
 
МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 

 
Ангилалтын код: 13.080.05 
Хөрсний чанар — мониторингийн хөтөлбөрийг бий 
болгох, засвар үйлчилгээ хийх удирдамж 

MNS ISO 16133:2019 

Soil quality -- Guidance on the establishment and 
maintenance of monitoring programmes

ISO 16133:2018  

 
Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын  2019 оны … дугаар сарын …-ны өдрийн …. 
дугаар тушаалаар батлав. 
 
Энэхүү стандарт нь 20… оны … дүгээр сарын …ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй. 
 
 
1 Хамрах хүрээ  
 
Энэхүү баримт бичиг нь хөрсний чанарын урт хугацааны мониторингийн (хяналт, 
шинжилгээ, үнэлгээ) хөтөлбөрийг бий болгох, засварлах журмыг сонгох ерөнхий 
зааварчилгаа болно. Энэ нь хөрсний хяналт шинжилгээний хөтөлбөрүүдийн олон 
тооны зорилтыг харгалзан үздэг. 
 
Энэ баримт бичиг нь мониторингийн (хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ) бүдүүвчид 
оролцож болох талуудын хоорондын яриа хэлцлийн үндэс суурийг тавихад туслах 
зорилготой. 
 
2 Норматив ишлэл 
 
Дараах баримт бичгийг текстэнд тусгасан болно. Зарим буюу бүх агуулга нь энэ 
баримт бичгийн шаардлагыг бүрдүүлнэ.Он заасан ишлэлд зөвхөн дурдсан хэвлэл 
хэрэглэнэ. Он заагаагүй ишлэлийн хувьд иш татсан баримт бичгийн хамгийн 
сүүлийн хэвлэл (аливаа нэмэлт өөрчлөлтийг оруулаад) хэрэглэнэ. 
 
ISO 15903, Хөрсний чанар - Хөрс ба талбайн (сайтын) мэдээллийг бүртгэх 
загвар 
ISO 18400 (бүх хэсгүүд), Хөрсний чанар - Дээж авах 
ISO 25177, Хөрсний чанар - Хөрсний хээрийн тодорхойлолт 
 
3 Нэр томьёо, тодорхойлолт 
Энэхүү баримт бичгийн зорилгоор ISO 11074-д өгөгдсөн болон цаашид 
хэрэглэгдэх дараахь нэр томъѐо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ. 
ОУСБ ба ОУЦТК нь стандартчилалд ашиглах нэр томъёоны өгөгдлийн санг дараах 
хаягаар дамжуулдаг: 
ISO Онлайн хайлтын платформ: https: // www .iso .org ./obp хаягаас үзэж болно 
ОУЦТК цахимпедиа  http: //www .electropedia .org/ хаягаас үзэж болно 
 
3.1 
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хүний үйл ажиллагааны өөрчлөлт 
Хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хөрсний шинж чанарыг өөрчлөх 
[Эх сурвалж: ISO 11074: 2015, 5.1.1, өөрчлөгдсөн - "нөлөөлөл 
 
3.2 
суурь концентраци 
атмосферийн хуримтлал зэрэг байгалийн эх үүсвэр болон хүний үйл 
ажиллагаанаас үүдэлтэй сарнисан эх үүсвэрээс үүсэх бүс нутаг эсвэл бүсийн 
хөрсний төрлүүдийн элемент эсвэл агууламж 
[Эх сурвалж: ISO 11074: 2015, 3.5.1, өөрчилсөн - тодорхойлолтод "элемент" буюу 
"бодис" болон "хүний үйл ажиллагааны" оролдлогыг "байгалийн бус" гэж сольсон. 
Тэмдэглэл 1-ийг оруулав.] 
 
3.3 
Амьдрах орчин 
Тухайн зүйлийн төрөл зүйл эсвэл нийгэмлэгийн нийт орчин (ж.нь хөрсний шинж 
чанар, газар ашиглалт, цаг уурын хувьд) 
[Эх сурвалж: ISO 23611-6: 2012, 3.2.2] 
 
3.4 
Хяналтын цэг 
Туршилт  явагдаж байгаа газар 
ТАЙЛБАР 1: Ийм талбайг харьцангуй нэгэн төрлийн байхаар сонгосон. 
 

[Эх сурвалж: ISO 11074: 2015, 5.1.5 - өөрчилсөн - "ийм талбайг харьцангуй нэгэн 
төрлийн байхаар сонгоно" гэж тэмдэглэв. Тэмдэглэл 1-ийг оруулах ] 
 
