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Завхан аймгийн музейн хүрэл эдлэлийн солонгон задлалын үр дүн
B.Ch. Мunkhbayar, M. Tsogbayar, A.A. Tishkin
The results of the X-ray fluorescent analysis of metal finds of Muzei of
Zavkhan province*
Тус өгүүлэлд Завхан аймгийн музей дахь
43 өнгөт төмөрлөг олдворын солонгон
задлалын үр дүнг нийтлэсэн байна.
Археологич Д. Эрдэнэбаатар Монгол нутгаас
олдсон хүрэл эдлэлд солонгон задлалын арга
хэрэглэн хүрлийн үеийн гурван төмөрлөг
боловсруулалтын бүс нутаг буюу баруун, төв
болон зүүн бүс хэмээн ангилласан талаар
бусад хөрш зэргэлдээ орших бүс нутаг дахь
өнгөт төмөрлөгийн найрлагтай харьцуулан
суурь дүгнэлт хийсэн байдаг. Уг 43 олдворын
химийн найрлагын үр дүн нийтлэгдсэнээр
Монголын баруун бүс нутаг дахь хүрэл, төмөр
болон хүннү гүрний үеийн төмөрлөгийн
найрлагийн
судалгаанд
чухал
ач
холбогдолтой
гаргалаг
хийхэд
тустай
мэдээлэл болох нь дамжиггүй юм.
Түлхүүр үг. Хүрэл олдвор, солонгон
задлал, хүннү, буган чулуун хөшөөний соѐл,
чулуун хэвэнд цутгах технологи.

This article has published the results of the Xray fluorescent analysis of 43 ancient metal finds
are for the first time presented in this article of
Muzei of Zavkhan province. Archaeologist
D.Erdenebaatar is a basic deduction against other
neighboring ferrous compounds in the
neighboring region of angillasan found that
Mongolian land bronze coats, rainbow zadlalyn
using three bronze metallurgy and processing
regions of western, central and eastern regions. It
does 43 result finding chemistry is likely to be
useful to make important study published bronze,
iron, and the Hun Dynasty in the metallurgical
composition in the western region.
Keywords. bronze artifacts, X-ray fluorescent
analysis, Hunnu, culture deer stone statue, stone
casting technology

Монголын түүхийн нэгэн томоохон бие
даасан салбар шинжлэх ухаан бол эртний
судлал билээ. Эртний судлал нь хүрзээр
зэвсэглэсэн
хэмээх
тодотгол
бүхий
судлагдхууны онцлогтой түүхийн эрт болон
дундад эрт үеийг бүхэлд нь судладаг. Түүний
нэгэн хавсрага ухаан нь геоархеологи буюу
төмөрлөг эдлэлийн химийн найрлагаар орон
нутгийн онцлогтой төмөрлөгийн муж,
төмөрлөг боловсруулах арга технологийг
тогтоох судалгаа явуулдаг юм. Уг хавсрага
ухаанд солонгон задлалын аргаар эртний
төмөрлөг эдлэлийг түүхий эдийн найрлагыг
тогтоодог. Энэ чиглэлийн судалгаа манайд
1990-ээд оны дунд үеэс эхлэлтэй бөгөөд
эдүгээ БСШУСЯ-ны дэргэх соѐлын өвийн

төвд монгол нутгаас олдсон хүрэл эдлэлийн
солонгон задлалын ерөнхий шинжилгээ
хийгдэж байна. Ховд их сургуулийн зүгээс
хэд хэдэн удаа Монголын баруун бүс нутагт
илэрсэн өнгөт төмөрлөг олдворыг нийтлэж
олны хүртээл болгоод байна [1, т. 5–10].
2009 оны зун Ховд их сургуулийн дотоод
санхүүжилт бүхий ―Бичигт хясууны тод
бичээс‖ төслийн хүрээнд бидний судалгаа
явагдсан болно. Тус төслийн хүрээнд Завхан
аймгийн нутагт зарим сумдын нутагт
археологийн хайгуул, судалгаа явуулахдаа
аймгийн музейд байсан 43 ширхэг хүрэл
өнгөт төмөрлөг олдвороос дээж авсан [2] юм.
Мөнхүү дээжээ ОХУ-ын Барнаулын Алтайн
улсын их сургуулийн лабораторид химийн

