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МОНГОЛ ХҮНИЙ ХООЛ ХҮНСНЭЭС АВАХ
ҮНДСЭН ШИМТ БОДИСЫН СУДАЛГАА
Хураангуй

Х

үнсний шимт бодисыг бүрдүүлдэг уураг, тос, нүүрс усны тухай Үндэсний статистикийн хорооноос
гаргасан мэдээлэлд тулгуурлан монгол хүний хоол хүнсний хэрэглээний тухай шинжлэх ухааны
үндэстэй тайлбар өгөхийг зорьсон. Ингэхдээ уг мэдээллийн онцлог, хүнсний салбарын норм, стандартад
нийцэх шинжилгээ хийсэн болно.
Түлхүүр үг
Шим тэжээл, физиологийн норм, дисперс, чанарын үзүүлэлт, түүвэр
Удиртгал
Хоол хүнс нь үндсэн шимт бодис, аминдэм, эрдэс бодис болон бичил тэжээлийн бодисуудаас
бүрдэнэ. Үндсэн шимт бодис гэдэгт уураг, тос, нүүрс ус хамаарна. Илчлэг, шим тэжээл гэж бие
махбодын өсөн төлжих болон бодисын солилцоонд чухал үүрэгтэй хүнс, хоолны найрлагад агуулагддаг
шимт бодисын бүрдлийг хэлнэ. Нүүрс, ус нь цагаан будаа, гоймон, талх зэрэг үр тарианы гаралтай
бүтээгдэхүүнд илүү агуулагддаг бөгөөд 1 граммд ногдох илчлэгийн хэмжээ нь 4 ккал байна. Тос нь
мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн болон хүнсний ногоо, самар, загас, наранцэцэг, хулуу зэрэг
бүтээгдэхүүнд агуулагддаг бөгөөд 1 граммд ногдох илчлэгийн хэмжээ нь 9 ккал байна. Уураг нь мах,
дүүпүү, шар буурцаг, өндөг, үр тариа, цагаан идээ, сүү, бяслаг зэрэг бүтээгдэхүүнд агуулагдах бөгөөд
1 граммд ногдох илчлэгийн хэмжээ 4 ккал байна.
Судалгааны ажлын зорилго, арга зүй
Энэ ажилд дараах зорилтыг дэвшүүлсэн. Үүнд:
• Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн “Жишсэн дундаж нэг хүний хүнснээс авч буй бодит
илчлэг шим тэжээл”-ийн статистик бодит тоон мэдээлэлд боловсруулалт хийж, шинжилгээ хийх
боломжтой эсэхийг үнэлэх;
• Тоон мэдээлэлд шинжилгээ хийж, тоон болон чанарын үзүүлэлт хоорондын нөлөөллийг
тодорхойлох;
• Тохирох регрессийн загвар бичих, тайлбар өгөх;
• Таамаглалын тусламжтайгаар монгол хүний хүнснээс авч буй бодит илчлэг, шим тэжээлийн
төлөв байдлыг илэрхийлэх;
• Монгол хүний 1 хоногт хэрэглэж буй хүнсний шимт чанарын түвшинг үнэлэх, дүгнэх.
Энэ ажилд дараах арга зүйг хэрэглэхээр төлөвсөн болно. Үүнд:
• Статистик мэдээллийг бүлэглэх, программын код бичих;
• Математик статистикийн олон хүчин зүйлийн дисперсийн шинжилгээ хийх;
• Дисперсийн шинжилгээний үр дүнг шалгах;
• Регрессийн шинжилгээ хийх;
• Шим тэжээлийн нормын болон статистик мэдээллийн түүврүүд тодорхойлох (Хүнснээс авсан
илчлэг, шим тэжээлийг улирлаар тодорхойлоход Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар батлагдсан
нормыг ашиглана.);
• 2 түүврийн дундажийн ялгааг үнэлэх (Лапласын функц ашиглах).
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I. ХҮНСНЭЭС АВАХ ШИМТ БОДИСЫН ШИНЖИЛГЭЭ

