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Хөтөлбөр 

 Нээлтийн ажиллагаа, Удиртгал, Анхны мэдлэгийн 
шалгуур 

 1-р хэсэг, 6 сарын 17 Өглөө: Дата өгөгдлүүдтэй 
танилцах аялал 

 2-р хэсэг, 6 сарын 17 Үдээс хойш: Дата өгөгдөл 
боловсруулах удиртгал: Таамаглалыг энгийн 
статистикийн дүгнэлт хийж турших  

 3-р хэсэг, 6 сарын 18 Өглөө: Зайнаас тандан судлах, 
ГМС (GIS)-ийн анализ 

 4-р хэсэг, 6 сарын 18 Өглөө: Онолын буюу чанарын 
мэдээллийн дата өгөгдлийг боловсруулах 

 

 

 



1-р хэсэг: Дата өгөгдлүүдтэй танилцах  



1-р хэсэг: Дата өгөгдлүүдтэй танилцах 

1. Сургалтын зорилтууд 

2. MOR2 Дата, өгөгдлөө харилцан ашиглах 
удирдамж (Мариа) 

3. MOR2 Дата, мэдээллийн төрлийн тойм (Мариа) 

4. Өгөгдөл оруулах, компютерт шивэх, алдааг 
шалгах (Чанцаа) 

5. Экологийн өгөгдлийн тухай танилцуулга (Хишгээ) 

6. Нийгмийн мэдээллийн танилцуулга (Мариа) 

7. Өгөгдлөө боловсруулах, Статистикийн анализууд 
хийх, графикаар үзүүлэх, өгөгдлийг ухаалгаар 
ашиглах (Мариа, багийнхан) 

 



1.1 Сургалтын зорилтууд 

Оролцогчид нь:  

 Төслийн төрөл бүрийн дата нь, төслийн ерөнхий 
судалгааны асуулт таамаглалтай хэрхэн холбогдож 
байгааг тайлбарлаж, ашиглаж чаддаг болох 

 Өгөгдөл дата цуглуулах, шивэх, менежмент хийхэд 
нарийвчлалтай, үнэн зөв мэдээлэл цуглуулахын ач 
холбогдлыг ойлгож мэдэх 

 Энгийн өгөгдлийг хэрэглэж сурах, статистикийн 
анализ хийх, өгөгдлийг графикаар үзүүлэх, 
мэдээллийг ухаалгаар ашиглах (жишээ нь шинэ 
хэмжигдэхүүн үүсгэх г.м.) 



1.2 Дата өгөгдлийг харилцан 
ашиглах удирдамж 

1. Цуглуулсан дата өгөгдлүүд маань багийнхны хамтын өмч 
бөгөөд багийн ахлах гишүүд нь өөрсдийнхөө төсөлд дата-г 
хэрэглэхийн тулд хоорондын тусгай гэрээгээр ашиглана. 

2. Дата ашиглахын тулд дараах мэдээллийг агуулсан протокол 
бичнэ үү: 

 Судалгааны асуулт, зорилго 

 Судалгааны таамаглал 

 Өгөгдлөө боловсруулах аргачлал, анализ 

 Анализаа хийж дуусгах болон өгүүллээ бичиж дуусгах 
хугацаа 

 Гарах үр дүн, бүтээл 

 Хэн хэнтэй хамтарч өгүүллээ бичих 



1.2 Дата өгөгдлийг харилцан 
ашиглах удирдамж 

3. Бүтээлийг багийн гишүүдээр хэлэлцүүлж, үнэн зөв 
дүгнэлт шинжилгээ хийгдсэн эсэхэд хяналт тавина. 

4. Бүтээлийг зохиогч туурвигч нь багийн гишүүдтэй 
ярилцсаны үндсэн дээр тухайн өгөгдлийг цуглуулах, 
анализ хийх, дүгнэлт үр дүнг тайлбарлан бичихэд 
оролцсон улсыг хамтран зохиогчоор орoлцуулна. 

5. Бүтээлийг туурьвиж байх явцад этикийн болон 
мэргэжлийн стандартыг байнга мөрдөж, ашигласан 
хэвлэл, мэдээллийг зөв зохистой дурьдаж байна.  

 



1.2 Дата өгөгдлийг харилцан 
ашиглах удирдамж 

6. Эдгээр удирдамжууд нь Англи Монгол хэл дээр 
хэвлэгдэх шинжлэх ухаан технологийн болон 
техникийн бус бүхий л бүтээл өгүүллүүдэд 
хамаарна. 