⃰ Энэхүү өгүүлэлийг ХИС-ийн дотоодын
санхүүжилт бүхий «Хясууны тод үсгийн
дурсгал» (2009 он) төслийн санхүүжилт,
хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэлээ.
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бүтэц тодорхойлох солонгон задлалын
шинжилгээнд оруулж гарсан үр дүнг8 та
бүхэнд танилцуулж байна.
Тухайлсан
археологийн
дурсгалаас
гараагүй хүрэл эдлэлийг гадаад хэлбэр,
хийсэн арга технологи болон түүхий эдээр нь
дамжуулан ямар нэгэн археологийн соѐлд
хэлбэр, соѐлын онцлог болон түүхий эдийн
найрлагаар тухайн бүс нутагт тархсан болхыг
тогтоон харьцуулалт гаргалаг хийдэг судалгаа
Монголын эртний судлалын геоархеологийн
нэг чиглэл болж хөгжөөд нэлээдгүй удсан
байна. Эдгээр өнгөт төмөрлөг олдворуудын
солонгон задлалын үр дүн дээрх харьцуулсан
судалгаанд гаргалах хийхэд ач холбогдолтой
шинэ хэрэглэгдхүүн хэмээн үзэж тус
өгүүллийг нийтлэж байна.

4. Дугуй ирмэг бүхий хүрэл өлзий хээн
цутгамал. Урт 4.3 см. Өндөр 0.3 см, өргөн 4
см (зур. 1.-4). Уг хүрэл гоѐл чимэглэлийн
зүйлийг өлзий утсан хээ дүрстэй цутгажээ.
Гэхдээ өлзий утасны хээ дөрвөлжин байдал
энэ дурсгалын хээний ирмэг дугуй байна.
Дээжид солонгон задлалын шинжилгээ
хийхэд: Cu – үндсэн 100%.
5. Хос хүрэл гархи. Урт 3.3 см. Зузаан 1.3
см, өргөн гархны хэсгээр2.3 см, голын хоѐр
цагирагны холбоос хэсэгт 1.6 см (зур. 1.-5).
Фондын дугаар: 70-1-34, Хадгалалтын байдал:
сайн Ашиглалтын байдал: Үзмэрт. Cu –
үндсэн 100%.
6. Хүрэл дэгээ. Урт 5 см. Зузаан 0.3 см,
өргөн дээд зүүх зориулалтаар матисан хэсгээр
1 см, голын хээг холбох хамгийн нарийн
хэсгээр 0.8 см, хээ бүхий доод хэсгээр 2.1 см
(зур. 1.-6). Фондын дугаар: 70-1-31,
Хадгалалтын байдал: сайн Ашиглалтын
байдал: Үзмэрт. Дээжид солонгон задлалын
шинжилгээ хийхэд: Cu – үндсэн 82,69%; Pb
4,45%; Zn 12,33%; Fe 0,53%.
7. Хүрэл зүүлт. Урт 5.5 см. Зузаан 0.3 см,
өргөн дээд дүүжлэдэг гархины хэсгээр1.7 см,
багалзуур хэсгээр 1.1 см, бие биенээ ороосон
дэлбээ цомирлог бүхий цэцгэн хээтэй гилбэр
хэлбэрийн гоѐлын хэсгийн голын цүлхэгэр
хамгийн өргөн хэсэгт 2.9 см (зур. 1.-7).
Фондын дугаар: 70-1-39, Хадгалалтын байдал:
сайн Ашиглалтын байдал: Үзмэрт. Дээжид
солонгон задлалын шинжилгээ хийхэд: Cu –
үндсэн 87,58%; Pb 5,59%; Zn 6,21%; Fe 0,62%.
8. Хүрэл чимэглэл (тээг). Урт 14.8 см.
Зузаан 0.5 см (сэнжний хамт), хээ, тогтоох
оосорын сэнж бүхий дугуй хэсгийн өргөн 2.9
см (зур. 1.-8). Фондын дугаар: 473-2, 70.1.42,
Хадгалалтын байдал: сайн. Түүхий эдийн
химийн найрлага: Cu – үндсэн 100%.
9. Хүрэл бойпор. Урт 6 см. Зузаан 4.2 см,
өргөн 5.2 см (зур. 1.-9). Уг бойпор нэг талдаа
ганц, нөгөө талдаа 4 гархи хийх сэнжтэй
цутгагджээ. Амсарын хэмжээ 3 см. Амсарыг
тойруулан угалзан хээтэй. Дотор талын ѐроол
хэсэгт цоорхойг хүрэл тав тавьж хадсан. Cu –
үндсэн 97,59%;Pb 2,41% гэсэн химийн
найрлага тогтоогдов.

