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6
6.1

УСНЫ НӨӨЦ
ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү бүлэгт төслийн нөлөөллийн нутаг дэвсгэр дэх усны нөөцийн суурь нөхцөл байдлыг
тодорхойлов. Усны нөөцөд гадаргуун ус буюу төслийн талбайн орчмын түр зуурын урсацууд,
орон нутгийн иргэд, малчдын ашиглаж буй бага гүний усны уст давхаргууд (энэ нь булгуудыг
мөн тэжээдэг ба эдгээр нь мөн амьтдын хувьд чухал), төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах
гүний усны уст давхаргууд орно.
Төслийн талбай дахь уст давхаргууд нь газрын бага гүнд газрын гадаргаас 5 м орчим гүнд,
харин газрын их гүнд орших уст давхаргууд 50 м-ээс доош гүнд оршдог байна. Бага гүнд орших
гадаргуун түр урсацтай холбоотой уст давхаргууд орон нутгийн малчдын жилийн турш
ашигладаг гар худаг, булгуудыг тэжээдэг тул чухал ач холбогдолтой юм. Газрын их гүний
1
хэсэгчилсэн уст давхаргууд нь уурхайн талбайгаас зайтай оршдог ба энэхүү уст давхаргуудад
төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдагдах усны хэрэгцээг хангах усны нөөц агуулагдаж байна.
Эдгээрээс гадна, Оюу Толгой нь төслийн барилгын ажлын явцад уурхайн лицензит талбай дахь
өгөршсөн ан цавын уст давхаргаас ус ашиглаж байна.
Энэхүү бүлэгт Говийн бүс нутаг дахь усны хомсдолтой байдлыг харгалзан үзэж, уг асуудлыг бүс
нутгийн хэмжээнд тодорхойлсон. Үүнд төслийн талбайн хэмжээнд гадаргуун усны нөөцийн
онцлог, бага гүний уст давхарга, уст давхарга болон малчдын худаг, булгийн хоорондын
холбоог тодорхойлов. Энд төслийн усны хэрэгцээг хангахаар сонгоод буй Гүний Хоолой ай сав
газрыг хэрхэн сонгосон эсэх, түүний ойр орчимд байж болзошгүй усны нөөцийг үнэлэхэд
ашигласан арга зүйг танилцууллаа. Мөн Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах
усны эх үүсвэр болох Гүний Хоолой их гүний уст давхарга, энэхүү уст давхарга болон бага
гүний уст давхарга, мөн тэдгээрээс ундаалдаг малчид, ургамалын хоорондын уялдаа холбооны
талаар тусгасан болно. Уг бүлэгт мөн Ханбогд сумын гүний усны хангамж болон сумын төвийн
одоогийн гүний усны хангамжийн хайгуулын анхан шатны үр дүн зэргийг тусгасан байна. Оюу
Толгойн үйл ажиллагаанаас орон нутгийн гадаргуун ус болон гүний усанд үзүүлэх нөлөөллийг
Бүлэг C5-д тусгав.

6.2

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ

Энэхүү бүлэгт орсон суурь баримт мэдээллийг өргөн хүрээний эх сурвалжаас бүрдүүлсэн.
Гүний болон гадаргуун усны талаарх ерөнхий баримт мэдээллийг 2004-2007 онуудад Оюу
Толгой төслийн хүрээнд боловсруулсан байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан
үнэлгээний (БОНБНҮ) тайлангуудаас авав. Эдгээрт:

▪

Эко Трейд (2004), Оюу Толгой төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлийн үнэлгээний
тайлан, 1-р боть, Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүрэх зам болон дэд бүтцийн зурвас
газрын тайлан, Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө болон Байгаль орчны хяналт шинжилгээний
төлөвлөгөө, Эко Трейд ХХК, 2004

▪

ESIC (2007), Оюу Толгойн Дотоодын агаарын нислэгийн зурвасыг шилжүүлэх төслийн
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлийн үнэлгээний тайлан, Байгаль орчны судалгаа,
мэдээллийн төв, ОС МТ ХХК 2007

▪

Эко Трейд (2005), Оюу Толгой төслийн бүс нутаг дахь Гүний Хоолой болон Галбын Говийн
уст давхаргуудын гүний усны нөөцийг ашиглах тайлан, Эко Трейд ХХК, 2005

▪

Эко Трейд (2006), Оюу Толгой төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний
тайлан, 3-р боть, Олборлолт болон боловсруулалт, Эко Трейд ХХК, 2006 орно.

Төслийн талбайн гидрогеологийн орчин нь Оюу Толгойн олон тооны судалгааны үндсэн хэсэг
болж байна. Эдгээр судалгааны хүрээнд уст давхаргын шинж чанарын бодит хэмжилт болон

1

Ан цавын чулуулаг гэдэг нь хэлтэрхий, хагарсан, бутарсан чулуулаг юм. Геологичид ан цавын чулуулаг
гэдгийг тунамал чулуулаг гэж нэрлэдэг ба эдгээр нь хурдас чулуулаг дахь хэсэг, зөөгдсөн хурдас,
таслагдсан болон хуримтлагдсан хурдас зэрэг юм.
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үнэлгээг хийсэн бөгөөд тухайн талбайн уст давхаргын талаарх малчдын мэдлэг, төсөөллийг
мөн ашигласан болно. Гүний Хоолойн ай савын цэрдийн уст давхарга, уурхайн лицензит
талбайн бага гүний уст давхарга зэрэг уст давхаргуудын талаарх Оюу Толгойн мэдээлэл,
ойлголтууд тогтмол нэмэгдэж байна. Мөн нэмэлт судалгаа бүр эхний БОНБНҮ-ий тайлангуудад
тусгасан мэдээллүүд дээр суурилагдаж байна.
Гүний Хоолой болон уурхайн лицензит талбайн гүний усыг загварчлах ажлыг шинээр
цуглуулсан мэдээлэл дээр тулгуурлан боловсронгуй болгох ажил үргэлжилж байна. Энэхүү
БОННБҮ- нд төслийн талбай дахь усны нөөцийн суурь судалгааны үнэлгээний ажлын хүрээнд
хийгдсэн гүний усны хамгийн сүүлийн үеийн загварчлалын мэдээлэл, хэвлэгдсэн судалгааны
материалуудыг багтаав. Гол уст давхаргуудын талаарх мэдээллийн голлох эх сурвалж бичиг
баримтуудад (худгуудын шүүр, ус шавхалтын туршилт, загварчлал гэх мэт) дараах бичиг
баримтууд орно. Үүнд:

▪

Акуатэрра (2004), Техник-эдийн засгийн үндэслэл, Оюу Толгойн ус шавхалтын судалгаа –
ил уурхай болон блокчлон олборлолт, Акуатэрра Консалтинг ХХК, 2004 оны 10 сарын 18

▪

Акуатэрра (2004), Гүний усны хайгуул, судалгаа, Оюу Толгойн үйлдвэрлэлийн усан хангамж,
1-5-р боть, Акуатэрра Консалтинг ХХК, 2004 оны 10 сар

▪

Акуатэрра (2006), Загварчлалыг бэлтгэх болон тохируулгын тайлан, Хавсралт 1.1, 2006 оны
2 сард дахин хянаж, засварласан

▪

Акуатэрра (2008), Гүний Хоолой уст давхарга, гүний усны судалгаа болон нөөцийн үнэлгээ –
2007 (Усны хэрэгцээг дахин хянаж засварласан), Акуатэрра Консалтинг ХХК, 2008 оны 3 сар

▪

Акуатэрра (2008), Гүний Хоолой уст давхарга, Нарийвчилсан зураг төсөл, Цооногуудын
зураг төсөл (Усны хэрэгцээг дахин хянаж засварласан), Акуатэрра Консалтинг ХХК, 2008
оны 2 сар

▪

Састэйнабилити (2008), Оюу Толгой төслийн Гүний Хоолой дахь гүний усны нөөцийн талбай
дахь усны БОНБҮ- ний тайланд оруулсан нэмэлтүүд, Састэйнабилити ХХК, 2008 оны 5 сар

▪

Акуатэрра (2010), Оюу Толгой уурхайн талбай дахь гидрогеологийн талбайн үнэлгээ,
Акуатэрра Консалтинг ХХК, 2010 оны 12 сарын 9

Оюу Толгойн хийж буй одоогийн судалгааны ажил нь Гүний Хоолой болон уурхайн лизенцит
талбайн гүний усны загварчлалд төвлөрч байна. Эдгээрийг шинэчлэн боловсруулах ажлын гол
зорилго нь нэмэлт мэдээллүүдийг ашиглах болон уурхайн төлөвлөлт, нөлөөллийн үнэлгээнд
(Гүний Хоолой сав газраас ус татах болон нөлөөллийн үнэлгээг багтаасан) ашиглагдсан зарим
төсөөллүүдийг илүү нарийвчлан шалгахад оршино. Энэхүү БОННБҮ-нд илүү гүнзгийрүүлэн
судласан сүүлийн тайлангуудын мэдээллүүдээс илүүтэй тусгасан. Худгуудын мэдээлэл,
геофизикийн загварчлалыг өмнө хийсэн боловч сүүлийн материалуудад дахин тусгагдаагүй тул
энд ишлэл болгон авч оруулсан болно.
Оюу Толгойн боловсруулсан усан хангамжийн системийн загварчлал болон инженерийн зураг
төслийн эрсдэл болон ноцтой сул талуудын дүгнэлт, үнэлгээнүүдийн үнэн бодит байдал, эмзэг
байдлыг тодорхойлох шинжилгээг бие даасан хөндлөнгийн гуравдагч этгээдээр хийлгүүлсэн.
Хөндлөнгийн шинжилгээний үр дүнг загварчлалыг засварлах ба/эсвэл уст давхаргуудын
цаашдын судалгааны хамрах хүрээг тодорхойлоход ашиглав. Хөндлөнгийн шинжилгээ хийсэн
байгууллагуудыг дурьдвал:

▪

Гоулдер Ассошиэтс: Гидрогеологи болон загварчлалын дүн шинжилгээ, 2003 оны 8 сар

▪

Уотэр Менежмент Консалтантс (Шрюзбүри, Англи), Гидрогеологи болон загварчлалын дүн
шинжилгээ, 2006 оны 2 сар

▪

Блайк ба Вийтч: Нийт усан хангамжийн инженерчлэлийн дүн шинжилгээ, 2008 оны 4 сар

▪

Мэйсон Уорлэй Парсонс: Шугам хоолой болон цооногуудын зураг төслийн дүн шинжилгээ,
2010.

Акуатэррагийн боловсруулсан Гүний Хоолой болон уурхайн лицензит талбайн гидрогеологийн
загварчлал, төсөөлөл нь суурь мэдээллийн үндэслэл, загварчилсан уст давхаргын шинж чанар,
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болзошгүй нөлөөллийн үнэн бодит байдлыг цаашид сайжруулах зорилгоор загварчлалыг
цаашид өөрчлөхөд ашиглаж болох дэлгэрэнгүй хэлэлцүүлгүүдийг багтаажээ. Загварчлалууд
болон тэдгээрийн үндэслэлүүдийг Бүлэг С5-д дэлгэрэнгүй тусгасан ба цэрдийн уст давхаргаас
ус олборлох, бага гүний уст давхаргын тогтолцоонуудыг анхаарч үзсэн болно. Оюу Толгойн
Байгаль орчны хэлтсээс авсан хяналт шинжилгээний мэдээлэл болоод холбогдох тайлангуудыг
дээрх тайланд тусгагдсан мэдээллүүд дээр нэмж оруулсан. Мөн Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын яамнаас Усны газарт зориулан боловсруулсан сүүлийн үеийн усны хяналт
шинжилгээний тайланг мөн багтаасан байна. Үүнд:

▪

Оюу Толгой (2010), Оюу Толгой төслийн Усны хяналт шинжилгээний тайлан (орчуулга),
2010 оны 12 сар.

Бүс нутгийн усны асуудлууд, хомсдолтой байдлын талаарх мэдээллийг дараах материалаас
авч ашиглав:

▪

Дэлхийн банк (2009) Говийн бүсийн гүний усны үнэлгээ.

Энэхүү бүлгийг боловсруулахад ашигласан бусад материалуудыг өгүүлбэрээр болон тайлбар
зүүлт болгон оруулав.

6.3

ӨМНИЙН ГОВИЙН УСНЫ ХОМСДОЛЫН АСУУДЛУУД

Өмнийн Говийн хуурай бүс нутагт гадаргуун ус хомс ба уг бүс нутаг Дорноговь, Дундговь,
Өмнөговь аймгуудыг хамарсан 350,000 км2 талбайг эзлэн оршдог. Малчдын уламжлалт мал аж
ахуй эрхлэлт нь бүс нутгийн нөөцийн тэнцвэртэй байдлыг урт хугацааны туршид хэвээр
хадгалсаар ирсэн боловч сүүлийн жилүүдэд бэлчээрийн даац хэтэрснээс байгаль орчин болон
эдийн засгийн олон асуудлууд үүсээд байна. Усны хүртээмжээс үүдэлтэй бус харин малын тоо
толгойн өсөлтөөс шалтгаалсан бэлчээрийн даац хэтрэх асуудал нь одоогоор малчдыг
хязгаарлагч хүчин зүйл болоод байгаа юм. Хэрэв тухайн бүс нутагт уур амьсгал илэрхий
өөрчлөгдвөл (Бүлэг В2: Цаг уур ба уур амьсгалын өөрчлөлт) усны хомсдол илүү хурцадмал
асуудал болж болзошгүй байна.
Өмнийн Говийн бүс нутагт хүчтэй аадар борооны дараах гадаргуун усны урсацаас бусад
тохиолдолд гадаргуун ус хязгаарлагдмал бөгөөд алслагдсан булаг шанд бага байдаг. 2 м-ийн
гүнд орших бага гүний ус бүхий давхаргууд малчдын болон тэдгээрийн малаа услах гол эх
үүсвэр болдог бөгөөд хангалттай гүехэн түвшинд байх тохиолдолд томоохон зэрлэг амьтдын
ундаалах ус болдог. Энэхүү бага гүний ус нь гүний усны тогтмол давхаргатай хамааралтай байх
хайлаас зэрэг ургамлуудыг тэтгэж байдаг.
Дорноговь, Дундговь болон Өмнөговь гэсэн 3 аймгийн нэгдсэн 150,000 орчим хүн амтай 350,000
км2 нутаг дэвсгэрийг хамарсан Өмнийн Говийн бүс нутагт усны нөөц бол маш үнэ цэнэтэй, хомс
хэрэглээ гэдгийг Оюу Толгойн зүгээс хүлээн зөвшөөрч байгаа юм. Хур тунадасны хэмжээ маш
бага энэхүү цөл нутагт үйлдвэржилт болон хотжилтын эрчимтэй хөгжил явагдаж байгаагаас
шалтгаалан усны хэрэглээ анхаарал татсан чухал асуудал болж байна. Малчдын уламжлалт
мал аж ахуй эрхлэлт нь бүс нутгийн нөөцийн тэнцвэртэй байдлыг тогтвортой байдлаар урт
хугацааны туршид хэвээр хадгалсаар ирсэн боловч сүүлийн жилүүдэд бэлчээрийн даац
хэтэрснээс байгаль орчин болон эдийн засгийн олон асуудлууд үүсээд байгаа юм.
Уул уурхай (голчлон нүүрс, зэс/алт) бол тус бүс нутгийн үйлдвэржилтийн гол хэсэг нь болоод
байгаа ба үүнээс үүдэн Даланзадгад болон Ханбогд сум зэрэг Оюу Толгойтой хамгийн ойр
орших төвлөрсөн газруудад хүн ам ихсэж байна. Дэлхийн банкнаас 2009 онд явуулсан
2
судалгаанд тэмдэглэснээр 2020 он гэхэд тус бүс нутгийн уул уурхайн усны хэрэгцээ өдөрт
ойролцоогоор 300,000 шоо метр, суурин газрын төвүүдийн хүн амын тоо 200,000 хүрэх ба
тэдний хэрэгцээнд өдөрт ойролцоогоор 25,000 шоо метр ус шаардагдах төлөвтэй байна.
Түүнчлэн Өмнийн Говийн бүс нутгийн энэхүү усны хэт их хэрэгцээн дээр нэмээд хөгжлийн
төлөвлөлтүүд болох эрчимтэй хөдөө аж ахуйн (орон нутгийн хүн амд зориулсан хангамж) болон
аялал жуулчлалын зориулалтаар ашиглах усны хэрэгцээ шаардлагатай болох болно.

2

Дэлхийн банк (2009) Говийн бүсийн гүний усны үнэлгээ, Монгол Улсын Засгийн газрын Говийн бүс
нутгийн бүсийн хөгжлийг дэмжих стратегийн эцсийн тайлангийн төсөлд зориулсан бүсийн байгаль орчны
үнэлгээний үндсэн баримт бичиг 25/01/2009
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Хэдийгээр таамгаар тогтооход хэцүү ч 2020 он гэхэд усны нийт хэрэгцээ өдөрт 400,000- 450,000
шоо метр байхаар тооцоолсон ба үүний дийлэнх хэсгийг тус бүс нутгийн уул уурхайн төслүүдэд
ашиглах болно гэж Дэлхийн банкны хийсэн судалгаанд дурдагдсан байна.
Усны эх үүвэрүүд
Энэхүү эдийн засгийн хөгжил болон үүнтэй хамаатай усны хэрэгцээг хангах хамгийн боломжтой
арга бол тус бүс нутагт буй гүний, эрдэсжсэн уст давхаргуудын бэлэн усны нөөцийг ашиглах
явдал юм. Эдгээр уст давхаргуудын усны нөөц эргэн сэргэх боломжгүй бөгөөд тэдгээрт
агуулагдаж буй ус эрт галавын үед тухайн бүс нутагт байсан гадаргуун усны арвин их нөөцөөс
бүрэлдэн тогтсон юм (зарим тохиолдолд энэхүү гүний усыг “байгалийн уст тогтоц” гэнэ).
Хэдийгээр суурин газрын төвүүд жилийн хур тунадасны хэмжээгээр тэжээгддэг гүний уст
давхаргуудаас хэрэгцээгээ хангах боловч дээр дурдсан гүний усны уст давхаргуудаас Өмнийн
Говьд нэмэгдэж буй хотжилт болон үйлдвэржилтэд их хэмжээгээр ашиглагдах боломжтой юм.
Эдгээр гүний уст давхаргууд нь малчдын хэрэглэдэг уст давхаргуудаас доош хэт гүнд байрлаж
байгаа тул худаг гаргах маягаар буюу мал амьтанд цэвэршүүлэхгүйгээр ашиглагдах боломжгүй
юм. Дэлхийн банкны судалгаагаар, ашиглалтын 25-40 жилийн хугацаанд Өмнийн Говийн гүний
уст давхаргуудын боломжит нөөц, жилд 200-500 сая шоо метр усаар хангах боломжтой ба гүний
усны түвшинг 50-100 м хүртэлх хэмжээгээр бууруулах төлөвтэй байна. Багаар бодоход гүний
усны боломжит нөөц жилд 200 сая шоо метр усаар хангах боломжтой бөгөөд энэ нь өдөрт
550,000 шоо метр ус ашиглана гэсэн үг юм (одоогийн байдлаар Монгол Улсын Засгийн газраас
Оюу Толгой төслийн хэрэгцээнд зориулан Гүний Хоолой гүний усны ай саваас өдөрт 70,000 шоо
метр ус ашиглах зөвшөөрлийг олгосон байгаа). Тиймээс Дэлхийн банкны судалгаанд
төлөвлөсөн усны хэрэгцээгээр дараагийн 10-12 (2023 он хүртэл) жилийн хугацаанд ашиглах
Өмнийн Говийн бүс нутгийн усны хэрэгцээг хангах боломтой гэж дүгнэсэн юм.
Эдгээр байгалийн уст тогтоцууд аль нэг цаг хугацааны явцад эргэн сэргэх боломжгүй нөөц
учраас уг усыг ашиглахад эдийн засгийн болон нийгмийн ул суурьтай үндэслэл шаардлагатай
бөгөөд менежментийн өндөр түвшний шаардлагад нийцүүлэх, мөн ариглан хамгаалж усны
аливаа үр ашиггүй алдагдлыг хамгийн бага түвшинд байлгахыг эрхэмлэх ёстой. Энэхүү арга
хэмжээг урт хугацааны усан хангамжийг урт хугацааны хэрэгцээ болон шаардлагад нийцүүлсэн
үр дүнтэй усны менежментийн хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ. Уг ажлын хүрээнд олон
төрлийн цогц арга хэмжээнүүдийг авах бөгөөд тухайлбал, тухайн газар нутгийн уст
давхаргуудын болоод усны нөөцийн талаар төгс ойлголттой байх, мөн уг хязгаарлагдмал
нөөцийн болон усны үр ашигтай хэрэглээ, хөгжлийн хөтөлбөрүүд зэрэгт анхаарал хандуулан
ажиллах нь зүйтэй (эдийн засгийн болон нийгмийн хэрэгцээг анхаарах) юм. Мөн тус стратеги нь
эдийн засаг/нийгмийн болон байгаль орчны хүрээнд бололцоотой усны хоёрдогч эх
үүсвэрүүдийг эрж хайн, тогтоох зэргийг анхааралдаа авах ёстой болно (энэхүү шаардлагыг
хангахаар улсын хэмжээнд усны сав газруудын хооронд шугам хоолойгоор ус дамжуулах
төлөвлөгөөний талаар тусгаагүй болно).
Суурь судалгаа болон өнөөгийн байдлаар мэдэгдэж буй мэдээллүүд дээр үндэслэн дүгнэж
3
хэлэхэд, наад зах нь 2020 он хүртэл төлөвлөгдсөн бүсийн хөгжлийн төлөвлөгөөг
тогтвортойгоор хэрэгжүүлэх хангалттай гүний усны нөөц байгаа хэмээн үзэж байна. Гэсэн хэдий
ч одоогийн байдлаар цуглуулсан өгөгдөл нь бүрэн төгс биш бөгөөд энэ нь Монгол Улсын
Засгийн газар болоод тухайн бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн компаниудын
хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа усны нөөцөд тулгуурласан гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Мөн
түүнчлэн олон тооны нээгдээгүй болон бодит нөөц нь тогтоогдоогүй уст ай сав газрууд бий
гэдгийг анхаарна уу. Бүс нутгийн усны нөөцийн илүү дэлгэрэнгүй буюу зохих үнэлгээг хийх
зорилгоор аймгийн болон үндэсний хэмжээний нарийвчилсан бүс нутгийн төлөвлөлтийн
хамтаар усны нөөцийн даацтай үнэлгээг хийх шаардлагатай байна.

3

Акациа Уотэр, 2009. А. Түйнхоф болон Н. Буянхишиг нараас иш татав. 2010. Өмнийн Говийн бүсийн
гүний усны үнэлгээ. Монгол Улсад хийсэн хэлэлцүүлгийн материал, Зүүн Ази болон Номхон далайн
орнуудын Тогтвортой хөгжлийн хэлтэс, Вашингтон. К.Д.: Дэлхийн Банк.
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6.4

ГАДАРГУУН УС

Оюу Толгой төслийн нөлөөллийн бүс нь Төв Азийн гадагш урсацгүй ай савын өмнөд мужид
4
байрладаг. Энэ нь Монголын хамгийн том ус хураах ай савд багтдаг хаалттай буюу гадагш
урсгалгүй ай сав юм. Үүнд мөн Монгол орны баруун хойд хэсэгт байрлах Их нууруудын хотгор
багтдаг ба Монгол улсын өмнөд хэсэг болон БНХАУ-ын хойд хэсэг дэх Оюу Толгойн орчмын
гадаргуун урсацаас тогтсон нуурууд зэрэг багтана. Энэхүү ай савын өмнөд хэсгийн урсацууд түр
зуурын ба жилийн ихэнх хугацаанд хуурай байдаг. Төслийн нөлөөллийн бүсийн гидрологийн гол
2
онцлог шинжийг тодорхойлох гол бол Ундай гол бөгөөд 120 км урт, 1,080 км ус хураах
талбайтай, олон салаа голдиролтой юм. Ундай нь зүүн урдаас Оюу Толгойн уурхайн лицензит
талбайн баруун хэсгээр урсан (Зураг 6.2-г үзнэ үү), Оюу Толгойн уурхайгаас өмнө зүгт
ойролцоогоор 60 км-т байрлах тэгш гадарга бүхий Галбын говийн нуурын сав газарт очин
сарнидаг.
Төслийн талбайн жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээ 80 мм бөгөөд үүний 90% нь дулааны
улиралд хүчтэй аадар бороо хэлбэрээр ордог байна. Гадаргуун урсац нь орсон хур тунадасны
хэмжээнээс хамааран ойролцоогоор 20 мм буюу түүнээс их байдаг (гадаргуун урсацын хэмжээ
нь орсон хур борооны хэмжээ, борооны орох эрчим, хугацаа, налуу, болон гадаргуун урсацын
коэффициент зэргээс шалтгаална).
Дээрх гадаргуун урсац нь богино хугацаанд, урьдчилан таамаглах боломжгүй байдаг тул орон
нутгийн иргэд үүнийг ашиглах нь ховор. Газрын гадаргуун нөхцөлөөс шалтгаалан хүчтэй аадар
борооны усны урсацаар (орон нутгийнхан говийн зэрлэг үер гэж нэрлэдэг) их хэмжээний шавар
тунадас маш өндөр хурдтайгаар газрын хэвгий, голын голдиролыг даган урсаж өмнө нь үерт
идэгдэж байгаагүй газраар хүртэл түрэгдэн орж ирдэг. Энэхүү урьдчилан таамаглах аргагүй
урсгалууд замдаа таарсан мал амьтан, байгаль орчин төдийгүй хүн ам, дэд бүтцийн
байгууламжид ч аюул учруулж болдог.
Уурхайн лицензит талбайн өмнө хэсэгт дэд бүтцийн зурвасын ойр орчимд байрлах хотгор
гадаргууд хур борооноос үүссэн урсацаар түр тогтоцтой задгай ус бий болж, малчид түүнийг
мал усалгаанд ашигладаг. Эдгээр түр зуурын урсацын талбайд маш зөөлөн, шигдэмхий
шаварлаг хурдас үлддэг ба энэ нь орон нутгийн тээвэрт сөрөг нөлөө үзүүлж тээврийн хэрэгсэл
гатлах боломжгүй болгодог.