 



1.3 MOR2 Дата өгөгдлийн төрлүүд - тойм 

Дата цуглуулах орон зайн/нийгмийн хэмжээс 

 

Дата-ны 
төрөл 

Хувь хүний/ 
өрхийн/экологийн 
талбайн 

НИТБМ 
байгууллага/ 
өрхийн бүлэг 

Сум Орон нутаг 

Биет болон 
орон зайн 
өгөгдөл 

 ГМС цэгүүдийн 
координат, зайнаас 
тандан судлах 

 ГМС цэгүүдийн 
координат, 
зайнаас тандан 
судлах 

Темп & Хур 
тунадас (зарим 
сумдын) 
зайнаас тандан 
судлах 

Темп & Хур 
тунадас, усны 
дата, зайнаас 
тандан судлах 

Экологийн 
дата 

Зүйлийн баялаг 
Биомасс 
Хөрс 
Малын баасны тоо 

1 өвөлжөө & 3 
экологийн 
талбай / нэг 
байгууллагад 

2-9 өвөлжөө 

 

Нийгмийн 
дата 

өрхийн асуулга Байгууллагын 
товч намтар 

Сумын фокус 
группууд, сумын 
товч намтар 

Мал аж 
ахуйн дата 

Өрхийн малын тоо 
& бүтэц  

Сумын малын 
тоо & бүтэц 

Малчдын 
ажиглалт 

Байгалийн 
өөрчлөлтийн 
ажиглалт 

Оролцооны 
зураглал 



1.3 Дата өгөгдлийн төрлүүд 

 Үргэлжилсэн тоон (“scale”) хэмжигдхүүнүүд нь байнга 
хувьсаж өөрчлөгдөж байдаг жишээ нь ургамлын 
бүрхэмжийн хувь юмуу орлого МНТ-өөр гэх мэт. 

 Категорын (“nominal”) хэмжигдхүүнүүд нь тусгай тогтмол 
категорууд, жишээ нь “Тийм”, “Үгүй” гэсэн хариултууд байх 
юмуу хөрсний бүтцийн хувьд бол “Элсэнцэр шавар”, 
“шаварлаг” гэх мэт. 

 Дугаарласан (“ordinal”) хэмжигдхүүнүүд нь үргэлжилсэн 

дэс дараатай хэмжигдхүүнүүд биш, жишээ нь асуулгын 
хариултууд нь 1=маш их санал нийлэхгүй байна, 2=нэг их 
санал нийлэхгүй байна, 3=тийм ч биш үгүй ч биш, 4=бага 
зэрэг санал нийлж байна, 5=маш их санал нийлж байна. 



1.3 Дата, өгөгдлийн төрлүүд 

 Xэмжигдхүүнүүдийн төрөл нь чухал, учир 
нь өгөгдлийн төрлөөс хамаараад хийгдэх 
анализууд нь янз бүр байдаг. 

 



CHANTSAA 

1.4 Дата-г шивэх, алдааг шалгах 



MOR2 Data 

-Хүн хүч 

- Цаг хугацаа 

- Хөрөнгө санхүү 

 

- Залуу судлаачдыг 
сургаж бэлтгэх  

 - Судлаач, эрдэмтдийн 
цаашдын судалгааны 

үндэс суурь  

- Түүхийн үнэт бичиг 
баримт 

МОР2 
төслийн 
судалгаа 



Data Quality to tell the true story depends 

on 3 steps 

Судалгаа авах 

Авсан судалгааны мэдээллийг 
компьютерт шивж оруулах 

Компьютерт оруулсан мэдээллийг 
дахин шалгах 



Судалгаа авах  

 Судалгааны тоо мэдээлэл цуглуулах үе шат бол 

хамгийн чухал үе шат.  

 Судалгааны арга аргачлалын дагуу үнэн зөв 

мэдээллийг цуглуулсанаар бид үнэн зөв хүчин 

төгөлдөр дүгнэлт гаргаж орон нутгийн иргэд, судлаач 

эрдэмтэд, бодлого боловсруулагчдад хүргэх 

боломжтой болох болно. 

 Өнгөрсөн 2 жилийн судалгааны мэдээлэл цуглуулах 

үйл явцаас сургамж суралцах зүйлс байнаа 

 Цаашид судалгааны чанарыг сайжруулахад анхаарах 

сургамжтай байх болов уу гэж энэ мэдээллийг 

бэлтгэлээ. (Species richness, LPI, Gap and Soil)    



Зүйлийн бүрэлдхүүний мэдээлэл 

 Номны дагуу кодын товчлолыг хийгээгүй                                

Ж-нь: ASAL - Asplenium altajense – Алтайн оймхон хэрвээ 

ASALP - Aster Aplinus – Тагийн гол гэсэр;                          

RHUN - Rheum uninerve, RHUND - Rheum undulatum,      

DECR - Delphinum crassifolium, DIGR - Delphinium grandiflorum 

CXPE - Carex perfusca, CXPED - Carex pediformis) 
 

 Тухайн гар бичмэлийг уншихад түвэгтэй (SADA, SADH) 

 

 



Зүйлийн бүрэлдхүүний мэдээлэл 

 Монгол үсэг, Анли үсгийг хольж бичих: DRPO  гэж бичсэнийг 

DRRO - Drosera rotundifolia – Төгрөг навчит үст хиг эсвэл 

DRFO – Dracocephalum foetidum – Үмхий шимэлдэг 
 

 Үсгийн товчлолыг гүйцэд бичээгүй KR →STKR Stipa Krylovii 
 

 Ургамлын кодынхоо үсгийг урд хойно нь оруулж бичих, үсэг 

орхиж бичих: 

 Ж-нь: THDHA → THDAH -Thermopsis dahurica-Дагуур тарваган 

шийр, CYDAH →CYDH - Cymbaria dahurica,                          

ARFR → ARFRI -Artemisia frigida,  

ELCH → ELCHN - Elymus chinensis,  

KOAL → KOALT - Koeleria altaica,  

BUPI → BUBI - Buplerum bicaule 

 