4 Хяналтын зорилтууд 
4.1 Ерөнхий зүйл 
Мониторингийн хөтөлбөрүүд нь хөрсний суурь мэдээллээр хангаж, хөрсний 
чанарын аливаа асуудлыг зохицуулахад туслах (жишээ нь бохирдсон газар дээр 
нь хөрсний чанарыг тодорхойлох гэх мэт). 
Мониторинг нь хөрсний шинж чанар болон хөрсөнд явагдаж буй процессийн 
өөрчлөлтийг эрт илрүүлэхэд чухал хэрэгсэл юм [16]. Тиймээс байгаль орчинд 
хохирол учруулахаас сэргийлэх, эсвэл байгаль орчныг сайжруулахад чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг. Байгаль орчны нөлөөг эрт илрүүлэх эсвэл ийм нөлөөлөл гарах 
магадлалтай тул хяналт шинжилгээний хөтөлбөр нь байгаль орчны менежмент, 
хамгаалалт, чанарын түвшинд хүргэх, хадгалах зардлыг бууруулах эсвэл 
арилгахад тусална. 
Мониторингийн хөтөлбөр нь байгаль орчны бодлогын үр дүнг үнэлэх, хөрсний 
хамгаалалт болон байгаль орчны менежментийн стратегийг боловсруулахад тус 
дөхөм болох юм. Мөн хээрийн болон шинжилгээний арга зүй, хөрс болон 
холбогдох байгаль орчны үйл явцуудын загвар болон баталгаажуулах судалгааны 
ажлын хэрэгсэл болж чадна. 
Хөрсний хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын зорилго нь 
энэхүү ялгаатай талуудаар хучигдсан бүх зорилтыг хангахын тулд мониторингийн 
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хөтөлбөрийн загвар дээр тодорхой удирдамж өгөх боломжгүй олон талт байдлыг 
хамарсан өргөн хүрээний хугацаа, хувьсах үзүүлэлт, процессуудыг хамруулахад 
оршино. Талбайг сонгох, түүвэрлэх схем зэргийг тухайн мониторингийн 
хөтөлбөрийн тодорхой зорилтуудыг харгалзан үзэх хэрэгтэй. Энэхүү баримт бичиг 
нь эдгээр хөтөлбөрийн үндсэн зарчмыг тодорхойлсон. 
 
4.2 Мониторингийн зорилгын жишээ 
Хяналт-шинжилгээний зорилготой зарим жишээнүүд нь дараах зүйлсээс нэгийг 
буюу хэд хэдийг тогтоох шаардлагатай байж болно: 

- хүрээлэн буй орчинд нөлөөлөх хэмжээ, ач холбогдол, хугацаа, магадлал 
зэргээрээ ялгаатай богино, дунд болон урт хугацааны нөлөө; 

- хөрсний химийн, биологийн болон физикийн шинж чанарын өөрчлөлт (ж.нь 
pH, шингээх процесс, хорт элементийн хуримтлал, цацраг, нягтрал, элэгдэл) 
болон ийм шинж чанар дахь өөрчлөлтийн динамик; 

- хүний хүчин зүйлийн үр дагавар; 
- уур амьсгалын олон жилийн болон урт хугацааны өөрчлөлтөөс хүний 

нөлөөллийг ялгах; 
- урт хугацааны тээвэрлэлтийн бохирдлоос орон нутгийн бохирдлыг ялгах; 
- бүтээмжийг үнэлэх; 
- биологийн олон янз байдлын үнэлгээ; 
- элементүүдийг хөрсний орчинд оруулах, хөрсний орчны элементийн гарц; 
- хөрсний үе давхрага дахь (хий, тоосонцор, хөрсний усан дахь элементүүд 

тэдгээрийн  нэгдлүүд) зөөгдөлт, шилжилтийн үйл явц; 
- экосистемийн тодорхой бүрдэл хэсгүүдээр элемент, нэгдлүүд эсвэл бодисыг 

хадгалж үлдэх болон хадгалалтын тооцоо хийх. 
 
5 Хяналтын (мониторингийн) хөтөлбөр 
5.1 Ерөнхий зүйл 
Судалгааны талбайн бүхий л байршилд бүх үзүүлэлтийг тодорхойлох нь 
ерөнхийдөө боломжгүй юм. Боломжтой бол хөрсний шинж чанарт мониторинг 
(хягалт, шинжилгээ) хийхэд онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй,  учир нь 
тухайн шинж чанар шууд хэмжихэд хэцүү, цаг хугацаа шаардсан, өртөг өндөр  
шаардах хөрсний ямар нэг үйл явц болоод шинж чанарыг бүрэн илэрхийлж 
байдаг. Жишээлбэл: хөрсний рН, органик бодисын хэмжээ, шаврын агууламж 
(хөрсний гидрологийн шинж чанарыг тодорхойлох боломжтой) нь 
бохирдуулагчийн хөдөлгөөнийг эрэмблэх хүчин зүйл болдог. Мониторинг хийх, 
тасралтгүй хэмжилт хийх түвшинг тогтооход судалгааны тухайн газарт урт 
хугацааны ямар бүртгэл байгааг тодорхойлохын өмнө нэмж олон хувьсах 
хэмжигдэхүүн үүсгэх нь чухал. Мониторинг хийх, судалгааны үр дүнг шинжлэх 
ухааны тодорхой асуултуудад хослуулан авч үзэх нь зүйтэй.  
 
Хяналт-шинжилгээний боломжит хувилбаруудын сүүлийн цувралуудыг үнэ цэнэ  
(шинжлэх ухааны хамаарал, нөлөөлөлд мэдрэмтгий байх, хэмжигддэггүй бусад 
байгаль орчны олон хувьсагчдын өөрчлөлтүүдийн индекс) болон техник эдийн 
засгийн үндэслэлийн  (санхүүгийн, бүртгэлийн, дүн шинжилгээ, боловсруулалт 
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г. м.)) дагуу эрэмбэлсэн байх естой.  Энэхүү тэргүүлэх чиглэлийг тогтмол хянан 
шинэчилж байх хэрэгтэй. Аналитик аргыг боловсронгуй болгох үеийн  хөндлөн 
хяналт зэрэг дээжийг зохистой хадгалах болон урт хугацааны чанарын 
баталгаажуулалтын зардлыг дутуу үнэлж болохгүй. 
 
