийн ач холбогдол бага, сул зөөлөн хөрс
болон сийрэгжүүлэх магадлалтай хөрс байхгүй юм.





Оюу Толгой төсөлд дор дурьдсан төсөлд ашиглах зориулалтаар санал болгож буй газар
хөдлөлийн бүсийн утгыг хэрэглэж хөрсний оргил хурдасгуурыг 0.06 г– аар авна. Энэ нь
Барилгын нэгдсэн код, Канадын Үндэсний барилгын код, Оросын код (БНбД II-7-81) болон
Олон улсын барилгын кодын эрсдэлийн үнэлгээнд нийцсэн.
o

Барилгын нэгдсэн код (БНК): Үйлдвэрийн талбай нь газар хөдлөлийн 475 жилийн
давтамжтай хамгийн их хурдасгуур (50 жилд суурь чулуулгийн үеийн хамгийн их
хурдасгуур нь 10% - ийн боломжтой тэнцүү) нь 0.06 г байна. Тиймээс БНК– ийн 1– р
бүсийг төслийн үндэслэлд авч ашигласан.

o

Канадын Үндэсний барилгын код (КҮБК): Оюу Толгойн байрлалын бүсэд хамаарах
энэ норм дүрмийн холбогдох тоон утга нь; хурдасгууртай холбоотойгазар хөдлөлийн
бүс, Za= 1; Хурдтай холбоотой газар хөдлөлийн бүс, Zv= 1; Бүсийн хурдасгалын
харьцаа, a= 0.05; Бүсийн хурдны харьцаа, v= 0.05.

o

Оросын барилгын код БНбД II-7-821– ийн хувьд, VI (6) газар хөдлөлийн
эрчимжилтийн зэрэглэл нь Оюу Толгойн “энгийн” ба VII (7) нь “чухал” барилга
байгууламжуудад тохиромжтой байна.

o

Олон улсын барилгын код (2000): Олон улсын барилгын кодын дагуу хамгийн их гэж
үзсэн газар хөдлөлийн чичиргээг 50 жилд 2%- аас хэтрэх магадлалтай газрын
хөдөлгөөн гэж тодорхойлсон (2500 жилийн давтамжийн хугацаатай). Газар хөдлөлийн
аюулын магадлалын дүн шинжилгээнээс энэ удаад дараахи тоон утгуудыг тооцоолж
гаргасан: Газар хөдлөлийн коэфицент, SS= 0.27 г; S1 = 0.09 г

Хаягдал Хадгалах Байгууламжын (ХХБ) төсөл төлөвлөлтийн хувьд:
o

Үйл ажиллагаанаас үүсэх газар хөдлөлийг (ҮАҮГХ) 475 жилийн давтамжийн
хугацаанд (50 жилд суурь чулуулгийн үеийн хамгийн их хурдасгуур нь 10%- ийн
боломжтой тэнцүү) хамгийн их хурдасгууртай 0,06 г байхаар сонгосон.

o

Тооцоолсон хамгийн их газар хөдлөлийг (ТХИГХ) суурь чулуулгийн 0,08 г хамгийн их
хурдасгууртайгаар (1000 жилийн давтамжийн хугацаатай үзэгдэл) хийсэн ба M7.8
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баллын газар хөдлөлийн шатлалтай гэж тооцоолсон. Энэ тоон утгыг үйлдвэрлэлийн
үе шат дуусч хаагдсаны дараа газар хөдлөлийн идэвхжилтэд өртсөн байж болзошгүй
гэж байгаа газруудын хаалтын төслийг хийхэд хэрэглэсэн.
ХХБ– ын гэмтэл ослын үр дагаваруудад (амь насны аюулгүй байдал, эдийн засаг, нийгэм ба
байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллүүд) анхаарал хандуулсан ХХБ– ыг аюулын өндөр ангилалд
оруулна.