Завхан аймгийн музейн хүрэл гоѐл
чимэглэлийн зүйлс
1. Хүрэл товруу. Урт 3.3 см. Зузаан 0.3 см
(тогтоох гагнасан гархны хамт 0.6 см), өргөн
2.1 см (зур. 1.-1). Уг товруунд гаргасан хээ
хуур элэгдэж мэдэгдэхгүй болжээ. Дээрээ
хээтэй
зохиомжилж
гаргасан
таслал
хэлбэрийн хоѐр нүхтэй. Фондын дугаар: 70-131, Хадгалалтын байдал: дунд. Ашиглалтын
байдал: Үзмэрт. Рентгенофлюоресцентный
анализыг дээжид хийхэд: Cu – үндсэн 99,59%;
Ni 0,91%.
2. Хүрэл арал. Урт 3.7 см. Зузаан 0.3 см,
өргөн 3.1 см (зур. 1.-2). Уг товруунд дээд
хэсгээр хоѐр навчин, голын дугуй хэсэгтэй
нийлээд дунд хэсгээс доод хэсэг хүртэл 5
дугуй хээг товойлгон цутгажээ. Фондын
дугаар: 70-1-36, Хадгалалтын байдал: сайн.
Ашиглалтын
байдал:
Үзмэрт.
Дээжид
солонгон задлалын шинжилгээ хийхэд: Cu –
үндсэн 92,03%; Pb 5,24%; Fe 5,24%.
3. Амьтны толгойн хэлбэр бүхий хүрэл
хөөмөл. Урт 2.5 см (Араатны толгойн чихнээс
эрүү хэсэг хүртэл). Өндөр 1.8 см, өргөн 2.3 см
(зур. 1.-3). Уг араатны толгойг хүрлээр
хөөлгөж хийсэн. Дотор талаар цөмрөлттэй.
Фондын дугаар: тодорхой бус, Хадгалалтын
байдал: дунд. Ашиглалтын байдал: Үзмэрт.
Дээжид солонгон задлалын шинжилгээ
хийхэд: Cu – үндсэн 79,21%; Pb 11,92%; Sn
8,87%.

Завхан аймгийн музейн хүрэл бариул,
сүх болон ойл
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Солонгон задлалын үр дүнг 2009 оны 11 дүгээр сард
ОХУ-ын Алтай их сургуулийн Археологи, угсаатны зүй
болон музей судлалын тэнхимийн лабораторт
А.А. Тишкин рентгенофлюоресцентны спектрометр
ALPHA SERIESТМ (модель Альфа-2000, АНУ-д
үйлдвэрлэгдсэн)
багажийн
тусламжтайгаар
тодорхойлов.

10. Хүрэл жижиг ойл (ар талдаа нүхтэй
агуйт ойл) буюу ойлны бариулны хойт талын
үзүүрийн төмөр хошуу. Урт 4.4 см. Зузаан 2
см (агуйн диаметр), агуйн нэг тал нь дугуй,
нөгөө тал нь тэгш, өөрөөр хэлбэл хагас дугуй
71

агуйтай. өргөн 2 см (зур. 1.-10). Фондын
дугаар: тодорхой бус, Хадгалалтын байдал:
дунд. Ашиглалтын байдал: Үзмэрт. Cu –
үндсэн 100% гэсэн химийн найрлага
тогтоогдов.
11. Хүрэл бариул (дугуй агуйт, хумсан ирт
ойл?). Урт 10.2 см. Зузаан 3.5 см (агуйн
диаметр), хумсан хэлбэрт ирнмй хамгийн
өргөн хэсэгт 4.1 см (зур. 1.-11; 4). Фондын
дугаар: 83-475-1, Хадгалалтын байдал: сайн.
Ашиглалтын
байдалд:
Үзмэрт.
Рентгенофлюоресцентный анализыг дээжид
хийхэд: Cu – үндсэн 100% зэс гэсэн үр дүн
гарлаа.
12. Хүрэл сүх. Урт 10.3 см. Өндөр 3.3 см,
өргөн иш хийх орой хэсгээр 3.4 см, доод
ирний эхлэх дунд хэсгээр 4.4 см, доод ирний
хэсгээр 6.2 см (зур. 1.-12). Фондын дугаар: 82479-2,
Хадгалалтын
байдал:
сайн.
Ашиглалтын
байдалд:
Үзмэрт.
Рентгенофлюоресцентный анализыг дээжид
хийхэд: Cu – үндсэн (>98,70%); Pb – 0,72%; Fe
– 0,58% гэсэн үр дүн гарав.
13. Хүрэл ойл (дөрвөлжин агуйт, ар
талдаа ганц сэнжтэй ойл). Урт 7.1 см. Зузаан
2.5 см (агуйн диаметр), дээд модон иш орох
дөрвөлжин хүрээ бүхий тэгш өнцөгт агуйны
ирмэг орчмоор өргөн 5.1 см (зур. 1.-13). Уг
дурсгалын сэнж бүхий талын эсрэг талд
сэнжний орчимд нэг нүхтэй. Фондын дугаар:
75-476-1,
Хадгалалтын
байдал:
сайн.
Ашиглалтын
байдалд:
Үзмэрт.
Рентгенофлюоресцентный анализыг дээжид
хийхэд: Cu – үндсэн 95,46%; Sn 4,54%.
14. Хүрэл ойл (хоѐр бөөрөндөө сэнжтэй
агуйт ойл). Урт 8.1 см. Зузаан 2.4 см (агуйн
диаметр), агуй нь дугуй зууван хэлбэртэй
(зур. 1.-14). Хүрээ, сэнжтэй хэсгээр өргөн 5
см. Фондын
Рентгенофлюоресцентный
анализыг дээжид хийхэд: Cu – үндсэн 99,42%;
Pb 0,58%.