Амьдрах орчныг тодорхойлох нь хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний гол 
элемент бөгөөд байгаль орчны мониторингийн стратегийг боловсруулах логик 
эхлэлийн цэг мөн. Түүнчлэн, мониторингийн хувьд тохиромжтой орон зайн 
болон түр зуурын тагийг шаардлагатай байж болох газруудын тоог харгалзан 
үзэх шаардлагатай бөгөөд талбайн нягтрал бүх үзүүлэлтийн хувьд 
тохиромжтой байгаа эсэхийг авч үзэх хэрэгтэй. Хөрс болон амьдрах орчны бүх 
хослолд хамрах сайтуудыг тогтоох нь ихэвчлэн боломжгүй байдаг. Тухайлбал, 
хамгийн нийтлэг буюу хамгийн их мэдрэмтгий хослолууд нь өгөгдсөн 
нөлөөлөлд хамгийн их анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Бусад судалгаа, жишээ 
нь: усны чанар, биологийн төрөл зүйлд ижил байршилд байж болох тул түүний 
үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ. Урт хугацааны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 
эхлэхээс өмнө бүх талууд зорилго, санхүүжилт, харилцан үүрэг хариуцлага, 
бусад холбогдох асуудлуудыг хүлээн зөвшөөрч дүгнэх нь маш чухлыг зөвлөж 
байна. 
Харгалзах ёстой өөр бусад хүчин зүйлсийг доор дурдав: 
- оролцсон түнш байгууллагууд, тэдгээрийн зорилго, урт хугацааны амлалтыг 

үнэлэх; 
- одоо байгаа удирдамж, протокол, чанарын стандартууд, хөтөлбөрийн 

зорилгыг хангаж байгаа түвшин; 
- Биет болон хууль эрх зүйн талаасаа сайтад хандах (мониторингийн талбайн 

эздийн урт хугацааны үүрэг амлалтыг ихэвчлэн шаарддаг); 
- сайтын бэлэн байдал; 
- дээжийн удаан хугацаагаар хадгалалт, тэдгээрийн олдоц; 
- газар ашиглалтын явцад гарч болох ирээдүйн өөрчлөлт (хэрэв энэ чухал 

хүчин зүйл бол), эсвэл талбайн ойр орчмын газрын гадаргууд гарч болох 
өөрчлөлт нь урт хугацааны талбайд ашигтай нөлөөлж болзошгүй тул; 

- Хөтөлбөрийн санхүүжилт, түүний урт хугацааны аюулгүй байдал; 
- Чанарын баталгаа, түүний дотор баримт бичиг (доороос үзнэ үү); 
- өгөгдлийн менежмент, өгөгдлийн хүртээмж, оюуны өмч, нууцын зэрэг болон 

нийтлэх эрхтэй холбоотой асуудлууд орно. 
 
5.2 Мониторингийн хөтөлбөрийн элементүүд 
5.2.1 Хяналтын талбайн төлөв байдал 
 
Мониторингийн судалгаанд хамруулж буй хяналтын бүх талбайн түүхийг 
баримтжуулсан байх ёстой. Энэ нь ямарч үнэлгээний төлөөлөх чадварыг 
илэрхийлэх чухал хэсэг бөгөөд талбайн ашигтай байдлыг алдагдуулж болзошгуй 
гэнэтийн нөлөөллийн боломжуудыг багасгана. Ийм үнэлгээ нь төлөөлөх талбай 
дахь хөрсний өнөө үеийн шинж чанарыг тодорхойлоход (багтаахад) оршино. 
Өмчлөх эрх болон нэвтрэх эрх зэрэг асуудлууд (4.1-ыг үзнэ үү) энэ үе шатанд 
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ихэвчлэн шийдэгдэж болно. Хяналт шинжилгээний өөр бусад хөтөлбөрийн 
талаарх мэдээлэл нь энэхүү урьдчилсан судалгааны хэсэг болно. 
 
ТАЙЛБАР:Хяналтын талбайн түүхийг бэлтгэх удирдамжийг ISO 18400-202-т үзүүлэв. 

 
5.2.2 Хяналтын талбай дахь өөрчлөлт 
 
Ахнаасаа хөрсний шинж чанарын өөрчлөлтийг хэмжих зорилго нь тодорхой байна. 
Мөн асуудлыг тайлбарлах нь ашигтай байж болох ба тухайн хяналтын талбай 
эсвэл хөтөлбөрийн загварыг ашиглан бүх шинж чанарыг эхнээс нь шаардаагүй 
байсан ч гэсэн өөр ямар өөрчлөлтүүдийг хэмжиж болохыг асууж болох юм. 
Цаашид үйл ажиллагааг нь өргөжүүлж хэрэгцээгээ хангах боломжтой талбайнууд 
нь илүү хязгаарлагдмал талбайнуудаас давуу талтай. Хөтөлбөрийн нэг зорилго нь 
богино биш, харин урт хугацаанд хөрсний шинж чанарын (жишээ нь, рН, органик 
бодисын агууламж, хорт бодисын түвшин, ус нэвчүүлэх чадвар, микробиологийн 
үйл ажиллагаа) болон эдгээр шинж чанаруудын өөрчлөлтийн динамик ямар 
байгааг тогтоох юм. Энэ нь хөрсний дээж авах тоонд ихээхэн нөлөөлдөг. 
Экологийн бусад орчныг судлах боломж нь ялангуяа судлаачид болон хөрөнгө 
оруулагчдын зэрэг хэсэг бүлгийн сонирхлыг илүү татаж байвал судалгааны нэг 
талбайг нөгөөгөөс илүү сонирхолтой болгодог. 
 