Д

ундаж нэг хүний хүнснээс авч буй бодит илчлэг шим тэжээлийг зуны болон сэрүүний
улиралд, хот ба хөдөө гэсэн ангиллаар ялган хугацааны хувьд 2013-2020 оны
тоон өгөгдлөөр бүлэглэлт хийсэн. Энэ нь дисперсийн шинжилгээ хийх нөхцөлийг
бүрдүүлнэ. Дисперсийн шинжилгээгээр илчлэгийн хувьд бодогдсон бүлэг бүрийн дундаж
хэмжигдэхүүний утгыг Хүснэгт 1-д харуулав. Хугацааны нөлөөг 1-р хүчин зүйл, улирлыг
2-р хүчин зүйл, бүсчлэлийг 3-р хүчин зүйл гэж үзсэн тул тоон өгөгдлийн утга 3 индексээр
илэрхийлэгдэнэ.
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Хүснэгт 1.
Хүснэгт 1-ээс харвал сүүлийн 8 жилийн
тоон өгөгдлийн хугацааны хувьд 2013 оны
дундаж илчлэг хамгийн бага буюу 2445 ккал,
улирлын хувьд сэрүүний улирлын дундаж
илчлэг хамгийн бага буюу 2868.73 ккал,
бүсчлэлийн хувьд хотын дундаж
илчлэг
хамгийн бага буюу 2607.88 ккал байсан байна.
Хүснэгт
2.
Гурван
хүчин
зүйлийн
дисперсийн шинжилгээний үр дүн
Үндсэн шимт бодисын бусад үзүүлэлт
болох уураг, тос, нүүрс ус зэрэг үзүүлэлтийн
хувьд мөн бүлэглэлт хийж програмын үр дүнг
гаргаж авсан. Програмын үр дүнг хавсралт
хэсгийн програмын үр дүн 1-4-тэй дэлгэрэнгүй
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танилцаж болно. Дисперсийн шинжилгээний
програмын гол үр дүнг түүж Хүснэгт 2-т
нэгтгэж бичив. Хүснэгт 2-т тод хараар
харуулсан тоо нь (корреляцийн харьцаа)
нөлөөлөх хүчин зүйл болж байна гэсэн утгыг
илэрхийсэн. Харин улаанаар тэмдэглэсэн тоо
нь уг үзүүлэлт (бүсчлэл) нөлөөлөх үзүүлэлт
биш утгыг илэрхийсэн.
Монгол хүний 1 хоногт хэрэглэж буй
илчлэг, уураг, тос, нүүрс усны хэмжээнд
улирал болон хугацаа гэсэн чанарын хүчин
зүйлүүд нөлөөлж байгаа тул Хүснэгт 2-ын үр
дүнг зургаар харуулбал дараах графикууд
дүрслэгдэнэ.
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Улирлын нөлөөллийг харуулахын тулд дараах графикыг байгуулж, загвар тодорхойлсон.

y=2.46+ 2.52x1 + 10.24x2 + 4.2x3

(1)

Монгол хүний сүүлийн 8 жилийн турш
зуны улиралд хоол хүнснээс авсан шимт
бодисын тоон үзүүлэлтээс дараах дүгнэлтийг
хийж байна. Зуны улиралд уургийн хэмжээ
1 гр-аар нэмэгдэхэд илчлэг 2.52 ккал-оор,
тосны хэмжээ 1 гр-аар нэмэгдэхэд илчлэг
10.24 ккал-оор, нүүрс усны хэмжээ 1 гр-аар
нэмэгдэхэд илчлэг 4.2 ккал-оор нэмэгдэж
байсан байна.
y=3.32” “+3.3x1+9.9x2+4.04x3

(2)

Харин сэрүүний улиралд уургийн
хэмжээ 1 гр-аар нэмэгдэхэд илчлэг 3.3 ккалоор, тосны хэмжээ 1 гр-аар нэмэгдэхэд илчлэг
9.9 ккал-оор, нүүрс усны хэмжээ 1 гр-аар
нэмэгдэхэд илчлэг 4.04 ккал-оор нэмэгдэж
байсан байна.
Хугацааны нөлөөллийг харуулахад
“Үндэсний статистикийн хорооны даргын
2015 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/12
дугаар тушаалын I хавсралтаар жишсэн нэг
хүний хоногийн хүнснээс авах илчлэгийн
хэрэгцээний нормийг Хүнс, хөдөө аж ахуйн
болон Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн

төрийн захиргааны төв байгууллагаас 5 жил
тутамд шинэчлэн батална” гэсэн заалт, тоон
мэдээллийн хэт богино хугацааны өгөгдөл
зэрэг нь хугацааны загвар бичихэд харшилж
төвөгтэй асуудал тулгарсан. Гэвч Үндэсний
статистикийн хорооноос гаргасан “Хүнсний
аюулгүй байдлын статистикийн үзүүлэлтийг
тооцох аргачилал”-ын дараах тодорхойлолт
судалгааны ажилд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн.
Үүнд: Бодитойгоор гарсан жишсэн нэг хүний
хоногт хүнснээс авсан илчлэг, шим тэжээлийн
хэмжээг, жишсэн нэг хүний хоногт хүнснээс
авах ёстой илчлэг, шим тэжээлийн нормтой
харьцуулахад 90 хувиас бага байвал хүнснээс
авах илчлэг, шим тэжээлийн бодисуудыг
хангалттай авч чадахгүй, 90-109 хувь байвал
физиологийн нормийн түвшинд, 110 хувиас
их байвал хэтрүүлсэн гэж үзнэ.
Мөн
математик
хувиргалтын
тусламжтай шим тэжээлийн физиологийн
нормийн түүвэр байгуулсан. Ингэснээр
физиологийн нормийн түүвэр, бодит тоон
өгөгдлөөр байгуулагдсан түүвэр хооронд
жишилт хийх боломж бүрдсэн. Дээрх
шалгуурыг баримтлан физиологийн нормын
түвшинд тооцоо хийхэд 2500∙0.91≤μ≤2500∙1.09
гэдгээс 2275≤μ≤2725 тогтоогдов. Илчлэгийн
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нормын дундаж түвшингийн хязгаарыг хялбар
олж байгаа ч дисперс нь тодорхойгүй байгаа
тул
томъёог ашиглан
-ийг олж шимт чанарын
үзүүлэлт тус бүрийн хувьд физиологийн

нормын
түвшинд
тохирох
дисперсийг
тодорхойлов. Ингэснээр сүүлийн 8 жилийн
илчлэгийн тоон өгөгдөл, тогтоосон стандартад
нийцэж буй эсэхийг үнэлэх боломж бүрдэнэ.
Жишээ болгож зуны улирлын илчлэгийн
тооцоог дараах хүснэгтэд харуулъя.