6.4.1 Уурхайн лицензит талбай дахь гадаргуун усны онцлог
Уурхайн лицензит талбай болон түүнийг ойр орчим нь Ундай голын ай савд багтах ба Ундай гол
2 5
нь уурхайн лицензит талбайн баруун хэсгээр урсан өнгөрдөг. Ундай голын ай савын (460 км )
ихэнх хэсэг нь уурхайн лицензит талбайн дээд хэсгээс талбайг бүрэн хамардаг ба ширүүн
аадар борооны үед энэхүү талбайгаас ихээхэн хэмжээний урсгал Оюу Толгойн уурхайн
лицензит талбайг дайран Ундай голын доод хэсэг рүү урсдаг (Зураг 6.1). Ундай ай савын
үерийн усны тооцоо судалгаа нь хур борооны тохиолдлын хамрах талбай, налуу, бусад
3
холбогдох үзүүлэлтүүдээс шалтгаалах ба Ундай голын хамгийн их үерийн урсац нь 130 м /сек
хүрэх магадлалтай.

4

ДБХС 2004, Монгол орны цэнгэг усны асуудлууд, Н. Батнасан, ДБХС-ийн Монгол Улс дахь хөтөлбөрийн
газар.
5

SMEC, 2011: Оюу Толгой төсөл: Голын голдирол өөрчлөх инженерийн дэлгэрэнгүй тайлан – Эцсийн
байдлаар, Ref: A2MW-90-K487, 2011 оны 9- р сарын 5
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Зураг 6.1: Ундай голын дээд ус хурах талбайгаас Бор Овоо руу урсан ирж буй урсацын
байдал

Эх сурвалж: Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс
Уурхайн лицензит талбай дундуур урсах Ундай голын урсацад Оюу Толгойн зүгээс хийсэн
ажиглалт дээр үндэслэн Ундай голыг жилд ерөнхийдөө 4-6 удаа урсдаг хэмээн тогтоосон (Зураг
6.1- аас харна уу). Өмнөговь аймгийн уур амьсгалын мэдээнээс үзэхэд Ундай гол жилд
дунджаар 2-5 удаа үерлэдэг бөгөөд хэсэг хугацаанд гатлахын аргагүй ширүүн, их урсгалтай
болдог гэсэн байна. Хур бороо элбэгтэй жилүүдэд уг тоо 9 хүртэл нэмэгддэг бөгөөд хуурай
жилүүдэд ганцхан удаа тохиодог. Ойролцоогоор урсацын 70-80 хувь нь 7, 8 дугаар саруудад
тохиодог бөгөөд ихэвчлэн бүтэн өдөр үргэлжилдэг.
Төслийн талбай дахь Ундай голтой нийлдэг гол урсацуудад (Зураг 6.2-ийг харна уу):

▪

Ундай голтой уурхайн лицензит талбайд нийлдэг Хүрэн толгой

▪

Ундай голтой уурхайн лицензит талбайн өмнөд захад нийлдэг Өлзийт

▪

Ханбогд уулнаас эх аван Ундай голтой уурхайн лицензит талбайгаас зүүн урагш 12 км-т
Буурал булгийн ойролцоо нийлдэг Будаа болон Бор хошуу урсацууд орно.
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Зураг 6.2: Оюу Толгойн уурхайн лицензит талбай орчмын гадаргуун урсац, булаг шанд болон худгууд

Тайлбар: Эдгээр урсгалууд нь жилийн ихэнх хугацаанд хуурай, урсацгүй байдаг ба уг зурагт урсац байгаа мэтээр дүрслэн харуулав. Зурагт Оюу Толгойн сар бүрийн хяналт
шинжилгээний хөтөлбөрийн нэг хэсэг болсон хяналт шинжилгээний зарим худгуудын харуулсан байна.Үүнд Дугат, Халив зэрэг малчдын нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртөх худгуудыг
оруулав (Зураг 6.15-ийг харна уу).
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Ундай голын цутгалуудаас гадна, Будаа цутгалын эхийн гадаргуун түр урсацууд уурхайн
лицензит талбайн зүүн хойд хэсгээр дайран урсдаг. Цанги нуур (Баруун салаа) нь Ундай голын
баруун талаар урсдаг гадаргуун урсац ба уурхайн лицензит талбайн өмнөд хэсэгт Ундай голтой
нийлдэг. Энэхүү салааг Ундай голын голдиролыг өөрчлөхөд ашиглана. Эдгээр гадаргуун
урсацуудын хамааралыг Зураг 6.3-д үзүүлэв.
Зураг 6.3: Ундай гол болон Ундай голын өөрчлөгдсөн голдирол нийлэх гадаргуун усны
урсацууд

Ундай голын өөрчилсөн урсац өмнөд хэсэг рүү буюу инженерийн далангаар дамжин Баруун
Суваг руу урсана. Баруун Суваг нь харьцангуй шулуун гадаргуун урсац ба (хагарлыг хянах
боломжтой) төгсгөлдөө 100м хүртэл нарийсдаг өргөн хөндийгөөр (500 метрээс өргөн) урсдаг 20
м өргөн суваг бүхий урсац юм. Баруу Далан нь Хүрэн толгойн урсацтай нийлж, 150 м өргөн
салаа үүсгэн, ойролцоогоор зүүн тийш 900 м орчим зайд Хүрэн толгойтой нийлсэн Ундай голын
урсацыг үүсгэнэ. Ундай урсацтай нийлсэн далангийн өргөн нь 20 м-ээс (Бор овоо булгаас урагш
350 метрт) ойролцоогоор 200 м (төлөвлөж буй Өмнөд ил уурхайтай зэргэлдээ) хүрдэг. Ундай
голын салаа урсгал болон цутгалууд гадаргуун хурдас чулуулгуудын хоорондын өргөн хөндийг
даган урсдаг.

6.4.2 Гүний Хоолойн ай савын гадаргуун усны онцлог
Гүний Хоолой ай сав ба ус хурах талбай (Зураг 6.4) нь орон нутгийн түр нисэх буудлын талбайд
байрлах ба үүнээс төслийн усны хэрэгцээг хангах бөгөөд уурхайгаас зүүн хойд зүгт Ундай
голын ай савд тусдаа ай сав үүсгэн оршдог.
Гүний Хоолой сав газрын гадаргуун ус зүүн-зүүн хойш буюу Гүний Хоолой уст цооногийн
талбайгаас Галбын говь дундуур урсан өнгөрч, зүүн зүгт ойролцоогоор 60 км-т байрлах дотогш
урсгалтай Дуут тойромын томоохон сав газар буюу нам дор хотгор хэсэг рүү урсдаг (Зураг 6.4).
Гүний Хоолой дэд ай саваас (Зураг 6.4) урсах гадаргуун ус Дуут тойром сав газрын хотгорт
цугларах нийт усны 16%-ийг бүрдүүлдэг. Дуут тойромын хотгороос гадна Гүний Хоолой сав
газрын зүүн захад байрлах жижиг хэмжээний хотгор газарт гадаргуун урсац хуримтлагдаж өнгөн
хөрсний богино үндэстэй ургамлуудыг тэтгэж байдаг.
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Зураг 6.4: Гүний Хоолой ус хураах дэд талбай, Дуут тойромын ус хураах талбай
Дуут тойромын
ай савын
хаяалбар

Дуут тойром
Гүний хоолойн
ай сав

Худгийн талбай

Оюу толгойн
тусгай
зөвшөөрөлтэй
талбай

Галбын говь

Эх сурвалж: Акуатерра (2008), Гүний Хоолой уст давхарга, Гүний усны хайгуул болон нөөцийн
тооцоо – 2007 (Усны хэрэглээг дахин тооцсон), 2008 оны 3 сар
Гүний Хоолой сав газрын талбайд байх гадаргуун усны урсацууд Ханбогдын нуруу зэрэг хур
тунадас хамгийн түрүүнд буудаг, ус хураах уужим талбайг даган байрладаг. Гадаргуун түр
урсацын голдирол дагуух бага гүний уст давхаргуудад эдгээр урсацын үзүүлэх нөлөөллийн
талаар Бүлэг С6.5-д тусгасан болно. Гүний Хоолой сав газрын талбайд урсацын хяналт
шинжилгээ хийгдээгүй хэдий ч бага гүний уст давхаргууд (Зураг 6.13-аас үзнэ үү) ширүүн хур
борооны дараагаар гадаргуун уснаас шүүрч улирлын чанартайгаар цэвэршсэн усаар тэжээгдэж
байдаг онцлогтой болохыг тогтоосон (20 мм-ээс илүү нэвчдэг гэж үздэг).
Зураг 6.4-т үзүүлсэн Гүний Хоолой сав газрын гадаргуун усны урсацын хамгийн их урсдаг
голдиролууд малчдын худаг гарган ашигладаг хангалттай зузаан аллювийн хурдастай юм.
Цооногийн талбай бага зэрэг өргөгдсөн гадаргатай тул онцгой чухал гадаргуун усны урсацгүй
бөгөөд малчдын ашигладаг гар худгийг тэжээх хэмжээний хангалттай аллювийн хурдас
агуулаагүй юм. Тиймээс энэхүү талбайд малчид худаг гаргаагүй байдаг ба орон нутгийн иргэд
“тэмээний бэлчээр” хэмээн нэрлэдэг (хонь ямаа услах малчдын худгаас маш хол зайтай тул
зөвхөн тэмээ бэлчээрлэдэг). Уст цооног болон цөөрөм, мөн Оюу Толгойн боловсруулах үйлдвэр
зэргийг холбосон ус дамжуулах шугам хоолой нь хэд хэдэн гадаргуун урсацын голдиролыг
дайран өнгөрдөг (Хоёр модны, Ухаа загийн болон Халивын гэсэн үндсэн гол урсацууд, Зураг
6.5-аас харна уу). Ус дамжуулах шугам хоолойг ойролцоогоор 2 м-ийн гүнд суурилуулах (хөлдөх
давхаргаас доош) ба тухайн газрын унаган хөрсний үндсэн чулуулгийн бүтэцтэй ижил
нэвчилттэй хөрсийг ашиглан булна.
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Зураг 6.5: Уст цооногийн талбай болон усны шугам хоолойтой зэргэлдээ орших
гадаргуун урсацууд

Орон нутгийн түр болон байнгын нисэх буудал нь Гүний Хоолой сав газрын баруун захад
байрлах ба 1190-1205 м-ийн аажим өргөгдсөн тэгш гадаргатай талбайд байрладаг. Энэхүү
талбайд гидрологийн онцгой тогтоц байхгүй бөгөөд хэдийгээр тэгш гадаргуу боловч хүчтэй хур
борооноос шалтгаалан богино хугацаанд тогтоол ус үүсэх боломжтой талбай юм. Тийм
тохиолдолд, гадаргуун тогтоол ус зүүн чиглэл рүү урсан сарних болно.
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Зураг 6.6: Зам дагуух худаг болон гадаргуун түр урсацуудыг харуулсан газрын зураг

Эх сурвалж: Эко Трэйд 2006: Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвасын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нэмэлт үнэлгээний тайлан
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6.4.3 Дэд бүтцийн зурвасын гадаргуун усны онцлог
Дэд бүтцийн зурвас нь уурхайн лицензит талбайгаас Гашуун Сухайт хүртэлх талбай болон хил
хүртэл баригдах авто зам, эрчим хүч дамжуулах шугам зэргийг хамарна. Дэд бүтцийн зурвасын
гидрологи, гидрогеологийн төлөв байдал нь Оюу Толгойн уурхайн лицензит талбайн ойр
орчимтой ижил ба хүчтэй хур бороо орсны дараа түр хугацаанд урсдаг гадаргуун түр урсацтай
талбай юм. Дэд бүтцийн зурвасын гол ялгаа нь зам дагуу байрлах гадаргуун түр урсацууд нь
жижиг хэмжээтэй байдаг (Error! Reference source not found.). Гэсэн хэдий ч голидролыг
тэжээн мөн малчдын мал усалгаанд ашигладаг бага гүний гар худгуудыг тэтгэж байдаг ба гүний
уснаас хамааралтай хайлаас зэрэг ургамлын ургалтад чухал түлхэц болдог байна.
Зам барихаар сонгосон чиглэлд гадаргуун урсацын хөндлөн гарам, зөөлөн хурдас (норохоороо)
бүхий талбайг аль болох бага дайрахаар зураг төслийг хийсэн ба зүүн-өмнөд чиглэлийн
голдиролуудтай зэрэгцээ байрлана. Үүний үр дүнд уг баригдах зам чухал, томоохон голдиролыг
огтлохгүй тул замын ойролцоо цөөн хэдэн гадаргуун урсац болон гуу жалга тааралдана. Замд
ойрхон байрлах томоохон гадаргуун урсац байхгүй бөгөөд тухайн хэсэгт хамгийн томд
тооцогдох Бөгтөр хөөвөрийн гадаргуун түр урсац нь Баруун улаан нуур луу юүлэгдэн ордог юм
(Зураг 6.6). Мөн зам дагуух бага гүний усны түвшин нь газрын гадаргатай маш ойрхон хэсгүүдэд
шигүү хармаган бут болон хайлаас мод ургасан хэсэг тааралдана.

6.5

ГҮНИЙ УС

Төслийн нөлөөллийн бүс дэх уст давхаргуудыг 2004-2008 онуудад Оюу Толгой ХХК-ий хийсэн
хайгуулын өрөмдлөгтэй хамт явуулсан хэд хэдэн удаагийн судалгаанд хамруулсан. Оюу Толгой
ХХК Гүний Хоолой уст давхаргын дараагийн шатны зураглалыг хийхээр төлөвлөж байгаа
бөгөөд гүний усны загварчлалуудыг сайжруулах ажлыг үргэлжлүүлэн хийсээр байна. Суурь
судалгааны мэдээллүүд дээр үндэслэн төслийн талбайд тархсан үндсэн уст давхаргуудыг 3 гол
гидрогеологийн нэгжид хуваадаг ба ус зүйн байдлаасаа шалтгаалан төслийн талбайн өөр өөр
хэсгүүдэд тархсан байдаг. Үүнд:


Аллювийн уст давхаргууд – энэ уст давхарга нь Ундай зэрэг гадаргуун усны урсацын
голдиролын дагуу тархсан, сунаж тогтсон уст давхарга юм. Эдгээр уст давхаргууд нь
Дөрөвдөгчөөс одоо үед хүртэл хамаарах ба голын голдиролоос гадагшлах тусам нимгэрэх
хандлагатай, мөн тал хээрийн аллюви/коллювийн хурдастай ус зүйн заагтай зэрэгцээ
оршдог. Уст давхаргын үндсэн урсгалын чиглэл нь голын голидролын дагуух тунамал
хурдасаар зааглагдан, урсгалын чиглэлтэй зэрэгцээ байрладаг байна. Малчид ундны болон
мал усалгааны бага гүний гар шахуурга болон худгуудыг энэхүү хурдаснаас гаргаж
ашигладаг байна. Эдгээр уст давхаргууд Гашуун Сухайт руу явах зам гадаргуун урсацын
голдиролыг хөндлөн огтлох хэсэг болон уурхайн лицензит талбай болон Гүний Хоолой ай
савын захаар байрладаг. Энд гадаргуун усны урсац байхгүй эсвэл урсацын эргэн тойронд
маш бага хэмжээгээр байх ба нисэх буудлын талбайн орчимд байдаггүй. Эдгээр уст
давхаргуудын гүний усны урсац нь үндсэн голдиролуудын дагуух булаг, шандыг тэтгэж
байдаг. Энэхүү тогтоцын уст давхаргуудыг одоогийн байдлаар Ханбогд сумын малчин ард
иргэд ашигладаг. Уурхайн лицензит талбайн зүүн талд орших Халивын элсний орд газар
зэрэг элсээр бүрхэгдсэн хэсгүүд дээрх сунаж тогтсон аллювийн уст давхаргуудын дээгүүр
тогтсон байдаг. Эдгээр элсэн бүрхүүл нь ерөнхийдөө хуурай бөгөөд гүний усанд ямар ч
хамааралгүй юм.



Цэрдийн уст давхарга – эдгээр уст давхаргууд хожуу Цэрдийн үед хамаарах ба хагарлын
ан цавын сав газар юм. Эдгээр нь доороосоо дээшлэх тусмаа ширхэг нь жижгэрсэн буюу
том ширхэгтэй хурдас дээр суурилаж дээгүүр нь нэвчилт багатай болон ус үл нэвтрэх
хурдасаар хучигдсан байдаг. Энэхүү уст давхаргад гадаргуун усны нэвчилт бага эсвэл огт
байхгүй ба байгалийн тогтоол гүний усанд (маш эртний) тооцогддог бөгөөд хэр удаан
хадгалагдсан эсэхийг нотлох мэдээлэл одоогоор байхгүй байна. Эдгээр нь бага гүний уст
давхаргаас нэвчилт бага эсвэл ус үл нэвчих хурдсаар зааглагдсан байдаг ба цооногийн
аргаар худаг болгон ашиглах боломжтой (Галбын говийн зарим газраас өөрийн
урсгалааараа гадаргад гарч ирж байсан). Галбын говь болон Гүний Хоолой сав газруудын
талбайд, мөн Галбын говийг хөндлөн огтлох Гашуун Сухайт руу явах замын талбайд
тархсан байдаг. Оюу Толгой төсөл энэхүү уст давхаргуудаас ус ашиглах ба үйлдвэрлэлийн
усан хангамжийг Гүний Хоолойгоос, харин барилгын үе шатны хэдэн сарын хугацаанд
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замын барилгын ажилд шаардлагатай усыг Галбын говийн уст давхаргаас хангана. Эдгээр
уст давхаргууд Ханбогдын дэд ай савд мөн адил тархсан байх магадлалтай бөгөөд Ханбогд
сумын ирээдүйн ундны усны хангамжид ашиглах зорилгоор усны хайгуулын өрмийн болон
шинжилгээний ажлыг одоогийн байдлаар явуулж байна (В6.5.10 хэсгээс харна уу).


Ул чулуулгийн уст давхаргууд – Эдгээр уст давхаргууд Палаезойн (Cилур-Девон) ул
чулуулгад хамаарах ба галт уулын үүсэлтэй чулуулгаас тогтсон, олон төрлийн болон
хувирмал суурь чулуулгаас бүтсэн байдаг. Гүний усны урсгал нь ихэвчлэн 30 м болон
түүнээс зузаан, бүс нутгийн ул чулуулгийн хагарлын нөлөөгөөр үүссэн өгөршсөн ул чулуулаг
эсвэл ан цаваар урсах чадвартай. Тухайн бүс нутгийн хэмжээний хагарлын бүс нь
нэвчүүлэх хэсгүүдээс тогтсон цөмрөлт болон судлуудаас тогтсон байдаг. Шавар
давамгайлсан Хожуу цэрдийн хурдсаас Палаезойн хурдсаар бүрхэгдэх нь бага гүнд орших
аллюви болон аллюви/коллювийн уст давхарга болоод ул чулуулгийн хоорондын ус үл
нэвтрүүлэгч давхарга болж өгдөг юм. Дээрхи уст давхаргууд нь шавраар бүрхэгдээгүй
хэсгээр дамжиж, мөн ул чулуулаг болон аллювийн уст давхаргуудын хооронд ус зүйн
хамаарал (гидравлик холбоо)-тай хэсгүүдэд болон Ханбогд нурууны тогтоцтой адил ул
чулуулаг гадаргад ил гарсан хэсгээрээ усаар тэжээгдэж байдаг. Ил уурхайд энэ төрлийн ул
чулуулгийн гүний уст давхарга илрэх ба цаашаагаа өгөршсөн ул чулуулгийн бүсээр тархсан
байдаг. Гүний блокчлон олборлох үйл ажиллагааг энэхүү өгөршлийн бүсийн доор хийх
бөгөөд блокчлон олборлох явцад уг өгөршлийн бүсэд нөлөөлөн гүний уст давхаргыг
чиглэсэн ан цав үүсгэхгүй тохиолдолд энэхүү уст давхаргатай харилцан үйлчлэл байхгүй
гэж үзнэ. Уг ул чулуулгийн уст давхаргыг Оюу Толгой төслийн суурин/барилгын ажлын усан
хангамжид зориулан ашиглаж байна. Ханбогд нурууны орчимд байх ан цавын усаар
тэжээгддэг булаг, шанд буюу уурхайн лицензит талбайн зүүн хэсэгт орших эдгээр ан цавын
усыг зөвхөн малчид ашигладаг.

Эдгээр уст давхаргууд
тодорхойлов.

болон

тэдгээрийн

харилцан

хамаарлыг

дараагийн

хэсгүүдэд

6.5.1 Оюу Толгой уурхайн лицензит талбайн аллювийн уст давхаргууд болон ул
чулуулгийн уст давхаргууд
Оюу Толгойн уурхайн лицензит талбайн эргэн тойрны гүний усны үндсэн нөөц аллювийн болон
бага гүний ул чулуулгийн уст давхаргууд юм. Бага гүний аллювийн уст давхаргууд аллювийн ус
хураах болон гадаргуун түр урсацын жалга, сайрт агуулагдаж байдаг. Оюу Толгойн уурхайн
лицензит талбайн ойролцоогоор 70%-д аллювийн хурдас тархсан байдаг боловч ашиглах
боломжтой уст давхарга нь одоо байгаа голын голидролын хурдастай хамааралтай бөгөөд
нарийн ширхэгтэй шавраар баялаг юм. Гадаргуун түр урсацууд сайтар хөгжөөгүй болон
ихэвчлэн тасалддаг боловч эдгээр аллювийн уст давхаргууд Ундай болон Хүрэн толгойн хэсэгт
хамгийн их тархсан байдаг ба Ундай голтой уурхайн лицензит талбайн өмнөд хэсгээр нийлдэг.
Ундай голын урсгалыг өөрчлөх зураг төслийн хүрээнд хайгуулын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн
бөгөөд Ундай зөөгдмөл хөрсний төлөвлөсөн далангийн зузаан 6 м байна. Энэ нь байгалийн
унаган бүтэц ба бэхжээгүй, сул шаварлаг, элсэн хайрганаас шаварлаг хайрга, элсэрхэг болон
хагас дугуйрсан, маш муу ялгагдсан бүтэцтэй байдаг. Зөөгдмөл хөрс болон өгөршсөн ул
чулуулгийн хоорондын харилцан холбоо хурц ба ул чулуулаг дээд хэсгээсээ дунд зэргээс маш
сул өгөршилд орсон байдаг. Гүний ус урсгах төлөвлөсөн далангийн налуу ойролцоогоор 0.0045
бөгөөд 226 м/өдөр гэсэн нэвчилттэй байх ба урсацын хэмжээ 5 л/сек байна. Урсацын хурд
Ундай голын дагуух болон улирлын чанартай зөөгдмөл хурдсанд агуулагдах усны хэмжээ,
зузаан болон зөөгдмөл хурдас зэргээс ихээхэн хамаарна (ханасан зузаан нэмэгдсэнээр
(гадарга дээрхи усны хэмжээ) нэвтрэх хурдыг нэмэгдүүлэх бөгөөд ижил хэмжээний налуугаар
8л/сек хэмжээтэйгээр урсах болно).
Уурхайн лицензит талбайн хойд талын ихэнх хэсэгт Цэрдийн шаварлаг давхарга тархсан ба
бага гүнтэй Цэрдийн шаварт тунадас мөн шаварлаг элсэнцэр, шаварлаг хайрга болон тунадас
бүхий хөрс уурхайн лицензит талбайн өмнөд хэсгээр тархсан. Цэрдийн гаралтай шавар нь доод
хэсэгтээ уст давхаргыг барьж байдаг элс болон хайрганаас тогтсон хэсгүүдийг агуулах боловч,
ихэвчлэн уст давхаргын ус нэвчүүлдэггүй суурь давхаргыг цэрдийн гаралтай шавар дангаар
бүрдүүлж байдаг. Зураг 6.77 болон 6.8-д харуулснаар Хаягдал хадгалах байгууламж зэрэг дэд
бүтцийн байгууламжуудад үзүүлэх үр дагаваруудыг ойлгох зорилгоор энэхүү Цэрдийн болон
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бүрхэвч аллювийн давхарга мөн тэдгээрийн тархалтыг газрын зурагт нарийвчлан оруулав. ХХБ
болон хаягдал чулуулгийн овоолго зэргийн бага гүний гидрогеологид үзүүлэх үр нөлөөллийн
талаар нөлөөллийн үнэлгээний Бүлэг С4: Топограф, геологи ба хөрс-т дэлгэрэнгүй тусгасан
болно.
Эдгээр бага гүний уст давхаргууд нь борооны усны шууд нэвчилт болон өмнө нь хүчтэй үерт
автагдаж байгаагүй талбай руу ус зөөвөрлөх гадаргуун түр урсацын дагуух улирлын чанартай
гадаргуун усны урсгалаар тэжээгддэг. Үүнтэй нэгэн адил Ханбогд нуруу хөрсний болон
аллювийн хурдсыг даган буух усаар тэжээгдэж байдаг. Ойр орчмын ус хураах талбайн дагуух
бага гүний уст давхаргууд нь орон нутгийн малчдын ахуйн болон мал усалгааны үндсэн эх
үүсвэрт тооцогддог.
Төслийн талбайд тархсан суурь ул чулуулгийн ус нэвчилт маш бага хэдий ч 120 м хүртэл гүнтэй
байхаар төлөвлөж буй Баруун өмнөд ба Төвийн ил уурхайнуудын орчимд өгөршлийн болон ан
цавын хоёрдогч нэвчилт түгээмэл тохиолддог. Тус хоёр талбайд хийгдсэн хайгуулын
өрөмдлөгөөр (буцах эргэлтэт буюу БЭ) даралтат ус түрэн гарч ирсэн бөгөөд 8 л/сек-ийн
ундаргатай байсан ба энэ нь ялангуяа өгөршсөн бүсээс дараагийн тунамал хурдас руу шилжих
20-100 м гүнд тохиолдож байсан. Зарим тусгаарлагдсан тогтоцоос бусад тохиолдолд, 120 м-ээс
доош гүний өрөмдлөгөөр ус агуулагч ан цав маш бага тааралдсан ба ус нэвчилт маш бага
болох нь харагдаж байсан. Босоо ам №1-ыг ухахад буюу газрын гүн рүү доошлох тусам ус
бараг илрээгүй нь дээрх үнэлгээг нотолж байна. Ил уурхайгаас гарсан хаягдал чулуулгийн
овоолгод хийсэн геохимийн туршилтаар чулуулаг нь хүчил үүсгэх чадвартайг тогтоосон (Бүлэг
5.4.10-ийг үзнэ үү) боловч гүний усны суурь судалгаагаар усны бүтцийг хүчиллэг байна гэх
нотолгоо гараагүй буюу гүний усны хяналт шинжилгээний үр дүнгээс нийт талбайн хэмжээнд рН
нь бага шүлтлэгтэй байгаа нь тогтоогдсон байна.
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Зураг 6.7: ХХБ болон гүний усны хяналт шинжилгээний худгуудын бага гүний
геологийн зураг