5.2.3. Төлөв байдал болон өөрчлөлтийг тайлбарлах 
 
Төлөв байдал болон өөрчлөлтийн талаарх өгөгдлүүдийг дараах байдлаар 
тайлбарлаж болно: 

- Лавлагаа/үндсэн (суурь шинж чанар) шинж чанар; 
- хөрсний нэг буюу хэд хэдэн шинж чанар, чиг үүргийг (функц) 

доройтуулах/сайжруулах (мөн энэ нь бусад хөрс, талбайн шинж чанарт 
нөлөөлөх); 

- богино болон урт хугацааны байгаль орчны нөлөөлөл болон биологийн 
хүртэмж хэрэглэсэн хаягдал, агаар мандал болон усаар дамждаг бодис 
эсвэл гаднах менежмент; 

- хөрсний экологийн үүрэг; 
- хөрсний бүтээмжийн үүрэг; 
- хүрээлэн буй орчны бусад объектод нөлөөлөх нөлөөлөл, эсвэл тэдгээрийн 

хяналтын талбайн хөрсөнд нөлөөлөх нөлөөлөл. 
 
5.2.4 Түүвэрлэлтийн статистик загвар 
 
Хяналтын талбай орон зайг харгалзан дээж авалтыг параметр ба тэдгээрийн 
эргэлзээг  тооцоолоход хэрэгтэй статистикийг харгалзан  төлөвлөдөг[17] [18]. Энэ 
нь орон зайн (байршил) болон цаг хугацааны хоорондох өгөгдлийг (жишээ нь, 
параметрийн өөрчлөлт, итгэх завсар) тайлбарлах гол шийдвэр юм. Зарчмын хувьд 
ялгаатай дээж авах хоёр үндсэн арга байдаг: төлөвлөлт-загварт суурилсан 
сонгодог хандлага (Жишээ нь санамсаргүй эсвэл тохиолдлын дээж) ба 
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геостатистик шинжилгээ болон цаашид өөр бусад  шинжилгээнд зориулсан модел-
загварт суурилсан хандлага [19]. Төлөвлөлт-загварт болон магадлалын дээж 
авах аргад суурилсан сонгодог хандлага нь дундаж эсвэл нийт, түүний стандарт 
алдаа зэрэг сонирхсон статистикийн параметрүүдийг тооцоолоход хамаарах дээж 
авах нэгжийн магадлал дээр тулгуурлана. Эдгээр магадлалыг дээжлэлтийн 
загвараар тодорхойлно. Энэ нь дээж авах нэгжийг магадлалын дээж авах замаар 
сонгохыг шаарддаг (жишээ нь, хяналтын талбайн бүх координатуудыг 
санамсаргүйгээр сонгосон).  
Модел-загварт суурилсан арга нь статистик дүгнэлт нь орон зайн өөрчлөлтийн 
загвар дээр тулгуурладаг (Жишээ нь грид загварыг ашиглах нь вариограмм 
хувьсагчийг шаардана). 
Санамсаргүй байдлыг загвараар дамжуулан нэвтрүүлэх стохастик загвар юм, 
өөрөөр хэлбэл энэ нь санамсаргүй алдааг агуулсан.  
 
5.2.5 Орон зай дахь хяналтын талбайг сонгох 
 
Хяналтын талбайг тухайн газрын геологи, хөрсний төрөл, ургамал, газар 
ашиглалт, газрын гадарга, уур амьсгал, экологийн хувьд тохиромжтой зэрэгт 
уялдуулан тухайн хөтөлбөрийн зорилгод нийцүүлэн сонгох хэрэгтэй. Бусад чухал 
шалгуур нь хүний үйл ажиллагааны өөрчлөлт, байгалийн суурь нөхцөл (жишээ нь: 
элементийн түвшин, хүчиллэг байдал, давсжилт, буферийн багтаамж) болно. 
Бусад чухал асуудлууд гэвэл зураглал эсвэл дэлхийн статистик гэх мэт 
статистикийн үр дүнд харьцуулсан хөтөлбөрийн зорилтууд юм (5.2.4-ыг үзнэ үү). 
Хяналт шинжилгээний цэгүүдийн газар зуйн тархалтын сонголт тухайн газрын 
гадаргын (ландшафт) болон херсний хэв маягийн талаар урьд хожид мэдэгдэж буй 
мэдээллийн зэргээс шалтгаалан хамаарна. 
Тухайн газрын өмнөх мэдээлэл хэдий бага байна ердийн тор нь ихэнхдээ хамгийн 
тохиромжтой, энэ нь тухайн бүс нутгийн хувьсах шинжийг тогтоох урьдчилсан 
тогтоож болох юм. Ерөнхийдөө газар зүйн тархалтыг сонгох 4 гол сонголт байдаг. 
Эдгээрийг доор тэргүүлэх ач холбогдолгүйгээр жагсаав. 
 