5.8

ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙН ХӨРС

Төслийн талбайн (Гүний Хоолойн цооногийн талбай, авто зам болон дэд бүтцийн зурвасыг
оруулан) хөрс нь ерөнхийдөө сул хөгжсөн бөгөөд Говийн маш сийрэг ургамлан бүрхэвчийг
бүрдүүлдэг (хамрагдалт нь ерөнхийдөө 8-25% байдаг). Хөрсний органик бодисын агууламж нь
1%- иас бага бөгөөд хөрсний өөр өөр зүсэлтийн үеүүд кальци болон магнийн катионы
агуулгуудаас шалтгаалж өөрчлөгдөж буй сул шүлтлэгтэй юм.
Цөлийн хүрэн саарал хөрс үүсэхэд нөлөөлөх нөхцөл нь бусад төрлийн хөрс үүсгэх нөхцлөөс
ялгаатай. Говийн хуурай уур амьсгал болон ховор хур борооноос болж хөрсний 80% нь
эрдэсжсэн байдаг. Уг хөрс нь карбонат натри болон карбонатын бусад хэлбэрээр оршдог ба
уусамтгай давс, мөн гипс агуулдаггүй болно. Судлаачдын үзэж буйгаар Говийн хөрс нь бага
гүний ус хөлдөх явцад карбонат болон бикарбонатын давсууд гадарга дээр эрдэсжиж лагийн
давхаргын давс шүлтны гадаргыг үүсгэдэг байна.
Өвлийн цагт Говийн хөрсний дээд давхарга 1– 15 м хүртэл гүнд хөлддөгөөрөө онцлогтой.
Энэхүү улирлын чанартай хөрсний хөлдөлт жилд 6– 7 сараар үргэлжилдэг. Хур тунадас ихтэй
зуны улирлын дулаарал нь хөрсний гадаргуун давхаргын биологийн идэвхжилийг нэмэгдүүлдэг.
Шаварлагийн агуулга их, органик бодисын агуулга бага учир хөрс нь ус болон салхины
үйлчлэлээр хурдан элэгдэж замхардаг ба, хөрсний эвдрэлд өртөмтхий (том дугуйт техникээр)
болж газрын хатуу гадарга хагарахад хүргэдэг. Эдгээр нь орон нутгийн болон түүнчлэн оролцогч
талуудын хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөрсний доройтлын асуудалд анхаарал татахуйц гол
19
хүчин зүйлс юм ; хөрсний энэхүү доройтол нь замын хөдөлгөөн ихтэй буюу авто зам бүхий хөл
хөдөлгөөн ихтэй газрууд, мал услах худаг болон малчны өвөлжөө хаваржааны ойр орчмын
газарт элбэг тохиолддог.
Тохиолдлын хур тунадас буух үед борооны ус гол төлөв 25 см– ээс дээш гүнд байдаг нэвчилт
багатай карбонатын хаяалбарт хүрэх ан цав болон илүү нэвчих боломжтой чиглэлийг ашиглан
20- 25 см гүнд нэвчиж чаддаг. Эдгээр хур тунадасны дараагаар гүнд үлдсэн чийг нь ууршилтанд
бага өртдөг бөгөөд нутгийн ургамлын төрөл зүйлд усны чухал нөөц болдог.

5.8.1 Хөрсний төрлүүд
20

Уурхайн БОНБНҮ– ний хүрээнд хийсэн хээрийн зураглалын суурь судалгаагаар төслийн нутаг
дэсгэрийн хөрсийг хагас цөлийн тал газрын цайвар хүрэн хөрс, толгодын цайвар хүрэн хөрс
болон нугын цайвар хүрэн хөрс гэж ангиласан. Хээрийн зураглал нь Уурхайн лицензит талбайг
хамран 1: 5,000 масштабтайгаар хөрсний төрлүүдийг нарийвчлан дүрсэлж хийгдсэн ба Error!
Reference source not found.7– д үзүүллээ. Хөрсний үндсэн төрлүүдэд:



Дов толгод дээрхи карбонатан шаварлаг цайвар хүрэн хөрс;



Дов толгод болон гүвээн дээрхи карбонатан цайвар хүрэн элсэнцэр хөрс;



Хайрган карбонатан шаварлаг цайвар хүрэн хөрс;

19

Дэлхийн банк (2010), Монголын Өмнийн Говийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээ, 2010 оны 1 – р сар

20

Эко-Трейд (2006), Оюу Толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, Боть 3 Олборлолт ба
үйлдвэрлэл, Эко-Трейд ХХК, 2006 оны 5 – р сар
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Хагас цөлийн, карбонат, хужир, хайргатай цайвар хүрэн элсэнцэр хөрс;



Хагас цөлийн карбонат, хужир, жижиг чулуутай цайвар хүрэн элсэнцэр хөрс;



Хагас цөлийн, карбонат, хужиртай цайвар хүрэн шаварлаг хөрс;



Хагас цөлийн, карбонат, хужир, хайргатай цайвар хүрэн шаварлаг хөрс;



Хагас цөлийн, хужир, голын элстэй цайвар хүрэн хөрс;



Хээрийн нугын карбонат, хужир, чулуун хайргатай цайвар хүрэн хөрс;



Хээрийн нугын карбонат, хужиртай, элсэн доорхи чулуун үйрмэгтэй цайвар хүрэн хөрс;



Элсэн манхан; болон



Шал (‘хатсан нуурын ёроол’).