17. Хүрэл амгай (хагас дугуй дөрөө
хэлбэрийн сэнжтэй). Урт 11.5 см, 11.8 см.
Зузаан гол гуя хэсгээр 0.7 см, ууд сэнж
хэсгээр өргөн 2.1 см (зур. 2.-8). Фондын
дугаар: тодорхой бус, Хадгалалтын байдал:
сайн Ашиглалтын байдал: Үзмэрт. Уг
олдворын дээжид хэмжилт хийлээ. Сориолд:
Cu – үндсэн 100%.
18. Хүрэл амгай (дугуй сэнжтэй). Урт 10.5
см, 11 см. Зузаан гол гуя хэсгээр 1 см, сэнж
хэсгээр өргөн 3.6 см (зур. 2.-14). Уг олдворын
дээжид хэмжилт хийлээ. Сориолд: Cu –
үндсэн 100%.
19. Хүрэл амгай (дугуй сэнжтэй). Урт 11.2
см, 11.8 см. Зузаан гол гуя хэсгээр 0.8 см,
сэнж хэсгээр өргөн 3.8 см (зур. 2.-10). Өмнөх
амгайнаас хоѐр амгайг холбосон хэсэг дугуй
бус зууван, хойт талын зуузаатай холбогддог
цагираг нарийн цутгагджээ. Фондын дугаар:
тодорхой бус, Хадгалалтын байдал: сайн
Ашиглалтын байдал: Үзмэрт. Уг олдворын
дээжид хэмжилт хийлээ. Сориолд: Cu –
үндсэн 94,23% Аs 5,09%; Ni 0,48 %; Fe 0,19%
гэсэн химийн найрлага тогтоогдов.
20. Хүрэл амгайны хэсэг. Урт 8.1 см,
Зузаан гол гуя хэсгээр 0.6 см, хагас дугуй
сэнж хэсгээр өргөн 3.2 см (зур. 2.-13). Фондын
дугаар: тодорхой бус, Хадгалалтын байдал:
сайн Ашиглалтын байдал: Үзмэрт. Уг
олдворын дээжид хэмжилт хийлээ. Сориолд:
Cu – үндсэн 98,53% Pb 1,15 %; Fe 0,32% гэсэн
химийн найрлага тогтоогдов.
21. Хүрэл амгайны ууд буюу зуузай. Урт
10 см, Зузаан О.5, өргөн 4 см (зур. 2.-9).
Фондын дугаар: тодорхой бус, Хадгалалтын
байдал: сайн. Уг олдворын дээжид хэмжилт
хийлээ. Сориолд: Cu – үндсэн 97,78%; Ni 1,73
%; Pb 0,49% гэсэн химийн найрлага
тогтоогдов.
22. 22-р эдлэл9. Хүрэл зэв (хоѐр дэлбээт,
шилбэт зэв). Урт 6.4 см (дэлбээний урт 3.1,
шилбэний урт 3.3 см). Өндөр 0.6 см. Дэлбээ
хэсгийн өргөн 1.4 см (зур. 2.-1). Фондын
дугаар: 70-1-98, Хадгалалтын байдал: Сайн.
Рентгенофлюоресцентный анализыг дээжид
хийхэд: Cu – үндсэн 97,74%; Pb 1,92%; Sn
3,34%.
23. 23-р эдлэл. Хүрэл зэв (гурван хянгат,
онгит зэв). Урт 3.2 см. Өндөр 1.4 см. өргөн 1.4
см (зур. 2.-6). Фондын дугаар: тодорхой бус,
Хадгалалтын байдал: Сайн Ашиглалтын