- Ердийн тор (түүвэрлэлт): Хяналтын талбайг ердийн (тор) сүлжээгээр 
сонгодог.Төлөөллийн мэдээлэл өгөгдлөөр хангахын тулд энэ арга нь олон 
тооны талбай (олон тооны байхыг) шаарддаг. Хяналтын талбайн цэгүүдийн 
хоорондын зай нь сонирхож буй талбайн хэмжээнээс ихээхэн хамааралтай 
байдаг. Энэ нь хөрсний шинж чанарын тархалтын зурагт эдгээр шинж 
чанаруудын орон зайн дундаж эсвэл эсвэл нийт хэмжээг тооцох хоерт 
хоеуланд нь ашигтай.  

- Кластер санамсаргүй түүвэрлэлт: Кластер гэдэг нь бүлэг хяналтын 
талбай ба дээж авах нэгжээр үйлчилдэг. Хэрэв хяналтын талбайг нэг 
бүлгээр сонгосон бол бусад талбайг тийм байдлаар сонгрох хэрэгтэй. 

- Үе давхрагаар авах арга: 
Энэ нь газар ашиглалт, хөрсний хэв шинж, хөрсний үе давхрага, хөрсний эх 
материал, хөрсний хэмжээ, бохирдолтын эх үүсвэрээс хол байх зэрэг шинж 
чанартай уялдуулан хөрсний үе давхарга тус бүрээр дээж авах арга юм. Энэ 
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нь орон зай дахь дундаж үзүүлэлт эсвэл шинж чанаруудын нийт хэмжээг 
үнэлэхэд тохиромжтой.  

- Таамаглал дээр тулгуурласан хандлага.  
Байршлыг сонгохдоо санамсаргүй сонгож авдаггүй боловч хүний тодорхой 
үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй нөлөөллийг таамаглаж, тооцоолох чадварыг 
үндэслэн үнэлнэ. 
 

Боломжит нөөцийг үр ашигтай ашиглахын тулд сайтуудыг бусад хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрүүдтэй нэгтгэх боломжтой байх нь чухал юм. 
Хяналт шинжилгээний янз бүрийн хөтөлбөрүүдэд зориулж сайтуудыг ашиглаж 
байх үед синергист болон сэжиг бүхий нөлөөлөл (жишээлбэл, дээж авах үйл 
ажиллагаа, туршилтын эмчилгээ) -ийг авч үзэх хэрэгтэй. 
 
5.2.6 Дахин давтах хугацаа 
 
Ажиглалтыг хаана, хэзээ хийх талаар дээж авах загварыг орон зай, цаг хугацаанд 
сонгохыг багасгадаг. Ийм загварыг сансрын цагийн бүс дэх бүтцийнх нь дагуу 
ангилж болно. Загварын дөрвөн үндсэн төрлийг лавлагаа [18] ба [19] -д өгсөн 
болно. 
- Бүрэн бие даасан- түүвэрлэх байршлууд болон дээж авах хугацаа зэргийг 
хослуулсан тохиолдолд түүвэрлэх арга хэмжээ гэж нэрлэдэг бөгөөд орон зай, цаг 
хугацаанд ямар нэгэн дараалалгүйгээр захиалга өгдөггүй. 
- Статик-дээж авах байршлын багцууд цаг хугацаанаас хамааран өөрчлөгдөж 
байгаа боловч эдгээр байршлуудад хийсэн ажиглалтууд нь ижил цагт хийгддэггүй. 
- Хараат бус синхрон-ажиглалтыг ижил цагт хийсэн боловч ижил байрлалд биш 
сонгодог. 
- статик-синхрон-хэмжилтийг орон зайн болон цаг хугацааны аль алинд нь 
захиалсан (синхрончлогдсон болон хамтран байрлуулсан). 
 
Эдгээр үндсэн загварын төрлүүд нь үйл ажиллагааны зардал, статистикийн үр 
ашгийн хувьд өөрсдийн давуу болон сул талуудтай байдаг (Лавлагаа [18] ба [19] -г 
үзнэ үү). 
 
5.3 Дээж авалт ба хэмжилт 
5.3.1 Ерөнхий зүйл 
Дээж авах болон хэмжих төлөвлөгөө нь хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн чухал 
хэсэг юм. Ийм төлөвлөгөөнд 5.3.2- 5.3.7-д тодорхойлсон журмыг багтаах хэрэгтэй. 
 