Эх сурвалж:
Клон Криппен Бергерийн өгөгдөл (2010), Оюу Толгойн хаягдал хадгалах
байгууламж (аллювийн орд газруудыг харуулаагүй болно)
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Зураг 6.8: Уурхайн лицензит талбайд баруунаас зүүн тийш хийсэн геологийн хөндлөн
огтлол
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2004 онд Акуатэрра компаний явуулсан уурхайн шүүрлийн усыг шавхах судалгааны хүрээнд
хийсэн нэвчилтийн шинжилгээгээр ихэнхи үндсэн хагарлын бүсүүдэд өрөмдлөг хийн, эдгээр
хагарлууд нь гүний усны урсацад ямар нэгэн тусгаарлагч болж байгаа эсэхийг тодорхойлох
туршилтыг явуулсан байна. Энэхүү өрөмдлөгийн ажлын үр дүнгээс эдгээр хагарлуудыг хаах ба
шаварлаг хурдсаар бөглөх шаардлагатай болохыг тодорхойлсон. Ус нэвчилтийн туршилтаар ус
-2
нэвчүүлэх чадвар нь өгөршсөн дээд ул чулуулагтаа 9х10 м/сек-ээс энгийн нэвчилт болох 1х10
4
-8
м/сек-тэй хэсэгт 8х10 м/сек байв.
Зураг 6.7: Суурь гүний усны хаялбар (2004)

Эх сурвалж: Эко Трэйдийн судалгаан дээр үндэслэн хаялбарыг татав (2006),Оюу Толгой төслийн байгаль орчны
нөлөөллийн үнэлгээ, 3-р боть, Олборлолт болон боловсруулалт

Оюу Толгойн уурхайн лицензит талбайн гүний усны түвшний ерөнхий зураглалыг 2004 онд
Акуатэрра усны түвшний хэмжилтэнд үндэслэн, цаашдын дэд бүтцийн байгууламжуудын
талбай, Ундай голын ойр орчмын голдиролуудыг давхцуулан зурагласныг Зураг 6.9-д үзүүлэв.
Мөн 2004 оны байдлаар гүний усны хяналт шинжилгээний цэгүүдийг тэмдэглэсэн ба усны
ялгаатай түвшин, ус зүйн хамаарал, уст давхарга, бага нэвчилттэй хэсгүүд зэргийг нэгтгэн
оруулсан. Түүнчлэн үүнд 2004 оны байдлаар тогтоогдсон гүний усны ерөнхий байдлын таамаг
хэмжээг харуулсан болно. Хэдийгээр ерөнхий төрх байдал нь орон нутгийн гүний усны шатлал
болон усны түр урсацуудтай тохирч байгаа ч эдгээр нь барилгын өмнөх шатанд ашиглагдах
гүний усны түвшинг төлөөлж буй юм. 2004 оноос хэд хэдэн хяналт шинжилгээний нэмэлт
цэгүүдийг чухал байршлууд дээр усны түвшин, шинж чанарыг тодорхойлох зорилгоор
байгуулсан юм (ХЧО болон ХХБ гэх мэт). Түүнчлэн барилгын ажилд зориулан хэрэгцээт усыг
олборлож байсан өгөршсөн суурь чулуулгийн уст давхарга байгаа ба энэ нь ирээдүйд ашиглах
ил уурхайн ойр орчмын гүний усны түвшинг өөрчилсөн болно.
Суурь чулуулгийн болон Ундай гол дагуух уст давхаргуудыг ашигласнаас уурхайн лицензит
талбайд үүсэх уст цооногын суултын зэрэглэл бага байна. Гэсэн хэдий ч аллювийн давхарга
болон голын дагуух гидрогеологийн хэсгүүдийн хоорондын харилцан хамаарлын зэрэглэлийг
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тогтооход хангалттай мэдээлэл хомс байгаагаас суулт үүсэх зэрэглэлийг удаан хугацааны
нөлөөтэй хэмээн таамаглав. Үүнийг нарийвчлан тодорхойлох зорилгоор Оюу Толгойн зүгээс
Ундай голын сувгийн зураг төсөл (гадаргуун геофизикийн аргыг ашиглан), бүтэц болон дийлэнх
нөлөөлөлд өртөж болох эмзэг хэсгүүдэд нэмэлт торолсон пиезометрүүдийг суурилуулж эхэлсэн
юм.
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Зураг 6.10: Өмнөд ил уурхайн байршил дахь усны түвшин

Эх сурвалж: Оюу Толгойн мэдээллийг ашиглав 2010, Оюу Толгой төслийн Усны хяналт шинжилгээний тайлан (орчуулга)
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Энэхүү торолсон пьезометр нь аллювийн хурдаст суурилан суурь чулуулаг ба түүний давхаргыг
багтаах зорилготой хийгдсэн юм. Эдгээр мэдээллийг уурхайн лицензит талбайн гүний усны
загварчлалд одоогийн байдлаар хийгдээд буй шинэчилсэн хувилбарыг сайжруулахад ашиглана. Уг
загварчлалыг тус талбай дахь олон төрлийн уст давхаргуудын гүний усны загварыг сайжруулах уст
давхаргын тусгайлсан тестийн үр дүнгээс гарсан хамгийн сүүлийн үеийн суурь судалгааны
мэдээллүүдийг ашиглан хийж байна. Мөн энэхүү загварчлал нь 2012 онд ил уурхайн олборлолт
эхлэхэд уурхайн ус шавхалтаас эдгээр уст давхаргуудад үзүүлэх нөлөөллийг Оюу Толгой ХХК-д
таниулах боломжийг олгох юм.
Уурхайн лицензит талбайн усны түвшин ерөнхийдөө гүехэн ба Төв болон Баруун өмнөд ил уурхайн
хэсгүүдэд газрын гадаргаас доош 5-15 м, Өмнөд Хьюго болон Хойд Хьюго талбайн орчим илүү гүнд
буюу 20-30 м-ийн хооронд хэлбэлздэг. Уст давхаргуудын хамгийн гүехэн хэсгийг (голчлон Ундай
голын) ихэвчилэн булаг шанд хэлбэрээр ашигладаг.
Усны түвшин нь газрын гадарга, налуугаас хамаарч байдаг ба ихэнхидээ зүүн өмнө тал руугаа
ойролцоогоор 0.4 хувийн ус зүйн налуутай байдаг байна. Гүний усны далан нь талбайн баруун
хойноос зүүн өмнө тал руугаа чиглэсэн хандлагатай ба ихэнхдээ газрын гадарга болон ус хураах
талбайн гадаргаас хамаарна.

Error! Reference source not found.-д үзүүлсэнээр ус шахах цооногууд дээр хийгдэж буй
одоогийн ус шахалтаас шалтгаалан ил уурхай байгуулах талбайн өмнөд хэсгээр гүний усны түвшин
буурахад хүргэж байна. Зурагт ус шахах явц дахь усны динамик түвшинг харуулсан ба ус
шахалтын үед цооногуудын ул чулуулгууд дээрх усны түвшин/пьезометрийн дээд хэсэг буурч буйг
харуулж байна (усны эх үүсвэр). Усны түвшин буурах нь хязгаарлагдмал шинжтэй буюу ул
чулуулгууд нь ус нэвчүүлэх чадвар багатай тул цооногуудын ойр орчимд ажиглагдана.
Зураг 6.11: Өмнөд ил уурхайн ус олборлохоор сонгогдсон худгуудын 2009 оны сар бүрийн
усны түвшин

Эх сурвалж: Оюу Толгой (2010), Оюу Толгой төслийн усны хяналт шинжилгээний тайлан
(орчуулга)
Зураг 6.11-д үзүүлсэн гидрографын зургаас харахад цооногийн түвшин дэх гүний усны түвшин 14 м
хүртэл буурсан байгааг харж болох ба мөн OTRC-874 болон OTRC-928 худгуудаас ус шахах үед
худаг болон ойролцоох хяналтын худгуудийн гүний усны түвшин хэрхэн өөрчлөгдөж буйг үзүүлж
байна. OTRC-928 цооногоос ус шахах нь тогтвортой бус хэмээн үзэж байгаа ба түүний шахах хурд
3
3
2900 м /сар-аас 500 м /сар хүртлээ буурч хяналтын худаг OTRC-221-ийн усны түвшин дээшлэхэд
нөлөөлсөн.
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Хаягдал хадгалах байгууламжийн доорх гүний ус
Уурхайн лицензит талбайн гүний усны түвшний анхан шатны судалгаагаар (Error! Reference
source not found.8-ийг үзнэ үү) ХХБ-ийн доорх гүний ус нь зүүн тийш урсгалтайг харуулж
байгаа ба тухайн орон нутгийн газрын гадаргуун хэлбэрээс хамааралтай болохыг тодорхойлсон.
ХХБ дахь нарийвчилсан нэмэлт өрөмдлөгийн үр дүнд, хяналт шинжилгээний худгуудын
нягтаршилыг нэмэгдүүлж, одоогийн усны түвшинг илүү нарийвчлан тодорхойлох боломжтой болсон
(Зураг 6.8-ийг үзнэ үү). Энэхүү мэдээллээр уг талбайн гүний усны үндсэн урсац нь ХХБ-ийг зүүн
тийш хөндлөн гарч Будаагийн салаа урсац руу далайн түвшнээс дээш 1150 м-ээс 1130 м рүү
доошилж урсдаг байна. Талбайн гүний ус нь ерөнхийдөө газрын гадаргаас 5-15 м доош гүнд болон
зүүн урагш чиглэсэн ус зүйн шатлалтай Цэрдийн шаварлаг/ул чулуулгийн дээд хэсгийн доогуур ус
нэвтрүүлэх чадвар илүүтэй хурдаст агуулагдаж байдаг байна. Олон янзын гүнд болон газрын
хэвгийд суурилуулсан хайрцагласан ус дамжуулах хоолойн усны түвшний ижил төстэй байдлаас
ХХБ-тай зэрэгцээ орших гүний ус хавчигдмал бус байдаг. Гүний усны химийн шинж чанарын
шинжилгээний үр дүн нь ул чулуулаг болон олон янзын гүехэн уст тогтоцуудын хоорондох усны
чанарт мэдэгдэхүйц ялгаа байхгүй байгааг харуулсан байна. Ерөнхийдөө гүний ус нь (хэвийн 6,293
мг/л) гадаргатай ойрхон орших бага гүний устай харьцуулахад давсархаг байдаг (319 мг/л). Үүнээс
үүдэн илүү гүнд байх гүний ус бусад гүехэн гүний уст давхаргуудтай харьцуулахад удаан хугацаанд
тунадаг ба мөн эрдэс-усны харилцан үйлчлэл өндөр болон бага нөхөн сэргэлттэй байдаг. Бүх
төрлийн усанд үндсэн хүчил-шүлтийн тодорхой агууламж (7-оос их) байх боловч илүү гүнд орших
гүний усанд давсны төрлийн агууламж давамгай байдаг ба бага гүний уст давхаргын усанд
бикарбонатын агууламж өндөр байдаг.
Мөн судалгаагаар Будаа гол ба түүний цутгалын дагуух бага гүний ус хязгаарлагдмал буюу
тасалддаг болохыг тогтоосон. Эдгээр аллювийн хурдасын зузаан 4 м хүртэл байж болох боловч
ихэнхдээ 1 метрээр шаталсан дараалалтай байдаг. Орон нутгийн хэмжээнд үүнийг малчид
ашиглаж байсан баримт байдаг (Зураг 6.13 болон 6.14) бөгөөд аллювийн хурдасны Уст баг мод
гадаргуун түр урсацад байрлах Хоёр мод буюу Оюу Толгойн зүгээс хяналт шинжилгээ хийсэн худаг
ордог.
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Зураг 6.8: Хаягдал хадгалах байгууламжийн талбай дахь усны түвшин болоод урсацын
боломжит чиглэл
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Зураг 6.93: Сонгогдсон малчдын гар худгуудын гүний усны түвшин болон уурхайн лицензит талбайн хур тунадасны мэдээ

Эх сурвалж: RPS/Акуатерра2010/11Уурхайн лицензийн гүний усны загварлчлалд зориулсан мэдээлэл, худгуудын байршлыг Зураг 6.10-т харуулав
Тайлбар: Хэвийн бус утгуудыг тойргоор тэмдэглэсэн.
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Малчдын худагт үзүүлэх хур тунадасны нөлөөлөл
Аллювийн уст давхаргад үзүүлэх хур бороо/үерийн нөлөөг уурхайн лицензит талбайн эргэн
тойрны малчдын худгийн Оюу Толгойн хяналт шинжилгээний үр дүнгээр үнэлж болно. Оую
Толгойн одоогийн хашсан талбай дотор суурилагдсан цаг уурын автомат станцын хур
тунадасны хэмжээ мэдээлэл болон малчдын 6 ширхэг гүехэн худгийн усны түвшний
гидрографыг Зураг 6.13-т үзүүлэв. Зураг 6.10-т малчдын 6 худгуудын байршлыг үзүүлсэн ба
уурхайн лицензит талбай орчмын бүх чиглэлд гүний усны мэдээллийг түгээх зорилгоор
эдгээрийг хяналт шинжилгээний цэг болгон сонгосон.
Зураг 6.10: Сонгосон малчдын худгуудын байршил

Дүгт

Бага оорцог 2
Хоёр мод

Улаан толгой
Хөх хад

Эдгээр худгууд Ундай сав газарт болон түүнд цутгадаг түр урсацтай голдиролд байрлах бөгөөд
дөрөвдөгчийн аллювийн хурдаснаас гүний усаар тэжээгддэг. Эдгээр байршлуудын хураангуйг
доор харуулав (Хөх хаднаас эхлэн нар зөв).

▪

Хөх хад: Уурхайн лицензитталбайн Ундай доод налуу хэсэгт болон Ундай, Улаан
толгойн гадаргуун түр урсацуудын цутгалын доод хэсэгт байрладаг. Хөх хадны булгийн
ойролцоо байдаг.

▪

Улаан толгой: Уурхайн лицензит талбайн урсгалын дээр Улаан толгой гадаргуун түр
урсацын голдиролд байрлана, баруун тийш ус хураах талбай томрох ба энэ нь Ундай ус
хураах талбайтай тэнцүү.

▪

Бага оорцог- 2: Улаан толгойн гадаргуун түр урсацын бага цутгал болох Хүрэн толгойн
баруун хойно байрладаг.

▪

Буйлсан хөөвөр: Уурхайн лицензит талбай дахь Ундай ус хураах талбайн дээд налууд
байрладаг.

▪

Дөгт: Будаа сайрын цутгал болох Халив түр урсацын голдиролд байрлана.
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▪

Хоёр мод: Будаа сайрт цутгах Уст баг болон Халив цутгалын хэсэгт байрладаг, энэхүү
сайрын аллювийн хурдас маш муу хөгжсөн ба урсгал нь тасардаг. Уг худаг нь уурхайн
лицензит талбайгаас малчдын өвөлжөөг нүүлгэн шилжүүлсний дараагаар үлдсэн
худгуудын нэг бөгөөд аллювийн хурдасны захаар тусгаарлагддаг.

Зураг 6.13-т үзүүлснээр гүний усны түвшний шинж чанарт зарим нэгэн нийтлэг хэв маяг
ажиглагдсан. Үүнд:

▪

Их хэмжээний бороо (бүх тохиолдолд биш) ороход маш хурдан өөрчлөгддөг бөгөөд
бороо орох бүрт бүх ус хураах талбайд нөлөө үзүүлдэггүй юм. Түүнчлэн цаг уурын
хяналт шинжилгээний талбайн гадна орох хур тунадастай холбоотойгоор зарим
тохиолдолд үерийн ус урсдаг учраас Оюу Толгойн цаг уурын станцад бүртгэгддэггүй.

▪

Хур тунадаснаас гүний ус сэлбэгдэхтэй уялдан түүний түвшин 0.3-0.5 м-ийн хооронд
хэлбэлзэнэ.

▪

Үерийн дараах гүний усны түвшин аажмаар буурч гадаргуун түвшнээс 0.8-1.8 м-ээр
доошилж, үерийн өмнөх тогтмол түвшиндээ хүрнэ (суурь түвшин).

Зураг 6.13-т харуулснаар худаг тус бүр дээр хийсэн судалгаагаар Хоёр мод, Дөгт болон
Буйлсан хөөвөр зэрэг худгуудад усны түвшин ерөнхийдөө нэмэгддэг болохыг тогтоосон. Эдгээр
худгууд уурхайн лицензит талбайн хойд хэсэгт байх уул толгодоос урсан буух усыг хүлээн
авдаг. Харьцуулалтаас хархад баруун хэсэгт уул толгодоос усыг хүлээн авдаг Өлзийт сайрт
байрлах Улаан толгой худгийн усны түвшин буурдаг байна. Хөх хад болон Бага оорцог зэрэг
хэсгүүдэд усны түвшин харьцангуй тогтмол байна. Тус 2 худгууд ижил шүүрүүлэх сувагт
байрладаг ба дээд болон хотгор хэсэгтээ маш төстэй бөгөөд энэхүү системийн дагуу байрлах
хоорондоо хамааралтай сайрууд юм.
Үерийн дараах гүний усны түвшний улирлын шинжтэй бууралт уст давхаргын нөөц мөн адил
багасч байгааг илтгэнэ. Бууралтын шалтгаан дараах зүйлстэй холбоотой:

▪

Хажуугийн урсгал (аллювийн хурдасны доошлох градиент, өгөршсөн чулуулаг буюу
гидрогеологийн нэгжтэй ойр очих гэсэн 2 чиглэлтэй);

▪

Босоо урсгал (гидрогеологийн нэгжийн доогуур);

▪

Гүехэн уст давхаргын шууд ууршилт

▪

Малчдын ус ашиглалт гэх боловч малчдын ус ашиглалтын хэмжээг харахад энэ нь гол
шалтгаан болохоор биш байна.

Улаан толгойгоос бусад дээр дурдсан худгуудийн гүний усны суурь түвшин буураагүй байгааг
ажиглалтаар тогтоогдсон бөгөөд энэ нь уурхайн талбайд барилга байгууламжийн ажилд
зориулан ус ашигласнаар эдгээр худгуудийн усны түвшин өөрчлөгдөхгүй байгааг харуулж
байна. Бага-оорцог-2 болон Буйлсан хөөврийн гүний усны суурь түвшинд 0.5 м-ийн өсөлт
тэмдэглэгдсэн (2009 оны 5 дугаар сараас хойш Бага оорцог-2 худагт ба Буйлсан хөөвөрт
сүүлийн 3 жилд тогтвортой өсөлт илэрсэн байна) бөгөөд үүнийг одоогийн байдлаар тайлбарлах
боломжгүй ба нэмэлт судалгаа явуулсны үндсэн дээр тодорхойлно. Улаан толгойн худгийн
(уурхайн зөвшөөрөлтэй талбайгаас 2.5 км зайд, Ундай гол болон Оюу толгойн усан хангамжийн
байгууламжаас 7 км зайд байрладаг) гүний усны суурь түвшин Бага оорцог-2-той харьцуулахад
2009 оны дундаас хойш буурч байгаа бөгөөд 2010 онд борооны дараа бага хэмжээний өсөлт
тэмдэглэгдсэн байна. Энэхүү өсөлт орон нутгийн чанартай бөгөөд Улаан толгойн худаг нь бусад
6
худагтай харьцуулахад Ундай голын сав газрын хүрээнд боловч дэд ус хураах талбайд
хамрагддаг, барилга байгууламжийн үед ус олборлосон худгаас хэт хол тул нөлөө байхгүй юм.
Улаан толгойн ус хураах талбайд хэд хэдэн удаа үер буусан нь тогтоогдсон бөгөөд Ундай
болон Улаан толгойн цутгалууд нийлдэг саарийн доод налуу буюу эдгээр урсацуудаас
тэжээгдэж байдаг Хөх хадны суурь түвшинд бууралт илрээгүй юм. Үүнээс үзэхэд Ундай доод
хэсэгт хангалттай хэмжээний усан хангамж байдаг гэж үзэх ба бусад жижиг саариудаас Улаан
толгойн саарьт хязгаарлагдмал хэмжээний сэлбэх ус очдог гэж үзэж байна.

6

Оюу Толгойн цаг уурын станцад хур тунадасны тохиолдлыг тэмдэглэдэг тул Ундайн голын ус хураах
талбайн бусад хэсгүүдийн урсацыг тэтгэх хур борооны тохиолдол бүртгэх боломжгүй юм.
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Эдгээр явцын дундаас олж авсан мэдээллийг Оюу Толгой төслийн урсацыг хэмжих цэгүүд,
7
нэмэлт пиезометрүүд, 2011/2012 онуудад урсгалын дээд хэсэгт суурилуулсан бороо хэмжигч
зэргээс бүрдүүлж хяналтын системийн загварыг хийх, гадаргуун урсац ба гүехэн уст давхаргыг
судалж ойлгоход ашиглана. Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт ойролцоогоор малчдын
ашигладаг 35 худаг хамрагдсан. Энэхүү хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд Оюу
Толгой төслөөс цуглуулсан баримт мэдээллийг гадаргуун усны урсгал болон бага гүний уст
давхаргуудын шинж байдлыг ойлгоход ашиглах ба мөн малчдын ашигладаг худгуудын усны
түвшний талаар илүү ойлголттой болоход ашиглана. Эдгээр 6 худгуудад хийсэн судалгааны үр
дүн уурхайн лицензит талбайн 10 км-ийн дотор байх бусад худгуудад мөн адил байгаа бөгөөд
эдгээрийг цаашид усны олон жилийн дундаж түвшинд гарах өөрчлөлтүүдийг тодорхойлох
зорилгоор Оюу Толгой төслийн зүгээс ашиглах болно. Ингэснээр мөн малчдын зүгээс гарах
аливаа асуудлыг тодорхойлох болон тохиромжтой бууруулах арга хэмжээг авах шийдвэр
гаргахад ашиглана.
Уурхайн лицензит талбайн ойролцоох эрт дээр үеэс ашиглаж ирсэн малчдын худгууд
Оюу Толгойн уурхайн лицензит талбайн төвөөс 10 км-т байх уурхайн лицензит талбайтай
зэрэгцээ орших аллювийн хурдаснаас гаргасан малчдын өвөлжөөндөө ашигладаг гар худаг
ойролцоогоор 10 орчим байна. Эдгээр худгуудыг мал усалгаа болон ундны хэрэглээндээ
ашигладаг.
2004 онд хэрэгжүүлсэн малчдын өвөлжөөг нүүлгэн шилжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд уурхайн
лицензит талбайн 10 км-ийн радиуст дотор байрлах өвөлжөөнүүдийг нүүлгэн шилжүүлсэн.
Нөлөөлөлд өртсөн малчдад уурхайн лицензит талбайн гадна талд орлуулах худаг гаргаж өгсөн
ба (10 км-ийн гадна бүсэд) мөн талбайн зүүн захад хоёр худаг (Хажуу хөөвөр ба Хоёр мод)
шинээр гаргаж (Зураг 6.2-ийг үзнэ үү), уурхайн лицензит талбайд байх хуучин худгуудыг
ашиглалтаас гаргасан. Хажуу хөөвөр болон Хоёр мод зэрэг газруудад худаг шинээр гаргаснаас
гадна, уг худгуудаас ус ашиглаж байсан холбогдох өвөлжөөг мөн адил шинээр барьж өгсөн.
Будаа ус хураах талбайн Хажуу хөөвөр, Хоёр мод худгууд болон тасалдсан дөрөвдөгчийн
аллювийн хурдасны ус зэрэг нь эдгээр сайруудын дагуу ажиглагддаг. Нутгийн оршин суугчид
эдгээр худгуудыг ашиглах эрхтэй бөгөөд барилгын ажлаас тодорхой хэмжээний алслагдмал
зайд байгаа учраас харьцангуй бага нөлөөлөлд өртөх юм. Үйлдвэрлэлийн шат бүрэн эхэлмэгц
эдгээр худгуудыг ашиглахыг хориглох ба малчдын хувьд Оюу Толгой төслийн зүгээс шинээр
гаргаж өгсөн худгуудаас усны хэрэглээгээ хангах юм. Гадаргуун урсацын голдиролын дагуух
ашиглагдаж байсан малчдын өвөлжөө, худгуудын байршлуудыг Зураг6.11-т дүрслэв.