Нимгэн (0,1.– 0,5 м) хөрс нь жишээлбэл хөрсөн дэхь шаврын агууламжид нөлөөлдөг нимгэн
шаврын өгөршилт, газрын гадаргуун геологийн бүтэцтэй чөлөөт холбоотой байдаг (Зураг 5.50– г
үзнэ үү). Өгөршсөн хурдас, салхинд үлээгдсэн материал болон голын хурдас зэргийн янз бүрийн
харьцаатайгаар бүрдсэн хөрс болон доор байрлах геологийн бүтэц хоорондын холбоо маш сул
байдаг. Гадаргуун хамгаалатын бүрхүүл гэмтсэн газар салхи болон голын үйлчлэл хөрсийг
элэгдэлд оруулж, геологийн бүтцийг илүү угааж, ил гаргадаг.
Талбайг бүрхсэн хөрсний үндсэн шинж чанаруудыг Хүснэгт 5.1– д нэгтгэв.
Хүснэгт 5.1: Хөрсний шинж чанар
Гол үзүүлэлтүүд

Нэгж

Оюу Толгойн Уурхайн Лицензит талбай
дахь нийт дүн
дунджаж

их

бага

Төслийн талбайн хөрсний төрлүүд

тоо

8

15

1

Хөрсний зузаан

см

6.1

30

<1.0

элэгдсэн

бодит
нөхцөл

доройтсон

Нөхцөл байдал
Органик бодисын агууламж (дээд
давхаргад)

хувь

0.65

0.74

0.56

Органик бодисын агууламж

хувь

0.51

0.85

0.17

см

6.1

12

1.0

мг/кг

0.29

0.33

0.26

-

8.5

9.2

7.7

Органик бодисын давхрагын зузаан
Хөрсөн дэх органик бодисын нийт
хуримтлал
Хөрсний pH

3

Хөрсний хувийн жин

гр/см

1.4

1.8

1.3

Хөрсний сийрэгжилт

хувь

18

21

15

Фосфорын агууламж

мг/кг

0.6

0.96

0.25

Кальцийн агууламж

мг/кг

26.9

43.4

10.4

Бодисын солилцоонд ордог
(нийлмэл ) азот

мг/кг

0.12

0.20

0.06

Бодисын солилцоонд ордог
(нийлмэл ) фосфор

мг/кг

0.7

1.3

0.03

Бодисын солилцоонд ордог

мг/кг

12.5

21.6

3.4
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(нийлмэл ) кали
Эх сурвалж: Эко Трэйд (2006): Оюу Толгойн Олборлолтын болон боловсруулалтын БОНБҮ

Зураг 5.127: Оюу Толгойн Уурхайн лицензит талбайн хөрсний ерөнхий зураглал болон
барихаар төлөвлөгдсөн дэд бүтцийн байгууламжууд

Уурхайн лицензит талбайн үлдсэн хэсгийн хөрстэй ижил төлөвлөгдсөн ХХБ- ын бүсийн хөрс нь
өнөө үеийн гадаргуун аллювийн болон бутрамтгай хөрстэй холилдсон эртний хөрсний үлдэгдэл
21
юм . ХХБ- ын бүсийн давамгайлагч хөрс нь нуурын орчимд хуримтлагдсан Цэрдийн шавраас
үүсэлтэй гүний шавар юм. Энэ бүсийн голын/бутрамтгай хөрсүүд нь ХХБ- ын хойд, дээд хэсэгт
байрлах гадаргуун урсацын бага гүний хурдсуудаас (4 м- ээс дээш) бүрдэнэ. Голын хурдсууд
сайн чанарын цэвэр элс болон лагархаг элсний холимог юм. ХХБ- ын бүсийн ихэнхи хэсэгт
бутрамтгай сул лагархаг элсний (<2 м) нимгэн давхарга илэрсэн.

5.8.2 Металлын агууламж
Хөрсөнд агуулагдаж байгаа металлууд нь эрүүл ургамал (амьтан)–ыг хөгжлийг дэмжихэд
шийдвэрлэх ач холбогдолтой байдаг ч гэсэн зарим металлуудын өндөр түвшин нь ургамал ба
амьтны эрүүл мэндэд хөнөөлтэй нөлөө үзүүлдэг. (тоосоор амьсгалах, шууд болон шууд бусаар
залгиснаар биенд хуримтлагдаж эрүүл мэндэд нөлөөлөх) Хөрсөнд агуулагдаж буй металлуудын
үндсэн агууламжийг тогтоохоор төслийн талбайд суурь судалгаа хийгдсэн.
2005 онд төслийн нутаг дэвсгэрээс авсан дээжийн үр дүнг Error! Reference source not found. –
д үзүүлэв. Эдгээр үр дүн нь металлын агууламж нь энэ нутагт ижил түвшинд байгааг харуулсан.
Зураг 5.13 нь хөрсний хяналт шалгалтуудын байрлалуудыг харуулсан байна.