5.3.2 Талбайн загвар ба тодорхойлолт  
Сонгосон газрууд нь хөрсний хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн зорилго, 
хэмжигдэхүүнийг энэ хөтөлбөрт үнэ цэнэ нэмдэг хяналтын бусад үйл ажиллагаанд 
тохирсон байх ёстой. Сонгосон газруудын зохион байгуулалт нь дахин дахин 
төлөөлөх түүвэрлэлтийг хийх бөгөөд энэ нь тухайн талбай дахь ерөнхий үйл 
ажиллагаа болон түүний дотор хөрсөнд сөргөөр нөлөөлөхгүй. Сонгосон газрууд нь 
хүсээгүй гадаад хямралаас хамгаалагдсан байх ёстой. 
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Хяналт шинжилгээний цэгийн доторх түүвэрлэх цэгүүдийг сонгох нь хэд хэдэн 
хүчин зүйлээс хамаарна. Түүвэрлэх цэг нь хөрс-хөрсний нүх ухах, хөрсний 
багажийг суурилуулах, аборт дээж авах, бусад дээж авах төхөөрөмжийг дахин 
давтах, магадгүй туршилтыг зохион байгуулах, жишээлбэл, газар тариалангийн 
төрөл бүрийн дэглэмийн үр нөлөөг турших боломжтой байж болно. Шинж 
чанаруудыг хянадаг, гэх мэт. 
Эдгээр хүчин зүйлсийг урьдчилсан шатанд тооцоолж, тэдгээрийн байршлын 
зураглалыг оруулсан болно. Хэрэв эдгээр том хүчин зүйлсийн аль нь ч 
зөвшөөрөгдөхгүй бол дээж авах цэгийг хяналтын цэгийн төвд байрлуулж болно. 
 
5.3.3 Хөрс ба талбайн тодорхойлолт 
Хөрс ба талбайн тодорхойлолтыг ISO 25177 болон ISO 15903 стандартын дагуу 
гүйцэтгэнэ. 
 
5.3.4 Дээж авах 
 
Дээж авах стратеги, түүвэрлэх арга, шошго, тээвэрлэлт, хадгалалт зэргийг 
багтаана. Дээжийг ISO 18400 стандартын дагуу авна. Дээж авах газрын болон 
түүний шинж чанарын  эвдрэлийг хамгийн бага байлгахын тулд түүвэрлэх схемд 
анхааралтай хандах хэрэгтэй.  
 
5.3.5 Талбай дахь болон лаборатори дахь хэмжилт 
 
Талбайн болон лабораторийн хэмжилтүүдийг зорилтуудын дагуу сонгох хэрэгтэй. 
Химийн болон физикийн үзүүлэлтүүдийг дараах хамгийн доод түвшинд оруулахыг 
зөвлөж байна. Үүнд: хөрсний өгөгдлийг өргөн утгаар нь тайлбарлах: pH, органик 
нүүрстөрөгчийн агууламж, катион солилцлын багтаамж, цахилгаан дамжуулах 
чанар, хуурай бодисын агууламж, бөөмийн хэмжээ тархалт, нийт нягт. Биологийн 
үзүүлэлтүүдийн хувьд хамгийн бага өгөгдлийн багцыг зааж өгдөггүй. Учир нь 
сонголт нь зорилгоос хамаардаг. Стандартчилагдсан аргыг аль болох ашиглах 
боломжтой. 
 
ТАЙЛБАР: Хамгийн бага өгөгдлийн багцын олон улсын холбогдох стандартуудыг номзүйд өгсөн 
болно. 
 

5.3.6 Сорьц банк 
Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн зорилгоос хамааран банк  (тодорхой 
хэижээний) дээж авах шаардлагатай болно. Банкны хувьд дээж тус бүрийн 
тодорхой хэсгийг ISO 18512 стандартад заасан удирдамжийн дагуу ирээдүйн 
хэрэгцээнд хадгалах хэрэгтэй. 
Хөрсний шинжилгээний аргын өөрчлөлтөөс шалтгаалан ирээдүйд олон тооны 
шинж чанаруудыг цаг хугацааны цуврал шинжилгээгээр харьцуулахын тулд дахин 
шинжлэх боломжийг олгохын тулд хангалттай дээжийг авах хэрэгтэй. Сорьцын 
банк нь мониторингийн хөтөлбөрт сүүлд дүн шинжилгээ хийх боломжийг 
бүрдүүлдэг. Энэ зорилгоор анхны дээжийг хадгалах нь шинэ дээж дахин авахаас 
илүүд үздэг. Хөрсний дээжээс дор хаяж 50 г дээжийг хадгалахыг зөвлөдөг.  
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Дээж хадгалах хугацааны туршид дээжний гол үзүүлэлтүүдийг алдагдуулалгүй 
хэвийн хэмжээнд нь байлгахын тулд температур чийг зэрэг дээж хадгалах онцгой 
нөхцлүүдийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. (ISO 18512 стандартад дээж хадгалах 
нөхцлийн үр нөлөөний талаар илүү дэлгэрэнгүй үзнэ үү). 
Зарим тохиолдолд дээжийг хатааж хадгалсанаас хөлдөөж хадгалахыг 
чухалчилдаг.  
Санхүүгийн болон бусад шалтгааны улмаас шинжилгээг хойшлуулах 
шаардлагатай бол урт хугацааны туршид  тогтвортой байдлыг хангах боломжгүй 
үзүүлэлтүүдийн аль болох эрт тодорхойлох хэрэгтэй. 
Жишээ хадгалах савнаас бохирдохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах 
шаардлагатай (илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг ISO 18512-аас үзнэ үү). 
 
