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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 орон нутгийн/бүс нутгийн хэмжээнд хөрсөн дэх органик бус болон органик 
бодисын суурь утгыг тодорхойлох зарчим, үндсэн аргуудыг зааж өгсөн. Сайтын хэмжээг хассан 
болно. 

Энэ нь түүвэрлэлт болон мэдээлэл боловсруулах стратегийн удирдамжийг өгдөг. 
Энэ нь түүвэрлэх, дүн шинжилгээ хийх аргыг заана. 
 
Энэхүү баримт бичиг нь гүний болон тунамал чулуулгийн хувьд суурь үзүүлэлтийг тодорхойлоход 
хамаарахгүй. 
 
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 11074, Хөрсний чанар - Тайлбар толь 
 
3 Нэр томъёо, тодорхойлолт 
Энэхүү баримт бичгийн зорилгоор ISO 11074 болон 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 дээрээс боломжтой 
- IEC Electropedia: http: // www .electropedia.org /  
 
3.1  
Суурь концентраци 
атмосферийн хуримтлал зэрэг байгалийн эх үүсвэр болон хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй 
сарнисан эх үүсвэрээс үүсэх бүс нутаг эсвэл бүсийн бүх төрлүүдийн хөрсний элемент эсвэл 
бодисын агууламж 
[Эх сурвалж: ISO 11074: 2015, 3.5.1, Өөрчлөлт - тодорхойлолтод өөрчлөхөөс өмнө "элемент 
буюу" "бодис" ба "хүний үйл ажиллагааны" гэснийг "байгалийн бус" гэж сольсон. Тэмдэглэл 1-ийг 
оруулав.] 
 
3.2  
Суурь утга 
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Хөрсөн дэх бодисын нийт (байгалийн педо геохими ба хүний үйл ажиллагааны) статистик шинж 
чанар (3.8) 
ТАЙЛБАР 1: ерөнхийдөө дундаж, ердийн дундаж, медиан, моде, муж эсвэл суурь утга гэсэн нэр 
томъёогоор илэрхийлэгдэнэ. 
 
[Эх сурвалж: ISO 11074: 2015, 3.5.2, өөрчлөгдсөн - ТАЙЛБАР 1-ийг ISO 11075: 2014, 3.5.1-с нэмж 
оруулсан болно.] 
 
3.3  
сарнисан эх үүсвэр  
Хөдөлгөөнт эх үүсвэрээс ялгарах бодис, том хэмжээний талбайн эх сурвалжаас эсвэл олон янзын 
эх үүсвэрээс үүсдэг 
ТАЙЛБАР 1: Практикт хоѐр түгээмэл тохиолдол байдаг. Үүнд: хөдөө орон нутагт газар тариалан, 
агаарын хаягдлын тархалтаас үүсэх сарнисан эх үүсвэр; хот суурин газарт замын хөдөлгөөн, 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас үүсдэг.  
 
ТАЙЛБАР 2: Цэгэн эх үүсвэр нь ихэвчлэн харьцангуй жигд бохирдсон байгаа газруудад хүргэдэг. 
Зарим газар бохирдуулах нөхцөл нь орон нутгийн бохирдуулагч эх үүсвэрийн ойролцоо эсвэл 
атмосферийн хуримтлал /хур тунадас зэрэг байх боломжтой. 
Сарнисан эх үүсвэрийн үндсэн хоёр төрлийг авч үзэж болно: хөдөө орон нутагт (ж.нь агаар 
мандлын ордууд, тархалт); хот суурин газруудад (жишээ нь: замын хөдөлгөөн, аж үйлдвэр). 
[Эх сурвалж: ISO 11074: 2015, 3.3.9, өөрчлөгдсөн — Тэмдэглэл 1-ийг шинэ бичлэгээр сольсон. 
Тэмдэглэл 2-с өмнөх сүүлийн өгүүлбэр нэмэгдсэн байна.] 
 
3.4  
Педо геохими концентраци 
хүний үйл ажиллагааны ямар нэгэн нэмэлт илрэл байхгүй, байгалийн геологи, хөрс судлалын үйл 
ажиллагаанаас болж хөрсөнд агуулагдах бодисын агууламж нь. 
 
ТАЙЛБАР 1: Хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй сарниж тархсан бодисын улмаас хөрсөн дэх 
тодорхой бодисын педогеохимийн  концентрацииг тодорхойлох хүндрэлтэй байдаг.  
 
3.5  
Педо геохими суурь утга 
Педо геохими концентрациин (3.8) статистик шинж чанар  (3.4) 
ТАЙЛБАР 1: Педо геохими суурь утгын аливаа тооцоо нь педо геохими концентрацийг 
тодорхойлохтой холбоотой тодорхой бус байдлаас шалтгаалан тодорхой алдаануудад өртөмтгий 
байдаг. 
[Эх сурвалж: ISO 11074: 2015, 3.5.9, өөрчлөгдсөн  " концентрац" байсныг "агуулга" болгосон.] 
 
3.6  
хүний үйл ажиллагааны улмаас үүссэн концентраци 
хүний үйл ажиллагаагаар үүссэн хөрсөнд агуулагдах бодисын агууламж 
 
3.7  
хүний үйл ажиллагааны улмаас үүссэн бодисын суурь утга 
хүний үйл ажиллагааны улмаас хөрсөнд үүссэн бодисын суурь концентраци (3.1) -ийн статистик 
шинж чанар (3.8) 
 
3.8 
 статистик шинж чанар 
Нийт бүрдлээс сонгосон параметрүүдийн хувьсагчаас тооцоолсон тоон утга(3.10) 
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ЖИШЭЭ: медиан, арифметик дундаж, стандарт хазайлт, стандарт алдаа, тархалтын давтамжийн 
хуваарилалтын хувь.  
   
[Эх үүсвэр: ISO 11074:2015, 3.5.11, өөрчлөгдсөн - "сонгосон" гэснийг "сонгогдсон" болгож 
"стандарт алдаа" –г  нэмж оруулсан байна.] 
 
3.9  
судалгааны талбай 
дээж авах газрыг гурван хэмжээст тодорхойлолтоор тодорхойлж, улмаар суурь утгыг (3.2) 
тодорхойлох ёстой 
[Эх үүсвэр:: ISO 11074: 2015, 5.2.29] 
 
3.10 хувьсагч 
хувьсагчийн ажиглалтын утгууд 
ЖИШЭЭ: Хөрсөн дэх бодисын концентрацийн хэмжээ; олон тооны хөрсний дээж 
 
4 Ерөнхий зүйл 
Хөрс нь байгалийн үйл явц болон хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй өнгөрсөн түүх, өнгөрсөн 
түүхийн баримт бичгийг хадгалж байдаг. 
Хүний үйл ажиллагаатай холбоотой химийн сөрөг нөлөөллийг дэлхий даяар, тэр ч байтугай 
бохирдлын эх үүсвэрээс хол газар нутаг дэвсгэрт ч илрүүлж болно. 
Энэ шалтгааны улмаас хөрсөн дэх органик бус болон органик бодисуудын суурь үнэлгээг тогтоох 
нь пэдо-геохимийн өчүүхэн хэсэг ба хүний үйл ажиллагааны  (антропогенийн) фракцаас бүрдэнэ. 
Эдгээр фракцуудын харьцаа нь бодисын төрөл, хөрс болон газар ашиглалт, гаднах нөлөөллийн 
цар хүрээ, төрлөөс хамаарч харилцан адилгүй байна. 
 
Олон тооны органик бус бодисуудын хувьд тэдгээрийн суурь концентрацид хөрсний педо-
геохимийн концентраци, улмаар хөрс үүсгэгч эх материалын эрдсийн (минералын) найрлага 
давамгайлдаг. Педогентик процессууд нь бодисын дахин хуваарилалт (баяжилт / ядуурал -
алдагдал) буюу, хөрсөн дэх бодисын хөрсний үе давхрага дахь ялгааг бий болгодог. Хөрсний 
тогтвортой органик бодисууд нь байгалийн бус эх үүсвэрээс ихэвчлэн гардаг. Тиймээс хөрсний 
суурь концентрацийг хөрсний бус эх үүсвэрээс сарнисан бохирдлын төрөл, хэмжээгээр 
зохицуулдаг. 
Бодит амьдрал дээр хөрсний суурь концентрацын педо геохимийн болон антропогенийн фракц 
хоорондын ялгааг ялгахад хэцүү байдаг. Гэсэн хэдий ч суурь концентрацийн хэмжээ болон түүний 
агууламжийг байгалийн жишиг хэмжээнд нарийвчлан мэдэх нь хүрээлэн буй орчин, газар 
ашиглалттай холбоотой асуудлууд, мөн түүнчлэн геохимийн хамрах хүрээнд шинжлэх ухааны 
зорилгоор ашигладаг. 
Энэ зорилгын үүднээс педо геохимийн болон антропоген фракцын статистик шинж чанаруудын 
хувьд суурь үзүүлэлт гэж нэрлэх ёстой. 
Хөрс дэх органик бус болон органик бодисуудын суурь утгыг тогтооход янз бүрийн зорилтыг 
тодорхойлж болно. Зорилго нь өөрөө хүссэн үндэслэлийг бий болгох техникийн хөтөлбөрийг 
тодорхойлоход хангалтгүй мэдээлэл өгдөг. Тиймээс техникийн хэд хэдэн арга барилыг 
тодорхойлсон бөгөөд энэ нь техникийн хөтөлбөрийн суурь болж өгдөг. 
Энэ удирдамжийг дараах байдлаар тодорхойлсон: 
- түүвэрлэлтийн стратеги болон (аргазүйн) процедурын зайлшгүй шаардлага; 
- Шаардлагатай үе шатууд болон урьдчилан боловсруулалт хийх арга замын талаархи хамгийн 
наад захын шаардлагууд; 
- аналитик аргууд; 
- статистик үнэлгээний аргыг зөв, харьцуулж болохуйц суурь үзүүлэлтийг тодорхойлох журам. 
Удирдамжийг дараах байдлаар өгсөн: 
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a) янз бүрийн мэдээллийн эх үүсвэрээс байгаа өгөгдлийг үнэлэх; 
b) хөрсний тодорхой тодорхойлсон гурван хэмжээст зургийг тодорхойлохын тулд суурь утгыг 

хөрвүүлэх зорилгоор хяналтын хөтөлбөрийг бий болгох. 
Эдгээр нөхцөл байдал нь хоер туйлын эхлэх цэг бөгөөд суурь утгыг эмхлэх явцад нээлттэй 
ханддаг. Бодит байдал дээр одоо байгаа мэдээллийн хэмжээ, чанар хангалтгүй учраас нэмэлт 
өгөгдөл цуглуулах гурав дахь завсрын нөхцөл байдал бас бий. 
 
5 Ажлын явц, дараалал 
5.1 Ерөнхий зүйл 
Суурь утгыг тодорхойлох аргачлал нь дээж авах (ж.нь, дээж талбайгаас авах дараалал, журам), 
хөрсний шинжилгээ (жишээ нь, урьдчилан боловсруулалт, химийн задаргаа, бодисын 
концентрацийн хэмжилт), өгөгдөл боловсруулах, танилцуулах үйл ажиллагааг хамарна. 
Ерөнхийдөө хоёр эхлэлийн байрлалыг ялгаж болно, тухайлбал: 
а) одоо байгаа өгөгдлийг үнэлэх, ихэнхдээ өгөгдлийн эх үүсвэрээс дүгнэлт хийх; 
b) судалгаа шинжилгээний зохистой стратеги дээр суурилсан шинэ өгөгдлийг цуглуулах. 
 