 



Шугам Цэгийн Аргаар (LPI) ургамлын 

оройн бүрхэцийн судалгаа авах 

 LPI-д бүртгэгдсэн ургамал, species richness-д 

бүртгэгдээгүй тохиолдол  

 Сууринд бичигдэх ёстой хагд (L), чулуу (R) оройн 

бүрхэцэд бүртгэгдэх 

 Ургамлын товчлолын үсгийг алдаатай бичих 

(товчлолыг гүйцэд бичээгүй, гаргацгүй, англи монгол 

үсгийг холих, кодын үсгээ урд хойно оруулах) 

 Бичиглэл хийх явцад таниагүй ургамлаа тэмдэглэж 

орхиод дараа ургамалзүйчээс асуухаа мартаж орхих 

 



PLOT Form TR# ROW ERROR CORRECTION 

ERSA2-2 LPI 4 39 L in soil 

surface 

Moved L to "mid1" 

layer, added S in 

soil surface box 

JAGA1-1 LPI 4 12 R N 

ERSA3-1 LPI 3 34 POLDU PLDU 

ERSA2-1 LPI 2 34 mid 1 blank CXDU 

Шугам Цэгийн Аргаар (LPI) ургамлын 

оройн бүрхэцийн судалгаа авах 



Ургамлын суурь хоорондын хоосон зайг 

хэмжих  



Ургамлын суурь хоорондын хоосон зайг 

хэмжих  



Ургамлын суурь хоорондын хоосон зайг 

хэмжих  

PLOT Form TR# ROW ERROR CORRECTION 

Baol1-2 Gap 4 na 1155-1283 1255-1283 

BNGL2-2 Gap 2 na 962-980 962-982 



Судалгааны мэдээллийг компьютерт 

шивж оруулах ба шалгах 

 Хоёр оюутан Lee Anderson, Kathryn MacKnight Species 

richness, LPI мэдээллийг компьютерт шивж оруулсан, 

Хишигбаяр, Чантсаллхам судалгааны метадата болон 

хөрсний мэдээллийг оруулсан.  

 Компьютерт шивж оруулсан мэдээллийг  шалгана гэдэг 

дахин мэдээ шивж оруулахтай бараг адил. Нийтдээ 249 

талбайн 

  LPI-н 1245 трансектын (62250 мөрийн мэдээлэл)  

 Ургамал хоорондын хоосон орон зайг бүртгэсэн 498 трансект,  

 Ургамлын зүйлийн бүрэлдхүүний бүртгэл бүхий 249 хүснэгт,  

 Метадата мэдээллийн 249 хүснэгт 

 Хөрсний мэдээлэл бүхий 747 хүснэгтүүдийн мэдээллийг 

шалгаж дууслаа.        
 



Судалгааны мэдээллийг компьютерт 

шивж оруулах ба шалгах 

 

 Дээрх ажлуудыг гүйцэтгэхэд бид нийтдээ 8 сарын 

уйгагүй, тэвчээртэй хөдөлмөрийг зарцуулсан.  
 

 Одоо бид анализ хийхэд боломжтой, шалгаж компьютерт 

оруулсан мэдээллийн багцтай болоод байна.   



KHISHIG 

1.5 МОR2 экологийн өгөгдлийн тухай 



МОR2 экологийн датабэйс 

 Метадата 

 Ургамлын зүйлийн баялаг 

 Ургамлын бүрхэцийн дата (ШЦA) 

 Аж ахуйн бүлэг болон газрын бүрхэцийн дата  

 Хоосон зайн өгөгдөл 

 Хөрсний гадарга болон хөрсний давхаргын дата 

 Биомассын дата 

 

 

 



МОR2 экологийн датабэйс 

 Метадата 

 

 Ургамлын зүйлийн баялаг 

 

 

 

 



МОR2 экологийн датабэйс 

 Ургамлын бүрхэцийн дата (ШЦA) 

 

 Оройн бүрхэцийг: хамгийн оройн цэгт 
тааралдсан ургамлын нийт тоог/нийт оройн 
цэгийн тоонд хуваагаад 100-р үржүүлж 
процентийн хэмжээг гаргасан байгаа. 



МОR2 экологийн датабэйс 

 Биомассын дата 

 Биомассын  датаг нийт 428 талбайгаас 5 (1x1м 
цөлийн хээр болон хээрийн бүсээс, 50x50см 
квадратаас ойт-уулын хээр, Дорнодын хээрээс) 
трансектээс цуглуулсан байгаа. Трансек-Эк.Талбай 

 Гялгар дэрс болон сөөг, сөөгөнцөрүүдийг төлөөлөн 
авах нэгжийн аргыг ашиглан цуглуулсан байгаа. 
Энд байгаа өгөгдлүүд маань бүгд г/м^2 нэгжид 
шилжүүлэгдсэн бөгөөд мөн төлөөллийн нэгжийг 
хүртэл тооцон цаашид анализад ашиглахад бэлэн 
болсон өгөгдлүүд байгаа юм. 