21

Klohn Crippen Berger 2011 он, Хаягдал Хадгалах Байгууламж 2010 он Техник Эдийн засгийн Судалгааны
ши нэтгэл, 2011 оны 8-р сарын 5
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Хүснэгт 5.2: Хөрсөн дэх металлуудын агуулга, Оюу Толгой Төслийн бүс, 2005 оны 11
сар
Элемент
Нэгж
Хяналты
Хяналты
Хяналтын
Хяналтын
Хяналтын
н байр #
н байр #
байр # 3
байр # 4
байр # 5
1
2
Хүнцэл (As)

мг/кг

8.5

4.7

5.0

8.2

6.4

Кадми (Cd)

мг/кг

<0.4

<0.4

<0.4

<0.4

<0.4

Хром (Cr)

мг/кг

21

16

17

24

24

Зэс (Cu)

мг/кг

29

20

23

42

28

Мөнгөн ус (Hg)

мг/кг

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

Хар тугалга
(Pb)

мг/кг

5

8

5

6

5

Никель (Ni)

мг/кг

13

12

12

15

15

Төмөр (Fe)
мг/кг
23
18
17
27
Эх сурвалж : Эко - Трейд (2006 он); Оюу Толгой Олборлолт ба Үйлдвэрлэлийн БОНБҮ

21

Хөрсний хяналт шалгалтын цэгүүдийн байрлалуудыг дараах байдлаар хэд хэдэн өөр төрлийн
хөрсүүдийг үнэлэхээр сонгосон:



Дээж авах цэг 1: Хагас цөлийн карбонат, хужиртай, хайргатай цайвар хүрэн шавранцар
хөрс;



Дээж авах цэг 2: Хагас цөлийн карбонат хужиртай цайвар хүрэн шавранцар хөрс;



Дээж авах цэг 3: Хээрийн нугын карбонат хужиртай, чулуун хайргатай цайвар хүрэн хөрс;



Дээж авах цэг 4: Хээрийн нугын карбонат хужиртай, элсэн доорхи чулуун үйрмэгтэй
цайвар хүрэн хөрс; ба



Дээж авах цэг 5: Хагас цөлийн карбонат хужиртай, жижиг чулуутай цайвар хүрэн
элсэнцэр хөрс.
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Зураг 5.13: Хөрсний хяналт шинжилгээний байрлалууд

Энэхүү талбай нь Төв Оюугийн талбайд гадарга дээр илэрсэн хүчтэй эрдэсжилтийн дээр
байрлаж буй бөгөөд эдгээр эрдэсжсэн бүсийг эртний соёл иргэншил ашиглаж ирсэн ба нилээд
урт хугацааны турш судлан (5 гаруй жилийн хайгуулын өрөмдлөгөөр) тогтоосон юм. Уг
эрдэсжилт нь хөрсөнд агуулагдаж буй элементүүдэд нөлөөлөх нөлөөллийг үнэлэхээр хийгдсэн
цаашдын судалгаанууд нь эрдэсжилт байгаа нь мэдэгдэж байгаа бүсүүдэд төвлөрсөн. Энэ
судалгаанд Төв Оюу бүсийн гадарга дээрхи эрдэсжилт бүхий хөрс болон Ундайн голоос
үүдэлтэй Цэрдийн шаварлаг давхаргын доор байрлах гадаргуун сүүлийн үеийн хурдас
хуримтлалын нөлөөнд өртсөн кемпийн үржил шимт талбайн хөрс болон гүнд эрдэсжсэн
чулуулгийг үнэлэн харьцуулсан судалгаа зэрэг орсон.
Монгол улсын Байгаль орчны Хяналт шинжилгээний төв лабораториос (БОХШТЛ) хийсэн
металлын агуулгын шинжилгээний үр дүн болон агуулгыг гүнээр нь харьцуулсан үнэлгээ зэргийг
Error! Reference source not found.3– т үзүүлэв. Эдгээр үр дүнг Даланзадгад болон
Улаанбаатарын (илүү чийглэг хөрстэй газруудын) хөрсний элементүүдийн дундаж агуулгатай
мөн харьцуулсан.
Хүснэгт 5.3: Хөрсөн дэхь металлын шинжилгээ, гүнээр
No

1

Байрлал
(координат)
N 648042
E 4766974
Кэмп

2

N 650497
E 4763574

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

Элементүүдийн агуулга (мг/кг)

Дээжлэлтийн
гүн

Pb

Cu

Zn

Cd

Ni

Fe

0-18 см

13.0

31.0

67.0

<1

32.0

33.4

20-30 см

14.0

34.0

76.0

<1

15.0

42.7

45-65 cм

14.0

47.0

74.0

<1

19.0

39.7

150-160 cм

13.0

136.0

79.0

<1

11.0

51.8

0-10 cм

101.0

379.0

57.0

<1

19.0

43.8

20-30 cм

158.0

574.0

44.0

<1

12.0

55.5

30-40 cм

180.0

628.0

37.0

<1

9.0

53.1
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No

Элементүүдийн агуулга (мг/кг)

Байрлал
(координат)