ТАЙЛБАР: 
Олон жилийн турш сорьцын банкны өртөг зардал ихтэй байдаг. 
Дээжийг удаан хугацаагаар хадгалахад шаардагдах зай нь олон тооны дээжүүд, тусдаа 
сайтуудаас, эсвэл нэг газарт байрлах олон тооны байршилтай эсэхээс үл хамааран ихээхэн 
хэмжээгээр байж болно. 
 

5.3.7 Дээж авах хугацаа хоорондын интервал  
 
Төлөвлөж буй цаг хугацааны интервал нь зорилго болон үзүүлэлтээс хамаардаг 
(орон зай, динамик болон хүлээгдэж буй өөрчлөлт). Энэ нь гэнэтийн үйл 
явдлуудын улмаас цаг хугацааны интервалууд өөрчлөгдөж болох бөгөөд өөр өөр 
хувьсагчуудаас ялгаатай байх болно. 
 
6 Өгөгдлийн чанар ба тоо хэмжээ 
 
Үзүүлсэн өгөгдлийн чанарыг дараахь байдлаар баталгаажуулж болно: 

- Бүх ажилчдыг, төслийн эхэнд оролцсон хүмүүс төдийгүй мөн тэдгээрийг 
орлож буй хүмүүс (сургалтыг тэмдэглэсэн байх ёстой) зохих ёсны сургалтад 
хамруулах, 

- өгөгдөл мэдээллийн чанарын зорилтыг тодорхойлох нь (ялангуяа 
нарийвчлал, зөв байдал гэх мэт.),  

- дээж авах, дүн шинжилгээ хийх болон туршилтын стандарт арга зүйг 
ашиглах, 

- ISO/IEC 17025-ийн дагуу итгэмжлэгдсэн аргыг хэрэглэдэг  лабораторийг 
ашиглах, 

- холбогдох ур чадварын сорилтын схемд хамрагдсан лабораторийг ашиглах, 
- өөрийн чанарын баталгаажуулалтын горимыг ашиглаж байгаа комиссын 

төлөөлөгчийг ашиглах, 
- хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн бүхий л үе шатанд зохих бүртгэл хөтлөх, 

эдгээр бүртгэлийг уншиж, хоёрдмол утгагүй хэвээр үлдээж, ийм бүртгэлийг 
хүртээмжтэй газарт байлгах 

 
ТАЙЛБАР: Дээж авах явцын чанарын баталгааны болон хяналтын удирдамжийг ISO 
18400-106-д үзүүлэв. 
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Хяналт шинжилгээ нь урт хугацааны арга хэмжээ ба тодорхой арга зүйд 
шаардлагагүй өөрчлөлт орохоос сэргийлэхийн тулд бүх арга хэмжээг авна. 
Хэрэв энэ нь баталгаажуулах боломжгүй эсвэл анхны хяналт шинжилгээний 
загварыг өөрчлөх шаардлагатай болно. Өөрчлөлтүүдийн өмнө болон хойно 
параметрийн утгуудын хоорондын хамаарлыг тооцоолох нь маш чухал юм.  
Өгөгдлийг кодлоход түлхүүрийг тодорхойлох хэрэгтэй; ISO 28258 нь хөрстэй 
холбоотой тоон мэдээллийг солилцох боломжит шийдлүүдийн талаарх 
мэдээллийг өгдөг. Хөрсний мэдээллийг олон улсын системтэй харьцуулах нь 
зүйтэй. 
Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн үр дүнд бий болсон өгөгдлүүд ихээхэн 
хэмжээгээр байж болно. Эхний үед өгөгдлийн тоо хэмжээг тооцоолох, өгөгдөл 
хадгалах,  менежментийн тохиромжтой төлөвлөгөөг гаргахыг зөвлөж байна. 
Хэрэв сайн төлөвлөөгүй бол түүвэрлэх хөтөлбөр хэдэн арван жил ажилласнаар 
логикийн хувьд хүндхэн асуудал үүсгэж болно. Түүхэн үр дүнг бүртгэж, амархан 
дүн шинжилгээ хийж болох стандарт тайлангийн төрлийн загварыг (хүснэгтүүд)  
ашиглахыг зөвлөж байна. 
Түгээмэл хэрэглэгддэг өгөгдлийн сангийн системийг ашиглах хэрэгтэй. 
Өгөгдлийн сангийн аюулгүй байдлыг хангах, нөөц хуулбар хийх журмыг 
хариуцах байгууллага, хүн эсвэл нэгжийг томилох нь сайн практик юм. 
Үүний нэг чухал зүйл бол мэдээлэл цуглуулах, зохион байгуулах, нөөцлөх, 
хадгалах аргачлалуудыг тусгасан мэдээллийн менежментийн төлөвлөгөө 
(ММТ) - г бичих явдал юм. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТӨГСӨВ. 
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Өмнөх үг 
 
ISO (Олон улсын стандартчиллын байгууллага) нь үндэсний стандартын 
байгууллагууд (ОУСБ-ын гишүүн байгууллагууд) -ын дэлхий дахины холбоо юм. 
Олон улсын стандарт боловсруулах ажлыг ОУСБ-ын техникийн хороодоор 
дамжуулан хийдэг. Техникийн хороо нь байгуулагдсан сэдвийг сонирхсон гишүүн 
байгууллага бүр тухайн хороонд төлөөлөлтэй байх эрхтэй. ОУСБ-тай харилцаатай 
олон улсын байгууллагууд, төрийн байгууллагууд болон төрийн бус байгууллагууд 
мөн энэ ажилд оролцдог. ОУСБ нь стандартчиллын цахилгаан техникийн 
асуудлаар Олон улсын цахилгаан техникийн комисс (ОУЦТК) -той нягт хамтран 
ажилладаг. 
 