5.2 Зорилго ба техникийн хандлагууд 
5.2.1 Ерөнхий зүйл 
Хөрсөн дэх бодисын суурь утгын судалгааг эхлэхээс өмнө судалгааны зорилго, холбогдох 
техникийн хандлагыг тодорхойлох нь  чухал ач холбогдолтой. 
Зорилго нь ерөнхий утгаараа "яагаад" суурь утгыг тодорхойлдог гэсэн асууль болно. 
Техникийн дөхүүлэлтүүд нь "хаана", "юу", "яаж", "хэзээ" гэх мэт асуудлуудыг тодорхойлно. 
Техникийн арга барилууд нь шаардлагатай суурь үзүүлэлтийг тодорхойлох техникийн хөтөлбөрийг 
хангана. 
Нэг зорилгод нийцсэн техникийн арга барил нь бусад зорилтуудад тохиромжгүй байдаг гэдгийг 
тэмдэглэх нь зүйтэй.  
Суурь утгыг тодорхойлох зорилгууд нь: 

- Хөрсөн дэх бодисын өнөөгийн концентрацийг тодорхойлох, жишээ нь. хөрстэй холбоотой 
дүрэм журмын хүрээнд; 

- хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй бохирдолтын түвшинг үнэлэх; 
- хөрсний хамгааллын лавлагаа утгыг авах; 
- хөрсний материал, хог хаягдлыг дахин ашиглах хөрсний утгыг тодорхойлох; 
- чухал түвшин, зөвшөөрөгдөх нэмэлт чухал ачаалал тооцоолох; 
- геогеник шалтгаан, хүний нөлөөлөл зэргээс шалтгаалан химийн бодисны агууламжийг 

хэвийн түвшинд дээшлүүлсэн талбай, газрыг тодорхойлох. 
Зорилгодоо хүрэхийн тулд техникийн арга барилд дараахь зүйлс орно: 
- бодис, параметрүүдийн тодорхойлолт, ж.нь. Тооцоолох суурь утгууд нь металлын нийт 

концентраци эсвэл металлын биологийн хүртээмжтэй агууламж (5.2.2-ийг үзнэ үү) байж 
болно; 

- Судалгааны талбайн тодорхойлолт, ж.нь. дээж авсан талбайн (гурван хэмжээст) 
дэлгэрэнгүй тодорхойлолт (үүнд: судалгааны талбайн талаар юуг хамруулах ба эс 
хамруулах) (5.2.3-ыг үзнэ үү); 

- сонирхож буй  хугацааны тодорхойлолт, ж.нь. түүхэн болон одоогийн төвлөрөл нь зорилтод 
хамааралтай эсэх (5.2.4-ийг үзнэ үү); 

- дээж авах талбайн байршлын хэмжээ, геометрийн тодорхойлолт (5.2.5-ыг үзнэ үү); 
- дээжийг урьдчилан боловсруулсан тодорхойлолт болон хөрсний фракцийн шинжилгээний 

хэсэг (5.4.2.2-ыг үзнэ үү). 
 
5.2.2 Бодис ба параметр 
5.2.2.1 Үндсэн параметрүүд 
Хөрсөн дэх бодисын суурь утгыг  хөрсөн дэх органик бус ба органик бодисын бүх төрлөөр 
тодорхойлж болно. 



                                MNS ISO 19258:2019 санал авах төсөл 

5 

 

Хөрсөн дэх бодисын тогтвортой ба идэвхгүй фхакци нь хөрсөнд шингэх, хуримтлагдах чавар 
ихтэй учир практикт илүү анхаарал татаж судалгааны үндсэн зорилго нь болдог.  
Концентраци нь баяжих болон , био-задралд хялбар орох  бодисууд нь ач холбогдол багатай 
байдаг.  
Түүнчлэн анхаарал татаж буй бодисууд, хөрсний үндсэн үзүүлэлтүүд болон талбайн шинж 
чанар нь химийн бодисын концентрацийн илрэлийг тайлбарлахад туслах естой (5.4.1.3-ыг үзнэ 
үү). 
Хэд хэдэн хөрсний үндсэн параметрүүд хөрсний процессд нөлөөлдөг органик бус болон 
органик бодисын концентрацид нөлөөлдөг. В.1 хүснэгтэд эдгээр параметрүүдийг жагсаасан 
бөгөөд тэдгээрийг Олон улсын стандартын дагуу шинжлэх шаардлагатай. 
 
5.2.2.2 Тогтвортой нэгдлүүд 
5.2.2.2.1 Органик бус бодис 
Органик бус бодисын бүлгээс микроэлементүүдийг (Жишээ нь, бичил тэжээлийн шим тэжээл) 
ихэвчлэн хамгийн их шинжилсэн байна (Хүснэгт Б-ийг үз 2). Хотын геохимийн суурь агуулгыг 
бүрдүүлэхдээ B.2 хүснэгтэд жагсаасан бүх багцыг шинжлэхийг зөвлөж байна. Эдгээрийн ихэнхи 
элементүүд нь хүний үйл ажиллагааны улмаас өндөр агуулгатай байдаг ч зарим эрдэс бодис нь 
байгалийн өндөр агуулгатай байдлаар илэрч болно. 
Аргуулын хувьд авч үзэхэд хандлах / уусгах зэрэг  дээж бэлдэх янз бүрийн аргууд (В.2-р 
хүснэгтийг үзнэ үү)-аас хамаарч бодисын агуулгын хэмжээ ялгаатай байх ба  маш цөөхөн арга 
нь шаардлагатай байж болох нийт агуулгыг тодорхойлно, ж.нь. элементийн нийт агуулгад эзлэх 
хувийг тооцоолох үед. 
Бодисын нийт концентрацаас илүү  янз бүрийн замаар дамжих  хортой (эко) чанарын хувьд 
хамааралтай хөдөлгөөнт фракц (В.2-р хүснэгтийг харах) нь илүү сонирхол татдаг учир 
тодорхойлдог. В.2 хүснэгтэд үзүүлсэн үзүүлэлтүүдийг В.2-р хүснэгтэд өгсөн олон улсын 
стандартын дагуу явуулна. 
 
5.2.2.2.2 Органик бодисууд 
Органик бодисын судалгаанд   удаан задардаг органик нэгдлүүдийг хамруулдаг. В.3 хүснэгтэд 
илүү түгээмэл тохиолддог удаан задардаг органик бохирдуулагчидийг жагсаасан ба  жагсаалт 
нь бүрэн гүйцэд биш юм. Шинжилгээг В.3 хүснэгтэд жагсаасан олон улсын стандартын дагуу 
хийнэ. Жагсаалт нь суурь агуулгыг тодорхойлох зорилгод нийцсэн байх ёстой. Тогтовортой бус 
органик бодисыг тэдгээрийн (жишээ нь: дэгдэмхий, хурдан задардаг) төлөв байдлаас нь 
хамаарч дээж авч лабораторийн шинжилгээнд хамруулдаггүй. Эдгээр бодисыг тэдгээрийн 
бохирдлын эх үүсвэрийг тогтооход зориулж шинжилдэг.  
Органик бодисыг шинжлэхэд янз бүрийн аргуудыг хэрэглэдэг. Эдгээр аргууд нь ихэвчлэн 
хөрсөнд агуулагдах органик бодисуудыг хамгийн их хэмжээгээр илрүүлэхэд оршино. Органик 
нэгдлүүдийг байгалийн органик материалууд (ж.нь органик бодис, ургамлын үлдэгдэл, хүлэр, 
нүүрс гэх мэт) -аас хандалж гаргаж авдаг ба тусгай бус шинж чанарууд нь төөрөгдүүлэх үр дүнг 
өгдөг.  
Суурь агуулгыг тодорхойлох шинэ өгөгдлүүд цуглуулахдаа ирээдүйд үүсч болох нэмэлт 
асуудлуудыг тооцож хөтөлбөрийг боловсруулах хэрэгтэй. Ихэнх тохиолдолд шинэ дээж авах 
компанит ажил гүйцэтгэх нь эхний ээлжинд нэмэлт бодис тодорхойлохоос илүү үнэтэй байж 
болох юм. Иймд хөрсний дээжийг цаашдын органик болон органик бус бодисыг шинжлэхэд 
зориулж тохиромжтой хадгалах нь шийдвэрлэх ач холбогдолтой.  
 
Тодорхойлж буй бодисууд болон B.2 болон В.3 хүснэгтэд өгөгдсөн хөрсний нэмэлт 
параметрүүд (В.1-р хүснэгтийг үзнэ үү) –ээс гадна гаргаж авсан үр дүнд тайлбах хийх 
зорилгоор хяналтын талбайн дэлгэрэнгүй тодорхойлолтыг  (5.4.1.3-ыг үзнэ үү) хийх  нь маш 
чухал юм. Шаардлагатай бүх арга хэмжээг баримтжуулах нь ирээдүйн судалгаа шинжилгээний 
бусад үнэлгээ хийхэд ашиглах чухал ач холбогдолтой юм. 
ТАЙЛБАР: Хөрсний дээжийг хадгалах зааврыг ISO 18512-д өгсөн болно. 
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5.2.2.3 Тогтвортой бус нэгдлүүд 
Зарим тохиолдолд тогтвортой бус бодисын суурь утгыг бий болгох нь сонирхолтой байж болох 
юм. 
Дэгдэмтгий, хялбар задардаг органик бодис эсвэл өөрчлөлтөд хурдан ордог органик бус 
бодисууд судалгаанд хамаарах үед онцгой анхаарах хэрэгтэй. 
Ийм тохиолдолд дээжний  дэлгэрэнгүй тодорхойлолт ба шинжилгээний баримт бичиг онцгой ач 
холбогдолтой байдаг. Иймд органик болон органик бус зүйлийн шинж чанараас шалтгаалан 
дээжийг хадгалах буюу архивлахыг зөвлөдөггүй. 
 
5.2.3 Судалгааны талбай 
Судалгааны талбайн тодорхойлолт  нь хоёр өөр зарчим дээр суурилж болно(5.2.3-ыг үзнэ үү): 
- Судалгааны талбайн орших координатаар судалгааны талбайн гадаргууг тодорхойлсон 

цэвэрхэн орон зайн тодорхойлолт (X, Y, Z); хэвтээ хавтгай дээрх тодорхойлолтоос гадна 
судалж үзэх хөрсний давхрагыг мөн тодорхойлно. 

- Судалгааны талбайн typological тодорхойлолтыг нэг буюу хэд хэдэн шинж чанар дээр 
тулгуурласан, жишээ нь. хөрсний төрлүүд (хөрсний тодорхой төрлийн A-давхрага гэх мэт), 
газар ашиглалт (мөн суурь утгын хувьд боломжит үр нөлөөг авч үзэх), өндрийн түвшин. 

Мэдээжийн хэрэг, судалгааны талбайн орон зайн болон typological тодорхойлолтыг нэгтгэх 
боломжтой. 
ЖИШЭЭ: Судалгааны талбайн орон зайн болон typological тодорхойлолтууд нь: 
- муж ба бүс нутгийн ургамлын төлөв; 
- X- ба Y-координатаар тодорхойлсон газар дахь A-давхрага. 

Судалгааны талбайн тодорхойлолт нь тухайн талбайн аль хэсэг нь хамаарч аль хэсэг нь 
хамаарахгүй байх талаар буруу ойлгогдохгүй түвшинд дэлгэрэнгүй байх ёстой. Судалгааны 
талбайн хоёрдмол утгагүй тодорхойлолтыг ашиглахын тулд судалгааны талбай дахь бүх цэг, 
сарнисан эх үүсвэрийг тодорхойлно. 
Ерөнхий гол зорилго нь суурь агуулгыг тодорхойлох явдал юм. (эх үүсвэрийн төрөл) орчмын 
аюулгүйн бүс нь тодорхойлогдох бөгөөд энэ нь ерөнхийдөө тодорхойлсон судалгааны талбайн 
хэсгийг оруулаагүй болно. Тодорхой бүс нутгууд нь өгөгдлийг судалгааны бусад талбайн хэсгээс 
тусад нь авч үзэх боломжтой байж болно. 
Суурь агуулгыг тодорхойлоход ашиглах дээжийг бохирдож болзошгүй орон нутгийн эх үүсвэрийн 
(жишээлбэл, авто зам, үйлдвэрлэлийн талбайнууд) ойр орчноос авдаггүй. 
Судалгааны талбайн тодорхойлолт нь хөрсний дээж дахин авч байгаа эсэх, эсвэл одоо байгаа 
хөрсний дээж (эсвэл үр дүн) ашиглаж байгаа эсэхээс үл хамаарна. Сүүлчийн нөхцөл байдалд 
судалгаанд хамрагдах талбайн нарийвчилсан тодорхойлолт нь ямар дээж / үр дүнг багтаах эсвэл 
хасагдахыг тодорхойлно. 
 
