
УЛИАСТАЙ СУМЫН 2022 ОНЫ ХӨРСНИЙ ЧАНАРЫН ТОЙМ МЭДЭЭ 

  Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу Завхан аймгийн Улиастай сумын 

хөрсний бохирдлыг 16 цэгээс өнгөн хөрсний дээж авч агрохимийн үзүүлэлтүүд болох 

хөрсний орчин, чийг, ялзмаг, аммонийн азот, нитратын азот, сульфат, фосфор болон 12 

төрлийн хүнд металлыг тодорхойлж байна.   

№ Цэгүүдийн нэр Өргөрөг  Уртраг  

1 Цэвэрлэх байгууламж 47°44'30,6" 96°48'56,3" 

2 Авто засварын газар 47°44'19,2" 96°50'47,4" 

3 Богдын гол багийн гэр хороолол 47°43'56,4" 96°51'10,6" 

4 Нефть бааз 47°45'30,1" 96°50'56,4" 

5 Улиастай зочид буудал 47°44'32,1" 96°50'14,3" 

6 Нэгдсэн эмнэлэгийн баруун тал 47°44'23,2" 96°50'35,8" 

7 Цаг уурын ажиглалтын талбай 47°43'36,8" 96°50'50,6" 

8 Эрчим хүчний зүүн тал  47°43'35,7" 96°51'18,2" 

9 Мах комбинатын зүүн тал  47°43'13,2" 96°59'21,3" 

10 Цэргийн ангийн баруун тал  47°45'05,3" 96°51'17,7" 

11 Гал командын зүүн тал  47°44'07,4" 96°51'28,8" 

12 Уурын зуух 47°44'34,7" 96°50'45,4," 

13 МУИС-ийн урд талын авто угаалга 47°44'43,9" 96°50'00,2" 

14 Гандан хийд  47°45'37,5" 96°52'02,2" 

15 Баруун бүсийн худалдааны төв  47°44'16,5" 96°51'18,5" 

16 Шинэ хороо  47°43'17,9" 96°52'49,1" 

Агрохими: Хөрсний ялзмагийн агууламжийн хувь нь 0-6.134 хооронд  байна. Хөрсний 

ялзмагийн агууламжийн бүлэглэлээр харахад 62.5% маш бага, 18.8% бага, 12.5% 

дунд, 6.2% хангалттай бүлэгт багтаж байна. Аммоны агууламж 2.49-73.21 мг/кг, 

Нитратын агууламж 5.25-200.85 мг/кг, Фосфорын агууламж 31.51-126.58 мг/кг, 

Сульфатын агууламж 46.82-3941.31 мг/кг байна.  

 Хөрсний урвалын орчны суурь үзүүлэлт нь болох 2014 оны шинжилгээний дүнгээс 

харахад 7.62-9.56 байсан бөгөөд 2020 онд 7.29-8.35, 2022 онд 6.48-8.04-ийн болж буурсан 

байна. Үүнээс үзэхэд Улиастай сумын хөрсний урвалын орчин нь 2014 онд сул шүлтлэг болон 

шүлтлэг орчинтой  байсан бол 2022 онд сул хүчиллэг шинж чанартай байна. 

зураг 1. Урвалын орчны харьцуулалт 
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Хүнд металл: Хүнд металл нь үйлдвэр болон ахуйн хог хаягдал, цахилгаан станцын 

утаа, үнс нурам, тээврийн хэрэгслээс ялгарах утаатай хамт агаарт цацагдаж улмаар 

газрын хөрсөнд шингэдэг ба органик бохирдуулагчийн нэгэн адил задарч саармагжих, 

цэвэрших процессд бараг ордоггүй маш удаан хугацаагаар хөрсөнд хуримтлагддаг. 

Хөрсөнд агуулагдах зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд хүрээлэн 

буй орчин болон амьд организмд хортой нөлөө үзүүлдэг.  

Хүнд металл нь газрын хөрсөнд маш бага сарнимал байдлаар агуулагддаг, гол 

төлөв хөрс үүсэх процессийн дүнд хөрс үүсгэгч чулуулгийн үндсэн эрдсийн 

өгөршлийн нөлөөгөөр хөрсөнд бий болсон микроэлементүүд бөгөөд газар нутгийн 

хөрсний шинж чанарын онцлогтой холбоотойгоор агуулагддаг.     

 Улиастай сумын 2022 оны хөрсний чанарын хяналтын 16 цэгийн хяналт 

шинжилгээний дүнгээр кадми 0-1.8 мг/кг , мөнгөн ус 0-0.2 мг/кг , бром 0-15 мг/кг, хар 

тугалга 9.4-48.6 мг/кг , хром 0-14.1 мг/кг , зэс 25.4 -29 мг/кг , рубиди 126.9 -181.9 мг/кг, 

цирконы 180.1 – 438.2 мг/кг агууламжтай байна.                                                              

Хяналт шинжилгээний 2012-2022 оны дүнгээр стандартаас давсан хүнд 

металлын агууламжийг “Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ” MNS 5850:2019 стандарттай харьцуулан үзүүллээ. 

Хүнд металл Co – кобальтийн  2014 - 2022 оны агууламжийг хөрсний чанарын 

стандарт MNS 5850:2019 дахь зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй харьцуулан зураг 2-т 

харууллаа.  

Зураг 2. Улиастай сумын  хөрсөнд агуулагдах Co- Кобальтийн 2014-2022 оны                             

дундаж агууламж, мг/кг 

Хүнд металл Zn- цайрын 2012 - 2022 оны агууламжийг хөрсний чанарын 

стандарт MNS 5850:2019 дахь зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй харьцуулан зураг 3-т 

харууллаа.  

0

10

20

30

40

50

60

2014 2016 2018 2020 2022

м
г/
кг

Нефть бааз Авто засварын газар Стандарт  



Зураг 3. Улиастай сумын  хөрсөнд агуулагдах Zn- цайрын 2012-2022 оны                                      

дундаж агууламж, мг/кг 

Хүнд металл Sr- Стронцигийн 2014 - 2022 оны агууламжийг хөрсний чанарын 

стандарт MNS 5850:2019 дахь зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй харьцуулан зураг 4-т 

харууллаа. 

Зураг 4. Улиастай сумын  хөрсөнд агуулагдах Sr-Стронцигийн 2012-2022 оны                           

дундаж агууламж, мг/кг 

Дүгнэлт 

Улиастай сумын 2022 оны хөрсний чанарын хяналтын 16 цэгийн хяналт 

шинжилгээний дүнгээр  хлор, кадми, мөнгөн ус, бром, хар тугалга, бром, зэс, рубиди, 

цирконы агууламж “Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ” MNS 5850:2019 стандарт дахь зөвшөөрөгдөх дээд 

хэмжээнээс даваагүй.  

Цайрын агууламж 2022 онд нийт дээжний 15.4 хувьд буюу уурын зуух, 

Улиастай зочид буудал, Богдын гол багийн гэр хороололд 1.04 – 1.14 дахин стандарт 

дахь зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн байна.  

Кобальтын агууламж Авто засварын газрын цэгийн хөрсөнд 53.8 мг/кг хүрч, 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 1.1 дахин их давсан байна.  

Улиастай зочид буудал ба уурын зуухны цэгийн хөрсний  стронцын агууламж  

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 1.1 дахин давсан байна.  

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ 
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