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 МОR2 төслийн үзэл баримтлалын бүдүүвч 
 

 Экологийн судалгааны зорилт 
 

 Экологийн судалгаанд дэвшүүлж буй таамаглалууд 
 

 Бэлчээрийн ургацын судалгааны урьдчилсан үр 

дүнгээс. Бэлчээрийн төлөв байдалд экологийн 

талбарын нөлөө, бэлчээрийн алслалт ба НИТБНМ-н 

бүлгүүдийн нөлөө 
 

 Цаашдын судалгааны төлөвлөгөө 



Төслийн үзэл баримтлалын бүдүүвч 



Экологийн судалгааны 3 зорилт 

1. Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдалд нутгийн 

иргэдийн байгууллагуудын үр нөлөөг хэмжих    
 

2. Удаан хугацааны малын бэлчээрлэлт нь ургамал, 

хөрсний төлөв байдалд хэрхэн нөлөөлж байгааг олж 

мэдэх  
 

3. Бэлчээрлэлтийн ургамал болон хөрсөнд нөлөөлөх 

нөлөөг экологийн бүсүүд /цөлөрхөг хээр, хээр, уулын 

хээр, ойт хээр/ -р олж тогтоох 

 



Экологийн судалгааны таамаглалууд 

 Таамаглал 1: Хамтын зохион байгуулалтанд орсон малчдын 

бүлгүүд нь зохион байгуулалтанд ороогүй ороогүй орон 

нутгийн малчдаас илүү бэлчээрийг зүй зохистой ашиглаж 

байна.  
 

 Таамаглал 2: Бэлчээрийн зүй зохистой ашиглалт нь 

бэлчээрийн төлөв байдалд дараах байдлаар нөлөөлнө : 

• Ургамлын бүрхэц илүү, халцгай газар бага байна 

• Ургамал хоорондын хоосон орон зай бага  

• Ургац илүү  

• Илүү олон зүйлийн ургамалтай 

• Малд идэмжтэй ургамал илүү их  

• Ховор ач холбогдолтой ургамал илүү их  

• Хөрс илүүтогтвортой 



Судалгаа авах загвар: экологийн бүсүүдээр 

НИТБНМ-үүдийн үзүүлэх үр нөлөөл 

Монгол орны төвийн болон баруун бүсийн нэлээд 
газар нутгийг хамарч байна  

3 экологийн бүс (уулын/ойт хээрийн, хээр, цөлөрхөг хээр) 
 

Бүс бүрд малчдын бүлэгтэй болон бүлэггүй (НИТБНМ) 2 
сумыг сонгож авч байгаа 
 

Нийтдэээ 36 сум(18 НИТБНМ-тай ба 18 НИТБНМ-гүй) 
 

162 орчим НИТБНМ бүлгүүүд/уламжлалт малчдын 
зохион байгуулалттай бүлгүүд (НИТБНМ-тай нэг сум 
дунджаар 5 бүлэгтэй бол НИТБНМ—гүй сумд 4 орчим) 
 

5 Бүлэг нь ойролцоогоор 810 орчим малчин өрхтэй 
 

486 орчим экологийн талбай (нэг өвөлжөөнд 3 талбай) 

 



 
Судалгаа авах сумд 
2011 онд судалгаанд хамрагдсан орон сумд 

 



2012 онд аль сумдаас судалгаа авах вэ  

Blue circle = team 1, Black circle = team 2, and red circle = team 3 
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• We will sample 1 
uvuljuu used by 1 of 
the 5 families 
interviewed by our 
social science team 
 

• We will sample 3 
ecological plots along a 
1 km transect away 
from a winter camp 
used by one or more 
households in the 
group, including at 
least one of the 
surveyed households. 

Study design: effects of 

grazing, sampling a 

grazing gradient 



Бэлчээрийн ургацын судалгаа авах 

зорилт 

 Цөлөрхөг хээр, хээр, ойт хээрийн бүсэд 

бэлчээрлэлтийн улмаас бэлчээрийн ургамалжил 

хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг олж тогтоох   
 

 НИТБНМ-н бүлгүүд болон уламжлалт малчдын 

зохион байгууллалтанд байгаа орон нутгуудад 

бэлчээрийн ургацын хувьд ялгаа байгаа эсэхийг 

харьцуулан судлах     

 



Арга зүй 

 Тухайн судалгааны талбай бүрд бид ургац авах 5 

жаазаа системтэйгээр суурь шугамтай перпендикуляр 

байрлуулж ургацаа авсан  



Судалгааны урьдчилсан үр дүнгээс 

  Хээрийн бүсэд бэлчээрлэлт болон НИТБНМ-н 

бүлгийн үйл ажиллагаанаас илүүтэйгээр 

экологийн талбар илүү чухал үүрэг гүйцэтгэж 

байна. 
 

  Цөлөрхөг хээрийн бүсэд бэлчээрлэлтээс 

илүүтэйгээр экологийн талбар болон НИТБНМ-н 

үйл ажиллагаа бэлчээрийн ургацад нөлөөлж 

байна. 

 



Урьдчилсан дүн (Хээрийн бүс) 

  

 



  

 

Урьдчилсан дүн (Цөлөрхөг хээрийн бүс) 



Урьдчилсан дүн (НИТБНМ-н үр нөлөө) 

o Хээрийн бүсийн бэлчээрт НИТБНМ-н бүлгүүдтэй 

болон бүлэггүй сумуудын хувьд бэлчээрийн ургацын 

ялгаа байсангүй. 
 

o Харин цөлөрхөг хээрийн бүсийн хувьд малчдын 

бүлгүүдтэй сумдын бэлчээрийн нийт ургацын хэмжээ 

болон үетэн алаг өвс, улалж, хагдын ургац малчдын 

бүлэггүй сумдаас ялгаатай буюу их байлаа. 

 



Цаашдын судалгааны төлөвлөгөө  

 Бэлчээрийн ургамалд малын бэлчээрлэлтийн нөлөө – 
экологийн хээрийн судалгааны дүн  
 

 Зайнаас тандан судлах технологийг ашиглан малын 
бэлчээрлэлтийн  үзүүлэх нөлөөг судлах 
 

 Экологийн бүсүүдэд экологийн талбар бүрээр олон 
жилийн бэлчээрийн өөрчлөлтийн төлөв байдлыг судлах –
Бэлчээрийн сэргэн хөгжих чадавхи  
 

 Малчид орон нутгийн иргэдийн бэлчээрийн өөрчлөлтийг 
ажигласан үр дүн болон экологийн хээрийн судалгааны үр 
дүн ба бэлчээрийн урт хугацааны зайнаас тандан 
ажигласан  ажиглалтын үр дүнтэй харьцуулах  



Анхаарал тавьсанд баярлалаа! 