5.2.4 Хугацаа 
Суурь агуулгад байгалийн процесс (например, педогенез, биогеохимийн) болон хүний сөрөг үйл 
ажиллагааны үүдэлтэй сарнисан эх үүсвэрийн аль аль нь нөлөөлдөг. 
Хоёр өөр цаг хугацааны хэмжээсийг ялгаж болно: 

- Байгалийн үйл явцын улмаас суурь агуулгын хэмжээ нь өөрчлөгдөж болох үе; 
- Хүний нөлөөнөөс болж суурь агуулгын хэмжээ нь өөрчлөгдөх магадлал багатай үе (том 

хэмжээний байгалийн үзэгдлээс бусад). 
Хоёрдугаар үе нь эхнийхээс бага байна. 
Түүхэн цаг хугацааны тодорхой үе нь суурь агуулгыг хэмжихэд сонирхолтой байж болох юм. 
Хөрсний давхарга үүсэх энэ үе дэх тодорхой хугацааны туршид  суурь утгыг тодорхойлох үнэхээр 
боломжтой.  
Суурь агуулгыг хэсэг хугацааны дараа өөрчлөлт гарсан талаар дахин тодорхойлох бол хэмжилт 
хоорондын хугацааг дараах стандартад үндэслэн явуулна (ISO 16133-ыг үзнэ үү): 

- хөрсөнд агуулагдах бодисын агууламжийг нэмэгдүүлэх (хуримтлагдах, жишээ нь, сарнисан 
эх үүсвэрийн  улмаас); 
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- хөрсөнд агуулагдах бодисын алдагдал буюу сарнил (ж.нь, угаагдах, биологийн задрал, 
ургамлд шингэх); 

- шинжилгээний болон статистикийн аль аль аргаар тодорхойлох боломжтой концентрацийн 
түвшинд гарсан өөрчлөлт. 

 
5.2.5 Дээж авах хэмжээ 
Тодорхойлолтоор концентрацийн өөрчлөлт нь масштабтай хамааралтай шинж чанар юм. 
Эзэлхүүнээс хамаарсан аналитик үр дүнг төлөөлөх чадвартай концентраци өөрчлөгдөх байдал 
өөр байж болно. Тиймээс хэмжээс нь мэдээлэл цуглуулахаас өмнө шийдвэр гаргах техникийн 
чухал асуудал юм. 
Судалгаа нь хөрсний гүний тодорхой давхаргыг хамарна. Гэсэн хэдий ч хэвтээ хавтгайд 
хэмжээс нь босоо хавтгайгаас хамаагүй том бөгөөд хөрсний судалгаагаар хэмжигдэхүүнийг 
ихэвчлэн хоёр хэмжээст аргаар тодорхойлдог. 
Байгалийн педо-геохимийн болон суурь агуулгын концентрацийн  өөрчлөлт нь судалгааны 
талбай (популяци) -ийн хэмжээгээр нэмэгдэж, дээжийн хэмжээгээр (дээж авах хэмжээ) багасна. 
Дээж авах хэмжээг нэмэгдүүлэх нь суурь концентрацийн хувьсах чанарыг бууруулах арга юм. 
Гэхдээ дээж авах хэмжээг нэмэгдүүлэх нь дээж авалтыг илүү төвөгтэй болгох ч ижил нөхцөлд 
дээж авалт ба дээж бэлтгэлийн алдааг  багасгадаг. Хөрсний бохирдолыг үнэлэхэд байгалийн 
пeдо-геохимийн утгыг хэрэглэж байгаа бол дээж авах  хэмжээ нь ижил байхыг зөвлөж байна. 
Хэрэв бохирдсон газар нутгийг тогтоох зорилгоор суурь агуулгын хэмжээг хэрэглэж байгаа бол 
бол дээж авахдаа ижил хэмжээгээр авахыг зөвлөж байна. Их хэмжээний түүвэрлэлтийн үед хэт 
их хэмжээний хөрстэй харьцахаас зайлсхийхийн тулд ихэвчлэн нийлмэл түүвэрлэлтийг илүүд 
үздэг(5.4.1.6-ыг үзнэ үү). 

 
5.3 Одоо байгаа өгөгдлийг үнэлэх 
5.3.1 Ерөнхий зүйл 
Байгаа өгөгдлийг ашиглахдаа хэмжилтийн тодорхой бус байдлыг харгалзан янз бүрийн эх 
сурвалжаас гарсан өгөгдөл, ялангуяа өгөгдөлд чанар ба харьцуулалт хийх талаар тусгай 
анхаарал тавих хэрэгтэй. Шаардлагатай мэдээлэл бүхий өгөгдлийг үнэлгээний тодорхой 
зорилготой уялдуулан тодорхой журмын дагуу зохицуулна. Ерөнхийдөө, өгөгдлийн багцын 
зохицол нь өгөгдлийн олонлог хоорондын зөрүүг багасгахад хүргэдэг [36]. Хэрэв хослуулсан 
өгөгдөлд найдвартай, үнэлэлт дүгнэлт гаргах бол түүврийн багцыг уялдуулах нь нэн чухал юм. 
Нягтруулах стратеги нь дараахь зүйлийг багтаана: 

a) өгөгдлийн багцын бүрэн байдлыг шалгах (хэмжилт тус бүрийн эргэлзээний тооцоо 
орно); 

b) дээж авах стратеги, лавлагаа, нэр төрөл, дүн шинжилгээний горимыг зохицуулах; 
c) бохирдсон дээжийг таних, устгах (тодорхойлолтыг үндэслэн суурь утгыг нийт утгаас 

хасах). 
ТАЙЛБАР: Педо-геохимийн суурь агуулгын байгалийн гажиг нь бохирдолтой дээж болж хувирах 
өндөр утгыг бий болгодог. Дээжийг устгахгүй байхын тулд эдгээр тохиолдлуудыг нарийвчлан 
судалж үзэх нь чухал юм. 
 
5.3.2 Өгөгдлийн багцын бүрэн байдал / хамгийн доод шаардлага 
Өгөгдлийн хамгийн доод түвшинг хангахын тулд өгөгдлийн талаар хангалттай, зөв мэдээлэл өгөх 
хэрэгтэй. Жишээ нь: 

- дээж авах огноо; 
- дээж авах байршлыг сонгох процедур (газрууд); 
- дээж авах талбай (орон нутаг эсвэл орон нутгийн); 
- дээж авах талбайн байршил (координат); 
- дээж авах гүний давтамж; 
- дээж авах байршил (талбай) дээрээс авсан дээжийн тоо ба түүвэрлэлт (жишээ нь: тогтмол 

сүлжээ, санамсаргүй түүвэр); 
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- дээж бэлтгэх арга (жишээ нь: хатаах, бутлах, шигших); 
- бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг задлах, шинжлэх (чанарын баталгаажилтын өгөгдөл, аналитик 

эргэлзээний тооцоо, ISO 18400-106 стандартын дагуу илрүүлэх хязгаарыг тооцоолох); 
- дээж авах талбайн онцлог мэдээлэл (ж.нь: педологи / литологи, газар ашиглалт); 
- хот суурин газрын онцлог шинж чанарууд (жишээлбэл ухсан материал). 

Дээрх мэдээллийг аль ч цаг үеийн суурь утгыг эмх цэгцтэй байлгах үүднээс тус мэдээллийг үзэхийн 
тулд ашиглаж болох юм.  
Өгөгдлийн багцын талаархи хамгийн бага шаардлагатай мэдээлэл нь анхаарах бодисын талаар, 
тухайн бүс нутаг,  харгалзан үзэх шаардлагатай орон зайн лавлагаа, дээж авах байршлын орон 
зайн төлөөлөл зэрэг анхаарал хандуулах асуудалд хангалттай хүртэх зорилготой хандлагаас 
хамаарна.  
Дээр дурдсан мэдээллээс гадна, нарийвчлалын төрөл ба зэрэг (жишээ нь, талбайн тусгайлсан 
мэдээлэл) нь хөрс болон хөрсөнд агуулагдах бодисын концентрацид нөлөөлөх хөрс болон түүний 
бусад үзүүлэлтээс хамаарна. 
Жишээ нь, хөрсөн дэх органик бус бодис нь эхний ээлжинд тэдгээрийн геологийн эх үүсвэрээс 
хамааран хөрсний литоген шинж чанартай уялдаатай бол органик бодисын концентраци нь газар 
ашиглалттай холбоотой байдаг.  
 
5.3.3 Өгөгдлийг харьцуулах (дээж авах, нэрлэх, анализ хийх) 
Янз бүрийн дээж авах стратеги нь өгөгдлийн багц харьцуулахад чухал нөлөө үзүүлнэ. Тухайлбал, 
үе ба гүнтэй харьцуулах, нийлмэл ба бие даасан дээжийг харьцуулах зэрэг з асуудал үүсдэг. 
Мөн, тухайн талбайд ижил масштабтай дээжийн популяцийн хувьсагчийн шинж чанарыг төлөөлөх 
чадварыг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Түүнчлэн, газар нутгийн дээж авах цэгийн жигд бус хуваарилалт 
нь судалгааны талбайн зарим хэсгүүдийг хэт их хэмжээгээр тооцсоноор давтамжийн тархалтын 
параметрийн алдааг тооцоолоход хүргэдэг. Газрын зураг дээр анхны өгөгдлийг хянан үзээд орон 
зайн интерполяцийн зохих аргыг ашиглах хэрэгтэй. Газарзүйн мэдээллийн систем (ГМС)-ийн 
программыг нь энэ даалгавар, ялангуяа өгөгдлийн багцад ашигладаг (ISO 18400-104: -, 6.1 болон 
хавсралт H-г үз). 
Янз бүрийн кампанит ажлуудын өгөгдлийн багцуудыг нэгтгэснээр дээжийн тоо нэмэгдэх давуу 
талтай ба улмаар популяцийн төлөөлөл нэмэгдсэнээс үүдэж гарч болзошгүй алдаануудыг 
анхааралтай тэнцвэржүүлэхийг зөвлөж байна. 
Туршилтын янз бүрийн урьдчилсан боловсруулалт, шинжилгээ (жишээ нь, дээж задлах, хэмжилт 
хийх) -г харьцуулж, уялдуулсан байдлыг нэг бүрт нь (Жишээ нь, суурь утгын үнэн зөв байдлын 
эсрэг) үнэлнэ. 
Бүх бодисын хувьд шинжилгээний янз бүрийн горимоос гаргэж авсан алтай аналитик үр дүнг 
регрессийн функцийг ашиглан хувиргаж болох ба эсвэл тухайн нөхцөл дэх хамаарал бүхий 
тогтмолууд тодорхой байдаг. Өөр нэг арга бол, шинжилгээний явцын дагуу тодорхойлсон задласан 
фракцын дагуу шинжилгээний процедурыг бүлэглэж болно(В.2-р хүснэгтийг үзнэ үү) . 
Хэрвээ ангилсан суурь агуулгын муж нь зорилтот хувьсагчийн хувьд илүү өргөн хүрээтэй бол 
өгөгдлийг харьцуулах чадвар бага байна. Гэсэн хэдий ч, үнэлж үзэх өгөгдлийг нийлүүлэх өөр өөр 
дүн шинжилгээ хийх журмыг нэгтгэх нь ямагт шаардлагатай гэдгийг санаж байх естой. 
Тодорхойлолтоор, суурь үзүүлэлтүүд нь байгалийн өндөр педо-геохимийн суурь бүсээс бусад 
тохиолдолд харьцангуй бага байдаг. Өгөгдлийг харьцуулах чадварыг үнэлэх үед шинжилгээний 
төхөөрөмж бүрийн илрүүлэх, тооцоолох хязгаарыг анхаарч үзэх нь чухал юм. 
 