7

Акуатэрра 2010; Оюу Толгой уурхайн гидрогеологийн үнэлгээний тайлан, ашиг.мат U25D/111c 2010 оны
12- р сарын 9
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Зураг6.11: Нүүлгэн шилжүүлсэн малчдын өвөлжөөний байршил

Төсөлд хэрэгцээтэй хэсгүүд болох нисэх буудлын байгууламж, Гүний Хоолой уст цооног, усны
шугам хоолой болон Гашуун Сухайт хүртэлх төслийн дэд бүтцийн зурвасын нөлөөлөлд өртөх
өөр бусад малчдын өвөлжөө тогтоогдоогүй болно.
Гүний усны чанарын хяналт шинжилгээ
Арга зүй
Оюу Толгой төсөл 2002 онд анх гүний усны чанарын хяналт шинжилгээ хийж эхэлснээс хойш
тогтмол сайжруулсаар ирсэн бөгөөд дээжний тоо хэмжээ, түүний давтамж болон шинжилгээ
судалгааны хүрээ хамтдаа өргөжиж байна. Одоогийн хяналт шинжилгээг Оюу Толгой, Гүний
Хоолой болон Галбын говийн талбай дахь цооног, гар худаг болон гол горхиноос улирал тутамд
дээж авах байдлаар хийдэг. Хяналт шинжилгээний аргачлалыг стандарчлан тогтоосон ба усны
дээж авахын өмнө автомат хэмжигч суурилуулаагүй тохиолдолд СОЛИНСТ (SOLINST) 101
загварын усны түвшин хэмжигчээр усны түвшинг хэмжиж тэмдэглэдэг. Гар худаг болон гол
горхины усны чанарын үзүүлэлтийг хэмжих зорилгоор Нi 98130 Waterproof pH ба E.C, TDS
загварын багажуудыг ашиглаж байна. Авсан дээжийг 500 мл-ийн ариутгасан, вакуумжуулсан
хадгалах саванд хийнэ. Савны гадна ханан дээр дээж авсан цэгийн нэр, он сар өдрийг хаяглаж
тухайн дээжийг усны чанарын ямар үзүүлэлтийг тодорхойлохоос хамааран дотоод гадаадын
лабораториуд руу явуулдаг.
2010 оны хяналт шинжилгээний ажил маш өргөн хүрээг хамарсан бөгөөд үүнд нийтдээ 333 уст
цэгээс дээж авснаас 231 уст цооног, 94 худаг болон 8 булаг шанд зэрэг багтсан юм. Эдгээр
цуглуулсан мэдээг 2009 оныхтой харьцуулсан дүнг Хүснэгт 6.1-д харуулав.
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Хүснэгт 6.1: Усны хяналт шинжилгээний мэдээ цуглуулсан цэгүүд
2009
Байршил

2010

Цооног,
хяналтын
худаг

Малчдын
худаг

Булаг
шанд

Цооног,
хяналтын
худаг

Малчдын
худаг

Булаг
шанд

Оюу Толгой

58

6

0

118

20

0

Гүний Хоолой

85

59

1

91

49

2

Галбын говь

16

5

0

12

5

0

Ундай голын
сайр

0

19

6

10

20

6

159

89

7

231

94

8

Нийт дүн

255

333

Хяналт шинжилгээний үр дүнгээс сонгон авсан мэдээллүүдийг дараах хэсгүүдэд оруулав.
Ерөнхийдөө гүний болон гадаргуун усны түр зуурын өөрчлөлтүүдийг бодитоор үнэлэх
боломжийг олгохын тулд аль болох урт хугацаанд тогтмол хяналт шинжилгээ хийж байсан
цэгүүдийн мэдээг сонгосон.
Уурхайн лицензит талбай дахь гүний усны хяналт шинжилгээний үр дүн
Гүний усны хяналт шинжилгээг 2002 оноос уурхайн лицензит талбайн доторх болон ойр орчмын
сонгогдсон худгуудаас хийж эхэлсэн ба 2004 оноос улам өргөжүүлэн хяналт шинжилгээний
сүлжээг байгуулсан билээ. Шинжилгээнд дараах үзүүлэлтүүдийг хамруулсан байна. Үүнд:
Физик химийн
үзүүлэлт:

pH, температур, цахилгаан дамжуулалт, нийт ууссан хатуу биет (НУХБ)
(хээрийн), хатуулаг

Үндсэн ион:

Кальц, магни, кали, натри, фтор, сулфат, хлорид, нитрат

Металл:

Төмөр, хүнцэл, кадми, хром, зэс, хар тугалга, никель, цайр, мөнгөн ус

Дээрх металлын агууламжийн хязгаарыг хэтэрсэн ямар ч металл уурхайн лицензит талбайд
байх булаг шанд, худаг болон уст цооногуудаас авсан металлын концентрацийн анализаар
илрээгүй юм. Хамгийн их концентрацийн илрэлийг доорх хүснэгт 6.2-т харуулав. Уг үр дүнгээр
металлын концентрацын түр хугацааны өөрчлөлт илрэхгүй бөгөөд өндөр концентраци илэрсэн
нь хуурамч-эерэг болох төлөвтэй байна: жишээ нь нэмэлт анализын үр дүнгээс ижил
концентраци илрээгүй болно.
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Хүснэгт 6.2: Уурхайн лицензит талбай дахь булаг шанд болон гүний усанд хийсэн
металлын анализын үр дүн 2005-2010
Металл

Тэмдэглэгдсэн
хамгийн өндөр
концентраци
(мг/л)

ДЭМБ-ын
ундны усны
стандарт
(мг/л)

Тайлбар

Хүнцэл

0.0772

0.01

Хяналтын цооног CC-04, илрэлийн хязгаар 0.04 мг/л.
2007 онд тогтоосон боловч 2009 болон 2010 онд
хйисэн нэмэлт анализаар илрэлийн хязгаар болох
0.04 мг/л-ээс дээш хэтэрсэн концентраци илрээгүй.

Кадми

илрээгүй

0.003

Илрэлийн хязгаараас болох 0.005 мг/л-ээс дээш
байхгүй

Хром

0.0082

0.05

Нэмэлт анализаар илрэлийн хязгаар болох 0.005 мг/лээс бага байсан боловч Хөх хад худагт илэрсэн (булаг
шандад илрээгүй)

Зэс

0.025

2

Хар тугалга

0.08

0.01

Хяналтын цооног BH07-09PZ илрэлийн хязгаар болох
0.005 мг/л-ээс дээш хамгийн бага

илрээгүй

0.02

Илрэлийн хязгаараас дээш хэтэрсэн үр дүн байхгүй

1.71

3

Шинжилгээний худаг CC-02 2007-2010 оны хяналтын
хугацааны турш 0.01-ээс 1.71 хүртэлх концентрацитай
байсан.

0.0005

0.001

Нэг багц дээжинд маш бага илрэлсэн болох нь
тэмдэглэгдсэн (ерөнхий илрэлийн хязгаар 0.005 мг/л).

Никель
Цайр
Мөнгөн ус

Хяналтын цооног OTRC-148

Энэхүү усны суурь судалгааны чанарын мэдээллээр Оюу Толгойн талбайн гүний усны химийн
найрлагын ерөнхий шинж чанар болон хандлагыг тодорхойлох боломжийг олгоно. Ундай голын
ойролцоох хяналтын худгийн чанарын шинжилгээгээр нийт ууссан хатуу биет (НУХБ)-ийн
агууламж 500 мг/л-ээс бага байхад түүнээс зайдуу холдох тутам Оюу Толгойн ил уурхайгаас
баруун урагш энэхүү хэмжээ өсч Ундай голоос зайдуу хойд зүгт, ил уурхайн баруун урагш
оршдог цэнгэг болон давстай бохир устай газраас харагддаг зэргэлдээх ихэнх цооногт НУХБ
ихсэх хандлагатай байв (1,500 мг/л-ээс ихгүй). Ийнхүү Ундай гол орчмоор НУХБ бага хэмжээтэй
илэрсэн нь энэхүү голоор сэлбэгддэг тогтоцын онцлог болон шавар багатай хөрс борооны
урсацыг шууд шингээн авдагтай тус тус холбоотой болно. Эдгээр Ундай голын дагуух болон
тэдгээртэй адил төстэй усны сувгуудын илүү цэнгэг (давслаг багатай) гүний усаар малчид
малаа усалсаар иржээ.
Төв Оюу талбайгаас хойд зүгт орших Хьюго ордын орчимд усан дахь давсжилтын хэмжээ
нэмэгдэж 1500-11000 мг/л хооронд өөрчлөгдөж байв. Давсжилтын хэмжээ ихэссэн шалтгаан нь
усаар сэлбэгддэггүй хурдас (Цэрдийн шавраар хучигдсан), усны нэвчилт багаас гадна он удаан
хугацаагаар хүн ам суурьшиж байсан явдал юм.
Гүний усны орон зайн тархалтын зэрэгцээ Оюу Толгойн химийн хяналт шинжилгээний үр дүнг
Зураг 6.12 болон Зураг 6.13-т үзүүлсэн бөгөөд эдгээр зургаар байгалийн түр зуурын
өөрчлөлтүүдийг хянадаг. Малчдын өргөн хэрэглэдэг устай холбоотой гүехэн уст давхаргад
натри, сулфатын ион давамгайлж, хлорид, кальци агуулагдаж байдаг байна. Шинжилгээний
дүнгээс харахад зарим худгийн усны чанар удаан хугацаанд нилээд тогтмол байсан ба жишээ
нь Дөгт худаг тогтвортой байхад Хөх хад зэрэг худгуудад (Зураг 6.13) гарсан түр зуурын
өөрчлөлт нь улирлын чанартай “угаагдал” болон гүехэн гүний усны зарим хэсэгт хуримтлагдсан
давсны шилжилтээс үүдэлтэй байна. Өмнө дурьдсанаар эдгээр худгууд бүгд барилгын ажилд
ашиглах цооногийн ус шахах төхөөрөмжийн нөлөөллөөс хол зайд байрлах ба байгалийн эсвэл
малчдын нөлөөлөлтэй байж болдог (шахах үйл явцын дараагаар бага эсвэл илүү давсжилттай
ус худгаас гарч магадгүй).
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Зураг 6.12: Үндсэн катионууд болон Дөгт худгийг ашигласан хугацаа
250.00

mg/l

200.00
150.00

Sodium
Натри

100.00

Сульфат
Sulphate

50.00

Хлорид
Chloride
Кальци
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Зураг 6.13: Үндсэн катионууд болон Хөх хад худгийн ашигласан хугацаа
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Уурхайн лицензит талбайн дотор болон ойр орчмын гүний усны чанар бага зэргийн шүлтлэг
бөгөөд ихэнх гүний усны pH хэмжээ 7-8-ын хооронд байв. Талбайн гүний усанд хүчлийн
агууламж илрээгүй байна. Мөн металлын концентрацийн хувьд бүгд ерөнхийдөө бага,
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс доогуур байв. Гүехэн уст давхаргын усны хатуулаг зөөлнөөс бага
зэргийн хатуулагтай байгаа нь ундны усанд хэрэглэхэд тохиромжтой.
Уурхайн лицензит талбай дотор болон ойр орчмын усны чанарын мэдээ нь Оюу Толгой орд
газрын баттай суурь судалгааны үр дүнтэй хослон үнэлгээний үндсэн нэгж болгохын зэрэгцээ
уурхайн ашиглалтын үеийн гүний усны чанарыг хянахад ашиглагдана.

6.5.2 Дэд бүтцийн зурвасын дагуух бага гүний уст давхаргууд
Суурь судалгаагаар барихаар төлөвлөж буй замын чиглэл болон дэд бүтцийн зурвасын дагуу
малчдын худгуудыг олж тогтоосныг Error! Reference source not found.-д дүрслэв.
Эдгээр худгууд бага гүний гар худгууд бөгөөд сайр, садаргын болон ан цавын усаар тэжээгддэг
газрын гадаргад ойр, хязгаарлагдмал уст давхаргууд юм. Замын барилгын болон ашиглалтын
үйл ажиллагаанаас үүсэх нөлөөллөөс үүдэн нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай худаг одоогоор
гараагүй ба нүүлгэн шилжүүлэх малчин өрх мөн адил байхгүй юм. Оюу Толгойн зүгээс эдгээр
уст цооногуудад хяналт шинжилгээ хийснээр усны чанар болон түвшинг үнэлэх, мөн үүнтэй
адилаар бусад талбайд илэрч буюу үнэлж болох нөлөөллүүдэд дүн шинжилгээ хийж байна.
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Зураг 6.14: Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын зам болон төлөвлөж буй усан хангамжийн худгуудын дагуух малчдын худгуудын байршил
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Барилгын усан хангамжийн үндсэн цооногууд Галбын говийн төв хэсэгт, хамгийн ойр орших
малчны худгаас (Баруун зам) өмнө зүгт 1.4 км-т байрладаг. Оюу Толгойн цооногууд 200-220 м
гүнтэй ба Цэрдийн хурдаснаас усыг ашиглаж байгаа тул малчдын худгийг тэжээдэг бага гүний
уст давхаргаас ашиглахгүй юм. Хойд замын хэсэгт нэмэлт цооногууд ашиглагдах боломжтой ч,
одоогоор хараахан эцэслэн шийдэгдээгүй байна. Эдгээр нэмэлт цооногуудыг газрын гадаргаас
90-120 метрийн гүн дэхь тодорхой шалгагдсан интервалаар ан цавын чулуулаг уст давхаргаас
ус татаж ашиглана. Хамгийн ойр байрлах малчдын худаг (талбай дахь бага гүний уст
давхаргаас тэжээгддэг Гашуун сухай) боломжит нэмэлт цооногоос өмнө зүгт 770 метрт байна.

6.5.3 Гүний Хоолой сав газрын бага гүний гидрогеологи
Бага гүний уст давхарга нь хэдийгээр Гүний Хоолой ус хураах талбайн ихэнх хэсэгт тархсан
бага гүний Дөрөвдөгчөөс өнөөг хүртэлх аллювийн хурдсанд харилцан адилгүй тогтворжсон
байдаг ч зөвхөн голын голидролын дагуу илүү их хөгжсөн байдаг. Бага гүний уст давхарга нь
шууд хөрс рүү нэвчих хур борооны усны нэвчилтээр, ялангуяа голын голидролын дагуу хур
борооны усны урсгалаар тэжээгддэг. Эдгээр бага гүний уст давхаргууд нь ихэвчлэн голидролын
дагуу бүрэлдсэн ба тэндээс малчид гар худаг гарган унд, ахуй, мал усалгааны хэрэгцээг
хангадаг.
Энэхүү талбайг эрт дээр үеэс малчид бэлчээр болгон ашиглах зорилгоор буюу тодорхой бага
гүнд гүний ус тогтмол байх Дөрөвдөгчөөс өнөө үеийг хүртэлх аллювийн хурдсанд гар худгийн
сүлжээг үүсгэсэн байна. Дөрөвдөгчөөс өнөө үеийг хүртэлх хурдсын уст давхарга сайн хөгжөөгүй
талбайд малчдын худаг байхгүй байна. Гүний Хоолой сав газарт малчдын гар худгууд сайтар
хөгжсөн, хангалттай зузаантай уст давхарга бүхий гадаргуун усны урсацын голдирол дагуу
байрладаг онцлогтой. Error! Reference source not found.–д үзүүлснээр малчдын
худгууд Гүний Хоолой сав газрын өмнөд болон төвийн хэсгийн хойд өргөгдсөн талаар
хязгаарлагдаж байна (урсац бүрэлддэг хад чулуутай талбайн зэрэгцээ зүүн талаар орших
гадаргуун усны урсацын голдиролын дагуу). Оюу Толгойн ашиглахаар төлөвлөж буй цооногийн
талбайн хооронд бага гүний устай талбай байдаггүй тул малчдын худаг байхгүй (Зураг 6.25).
8

Орон нутгийн малчидтай хийсэн уулзалтаар одоогийн ашиглаж буй зарим худгууд жилийн
туршид тогтмол устай байдаггүй, зөвхөн хур борооны дараах хэдэн сард ашиглах боломжтой
байдаг ба үүнд Гүний Хоолойн сав газрын хойд хэсэгт байрлах (Зураг 6.19-г үзнэ үү) Улаан
Толгой (HW04) худаг орох ба хязгаарлагдмал дээд ус хураах талбайтай юм. Хэд хэдэн худгууд
тодорхой тогтсон голын голдирол дээр байрлаагүй боловч (Шар дов (HW05) Гүний Хоолой сав
газрын хойд тал болон өмнө хэсэгтээ Суурийн шаваг (HW13) байрладаг) ус хураах талбай
ихтэй, хур борооны дараа маш том талбайг хамарч урсдаг тэгш гадаргатай талбайд байрладаг.
Ийм газруудад ус нэвчих чадвар багатай шавар давамгайлсан бага гүний уст давхаргууд
томоохон хэмжээний талбайг хамардаг.
Гадаргуун усны урсацын голдирол дагуух худгуудын усны түвшин гадаргад ойр буюу ихэнхдээ
гадаргуун түвшнээс доош (ГТД) 50 метрт байрлах Цэрдийн гүний уст давхаргын системд
өрөмдсөн цооногуудын усны түвшнээс хамаагүй бага байдаг. Үүнээс үүдэн бага гүний уст
давхаргууд доош унжсан тогтоцтой байдаг ч бүх хэсгүүдэд ийм тогтоцтой байгаа эсэхийг
хараахан тогтоогоогүй. Уг асуудал цаашдаа буюу 2011/2012 оны судалгааны ажлын хүрээнд
Гүний Хоолой сав газарт үргэлжлэх болно. Галбын говийн сав газарт мөн адил дээрх судалгааг
дараа дараагийн хугацаанд хийхээр төлөвлөж байна.
Оюу Толгой төслийн зүгээс 2002 оноос эхлэн малчдын худгуудыг сонгон усны түвшний хяналт
шинжилгээг хэсэгчлэн хийж эхэлсэн бөгөөд 2004 оноос бүх худгуудад тогтмол хийх болсон.
Голлох худгууд дээрх усны түвшний хэмжилтийг хийхдээ мал усалгаанаас үүдэн худгийн усны
тогтмол түвшинг хөндөхөөс өмнө хийхээр хугацааг зохицуулж байсан ч мэдээлэл хангалттай
байж чадаагүй. Тиймээс малчдын худгууд дээрх мэдээллийг сайжруулах зорилгоор Оюу
Толгойн зүгээс эдгээр гар худгуудтай зэрэгцээ хяналт шинжилгээний нэмэлт цооногуудыг гарган
тоноглосон.

8

Акуатерра (2008), Гүний Хоолой уст давхарга, Гүний усны шинжилгээ, нөөцийн үнэлгээ – 2007 (Усны
эрэлт, хэрэгцээг дахин хянаж, зассан), Aquaterra Consulting Pty Ltd, 2008 оны 3 сар
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Зураг 6.15: Гүний Хоолой сав газар дахь далчдын ашигладаг худгийн байршил
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Эдгээр нэмэлт цооногуудыг байгуулснаар Оюу Толгой нь бүс нутгийн бага гүний уст давхаргын
геологийн шинж чанарыг тодорхойлох боломжтой болж байна. Талбайн зүүн хэсэгт байрлах
Булантойром (HW01)-оос бусад бүх худгууд нь элс, хайргархаг (7 м –ээс илүү зузаантай) уст
давхаргатай, газрын гадаргадаа нарийн ширхэгтэй шавраар хучигдсан, доороо 10 м-ээс ч илүү
улаан наанги шавар давхаргаар үелсэн байдаг ба үе давхарга бүр нарийн ширхэгт шавар бүхий
элс, хайрган бүтэцтэй байна. Гүний Хоолойн зүүн хэсэгт байрлах Булантойромын (HW01) бага
гүний уст давхаргын геологийн тогтоц нь 20 м орчим элс, хайрган хурдас буюу худаг гаргасан
хэсэг дээр 10 м–ээс илүү шаварлаг хурдас тогтсон байдаг. Энэхүү гүний худгийн тогтоц нь
Гүний Хоолой дахь бусад худгуудаас ялгаатай нь бага гүний усаар тэжээгддэггүй юм. Сав
газрын өмнөд захаар байрлах худгууд нь ашиглахаар төлөвлөж буй цооногуудтай хамгийн ойр
ба 30-50 м-ээс илүү шаварлаг хурдас бүхий гүний уст давхарган тогтоцтой (хяналт
шинжилгээний цооногууд нь хамгийн гүн нь 50 м –ээс хэтрэхгүй). Сав газрын захаар байрлах
малчдын худгууд болох зүүн хойно орших Улаан толгой (HW04) болон зүүн өмнө орших
Булагбаян худагт бага гүний ул чулуулаг илэрдэг: 19 ба 29 метрт занараас тогтсон ул чулуулаг
тус тус илэрнэ.
Малчдын худгуудтай зэрэгцээ орших хяналт шинжилгээний цооногуудад хийсэн шинжилгээнд
тодорхой гүнд хийсэн нэмэлт ус хэмжилтийн цэгүүд мөн орно. Эдгээр цэгүүдийг 2008 онд
суурилуулсан ба малчдын аливаа үйл ажиллаагааны нөлөөлөл үзүүлэхгүйгээр сар бүр хяналт
хийж бага гүний уст давхаргын мэдээллийг цуглуулсаар ирсэн байна. Дээжлэлт хийхээс өмнө
бүх цооногуудыг сайтар цэвэрлэх хэрэгтэй болсон бөгөөд доод хурдас руу өрөмдөх үед уст
формац руу орох өрмийн шаврыг цэвэрлэхэд маш хүнд болж байсан юм.
Гүний Хоолой уст давхаргын талбайн усны түвшний хэмжилт хийгдсэн малчдын худгуудын
байршил (Шинэ ус, Овоо цав, Булантойром) болон тэдгээрт хамаарах шинжилгээний
цооногуудыг Зураг 6.16-т үзүүлэв. Мэдээллээс харахад урт хугацааны туршид усны түвшин
байнга тогтвортой байсан бөгөөд нэгдүгээрт, малчид маш бага ус ашиглаж байсан хоёрт,
энэхүү хяналт шинжилгээний хугацаанд суурь түвшнээс илүү гарсан, мөн усны түвшинг
нэмэгдүүлэх улирлын чанартай нөхөн сэргэлт ажиглагдаагүй (метрийн өөрчлөлт) байна. Бага
гүний уст давхаргын усны түвшний хэлбэлзэлийн хэмжээ нь гадаргуун урсацын голидролын
градиент, уст давхаргын ус нэвчүүлэх чадвар болон уст давхаргын хамрах хүрээ зэргээс
хамаарах ба см-ээр илэрхийлэгднэ.
Зураг 6.16: Гүний Хоолой дахь малчдын худгуудад хийсэн хяналт шинжилгээ
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Эх сурвалж: Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс
Тайлбар: Баруун талд Булантойримын гүний худгийн усны түвшинг тусад нь үзүүлэв.
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Зураг 6.20-т үзүүлсэн худгуудын хоёр нь ердийн бага гүнтэй, бага гүний ус ашигладаг (Шинэ ус
гадаргуун түвшнээс доош 1 м, Овоо цав ГТД 4.5 м) аллювийн уст давхарга юм. Гурав дахь нь
Гүний Хоолойн зүүн захад байрлах илүү гүний худаг юм. Уг гүний худгийг (Булантойром) зуны
цагт малчид дизель хөдөлгүүрт шахуургаар ажиллуулдаг онцлогтой бөгөөд ГТД 33 м гүнд
байдаг. Энэхүү гүний худаг нь бага гүний аллювийн хурдастай хамааралгүй гүний уст давхаргын
усаар тэжээгддэг. Дээрх гурван худгийн байршлыг Зураг 6.25-т үзүүлэв.