Энэхүү баримт бичгийг боловсруулж, цаашид засвар үйлчилгээ хийхээр 
төлөвлөсөн журмыг ОУСБ / ОУЦТК-ын Удирдамжийн 1-р хэсэгт тайлбарласан 
болно. 
Ялангуяа ISO-ийн баримт бичгүүдэд янз бүрийн зөвшөөрлийн шалгуурыг 
тэмдэглэх хэрэгтэй. Энэхүү баримт бичгийг ОУСБ/ОУЦТК-ын Удирдамжийн 2-р 
бүлгийн редакцийн дүрмийн дагуу боловсруулсан (www.iso.org/удирдамж-ээс үзнэ 
үү). 
 
Энэ баримт бичгийн зарим элемент нь зохиогчийн эрхэд хамаарах магадлалыг 
анхаарч үзэх хэрэгтэй. ОУСБ нь патентын эрх эсвэл бүх эрхийг тодорхойлох 
хариуцлагыг хүлээхгүй. Баримт бичгийг боловсруулах явцад тодорхойлсон аливаа 
зохиогчийн эрхийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь Оршил ба/эсвэл хүлээн 
авсан патентын мэдүүлгийн ОУСБ-ын жагсаалтаас бүрдэнэ (www .iso 
.org/патентыг үзнэ үү). 
 
Энэхүү баримт бичигт ашигласан аливаа худалдааны нэр нь хэрэглэгчдэд дөхөм 
болох мэдээллийг өгөх бөгөөд энэ нь батламж болохгүй. 
 
Стандарт сайн дурын тухай тайлбарыг ОУСБ-ын ОУСБ-ын Худалдааны техникийн 
саад тотгор (ДХБ) -ын зарчмуудыг дагаж мөрдөх ОУСБ-ын тохирлын үнэлгээнд 
хамаарах тодорхой нэр томьёо, илэрхийллийн утгыг тайлбарласан.  
URL: www .iso .org/iso/foreword .html.-ийг харах 
Энэ баримт бичгийг Техникийн хороо ISO/TC 190, Хөрсний чанар, Дэд хороо SC 7, 
Нөлөөллийн үнэлгээ боловсруулсан болно. 
 
Энэхүү баримт бичигт хамаарах аливаа санал, сэтгэгдэл болон асуултууд нь 
хэрэглэгчийн үндэсний стандартад нийцсэн байх естой. Эдгээр байгууллагын 
бүрэн жагсаалтыг харж болно вэб хуудас .холбоотой мэдээллүүд [засварлах 
]эсвэл этгээд/гишүүд .зөвшөөрч чаддаггүй. 
Эдгээр байгууллагын жагсаалтыг www .iso .org/members .html. -ээс харж болно. 
 
Энэхүү хоёрдахь хэвлэл нь анхны хэвлэлийг (ISO 16133: 2004) орлоно. Өмнөх 
хэвлэлтэй харьцуулахад үндсэн өөрчлөлтүүд нь дараах байдалтай байна: 
2-р бүлэг шинэчлэгдсэн; 
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3-р бүлэг шинэчлэгдсэн бөгөөд баримт бичигт хэрэглэгдээгүй тодорхойлолтыг 
устгасан; 
 
дээж авах загвар (5.2.4), дээж авах орон зай (5.2.5) ба дээж авах цаг хугацааны 
(5.2.6) шинэ дэд бүлгүүдийг нэмж оруулсан 
Хавсралт А-д тодорхойлсон мониторингийн хөтөлбөрүүдийн хоцрогдсон бүх 
жишээг хассан. 
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Оршил 
Хяналт-шинжилгээ нь дахин давтагдах ажиглалт хийх үйл явц бөгөөд энэ нь 
байгаль орчны тандан судлалын болон мэдээллийн технологийн цуглуулах аргыг 
ашиглан орон зай ба цаг хугацааны дагуу байгаль орчны нэг ба түүнээс дээш 
бүрэлдэхүүн хэсэг юм[14][15]. Хяналт-шинжилгээний бүдүүвчийг дэлхий даяар 
олон тооны зорилгоор ашигладаг. Ялангуяа хөрсний хяналт шинжилгээ нь урт 
хугацааны үйл ажиллагаа юм. 
Хяналт-шинжилгээний үр дүнгийн мэдээллийн чанар, ач холбогдол, чанарт 
хяналт-шинжилгээ хийж буй эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор олон жилийн турш 
засвар үйлчилгээ хийх, үйлдвэрлэлийн үе шатанд чанарын хяналт тавих зэрэг 
үүрэгтэй. 
Аж үйлдвэрийн (бохирдсон) талбайнуудтай холбоотой мониторинг нь хууль эрх 
зүйн шаардлагыг оролцуулсан олон чухал асуудлыг хамарна. Энэ баримт бичгийн 
удирдамж нь иймэрхүү нөхцөл байдалд тохирохгүй эсвэл зориулалтгүй юм. 
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