5.3.4. Хэт өндөр утгыг шалгах 
Хөрсөн дэх бодисын суурь агууламж нь хөрсөнд гаднаас шингэж хуримтлагдсан бодисын хэмжээг 
багтаадаг. Иймд орон нутгийн бохирдолтой газрууд болон байгалийн гажигууд нь суурь 
концентрацийг бүрдүүлж буй бүрдлээс хасагддаг. Тиймээс, орон нутгийн бохирдсон газраас үүссэн 
өгөгдлийг тухайн өгөгдлийн багцаас ялгах шаардлагатай. Өгөгдлийн гаднах болон ер бусын 
өгөгдлийн шинж чанарыг илрүүлэх нь геохимийн өгөгдөлд статистик шинжилгээ хийх гол 
үүргүүдийн нэг юм. Энэ зорилгын үүднээс гадны утгыг тодорхойлох хэд хэдэн статистик туршилтыг 
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хэрэглэж болно, ж.нь. өгөгдлийн тархалт, хайгуулын өгөгдлийн анализ (хайрцагplots) болон үндсэн 
бүрэлдэхүүн шинжилгээг хийх (5.5.1.2.1 ба А хавсралтыг үзнэ үү). Практикт газрын зураг дээрх орон 
зайн мэдээллийн бүтцийг харуулахын тулд boxplot аргыг ашиглах нь өгөгдлийн тархалтын 
геохимийн төлөв байдлыг тодорхойлох хүчирхэг хэрэгсэл болох нь батлагдсан. Тодорхой 
хязгаараас давсан буюу хэт өндөр өгуулгыг шалгах өөр өөр туршилтууд байдаг (Жишээ нь Dixon 
test, Grubbs test) ба судалгаанд холбогдох таамаглалуудын дагуу сонгож хэрэглэх ёстой [37]. Олон 
төрлийн их хэмжээний өгөгдлийн (хөрсний өөр өөр давхрагаас авсан дээж) хувьд хэрэв хувиргасан 
өгөгдөлд хэмжээсийг  бууруулах  боломжтой бол гол компонентийн шинжилгээ хамгийн 
тохиромжтой.  
Хэт өндөр утгыг зайлуулах (хасах) нь суурь агуулгыг тогтооход чухал ач холбогдолтой. Суурь 
агуулгын утгыг тодорхойлж буй өгөгдлийн сангаас хэт өндөр болон хэт бага утгыг статистикийн 
аргаар ялгах нь хангалтгүй. Гэхдээ статистик тест нь өндөр утгыг тайлбарлаж болох уу гэдгийг 
тодруулахын тулд хэт өндөр утгыг ялгах ямар өгөгдлүүдийг илүү нарийвчлан судлахыг хангадаг 
сайн арга юм.  
 
Хэрэв үнэхээр хэт өндөр утга байвал түүнийг ялгаж зайлуулах ёстой.  Харин эсрэгээр хэт өндөр 
утга нь байгалийн гажиг болохыг харуулж байгаа бол ялгаж зайлуулалгүй судалгааг дахин нягталж 
үзэх хэрэгтэй. Жишээлбэл, байгалийн үйл явцтай холбоотой цөөн хэдэн өндөр утгын таамаглалыг 
баталгаажуулахын тулд суурь агуулгын хоорондын ялгааг тодотгохоор орон зайн хэмжээг 
нэмэгдүүлэх эсвэл бүсчлэл/гүнээс хамаарсан интервалын ангиллыг (жишээ нь, литологи/геологиос 
хамаарах) авч үзэх хэрэгтэй.  
 
5.4. Шинэ өгөгдлийг цуглуулах 
5.4.1 Дээж авах 
5.4.1.1 Дээж авах стратеги 
5.4.1.1.1 Ерөнхий зүйл 
 
Хөрсөнд агуулагдах бодисын байгалийн педо-геохимийн болон дийлэнх (ердийн) агууламж нь 
хөрсний эх материалын дагуу ихээхэн хэлбэлздэг. Мөн хөрс үүсэх процесс нь хөрсөн дэхь 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг өөрчлөх, дахин хуваарилах зэргээс улбаалан өөр өөр найрлагатай хөрсний 
хэд хэдэн давхрага үүсэхэд хүргэдэг учир  хөрсөн дэх бодисын агууламж хөрсний үе давхрагаас 
ихэвчлэн хамаардаг. Органик бодис, хөрсний шингээлтийн коэффициент, карбонатын агууламж, 
ширхэгийн хэмжээ, чийгийн агууламж, катион солилцооны багтаамж, рН хөрсний зэрэг 
параметрүүд нь концентрацийн өөрчлөлтөнд нөлөөлж болохыг анхаарах хэрэгтэй.  
 
Газар ашиглалт болон  бохирдлын эх үүсвэр хүрэх  зай нь хөрсөнд агуулагдах бодисын 
концентрацид нөлөөлдөг. Хөдөө аж ахуй, хог хаягдал, барилга байгууламж, аж үйлдвэр, замын 
хөдөлгөөн,  айл өрх ба агаар мандлын хог хаягдал зэрэг  хүний үйл ажиллагаа нь хөрсний бүтцийг 
өөрчилдөг. 
Хэдэн квадрат метр-ээс  нэг га газрыг дээж авах газрын бага хэсэг гэж авч үзэж хөрсний давхарга 
тус бүрээс нэг дээж авна. 
Судалгааны талбар дахь түүвэрлэлтийн газруудыг сонгох стратегийн системчилсэн (5.4.1.1.2) ба 
үнэлгээний (5.4.1.1.3) гэсэн хоёр  арга байдаг. 
Тэдгээрийн нэгний нь сонголт газар ашиглалт болон урьд өмнө байгаагүй мэдлэгийн зэргээс 
хамаардаг. Хэрэв мэдлэгийн зэрэг харьцангуй бага бол системтэй арга нь илүү тохиромжтой 
байдаг. Гэсэн хэдий ч эдгээр хоёр аргыг бүх боломжит стратегийн үргэлжлэлд авч үздэг. Тиймээс, 
системчилсэн хандлагын зарим асуудлыг бусадтай хамтруулан дунд хугацааны стратегийг бий 
болгох боломжтой. Энэхүү холимог арга нь хот суурин газруудын шинжилгээ судалгааны үед 
хэрэглэхийг зөвлөдаг: системчилсэн арга нь тухайн бүс нутгийн хамрах хүрээг оновчтой болгох 
боломжийг олгодог бол үнэлгээний арга нь хөрсний гадаргуу дээр төвлөрч, бохирдсон хөрс (бохир) 
хөрсийг оруулалгүйгээр нүд бүрт дээж авах цэгүүдийн байршлын уян хатан байдлыг хангана. 
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5.4.1.1.2 Системчилсэн арга 
Дээж авах байршлыг сүлжээ ашиглан байрлуулна. Сүлжээний цэгүүдийн хоорондох интервал нь 
pedo-geochemical болон/эсвэл арын концентрацийг тодорхойлоход шаардлагатай нарийвчлалаас 
хамаарна. Зарчмын хувьд түүвэрлэлтийн байршлуудын хоорондох зай нь хамгийн бага тоо байна.  
Тухайлбал, 16 км, 5 км буюу 2,5 км квадрат квадрат орон зайг ашиглаж болох бөгөөд цөөн хэдэн 
квадрат квадрат эс жижиг хэмжээний талбайд судалгаа хийхэд илүү тохиромжтой байдаг. 
Тухайлбал улс орны хэмжээнд 16 км, 5 км, эсвэл 2.5 км квадрат талбайг ашиглах боломжтой бол 
харин хэдэн зуун метр квадрат талбайг жижиг хэмжээний газар нутгийн судалгаанд илүү 
тохиромжтой байдаг. Хэрвээ барилга байгууламж, зам, усны гадаргуу эсвэл бусад шалтгааны 
улмаас өгөгдсөн талбайн цэгээс  дээж авах боломжгүй бол шинэ байрлалыг системчилсэн журмаар 
сонгож болно. Жишээ нь, эхний цэгээс хазайлтыг хойд, дараа нь зүүн тийш, дараа нь өмнө зүгт, 
эцэст нь баруун тийш тодорхойлсон алхамуудаар зөвшөөрч болно. 
Сонгосон цэг бүр ойролцоох цэгийн бохирдуулах эх үүсвэрүүдээс ихээхэн бохирдох магадлалтай 
бол, хэрэв ямар нэг эх сурвалж нь судалгааны зорилгыг алдагдуулж болзошгүй бол pedo-
geochemical аргаар дээж авах талбайг өөрчилнө (жишээ нь, Хөрсний цайрын концентрацийг 
тодорхойлох бол нэмэлт цахилгаан шугамуудаас зайлсхийх хэрэгтэй байдаг). 
Дээжийг тодорхой гүн буюу хөрсний давхрага, эсвэл хөрсний тодорхой давхаргаас цуглуулдаг. 
Хэрэв хөрсний өнгөн үе эх үүсвэрээс сарнисан бохирдуулагчаар бохирдсон бол тухайн бодисын 
агуулга нь эдгээр хөрсөн дэх концентраци суурь агуулгыг заана. Харьцангуй тогтвортой бодис 
(жишээ нь, хүнд металл), өнгөн үе нь ерөнхийдөө бохирдолтгүй (цэгэн эх үүсвэрээр орон нутгийн 
бохирдолыг оруулснаар хасаж болно), бол тухайн бодисын агууламжийг pedo-geochemical 
агууламж гэж үзэж болно. Хот суурин газрын хувьд хотын хөгжилд зориулж ухсан хөрсний 
малталтыг авч үзэх хэрэгтэй. Иймээс барилгын болон ижил төстэй үйл ажиллагаануудыг (ихэвчлэн 
3,5 м хүртэл гүн) ухаж болох өнгөн болон хөрсний гүнээс аль алинаас дээж авах хэрэгтэй. 
Талбайн болон хөрсний цогц тодорхойлолтыг (В.2-р хүснэгтийг үзнэ үү) дээж авахтай ижил цагт 
бэлтгэх ёстой. 
ТАЙЛБАР: Ихэвчлэн байнгын аргад хөрсний өнгөн үеийг авдаг. 
 