Гүн, м ггд

Зураг 6.21: GH4x6 усны цооног болон хяналт шинжилгээний худаг
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Бүх тохиолдолд бага гүний хяналт шинжилгээний цооногууд малчдын худгуудтай ижил
пьезометрийн үзүүлэлттэй байдаг. Илүү гүний мониторингийн цооногууд дээр тэмдэглэгдсэн
(40-50 м) усны түвшин нь бага гүний цооногуудынхаас илүү гүн ба бага гүний усны түвшин нь
унжсан хэлбэртэй бөгөөд гүн рүүгээ тэлээгүй байдаг. Шинэ ус болон Овоо цавын хяналтын
цооногууд Цэрдийн уст давхаргын пьезометрийн түвшнээс доогуур байна. Энэ нь гадаргуун ус
болон Цэрдийн уст давхаргын хоорондын хамаарлын зэрэг хязгаарлагдмал гэдгийг харуулж
байгаа юм. Булантойрмын байршил дахь пьезометрийн 3 гадаргуун түвшин Цэрдийн уст
давхаргын пьезометрийн гадаргуун түвшинтэй ижил эсвэл ойролцоо байгаа ба (Зураг 6.30-ийг
үзнэ үү) дэлгэрэнгүй тайлбарыг Бүлэг С6: Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал-т
оруулав.
Эдгээр тусгаарлагдмал уст давхаргуудын тогтоцыг хяналт шинжилгээний цооног GH4x6-аар
төлөөлүүлэн харуулсан (Зураг 6.21-ийг харна уу) ба энэ цооногууд нь Ханбогд массивын хойд
талаас Гүний Хоолойг чиглэн урсдаг, мөн Ханбогд сумаас баруун зүгт ойролцоогоор 6 км-т
байрлах түр зуурын гадаргуун урсацын дагуу байрладаг байна. Энэхүү цооногуудын бүрдэл нь
ойролцоогоор гадаргуун түвшнээс доош 9 м-т байх ба тогтмол түвшинтэй үндсэн уст давхарга
нь гадаргуун түвшнээс доош 56 м-т байрлана. Тогтмол усны түвшний хоорондын ялгаа нь
эдгээр цооногуудын улирлын хур борооноос шалтгаалсан гүний усны химийн найрлага болон
илүү гүний уст давхаргуудтай харьцуулахад натри ба хлоридын ионы (ойролцоогоор 100 ба 95
мг/л) концентраци (31 ба 20 мг/л тус бүр) бага байдагтай холбоотой.
GHW4x6 цооногт 36.2-39.8 метрийн (хайргархаг элсэн чулууг өрөмдөн тодорхойлсоны дараа
шавар цементээр хөнгөхөн цементэлсэн) гүний хооронд элсэрхэг чулуулагт доош чиглэсэн усны
шүүрэлт ажиглагдсан ба шүүрэлтээс доош үүссэн усны тогтмол түвшин газрын гадаргаас доош
56 м байсан. Тэдгээр бүлэг уст цооногууд өөр хоорондоо адилгүй гүний уст давхаргыг
тодорхойлох ба Гүний Хоолой дахь салангид уст давхаргуудын хоорондын харилцан үйлчлэлд
орох эрсдэлийг бууруулах зорилгоор цооногт тохирсон хяналт шинжилгээний аргыг ашиглах нь
чухал болохыг харуулж байна. GH4x6 цооногийн гүний усны болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээг
Бүлэг С6.5.4-д оруулав.
Одоо хийгдэж буй ажлууд
Хэдийгээр бага гүний уст давхаргууд болон Цэрдийн гүний уст давхарга зэрэг Гүний Хоолой ай
сав дахь ус зүйн харилцан холбоог тодорхойлох ажил шаардлага хангахуйц өндөр түвшинд
байгаа хэдий ч хийсэн судалгаа болон хяналт шинжилгээний үр дүнгээс хархад олон төрлийн
алдаа болоод ойлгомжгүй байдал гарсан болох нь ажиглагдаж байна. Эдгээр асуудлыг засаж
залруулах зорилгоор цогц хээрийн судалгааны хөтөлбөрийг боловсруулсан бөгөөд мөн хяналт
шинжилгээний сүлжээг сайжруулах зорилготой юм. Үүнд нөхөн сэргээлтийн боловсронгуй
хөтөлбөрүүд, геофизикийн олон талт арга ажиллагаа болон өрмийн/барилгын ба шинэ
цооногийн туршилт зэрэг орж байна. Энэхүү үйл ажиллагааны үр дүнг Гүний Хоолойн өнөөгийн
тоон загварчлалыг сайжруулахад ашиглаж байна.
Уг хөтөлбөрт бүс нутгийн уст давхарга ба сайр садрагын голдиролын геометрийг загварчлах
геофизикийн судалгаа, уст цооногийн зүүн хойд болон баруун урд хэсгийн хоорондох уст
давхаргууд болоод тэдгээрийн зааг хоорондын хил хязгаарын байршлыг тогтоох зэрэг багтана,
Гадаргуун геофизикийн судалгааг хувьсах электро-соронзон орны (ХЭСО) аргыг ашиглан
хийсэн. Хоорондоо 100 м-ээр тусгаарлагдсан нийт 3080 цэгүүдийг ашигласан. ХЭСО-ны
судалгааны хэсгүүд нь 3-аас 39 км хүртэлх том талбайг хамарсан юм.
Гүний Хоолой ус хураах талбайн өрмийн, барилгын болон туршилтад зориулсан 49
пиезометрийн болон 14 туршилтын цооног гаргахаар төлөвлөсөн. Таван пиезометрийг
литологийн төлөв болоод харилцан үйлчлэлийн талаар мэдлэг олгох зорилгоор алмазан өрөм
ашиглан хийх болно. Сонгож авсан өрмийн дээжийг лабораторийн шинжилгээнд явуулна
(нэвчилт болон ширхэгийн хэмжээг тодорхойлох зорилгоор). Үлдсэн цооногуудыг худгийн өрөм
ашиглан өрөмдөнө.
2011 оны сүүлээр эхэлсэн хөтөлбөрийн хүрээнд Оюу Толгой нь дараах ажлуудыг явуулна. Үүнд:

▪

Уст цооногийг ашиглахад зориулсан үйл ажиллагаанд тохиромжтой гүний усны хяналтын
сүлжээг байгуулсанаар:
o

Нимгэн бага гүнтэй, дундаж болон гүний уст давхаргуудын хяналтын хэсгүүдэд
тохирсон талбайн байршил
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o

Ус шахалтын удаан хугацааны нөлөөлөл болоод гүний усны урсацын загварчлалын
хил хязгаарыг тодорхойлох, сайжруулах техникийн үндэслэлийг ус сэлбэлтийн
хэмжээг сайжруулах үйл явцыг урсгалын дээд болон доод хэсэгт байрлах хяналтын
цэгүүдэд урсацын тоон үнэлгээгээр хийх, мөн

o

Мэдээлэл цуглуулах,
суурилуулах

урсгал

хэмжигч

болон

нэмэлт

бороо

хэмжигч

зэргийг

▪

Уст давхаргуудын хоорондын урсацыг зогсоох зорилгоор одоогийн ашиглаж буй 13
цооногийг нөхөн сэргээх ба эдгээрийг салангид хэсгүүдрүү чиглэсэн дан болон олон
пьезометр болгон хувиргана.

▪

Цооногуудын уст давхаргуудын литологийн шинж байдал болоод ус зүйн үзүүлэлтүүдийн
талаархи ойлголтыг сайжруулах зорилгоор 2 багц цооног нэмж ашиглалтад оруулна (Баруун
өмнөд болон зүүн хойд). Эдгээр нь зааглаж буй давхаргын ус зүйн үзүүлэлтүүдийг тоон
загварчлалын утгуудтай тохирч буй эсэхийг илүү дэлгэрэнгүй тодорхойлох болно.

▪

Усны ай савын өмнөд захын дагуу байрлах 3 талбайн бага гүний болон гүний тархацын
хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах. Үүнд одоогийн ашиглагдаж буй малчдын худгийн
талбай дахь бага гүний болон гүний уст давхаргын систем хоорондын ус зүйн уялдаа
холбооны чадавхийг сайжруулах, уст давхаргууд болон дотоод шинж чанарыг тодорхойлох
орон нутгийн байдал зэргийг тусгах болно.

6.5.4 Булаг, шанд
Малчид болоод мал амьтдын усан хангамжийн чухал эх үүсвэрт хур борооны дараа үүсэх
багахан хэмжээний тогтоол цөөрөм бөгөөд Ундай голын дагуух Бор Овоо (
Зураг6.17) болон Ханбогд нурууны хойд хэсэгт байрлах Хавцалын булаг (Эх сурвалж: Оюу
Толгой байгаль орчны хэлтэс

Зураг6.18) зэрэг байнгын устай булаг шандууд юм. Малчид энэ булаг шандыг түшиглэн
амьдардаг ба эдгээрийг малчид мал усаллагаанд ашиглахаас гадна мөн зэрлэг амьтад
ундаалдаг байна.
Зураг6.17: Оюу Толгойн лицензит талбайн өмнөд хэсэгт байрлах Бор Овоо булаг

Эх сурвалж: Оюу Толгой байгаль орчны хэлтэс
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Зураг6.18: Ханбогд нурууны хойд захад байрлах Баг булаг нэртэй булаг

Эх сурвалж: Геомастер инженеринг; Ханбогд
геофизикийн судалгааны тайлан, 2010

сумын

усан

хангамжийн

гүний

усны

Төслийн лицензит талбайн хамгийн чухал гидрологийн онцлог нь Ундай гол бөгөөд түүний
аллювийн уст давхаргаас түр (хур борооны дараа 2 долоо хоног хүртэлх хугацаанд байдаг)
болон олон тооны байнгын булаг, шанд тэжээгдэж байдаг. Булаг, шандыг бага гүний ус үл
нэвтрүүлэх ул чулуулаг бариж байдаг ба энэ нь аллювийн хурдаст агуулагдах бага гүний усны
урсгалыг шахаж газрын гадаргаруу түрэн гаргадаг. Энэхүү түрэгдсэн ус ууршиж эсвэл уст
давхаргын доод хэсэгрүү шингэдэг. Үүний талаар зураг 6.24- т харуулсан ба Хөх Хадны булгийг
үүсгэж буй гүний усны урсгал буюу ул чулуулгийн нөлөөгөөр нарийсаж буй Ундай аллювийн
хурдасаар илэрч байна. Бүх булаг шанд зөвхөн зуны саруудад урсдаг ба үлдсэн хушацаанд
буюу дор хаяж жилийн 7 сарын хугацаанд хөлдүү байдаг.
Оюу Толгойн уурхайн лицензит талбайд орших тогтмол устай ганц булаг болох Бор Овоо бол
Ундай голын гүний усаар тэжээгддэг, тухайн орон нутгийн мал амьтны усны гол эх үүсвэр юм.
2004 оноос эхлэн Оюу Толгойн гүний болон гадаргуун усны хяналт шинжилгээний ажлын нэг
хэсэг болох фото зургаар баримтжуулах ажлыг сар бүр хийж ирсэн ба хэрэгжиж эхэлсэн
цагаасаа улам өргөжин тэлж байна. Талбай дахь Бор Овоо болон Хөх Хад булгуудын фото
тэмдэглэлээс булгуудын хэмжээ хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харьцуулан харах боломжтой
байна (
Зураг6.17)
Ундай голын голдиролын хурдсаар доош урсах усны хэмжээ нь улирлын чанартай
хэлбэлзэлтэй ба бусад гадаргуун усны урсацын голдирол дагуух булгуудыг тэжээж байдаг. 2011
оны зун Бор Овоо булагт хийсэн сүүлийн үеийн мониторингоор судалгаа хийгдсэн бусад
хугацаанаас хуурай байсан нь тогтоогдсон ба аллювийн давхаргын тогтмол усны түвшин
гадаргуун түвшинээс доош 20-30 см-н хооронд байв.
Энэ нутагт амьдардаг зарим зэрлэг амьтад энэхүү булаг шандаас ундаалахаас гадна хэт
халуун үед хатаж ширгэдэг ба уг тохиолдолд гүний ус гадаргуун түвшинээс доош 0.2-0.3 м- т
байдаг. Хулан зэрэг зарим зэрлэг амьтад өнгөн хэсгийг ухаж ус гаргаж чаддаг байна. Ийнхүү
гаргасан усыг нутгийнхан “Хулангийн ус” гэж нэрлэх бөгөөд бусад мал, амьтад хэт хуурай үед
мөн адил түүнээс ундаалдаг байна. Зуны цагт Говийн энэхүү бүсийн зэрлэг амьтдын нүүдэл,
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хөдөлгөөн нь дээр дурьдсан байгалийн булаг, шандын дагуу явагддаг ба мал амьтдын мөрийг
9
ажигласны үндсэн дээр Хулангийн нүүдлийн үндсэн чиглэлийг тогтоодог.
Зураг6.19: Ундай голын Хөх хад булаг

Уурхайн лицензит талбай орчмын ихэнхи булаг шандууд Оюу Толгойн талбайн (баруун хойноос
) дээд талаас ус зүйн хамааралтай талбайд байрлах ба хамгийн ойр орших булаг нь Бор
Овоогоос доош 5 км-т байрлах Хөх хад(

9

Дэлхийн банк, Room to Roam, Хүний халдлагаас Хуланд үзүүлэх аюул, 2006 оны 9 сар
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Зураг6.20), доошлоод Буурал, Мааньт буюу ойролцоогоор 8 км-т, эдгээрээс доош Таван овоо 7
км-т (Оюу Толгойгоос өмнө зүгт ойролцоогоор 20 км-т) тус тус байрлана.
Ханбогдын нуруу нь эдгээр булгуудыг үүсэн тогтоход чухал нөлөөтэй талбай бөгөөд нуруун
хойд захаар ан цавын ул чулуулаг тогтсон байдаг. Төслийн лицензит талбайн гадаргуун усны
онцлогыг тодорхойлох суурь үнэлгээний ажлаар булаг шандыг газрын зурагт буулган (
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Зураг6.20-д дүрсэлсэн), тогтвортой байдал болон тэдгээрийг ашигладаг малчин өрхийн тоо
зэрэг мэдээллийг бүрдүүлсэн. Өрхийн тоог булаг шандын ялгаатай байршил, бусад гол горхи
болон малчдын худгуудтай хэр ойр орших зэргээс шалтгаалан гаргасан. Бор овоо булгийг дээр
үеэс эхлэн ойролцоогоор 20 орчим өрх, баруун хойшоо байрлах бусад булгуудыг нэгээс арав
хүртэлх өрх ашигладаг байна.
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Зураг6.20: Оюу Толгойн лицензит талбай орчмын булаг шанд

Уурхайн лицензит талбайн зүүн талд болон Ханбогд сумын өмнөд хэсэгт орших Ханбогдын
25 kmгүний усны урсацын чухал эх үүсвэр юм. Ул чулуулгийн гадаргуун
нуруу бол гадаргуун болон
болон ан цавын урсгал нь 10-15 м гүн эргийн дагуу буюу нуруун захаар 2-3 км урсдаг
(Зураг6.21). Ханбогдын нуруун захаар 2-3 км орчим зайд байрлах 10-15 м гүнтэй нарийхан
судлуудаар гадаргуун урсац урсдаг ба энэхүү урсац нь малчдын ашигладаг бага гүний уст
давхарга болон зарим жижиг булаг шандыг тэжээж байдаг бөгөөд нуруун зах дагуух боржингийн
ан цавын судлаар нэвчиж булгуудыг үүсгэж байдаг байна.
10

Эдгээр булгууд нь 0.1-1 л/сек хурдтай байгалийн түр урсацууд юм. Гадаргуун урсацын
голдирол дагуу үе үе тохиолдох гадаргуун болон гүний усны урсац нь аллювийн уст
давхаргатай харилцан хамааралтай ба хойш чиглэн Ханбогдоос баруун хойно ойролцоогоор 5
км-т орших Гүний Хоолой их ай савруу ордог.

10

Геомастер Инженеринг (2010), Ханбогд сумын усан хангамжийн гүний усны геофизикийн судалгааны
тайлан, Өмнөговь аймаг
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Зураг6.21: Ханбогдын нуруу болон гадаргуун урсацыг тэжээдэг ан цавын тогтолцоог
харуулсан Ханбогдын нурууны хойд хэсэг

Ханбогд

Оюу Толгойн зам

Их булаг адаг булаг
Их булаг эх булаг
Гадаргын усны урсацын голдиролыг тэжээж байдаг
нурууны налуу энгэр

6.5.5 Булгийн усны чанар
Төслийн талбайн орчмын гадаргуун булаг шандын усны чанарын шинжилгээгээр, бага гүний
адил түвшиний уст давхаргаас усаар тэжээгддэг тул малчдын ашигладаг бага гүний худгуудын
усны чанартай ижил болох нь тодорхойлогдсон. 2010 оны 7 дугаар сард Мааньт, Хөх хад, Бор
Овоо (
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Зураг6.20–аас байршлыг үзнэ үү) булаг шандаас авсан дээжийг лабораторийн шинжилгээнд
хамруулсан дүнг Монгол улсын усны чанарын стандарт (MNS 4586-98)-тай харьцуулсан дүнг
Хүснэгт6.3- т үзүүлэв. Бүрэн ууссан эрдэсийн (БУЭ) олон янз байдал нь бороо орж эхэлсэнтэй
холбоотой байх ба мөн урсгалын доод хэсэгт ууршилт нэмэгдсэнээр БУЭ- г нэмэгдүүлдэг.
Мааньт болон Хөх хадны булгийн (УТЗТ- с доош 12 км-т) усны чанарыг Бор Овоо булгийнхтай
харьцуулахад БУЭ- ийн хэмжээ илүү байсан бөгөөд энэ нь хур бороо болон ууршилтын
эрчимээс хамаарч өөрчлөгдөж байгаа юм. Ус нь бага зэрэг шүлтлэг байгаа нь хөрсөн дэхь
карбонатын агууламж их байгаатай холбоотой (Бүлэг В5-д хөрсний хэсэгт тусгасан).
Хүснэгт6.3: Оюу Толгой төслийн талбайн ойр орчмын булаг шандын усны чанарын
шинжилгээний үр дүн
Дээжийн
үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

Бор
Овоо

MNS

ДЭМБ

4586:1
998

стандарт

Мааньт

Буурал

18 06
10

18 06 10

18 06 10

ГТЛ

ГТЛ

ГТЛ

pH

6.6

6.2

7.5

Нийт ууссан давс
o
180 C

мг/л

318

1120

608

Бикарбонат, HCO3

мг/л

180

256

250

Карбонат, CO3

мг/л

4.5

6

Хатуулаг

мг/л

2.90

2.60

2.40

Кальци

мг/л

48

34

Магни

мг/л

6.08

10.9

8.51

Кали

мг/л

1.84

2.24

3.94

Натри

мг/л

62.6

331.5

172.5

Фтор

мг/л

2.61

4.1

0.5

1.5

Сульфат, SO4

мг/л

71.6

304.5

56.8

100

500

Хлор

мг/л

42.2

224.7

150.6

300

250

Төмөр (нийт)

мг/л

0.02

<0.02

0.03

Хүнцэл

мг/л

<0.05

<0.05

<0.05

Кадми

мг/л

<0.005

<0.005

<0.005

Хром

мг/л

<0.02

<0.02

<0.02

Зэс

мг/л

<0.01

<0.01

<0.01

Хар тугалга

мг/л

<0.05

<0.05

<0.05

Никель

мг/л

<0.03

<0.03

<0.03

Цайр

мг/л

<0.01

<0.01

<0.01

Мөнгөн ус

мг/л

<0.005

<0.005

<0.005

Аммиак, NH3-N

мг/л

0.6

0.2

0.7

Нитрит N

мг/л

0.2

0.2

0.2

Нитрат N

мг/л

4.38

3.2

19

Дээж авсан огноо
Лаборатори
pH
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0.05

200

0.5
0.2
9.0

50
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Тайлбар: Оюу Толгойн тогтмол хэрэгжүүлдэг хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгож эдгээр
дээжүүдийг авав. Геологийн Төв Лабораторид шинжилэв.

Эдгээр худгуудын усны чанар хур бороо/үерийн дараа сайжирдаг бөгөөд ууршилт ихсэхэд
доройтож, усны түвшин доошлон, давс болон эрдэсийн концентраци нэмэгддэг байна. Булаг
шандын усны урт хугацааны хяналт шинжилгээнээс үзэхэд металлын өндөр агууламж (хүнцэл,
кадьми, хром, зэс, хар тугалга, никель, цайр болон мөнгөн ус) хязгаараас давсан тохиолдол
илрээгүй байна. 2004 оноос хойш эдгээр булаг шандын усны чанарын олон янз байдлыг тогтоох
зорилгоор тогтмол бус судалгааг хийсээр ирсэн.
Олон жилийн шинжилгээний үр дүнгээс харахад БУЭ ( давсжилт) олон төрөл байгаа нь
ажиглагдсан. Энэ нь хур борооноос хамаардаг (бага хэмжээний бүрэн ууссан эрдэс) бөгөөд
зарим тохиолдолд буюу хуурайшилтай үед ууршилтаас шалтгаалан БУЭ нэмэгдэх болон мал
амьтан булаг шандад орон удаан хугацаанд сэрүүцэх зэрэг хүн малын нөлөөллөөс үүдэлтэй
байна. Мөн малын шүлс зэрэг бусад зүйлс булаг шандын усаар дамжин орох нь БУЭ- н хэмжээ
ихэсхэд нөлөөлдөг. Цуглуулсан мэдээллээс хархад Бор Овоо буюу хүснэгт 6.3- т харуулсан 3
булгуудаас хамгийн өндөрлөгт байрлах булаг илүү цэвэр устай (300- 300 мг/л) байсан ба цэвэр
усаар сэлбэгддэг болох нь тогтоогдсон. Мааньт болон Буурал зэрэг булгууд Бор овоо булгийг
бодуул хавьгүй илүү БУЭ- тэй (400-800 мг/л болон 450-600 мг/л) болох нь тогтоогдсон юм.
Эдгээр булгууд Бор овоо булгаас13 –аас 15 км тус тус доош байрладаг бөгөөд мөн их
хэмжээний ууршилт явагддаг. Мааньт булаг ерөнхийдөө Ундай голын салаа сайр болох
Будаатай нийлэх цутгалын хэсэг дээр оршдог ба гүний усны системийн эрдэсжил
нэмэгдэхэднөлөө үзүүлдэг байж болзошгүй. Эрдэсжилт нь хэлбэлзэлтэй ч, суурь мэдээлэл нь
эрдэсжилтийн тодорхой хязгаарыг бодитоор тогтоох боломжийг олгох ба үүгээр булаг шандын
давсжилтад үзүүлэх нөлөөллийг бодитоор үнэлэх арга барилыг боловрсуулахад ашиглагдана.

6.5.6 Цэрдийн ан цавын уст давхаргын ерөнхий тойм
Төслийн лицензит талбай дахь хамгийн чухал (эзлэхүүний хэмжээгээр) уст давхарга нь хожуу
үеийн Цэрдийн зузаан уст давхарга ба баруун-баруун өмнөөс зүүн-зүүн хойшоо зонхилсон ан
цавын ай сав дахь хагарлын тунамал хурдасууд юм. Энэхүү Цэрдийн ай савын тогтоц нь чийглэг
эринд тогтсон ба ойр орчмын Палаезойн суурь хурдсын элэгдлийг эрчимжүүлэн тухайн ай савд
зузаан хурдас үүсгэдэг. Оюу Толгойн зүгээс төслийн ойр орчмын талбай дахь гүний усны чухал
нөөц сав газар болох гурван ай сав тогтоох хүндийн төвийн судалгаанд үндэслэн тогтоосон.
Үүнд Уурхайн лицензит талбайн зүүн хойно байрлах Гүний Хоолой, дэд бүтцийн зурвасын дагуу
зүүн өмнө зүгт байрлах Галбын Говь болон баруун хойно байрлах Нарийн Заг зэрэг сав газрууд
тус тус орно.
Ашиглагдсан суурь мэдээлэл
Энэхүү бүлэгт ашиглагдсан Галбын Говь болон Гүний Хоолойн Цэрдийн уст давхаргын
багтаамж, шинж чанар, химийн шинжилгээний суурь шинжид хийсэн үнэлгээг Оюу Толгойн уст
давхаргуудад хийсэн геофизик, гидрогеологийн судалгааны мэдээлэлд үндэслэн тодорхойлсон
ба үүнд:









Байгаа бүх мэдээллийг харьцуулах, үнэлэх (суурин судалгаа) болон хээрийн судалгаа хийх
талбай сонгох;
Уст давхаргуудын геометр зураглал болон хоорондын харилцан хамаарлыг тодорхойлох
зорилгоор ай савуудад хүндийн төвийн судалгааг хийх
Геофизикийн судалгаагаар хувьсах цахилгаан соронзон хайгуулыг (ХЦС) хийж, анхаарал
татаж буй газруудын ерөнхий бүтцийн бичиглэлийг үйлдэх;
Анхаарал татаж буй газар тус бүрийн хурдасын дээжүүдээс төлөөлж чадах геологийн
өрмийн (алмазан өрөмдлөгөөр гаргасан) дээжийг гаргаж, ХЦС судалгааны үр дүнтэй
харьцуулан шалгах;
Геологийн хил зааг, гидрогеологийн үзүүлэлтүүдийг зураглахад цаашид хэрэг болох
геофизикийн босоо зүсэлтүүдийн бичиглэлийг дуусгах;
Хайгуулын өрөмдлөгийн дээж болон ХЦС хайгуулын судалгаанаас боломжит уст давхаргын
нэгжүүдийг тодорхойлох;
Гүний усны нөөц баялаг хамгийн их хуримтлагдсан талбайд өрөмдлөг хийх, туршилтын
ашиглалтын цооногуудыг байгуулах
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Уст давхаргын усны үзүүлэлтүүдийг тооцоолоход ашиглагдах мэдээллийг цуглуулах
зорилгоор уст давхаргын туршилтуудыг хийж дуусгах;
Эдгээр анхаарал татаж буй уст давхаргуудын геологи болон гидрогеологийн урьдчилсан
загварчлалыг боловсруулах
Геологи болон гидрогеологийн горимыг тогтоох зорилгоор хээрийн судалгаагаар
харьцуулан, шалгагдсан загварчлалыг компьютрт боловсруулах

Гүний усны хайгуулын арга зүй
Оюу Толгойн зүгээс гүний усны хайгуулын анхны судалгааг 2003-2004 онд Галбын Говь, Нарийн
Заг болон Гүний Хоолой ай савуудыг хамруулан гүйцэтгэсэн. Эдгээр ай савууд Оюу Толгойн
эргэн тойрон 100 км-ийн радиус дотор байрладаг бөгөөд Зураг 6.22-д үзүүлэв.
Зураг 6.22: Оюу Толгой орчмын гүний уст давхаргууд бүхий ай сав

Эх сурвалж: Акуатерра (2004), Гүний усны хайгуулын судалгаа, Оюу Толгой үйлдвэрлэлийн
усан хангамж, 1-р боть, Aquaterra Consulting Pty Ltd, 2004 оны 10 сар
Энэхүү судалгааг хийхээс өмнө Галбын Говь болон Нарийн Загийн сав газруудад хайгуулын
өрөмдлөг маш бага хийгдсэн ба бүс нутгийн хэмжээнд Оросын хуучин хайгуулын зарим нэг
өрөмдлөг хийгдсэн ба Гүний Хоолойд ямар ч судалгаа хийгдэж байгаагүй. Эдгээр ай савууд
дахь гүний ус нь зөвхөн бага гүний уст давхаргаас гаргасан малчдын өвөл зуны гар худагууд
байсан. Эдгээр худгуудыг гараар ухаж гаргасан ба усны тогтвортой түвшин нь газрын гадаргаас
доош 2-5 метрт байдаг байна.
Ай савуудын геофизикийн үнэлгээ
Ай савуудын геофизикийн үнэлгээгээр Зураг6.23 болон Зураг 6.28- д дүрсэлсэн ай савуудын
геометр дүрслэлийг тогтогоох зорилгоор ХЦС судалгааны аргыг ашигласан ба үүгээр ус
нэвчүүлэх чадварыг тогтоох юм. Хүндийн төвийн судалгааны мэдээллээр Палейзойн ул
чулуулаг болон ан цаваас үүссэн хагарлын Цэрдийн тунамал хурдасын сав газрууд хоорондын
хамаарлыг тодорхойлсон. Зураг6.24-д Гүний Хоолой болон Галбын Говийн өргөгдөл, суултын
байдлыг үзүүлсэн ба Гүний Хоолой ай савын зүүн хэсэг (Зураг6.24-д Гүний Хоолойн зүүн хэсэг
гэж тэмдэглэгдсэн), Гүний хоолойн зүүн хойд ай савууд нь хоорондоо маш бага хамааралтай
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болохыг харуулж байна. Эдгээр ай савуудын хэлбэр дүрс, зах хөвөөгөөр байх чулуулгийн тогтоц
болон Цэрдийн хурдас дахь гол горхины байгалийн элэгдэл зэрэг нь бүгд Цэрдийн хурдасны
нөлөөллөөр үүссэн шинж чанартай байж болохыг тодорхойлж байна. Хүндийн төвийн
судалгааны мэдээлэлд тусгаснаар Галбын Говийн ай савыг Ханбогд нуруутай зэрэгцэн орших
зүүн хойноос-баруун өмнө тийш чиглэсэн хагарал үүсгэдэг бөгөөд 2 талаараа Гүний Хоолой сав
газрыг үүсгэж буй хагарлын орчимдоо өмнө талруугаа аажмаар налсан байдаг (Зураг6.23 болон
Зураг6.24-г үзнэ үү). Хүндийн төвийн судалгааны мэдээгээр Гүний Хоолой болон Галбын Говийн
ай савууд Дуутын Тойромын талбайн зүүн хэсэгт нийлж төгсдөг (Зураг6.24) ба багахан өнөдрлөг
хэсгээр тусгаарлагддаг байна (эсвэл хагарлын үүсэлттэй ховил). Гэвч суурь судалгаанд ай
савууд нийлэх хүртлээ тодорхой зайд үргэлжилдэг ба (50 км-ээс илүү) Гүний Хоолойн төв болон
баруун хэсгүүдийг (Зураг6.24) тусдаа хайгуулын нэгж талбай гэж үзэн тодорхойлсон.
Зураг6.23: Гүний Хоолой болон Галбын Говийн ай савуудын үндсэн байрзүйн зураглал
(зүүн хойноос харсан)
Гүний хоолой
Гүний хоолой

Уулын хяр

Баруун дэд ай сав

Гүний хоолой
Зүүн дэд ай сав

Галбын говь

Оюу
толгой

Эх сурвалж: Акуатерра (2004),Гүний усны хайгуулын судалгаа, Оюу Толгойн үйлдвэрлэлийн усан хангамж, 1-р боть,
Aquaterra Consulting Pty Ltd, 2004 оны 10 сар
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Зураг6.24: Гүний Хоолой болон Галбын Говийн зүүн ай савуудын үндсэн байрзүйн
зураглал (зүүнээс харсан)
Дуутын тойром

Гүний хоолой
Зүүн хойд хэсэг

Галбын говийн
зүүн хойд хэсэг

Гүний хоолой
Зүүн хэсэг

Тайлбар
Гүн
нь
нэмэг
дэнэ

Legend

Эх сурвалж: Акуатерра (2004), Гүний усны хайгуулын судалгаа, Оюу Толгойн үйлдвэрлэлийн усан хангамж, 1-р боть,
Aquaterra Consulting Pty Ltd, 2004 оны 10 сар

Анхан шатны хайгуулын цооногийн хөтөлбөр
2003-2004 онд хийгдсэн анхны өрөмдлөгийн ажил дараахи 2 зорилготой

11

байсан.