Завхан аймгийн музейн хүрэл цоолтуур,
хасуур, зэв болон амгай зуузай
15. Хүрэл хасуур. Урт 12.1 см. Зузаан 0.5
см, өргөн 0.7 см (зур. 2.-11). Уг хасуур нэг
талдаа ганц сэнжтэй. Фондын дугаар: 75-4742, 70.1.21, Хадгалалтын байдал: сайн.
Ашиглалтын байдал: Үзмэрт. Cu – үндсэн
100% гэсэн химийн найрлага тогтоогдов.
16. Хүрэл цоолтуур. Урт 11.4 см. Зузаан
0.5 см, өргөн 0.6 см (зур. 2.-12). Фондын
дугаар: 75-473-1, Хадгалалтын байдал: сайн
Ашиглалтын байдал: Үзмэрт. Cu – үндсэн
95,20%; Pb 4,47%; Ni 0,33 % гэсэн химийн
найрлага тогтоогдов.
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Завхан аймгийн музейн хүрэл эдлэлд эрдэм
шинжилгээний тодорхойлолт үйлдэхдээ дугаарласан
дугаар. Ч.Мөнхбаяр.
Хясууны тод үсгийн дурсгал
төслийн тайлан. Ховд., 2009. 41 т.
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байдал: Үзмэрт. Рентгенофлюоресцентный
анализыг дээжид хийхэд: Cu – үндсэн 97,59%;
Pb 2,41%.
24. 24-р эдлэл. Гуйлан дуут зэв. Урт 4.1 см.
Хөндлөн огтлол мөс орох хэсгээр 2.1 см,
үзүүр хэсгээр 0.7 см (зур. 2.-7). Фондын
дугаар: 70-1-37, Хадгалалтын байдал: Сайн
Ашиглалтын
байдал:
Үзмэрт.
Рентгенофлюоресцентный анализыг дээжид
хийхэд: Cu – үндсэн 72,92%; Pb 19,78%; Sn
7,30%.
25. 25-р эдлэл. Хүрэл зэв (гурван хянгат,
онгит зэв). Урт 3.9 см. Өндөр 1.6 см. өргөн 1.6
см, Онгины хөндлөн огтлол 0.7 см (зур. 2.-5).
Фондын дугаар: тодорхой бус, хадгалалтын
байдал: Сайн Ашиглалтын байдал: Үзмэрт.
Солонгон задлалыг дээжид хийхэд: Cu –
үндсэн 100% гэсэн үр дүн гарав.
26. 26-р эдлэл. Хүрэл зэв (хоѐр дэлбээт,
сөрөгт, онгит зэв). Урт 5.3 см. Өндөр 0.7 см.
өргөн 1.7 см (дэлбээ хэсгээр), Онгины
хөндлөн огтлол 0.7 см (зур. 2.-3). Фондын
дугаар: 70.1.26. Рентгенофлюоресцентный
анализыг дээжид хийхэд: Cu – үндсэн 88,54%;
Pb 1,07%; Sn 10,40%.
27. 27-р эдлэл. Хүрэл зэв (хоѐр дэлбээт,
онгит зэв). Урт 3.6 см. Өндөр 0.8 см. өргөн 0.9
см (дэлбээ хэсгээр), Онгины хөндлөн огтлол
0.8 см (зур. 2.-4). Фондын дугаар: тодорхой
бус, Хадгалалтын байдал: Сайн. Ашиглалтын
байдал: Үзмэрт. Рентгенофлюоресцентный
анализыг дээжид хийхэд: Cu – үндсэн 94,24%;
Pb 3,68%; Fe 2,08%.
28. 28-р эдлэл. Хүрэл зэв (хоѐр дэлбээт,
онгит зэв). Урт 5.4 см. Өндөр 0.7 см. өргөн 1.8
см (дэлбээ хэсгээр), Онгины хөндлөн огтлол
0.7 см, урт нь 1.8 см (зур. 2.-2). Фондын
дугаар: 70-1-27, Хадгалалтын байдал: Дунд.
Рентгенофлюоресцентный анализыг дээжид
хийхэд: Cu – үндсэн 98,97%; Pb 0,19%; Fe
0,19%.