 
5.4.1.1.3 Үнэлгээний арга  
Үнэлгээний аргад хөрсийг  түүний эх материал (органик биш бодисын хувьд), төрөл, газар 
ашиглалтаас хамааруулан ангилдаг. Ойр байх цэгэн эх үүсвэрүүдээс бохирдох ихээхэн 
магадлалтай дээж авах байршлуудыг орхидог. Үнэлгээний аргад зайлшгүй судлах талбайн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг шаарддаг. Дээж авах схемийг боловсронгуй болгохын тулд (тухайлбал, 
геологи, талбар, газар ашиглалт, болзошгүй бохирдлын эх үүсвэр) зэрэг мэдээллийг цуглуулж 
үнэлнэ. 
ISO 18400-203 нь урьдчилсан судалгааны талаархи удирдамж болно. 
Органик бус бодисын хувьд тухайн талбай дахь давхаргын (стратификациин) эхний алхамд 
(стратим) хөрсний  эх материалыг хамруулдаг. Хөрс үүсэх процессийн үр дүнд хөрсөн дэх 
бодисуудын тархалт маш ихээр өөрчлөгддөг ба хөрсний давхарга тус бүрийн эх материалыг авч 
үздэг. Давхрага (стратим)-ын  цаашдын (ж.нь органик бодисын хувьд) төлөв нь газар ашиглалттай 
холбоотой байдаг. Тариалангийн болон ойн хөрс, нугын хөрс, 
аяндаа ургадаг ургамлуудыг хооронд нь ялгах хэрэгтэй. Орон нутгийн судалгааны түвшинд 
стратификациин хамгийн сайн ангилал нь хөрс үүсэх процессд (жишээ нь, хөрсний цуврал) 
үндэслэх ба энэ ангилал зүй нь хөрсний шинж чанаруудын ялгааг ерөнхийд нь тайлбарладаг. 
Эцэст нь, дээж авах давхрагыг буюу дээж авах гүнийг тодорхойлно.  
Нэг давхрага (стратим) –ын хүрээнд дээж авах байршлыг тухайн газрыг төлөөлөх байдлаар 
сонгосон байна. Түүвэрлэлтийн талбайн сонголтыг санамсаргүй эсвэл системчилсэн аргыг ашиглан 
давхрага (стратим)  бүрт хийж болно 
ТАЙЛБАР: Тухайн асуудлын өмнөх мэдлэгийн  зэргээс гадна асуултын төрөл нь санамсаргүй болон 
системтэйгээр дээж авах схемийн сонголтыг тодорхойлдог. Суурь агуулгын тархалтын давтамжийг 
тодорхойлох зорилгоор дээж авах санамсаргүй түүвэрлэлтийн аргыг сонгох нь хамгийн 
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тохиромжтой. Суурь агуулгын тархалтын зураглалыг гаргахад ерөнхийдөө, (төвтэй) санамсаргүй 
түүвэрлэлт илүү тохиромжтой. 
 
5.4.1.2 Дээжийн тоо 
Суурь агуулгыг жишээ нь дундаж утга шиг төвийн параметрт нэгтгэн авч болохгүй. Хөрсөнд 
агуулагдах концентрацийн орон зайн хэлбэлзлийг аль болох нарийвчлан тодорхойлно. Агуулгын 
хэт өндөр утга асуудал болж байгаа эсэхийг харахын тулд тархалтын тэгш хэмийн зэргийг 
тооцоолж, үнэлдэг. Магадлалын хэвийн тархалтад стандарт хазайлтыг тооцоход шаардлагатай 
дээжийн тоо нь нийт стандарт хазайлтаас үл хамаарна. Үүнийг 1-р хүснэгтийг ашиглан тодорхойно. 
Энэ нь хэвийн популяцийн стандарт хазайлтыг найдвартай хүлээн зөвшөөрөхөд хамгийн багадаа 
30 дээж шаардагдана. 
1-р хүснэгт 1 – Нийт стандарт хазайлтыг тооцоолох хамгийн их харьцангуй алдаа (er) 

 
 

Гэхдээ хөрсөнд агуулагдах бодисын тархалтын магадлал хэвийн байна. Тэдгээрийн тархалтын 
төлөв нь ихэвчлэн эерэг чиглэлд байдаг боловч заавал хэвийн бус байх шаардлагагүй. Ийм 
хуваарилалтын хувьсах чанарыг үнэлэх шаардлагатай дээжийн тоо нь төлөөллийн гистограмм 
эсвэл төлөөллийг хувиар тооцоолох дээжийн тоотой тэнцүү байна. Энэ зорилгоор хамгийн багадаа 
30 дээжийг санал болгодог.  
Суурь утгыг тооцоолоход хангалттай тоог авахын тулд агуулгын хэт өндөр утга буюу гэнэтийн өөр 
асуудлыг арилгах тохиолдолд 30-аас илүү дээж авна. 
 
5.4.1.3 Хөрсний тодорхойлолт 
Хөрсөн дэх химийн элементийн суурь агуулгын концентрацид тайлал хийхэд нь судалгааны 
талбайн ерөнхий мэдээлэл шаардагддаг. Судалгааны талбайн хөрсний тодорхойлолтод хамгийн 
их хамааралтай үзүүлэлтүүдийг хүснэгт 2-т үзүүлэв. Өгөгдлийн тайлалын бодит байдал нь 
судалгааны талбайн гүн гүнзгий мэдлэгээс хамаардаг гэдгийг анхаарах нь чухал юм. Тиймээс 2-р 
хүснэгтэд заасан параметрүүдийн цуглуулга аль болох дэлгэрэнгүй байх ёстой. 
 
2-р хүснэгт - Талбайн болон хөрсний тодорхойлолтод зориулсан параметрүүд 

Параметрүүд Олон улсын 
стандарт 

Газрын гадаргуу 
ба түүний хэлбэр  

Топографи (Газрын гадаргуу), газрын хэлбэр, газрын 
элемент, газарзүйн байрлал, налуу,  микротопографи 

ISO 25177 
 

Газар ашиглалт ба 
ургамал 

Газар ашиглалт, хүний нөлөө, ургамал ISO 25177 
 

Геологи ба 
литологи 

Эх материал, хөрсний үр ашигтай гүн ISO 25177 
 

Гадаргуугийн 
шинж чанар 

Чулуулгийн ил гаралт, гадаргуугийн том ширхэгтэй хэсэг, 
элэгдлийн үзэгдлүүд, гадаргуугийн нягтаршил, 
гадаргуугийн хагарал, бусад шинж чанар 

ISO 25177 
 

Хөрс-усны 
харилцан 

Гадаргын усны тэнцэл, хур тунадас, ууршилт, 
газрын доорх усны тэжээгдэл, оролт болон усны гүн, ус 

ISO 25177 
 



MNS ISO 19258:2019 санал авах төсөл 

12 

 

хамаарал зайлуулах суваг, чийгийн нөхцөл 
Хөрсний төрөл/ 
хөрсний 
тодорхойлолт 

Ашиглагдаж буй ангилалын системд хамаарах хөрсний 
нэгж  

ISO 25177 
 

Оношилж буй давхрагын дараалал ба гүний хэмжээ, 
хилийн төрөл 

 

Хөрсний өнгө (матриц, тасархай)  
Органик бодис  
Бүтэц, том (грубый) элемент, хөрсний бус материалын 
онцлог шинж чанарыг харуулсан байдал 

 

карбонат, талбайн-рН, цахилгаан дамжуулалт  
Бүтэц, хоосон зай, хагарал, жигд бус бодисууд  
Компакт ба тогтвортой байдал  
Нийт тооцоолсон нүх  
Үндэс, хорхойн суваг, биологийн идэвхжила  

a Лавлагаа [38] -ийг үзнэ үү. 

 
 
5.4.1.4 Дээж авах гүн 
 
Хөрс үүсэх процесс, хөрсний төрөл, газар ашиглалт ба бохирдуулах эх үүсвэр зэргээс шалтгаалан 
суурь агуулгын концентрациба хэмжээ ялгаатай байдаг. Дээжийг тодорхой гүнээс юмуу тодорхой 
гүнийн төрлөөс авдаг. Гүнийн дагуу дээж авах нь гүнийн төрлийг тодорхойлох шаардлагагүй тул 
хялбархан. Гэсэн хэдий ч, дээжний гүнийн ялгаа ба хэрэглээний улмаас  суурь агуулгын 
концентрацийн өөрчлөлтийг хянах боломжгүй нарийвчлал багатай хэмжилт болно. 
Антропоген буюу хүний сөрөг үйл ажиллагаанаас үүдсэн бохирдол нь ихэвчлэн газрын гадарга 
дээр хөрсөнд шингэдэг тул өнгөн давхарга эсвэл гүнийн дээжинд хэмжигдсэн хүний үйл 
ажиллагааны үр дүнд хөрсөнд шингэсэн бодисын агууламжийг суурь концентраци гэж үздэг. Эдгээр 
бодисуудыг өнгөн давхарга эсвэл гүнийн дээжинд тодорхойлох нь тэдгээрийн pedo-geochemical 
концентрацийг үнэлдэг. Хүний үйл ажиллагааны улмаас хөрсөнд шингэдэггүй бодисын хувьд 
хөрсний аль ч давхарга, эсвэл гүнд хийсэн шинжилгээгээр өнгөн давхарга эсвэл гүн дэх pedo-
geochemical концентрацийг тооцоолно. 
Зарим тохиолдолд хөрсний бохирдол нь газрын гүнээс (ж.нь газрын доорх бохирдсон усаар) 
бохирддог гэдгийг анхаараарай. 
 
5.4.1.5 Дээж авах хугацаа 
Дээж авах хугацааг сонгохоос өмнө хөрсний давхрага, үед хүрэх практик боломжийг авч үзэх 
хэрэгтэй. Жишээ нь, газрын гадаргад ойрхон байгаа усны улмаас чийглэг улиралд гүнээс 
хамааруулан дээж авах нь хэцүү байж болно. Суурь агуулгыг тодорхойлох дээжүүдийг ханасан 
бүсээс авдаггүй. Хуурай улирлын туршид дээж авах нь ган гачгийн улмаас хөрс нягт хатуу болох 
учир дээж авахахд төвөгтэй болгодог.  Газар тариалангийн талбайгаад үр тариа ургаж буй үед 
дээж авах хэцүү байж болно. Энэ тохиолдолд ургац хураалтын дараа эсвэл тариалсны дараа 
богино хугацаанд дээж авахыг зөвлөдөг. 
Хөрсний ихэнх бодисын хувьд нийтлэг тохиолддог нэг жилийн дотор өөрчлөгддөггүй (жишээ нь: 
металлын концентраци) хөрсний үзүүлэлтүүдийг тодорхойлоход дээжийг жилийн аль ч улиралд авч 
болно. Хэрвээ сонирхож байгаа хөрсний параметрүүд нь нэг жилийн дотор өөрчлөгдөж байвал 
(жишээлбэл: хөрсний органик бодис), дээжийг тогтоосон хугацаанд авах ба  олон жилийн турш 
тодорхойлж болно. 
 
5.4.1.6 Дээж авах арга техник 
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Дээжийг ISO 18400-104 болон ISO 18400-105 стандартын дагуу гүйцэтгэнэ. Дараах зөвлөмжийг 
ерөнхийд нь авч үзэж болно. Дээж авах арга нь дээж авах хөрсний гүн эсвэл үе давхрагаас 
хамаарна. Зөвхөн өнгөн үе эсвэл гүнээс хамааруулан дээж авах бол гар аргаар эсвэл түүнтэй 
адилтгах багаж хэрэгсэл ашиглаж болно. 
Хэрвээ хөрсний гүн, үе давхрагаас дээж авах бол хурц хушуутай багаж ашиглах хэрэгтэй. 
Дээж авахдаа  үе давхарга хоорондын бохирдлоос зайлсхийж болгоомжтой авах хэрэгтэй. Дээж 
авах, тээвэрлэх, шошголох, хадгалахад ашигласан бүх материалууд нь тодорхойлогдох 
элементүүд буюу бодисуудыг агуулаагүй байх шаардлагатай (ISO 18400-102, ISO 18400-105, ISO 
18512-ыг үз). 
Туршилтын хөрсний нүхнээс дээж авахад тухайн нүх нь хөрсний давхрага болон бусад хөрсний 
онцлог шинж чанарыг бүрэн харуулсан байх ёстой. Энэ үед хөрсний тодорхойлолтыг 
шинжилгээний дээж авахтай ижил хугацаанд явуулдаг. Бохирдохоос сэргийлж дээжийг доод үеэс 
нь эхлэн авдаг (ISO 18400-102-ыг үзнэ үү). 
Холимог дээж (хэдийгээр цэгэн түүвэр, нэмэлт дээж эсвэл судалдаг гэх мэт) -ийг хэд хэдэн цэгэн 
түүврийг хослуулан үүсгэж болно. . 
Орон нутгийн хэмжээнд элементийн агууламж маш их өөрчлөгдөхөд, ялангуяа дүүргэгч 
материалын хөрсний хувьд харьцангуй дээжийг хот суурин газарт ашиглахыг зөвлөж байна. 
Хөрсний туршилтын нүхэнд дээж авахдаа хэд хэдэн судалтай холилдохын тулд түүвэрлэсэн 
давхрага хангалттай гадаргууг цэвэрлэхийг зөвлөж байна. 
Нийлмэл дээжийн цэгэн түүврийн тоо нь дээжийн эзлэхүүн дэх төлөөлөх байдлыг хангахад 
хангалттай байх ёстой. 30 цэгэн түүвэр нь үүнийг хэвийн байдалд оруулдаг боловч хэрэв хүлээн 
авах боломжгүй дээжлэлтийн алдааг гаргахгүй бол уг тоог багасгаж болно (ISO 18400-104-ийг үз). 
 