Хүснэгт 3. Шимт бодисын тухай таамаглалын үр дүн
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дэлгэрэнгүй өгөгдвөл энэ судалгаан дээр
үндэслэн физиологийн нормоос илүү байгаа
• Монгол хүний 1 хоногт хоол хүнснээс авах шимт бодисуудыг ямар бүтээгдэхүүнээс,
шимт бодисын хувьд сэрүүний улирлын тос, хэдэн сард, ямар хэмжээгээр авч байгааг
нүүрс усны хэрэглээ физиологийн нормыг тодорхойлж гаргах бүрэн боломжтой юм.
хангаж байна. Сэрүүний улирлын илчлэг,
уурагын хэрэглээ физиологийн нормын
СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ОНЦЛОГЫГ
хэмжээнээс давсан байна.
ДАРААХ БАЙДЛААР ДҮГНЭЖ БАЙНА.
• Зуны улиралд монгол хүний 1 хоногт хоол
ҮҮНД:
хүнснээс авах шимт бодисын үзүүлэлтүүд
бүгд
физиологийн нормын хэмжээнээс • Энэ аргыг тодорхой стандарт болон
давсан байна. Зуны улирлын тосны хэрэглээ журамтай, цөөн өгөгдөлтэй судалгаан дээр
анхаарал татахаар өндөр байсан байна. хэрэглэж болох юм гэсэн санааг өгч байна.
Монгол хүн илчлэг, уураг ихтэй хүнсийг аль • Тоон өгөгдөл, стандарт 2-ыг харагдах
ч улиралд илүү их хэрэглэдэг байна. Илчлэг, байдал, эсхүл харьцаагаар нь шууд харж
уургийн өндөр агууламжтай хүнсийг зохистой үнэлэхэд цаана нь байгаа чухал процесс
хэмжээгээр хэрэглэх хэрэгтэй.
хаягдахад хүрэх тул тохирох зөв аргыг
• Хэрэв монгол хүний 1 хоногт хэрэглэж олж хэрэглэх, эсхүл уг аргуудыг хослуулан
буй хүнсний хэрэглээний тоон мэдээлэл хэрэглэх хэрэгтэй.
II. ДҮГНЭЛТ

I. ХАВСРАЛТ

Програмын үр дүн 1. Илчлэгийн нөлөөлөл

Програмын үр дүн 2. Уургийн нөлөөлөл

Програмын үр дүн 3. Тосны нөлөөлөл
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Програмын үр дүн 4. Нүүрс усны нөлөөлөл

Програмын үр дүн 5. Загвар 1-ийн статистик шинжүүрийн утга

Програмын үр дүн 6. Загвар 2-ийн статистик шинжүүрийн утга

АШИГЛАСАН НОМ, ПРОГРАМЫН ЖАГСААЛТ:
•
•
•
•
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“Mathematica 12.1” програм
Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. 1212.mn
Хүнсний аюулгүй байдлын статистикийн үзүүлэлтийг
тооцох аргачилал. УБ., 2015.
Цэвээннамжил.Ц. Математик статистик. УБ., 2017.
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“СИТИ” хөдөлмөрийн бирж ажиллаж эхэллээ
Манай “СИТИ” Их сургууль оюутан, төгсөгчдөө ажилд ороход, өөрийн
бизнесээ эхлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, ажил горилогчдод тавигддаг,
шаардлагатай мэдлэг, чадвар, дадлыг эзэмшүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээлд
өрсөлдөхөд нь туслах зорилгоор “CitiZone” инновац, бизнес хөгжлийн төв
байгуулсан билээ.
Тэгвэл энэхүү ажлын хүрээнд “СИТИ” хөдөлмөрийн бирж шинээр
байгуулж,оюутан,төгсөгчид болон ажил олгогчдыг холбох гүүр бий болголоо.
Ажил олгогч Та бүхэн www.citi.edu.mn цахим хуудасны “Төгсөгч”
цэсний “СИТИ хөдөлмөрийн бирж”-д хандаж, хайж байгаа ажилтан, хүний
нөөцөд тавигдах шаардлага, мэргэжлийн чиглэл, ур чадварын талаар бичихэд
хангалттай юм. Бид 1700 гаруй оюутан болон 6000 гаруй төгсөгчдөөсөө сонгон
шалгаруулж, таны хайж буй ажлын байранд тохирох ажилтныг зуучилж өгөх
боломжтой.
Та бүхэн www.citi.edu.mn/alumni болон www.citi.edu.mn/citizone1
линкээр орж, дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.
Баярлалаа.

19

19 | CitScience

