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Өөрчлөгдөж буй нөхцлүүд 



Бэлчээр ~ Монголын нийт газар 
нутгийн 80% 

Цөл Хээр 



Өөрчлөлтийн байдал 

Экстремаль үзэгдлүүд: Шороон шуурга Улс төрийн өөрчлөлт: Ардчилал  

Цаг уурын өөрчлөлт: Жилийн дундаж температурын явц 
Фасснахт ба бусад, 2011 

Эдийн засгийн өөрчлөлт: Уул уурхай 



MOR2 Монголын Нийтэд- Тулгуурласан Бэлчээрийн 
Экосистем Менежмэнт ба Цаг Уурын Өөрчлөлт 

Cэргэн Шинэчлэгдэх Чадвар 

Хамтын ажиллагаа 

http://welcome.warnercnr.colostate.edu/mongolian-rangelands-home/index.php 



Төслийн ажиллагааны хуваарь 

• 5-өдрийн воркшоп Монголд, 2008 оны 6 сар 
 -100 Монголын эрдэмтэд, малчид, бодлого боловсруулагчид 
 -ТББ-ын төлөөлөгчид болон донорууд 
• 2 воркшоп Бээжинд (2009 оны 4 сар, 2010 оны 3 сар) 
 Хойд Азийн бэлчээрийн эмзэг байдал ба нөхөн сэргэх чадамж,  

ядуурал: Хятад, Монгол дах нийтэд тулгуурласан бэлчээрийн 
менежмэнтийн дэд судалгаа 

• NSF CNH төслүүд (2010 онд санхүүжигдсэн) 
 Нийтэд тулгуурласан бэлчээрийн менежмэнт нь хосолсон 

системийн цаг уурын өөрчлөлт дэх нөхөн сэргэх чадамжийг 
сайжруулах уу?  

• MOR2 багийнхны хамтын ажиллагааг эхлэх уулзалт 2011 
• MOR2 багийнхны хамтын ажиллагааны судалгааны уулзалт 2012 



http://warnercnr.colostate.edu/research-and-outreach/departmental-research/mor2 



Төслийн дизайн үйл ажиллагаа 2008-2012 
1. Хээрийн аялал 2. Шинжлэх ухаан 3. Судалгааны асуудлууд 

4. Ерөнхий бүдүүвч 5. Таамаглалууд 6. Судалгааны дизайн 

8. 2011 сургалт & туршилт  7. 2009 Дэд судалгаа  

9. Зан заншил,  
мэргэжил хоорондын  

 интеграц 



MOR2 Төслийн хамтрагчид 

 Колорадогийн Мужийн Их Сургууль 
 Техасийн А&М Их Сургууль 
 МАА-н Эрдэм Шинжилгээний  Хүрээлэн 
 Монголын ХАА-н Их Сургууль 
 Гео-Экологийн Хүрээлэн 
 Ус Цаг Уурын Хүрээлэн 
 Нүүдлийн Соёл Иргэншлийг Судлах Төв (ТББ) 
 Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Нийгэмлэг 

(ТББ) 
 Зэрлэг Амьтдыг Хамгаалах Нийгэмлэг (ТББ)  (CRSP 

Grant) 

 



Зорилгууд, ерөнхий загвар, 

дизайн 



MOR2 Төслийн зорилгууд 

1. 1.  Монголын бэлчээрийн нийгэм экологийн систем 
нь уур амьсгалын өөрчлөлтөнд хир зэрэг эмзэг 
болохыг судлах 

2. НИТБМ нь Монголын бэлчээрийн системийн уян 
хатан нөхөн сэргэх чадварт хэрхэн нөлөөлөхийг 
судлах 

3. Байгалийн нөөцийн шинжлэх ухаан болон бодлого 
боловсруулагчдын хоорондын харилцаа холбоог 
бэхжүүлэх 

4. Энэ төсөлд оролцогч Монгол Америкийн судлаачид 
болон оюутнуудын байгаль-хүн хоорондын нарийн 
уялдаатай системийн шилжилт хөдөлгөөнийг дүгнэж 
судлах чадварыг бүрдүүлэх. 