5.4.2 Хөрсний шинжилгээ 
5.4.2.1 Ерөнхий зүйл 
Хөрсний дээжинд хоёр багц (үзүүлэлт) параметрийг хэмжиж болно.  Эхний багц нь сонирхож буй 
бодисын агууламж, өөрөөр хэлбэл элементүүдийн концентраци, гол элементүүд эсвэл органик 
нэгдлүүдийн концентраци –аас бүрдэнэ (В.2 ба В.3 хүснэгтэд үз). Сонирхож буй бодисын үр дүнг 
тайлбарлахад В.1-р хүснэгтэд жагсаасан хөрсний үндсэн параметрүүд ба тэдгээрийн хувьсах шинж 
чанар болон хоёр дахь багцын параметрүүд тэдгээрийн  шинж чанарыг оролцуулах ёстой.  
 
5.4.2.2 Урьдчилан боловсруулах 
Дээжний урьдчилан боловсруулалтыг энэхүү шат дамжлагатай холбоотой олон улсын стандарт 
болон шинжилгээний аргын шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ. Дэгдэмтгий нэгдэл, хялбар задрах 
органик бодисууд эсвэл өөрчлөлтөд орох органик бус бодисуудыг тодорхойлох  үед онцгой 
анхаарах хэрэгтэй. 
ТАЙЛБАР: ISO 11464 нь лабораторид дээжний урьдчилан боловсруулалтын удирдамжаар 
хангадаг. ISO 18400-201-д талбайд хэрэглэх урьдчилан боловсруулах аргачлалыг тайлбарласан. 
 
 
 
 
5.4.2.3 Шинжилгээ 
Шинжилгээний аргын холбогдох стандартуудын  дагуу шинжилгээг гүйцэтгэнэ (хүснэгт В.1-ээс В.3-
ыг үзнэ үү). Шинжилгээний аргуудын тухайн бодисыг илрүүлэх хязгаар нь хөрсний хамгийн бага 
байгалийн педо-геохимийн концентрацаас доогуур байх ѐстой. 
Хэрэв хүлээн зөвшөөрч болохуйц илрүүлэх хязгаар/тоон тодорхойлолтыг тогтоох боломжгүй бол 
илрүүлэх хязгаар/ тоон тодорхойлолтын статистик илтгүүрийн утгыг харгалзан үзэх ёстой [40]. 
Энэхүү шинжилгээг чанарын хяналтын журмын дагуу хийх ёстой (6-р бүлгийг үзнэ үү). 
 
5.4.2.4 Дээжийг хадгалах 
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Дээж авах кампанит ажил явагдсанаас хойш хэд хэдэн жилийн дараа сонирхож болох бусад 
параметрүүдийг тодорхойлохоор шинжилгээ хийх зорилгоор хөрсний дээжийн аликвотыг (бага 
хэсгийг) хадгалах нь ашигтай байж болно. 
Цаг хугацааны өөрчлөлтийг олох болон давтан судалгааны үед хуучин шинжилгээнээс үлдсэн 
хөрсний дээжийг хадгалж үлдэх нь аналитик аргачлалыг өөрчлөх эсвэл шинэ аргазүйг хэрэглэхэд 
чухал ач холбогдолтой. 
Дээжийг ямар нэг бодисоор бохирдохооргүйгээр битүү саванд хадгална. Контейнеруудыг (дээжтэй 
савыг) нь бага чийгшилтэй, тоос болон гэрэл нэвтрэхээс хамгаалсан, температурын ялгаа багатай 
орчинд байрлуулах хэрэгтэй. Ийм хадгалалт нь хөрсийг (хөрсний материалыг) химийн нөлөөнд 
орохоос сэргийлдэггүй. Гэхдээ энэ нь дэгдэмхий бус элементүүд болон удаан задардаг органик 
нэгдлүүдийн нийт концентрацийг үлэмж их өөрчлөхгүй. 
ТАЙЛБАР: Дээжийг хадгалах тухай зааврыг ISO 18512-д тусгасан. Савлагаа, тээвэрлэлт, 
хадгалалтын нөхцөл ба горимыг ISO 18400-105 стандартад тусгасан болно. 
 
5.5 Өгөгдөл боловсруулалт ба танилцуулга 
5.5.1 Өгөгдлийн статистикийн үнэлгээ 
5.5.1.1 Ерөнхий зүйл 
Педогеохимийн буюу суурь концентрацийг статистикийн үзүүлэлт гэж үзэж болно. 
Өгөгдөл боловсруулах ажлын зорилго нь n хувьсагч тус бүрийн утгыг ашиглан тухайн  
төлөөлөи илэрхийлэх ба тодорхойлох тоог (утга)олоход оршино. Тиймээс, өгөгдөл боловсруулах 
ажлыг дараах байдлаар гүйцэтгэнэ: 
- бүх өгөгдлөөс (жишээ нь хэт өндөр буюу хэт бага утгын хяналт гэх мэт) педогеохимийн буюу суурь 
концентрацийг төлөөлөх өгөгдөл сонгох [40]; 
- давтамж эсвэл магадлал нь ойролцоогоор сонгогдсон утгуудын аль нэгэнд хамаарах тархалтыг 
тодорхойлно. 
Хэрэв судалгааг хөрсний талаар бага мэдээлэлтэй, ялгаатай орчинд явуулсан ба янз бүрийн 
дээжүүд болон өөр өөр давхарга тодорхойлох нарийвчилсан боловсруулалт хэрэгтэй бол дээж 
авах системчилсэн аргачлалыг  ашиглах нь илүү тохиромжтой байдаг. 
Төлөөллийн суурь утга бүхий талбайг тодорхойлохын тулд анхны өгөгдлийг газрын зураг дээр 
хянан үзэх түүнчлэн өмнө нь мэдэгдээгүй нэмэлт өгөгдлийг шалгах хэрэгтэй. Энэ нь 2D гадаргууд 
шалгах ашигтай, түүнчлэн бөгөөд 3D гадаргууд тохиромжтой. Нөгөөтэйгүүр, маш их бохирдсон 
газрыг эс тооцвол хөрсний ангилалд үндэслэсэн аргын үр дүн нь системчилсэн хандлагынхаас бага 
боловсруулалт шаардагддаг. Учир нь эхний ээлжинд тодорхойлсон давхарга нь нэг төрлийн нэгэн 
адил гэж үзэж, ойр цэгийн эх үүсвэрээр бохирддоггүй. 
Дараахь дэд бүлгүүдэд  хангалттай төлөөлөх өгөгдлийг сонгох педохимийн буюу суурь 
концентрацийг тодорхойлох жишээг санал болгоно. Эдгээр жишээнүүд эхлэлийн хоёр байр төлөвт 
хоёуланд  хэрэглэгддэг (ж нь: байгаа өгөгдлийг үнэлэх эсвэл шинэ өгөгдлийг цуглуулах) ба 
эхлэлийн хоёр байр төлвийг илэрхийлдэг. Бусад аргуудыг тусгайлсан эх сурвалжаас олж болно. 
Хэрэв агууламж нь аналитик тооцооны хязгаараас доогуур байвал статистик шинжилгээнд 
тэдгээрийг хэрхэн тооцох талаар шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Шийд гаргахын тулд аналитик 
тооцооллын хязгаарнөлөөллийн мэдрэмжийг үнэлгээг хийх ёстой. Тооцоолох хязгаарыг тогтоох 
аргыг сонгох нь үндэслэлтэй байх ёстой [41]. 
 
 
5.5.1.2. Төлөөллийн мэдээллийг сонгох 
5.5.1.2.1 Системчилсэн арга 
Гистограм нь өгөгдлийн тархалтын давтамжийг дүрслэн үзүүлдэг арга юм. Энэ нь түгэлтийн 
муруйлт ба хазайлт,  түүнчлэн нэгэн төрлийн байдлын талаар мэдээлэл өгдөг. 
Энэ нь цаашдын боловсруулалт хийхээс өмнө нийт өгөгдлийн багцыг бүрдүүлж, эцэст нь 
тэдгээрийг салгах боломжтой популяцуудыг ялгахад тусалдаг. Давтамжийн графикийн тоон дэд 
хэсгүүд нь хэмжигдэхүүн бүрт зориулсан өгөгдлийн цар хүрээ, давтамжтай нийцэж байх ёстой. 
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Хөрсний параметрүүдийн хувьд нэг төрлийн популяци (жигд тархалттай элементүүд) нь 
мономодальный байдаг. 
Жигд тархалт нь ховор байдаг ба ассиметрийн утга нь эерэг байдаг, тухайн элементийн тархалтын 
ассиметрийн утгыг логарифм функцийн аргаар хэвийн  загварт оруулдаг. Тиймээс энэхүү 
таамаглалыг найдвартай шалгахын тулд популяцийн хэв гажилтын таамаглал дээр суурилсан утгыг 
илрүүлэх статистик аргыг маш сайн анхаарч үзэх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө нийт өгөгдлийн хэвийн 
байдлын талаарх таамаглал дээр суурилдаггүй өгөгдлийг сонгох аргыг хэрэглэх нь зүйтэй. 
Судалгааны өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх нь зөвхөн өгөгдлийн өвөрмөц бүтцэд тулгуурладаг 
технологийн жишээ юм. Жишээг Хавсралт А-д өгсөн болно. 
Газарзүйн мэдээллийн системийг үндсэн өгөгдлийн (жишээлбэл, геологи, бүсийн нутгийн дэд 
бүтэц) зураглалыг харьцуулах, төлөөлөх суурь агуулгыг ялгахад ихэвчлэн ашиглагддаг. 
Педогеохимийн буюу суурь концентрацид нэг төрлийн статистикийн дээжийг сонгох үр дүнтэй арга 
бол ижил үе давхрагад эсвэл гүний хэмжжэнд хамаарах дээжин дэх агуулгыг хэмжих явдал юм. 
Газар ашиглалт, газар зайнаас эх үүсвэр, хөрсний эх материал, хөрс ба / буюу давхрагын шинж 
чанар зэргээс шалтгаалан өгөгдлийг сонгож, цуглуулах замаар үүнийг хийж болно. 
Түүвэрлэлтийн үр дүнг ашиглан янз бүрийн давхаргын давхаргыг тодорхойлохын тулд дээж авахад 
хангалттай мэдээлэл цуглуулсан үед, мөн дээж тус бүрийг төлөөлөх хангалттай тоон өгөгдөлтэй 
бол дээж авах стратегийг системчилсэн аргаар тодорхой хэмжээгээр хийж болно. 
Жишээлбэл, хөрсний төрөл, бүтэц, рН, органик материалын агууламж эсвэл нийт төмрийн 
агуулгаас дээжийг цуглуулж болно. Дараа нь урьдчилан тодорхойлсноор posteriori stratum тус 
бүрийн өгөгдлийн сонголтыг хийж болно. 
 
5.5.1.2.2 Үнэлгээний арга 
 
Үнэлгээний арга нь судлагдсан давтамж бүрт зориулсан статистикийн түүврийг гаргаж өгдөг. 
Эдгээр давхарга нь өөрөө тодорхойлогдсон бөгөөд ерөнхийдөө нэг төрлийн байдаг тул давхцал 
бүр дэх утгын тоо нь 0 байх ёсгүй. Өөрөөр хэлбэл, нэг үе шатанд нарийн тодорхойлогдсон 
тохиолдолд түүний хэмжсэн бүх концентраци нь түүний найрлагыг төлөөлөх ёстой бөгөөд 
тэдгээрийн аль нь ч арилахгүй болно. Гэсэн хэдий ч, жишээлбэл, буруу давхаргад дээж авах, 
гэнэтийн бохирдол үүсэх, аналитик алдаа гарах зэргээс шалтгаалан өгөгдлийн багцыг илэрхийлэх 
холимог утгууд байж болно. 
 