МОR2 экологийн датабэйс 

 Хоосон зайн өгөгдөл  

 Хоосон зайн хэмжээг 2 янзаар илэрхийлсэн байгаа: 

 Хоосон зайн нийт нийлбэр, см (хэмжилт хийсэн 2 
трансектийн дундаж) 

 Хоосон зайн эзлэх хувийн хэмжээ, %  (хэмжилт хийсэн 
2 трансектийн дундаж) 

 Зарим тохиолдолд хэмжит хийгдсэн 2 тарнсектийн нэг 
дээр нь 200см-ээс дээш хоосон зай маш бага нөгөө 
дээр нь байхгүй байсан тохиолдолд дундаж 200см-ээс 
дээш хоосон зайн нийлбэр 200см-ээсээ доош гарах 
тохиолдол байж болзошгүй. 

 

 



МОR2 экологийн датабэйс 

 Хөрсний гадарга болон хөрсний давхаргын дата 

 

 Хөрсний зүсэлтийн бүх давхаргуудын мэдээлэл нэг 
эгнээнд ар араасаа багананд жагсаагдан орсон байгаа. 
Мөн метадата хүснэгтэнд дээр цуглуулдаг өнгөн 
хөрсний тодорхойлолтууд энд цуг орсон байгаа. 

 

 



МОR2 экологийн датабэйс 

 Мал бэлчээрлэлтийн эрчим 

 

 Tухайн талбай дээр малын баас байгаа үгүйгээр 
хэмжинэ.  

 Xонь ямаа: 50x50 см 

 Бусад: 1x1 м 

 

 

 



1.6 MOR2 Нийгмийн судалгааны дата 



1.6.1 Өрхийн судалгааны датабэйс 

 706 өрхөөс нүүр тулан ярилцлага авсан 

 Өгөгдлийг MS Аксес програм дээр шивж оруулсан 

 SPSS програмд хэрэглэхээр гаргаж авна. 

 SPSS өгөгдлүүдийг эксэл рүү шилжүүлж болдог 
боловч кодтой холбоотой тайлбар нь устаж алга 
болно.  



Өрхийн судалгаа - Товч тойм 

I. Өрхийн хүн ам зүйн статистик мэдээ 

II. Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн 

III. Нүүдэл хөдөлгөөн 

IV. Бэлчээр болон мал аж ахуйн менежмент 

V. Газар, ус ашиглах эрх 

VI. Мэдлэгээ солилцох, суралцах  

VII. Нийгмийн холбоо харилцаа 

VIII.Өрхийн уйлдвэрлэл, орлого ба зарлага 

IX. НИТБМ-ийн гишүүдийн нийгмийн капитал 



1.6.2 Сумын товч мэдээлэл 

 140 НИТБМ болон малчдын бүлэг  

 Нийгмийн судалгааны багийнхан бүлэг болгоны 
цуглуулсан датаг дүгнэж шивж оруулсан: 

 Удирдлагуудтай хийсэн ярилцлага, асуулга, судалгаа 

 Бүлгийн гишүүд, Фокус группуудын ярилцлага 

 Бүлгийн гишүүн бус хүмүүсийн ярилцлага 



Бүлгийн мэдээлэл, тойм 

I. Бүлгийн тодорхойлолтууд 

II. Бэлчээрийн ба байгалийн нөөцийн ашиглалтын 
журам 

III. Бүлгийн үйл ажиллагаа ба үр дүн 

IV. Маргаан болон түүнийг шийдвэрлэх менежмент 

V. Бүлгийн удирдлага ба нийгмийн капитал 

VI. Мэдлэг солилцох ба суралцах 

VII. Институтийн холбоос 

VIII.Удирдлага ба бүлгийн ажиллагаа 

 



1.6.3 Сумын хэмжээний дата 

 Бэлэн байгаа сумын статистик мэдээлэл (мэдээлэл 
маш их дутуу!) 

 Малын төрлөөрх олон жилийн дата 

 Хүн ам (хүмүүс, өрх гэр, малчин айл) 

 Ажилгүйдэл, ядуурал 

 Сумын хөгжлийн асуулга судалгаа 

 Дэд бүтэц, үйлчилгээ г.м. 

 Сумын фокус группын асуулга судалгаа 

 Сумын хэмжээний нийгмийн капитал, удирдлагын 
эрчим, нийгмийн капиталын үнэлгээ болон тулгамдсан 
асуудлууд 



1.7 Дата, өгөгдлүүдтэй танилцах 



Data Files 

 



Data Files 

 



Өгөгдлөө шалгах 

 Хүснэгтүүддээ байж болзошгүй алдаа байгаа эсэхийг 
сайн шалгах 

 Байж боломгүй тоонууд байгаа эсэхийг шалга (жишээ нь 
ШЦА хагдын бүрхэцийг хар). Та алдаагаа олохын тулд 
аксес дээрх өгөгдлийн эх хувийг шалгах хэрэгтэй ч болж 
магад. 

 Бичигдээгүй хоосон байгаа датаг хайж ол 

 Хэрвээ утга нь 0 байх ёстой бол тэгийг оруул. 

 Хэрвээ утга нь байх ёстой хирнээ байхгүй бол 999-г оруулна 

 Санамсаргүйгээр хэсэг талбай юмуу өрхийн судалгааны 
хэсгээс авч эх хүснэгттэй нь тулган алдаа байгаа эсэхийг 
шалгана. 