70-1-7,
Хадгалалтын
байдал:
Дунд.
Ашиглалтын байдал: Үзмэрт. Cu – үндсэн
91,37%; Fe 0,52%; Sn 7,88%; Cr 0,23%.
31. Хүрэл хутга (хагас дугуй сэнжтэй) – 3.
Урт 11.8 см. Зузаан 0.3 см. өргөн 1.5 см
(сэнжний өргөн хэсгээр), хагас дугуй
хэлбэрийн сэнжний нүхний хэмжээ урт 0.7 см
(зур. 3.-6). Ашиглалтын байдал: Үзмэрт. Cu –
үндсэн 90,42%; Pb 6,13%; Sn 3,44%.
32. Хүрэл хутга (дугуй цагираган сэнжтэй)
– 4. Урт 13.1 см. Зузаан 0.3 см. өргөн 1.6 см
(ирний өргөн хэсгээр), дугуй хэлбэрийн
сэнжний хөндлөн огтлол 2.1 см (зур. 3.-9).
Фондын дугаар: 70-1-8, Хадгалалтын байдал:
Дунд. Cu – үндсэн 99,78%; Ni 0,22%
33. Хүрэл хутга (дугуй сэнжтэй) – 5. Урт
16.1 см. Зузаан 0.3 см. өргөн 2 см (дугуй нүх
бүхий сэнжний өргөн хэсгээр), дугуй
хэлбэрийн сэнжний хөндлөн огтлол 0.6 см
(зур. 3.-1). Фондын дугаар: 70-1-13,
Хадгалалтын байдал: Дунд Ашиглалтын
байдал: Үзмэрт. Cu – үндсэн 94,85%; As
3,40%; Sn 1,75%.
34. Хүрэл хутга (зууван дугуй сэнжтэй) –
6. Урт 16.5 см. Зузаан 0.3 см. өргөн 1.9 см
(ирний төгсгөлийн өргөн хэсгээр), зууван
дугуй хэлбэрийн сэнжний хөндлөн огтлол 2.1
см (зур. 3.-5). Фондын дугаар: 70-1-14,
Хадгалалтын байдал: Дунд Ашиглалтын
байдал: Үзмэрт. Cu – үндсэн 96,62%; Pb
1,79%; Sn 1,59%.
35. Хүрэл хутга (жижиг дугуй сэнжний
нүхтэй) – 7. Урт 17.9 см. Зузаан 0.3 см. өргөн
1.5 см (ирний төгсгөлийн өргөн хэсгээр),
жижиг дугуй хэлбэрийн сэнжний нүхний
хөндлөн огтлол 0.3 см (зур. 3.-7). Фондын
дугаар: 70-1-17, Хадгалалтын байдал: Cайн.
Түүхий эдийн бүтэц нь дараах байдалтай
тодорхойлогдов: Үүнд: Cu – үндсэн 98,71%;
Ni 0,58%; Pb 0,72%.
36. Хүрэл хутга (нар буруу эргэсэн таслал
хэлбэрийн сэнжний нүхтэй) – 8. Урт 17.7 см.
Зузаан 0.3 см. өргөн 2 1 см (сэнжний
төгсгөлийн өргөн хэсгээр), нар буруу эргэсэн
талслал хэлбэрийн сэнжний нүхний хөндлөн
огтлол 0.6 см (зур. 3.-2). Фондын дугаар: 70-116, Хадгалалтын байдал: сайн. Түүхий эдийн
бүтэц нь дараах байдалтай тодорхойлогдов:
Үүнд: Cu – үндсэн 95,95%; Sn 3,34%; Pb
0,72%.
37. Хүрэл хутга (бөгтөр бариултай, дугуй
сэнжний нүхтэй) – 9. Урт 8.7 см. Зузаан 0.3
см. өргөн 1.4 см (ирний төгсгөлийн өргөн
хэсгээр), сэнжний нүхний хөндлөн огтлол 1.5
см (зур. 3.-14). Фондын дугаар: 70-1-1,