Төслийн усны хэрэгцээг хангаж чадахуйц гүний усны нөөц байгаа эсэхийг тогтоох



Гүний усын нөөцийг ашигласнаар байгаль орчин болон нийгэмд үзүүлэх болзошгүй
нөлөөллийг үнэлэх (ялангуяа ургамалжилт болон одоогийн усан хангамж)

2003-2004 оны судалгаанд ашигласан өрөмдлөгийн байршлуудыг ус нэвчилтийн хаяалбарыг
тогтоохоор хийгдсэн геофизикийн судалгааны мэдээлэлд тулгуурлан тогтоосон.
Байршил бүрд хийгдсэн анхан шатны алмазан өрмөөр гаргасан цооног бүрээс өндөр даралттай
ус гарсан бөгөөд үүнд хамгаалалт хийж өгсөн. Галбын Говийн хэсгүүдэд байх өрмийн худгийн
урсгал хязгаарлагдмал хэдий ч газрын гадаргаас дээш 6-10 м- т хушуу гаргасан нь тухайн газарт
бэлэн байх нөөц боломж болоод тоног төхөөрөмжөөр ашиглахад хялбар болсон. Алмазан
өрөмдлөг хийгдэж дуусмагц тухайн талбайд туршилтын цооног гаргахаар болвол цооногийн
диаметрийг эргэлдэгч өрөмдлөг ашиглан томсгосноор ашиглалт явуулах хэсгийг суурилуулна.
Алмазан өрөмдлөгөөр гаргасан цул чулуулаг нь тунамал хурдасны шинж чанарыг сайтар
тодорхойлох, Галбын Говь, Нарийн Заг зэрэг бусад газруудад өмнө хийж байсан цохилтот
өрөмдлөгийн аргаар өрөмдөж байсан өрөмдлөгүүдтэй харьцуулах боломжийг бий болгосон.
Гүний Хоолойд хийсэн Оюу Толгойн судалгаагаар энэхүү ай савд урьд өмнө нь тогтоогдоогүй
байсан Цэрдийн уст давхаргыг олж илрүүлсэн. Анхан шатны өрөмдлөгийн үр дүнд үндэслэн,
хайгуулын хөтөлбөрийг илүү өргөн хүрээнд хэрэгжүүлэн, нарийвчилсан геофизикийн цахилгаан
соронзон хайгуулаар талбайг бүхэлд нь болон цаашдын алмазан өрөмдлөгийг нарийвчилсан
судалгааг хамруулсан.
12

Энэхүү судлагааны үр дүнгээс Оюу Толгойн үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг хангах боломжтой
усны нөөц баялагийг Гүний Хоолойд явуулсан судалгааны явцаас тогтоож, Оюу Толгойн

11

Акуатерра (2004, 10-р сар), Гүнйи усны хайгуулын судалгаа, Оюу Толгойн үйлдвэрлэлийн усан хангамж,
1-р боть, Aquaterra Consulting Pty Ltd, 2004 оны 10 сар
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уурхайн лицензит талбайгаас зүүн хойш 35 км-т байрлаж буйг тогтоосон. Галбын Говийн ай савд
чухал ач холбогдол бүхий усны нөөц баялаг байгаа боловч уст давхарга нь сайтар
хөгжөөгүйгээс гадна байгаль орчинд ихээхэн нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй тул цаашид судалгаа
хийж Галбын Говийн ай савын аль хэсгээс усны хэрэгцээг байгаль орчинд ээлтэйгээр
хангалттай хэмжээнд хангах боломжтойг тогтоох шаардлагатай. Төсөлд ашиглагдах нөөц
баялаг хязгаардлагдмал, уст давхаргын сул хөгжил, мөн Оюу Толгойгоос зайтай зэргээс үүдэн
Нарийн Загт хийсэн анхны судалгаагаар цаашид судлах шаардлагагүй хэмээн тогтоосон.
Тиймээс анхны судалгааны үр дүнгээр Гүний Хоолой ай сав хамгийн тохиромжтой хувилбараар
сонгогдсон бөгөөд Галбын Говь уст давхаргыг ирээдүйд ашиглах нөөц болгон сонгосон юм.
Гүний Хоолой уст цооногийг барьж байгуулах арга зүй
Хайгуулын анхан шатны цооногуудад Цэрдийн хэсэгчилсэн бүтэцтэй бараг бүх уст
давхаргуудын нэвчилтийн хаялбарт анхан шатны хайгуулын цооногийн ерөнхий судалгаа
хийсэн бөгөөд үүгээр гүний усны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх зорилготой юм. Малчдын гар худгийг
тэжээдэг бага гүний уст давхаргад буюу шаварлаг бага гүний Цэрдийн тогтоц эсвэл бага гүний
Дөрөвдөгчөөс Өнөө үе хүртэл хуримтлагдсан хурдаст судалгаа шинжилгээ хийгдээгүй. Гүний
Хоолой уст цооногийн талбайд хийсэн ерөнхий судалгаагаар дээд түвшин нь харилцан адилгүй
ба хамгийн гүехэн нь гадаргуун түвшнээс 20 м-ээс доош байсан ( GHW14x2 цооног). Тухайн
шавхалтын туршилтын цооногийн байршил бүрийн хажууд ижил гүнтэй болон бага гүнтэй (2030 м гүнтэй) ажиглалтын цооногуудыг өрөмдөж, бага гүний усны шинж чанарыг үнэлэх, үндсэн
цооногуудаас ус шавхалт хийхэд бага гүний уст давхаргуудад ямар нэгэн нөлөөлөл байгаа
эсэхэд үнэлгээ өгсөн. Зөвхөн нэг цооног (GHW6x4) дээр ус зүйн хувьд тусгаарлагдсан бага
гүний(ойролцоогоор 38-40 м гүн) Цэрдийн хурдасын ус нэвчүүлэх давхарга болон гүний Цэрдийн
уст давхаргад (дээрээсээ ойролцоогоор 97 м гүнд) үндсэн судалгаа хийсэн. Ингэснээр хийгдсэн
судалгааны үр дүнд эдгээрийн хооронд хамааралтай болж байна. Усны газраас зөвшөөрөл
олгосон тохиолдолд эдгээр цооногуудыг пьезометр (багц пиезометр) болгон хувиргахаар
төлөвлөж байна. Эдгээр бага гүний Цэрдийн хурдас дахь усны түвшин нь гадаргуун уст
давхаргуудаас (10 м хүртэлх гүнд байрлах) бага ба үүнийг малчид ашигладаггүй.
Гүний Хоолой уст давхаргын нэмэлт судалгаа
2003-2004 онуудын судалгааны мэдээллээсүүдэн Оюу Толгойн зүгээс усны нөөцийг тогтоох
боломжтой болсон. Мөн Цэрдийн хурдасын гүний уст давхаргын хаяалбарууд (200 метрээс
доош) нь илүү ус дамжуулах чадвартай, дээд талд нь байрлах уст давхаргын хаяалбарууд
(ойролцоогоор 50-150 м) нь цооногуудад ач холбогдол бүхий ундарга байхгүй байсан. Бага
гүний мониторингийн худгууд дээр хийсэн судалгааны үр дүнд Цэрдийн хурдасын уст давхаргын
дээд хэсгүүд нь илүү бага гүний тусгаарлагдсан усан сүлжээтэй болохыг тодорхойлсон.
Гүний уст давхаргын ялгаатай түвшингүүдэд хийсэн судалгаагаар гүний ан цавын хурдасууд ус
зүйн хамааралтай ба усны тогтвортой түвшин нь Цэрдийн уст давхаргын дарагдмал байдлаас
шалтгаалан ерөнхийдөө адилхан. Үндсэн Цэрдийн уст давхарга дахь усны тогтмол түвшин бага
гүний мониторингийн цооногууд дээр 30-50 м доогуур байгааг хэмжсэн байна.
Гүний Хоолой сав газрын гүний усны нэмэлт хайгуулын ажлыг 2007
судалгааны гол зорилго нь:

13

он хийсэн ба энэ



Цооногуудын нарийвчилсан зураг төслийг боловсруулахад шаардлагатай мэдээллээр
хангах - 4 туршилтын ашиглалтын цооногийн суурилуулалт, туршилтын үр дүнгээс
мэдээллийг авсан



Чухал ач холбогдолтой уст давхаргын шинж чанарыг, уст давхаргын мужийн цар хүрээний
талаархи ойлголтыг нэмэгдүүлэх, баталгаажуулах, уст давхаргаас ашиглах боломжтой
хэмжээг (Монголд “нөөц” гэх) шинэчлэн тооцоход шаардлагатай мэдээллээр хангах –
хайгуулын 8, туршилтын 2 цооногийн суурилуулалт, туршилтын үр дүнгээс мэдээлэл авсан

12

Акуатерра (2004), Гүний усны хайгуулын судалгаа, Оюу Толгойн үйлдвэрлэлийн усан хангамж, 1-5 хэсэг,
Aquaterra Consulting Pty Ltd, 2004 оны 10 сар
13

Акуатерра (2008 оны 3 сар); Гүний Хоолой уст давхарга; Судалгаа болон нөөцийн үнэлгээ – 2007 (Усны
хэрэглээг нэмж засварласан), Ref 658/F/331a
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Хэрэгжүүлэгч агентлагийн шаардлагыг хангах – Монголын Усны газрын (УГ) хүсэлтийн дагуу
талбай дээр өрөмдлөг, туршилт хийсэн



Голын голидрол, одоогийн усан хангамжийн гидрогеологийн тогтоцыг судлах – одоо
малчдын ашиглаж байгаа бага гүнийн усан хангамжийн 12 худаг/цооногийн зэрэгцээ
мониторингийн худгуудыг өрөмдөж суурилуулах ажлууд багтсан



Одоогийн хэрэглэгчид эсвэл цооногуудыг ашигласнаар байгаль орчинд нөлөөлөх эрсдэл
байгаа эсэхийг тогтоох – орон нутгийн болон голын голдирол дагуух усан хангамж, байгаль
орчны судалгааг хийсэн

Гүний Хоолойн нэмэлт цооногуудыг голдуу гүний давхаргуудад суурилуулсан. Гүний усны
одоогийн худгуудын зэрэгцээ шинэ байршлыг тогтоосон ба шинэ байршил дахь худгууд нь уст
давхаргын шинж чанар, хил заагийг 2003/2004 онд хийгдсэн хайгуулын хөтөлбөрөөс илүү сайн
тодорхойлогдсон.

6.5.7 Цэрдийн ай савын гидрогеологи
Хайгуулын өрөмдлөгийн үр дүнгээс Галбын Говь болон Гүний Хоолой сав газрын хурдасын
геологийн тогтоцыг дараахи байдлаар ангилдаг.


Ялгараагүй Дөрөвдөгчийн хурдас;



Дээд Цэрдийн Баянзаг тогтоц;



Дээд Цэрдийн Баянширээ тогтоц;



Цэрдийн Хөхтээг тогтоц.



Суурь чулуулгийн төрлүүд: Ерөнхийдөө Палаезойн интрузив (гранит, гранодиорит, сиенит),
галт уулын (хүрмэн, андезит, риолит) эсвэл хувирмал хурдас (шист, хайрга, конглимерат).

Талбай бүрийн формаци бүр дээрхи хурдасын шинж чанар, тархалт зэрэг нь ялгаатай ба ус
зүйн онцлогууд нь ч судалгааны талбай бүрт харилцан ялгаатай байна.
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Зураг 6.25: Гүний Хоолой дахь малчдын худаг, Оюу Толгойн Гүний усны мониторингийн болон Хайгуулын худаг
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Цэрдийн уст давхарга нь тектоникийн гаралтай ай савын бүдүүн ширхэгтэй, зузаан
хуримтлагдсан тунамал хурдсаас тогтдог. Эдгээр тогтоц нь хөрсний ус нэвчүүлэх чадвар болон
сүвшилтийг нэмэгдүүлсэн хөрсний ангилалын тод жишээ юм.
Үндсэн уст давхаргууд анх бий болсон уст давхаргын илүү гүн орчинд тогтсон шаварлаг
хайргаас үүсэн конгломератын үе буюу урсацын нөлөөгөөр үүссэн ай савын хязгаарын дагуу
байрладаг(агаар нэвтрүүлэгч бүсүүдийн дунд ойр байрлана). Эдгээр хурдсны анхдагч ус
нэвчүүлэх эсвэл хоёрдогч ус нэвчүүлэх чадвар илүү сайн хөгжсөн байдаг. Ерөнхий геологийн
тогтоц нь газрын гадаргаруугаа илүү нарийн ширхэглэгтэй болдог ( Дээд хэсэгт шавар
зонхиолдог).
Галбын Говь ай савын чухал уст давхарга, ус агуулагч тусгаарлагч давхаргууд нь зөрүү шинж
чанартай ( хил заагууд нь ай савын өөр өөр хэсэгт, өөр өөр геологийн насанд хамаардаг). Гүний
Хоолойн бүс нутагт үүний эсрэгээр хил заагууд нь геологийн насны дарааллаар зэрэгцэн
оршдог байна.

6.5.8 Галбын Говийн гидрогеологи
2003-2004 оны хайгуулын суурь судалгааны хөтөлбөрийн хүрээнд Галбын Говь ай савын уртын
дагуу хийгдсэн судалгааны үр дүнгээс хархад уг ай саваас Төслийн эхний усан хангамжийг
шийдэх боломжтой гүний ус хангалттай түвшинд байгааг тодорхойлсон. Судалгаагаар Галбын
Говь ай савын гүний усны урсгал Оюу Толгойн зүүн өмнөд хэсгийн талбай дахь төв хэсгээс
хуваагдан зүүн хойш болон баруун урагш чиглэн урсдагийг тогтоосон ( Зураг 6.26 –г үзнэ үү).
Энэ нь Оюу Толгойн гүний усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн үр дүнгээр батлагдсан.
Өрөмдлөгийн явцад цооногуудад доошоо болон дээшээ чиглэсэн чиглэлүүд тохиолдож байсан.
Эндээс цооногууд дахь ус үл нэвтрүүлэгч давхаргууд нь судалгааны талбайн зүүн хойд зүг рүү
алсарсан хэсэгт ай савын гүний уст давхарга болон артезаний уст давхаргуудыг үр дүнтэй
тусгаарлаж байсан (зарим газарт газрын гадаргаруу ус чөлөөтэй урсан гарч байсан). Энэхүү
артезаний уст давхаргууд нь судалгааны талбайн ойролцоох гүний усаар тэжээгддэг гүн
үндэстэй ургамалжилтанд чухал ач холбогдолтой байх шаварлаг болон бусад хурдасыг усаар
хангах үүрэгтэй байж болзошгүй. Галбын Говь уст давхаргын Цэрдийн гаралтай дэд давхаргын
дээд болон доод уст давхаргууд 50-100 м зузаантай ус үл нэвтрүүлэгч давхаргаар
тусгаарлагдсан байдаг. Галбын Говийн дээд уст давхарга нь Галбын Говь ай савын гүний усны
үндсэн нөөц гэж тооцогдож байна. Дээд уст давхаргууд нь голчлон элс болон хайрган
давхаргын шавар болон шаварлаг давхаргаар төвийн хэсгээрээ хэсэгчлэн зааглагддаг. Уст
давхарга нь баруун өмнөд болон зүүн хойд хэсэгрүү огцом доошилж, зааглагддаг. Уг уст
давхарга нь төвийн хэсэгтээ 125-175 м хүртэл зузаантай ба судалгааны талбайн баруун урд
хэсэгт 25 м хүртэл нарийсч, тэнхлэгийн дагуу зүүн хойш 60 км-ээс илүү зайд, 15-25 км хүртэл
өргөнтэй болдог. Доод Галбын Говь уст давхарга нь ай савын төвөөс зүүн хойд чиглэлд илүү
сайн хөгжсөн байх ба 150 м-ийн зузаантайгаар 50-70 км сунаж тогтдог. Энэ нь судалгааны
талбайн захруу нарийсч, зүүн хойд хэсэгтээ сайн хөгжөөгүй байна. Галбын Говийн зүүн урд
хэсэгт доод уст давхарга ерөнхийдөө 50 м-ээс бага зузаантай байдаг ба талбайн зарим хэсэгтээ
огт ч хөгжөөгүй байдаг байна.
Ус шахах туршилтын судалгаагаар ай савын ундаргын хүчин чадал хоногт 5-150 м2 (цооног бүр
дээр дундажыг тогтоосон), нийт ай савын дундаж ундарга хоногт 80 м2 байгааг тогтоосон.
Галбын Говь ай савын гүний усны гол нөөц баялагийг нэгтгэн үзвэл Галбын Говийн нийт уст
давхаргын гүн 350 м хүрдэг байна. Уст давхаргад агуулагдаж буй гүний усны нөөц баялагийн
эзлэхүүний тооцоо болон ашиглах боломжтой усны хэмжээг хамгийн их боломжтой гэж үзсэн
уст давхаргууд дээр боловсруулсан (жнь: хангалттай зузаан, хамрах талбай өргөн ба одоогийн
ус хэрэглэгчдээс хамааралгүй зэрэг). Судалгааны талбайн уст давхаргын сүвшилтийг 30% гэж
тооцвол давхаргын нийт нөөц 72000 сая.м3 болно. Усны нөөц бүхий газраас хүндийн жингээр
нэвчих гүний усны нийт хэмжээ нь тухайн материалын шингээх шинж чанараар хязгаарлагдана.
Шингээлтийг 2% гэж тооцон үзвэл, нэвчих боломжтой гүний усны хэмжээ 4,800 сая.м3 байна.
Уст давхаргын нөөцөөс нөхөн сэргээгдэх гүний усны бодит хэмжээ нь цооногийн хийц, ус татах
давтамжаас хамгийн ихээр хамаарна. Хэрэв энэ уст давхаргыг цаашид ашиглахаар бол
цаашдын үнэлгээ, загварчлалыг дээрхи тооцооллуудыг дахин шинэчлэн баталгаажуулах
шаардлагатай болно.
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Зураг 6.26: Галбын Говь – Уст цооног, Гүний усны тархац болон Ургалын чиглэл (2003-2004)

Эх сурвалж: Акуатэрра (2004), Гүний усны хайгуулын судалгаа, Оюу Толгойн үйлдвэрлэлийн усан хангамж, 1-р боть, Aquaterra Consulting Pty Ltd, 2004 оны 10- р сар
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Галбын Говь уст давхаргын химийн шинж чанар
14

2004 оны хээрийн судалгаа, хэмжилтийн ажлын явцад гүний усны химийн шинж чанарыг (рН,
цахилгаан дамжуулалт, НУД) тодорхойлох зорилгоор цооногуудаас 56 дээж авсан. Мөн
туршилтын ашиглалтын 19 цооногоос ус шахалт дуусмагц гүний усны дээжийг нарийвчилсан
шинжилгээ хийхээр авсан. Гүний усны чанарын өөрчлөлтийг тодорхойлох зорилгоор
цооногуудын давхарга тус бүрээс буюу тодорхой түвшнээс усны дээж авах ажлыг 12 цооног
дээр (32 дээж авсан) хэрэгжүүлсэн. Энэхүү шинжилгээний дээжүүдийг ус шахах туршилтын
ажлын төгсгөлд Галбын Говь уст давхаргын гүний усны химийн шинж чанарыг төлөөлж
чадахуйцаар сонгон авсан ба шинжилгээний дүнг нэгтгэн харахад, бага гүний уст давхаргын
гүний усны чанар ерөнхийдөө сайн буюу ихэнхи хэсэгт <900 мг/л (60%) давсны агууламжтай,
харин доод уст давхаргуудын гүний усны чанар муу байсан боловч БУЭ- ийн агууламж 2000
мг/л-ээс бага байсан байна. Гүний усны давсны агууламжийн тархалтыг харахад хамгийн сайн
чанартай ус нь тунамал ай савын захаар (гадаргуун ус шургаж ордог талбай) тохиолдох ба нийт
БУЭ- ийн агууламж хотгор хэсэгрүү нэмэгдэж, чанар мууддаг байна.
Галбын Говийн гүний усны нөөцөд хийх цаашдын үнэлгээ
Оюу Толгой төсөл өөрийн үйл ажиллагаанд ашиглах усны нөөцийг Гүний Хоолой уст
давхаргаас авах боловч цаашид шаардлагатай үед ашиглах нөөц эх үүсвэртэй болохоор зорин
ажиллаж байна. Галбын Говь ай савын хувьд цаашид усан хангамжийн нэмэлт эх үүсвэр болгон
өргөжүүлэх боломжтой хувилбарын нэг юм. Дээрхи мэдээллээс харахад Оюу Толгой төслийн
зүгээс тодорхой ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд тодорхой хэмжээний усны нөөц байгаа нь
батлагдсан юм. Оюу Толгой төсөл цаашид энэхүү нөөцийг албан ёсоор ашиглах талаар хүсэлт
тавих сонирхолтой байна. Энэ нь мөн одоогийн Гүний Хоолой уст цооногийн талбайгаас
алслагдмал зайд байрладаг. Гэвч Галбын Говь уст давхаргыг өргөн хүрээнд ашиглах асуудал
байгаль орчин талаасаа хязгаарлагдмал буюу тодорхой газруудад гүний усны түвшин
доошилсоноор түүнд хамааралтай ургамалжилт сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. Тиймээс 300 л/сек
усны нөөцийг гүний тогтоцуудаас олборлоход тохиромжтой цооног/худгийн эрсдэл багатай
зураг төсөл, инженерийн шийдлийг ашиглах шаардлагатай.
Түүнчлэн Галбын Говь, Зүүн Хойд Гүний Хоолой (эсвэл Байшин Цав) ай сав зэрэг нь хайгуул
хийгдээгүй хэсгүүд бөгөөд энэхүү талбайн баруун төгсгөлд Оюу Толгойн зүгээс уст цооног
гаргасан байгаа юм. Хүндийн төвийн мэдээлэл дээр үндэслэн энэхүү ай сав нь Гүний Хоолой
сав газраас ул чулуулгаар тусгаарлагдсан (Зураг 6.28-г үзнэ үү) бөгөөд одоог хүртэл өрөмдлөг
хийхээр төлөвлөөгүй байна.
Оюу Толгой төсөл бол Галбын Говь болон Байшинцавын ай савд бага гүний ус, болон үүгээр
тэжээгддэг ургамалжилт, уст давхаргыг ашиглахад үүсэж болзошгүй хязгаарлалтуудыг
тодорхойлох буюу тоо хэмжээг тогтоох гидргогеологи/байгаль орчны нэгдсэн судалгааны ажлыг
гүйцэтгэх төгсгөлийн үе шатанд явж байна. Энэхүү судалгаагаар өрөмдлөг, урт хугацааны уст
давхаргын туршилт, түүнчлэн уст давхаргын загварчлалыг тодорхойлох нэмэлт ажлууд
хийгдэнэ. Уг судалгааны ажлыг 2011 оны сүүлээр эхлэх бөгөөд 2015 оны эцэс гэхэд аль нэг ай
савын усны нөөцийг батлуулан, 2018 оноос нэмэлт усан хангамжийн системийн эхний
хэсгүүдийг ашиглалтанд оруулахаар зорьж байна. Энэ ажлыг Монгол улсын хууль журмын
шаардлагын дагуу гүйцэтгэн, ОУСК болон ЕСБХБ-ны шаардлагад нийцсэн БОННБҮ-г
боловсруулан хийж гүйцэтгэнэ.