Кодлох 

 Аксес датабэйсээс гарч буй өгөгдлүүд нь 
заримдаа үсэг тоо холилдсон товчлол байдаг. 
Статистикийн анализэд эдгээр нь ашиглаж 
болдоггүй учраас заавал тоонуудаар эргэж 
дахин кодолж байж ашигладаг. 

 Жишээ нь: хөрсний ширхэгийн мэдээлэл үсэг тоо 
холилдсон байдаг үүнийг тоогоор: 

    1=SL 2=LS 3=L 4=SiCL 5=SC 6=SCL 7=S 8=SIC 

кодлоно. 



SPSS - руу дата оруулах 

 SPSS программыг статистикийн анализ хийхдээ 
ашиглана. 

 Эксэл файлийг SPSS руу оруулж болдог 

 SPSS дээр оруулчихаад файл маань зөв 
байрласныг шалгах хэрэгтэй.  

хэмжигдхүүнүүдийн төрөл 

хэмжигдхүүнүүдийн нэр, хаяг  

Категорийн, номинал мөн ординал өгөгдлүүд 

Байхгүй байгаа утга 



SPSS дээр шинэ хэмжигдхүүн үүсгэх 

 Тооцоолох замаар шинэ хэмжигдхүүн үүсгэх 

 

Жишээ нь: өрхийн судалгааны өвлийн 
бэлтгэлийн үзүүлэлтүүдийг нэмэхэд 
өвөлжилтийн бэлтгэлийн индекс гэсэн 
шинэ хэмжигдхүүн гарч ирж байна. 

Жишээ нь: Нийт Биомасс гэсэн шинэ 
хэмжигдхүүнүүдийг үетэн, алаг өвс, сөөг, 
улалж дэрс гэсэн биомассын аж ахүйн 
бүлгүүдийг нэмж гаргаж авна. 

 



Энгийн статистик, Задлан шинжлэх анализ & 
дата хувиргалт 

Энгийн Статистик 



Энгийн Статистик 

Энгийн Статистик нь 
судалгааны нэгжийн шинж 
чанарыг ерөнхий чиг хандлагын 
(дундаж) дагуу мөн хэлбэлзэл 
(стандарт хазайлт)-ийн хувьд 
тодорхойлно. 
 



Энгийн Статистик 

 Дундаж  X= Ажиглалтуудын 
нийлбэр/Ажиглалтүүдын нийт тоо 

 Голын утга = Ажиглалтуудын голын утга 

 Хэлбэлзэл  (s2)= ∑(Xi-X)2/n-1 

 Стандарт хазайлт (s)= √s2 

 Стандарт алдаа (SE) = 2/√n 

 Вариацын коэффициент (CV) = (s/X)*100 



Энгийн Статистик - SPSS 

 Анализ хийх 

Тодорхойлох хэмжигдхүүнүүд 

Судалж танин мэдэх 

Байж боломгүй утгуудыг хиаж олох 

Өгөгдөл маань нормал тархалттай  эсэхийг 
шалгах 

 



Дата-гаа SPSS програм дээр судалж 
танин мэдэх 

Өгөгдлийн 

тархалтын 

график 

(Скатер 

плот) 



Дата-гаа SPSS програм дээр судалж 
танин мэдэх 

 

Баганан график 



Дата-гаа SPSS програм дээр судалж 
танин мэдэх 



Статистикийн таамаглалуудыг турших 

 Өгөгдлүүд нь нормал тархалттай 

 Хистограм байгуулах 

 Нормал эсэхийн магадлалыг шалгах 



SPSS дээр өгөгдлийг хувиргах 

  Хувиргалт хийх 

Xэмжигдхүүнийг тооцож олох 

Олох гэж буй хэмжигдхүүний нэр [Type 

LNGrassBiomass] 

Тоон аргаар илэрхийлбэл: [Type: LN (Grass_gm2 

+ 1) 

“OK” товчийг дар 

 Өгөгдлүүдийн тань хамгийн ард дараах нэртэй шинэ 
багана үүснэ: “LNGrassBiomass” 



SPSS дээр өгөгдлийг хувиргах 

 Дүгнэлтийн статистик нь дараах таамаглал хийдэг: 

 Өгөгдөл маань нормал тархалттай ба 

 Харьцуулж байгаа бүлгүүдийн өгөгдлүүдийн хэлбэлзэл 
нь бараг адилхан.  

 Хэрвээ дата маань эдгээр таамаглалд нийцэхгүй 
бол хувиргалт хийх шаардлагатай. 

 Мөн их хэмжээний тэг юмуу бага хэмжээний 
тоонууд их байвал нь тухайн өгөгдлийг хувиргах нь 
тохиромжтой байдаг.  

 Биомассын болон бүрхэцийн датаны хувьд бол: 

 Ln (Biomass +1) 



SPSS дээр өгөгдлийг хувиргах 

 Үетэний ургацын хувиргасан дата: 

 

Логарифмаар хувиргасан үетэний ургацын өгөгдөл нь нормал тархацтай байна. 