Тиймээс статистик түүвэр бүрийг нэг бүрийг төлөөлөх шаардлагатай. Үүнийг системчилсэн аргаар 
тайлбарласанаар гистограм, хайгуулын өгөгдлийн анализ эсвэл үндсэн бүрэлдэхүүн шинжилгээний 
аргаар хийж болно (Хавсралт А-г үз). Атом бус концентрацийг илрүүлэх энгийн арга бол тухайн 
бодисын тархалтад нөлөөлдөг мэдэгдэж буй хөрсний шинж чанарын эсрэг бодисын концентрацийг 
төлөвлөх явдал юм (ж.нь, шавар агууламж, катион солилцооны багтаамж, нийт төмрийн агууламж). 
Үл хамаарах утгууд нь бусад утгаас үүссэн үүлнээс хол байрлана. 
 
 
 
 
5.5.1.3 Үндсэн утгын популяцийн тархалт 
 
Статистикийн түүвэр тогтоогдсоны дараа популяцийн тархалтыг янз бүрийн параметрээр 
хураангуйлж болно. Хэвийн тархалттай үед арифметик дундаж утгыг тооцоолохдоо таамагласан 
хэлбэлзэл эсвэл стандарт хазайлтын хамт тооцоолж болно. 
Магадлалын хуваарилалт нь хэвийн биш эсвэл логик хэвийн байх тул хувьсагчийг үндсэн утгууд 
болгон ашиглахыг зөвлөж байна. Жишээ нь, 10, 25, 50, 75, 90-р хувь нь ажиглагдсан түгээлтийн 
синтетик чангарлыг өгдөг. 
Тухайн өгөгдлийг дараах байдлаар тайлбарлаж болно. Нийт өгөгдлөөс дээж авах магадлал xth 
percentile-ээс бага байвал x% байна. 
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Extreme утга, хамгийн их болон хамгийн бага нь ерөнхийдөө судалж буй хөрсөнд тохиолдож болох 
хамгийн их магадлалтай утгуудын төлөөлөл биш юм. 
 
ТАЙЛБАР Z онооны  түүврийн хэмжээ нь 30 ба түүнээс дээш бол хэрэглэж болно. 
 
5.5.2 Өгөгдөл танилцуулах ба тайлагнах 
 
Суурь утгыг янз бүрийн аргаар жишээлбэл хүснэгт, хайрцаг, эсвэл гистограмаар илэрхийлж болно. 
Хэрэгтэй хэрэгсэл бол Tukey's whisker бөгөөд тухайн орон нутгийн нөхцөл байдлыг харгалзан 
сэжигтэй ул мөрийн элементийг илрүүлэх чадварыг тодорхойлох боломжтой. 
 
Суурь утгыг судалгааны талбайд газрын зураг дээр төлөөлж болно. Түүвэрлэлтийн дээжний 
байршил нь зураглал хийх системчилсэн хандлагын мэдээллийг єгєх боломжийг олгодог. Орон 
зайн өгөгдлөөс газрын зургийг зурахын тулд янз бүрийн арга байдаг. 
 
Хяналтын бүх үе шатыг баримтжуулах нь чухал юм. ISO 18400-107 стандартын дагуу 
түүвэрлэлтийн тайланг талбайн ажил дууссаны дараа бэлтгэнэ. Шинжилгээний үр дүнг агуулсан 
дэлгэрэнгүй тайлан, судалгааны үр дүнгээр гаргасан дүгнэлтийг шинжилгээ дуусгахад бэлтгэнэ 
(зарим холбогдох удирдамжийг ISO 18400-203-аас олж болно). Ийм тайлангийн бүтэц, үндсэн 
агууламжийн жишээг ISO 18400-107-д өгсөн болно. 
 
Өгөгдлийн дүн шинжилгээний үр дүнг танилцуулж, суурь үнэт зүйлсийг эмхэтгэх тайлангууд нь 
зохицуулагчид болон бусад сонирхогч талууд, үүнд олон нийтийг хамруулах болно. Шинжилгээний 
аргачлалд гарсан өөрчлөлтийн үр дүнд гарсан үр дүнгийн "зөрчил" -ийг тодорхойлохын тулд ийм 
тайлангууд нь өндөр техникийн стандарттай боловч тэдгээр нь олон төрлийн, ихэнхдээ техникийн 
бус уншигчдын анхаарлыг хандуулах нь чухал юм. Тиймээс хэрэглэх боломжтой өгөгдлүүд, 
дүгнэлтүүдийг хялбаршуулах, үнэлэхэд хялбар болгох арга замаар өгөгдлийг толилуулахын тулд 
график болон бусад хэрэгслүүдийг ашиглах хэрэгтэй. 
 
6 Өгөгдөл боловсруулах / чанарын хяналт 
 
Энэхүү баримт бичиг нь суурь үзүүлэлтийг боловсруулахад шаардагдах өгөгдлийн төрлүүдийн 
талаархи удирдамжаар хангаж, аль параметр, эсвэл олон улсын стандартад нийцэх боломжтой 
болохыг зааж өгдөг. Үнэлгээ нь гар ажилд тохирсон үзүүлэлтүүдийг сонгох ёстой. 
Үндсэн утгын эмхэтгэлийг гаргахаас өмнө ашиглагдаж байгаа өгөгдлийн хүрэлцээг үнэлэх хэрэгтэй. 
Мэдээлэл дараах байдлаар хангалттай байх ёстой: 
- төрөл; 
- тоо хэмжээ; 
- чанар. 
 
Мэдээллийн чанарын хүрээнд дараахь зүйлсийг хийх нь чухал: 
- Судалгааны зорилгыг тодорхойлох; 
- авах дээжийн төрлүүд, дээж авах байршлууд, дээжүүдийг эдгээр зорилтуудтай хэрхэн нийцүүлэх 
талаар дээж авах стратегийг бий болгох; 
- энэ баримт бичиг, холбогдох бусад олон улсын стандартуудын удирдамжийг харгалзан үзсэн 
шинжилгээний болон сорилтын стратегийг бий болгох; 
- ашиглалтын үнэлгээний журамд нийцсэн өгөгдлийн чанарын зорилтуудыг тогтооно. 
 
Мэдээлэл хангалттай, найдвартай байх нь чухал. Жишээлбэл, олон улсын стандарт (түүвэрлэхэд 
тавигдах шаардлагыг оролцуулан) -ын шаардлагад нийцүүлэн гаргасан аливаа шийдвэрт 
хавсаргаж болох итгэл үнэмшил нь өгөгдлийг төлөөлөх чадварт итгэх итгэлээс илүүгүй байна. 
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Үнэлэгч нь нэмэлт түүвэрлэлт хийх шаардлагатай бол үр дүн гарахгүй байх зардлын хэмжээ болон 
хугацаа хоцорч байгааг санаж байх хэрэгтэй. Жишээ нь, хэрэв боломжийн боломжтой бол 
тодорхой параметрийг тодорхойлоогүй бол (жишээ нь, мөрдөн шалгах зардалыг багасгахын тулд). 
 
Хэрэглэх өгөгдлийн чанарыг дараахь байдлаар хангана. Үүнд: 
- Өгөгдлийн чанарын зорилтуудыг (жишээлбэл: нарийвчлал, тохирцын хувьд) тогтоох; 
- энэ стандартад тусгагдсан аналитик болон туршилтын аргууд, эсвэл олон улсын стандарт аргууд 
байхгүй тохиолдолд үндэсний стандартчилал буюу түүнтэй адилтгах байгууллагуудаас хэвлэн 
гаргасан; 
- ОУСБ / ОУЦТК 17025-д итгэмжлэгдсэн аргыг хэрэглэх лабораториудыг ашиглах; 
- чанарын удирдлагын тогтолцоонд итгэмжлэгдсэн лабораторийг ашиглах, ж.нь. ISO 9001; 
- Олон улсын түвшинд холбогдох ур чадварын сорилтын схемд оролцох лабораторийг ашиглах; 
хэрэв шинжилгээг өөр өөр лабораторид гүйцэтгэсэн бол тэдгээрийг давтац, нарийвчлалыг хянахын 
тулд ур чадварын шалгалтанд оролцож, үр дүнгийн чанар, харьцуулалт хийх боломжтой байх 
ёстой. 
- Чанарын баталгаажуулалтын журмыг хэрэгжүүлэгч комиссын төлөөлөгчийг ашиглана. 
 
Өгөгдсөн аливаа шалгуурыг ашиглах нь аналитик хэт их алдаа ("аналитик алдаа" гэх мэт) байж 
болзошгүйг онцолж болохгүй. Эдгээр нь бие даасан дээжинд, хэд хэдэн дээжинд, эсвэл 
шинжилгээний нэг буюу хэд хэдэн үзүүлэлтүүдийн хувьд байж болно. 
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А хавсралт 
(мэдээллийн) 

Хэт өндөр агуулгын  шалгуурууд 
Хэт өндөр ба бага агуулгын  хасалт нь суурь утгын үр дүнгийн тодорхойлолтонд чухал нөлөөтэй 
байдаг. 
Иймд хэт өндөр ба бага агуулгын шалгуур нь өгөгдөл боловсруулах, өгөгдлийн шинжилгээ хийхэд 
чухал алхам болдог. 
Хэт өндөр ба бага агуулгын статистик тодорхойлолт нь суурь агуулгын утгыг тодорхойлсон 
мэдээллийн баазаас өндөр (хэт өндөр эсвэл бага) хэмжлийг зайлуулахад хангалтгүй юм. 
Статистик шалгуур  нь өндөр утгаас хэт давсан утга байх эсэхийг олохын тулд аль өгөгдлийг 
нарийвчлан судлах талаар сайн аргыг бий болгодог. 
Хэрэв ийм тайлбар олдвол  хэт өндөр ба бага  агуулга нь чухал ач холбогдолтой. 
Хязгаараас давсан буюу хэт өндөр болон бага агуулгын өөр өөр шалтгаанууд байдаг. Үүнд: 
- захиргааны алдаа; 
- шинжилгээнд суурилсан алдаа болохыг баталсан хэмжилтийн алдаа; 
- хэмжилтийн үр дүнгийн алдаа; түүвэрлэх, дээжийг урьдчилан боловсруулах, устгах, олборлох, 
дүн шинжилгээ хийх зэргээс үүдэлтэй. 
Хэрвээ эдгээр алдааны   нэг буюу хэд хэдэн эмжилтийг тайлбарласан бол  хэт өндөр ба бага 
агуулгыг бүрэн мэдээллийн сангаас хасах хэрэгтэй. 
Ойлголтын шалтгааныг тайлбарласан бусад тайлбарууд нь: 

- (түүхэн) хөрсний хэрэглээний ялгаа; 
- хөрсний бохирдлын орон нутгийн тохиолдол; 
- хөрсний төрлүүдийн ялгаа. 