Завхан аймгийн музейн хүрэл хутганууд
29. Хүрэл хутга (дусал хэлбэрийн сэнжтэй)
– 1. Урт 9.3 см. Зузаан 0.3 см. өргөн 1.8 см
(голын өргөн хэсгээр), Сэнжний дусал
хэлбэртэй нүхний хэмжээ урт 0.6 см (зур. 3.4). Фондын дугаар: 70-1-2, Хадгалалтын
байдал: Дунд. Ашиглалтын байдал: Үзмэрт.
Cu – үндсэн 95,27%; Pb 4,38%; Sn 0,35%.
30. Хүрэл хутга (эвэр хэлбэрийн угалз хээ
бүхий сэнжтэй) – 2. Урт 12.4 см. Зузаан 0.3
см. өргөн 2.1 см (сэнжний өргөн хэсгээр), эвэр
хэлбэрийн угалз хээ бүхий сэнжний нүхний
хэмжээ урт 1 см (зур. 3.-3). Фондын дугаар:
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Хадгалалтын байдал: сайн. Түүхий эдийн
бүтэц нь дараах байдалтай тодорхойлогдов:
Үүнд: Cu – үндсэн 85,01%; Sn 14,62%; Pb
0,37%.
38. Хүрэл хутга (бөгтөр бариултай,
цагирагандугуй сэнжний нүхтэй) – 10. Урт
11.2 см. Зузаан 0.3 см. өргөн 1.6 см (ирний
төгсгөлийн өргөн хэсгээр), сэнжний нүхний
хөндлөн огтлол 0.9 см (зур. 3.-15). Уг
дурсгалаас дээж авсан ул мөр байна.
Түүнчлэн дурсгалаас хойшхи бүх хутга
бөгтөр баруул, мөрөөрөө бусдаас ялгаатай.
Ашиглалтын байдал: Үзмэрт. Солонгон
задлал хийхэд төмөрлөгийн бүтэц нь дараах
байдалтай тодорхойлогдов: Үүнд: Cu – үндсэн
98,14%; Ni 0,28%; Pb 1,57%.
39. Хүрэл хутга (бөгтөр бариултай, дугуй
сэнжний нүхтэй) – 11. Урт 13.9 см. Зузаан 0.3
см. өргөн 2.5 см (бариулын төгсгөлийн өргөн
хэсгээр), сэнжний нүхний хөндлөн огтлол 0.7
см (зур. 3.-10). Фондын дугаар: 70-1-9,
Хадгалалтын байдал: сайн. Ашиглалтын
байдал: Үзмэрт. Түүхий эдийн бүтэц нь
дараах байдалтай тодорхойлогдов: Үүнд: Cu –
үндсэн 86,74%; Ni 0,10%; Pb 0,20%; Sn
12,77%.
40. Хүрэл хутга (бөгтөр бариултай, зуйван
дугуй цагираган сэнжний нүхтэй) – 12. Урт
14.9 см. Зузаан 0.3 см. өргөн 2.1 см (ирний
төгсгөлийн өргөн хэсгээр), сэнжний зуйван
дугуй цагираган нүхний хөндлөн огтлол 2.8
см (зур. 3.-13). Фондын дугаар: 70-1-12,
Хадгалалтын байдал: сайн Ашиглалтын
байдал: Үзмэрт. Cu – үндсэн 90,36%; Fe
1,70%; Sn 7,94%.
41. Хүрэл хутга (бөгтөр мөр, бариултай,
бөөрөөрөө нийлсэн 2 хос дугуй сэнжний
нүхтэй) – 13. Урт 22.9 см. Зузаан 0.3 см. өргөн
2.9 см (ирний төгсгөлийн өргөн хэсгээр),
сэнжний нүхний урт 1.1 см (зур. 3.-16).
Фондын дугаар: 70-1-18, Хадгалалтын байдал:
сайн Ашиглалтын байдал: Үзмэрт. Түүхий
эдийн
бүтэц
нь
дараах
байдалтай
тодорхойлогдов: Үүнд: Cu – үндсэн 89,94%;
Pb 0,68%; Sn 9,38%.
42. Хүрэл хутга (бөгтөр мөр, бариултай,
зураасан сэнжний нүхтэй) – 14. Урт 16.5 см.
Зузаан 0.3 см. өргөн 2.1 см (бариулын
төгсгөлийн нарийн сэнж бүхий өргөн хэсгээр)
(зур. 3.-11). Фондын дугаар: 70-1-15,
Хадгалалтын байдал: сайн Ашиглалтын
байдал: Үзмэрт. Уг олдворт хоѐр удаа дээжид
хэмжилт хийлээ. 1-р удаагийн сориолд: Cu –
үндсэн 97,83%; As 0,57%; Ni 0,47%; Pb 0,17%;
Fe 0,09%; Co 0,05%; Sn 0,82%. 2-р удаагийн

