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Судалгааны асуултууд 

 Сүүлийн 30 жилд, зайнаас тандан судлах 
мэдээллээс үзэхэд Монгол орны нутаг даяар 
ургамлын шинж тэмдгүүдэд, жишээлбэл 
ногоорох үе, хамгийн их биомасс, ургамлын 
төлөв байдалд өөрчлөлт орсон уу? 

 

 НТБМ-тэй болон байхгүй сумуудад  (Зайнаас 
тандан судлах мэдээллийг ашиглана) ургамлын 
чанаруудад өөрчлөлт гарч байна уу? 

 

 Бид тэнцвэртэй болон тэнцвэргүй системийн 
бэлчээрийн газруудын төлөв байдалд нөлөөлж 
болох хур тунадасны өөрчлөлтийг тогтоож 
чадах уу? 



 Цаг хугацааны анализ 

 Хиймэл дагуулаас ногооролтын (NDVI) 
чиг хандлагыг судлах цаг хугацааны 
улс даяарх анализ 
 
 Ногоорох болон шарлан гандах хэв 

маяг 
 

 Цогц NDVI- н (Биомассын хуримтлалын 
xэмжигдxүүн) хэв маяг 
 

 Ургамлын төлөв байдлын индексийн чиг 
хандлага 

 



TIMESAT Software 
 Цаг хугацааны өгөгдлийг боловсруулахын тулд 

бид TIMESAT software-г ашиглана 
 Жилийн улирал эхлэх болон дуусах хугацаа, далайц, цогц NDVI-н 

утгыг тооцно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Эx сурвалж:  http://www.nateko.lu.se/TIMESAT/timesat.asp?cat=0 

 

Ногоорох 
Улирал 

дуусах 

хугацаа 

Цогц 

NDVI 



Мэдээллийн эх үүсвэр 

 Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) – 
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) data 
 NASA-Дэлхийн Газар Зүйн Загварчлалын Бүртгэл 

Судалгааны төвөөс боловруулагдсан өгөгдлүүд 

 1981 - 2010 хүртэл 

 8 km нарийвчлалтай 

 Өргөн хэрэглэгддэг 

 Эх сурвалж: http://www.glcf.umd.edu/data/gimms/  

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.glcf.umd.edu/data/gimms/
http://www.glcf.umd.edu/data/gimms/


Хосолсон сумдын анализ 

 Хосолсон сумдын цаг хугацааны анализ 
 НТБМ-тэй болон  НТБМ-гүй хосолсон 

сумдын ургамлын ногооролт, улирлын 
төгсгөл, цогц NDVI,  болон  ургамлын 
төлөв байдалд ялгаатай зүйлүүд байна 
уу? 

 

 НТБМ-ээс өмнө болон хойдох анализ 

 

 Энэхүү өөрчлөлт/хэв маягт хур тунадасны 
үзүүлэх нөлөө? 

 

 
 

 



Ургамлын төлөв байдлын 

индеkcийн чиг хандлага 
 Ургамлын төлөв байдлын индеxийг 

НDVI-г сонирхож буй хугацаандаа болон 
урьд тохиолдсон хамгийн бага болон их 
утганд тохируулан тооцоолно. 

 
 (Одоогийн NDVI – minNDVI) / (maxNDVI – minNDVI) * 100 

 

 30-аас дооших нь ган гэж тооцогдоно. 

 

 Хамрах хүрээ болон хир олон тохиох/тухайн 
хугацааны туршид гангийн эрчимжилт 



Өгөгдлийн эх үүсвэр 

 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
(MODIS) NDVI data 
 Expedited MODIS (eMODIS) - USGS-ийн шинэ 

бүтээгдэхүүнүүд 

 2000 оноос одоог хүртэл 

 250m- ийн нарийвчлалтай 

 Азийн нутаг дэвсгэрт хүчинтэй 

 Download from: http://dds.cr.usgs.gov/emodis/CentralAsia/ 

 

 AVHRR NDVI  
 Сум бүрд НТБМ-ийн өмнө ба хойно хийгдсэн анализтай 

 1981 – 1998: НТБМ-ийн өмнө 

 1999 оноос одоог хүртэл: НТБМ-ийн хойно 

 
 

 

 

 
 

 

http://dds.cr.usgs.gov/emodis/CentralAsia/
http://dds.cr.usgs.gov/emodis/CentralAsia/
http://dds.cr.usgs.gov/emodis/CentralAsia/


Өгөгдлийн эх үүсвэр 

 Хур тунадасны нэгдсэн өгөгдөл 
 Xамгийн оптималь өгөгдлүүдийг орлуулдаг NOAA-

ийн NDVI бүтээгдэхүүнүүд 

 0.50 градусын нарийвчлалтай (~55 km) 

 1979 оноос одоог хүртэл өдөр тутмын 
бүтээгдэхүүнтэй 

 Эх сурвалж: 
ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/precip/CPC_UNI_PRCP/GAUGE_GLB/ 

 

 Дэлхийн цахилгаан холбооны системийн станцуудын 
өгөгдлүүд 
 Дэлхийн Цаг Уурын Байгууллагaд мэдээллээ өгдөг 

станцуудын өдөр тутмын өгөгдлүүд 

 Монголын 26 станц байна  

 Техасийн А&М Их Сургуульд архивлагдана 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/precip/CPC_UNI_PRCP/GAUGE_GLB/
ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/precip/CPC_UNI_PRCP/GAUGE_GLB/


Борооны вариацын 

коэффицентийг (CV) зураглах 
 Борооны CV –г CPC –н нэгдсэн хур 

тунадасны өгөгдлөөс тооцоолж олох 

 

 CV-г газрын зургаар үзүүлж боломжит 

тэнцвэрт ба тэнцвэрт бус бүсийг харуулна.  

 

 Хосолсон сумдуудад харьцуулж судалж хар 



Борооны вариацын коэффицент  CV-ийг 

зураглах 

von Wehrden, H., J. Hanspach, P. Kaczensky, J. Fischer and K. Wesche. 2012.  

A global assessment of the non-equilibrium concept in rangelands.  

Ecological Applications, 22(2):393-399 

Дэлхийн Цаг Уурын Байгууллагын  

(WMO) датасетийг Texas A&M 

сургуулиас сайжруулсан нь 



Одоогийн байдал 

 TIMESAT software-г ашиглан AVHRR-г 

боловсруулах 

 eModis мэдээлэл TIMESAT анализад 

зориулагдан хэсэгчлэн бэлдэгдсэн 

  CV анализ нэгдсэн хур тунадасны 

мэдээлэлд үндэслэн хийгдсэн 



Асуулт, санал? 