Бүх гурван тохиолдолд, гэхдээ эдгээр нь орон нутгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлоход оролцдог 
тул суурь хөрсний чанарыг тодорхойлсон өгөгдлийн ерөнхий мэдээллийн (мэдээллийн хэсэг) санд 
хадгалагдах ёстой. Иймд хэт өндөр ба бага агуулгыг илрүүлэхэд маш олон тооны шалгуурыг 
ашигладаг.  
Хэт өндөр ба бага агуулга нь тархалтын хүлээгдэж буй хэмжээнээс өөр болохыг харуулахын тулд 
зөвхөн үндсэн тархалт гэж үзэх нь чухал. 
Дээжинд хэт өндөр болон бага утгыг илрүүлэх болон харуулахын тулд ихэвчлэн “boxplot” аргыг 
хэрэглэдэг  (ихэнхдээ зөвхөн "хайрцган талбай" гэж нэрлэдэг). 
“boxplot” нь тархалтын тухай статистик мэдээллийг зургаар дүрслэн харуулдаг. “boxplot” –ын  янз 
бүрийн аргууд байдаг. 
Ихэнх тохиолдолд хайрцаг болон хутганы талбайг ашигладаг бөгөөд тархалтын янз бүрийн хувьсах 
утгыг харуулдаг. 
"Хайрцаг" нь хуваарилалтын 25-р ба 75-р хуваалтын хоорондох хуваарилалтын нэг хэсгийг 
тайлбарладаг бөгөөд өгөгдлийн 50% -ийг "төв" гэж үздэг. Хайрцаг дотор median гарч ирнэ. 
"Whiskers" нь 25-р хувиас 75-р хувиас, квадрат мужийн к-той тэнцүү (25-р хувиа, 75-р хуваагдлын 
хоорондох зөрүүтэй тэнцүү) хүртэлх утгыг авдаг. k нь ихэвчлэн 1.5 байна. Уушигны хэмжээнээс их 
утга нь хэт их утгатай илэрдэг. Тухайлбал, шүхрийн байрлалыг (энэ тохиолдолд 1,5) байршуулахад 
ашигладаг утга нь хэмжлийн үндсэн хуваарилалт дээр үндэслэнэ. 
Зураг А.1-д судалгааны талбайд байгаа хар тугалганы агууламжийг харуулсан хайрцгийг харуулав. 
А.1-р зурагт гадны хязгааруудыг хоѐр бүлэг, "хэт хязгаарлалтын", "хэт их" гэсэн хоёр бүлэгт 
хуваадаг. Тодорхойлолт ба хэт давамгай байдлаас үүсэх (3-ын утга гэх мэт) ялгавартай бусад 
хүчин зүйлсийг мөн ашигладаг; Зарим тохиолдолд 10, 90-р хувиудыг ашигласан хэмжигдэхүүний 
утгыг доорх хувиар болон түүнээс доогуур үнэлнэ. Зураг А.1-т үзүүлснээр хэд хэдэн гадны 
хязгаарууд илэрсэн. Гэсэн хэдий ч энэ нь үнэхээр давамгайлсан эсэхийг шалгаж байх ёстой. 
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А.1 зураг - Хар тугалганы агууламж (анхны өгөгдөл) 

 
А.2-р зураг нь хар тугалгын ижил хэмжилтийг харуулдаг боловч логарифмын хувиргалт хийсний 
дараа. Одоо, энд байгаа гадны утга байхгүй байна. 
Үүнийг мөн А.3-р зурагт үзүүлсэн шиг хэмжилд зориулсан "хэвийн магадлалын" талбайд, мөн лог 
хувиргасан хэмжилтийг дэмждэг. 
 

 
А.2-р зураг - Хар тугалганы концентраци (лог хувиргасан өгөгдөл) 
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А.3 зураг – Анхны (зүүн) болон логарифм  хувиргалт хийсэн хар тугалганы агууламжийн хэвийн 

магадлалын зураг 
 
Энэ нь байгаль орчны ихэнх өгөгдлүүдэд харагдаж буй хэмжилтүүд эерэг хазайсан болохыг 
тодорхойлсон. 
Логарифмын хувиргалт хийсний дараа логоор хувиргасан өгөгдлүүд нь хүлээгдэж буй утгыг (Зураг 
А.3-д харуулсан шиг) таарах нь зүйтэй. 
 
Энэ нь гадны шалтгааныг тайлбарлах шаардлагагүй гэсэн үг биш, гэхдээ энэ нь суурь үнэлгээг 
тайлбарласан мэдээллийн санд яагаад хэмжигдэхүүн хамаарч байгааг тайлбарлаж болно. 
Статистикийн хэт ялгаралтын тест нь өгөгдлийг ямар нарийвчлан судлах ёстойг тодорхойлдог. 
Гэхдээ энэ нь өгөгдөл нь өндөр байгаа хэдий ч суурь үнэт зүйлсийн хуваарилалтын нэг хэсгийг 
тайлбарлаж чадна. 
Хүлээгдэж буй түгээлтийн дагуу өгөгдлийг төлөвлөхөөс гадна жишээлбэл, энэхүү судалгааны дүн 
шинжилгээ нь орон зайн загварчлалыг дүрслэхийн тулд хэмжилтийг орон зайн дэлгэцээс гаргаж 
болно 
Тухайлбал, газар ашиглалтын тодорхой хэлбэр эсвэл судалгааны талбай дахь орон зайн бүтэцтэй 
холбоотойгоор орон зайн харилцаа бий болно. 
Судалгаанд хамрагдсан бүрэлдэхүүн хэсгүүд хоорондын хамаарлыг харуулсан корреляцийн 
матриц нь боломжтой хэмжилтүүдийг тайлбарлах, ойлгоход тустай байж болно. 
Геоокрим буюу суурь концентрацид харгалзах утгыг сонгох өөр нэг арга бол үндсэн бүрэлдэхүүн 
шинжилгээг хийхэд оршино. 
Нийт дисперсийн гурван үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгийн дээжийн оноог ерөнхийд нь ерөнхийдөө 
популяцийн хоорондын ялгааг харуулж байна. 
Гаднах утгыг илрүүлэх өөр нэг арга бол статистикийн онцгой хязгаараас хэт давсан туршилтыг 
ашиглах явдал юм. 
Туршилтын өгөгдөл нь туршилтыг явуулах нөхцлийг хангасан байх нь чухал (жишээ нь, өгөгдөлийн 
хэвийн байдал). Хэрэв эдгээр нөхцөл хангагдаагүй бол хэмжилтийг гадны шалтгаан болж 
буруугаар илрүүлж болно. 
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 B Хавсралт 

(мэдээллийн) 
Үндсэн бодис, үзүүлэлтүүдийн жишээнүүд 

 
В.1-р хүснэгт - Хөрсний үндсэн үзүүлэлтүүд 

 
 

В.2 хүснэгт - Органик бус бодисын шинжилгээний жишээ 
 

 
 
 
 
 
 

 

Үзүүлэлт Арга Олон улсын стандарт 
Бүтэц Шигших, тунадасжуулах ISO 11277 
Ширхэглэл том фракц Шигших ISO 11277 
Хөрсний бус материалын хэмжээ Шигших / харааны хяналт ISO 25177, ISO 11277 
Нийт нягт Хөрсний усны тогтворгүй муруйн 

тооцооноос гаргасан хөрсний 
дээжийг шууд хэмжих 

ISO 11272 

рН рН-электрод ISO 10390 
Органик нүүрстөрөгчийн агууламж Бага дүн шинжилгээ, хуурай 

шаталт 
ISO 10694 

Катион солилцлын багтаамж,  
солилцлын  катион 

BASECOMP ISO 11260 

BaCl2  ISO 13536 

Нүүрстөрөгчийн агууламж CO2-хувьсал ISO 10693 

Үзүүлэлт Тархалт / хэлбэр хандлах /дээж 
бэлтгэх арга 

Олон улсын стандарт 
хандлах /дээж 
бэлтгэх арга 

Тодорхойлолт 

Металлоид, 
ж.нь. сурьма, 
хүнцэл ба 
селен 
 

Нийт 
 

Шүлтийн фермент + Рентген 
флюресцент HF + HCIO4 
 

ISO 14869-1 
 

ISO 14869-1 
ISO 11047 

Металл: 
бари, висмут, 
кадми, хром, 
кобальт, зэс, төмөр, 
хар тугалга, манган, 
мөнгөн ус, 
молибден, 
никель, талли, 

Хуурмаг нийт 
 

Хаан дарс 
 

ISO 11466 
 

ISO 11047 

Комплекс EDTA  

DTPA   

ISO 14870 ISO 11047 

Солилцлын NaNO3 
NH4NO3 
CaCl2 
KCl 

  

Цианид 
 
 

Усанд уусдаг 
 

H2O, уусгах туршилт Тайлбарыг 
үзнэ үү. 
 

Тайлбарыг үзнэ 
үү. 
ISO 11262,  
ISO 17380 

ТАЙЛБАР: Олон улсын усны чанарын стандартад заасан хөрсний усыг олборлох, шинжлэх аргууд олон янз 
байдаг. Гэсэн хэдий ч тодорхой хөрсний материалаас олж авсан хандлалттай ажиллах эсэхийг 
баталгаажуулах нь чухал юм. 
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В.3 хүснэгт - Органик бодисын шинжилгээ хийх жишээ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТӨГСӨВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бодис/бүлэг бодисууд Арга Олон улсын стандарт 
PAH 
 

Сокслет / HPLC / хэт ягаан туяаны 
спектрофотометр 
Нимгэн үеийн хроматограф 
 

ISO 7981-1 
RP C-18 / HPLC 
ISO 7981-2 
GC-MS 
ISO 18287 

Диоксин/фуран   
ПХБ GC-ECD ISO 10382, ISO 13876  
Хүнд нүүрсустөрөгч   
Пестицид(ж.нь хлоронафталин)   
Хлоржуулсан параффин   
Bromodiphenylethers   
ТАЙЛБАР: Усны чанарыг олон улсын стандартын цувралуудад усны олборлолтын болон шинжилгээний янз 
бүрийн аргууд байдаг. Гэсэн хэдий ч тодорхой хөрсний материалд авсан хандлалттай хамт ажиллах болно 
гэдгийг батлах нь чухал юм. 
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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 байгуулагдсан сэдвийг 
сонирхсон гишүүн байгууллага бүр тухайн хороонд төлөөлөлтэй байх эрхтэй. ОУСБ-тай 
харилцаатай төрийн болон төрийн бус олон улсын байгууллагууд мөн энэ ажилд оролцдог. ОУСБ 
нь цахилгаан техникийн стандартчиллын асуудлаар Олон улсын цахилгаан техникийн комисс 
(ОУЦТК) -той нягт хамтран ажилладаг. 

Энэхүү баримт бичгийг боловсруулж, цаашдын засвар үйлчилгээнд зориулан боловсруулсан 
журмыг ОУСБ / ОУЦТК-ын Удирдамжийн 1-р хэсэгт тайлбарласан болно. Ялангуяа ISO баримт 
бичгийн төрөл бүрийн батламжлах шалгууруудыг тэмдэглэвэл зохино. 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. дараах URL: www .iso .org / iso / өмнөх үг .html. 

Энэ баримт бичгийг Хөрсний чанар, ISO / TC 190-ийн техникийн хороо, Нөлөөллийн үнэлгээний дэд 
хороо SC 7 боловсруулсан болно. 

Энэхүү хоёр дахь хэвлэл нь анхны хэвлэл (ISO 19258: 2005) -ийг хүчингүй болгож оронд нь 
орлуулсан бөгөөд энэ нь техникийн шинэчилсэн хувилбар юм. Өмнөх хэвлэлтэй харьцуулахад 
үндсэн өөрчлөлтүүд нь дараах байдалтай байна: 

- 2 ба 3 дугаар зүйлд, мөн 5.3, 5.4, 5.4 ба хавсралт В (өмнө нь Хавсралт В) дэд зүйлд техникийн 
бүрэн шинэчлэл хийсэн; 

- 5.2.2-ийг шинэчилж, түүний дэд бүлгүүдийн бүтцийг 5.2.2.1, үндсэн үзүүлэлтүүд, 5.2.2.2, байнгын 
нэгдлүүд (5.2.2.2.1, органик биш бодисууд, 5.2.2.2.2-т хуваан, Органик бодисууд), ба 5.2.2.3 
тогтвортой бус нэгдлүүд (нэмсэн); 

- текст 5.2.5-д нэмэгдсэн; 

- "typological" нь баримт бичгийн туршид "шүүмжлэл" -ээр солигдсон; 

- "Дээж авах түвшин" -ийг Хавсралт А-аас хассан; 

- Ном зүй шинэчлэгдсэн. 
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