Статистикийн таамаглалуудыг турших 

 Өгөгдлийн хэлбэлзэл нь нэг төрлийн 

 Скаттер буюу тархалтын графикийг харна 

 SPSS програм дээр: : Analyze > General Linear 

Model > Univariate > Options > Homogeneity tests 

Сонирхож буй цэгээс янз 

бүрийн зайд өгөгдлийн 

хэлбэлзэл нь ялгаагүй 

адилхан байна. 



Та хийгээд үз! 

 Та анализ хийх гэж буй зарим үргэлжилсэн тоон 
(scale) хэмжигдхүүнүүдийг сонго 

 Түүн дээрээ энгийн статистикийн тооцоо 
хийгээд үз 

 График байгуулаад хар 

 Нормал гэсэн таамаглалыг маань биелүүлж буй 
эсэхийг шалга 

 Таамаглалыг маань биелүүлэхгүй бол хувиргаад 
үз (шинэ хэмжигдхүүнийг үүсгэ) 



2-р хэсэг: Дата анализ хийх 
дэвшүүлсэн таамаглалаа турших 



Зорилтууд 

Оролцогчид маань: 

1. Эрдэм шинжилгээ судалгааны аргыг тодорхойлж чадах 

2. Тест хийж болох таамаглалыг дэвшүүлэх 

 Төрөл бүрийн өгөгдлийг таньж мэдэх: Категорын  

 (номинал), дугаарласан (ординал), үргэлжилсэн тоон (scale) 
хэмжигдхүүнүүд 

1. Энгийн болон дүгнэлтийн аргаар хийх статистикийг ялгаж 
ойлгох 

2. SPSS программыг ашиглан таамаглалаа туршиж чаддаг болох 

 Regression (continuous x continuous) 

 ANOVA (categorical x continuous) 

 Cross-tabulations (categorical x categorical) 

 

 

 

 



Шинжлэх Ухааны Арга 

Literature Review 

Conceptual Model 

Literature Review 

Peer Review 



Гол мэдээллүүд 

 Таамаглалууд: 

Юм яаж өөрчлөгддөг талаарх ухаалаг 
таавар. Шалтгаан, үр нөлөөний тухай 
тодорхойлолт 

Жишээ нь: бид бордоо нэмэхэд ургац 
нэмэгдэнэ 

 Онол: 

Батлагдсан таамаглалууд. 

 

 



Сайн таамаглал 

 Туршиж болох бас худал гэдгийг нь баталж 
болох  

 Судалгааны чиглэлийг тодорхойлж өгнө 

 Чүхал хэмжигдхүүнүүдийг тодорхойлж өгнө 

Хамааралгүй (өөрөө ойлгомжтой) 

Хамааралтай (гарах үр дүн) 

 Онол дээр үндэслэсэн 

 Товчхон, тодорхой 



Таамаглал 

 Таамаглалыг худлаа гэдгийг нь батлах замаар 
турших зорилготой 

 Таамаглалыг батлах биш няцаах зорилготой 



Хамааралтай & хамааралгүй 
хэмжигдхүүн 

 Таамаглалаа туршихад хэмжих факторууд 

 Хамааралтай хэмжигдхүүн гэдэг нь 
туршилтын болон судалгааны үр дүн  

 Хамааралгүй хэмжигдхүүн гэдэг нь 
туршилтын үр дүнг үүсгэгч өөрөөр хэлбэл 
үр нөлөөний шалтгаан. Туршилт судалгаан 
дээр та үүнийг  байнга өөрчилж байдаг 
хэмжигдхүүн 



Жишээ 

 Таамаглал: Өвөлжөөнөөс холдох тутам 
ургамлын нийт бүрхэц нэмэгдэнэ. 

 Өвөлжөөнөөс холдох зай нь 
хамааралгүй тогтмол хэмжигдхүүн 

 Нийт ургамлын бүрхэц нь хамааралтай 
хувьсах хэмижгдхүүн 

 



Аль нь хамааралгүй, аль нь 
хамааралтай хэмжигдхүүн бэ? 

 Таамаглал 1: Сөөг нь элслэг хөрснөөс эхлээд 
их шаварлаг хөрсөнд ургадаг 

 Таамаглал 2: Нэг наст алаг өвсний бүрхэц 
өвөлжөөнд ойртох тусам ихэснэ.  

 Таамаглал 3: НИТБМ-ийн холбооны гишүүн 
айлууд нь гишүүн бус айлуудыг бодвол 
өвөлжөөгөө ихэвчлэн амраадаг 



Туршиж болох, худлаа гэдгийг нь 
баталж болох 

 Та таамаглалыг туршилт хийж, эсвэл ажиглалтын 
замаар өгөгдөл цуглуулж, худлаа гэдгийг нь 
баталж болно. 

 Жишээ нь: 

 Таамаглал: Бордоо нэмвэл ургацыг нэмэгдүүлнэ. 

 Бид жигд ургацтай хадлангийн талбайг 
санамсаргүйгээр сонгосон 10 талбайг бордоогоор 
бордоод яг адилхан 10 талбайг бордолгүй үлдээнэ.  

 Хэрвээ бордоо нэмсэн талбайд ургац нэмэгдэхгүй 
бол бидний таамаглал батлагдахгүй. 