Дээжлэлтийн
гүн

Pb

Cu

Zn

Cd

Ni

Fe

Төв Оюу

50-60 cм

276.0

676.0

26.0

<1

4.0

65.9

70-80 cм

132.0

376.0

16.0

<1

5.0

47.3

Хөрсөн дэхь дундаж, Даланзадгад

3.3

6.3

-

-

5.4

-

Хөрсөн дэхь дундаж, Улаанбаатар

4.3

4.6

46.9

-

2.6

23,940

Эх сурвалж: Эко Трейд (2006); Оюу Толгойн Олборлолт болон Ашиглалтын БОНБҮ

Эдгээр үр дүн Оюу Толгойн суурь нөхцөл байдлыг төлөөлсөн кемпээс авсан металлын дээжийн
агууламж Даланзадгад болон Улаанбаатартай харьцуулахад өндөр байсан ба Төв Оюугийн
хөрсний хар тугалга болоод зэсийн агууламж нэг шатлалаар өндөр байгааг харуулж байна. Төв
Оюугийн хөрсөн дэхь зэс болон хар тугалганы агуулга гүнрүүгээ нэмэгдэж байгаа нь хөрс гүнд
байрлах эрдэсжсэн чулуулгийн өгөршилтийн нөлөөлөлд автаж буйг харуулж байна. Цайр болон
төмрийн агууламжид мэдэгдэхүйц өөрчлөлт байхгүй боловч никель нь уг хоёр байрлалын
гадаргад хамгийн өндөр агуулгатай байгаа нь зарим физикийн болон биологийн үйл явцаар
гадарга дээр бөөгнөрсөн байж магадгүйг харуулж байна.

5.8.3 Хөрсний элэгдэл
Говийн хуурай хөрс нь мал аж ахуй болон замын хөдөлгөөнөөс үүдсэн эвдрэлийн дараа
салхины элэгдэлд өртөмтгий байдаг. Элэгдэх явцад үүсэх хөрсний алдагдал нь ургамлын төрөл
зүйл алдагдах, ургамлан бүрхэвч гэмтэх, экологийн бүтэц өөрчлөгдөх болон бэлчээрийн даац
буурахад хүргэнэ. Уг асуудал ялангуяа ачааны машин зорчих замын (Зураг 5.21- г харна уу)
дагуу болон бэлчээрийн даац хэтэрсэн газарт өндөр байдаг.
Төслийн бүсийн хагас цөлийн цайвар хүрэн хөрсний гадарга дээрхи нарийн ширхэгтэй шаварлаг
үе нь гадаргуун хайргатай нийлж хатуу гадарга үүсгэн хөрсийг салхины элэгдлээс хамгаалж
гадаргуун давхаргыг хязгаарлагдмал органик бодисоор хангадаг. Хөрсний хатуу гадаргуун
эвдрэл нь шимэрхэг хөрсийг ил гаргаж органик болон тэжээллэг бодисын агууламж багасдаг ба
хөрсний бүтэц алдагдахад хүргэдэг. Салхиар элэгдэх явцад ургамлын үр болон үндэс ил гаран
салхинд идэгддэг учир хуурайшилд тэсвэртэй ургамлын нөхөн үржихүйн чадвар мөн алдагддаг.
Оюу Толгой төслийн талбайн хөрс нь нөлөөллийн бүсийн бэлчээрийн даац хэтэрсний улмаар
даамжран бүс нутгийн цөлжилтийн нөлөөлөлд автсан. Ус цаг уур, орчны шинжилгээний
хүрээлэнгийн бэлчээрийн өвсний гарцын мэдээн дээр үндэслэн Ханбогд сумын мал сүргийн
22
төвлөрөл малын бодит тоотой харьцуулахад бэлчээрийн бодит даацаас гурав дахин их байна.
Хөрсний эвдрэл нь тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний улмаас улам даамжирсан байна. Уурхайн
хайгуулын талбайн үндсэн замын хөдөлгөөн болон хаа сайгүй шинээр үүссэн замууд нь өрмийн
талбайг Оюу Толгойн кемптэй холбож буй тээврийн хэрэгслийн 13 тусдаа зам байх жишээний
маш олон зэргэлдээ зэрэгцсэн замыг бий болгодог.
Төслийн нутаг дэвсгэрийг чиглэсэн буюу түүний эргэн тойронд урсах гадаргуун урсацууд (Ундай,
Будаа болон Мааньт) үерлэсэн үедээ голын сайрын хурдас болон голын эрэг дээрхи хурдас
зэргийг хамт зөөвөрлөн, элэгдэлд оруулдаг. Орон нутгийн чанартай ширүүн борооны үеэр
хуурай сайрын элэгдэл болон эдгээр түр урсацуудыг тэтгэж буй ойр орчмын урсацууд цайвар
хүрэн цөлийн хөрсийг элэгдэлд оруулдаг. Эдгээр хөрс нь ширүүн борооны үед, ялангуая
хөрсний эвдрэлтэй буюу ургамлан бүрхэвч багассан газрууд элэгдэлд ихээр өртдөг.