6.5.9 Гүний Хоолой сав газрын гидрогеологи
Үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг 2 ай саваас хангах 2003-2004 онуудад хийсэн үнэлгээний хэсэг
болох Гүний Хоолой ай савд хийсэн Оюу Толгойн усны анхан шатны хайгуулын хөтөлбөрийн
дараагаар Галбын Говийн судалгааг хийсэн юм..

14

Акуатерра (2004), Газрын доорхи усны эрэл хайгуулын судалгаа, Оюу толгой үйлдвэрийн усан хангамж,
1-5 хэсэг, Aquaterra Consulting Pty Ltd, 2004 оны 10 сар
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2003-2004 онд хийгдсэн гүний усны судалгааны үр дүнд суурилсан анхан шатны загварчлалаас
харахад, төслийн усны эрэлт хэрэгцээг хангах асар их нөөц, боломжтой Гүний Хоолой уст
давхаргыг судлахад илүү анхаарсан байна.
Гол уст давхарга болох Цэрдийн уст давхарга нь гадаргуун экосистем, гүний уснаас
хамааралтай ургамалжилт зэрэгт хамгийн бага эрсдэлтэй гэж тооцогдож байна. Уст давхаргыг
илүү сайн тодорхойлох, уст давхаргуудын онцлогийн талаархи ойлголтыг нарийвчлан
боловсруулах, цооногуудын загварыг эцэслэн гаргах зорилгоор 2007 онд нэмэлт судалгааг
хийсэн. Цэрдийн уст давхарга нь 40 км газрыг хамрах ба зүүн хойд хэсэгтээ зузаарч 10 км
хүртэл өргөссөн, зүүн хойшоо уст давхарга нь нимгэрсэн тогтоцтой юм. зүүн хойш чиглэлд
нимгэрэх боловч өрөм тавьсан хэсэгт уст давхаргын үндсэн хэсэг нь хэвийн байгаа нь
ажиглагдсан. Оюу Толгойн зүгээс малчдын худагт 50 м- ийн хяналтын цооног гаргасан ба
өрөмдлөгийн явцад тааралдсан бүх давхаргууд шавар давамгайлсан байсан бөгөөд зөвхөн 210 м- ийн дээд давхаргууд гадаргуун хурдастай хамааралтай маш сайн нэвчилттэй байсан
(эдгээр хурдасаууд зураг 6.35- д тусгахад хэт нимгэн байсан болохыг анхаарна уу). Дүгнэж
хэлэхэд өрөмдлөгийн үр дүнгээс ай савын зах хөвөөгөөр ай савын талбайд бага гүний болоод
гүний уст давхаргуудын хооронд ус зүйн томоохон хэмжээний хэлхээнд нөлөөлөхүйц ямар нэгэн
хагарлын бүтэц нэмэгдэж буй ажиглагдаагүй.
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Зураг 6.27: Гүний хоолой–Цооногууд ба газрын доорхи усны хаяалбар

Эх сурвалж:

Акуатерра (2008), Гүний Хоолойн уст давхарга, Газрын дорхи усны шинжилгээ, нөөцийн үнэлгээ – 2007 (Усны эрэлтийг зассан), Aquaterra Consulting
Pty Ltd, 2008 оны 3 сар
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Зураг 6.34-д ай савыг хөндлөн огтлох ховилыг харуулсан ба хурдасын тогтоц нь ойролцоогоор
300 м хүртлээ (WATP01 цооногийн ойролцоо) нарийссан байна. Мөн конгломератууд гүнрүүгээ
мэдэгдэхүйц нэмэгдсэнээр, ай сав нь зүүн хойд хэсэгтээ хэр гүнзгийрч байгааг харуулсан. Энэ
хөндлөн огтлолын зүүн хойд төгсгөл нь зэрэгцээ орших Гүний Хоолойн зүүн хойд ай сав руу
сунан тогтсон ба энд усны тогтмол түвшин арай илүү өндөр байдаг тул Гүний Хоолой сав
газрын гүний усны урсгал нь Гүний Хоолойн зүйн хойд ай саваасаа илүү Галбын Говьруу
чиглэсэн байдаг (ай савын өмнөд хэсэгээс нам хэсэгрүү урсдаг). Гэвч энэхүү таамаглалыг
хязгаарлагдмал мэдээлэл дээр үндэслэн тодорхойлсныг дурьдах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь
2011/2012 онд хийх Оюу Толгойн нэмэлт ажлын хөтөлбөрийн зорилт байх болно.
Ай савын хойд болон өмнөд зах нь хагарлын үүсэлтэй болохыг ай савыг хөндлөн хамруулсан
хүндийн жингийн судалгаагаар (Зураг6.23) болон ХЦС хайгуулаар (Зураг 6.31) тодорхойлсон.
Хожуу үеийн Цэрдийн хурдас болон Дөрөвдөгчөөс- Өнөө үе хүртэлх хурдас нь үндсэн ай савын
захаас цааш үргэлж, бага гүний хурдас чулуулгуудын дээгүүр байрладаг.
Гүний Хоолой ай савын Цэрдийн тунамал хурдас нь шаварлаг, элсэн чулуу, хайрга чулуу зэрэг
ялгаатай давхаргуудыг агуулах ба гүехэн хэсэгтээ шаварлаг хурдас зонхилж, гүн рүүгээ элсэн
чулуу зонхилдог байна. Тиймээс уст давхаргын дээд болон доод хил заагуудыг геофизикийн
шинж чанар, ундаргын хэмжээг ашиглан литологийн харьцуулалт хийн тодорхойлсон. Энд уст
давхарга/ус үл нэвчүүлэх давхаргууд нь ялгарч тусдаа бүрэлдэхүүн болон өөр өөр тогтоцтой нь
тодорхойлогдсон. Энэхүү зүй тогтолыг тогтоох зорилгоор Оюу Толгойн зүгээс уст давхаргын
дээд хэсэгт голлон анхаарах уламжлалт аргыг ашигласан (зарим дээд нимгэн хэсгүүдийг
тоолоогүй). Уг загварчлалд усны боломжит нөөцийн тооцоог гаргахдаа бүхэл хэсгийг нэвтлэн
гарах боломжтой батлагдсан худгийн зузаан эсвэл худгийн мэдээлэлтэй нэгтгэсэн геофизикийн
мэдээлэл буюу худгийн сувгаар бүтэн нэвтлэх боломжгүй ай савын илүү гүн хэсгүүдийн хэлхээг
ашиглах зэрэг юм. Оюу толгойн ашигласан арга зүй, уст давхарга/ус үл нэвчүүлэх давхаргын
тодорхойлолтуудыг Усны газраас баталгаажуулсан.
Уст давхаргын дээд хэсгүүдийг тодорхойлох энэхүү арга барилыг Зураг 6.33- т харуулав. Эдгээр
цооногуудын мэдээллээс харахад уст давхаргын пиезометрийн түвшин давхаргын дээд талын
хэсэг буюу гол элсэрхэг давхаргуудад GHTP01 цооногт 178 м (усны тогтмол түвшин нь 74 м-тэй
харьцуулбал), GHTP03 цооногт 169 м (усны тогтмол түвшин нь 41 м-тэй харьцуулбал) байгааг
харуулсан болно. Дээд талын уст давхаргууд болон пьезометрийн давхаргуудын хоорондын
хамаарлыг хөндлөн огтлолоор харуулав (Зураг 6.30). Эдгээр цооногуудыг 444.5 мм голчтой
өрмөөр өрөмдөж гаргасан ба сууриндаа 6 м өргөнтэй байна.
Уст давхаргын хэсгүүдэд хяналтын зэвэрдэггүй зөөлөн ган төхөөрөмж суурилуулсан.
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Зураг 6.28: Гүний Хоолой – Цооног болон Гүний усны тархац

Эх үүсвэр: Акуатэрра (2008), Гүний Хоолой гүний усны судалгаа болон Нөөцийн үнэлгээ – 2007 (Усны
хэрэгцээг дахин хянасан), Aquaterra Consulting Pty Ltd, 2008 он 3 сар
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Зураг 6.29: GHTP01 болон GHTP03 цооногуудын зүсэлт

Гидрогео Литологи
логи

GHTP03
Гүйцэтгэл

Гүн, м ггд

Гүн, м ггд

GHTP01

15

Гидрогео Литологи
логи

Гүйцэтгэл

Тайлбар
Цэрдийн уст давхаргын дээд хэсэг
Цэрдийн уст давхарга дахь пьезометрийн гадарга
Шавар

Хайрга чулуу

Алеврит

Ул чулуулаг

Элсэн чулуу

15

Акуатерра (2007), Гүний Хоолой уст давхарга, Гүний усны шинжилгээ, нөөцийн үнэлгээ – 2007 (Усны
хэрэгцээг дахин хянасан), Aquaterra Consulting Pty Ltd, 2007 оны 3 сар
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Гүний усны түвшин болон урсгал
Цэрдийн уст давхаргын гүний усны гүн гадаргуун түвшинээс доош 20 м- ээс бага түвшинд
хэлбэлзэх ба ай савын зүүн хэсэг болох алслагдмал газартаа хамгийн гүн буюу гадаргуун
түвшинээс доош 89 м хүртэл байх боловч сав газрын дийлэнхи хэсэгтээ гадаргуун түвшинээс
доош ойролцоогоор 50 м байдаг Гүний усны тархацын байдлыг зураг 6.32- т үзүүлсэн ба ай
савын тэнхлэгийн дагуух Цэрдийн уст давхаргын усны түвшинг хөндлөн огтлол буюу зураг 6.34т харуулав.
Өрмийн судалгааны мэдээллээс харахад Гүний Хоолой ай савын гүний усны түвшин сав газрын
дагуу зүүн хойш чиглэн буурдаг. Оюу Толгойн судалгаанд уст давхаргын түвшин тогтмол гарсан
хэдий ч сав газрын баруун захыг даган налуу хамгийн өндөр болдог байна (зураг 6.34). Оюу
Толгойн хийсэн хяналтын цооногийн системийн мэдээллээс үзхэд сав газрын өмнөд болон хойд
хэсэгт ямар нэгэн хэмжиж болохуйц уст давхаргыг тэжээх усны эх үүсвэр тогтоогдоогүй юм.
Гүний усны судалгааны талбайн алс баруун хязгаарт тэжээлийн цорын ганц эх үүсвэр болох
энэхүү талбайн гадаргуун түр урсацын бага гүний аллювийн хурдастай давхцаж болох Цэрдийн
пиезометрийн гадаргуу нь уг байршилын баруун хэсэгт сэлбэх усны эх үүсвэрүүд байгаа
болохыг тодорхойлж байна. Сав газрын бусад хэсгүүдэд дээд Цэрдийн шаварлаг хурдас
тааралдах ба малчдын худгийн хяналтын гүний цооногт улаан шавар тохиолдох нь тухайн
талбайн гүний уст давхаргуудад сэлбэх усны эх үүсвэр бага ач холбогдолтой болохыг харуулж
байна.
Талбайн төв хэсэгт ажиглагдах ус зүйн градиентын өсөлт нь уст давхаргын болон гүний усны
урсгалын хөндлөн огтлолын талбайг тодорхойлох суурь тогтоцтой нягт хамааралтай юм. Ай
савын зүүн захын дагуу гүний ус ялгаруулах тодорхой талбай, булаг шанд эсвэл гүн үндэстэй
тогтмол ургадаг ургамалжилт байхгүй юм. Сав газраас ирэх урсгал зүүн (Гүний Хоолой ЗүүнХойд ай сав гэх) болон зүүн өмнөд чиглэлээр Галбын Говь ай савыг захлан дайрч өнгөрөх
боломжтой (зураг 6.28).
Уст давхаргын шинж чанар
Цооногууд дээрхи ус шахах туршилтыг Цэрдийн уст давхаргын ус зүйн шинж чанарыг үнэлэхэд
16
ашигласан. Туршилтын үр дүнгээр тодорхойлогдсон уст давхаргын нэвчих чадвар хоногт 1502500 м2 (зүүн хойд хэсэгт), баруун урагш явах тусмаа хоногт 200-500 м2 болж буурсаныг Зураг
6.30- т харуулав. Уст давхаргын нөөцийг тооцохдоо ус шахах худгуудтай ойролцоо байрлах
мониторингийн цооногуудыг ашигласан. Эдгээр цооногууд нь шүүрлийн нөлөөлөлд онцгой их
-4
-3
өртөөгүй 2.5x10 –аас
5.0x10
хүртэл нэвчих чадвартай, хязгаарлагдмалаас хагас
хязгаарлагдмал уст давхаргын сүлжээтэй бүх талаараа нийцсэн байсан ба 120 м-ээс дээш
Гүний Хоолой уст давхаргын нөөцийн хэмжээг 3%-аар тооцсон.
Зураг 6.33- т харуулсан уст цооногуудаас Гүний Хоолойн баруун хэсэгт байрлах ус гаргалт
харьцангуй багатай (өдөрт 250м2) цооног (GHTP01) болон төвийн хэсэгт байрлах, харьцангуй
өндөр ус гаргалттай (өдөрт 2500м2) цооногуудыг (GHTP03) харьцуулж харж болох юм. Энэ нь
GHTP03 цооногт тааралдах бага шаварын агууламжтай илүү том ширхэгтэй уст давхаргын
хурдастай холбоотой юм.
Уст давхаргыг үнэлэх анхдагч арга нь цооногт уст давхаргын анхдагч тогтоцоос доод гүн рүү нь
хүртэл үечлэлтэйгээр судалгааны интервалыг суурилуулах юм. (Зураг 6.30- т GHEB07 зэрэг
зарим цооногуудыг харуулав).
Уст давхаргын ундаргын туршилтын дараагаар босоо зүсэлтэнд салангид оршин давамгайлах
шинжтэй урсгалын хаяалбарыг тогтоосон ба энэ нь ус шахах цооногуудын ундаргад зонхилох
хувь нэмрээ оруулдаг байна. Эдгээр давамгайлагч урсгалын хаяалбар нь 30-50 м зузаан, уст
давхаргын дотор гүнд оршдог ба ай савын зүүн хойд тал руугаа зузаардаг. Тиймээс энэ хавийн
худгууд нь маш өндөр ундаргатай байдаг.
Ерөнхийдөө туршилт хийсэн цооногуудад ундаргын дийлэнхи нь гүний уст давхаргаас гарч
байсан ба энэ нь ашиглалтын цооногийг байгуулах үндсэн зорилтот бүс болохоор байсан. Энэ

16

Theis бa Cooper-Jacob ашигласнаар бага шүүрэлттэй тогтолцооны эргэн тойрны усны шүүрэлт үүссэн,
уст давхаргын үе / ай сав газрын зарим хэсгийн хаалтын хил хязгаарын нөлөө зэргийн мэдээллийг
харуулсан байна.
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нь 2011/2012 онд төлөвлөгдөж буй цооногийн хөтөлбөрийн гол анхаарал хандуулж буй
зорилтот бүс юм.
Уст давхаргын дээд хэсэгт судалгаа хийх нь үр ашиггүй гэдэг нь тодорхой болсон ба судалгаа
хийгдэхээс өмнөх худгийн талаархи дүгнэлтийг Бүлэг С5-ийн болзошгүй нөлөөллийн хэсэгт
тусгасан. 2011/2012 онд хийгдэх 18 цооногийн хөтөлбөр бүрэн дуусгавар болмогц өрөмдлөгийн
үр дүнгээс уст давхаргын суурь хэсгийг илүү сайн тодорхойлох бөгөөд одоогийн явагдаж буй
нэмэлт судалгаануудын хамтаар геофизикийн болон Цэрдийн давхаргын зузааныг тодорхойлох
зэрэг хэрэгцээтэй байж болох хэсгүүдэд өндөр зэрэглэлийн туршилт явуулах болно (хэрвээ
хэрэгцээтэй гэж үзэх тохиолдолд эдгээрийг гүний үндсэн цөм-цооногийн талбай болгох юм).
Нөөцийн тооцоо
Гүний Хоолой уст давхаргын ханасан зузаан нь гүн рүүгээ 350 м хүрэх ба түүний төв хэсгийг
эзлэн оршиж, гүний усны гол нөөцийг бүрдүүлнэ. Уст давхаргын гүний усын нөөц баялаг, усны
багтаамжийн тооцоог Гүний Хоолой уст давхаргын тухай бүлэгт тусгасан ба уст давхаргын
зузаан, хамрах талбайн хэмжээ, одоогийн усны хэрэглээнээс яаж тусгаарлагдсан зэрэгт
үндэслэн ашиглах боломжтой ихээхэн нөөцтэйд тооцогдсон (Хүснэгт 6.4Error! Reference
source not found.).
Хүснэгт 6.4: Гүний Хоолой сав газрын гүний усны нөөц болон хүрэлцээ
Үзүүлэлтүүд
Гүний Хоолой уст давхарга
Уст давхаргын дундаж хэмжигдэхүүн
45 км урт, 12.5 кмөргөн, 185 мзузаан
2
Үндсэн уст давхаргын хамрах талбай
560 км
3
Үндсэн уст давхаргын ханасан эзлэхүүн
100,000 мян.м
3
Ус бага нэвтрүүлдэг уст давхаргын ханасан
60,000 мян.м
эзлэхүүн
3
Нийт ханасан уст давхаргын эзлэхүүн
160,000 мян.м
3
Тооцоолсон гүний усны агууламж ( ан цав 30%)
48,000 мян.м
3
Үндсэн уст давхаргаас ашиглах боломжтой гүний ус
5,000 мян.м
(ус өгөмж 3%)
3
Дээд уст давхаргаас шүүрэх гүний ус
1,800 мян.м
(ус өгөмж 3%)
3
Нийт гүний усны нөөц
6,800 мян.м
Тайлбар: Уст давхаргаас гарч буй гүний усны бодит эзлэхүүн нь цооног, цооногийн загвар
болон ус татах давтамжаас хамгийн их хамаарна.
Хүснэгт 6.4- т тусгасан Боломжит гүний усны хэмжээг Усны Газартай хамтран тооцсон ба гол
үзүүлэлтүүдийг баталгаажуулахад уламжлалт аргыг ашиглан (3-15%) тооцсон.Гүний усны
боломжит тооцооны үр дүнгээс харахад бодит нөөцөөс доогуур тооцсон (үндсэн уст давхаргаас
3
15 % ус өгөмжтэй гэж тооцвол 15000 мян.м газрын доорхи ус байх боломжтой) нь харагдаж
байна. Мөн энэ уламжлалт аргаар нөөцийн тооцоонд ан цав 30 % гэж тооцсон нь уст давхаргад
хийсэн шавхалтын үед ан цавууд нь даралтаар шахагдсан байх тул нэмж гарах боломжтой
усны хэмжээг тооцоогүй болно.
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Зураг 6.30: Цооногуудад суурилан Гүний Хоолойн Баруун өмнөөс Зүүн хойш хөндлөн огтлолын бүдүүвч

Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page 64 of 75

Зураг 6.31: Цооног болон ХЦСО- д суурилсан Гүний Хоолойн Өмнөд Зүүн Өмнөд -Хойд
Баруун Хойд талаас харуулсан бүдүүвч
Дөрөлж уул

Ус үл нэвтрүүлэгч
давхарга

Уст
давхаргын
нэгж

Цуваа
Урт ~ 24 км

Тайлбар: ЦСХ нь өрөмдлөгийн мдэээлэлд орсон

Гүний Хоолой уст давхаргын химийн шинж чанар
Гүний усны хээрийн хэмжилт, судалгаагаар малчдын худаг болон ай савын судалгааны
цооногууд дээр гүний усны хэмжилтүүд (pH, цахилгаан дамжуулах чадвар, БУЭ) хийх
дээжүүдийг авсан. Ус шахалт хийгдэж дууссаны дараагаар туршилтын цооногуудаас болон ай
сав дахь малчдын худгаас гүний усны дээж авч лабораторийн шинжилгээнд оруулсан.
Усны чанарын өөрчлөлтийг үнэлэхийн тулд нийт 10 цооногт уст давхарга тус бүр дээр ялгаатай
гүнээс дээжлэлт хийсэн бөгөөд гүний усны дээжүүдийг ус шахалтын төгсгөлд авч Гүний Хоолой
уст давхаргын гүний усны химийн шинж чанарыг тодорхойлох шинжилгээнд оруулсан. Уг
шинжилгээгээр бага гүний уст давхаргын (2-5 м гүнтэй) гүний усны чанарыг тодорхойлсон ба
малчдын гар худаг дахь БУЭ 300- 800 мг/л хүртэл байх ба, ихэнх худгууд 2000 мг/л-ээс их
байсан. Гүний уст давхаргын (газрын гадаргаас доош 35-80 м пьезометрийндиаметртэй) усны
чанар нь муу буюу БУЭ- ийн хэмжээ 1600 болон 4300 мг/л ба дундаж нь 2800 мг/л байсан.
Гүний уст давхаргын ус нь натри-хлоридын төрлийн усны шинж чанарыг үзүүлж байгаагаас
үзэхэд энэхүү ус нь сүүлийн үеийн хурдасын тэжээгдлээр бүрэлдээгүй гэдгийг харуулж байна.
Малчдын худгийн усны ихэнхи нь натри-бикарбонатын төрлийн усанд хамаарч байгаа ч зарим
тохиолдолд эрдэсжилт нь нэмэгдэж натри-хлорид давамгайлсан байна. Үндсэн уст
давхаргуудын хэвийн рН 7.2 байхад малчдын худгуудад 7.8 байна. Гүний Хоолой уст
давхаргын химийн шинж чанарын талаар хүснэгт 6.5- д үзүүлсэн ба бага гүний болон илүү гүний
усны химийн найрлагын талаар зураг 6.36- д үзүүлэв. Зураг 6.36- д үзүүлснээр голдиролын
доорхи гүний усан дахь бага хэмжээний БУЭ натрийн- бикарбонат буюу малчдын ашигладаг ус
болон өндөр БУЭ натрийн-хлорид бүхий үндсэн уст давхаргын гүний усыг харуулав. Натрийнбикарбонат болон натрийн-хлоридын хоорондын шилжилт буюу завсрын бага гүний ус нь
хязгаарлагдмал тэжээлтэй бага гүний ус юм.
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Зураг 6.32: Гүний Хоолой сав газрын Дуровын дэлгэрэнгүй диаграм

Эх сурвалж: Акуатэрра 2008, Гүний Хоолой цооногийн дэлгэрэнгүй загварчлал – Цооногийн загварчлал (Усны хэрэгцээг дахин хянасан), ref: 658/G/328b, 2008 оны 2 сар, Зураг 19
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Table 6.3: Гүний Хоолойн усны химийн найрлага

Талбай

Үнэлгээ

Дээжний
хэ
мж
ээ

17

Талбайн
pH

Талбайн
аг
аа
ры
н
хэ
м

БУЭ1

мг/л

°C
Хамгийн
ба
га
Баруун
у
р
д

Хамгийн
их

18

Дундаж

Зүүн
х
о
й
д

Хамгийн
ба
га
Хамгийн
их

Дундаж

мг/л

Сульфат
(SO42-)

мг/л

Шүлтлэг

Нийт
хатуулаг2

мг/л CaCO3

мг/л
CaCO3

Хатуулаг

7.0

10.2

1,300

280

370

75

130

Маш
хат
уу

8.4

21.0

4,300

1,700

1,100

190

962

Маш
хат
уу

7.5

15.1

2,900

940

730

130

540

Маш
хат
уу

6.8

12.4

1,600

410

460

70

310

Маш
хат
уу

8.5

19.1

3,800

1,200

1,300

120

1,248

very hard

7.4

15.3

2,600

795

820

95

625

very hard

7.5

15.1

2,800

910

750

120

560

very hard

11

Дундаж
Холимог үр
дүн3

Хлорид (Cl)

29

Тайлбар: 1. БУЭ = бүрэн ууссан эрдэс
2. АНУГС- наас гарсан усны нийт хатуулгийн ангилал
3. Нэгдсэн үр дүн болох Зүүн хойд талбайгаас 67%, Баруун өмнөд хэсгээс 33%

17

Акуатэрра 2008, Гүний Хоолой цооногийн дэлгэрэнгүй загварчлал – Цооногийн загварчлал (Усны хэрэгцээг дахин хянасан), ref: 658/G/328b, 2008 он 2 сар, Хүснэгт
3, Хуудас 14.
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Энэхүү гүний усны чанарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг маш эрчимтэй хяналт шинжилгээний
хөтөлбөр болох Оюу Толгойн Уурхайн лицензит талбайн эргэн тойрон, Гүний Хоолой дотор
болоод бусад талбайд хийгдсэн судалгаагаар цуглуулсан юм. Уг судалгаа шинжилгээнд
дараахи параметрүүдийг ашиглав:
Физик-химийн: pH, агаарын хэм, цахилгаан дамжуулах чадвар, БУЭ (талбайн), хатуулаг
Үндсэн ионууд: Кальци, магни, Кали, Иатри, фтор, сульфат, хлорид, нитрат
Металлууд: төмөр, хүнцэл, кадми, хром, зэс, хар тугалга, никель, цайр, мөнгөн ус
Үүнд мөн Гүний Хоолой сав газарт гаргасан малчдын худаг болон Оюу Толгойн зүгээс
суурилуулсан гүний уст цооногууд ордог юм. 2004- 2009 оны хооронд хийсэн металлын
шинжилгээний үр дүнд гүний усны зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн агууламжтай металл
илрээгүй бөгөөд бусад ерөнхий гүний ус бүхий хэсгүүдэд хийсэн шинжилгээнд металлын
концентраци хэвийн хэмжээнээс доош байгаа нь тогтоогдсон. Металлын хамгийн их
концентраци илэрсэн тохиолдлуудыг хүснэгт 6.6- д харуулав. ДЭМБ- ын ундны усны
стандартаас хэтэрсэн ганц металл илэрсэн нь хар тугалга байсан бөгөөд: энэхүү үзүүлэлт
тогтоосон хэмжээнээс ялимгүй хэтэрсэн байсан ба ташаа мэдээлэл байх магадлалтай
боловч цаашид Оюу Толгойн зүгээс илүү нарийн няхуур хяналт шинжилгээ хийгдэх болно.
Хүснэгт 6.4: Гүний Хоолой сав газрын гүний усны металлын шинжилгээ
Тогтоогдсон
металлын
хамгийн дээд
концентраци
(мг/л)

ДЭМБ- ын
ундны усны
стандарт
(мг/л)

0.0741

0.01

GH3x1

илрээгүй

0.003

0.005 мг/л
илрээгүй

Хром

0.03

0.05

Элстэй малчны худаг

Зэс

0.14

2

Хэмгий малчны худгаас авсан 2010 оны анхны
дээж

Хар тугалга

0.06

0.01

Овоо цав буюу 0.005 мг/л болох тогтоосон
хязгаараас ялимгүй хэтэрсэн

0.02

Улаан тойром худаг 2006 оны байдлаар 0.0133
мг/л буюу хэтэрсэн байсан боловч алдаа гарсан нь
тогтоогдсон ба тогтоосон хязгаар болох 0.01 мг/лээс доош байсан.