Ерөнхий бүдүүвч 



Судалгааны асуултууд  

 Судалгааны асуулт 1: 

Монголын бэлчээрийн нийгэм экологийн систем нь уур амьсгалын 
өөрчлөлтөнд хир зэрэг эмзэг болон тэсвэртэй вэ?  

Судалгааны асуулт 2: 

Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн бэлчээрийн менежмент (НИТБМ) нь 
хосолсон системийн уян хатан нөхөн сэргэх чадварыг нэмэгдүүлэх үү? 

 Судалгааны асуулт 3: 

Уян хатан тэсвэрлэх чадварыг танин мэдэж, удирдахад цаг хугацаа, орон 
зайн хэмжигдхүүнүүд болон физик, экологи, нийгмийн хүрээний 
ялгаатай янз бүрийн нөлөөллүүд юу вэ? 

 Судалгааны асуулт 4: 

Хувилбар зохиох, загварчлах ажиллагаа нь хоорондоо болон хамтран 
мэдлэг солилцох, суралцах,  дасан зохицохыг сайжруулж  чадах уу? 



Судалгааны дизайн 



НИТБМ-тэй (18 газар)  

НИТБМ -гүй (18 газар) 

Аймаг Сум 

Газрын сонголт: 
АНХАН ШАТНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

Санхүүжүүлэгч & Групп төрөл: 
•UNDP (SGM/SLM)= малчдын групп 
•  SDC-GG= Бэлчээр ашиглагч групп 
•  WCS= Нөхөрлөл 
•  GTZ= Нөхөрлөл 

• Уул/Ойт хээр 
•Хээр 
•Цөл хээр 

Төслийн 
хугацаа  
> 5 жил 
> 5 жил 

ХОЁРДОГЧ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

Газар зүйн тархалт: 
Төв, Зүүн 

 

Бусад үзүүлэлтүүд: 
Өмнөх судалгааны харилцаа холбоо 
Одоо байгаа өгөгдлүүд, судалгааны 
материал 
Тухайн нутаг дахь бусад судалгаанууд 

Цаашид харгалзах 
зүйлс: 
Зуд 
Усны ай сав газар 

 

Улс төрийн хил хязгаар Нутгийн иргэдийн группууд Экологийн бүсүүд 

paired 



НИТБМ- тэй сум 

НИТБМ- гүй сум 

НИТБМ  

байгууллага 

Уламжлалт 
хөршүүд 



Анализын & Судалгааны нэгжүүд 

Анализын нэгжүүд 
& Судалгааны 
нэгжүүд 

Хүмүүс Амьтад Бэлчээр 

Сум Сум Сумын малчид Сумын газар нутаг 

НИТБМ байгууллага 
эсвэл  хөршүүдийн 
групп 

НИТБМ байгууллага 
эсвэл уламжлалт 
хөршүүдийн групп 

Нийт мал Өвөлжөөний талбай 

Айл өрх Айл өрх Айл өрхийн мал Өвөлжөөний талбай 

Судалгааны нэгж Хүн (асуулганд 
хариулагч) 

Мал (судалсан) Экологийн талбай 
(судалсан) 
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= Biomass sample quadrat 

= Soil pit/profile  

approximate  location 

НТБМ байгууллага  

эсвэл хөрш 

саахалтынхан 



Ус зүйн болон хил хязгаарын анализ 



Гарах үр дүнгүүд 

 Нутгийн иргэдэд тулгуурласан байгууллагуудын шинжлэх 
ухааны ойлголтыг дээшлүүлж  хосолсон системүүдийн уур 
амьсгалын өөрчлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг сайжруулна  

 Нэгдсэн өгөгдлүүд цуглуулах мөн анализ хийх аргуудыг 
боловсруулах 

 Хувилбар зохиох болон загварчлалын оролцоотойгоор 
бодлогод нөлөөлөх 
 Монгол дахь НИТБМ -ийг Засгийн газарт болон 

санхүүжүүлэгчдэд таниулан мэдүүлэх 

 Олон түмэнд мэдлэг түгээх  
 Монгол Америкийн их дээд сургуулийн оюутнууд, болон 

судлаачдыг сургалтанд хамруулах 
 Дунд сургуулийн багш нарыг сургалтанд хамруулах 

 

 

 



БАЯРЛАЛАА! 