22

Бүлэг 8, Оюу Толгой (2009 он), Нийгэм Эдийн засаг Байгаль орчны дэд тайлан, Бодлогын судалгаа
болон Хүн амын сургалт & Судалгааны төв
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5.8.4 Хөрсний бохирдол
Оюу Толгой төслийн талбайд хийсэн хөрсний суурь судалгаагаар одоогийн буюу урьд өмнөх
хайгуулын үйл ажиллагааны явцад хөрсөнд байх металлын агууламжын байгалийн өөрчлөлтөөс
/гадаргуунд ойр буй суурь чулуулагийн металлын агууламж нь өсөлтөөс/ гадна бусад хөрсний
бохирдлын нотолгоо олдоогүй. Судалгаанд ашигласан өрөмийн цооног болон нүхнүүдийг нөхөн
сэргээсэн бөгөөд хог хаягдал буюу үүний дотор хаягдал тосыг өрмийн талбайгаас зайлуулж
төслийн хаягдал хадгалах түр талбай руу тээвэрлэсэн. Эдгээр хаягдлыг дахин боловсруулж,
шавран нүхэнд булах буюу хаягдал тосны хувьд уурхайн уурын зууханд шатаадаг.

5.9

АВТО ЗАМ БОЛОН ДЭД БҮТЦИЙН ЗУРВАСЫН ХӨРС

Авто зам болон дэд бүтцийн зурвас дагуух хөрсний төрөл Оюу Толгойн Уурхайн лицензит
талбайн хөрсний төрөлтэй адил төстэй байсан. Дэд бүтцийн зурвасын өндөрлөг хэсэг нь Галбын
Говийн сав газрын чиглэлд намсаж байсан (Зураг 5.14– г үзнэ үү) бөгөөд Error! Reference
source not found.20– д үзүүлсэн хөрсний төрөлд зүүн-өмнө зүгт шилжсэн байдалтай байдаг.
Зураг 5.14: Ургамлан бүрхэвч үүсгэх довцог бүхий шал хөрсний онцлог шинж

Эх сурвалж: Ситрус- ын хээрийн судалгаа, 2010 оны 3 сар
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Зураг 5.15: Зам болон дэд бүтцийн зурвас дагуух хөрсний төрлүүд

Эх сурвалж: Эко Трэйд (2006) Оюу Толгойн нэмэлт БОНБҮ – Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх дэд бүтцийн
зурвас

Энэхүү зурвас дагуух хөрс нь Уурхайн лицензит талбайн хөрстэй ижил, газар сайгүй байдаг
бэлчээрийн даац хэтрүүлэлт гэж нэрлэгдэх нөлөөлөлд өртсөн; гол зурвасын дагуух олон замтай
маршрут ашиглах нь их хэмжээний элэгдэлд хүргэсэн. Орон нутгийн замын хөрс болон ургамлан
бүрхэвчид үзүүлэх нөлөөллийг өнөөгийн Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүрэх шороон замаар
жишээ болгон Зураг 5.161– д харуулав.
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Зураг 5.161: Гашуун Сухайтын замаар зааглагдсан сийрэг ургамлан бүрхэвч бүхий
хүрэн хөрс

Гашуун Сухайтын хилийн боомтоос хойд зүгт Оюу Толгойн замаас салах цэг хүртэл үргэлжилж
хойшоо чиглэсэн замын өмнөд хэсгийг Таван Толгойн уурхайгаас нүүрс тээвэрлэх хүнд даацын
машинууд ашиглаж байсны улмаас ихээхэн нөлөөлөлд өртсөн байна. Нүүрсний тээврийн зам
нилээд муудсан, энхэл донхол болон тоосжилт ихтэй зам юм. Сүүлийн үеийн зам хэлбэржүүлэх
газар шорооны ажлын явцад замын нөхцлийг сайжруулсан хэдий ч олон тооны зэрэгцээ шороон
замаар зрчих нүүрсний машины улмаас үүсэх тоосжилтоос зайлсхийх зорилгоор туулах чадвар
өндөр хөнгөн тэргүүд ашигласаар байгаа тул тоосжилттой талбайг ихэсгэж энэхүү тээврийн
зурвасын доройтлыг нэмэгдүүлж байна.
2004- 2007 он хүртэл Галбын Говийн гүний усны цооногуудын ойролцоо алтны хүдрийг мөнгөн
ус болон цианид ашиглан хууль бусаар (нинжа) олборлох үйл ажиллагаа Ханбогд суманд
явагдаж байсан. Орон нутгийн болон аймгийн байгаль орчны байгууллагууд хөрсний бохирдлыг
илрүүлэн Галбын Говийн 15- 20 худаг энэхүү үйл ажиллагаанд өртөгдсөн болохыг тогтоосон.
2007 онд Засгийн газрын зохицуулагч агентлагаас энэхүү үйл ажиллагааг зогсоож нийт 35
бутлагч тээрэм устган төмрийн хаягдал болгон тушаасан. 2008 болон 2009 онуудад Өмнийн
Говийн бүсээс эдгээр бохирдсон хөрсний (хаягдал) ихэнхийг цуглуулж хувийн эзэмшлийн тусгай
зөвшөөрөл бүхий алт боловсруулах байгууламж болох Дөрвөлжин Тээгэд (Оюу Толгойгоос зүүн
өмнө зүгт 60 орчим км) хүргэсэн юм. Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайтын хоорондох төлөвлөсөн
дэд бүтцийн зурваст хөрс буюу гүний усны бохирдсон талбай илрээгүй байна.