сориолд: Cu – үндсэн 97,93%; As 0,67%; Ni
0,48%; Pb 0,13%; Fe 0,13%; Sn 0,67% гэсэн
химийн найрлага тус бүр тогтоогдов.
43. Хүрэл хутга (бөгтөр мөр, бариултай,
жижиг дугуй сэнжний нүхтэй) – 15. Урт 17.9
см. Зузаан 0.3 см. Сэнжний дугуй нүх бүхий
хэсгээрх өргөн 2 см (зур. 3.-12) [2, т. 17–41].
Фондын дугаар: 70-1-19, Хадгалалтын байдал:
сайн. Ашиглалтын байдал: Үзмэрт. Cu –
үндсэн 98,44%; Ni 0,10%; Pb 1,41%; Ni 0,16%.
Хүрэл эдлэлийн дотор агуйт ойл хэмээн
манай
зарим
судалгааны
бүтээлд
тэмдэглэгдсэн хумсан болон дөрвөлжин
хэлбэртэй эдлэл нь модон иш бүхий эдлэлийн
бариулын хамгаалалтын зориулалттай эдлэл
юм. Ийм эд өлгийн зүйлс төмөр зэвсгийн үед
ашиглаж байсан байлдааны зээтүүний бариул
болон хүннүгийн үеийн Гол мод 2 язгууртны
булшны хэрэглэгдхүүнд үзүүрийн алт, хүрэл
чимэглэл байдлаар хадгалагдан [3, т. 141, зур.
15.1-4, гэрэл зур. 5.4; 4, т. 86–87] үлджээ.
Хүрэл зэвнүүд монголын хүрэл зэвсгийн
хөгжингүй болон хожуу үед холбогдох
хэлбэртэй. Харин сөрөгт дуут зэв бусад газар
тэмдэглэгдээгүй олдвор ажээ.
Завхан аймгийн музейн 10-15 дугаар
бөгтөр мөр бүхий хутга нь буган чулуун
хөшөөн дээр дүрслэгдсэн жижиг хэмжээтэй
хутганы
төрөлд
хамаарах
хэлбэрийн
онцлогтой ажээ. Харин тэгш мөртэй дусал
болон цэгэн дугуй хэлбэрийн сэнжтэй хутга
нь Бийкенскийн гэж нэрлэгддэг түрүү
скифийн
үед
холбогдох
хутгатай
морфологийн хувьд шууд харьцуулалт хийх
боломжтой ажээ.
Хүрэл амгай он цагийн үед хөгжингүй
хүрлийн түрүү үед холбогдох дөрөө
хэлбэрийн сэнжтэй, хожуу үед холбогдох
дугуй хэлбэрийн сэнжтэй байна.
Дээрээ хээтэй зохиомжилж гаргасан таслал
хэлбэрийн хоѐр нүхтэй хүрэл товруу нь хүрэл
зэвсгийн хөгжингүй үед холбогдох махчин
шувууны дүрс бүхий эрвээхэй хэлбэртэй
хүрэл товрууны нүхний дүрслэлтэй адил ажээ.
Ийм дүрслэл бүхий хүрэл бүсний зориулалт
бүхий эдлэл Оросын Алтай, Шинжаан болон
Монгол Алтайгаас илэрч байсан [5, т. 110,
114, зур. 2.-8.] билээ. Ийм дүрслэл хожмын
пазырык (зур. 4), сак болон скиф аймгийн
төмөр илдний бариуланд дүрслэгдсэн нь
археологийн соѐлын онцлогийг тогтоох ач
холбогдол бүхий олдвор болхыг батлан
харуулж байна.
Цаашид тус музейн түүвэр олдворын
хэлбэр болон түүхий эдийн химийн
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найрлагын судалгааг нарийвчлан явуулах
хэрэгтэй. Түүнчлэн энэ мэт хүрэл төмөр
зэвсэг болон дундад эртний төрт улсуудын
үеийн археологийн соѐлд холбогдох хэлбэр,
соѐлын онцлог болон түүхий эдийн
найрлагаар адил өнгөт төмөрлөг олдворын

харьцуулсан судалгааг Их Алтайн бүсэд
явуулж эртний түүхийн зарим нүүдэл
суурьшил, соѐл, түүхэн тэгширлийн үйл явцад
гаргалаг хийх нэгдсэн судалгааг явуулах
шаардлагатай байна.
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Зур. 4. Пазырыкын соѐл (МЭӨ V–IV зуун)-ын ахмад дайчин [6]
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Зур. 1. Завхан аймгийн музейн хүрэл гоѐл чимэглэлийн зүйлс (1–7), сав (8), бариул (10–11)
болон ойл (12–14)
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Зур. 2. Завхан аймгийн музейн хүрэл зэв (1–7), амгай зуузай (8–10, 13–14), цүүц (11) болон
цоолтуур (12)
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Зур. 3. Завхан аймгийн музейн хүрэл хутга
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