Манай төслийн зарим ерөнхий 
таамаглалууд 

 НИТБМ бүлгүүдийн гишүүдийн ашиглаж байгаа 
өвөлжөөнүүд нь НИТБМ-гүй айлуудын өвөлжөөг 
бодвол илүү ургацтай, ургамлын зүйлүүд олон, мөн 
эрүүл байна.  

 НИТБМ бүлгүүдийн гишүүд нь илүү шинийг 
санаачилдаг мөн нийгмийн баялаг капитал ихтэй.  



Та өөрөө хийгээд үз! Таамаглалаа 
дэвшүүлээд үз 

 Та өөртөө байгаа өгөгдлүүд, мэдлэгээ ашиглаад: 

 Туршиж болох таамаглал дэвшүүл 

 Хамааралтай хэмжигдэхүүнийг тодорхойл. 

 Хамааралгүй хэмжигдэхүүнүүдийг тодорхойл 

 Ямар урьдчилсан мэдээлэл мэдлэг дээр 
үндэслэж энэ таамаглалаа дэвшүүлсэн бэ? 
(Яагаад та үүнийг үнэн гэж бодож байна вэ?) 

 Та дэвшүүлсэн таамаглалаа нөхөдтэйгээ зөвлө 

 Та бусдынхыгаа уншаад саналаа хэл 

 Нийт баг дотроо хэлэлцүүл 

 



Дүгнэлтийн статистикийг ашиглан 
таамаглалаа турших 



Дүгнэлтийн статистик 

 Дүгнэлтийн статистик нь том 
олонлогоос дүгнэлт гаргахын тулд 
жижиг хэмжээний дээж аван дүгнэлт 
гаргадаг. 2 дээж нь 2 өөр олонлогоос 
ирсэн гэдгийг тодорхойлохын тулд 
бид дүгнэлтийн статистикийг ашиглах 
хэрэгтэй. Бид таамаглалаа туршихын 
тулд дүгнэлтийн статистикийг ашиглах 
хэрэгтэй. 
 



Дүгнэлтийн статистик нь юунд 
хэрэгтэй вэ? 

Олонлогууд маань ялгаатай юу? 

Ялгаатай гэдэгт бид хир 
итгэлтэй байна вэ? 



Таамаглалаа турших 

 2 дээж нь хоорондоо ялгаатай гэдгийг 
тодорхойлохын тулд бид дүгнэлтийн 
статистикийг ашиглах хэрэгтэй. 

 Жишээ нь: Ядуу болон чинээлэг малчдын 
нүүдэллэх зайны ялгааг харьцуулъя. 

 Бид энгийн статистикийн аргыг ашиглаад 
дэвшүүлсэн таамаглалаа туршиж ЧАДАХГҮЙ 
буюу дээрх 2 дээж маань ялгаатай гэдгийг 
харьцуулж чадахгүй. 



Нутгийн уугуул үетэн ургамлын 
бүрхэц, % 

A. Их 

бэлчээрлэл

ттэй 

B. дунд 

зэргийн 

бэлчээрлэлтт

эй 

C. Мал 

бэлчээрлээг

үй 

Plot 1 15 50 10 

Plot 2 21 37 19 

Plot 3 5 63 7 

Plot 4 13 41 38 

Plot 5 8 47 51 

Mean 12.4 47.6 25 

Variance 38.8 99.8 357.5 



“Нойл” таамаглал (Ho) 

Дундаж бүрхэц: A = B = C 



Дүгнэлтийн статистик нь яаж 
ажилладаг вэ? 

 
 Тэр чигтээ хэлбэлзэлийн л (variance) тухай 

 Бүлэг хоорондын хэлбэлзлийг бүлэг 
доторх хэлбэлзэлд харьцүүлсан харьцаа 

 Энэ харьцаа нь ихсэх тутам жинхэнээсээ 
ялгаатай байх магадлал нь ихэсдэг. 



Дүгнэлтийн статистик нь яаж ажилладаг вэ? 
Тэр чигтээ хэлбэлзэлийн л (variance) тухай 

 

t = (difference between sample means)/ 

[2 x (average variance of the samples)/(sample size)] 

 

t = (Дээжний дундажуудын хоорондын ялгаа)/ 

[2 x (дээжнүүдийн дундаж хэлбэлзэл/нийт 
дээжний тоо)] 

  

F = бүлэг хоорондын хэлбэлзэл (variance)/ 

   бүлэг доторх хэлбэлзэл (variance) 



P-н утгыг хэрхэн тайлбарлах вэ?  

Туршилтын статистик утгууд (t, F) их байх 
тохиолдолд үр дүнг цэвэр, тохиолдлоор гарган 
авах нь  маш бага байдаг.  

Тогтсон журмын дагуу хэрвээ P<0.05 байвал нь 
бид дээжнүүдийнхээ дундаж утгууд нь 
адилхан гэсэн таамаглалаа няцаадаг. 