5.10 НИСЭХ БУУДАЛ БОЛОН ГҮНИЙ ХООЛОЙ САВ ГАЗРЫН ХӨРС
Гүний Хоолой сав газрын баруун үзүүр дэхь Орон нутгийн түр нисэх буудлын талбай болон уст
цооногийн талбай, мөн түүнтэй холбогдох дэд бүтэц бүхий Гүний Хоолойн талбайн үлдсэн хэсэг
нь чулуурхаг, хагас цөлийн цайвар хүрэн хөрстэй юм. Бэлчээр бүхий хэсэгт тачир ургамал
зонхилсон ба тээврийн хэрэгслийн улмаас доройтолд өртсөн. Уг бүсийн хөрсний нийтлэг
төрхийг Хүснэгт 5.44– д нэгтгэн, бүсийн нийтлэг “бэлчээр”-ийг Зураг 5.22 болона Зураг 5.23- т
үзүүлэв.
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Хүснэгт 5.4 Нисэх буудлын талбайн хөрсний төрх
Фото зураг

Гүн
(см)

Хөрсний тодорхойлолт

0-2

Янз бүрийн хэмжээтэй элс хайрган
гадаргуу, салхинд идэгдсэн
үүсэлтэй

2-5

Цайвар хүрэн, хуурай, хатуу,
органик бодисын бага
хуримтлалтай, гадаргуун хурдас,
дунд зэргийн ургамлын үндэс

5-13

Цайвар хүрэн, хуурай-чийглэг, бага
зэрэг хатуу, элсэрхэг үржил шимт
хөрсөн бүтэцтэй

13-20

Хүрэн, бага зэрэг хатуу, шавар,
тодорхой бус үйрмэг бүтэцтэй,
органик бодисын дээд
давхаргаатай арай өндөр
хуримтлал их, карбонатын
хуримтлал, тодорхой шилжилттэй.

20-33

Карбонатын хуримтлал, сарнимал,
хатуу, чулуутай

Эх сурвалж: Эко Трейд (2006) Оюу Толгой төслийн Орон нутгийн нисэх зурвасыг нүүлгэн шилжүүлэх ажлын Байгаль
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ:
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Зураг 5.172: Гүний Хоолой хөндийн баруун хэсэг дэхь нисэх буудлын талбайн ойр
орчим дахь намрын борооны дараахи бэлчээрийн талбай

Зураг 5.183: Гүний Хоолой сав газар дахь нисэх буудлын талбайн мал бэлчээрийн даац
хэтэрсний дараахи бэлчээрийн төрх

Гүний Хоолойн усны цооногийн талбай болон ус дамжуулах хоолойн хязгаардмал бүс нь элсэн
манхант хэсгүүдэд (Бударганы төрлийн ургамал) хамаарагдана. Хөрсний энэхүү төрөл нь бүс
нутгийн хувьд нийтлэг ба элсэн манхан нь өргөн хүрээний ургамал болон амьтны аймагт
ашиглагдах микро уур амьсгалыг бүрдүүлэх боловч тус бүс нутагт их хэмжээний ургамлан
бүрхэвчтэйгээс бэлчээрийн даац хэтрэхэд нөлөөлж байна.
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Зураг 5.194: Гүний Хоолой хөндий дэхь элсэн довцог бүхий талбай

Тайлбар: Гадаргыг эвдэж ургамлан бүрхэвч сүйтгэх мал амьтдын туурайнд өртсөн талбай.

5.11 ДҮГНЭЛТ
5.11.1 Топографи болон газрын гадаргуу
Оюу Толгойн төслийн талбай нь жижиг дов толгод бүхий нам доор, тал газраас тогтоно.
Топографийн гол онцлогууд нь Говь нутгийн хувьд харьцангуй өндөр хүрээлэн буй уулс бөгөөд
Жавхлант уул зэрэг шашин болон соёлын ач холбогдол бүхий зарим газрууд багтдаг. Гүний
Хоолой сав газар нь түүний өмнөд болон зүүн захаар байрлах дов толгод бүхий жигд
топографитай. Тээврийн зурвас нь Галбын Говийн нам дор болон хамгийн нам дор хэсэг болох
“шал” бүхий хотгор газраар дайран өнгөрдөг юм.
Ундайн гол бол Уурхайн лицензит талбайн гадаргуун гол онцлог хэсэг юм. Уурхайн лицензит
талбайн хүрээнд хамгаалагдсан гадарга бүхий бүс байхгүй боловч дээр дурьдсан эргэн тойрны
дов толгодын гадаргуун ач холбогдол өндөр байна гэж үздэг. Гүний Хоолой хөндий болон дэд
бүтцийн зурвасын аль аль нь гадаргуун онцлог шинжийг агуулаагүй юм.
Ерөнхийдөө Жавхлант уул болон соёлын ач холбогдол бүхий бусад уул нуруудаас топографи
болон гадаргуун ач холбогдол багатай юм.