3

Эрээт
худагт
2009
онд
хийсэн
нэмэлт
шинжилгээгээр 0.08 мг/л концентрацитай байсан

0.001

Дэнжийн худаг малчны худаг – 2005 онд 0.0001
мг/л болох тогтоосон хязгаараас хэтэрсэн цорын
ганц байршил бөгөөд нэмэлт шинжилгээгээр
тогтоогдсон хязгаарууд өндөр байсан ба илрээгүй.

Шинжилгээнд
хамрагдсан
металлууд
Хүнцэл
Кадми

Никель

Цайр

Мөнгөн ус

илрээгүй

1.46

0.0004

Тайлбар

буюу

тогтоосон

хязгаараас

дээш

6.5.10 Ханбогд сумын гүний уны хангамж
Ханбогд суурин нь Гүний Хоолой сав газрын өмнөд хэсэгт байрлах Ханбогдын шүлтлэг (боржин)
нурууны нам уулсын захаар байрладаг. Ханбогд сум Цэрдийн үндсэн сав газрын өмнөд хэсэгт
байрлах ба Дөрөвдөгчөөс Өнөө үе хүртэлх тунамал хурдаснаас тэжээгддэг бага гүний уст
давхаргын гүний усыг ашигладаг. Эдгээр хурдасууд нь тунамал хурдасны формациудтай нэгдэн
өмнөд хэсэгтэй залгаа боржингийн биетийн өгөршлийн бүсийн ан цав, хагарлын гүний ус,
түүнчлэн үерийн усаар шууд тэжээгддэг. Дээрхи бага гүний уст давхаргын гүний усны урсгал нь
Ханбогдын нуруутай ойролцоо хойд чиглэлд урсан, Гүний Хоолойруу чиглэх Дөрөлж Ууулын
орчмын гүний усны голдиролыг даган урсдаг. Дөрөлж Уул нь Ханбогд сумын төвөөс
ойролцоогоор 4 км-т орших гадаргад ил гарсан хурдас чулуулаг юм. Ханбогд сумын нийтийн
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болон хувийн орон сууцны усны хэрэгцээг нийтийн болон хувийн худгуудаас хангадаг. Жишээ
нь: малчдын ашигладаг гар худгийн хурдсын тогтоцтой адил тогтоцтой. Худаг байгуулах талаар
нарийвчилсан мэдээлэл маш бага ба иргэдээс уст давхаргын үзүүлэлтүүдийн талаар
цуглуулсан мэдээлэл ерөнхийдөө байхгүй. Ханбогд сумын хэмжээнд одоо байгаа худгуудийн
ундаргын талаархи мэдээллийг Хүснэгт 6.7- д хураангуйлан үзүүлэв.
Хүснэгт 6.7: Ханбогд сумын худгуудын ундарга
Дээд ундарга
Худгийн Дугаар.
Тайлбар
(л/с)
0.8-1.2 л/сек хүчин чадалтай 3 худаг
Чулуун Хашаа дахь
1.0
гаргасан. Усны түвшин багассанас 2-ыг нь
цооног
хаасан ба одоо нэг нь ажиллаж байна.
Худаг ¹1 (Хан Дизель
10 л/сек
1998
Компани)
Худаг ¹3
2.14 л/сек
1998
Нийт
13.14 л/сек
Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн банк
Хүснэгт6.8: Ханбогд сумын усны чанар, 2011 оны 1 сар
Ханбогд
сумын
үндсэн худаг

Ханбогд
халуун усны
газар

МУ-ын ундны
усны стандарт
(MNS 900:2005)

7.07

7.51

6.5-8.5

μS/cm

563

398

-

2+

мг/л

39.7

17.8

100

2+

Mg

мг/л

6.3

3.4

30

Na+K

мг/л

65.8

64.8

-

2SO4

мг/л

64.3

28.8

500

-

мг/л

24.8

14.5

350

2.5

1.17

7.0

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих
нэгж

pH
Цахилгаан
дамжуулах
чанар
Ca

Cl

Хатуулаг

ДЭМБ- ын
ундны усны
стандарт
мг/л

500

мг.экв/л
3-

мг/л

188.5

167.8

-

Эрдэсжилт

мг/л

389.4

297.1

-

НУД

мг/л

0.8

1.6

1,000

NH4

мг/л

0.001

0.002

1.5

NO2

мг/л

4.15

2.95

1.0

0,2

NO3

мг/л

1.02

1.46

50

50

P бага

мг/л

0.005

0.001

3.5

F

мг/л

1.02

1.46

0.8-1.5

Fe

мг/л

0.01

0.03

0.3

HCO

Тайлбар: Тод хар өнгө болон Налуу хэлбэрээр бичигдсэн үзүүлэлтүүд Монгол улсын болон ДЭМБ- ын ундны усны
стандартыг хэтэрсэн.

Усыг ашиглахаас өмнө ямар нэгэн цэвэршүүлэлт хийгээгүй. 2011 оны 1-р улирлаас эхлэн Оюу
Толгой төсөл орон нутгийн иргэдийн хүсэлтийн дагуу усны цооногийн чанарыг шалгах хяналт
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шинжилгээний ажлыг эхлүүлсэн. Оюу Толгой төсөл 2011 оны 1 дүгээр сард иргэдийн ашигладаг
ус хангамжийн гол худгууд дээрхи хийсэн шинжилгээний дүнг Монгол улсын Ундны усны
стандарттай (MNS 900:2005) харьцуулсан ба үүнийг Хүснэгт6.8-д үзүүлэв. .
Шинжилгээний дүнгээр гүний усанд ундны усны тогтоосон хэмжээнээс хэтэрсэн нитрит зэрэг
зарим үзүүлэлтүүд илэрсэн. Одоо ашиглагдаж байгаа бага гүний уст давхаргын системийг
удаан хугацаагаар ашиглах нь тохиромжгүй буюу өсөн нэмэгдэж буй хүн амд шаардлагатай
усан хангамжийг хангах боломжгүй юм. Учир нь бохир усны нэгдсэн сүлжээ байхгүй тул бага
гүний уст давхарга нь бохирдох эрсдэлтэй байгаа юм (нитратын агууламж өндөр байгаа нь
эмнэлэг, эрүүл ахуйн гаралтай хог хаягдлаас усанд нөлөөлж байгааг илтгэж байгаа юм). Оюу
Толгой компани нь Ханбогд сумын төвийн усны хэрэгцээг хангах гүний усны нөөц баялагийг
тогтоох зорилгоор Ханбогд сумын суурингийн эргэн тойронд 20х10 км- ийн радиусыг хамарсан
геофизикийн судалгааг Геомастер Инженеринг буюу гэрээлэн гүйцэтгэгч компаниар
гүйцэтгүүлсэн. Геофизикийн судалгаагаар ирээдүйд ашиглах боломжтой гүний усны сав газар
18
нь Ханбогд сумын төвөөс 2-6 км зайд байрлах Дөрөлж Уулын өмнөд сав газар болохыг
тогтоосон (Зураг 6.37).
Зураг 6.33: Гүний усны ай савын багтаамжийг харуулсан гравиметрийн аргын
аномаль зураглал

Эх сурвалж:Геомастер Инженеринг (2010), Хар хөх талбай нь тунамал хурдасны ай савыг илэрхийлнэ

Энэхүү ай сав 100-400 м зузаантай Цэрдийн Баянширээ формаци болох дараалсан буюу
геофизикийн судалгаагаар хойшлох тусмаа гүний ус нь Гүний Хоолойн Байнширээ формациас
эрдэсжилт багатай болж байна. Энэ талбай нь Дөрөлж Уул болон Ханбогдын нуруунаас буух
гадаргуун урсацаар тэжээгддэг гэж үзэж байна. Энэхүү ай сав Гүний Хоолойн төлөвлөж буй
цооногийн талбайгаас зайтай ба гадаргуун усны урсацын голдиролын хурдас дахь уст
давхаргад гарсан цөөн хэдэн гар худагтай, Ханбогд нурууны хойд талын дагуу цөөн булаг
байдаг. 2011/2012 оны хайгуулын хөтөлбөрөөр (доор тусгав) Оюу Толгой төслийн зүгээс
давхцаж тогтсон аллювийн уст давхаргуудын хоорондын босоо харилцан хамаарал байж болох
эсэхийг тогтоох хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.
Оюу Толгой нь 2011 оны 1 болон 2- р улиралд усны хайгуулын цооногийг өрөмдөх ажлыг
эхлүүлсэн ба тусдаа бие даасан уст давхаргын хэсгүүд тааралдсан бөгөөд судалгаанаас гарсан
үр дүнг үнэлэх ажил эхэлсэн болно. Хайгуулын хөтөлбөрийн гол зорилго нь ай савын хурдасын
шинж чанар, ус зүйн чанарыг үнэлэн, гүний усны чанар болон хэмжээг тогтоох юм. Дээрхи
ажлын үр дүнг ашиглан гүний усны нөөц баялагийг тогтоон, Засгийн газрын холбогдох
байгуулгуудаар баталгаажуулах, цаашдын зураг төслийг боловсруулах ажлуудыг гүйцэтгэх

18

Геомастер Инженеринг (2010), Ханбогд сумын усан хангамжийн Гүний усны геофизикийн хайгуулын
судалгааны тайлан, Өмнөговь аймаг
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болно. Геофизикийн судалгаагаар энэхүү ай сав нь бага гүний хурдас чулуулгаар Гүний Хоолой
ай саваас тусгаарлагдсан байдаг нь тогтоогдсон. Уг ай сав нь Гүний Хоолой ай саваас тусдаа
учраас Гүний Хоолойтой хамааруулан ойлгож болохгүй юм. Тиймээс энэ ай саваас ус ашиглах
болон Гүний Хоолойн Цэрдийн үелсэн хурдаснаас Оюу Толгой ашиглах нь хоорондоо харилцан
хамааралгүй юм. Түүнчлэн хайгуулын худгууд тунамал хурдасын ай савын зүүн захад
байралдгийг геофизикийн аргаар тогтоосон. Үүнтэй адил гүний усны тооцоологдсон гүн
малчдад хамааралтай гадаргуун усны урсацын голидрол доорхи бага гүний уст давхаргатай ус
зүйн хамаааралтай байх боломжгүй юм.
Хэдийгээр Монгол улсын болон ДЭМБ- ын ундны усны стандартаас хэтэрсэн зарим металлын
агууламж (хүнцэл) тогтоогдсон боловч гүний усны судалгаа явуулахаар суурилуулсан цооногт
хийгдсэн шинжилгээний үр дүнгээр усны чанар сайн гэж гарсан юм. Энэхүү судалгааны үр дүнг
Монгол улсын болон ДЭМБ- ын стандартуудтай харьцуулсан байдлаар доорхи 6.9 болон 6.10
хүснэгтүүдэд харуулав. Оюу Толгой төслийн зүгээс энэхүү судалгааны үр дүнг баталгаажуулах
үйл явцыг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд үүний үр дүнд тулгуурлан ундны усыг шаардлагатай
хэмжээнд хүртэл цэвэршүүлэх байгууламжын зураг төсөл зэргийг боловсруулахад ашиглах
болно.
Хүснэгт 6.5: Ханбогд сумын М-01 болон М- 03 худгийн гүний усны шинжилгээний үр дүн
Хамааралтай шалгуур
стандартууд

Үзүүлэлтүүд

Монгол
улсын
тогтоосон хязгаар

ДЭМБын
ундны усны
стандарт
(мг/л)

Шинжилгээ
M-01

M-03

MNS 4432: 1997

Өнгө, зэрэглэл

20

-

30

3.8

MNS 3900: 1986

Үнэр

2

-

2

0

Horiba U-10

Булингар, NTU

5

-

1

0

MNS ISO 4889: 2005

Нэвтрүүлэх
чадвар ms/m

-

0.802

0.927

MNS ISO 6059: 2001

Кальци,
магни
(хатуулаг) мг/л

7

-

0.84

1.18

MNS ISO 2572: 1999

Кальци, мг/л

100

-

9.62

15.47

MNS 4341: 1996

Магни, мг/л

30

-

4.38

4.98

MNS ISO 9297: 2005

Хлорид мг/л

350

-

97.27

121.94

MNS 4428: 1997

Амиакийн
мг/л

1.5

-

0.062

0.005

MNS 4431: 2005

Нитрит мг/л

1

0.2

0.006

0.003

MNS ISO 7890-3: 2001

Нитрат мг/л

50

50

8.131

0.624

MNS ISO 10523: 2001

pH

6.5-8.5

-

7.904

8.138

MNS 4425: 1997

Бикарбонат мг/л

-

178.12

175.68

MNS 4430: 2005

Төмөр мг/л

0.3

-

0.138

0.101

MNS ISO 9280: 2001

Сульфат мг/л

500

500

115.38

135.42

MNS 4423: 1997

Хуурай
мг/л

1000

-

490

247

MNS ISO 6878: 2001

Ортофосфат
мг/л

3.5

-

0.006

0.002
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Хүснэгт 6.6: Ханбогд сумын М-01 болон М- 03 худгийн гүний усны металлын
шинжилгээний үр дүн
Шинжилгээний
стандарт

Монгол улсын
тогтоосон
хязгаар мг/л

ДЭМБ- ын
ундны усны
стандарт
(мг/л)

Мөнгө

0.1

-

Хөнгөн
цагаан

0.5

0.2

Хүнцэл

0.01

Бор
Бари

Үзүүлэлтүүд

M-02

M-03

0.008
л
р
э
э
г
ү
й

0.002

0.004

0.039

0.025

0.01

0.022

0.047

0.028

0.5

-

0.358

0.545

0.272

0.7

0.3

0.002

0.004

0.006

0.0002

-

илрээгүй

илрээг
үй

илрээг
үй

Кальци

100

-

10.607

7.687

12.768

Кадми

0.003

0.003

илрээгүй

илрээг
үй

илрээг
үй

-

илрээгүй

илрээг
үй

илрээг
үй

Бэрилли

Кобальт
ISO 11885: 2007

Шинжилгээ мг/л
M-01
и

Хром

0.05

0.05

илрээгүй

илрээг
үй

илрээг
үй

Зэс

1.0

2

илрээгүй

илрээг
үй

0.002

Төмөр

0.3

-

0.1356

0.4615

0.082

-

0.9534

0.7844

0.8486

Кали
Магни

30

-

3.2657

2.0414

3.7991

Мангани

0.1

0.5

0.0018

0.0094

0.0034

Молибдени

0.07

0.07

0.085

0.09

0.071

Натри

200

200

164.93

182.23

181.66

Никель

0.02

0.02

илрээгүй

илрээг
үй

илрээг
үй

Хар тугалга

0.01

0.01

0.002

илрээг
үй

0.001

Антимони

0.02

0.005

0.006

0.012

илрээг
үй

Селен

0.01

0.01

илрээгүй

0.033

0.03

Стронци

2.0

-

0.151

0.117

0.22

Цайр

5.0

3.0

0.004

0.016

0.058

Тайлбар: Тодруулсан болон налуу хэлбэрээр бичигдсэн үзүүлэлтүүд Монгол улсын болон ДЭМБ- ын ундны усны
стандартыг хэтэрсэн.
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Зураг 6.34: Ханбогд сумын гүний усан хангамжийн сүлжээний төлөвлөгөө

Усан хангамжийн цооногууд Ханбогд сумын төвийн зүүн хойно байрлах (Зураг 6.38- ыг харна уу)
ба Ханбогдын нурууны захад байрлах хүндийн хүчийг ашиглан ус түгээх байгууламж буюу ус
нөөцлөх цөөрөмрүү ус шахах хэсэгтэй холбогдоно. Одоогийн ашиглагдаж буй хотхоны усан
хангамжийн тогтолцоог шинэ усан хангамжийн байгууламж ашиглалтад ормогц татан буулгаж
хаах болно. Хаягдал ус цэвэршүүлэх байгууламжийг сумын төвийн зүүн талд байгуулахаар
төлөвлөж байна.
Одоогийн байдлаар Оюу Толгой төсөл Усны газраас авах усны нөөцийн зөвшөөрөл авхаар
хүлээж байна. Гэсэн хэдий ч, усан хангамжийн системийн зураг төслийг ойролцоогоор 30 л/сек
гэсэн анхан шатны тооцоон дээр үндэслэн хийж гүйцэтгээд байна.

6.6

ДҮГНЭЛТ

Төслийн нөлөөллийн бүс нутагт гадаргуун ус хязгаарлагдмал, голын голидролын дагуух түр
зуурын урсац, Ханбогдын нурууны эргэн тойрны голын голидрол дахь цөөхөн булгуудаас өөр
гадаргуун урсац байхгүй. Бага гүнтэй уст давхаргын усны түвшин нь газрын түвшнээс доош 2-5
м гүнд илрэх ба малчдын ундны болон мал усалгааны гол эх үүсвэр болдог. 2004 оноос хойш
Оюу Толгойн цуглуулсан хяналт шинжилгээний үр дүнгээс харахад худаг бүр дээрхи усны
түвшиний хэлбэлзэл тухайн газрын тогтоц, үерийн тохиолдлоос үүсэх улирлын чанартай
тэжээгдлийн хэмжээ зэргээс шалтгаалдаг. Энэхүү мэдээлэл Оюу Толгой болон орон нутгийн
иргэдийн хувьд усны түвшиний хэлбэлзэлийг цаашид үнэлэх, хяналт хийх маш сайн суурь
мэдээлэл болж өгнө. Ерөнхийдөө усны түвшин тогтмол (худаг бүрийн хувийн хэлбэлзэлийн
хүрээнд) ба зуны улиралд хур бороо, үерийн давтамж зэрэг улирлын чанартай тэжээгдлээс
шалтгаалан хамгийн их хэлбэлзэлтэй байдаг. Энэхүү бага зэргийн хэлбэлзэл нь малчдын
хэрэглээ, зуны хур борооны үед ажиглагддаг. Эдгээр уст давхаргууд ихэвчлэн голын
голидролтой холбоотой, өргөнөөрөө харьцангуй бага тул усны нөөц хангалттай гэж тооцож
болохгүй юм. Эдгээр уст давхаргуудын хөндлөн хамрах талбай нь хязгаарлагдмал, гадаргуун
урсацын голдиролтой хамааралтай тул эндээс тодорхой түвшинд ус ашиглахад буцаан
тэжээгдэх чадвартай гэж тооцож болохгүй юм.
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Оюу Толгой нь төслийн талбайн ойролцоох талбайд гүний усны боломжит нөөцийг үнэлэх
судалгааны ажлыг маш өргөн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн. Галбын Говь, Гүний Хоолой, Нарийн
Заг зэрэг уст давхаргуудын гидрогеологийн шинж чанарыг тодорхойлох судалгаагаар эдгээр
Цэрдийн сав газруудын суурь нөхцөл байдлын талаархи нилээд сайн ойлголт, мэдээллийг
гаргаж ирсэн. Галбын Говь болон Гүний Хоолой сав газруудад тархсан ач холбогдол бүхий уст
давхаргын тогтолцоог илрүүлсэн бөгөөд эдгээр нь гүний усны нөөц баялагийг агуулж байна.
Нарийн Заг уст давхаргын талбай дахь усны нөөц харьцангүй хязгаарлагдмал тул Төслийн усан
хангамжийн боломжтой нөөцөд хамруулаагүй.
Гүний Хоолой болон Галбын Говь хоёроос зөвхөн Гүний Хоолой уст давхарга гэхэд дангаараа
Төслийн 696 л/сек –ээр 27 жил орчим ашиглах (ойролцоогоор 878 сая м3) усны хэрэглээг бүрэн
хангах нөөцтэйгээр зогсохгүй мөн Оюу Толгой эсвэл бусад төслүүд цаашид ашиглахад
хангалттай нөөцтэй юм. Гүний Хоолой сав газарт хийсэн анхан шатны хайгуулын дараагаар
Усны Газрын хүсэлтээр Оюу Толгойн сонгосон байршилд нэмэлт хайгуулын цооногуудад
үнэлгээ хийх ажлыг явуулж байна. Уст давхаргын туршилт, ус шахалтын туршилт, химийн
шинжилгээ зэрэг дараалсан туршилт судалгааны үр дүнгээр сав газрын урсацын модуляцийн
загварыг гаргаж, сав газрын гүний усны урсгал, ус шахалт зэрэг нь уст давхаргад хэрхэн
нөлөөлж байгаа эсэхийг үнэлэхэд ашиглагдсан. Энэхүү шинэчилсэн гүний усны загвар дээр
үндэслэн Оюу Толгой нь гадаргуутай ойр бага гүний уст давхаргуудын харилцан хамаарал, ус
нэвтрүүлэх чадварыг үнэлэх болон хязгаарлагдмал усны нөөц бүхий малчдын гар худгууд
байрлаж байгаа талбайг тодорхойлох боломжтой болох юм. Бага гүний уст давхаргын харилцан
хамаарлыг дундажаас арай гүнтэй малчдын худаг бүхий харьцангүй бага талбайнуудад
тогтоосон. Энэхүү сав газарт гүний усаар тэжээгддэг ургамлан бүрхэвч байхгүй ба гүний уст
давхаргын усны түвшиний нэмэгдэлт ажиглагдаагүй. Уг талбай дахь бүх ургамалжилт сав
газарт хуримтлагдсан хур борооны усаар тэжээгдэн ургадаг байна. Гүний Хоолойн гүний усны
загварыг бие даасан хөндлөнгийн байгууллагуудаар хэд хэдэн удаа хянуулсан ба энэхүү загвар
ерөнхийлсэн байдалтай гэж үзсэн ба хөндлөнгийн шинжээчдээс өгсөн санал шүүмжийг нэгтгэн,
загварыг шинэчлэхэд тусгана. Шинжээчид эхний ээлжинд нөөцийн талаархи тодорхойлолтын
үнэн зөв байдалд анхаарч, дараагийн асуудлуудад дээд ус үл нэвтрүүлэх давхарга болон уст
давхаргуудын хоорондын шүүрэлтээс үүсэж болзошгүй нөлөөллийг хянаж үзэж байсан.
Одоогоор Гүний Хоолойн уст давхаргын үнэлгээ болон загварчлал, тэр дундаа Цэрдийн уст
давхарга дээрх пьезометрийн түвшний бууралтаас үүсэх босоо шүүрэлтээс гарч болзошгүй
нөлөөллийг илүү нарийвчлан загварлчлах ажил дээр голчлон ажиллаж байна. Үүнээс тусдаа
тухайн талбайн хяналт шинжилгээний цогц өгөгдлүүдийг ашиглан одоогоор уурхайн талбайн
сайжруулсан загварчлалыг боловсруулж байгаа ба энэхүү загвар нь гүний усны түвшин буурч
буй талбайн цар хүрээг сайтар үнэлэх боломжийг олгох юм. Цаашид Галбын Говь болон бусад
уст давхаргуудын хайгуул, туршилтын ажлыг үргэлжлүүлэн, зөвшөөрөл авах боломжтой Гүний
Хоолой ай саваас усны эрэлт хэрэгцээг хангах нэмэлт усан хангамжийг бий болгох нөөцийг
тогтоох, одоогийн төлөвлөлтөөр 27 жил ажиллах Оюу Толгой төслийг тогтвортой байдлаар
ханган ажиллахаар төлөвлөж байна.
Ханбогд сумын төв өнөөгийн байдлаар цөөн хэдэн хязгаарлагдмал нөөцтэй гүний худгийг
ашиглаж байгаа ба орон нутгийн уст давхаргын талаар ойлголт хангалтгүй байдгаас гүний усны
эрэл хайгуул ч хязгаардлагдмал байдаг. Оюу Толгой нь 2010 онд орон нутгийн уст давхаргын
геофизикийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн ба Ханбогд сумаас 4 км зайтай орших багахан
хэмжээний сав газарт Цэрдийн уст давхарга хангалттай хэмжээтэй байгааг илрүүлсэн.
Одоогоор Оюу Толгой төсөл энэхүү уст давхаргын онцлог, гүний усны чанарыг үнэлэх
судалгааны цооногуудыг байгуулах төлөвлөлтийг хийж дуусгаад байна.
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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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