5.11.2 Геологи
Уурхайн лицензит талбай буюу тээврийн зурваст геологийн хувьд мэдрэмтгий бүс байхгүй.
Ордын зэс- алтны порфирын эрдэсжилт нь Палеозойн үеийн суурь чулуулаг дахь хамгийн
эртний интрузив давхаргад (Девоны үеийн кварц монцодиорит интрузив) хамаардаг.
Дээд талаар хучин орших Дөрөвдөгчийн сүүл үеийн хурдасууд нь орон нутгийн малчид ахуйн
болон мал аж ахуйн усан хангамжиндаа хэрэглэдэг усны эх үүсвэр дагуух аллювийн уст
давхаргуудыг агуулдаг бөгөөд Ханбогд сумын төв зэрэг орон нутгийн ард иргэдийн хэрэглэдэг
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бүс нутгийн чанартай уст давхаргуудыг мөн адил агуулдаг. Эдгээр уст давхаргууд нь хуурай
сайр дагуух шугаман уст давхаргуудаас нимгэн уст давхарга хүртэл хэлбэлзэнэ.
Цэрдийн Баянширээ тогтоц нь одоогийн байдлаар ашиглагдаагүй байгаа хэдий ч ирээдүйд
төслийн усан хангамжид хэрэглэх боломжтой уст давхаргыг бүрдүүлдэг.
Оюу Толгой уурхай нь Дорнод Монголын ихэнхи хэсгийн адил газар хөдлөл багатай бүсэд
хамаардаг. Төсөлд хамгийн ойр орших тектоникийн идэвхитэй бүс бол Монгол Алтайн нуруу юм.
Эдгээр нь баруун өмнөд Сибирээс Говь цөл хүртэл 1700 км үргэлжлэх тектоникийн идэвхтэй уул
нурууд юм. Монгол Алтай буюу Говь Алтай хэмээх хамгийн зүүн хэсгийн сунал нь Оюу
Толгойгоос баруун зүгт ойролцоогоор 50– 100 км зайд байрладаг. Бага хэмжээний хагарал
(Таван Тахилын хагарал) нь ХХБ барихаар төлөвлөсөн талбайн өмнө зүгт ойролцоогоор 20 км
зайд оршдог. ХХБ– ын зураг төслийг хийхдээ геологийн хагарлуудыг харгалзаж тооцсон.

5.11.3 Хөрс
Оюу Толгой төслийн талбайн хөрс нь ерөнхийдөө үржил шим муутай, тачир ургамалан
бүрхэвчтэй. Хөрс нь лаг ихтэй учир элэгдэлд өртөмтгий юм. Бэлчээрийн даац хэтэрч буй болон
замгүй газраар зорчиж буй бүх хэсгүүд элэгдэлд маш мэдрэмтгий байдаг. Байнгын хүчтэй салхи
шуурга болон хааяа тохиолдох үертэй хосолсон хуурай цаг уурын нөхцөл нь талбайн элэгдэлд
өртөмтгий чанарт нөлөөлдөг.
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Оюутолгой төслийн Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг англи хэл дээр
боловсруулж, монгол хэл рүү орчуулав.
Оюутолгой ХХК уг үнэлгээг монгол хэл рүү нягт нямбай, үнэн зөв орчуулахад хичээнгүйлэн
ажилласан болно. Гэвч орчуулгын элдэв хүндрэлээс шалтгаалж, англи болон монгол
хувилбарын хооронд ямар нэг зөрүү гарч болохыг үгүйсгэх аргагүй юм. Хэрэв орчуулгын үнэн
зөвтэй холбоотой ямар нэгэн эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбар болох
англи хувилбарыг уншина уу.
Оюутолгой ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, бүрэн төгс байдлын талаар ямар нэг баталгаа гаргахгүй
бөгөөд Оюутолгой ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар үүссэн аливаа
(Гэрээ, хэлцэл, гэм хорын дагуу буюу холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу үүссэн г.м)
хохирлыг хариуцахгүй болно.
Та уг орчуулгын алдаа, дутагдал болон орчуулгыг сайжруулах талаарх санал, зөвлөмжөө
OTESIA@ot.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
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