Тэгэхээр бид, тухайн 2 олонлогоос авсан 
дээжнүүдийн  маань дундаж утга нь адилхан 
гэсэн нойл таамаглалаа няцаалаа. 



t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

Site A and Site B 

  Site A Site B 

Mean 12.4 47.6 

Variance 38.8 99.8 

Observations 5 5 

Pooled Variance 69.3 

Hypothesized Mean Difference 0 

df 8 

t Stat 6.685687152 

P(T<=t) one-tail 7.7489E-05 

t Critical one-tail 1.85954832 

P(T<=t) two-tail 0.000154978 

t Critical two-tail 2.306005626   



t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

Site A and Site B 

  Site A Site B 

Mean 12.4 47.6 

Variance 38.8 99.8 

Observations 5 5 

Pooled Variance 69.3 

Hypothesized Mean Difference 0 

df 8 

t Stat 6.685687152 

P(T<=t) one-tail 7.7489E-05 

t Critical one-tail 1.85954832 

P(T<=t) two-tail 0.000154978 

t Critical two-tail 2.306005626   

Calculated t-value 

Critical value for t 

P-value 



Тэгэхээр бид, … 

 Бид, дээжнүүдийн  маань дундаж утга нь 
адилхан гэсэн нойл таамаглалаа няцаалаа: A=B 

 Нутгийн уугуул үетэн ургамлын бүрхэц нь B 
(дунд зэргийн бэлчээрлэлттэй) нутагт A нутгийг 
бодвол харьцангуй их байна гэсэн дүгнэлтэнд 
хүрлээ. 



t-Test: Two-Sample Assuming 

Unequal Variances 

Site B and Site C 

  Site B Site C 

Mean 47.6 25 

Variance 99.8 357.5 

Observations 5 5 

Hypothesized Mean Difference 0 

df 6 

t Stat 2.363158442 

P(T<=t) one-tail 0.028020894 

t Critical one-tail 1.943180905 

P(T<=t) two-tail 0.056041789 

t Critical two-tail 2.446913641   



t-Test: Two-Sample Assuming 

Unequal Variances 

Site A and Site C 

  Site A Site C 

Mean 12.4 25 

Variance 38.8 357.5 

Observations 5 5 

Hypothesized Mean 

Difference 0 

df 5 

t Stat -1.41528372 

P(T<=t) one-tail 0.108070664 

t Critical one-tail 2.015049176 

P(T<=t) two-tail 0.216141329 

t Critical two-tail 2.570577635   



Нэгдсэн дүгнэлт 

 дунд зэргийн бэлчээрлэлттэй (B) > их 
бэлчээрлэлттэй 

 дунд зэргийн бэлчээрлэлттэй (B) = Мал 
бэлчээрлээгүй (C)* 

 их бэлчээрлэлттэй (A) = Мал бэлчээрлээгүй (C) 

 

* Хэрвээ та Type I алдаагаа 5% гэж авсан 
тохиолдолд 



 Алдааны төрлүүд 

Ялгаа байхгүй Жинхэнэ ялгаа 

Ялгаа 

ажиглагдсан  

андуурч 

ялгаатай гэсэн 

алдаа (Type I) 

α 

Алдаа байхгүй 

(Power) 

1-β 

Ялгаа 

ажиглагдаагүй 

Алдаа байхгүй 

 

андуурч ялгаатай 

байхад ялгаагүй 

гэсэн алдаа(Type II) 

β 



P-н утга 

 P-н утга буюу үнэмлэхүйц утга гэдэг маань 
“андуурч ялгаатай гэсэн алдаа”-г (Type I error) 

хийх магадлалын статистикийн тест юм. Энэ бол 
бидний хийсэн тест маань яг үнэндээ 
дээжнүүдийн дундаж утга нь бие биенээсээ 
ялгаагүй байхад үнэмлэхүйц ялгаатай байна гэж 
тодорхойлох магадлал юм. 

 Бид тэгэхээр энэ алдааг хамгийн бага байлгахыг 
л зорьдог бөгөөд ихэнх эрдэмтдүүд 5% -оос л 
доош  (P=<0.05) байвал хүлээн зөвшөөрдөг 
дүрэмтэй.  



Дата өгөгдлийн төрлүүд 

 Үргэлжилсэн тоон (“scale”) хэмжигдхүүнүүд нь байнга 
хувьсаж өөрчлөгдөж байдаг жишээ нь ургамлын 
бүрхэмжийн хувь юмуу орлого МНТ-өөр гэх мэт. 

 Категорын (“nominal”) хэмжигдхүүнүүд нь тусгай тогтмол 
категорууд, жишээ нь “Тийм”, “Үгүй” гэсэн хариултууд байх 
юмуу хөрсний бүтцийн хувьд бол “Элсэнцэр шавар”, 
“шаварлаг” гэх мэт. 

 Дугаарласан (“ordinal”) хэмжигдхүүнүүд нь үргэлжилсэн 

дэс дараатай хэмжигдхүүнүүд биш, жишээ нь асуулгын 
хариултууд нь 1=маш их санал нийлэхгүй байна, 2=нэг их 
санал нийлэхгүй байна, 3=тийм ч биш үгүй ч биш, 4=бага 
зэрэг санал нийлж байна, 5=маш их санал нийлж байна. 



Анализын төрлүүд 

Өгөгдлийн 
төрлүүд 

Анализын 
төрлүүд 

Жишээ 

2 continuous 

(scale) variables 

Шугаман 
Хамаарал 

Grass biomass x % 

Clay in soil 

1 nominal x 1 

continuous 

T-test (if 2 

groups) 

ANOVA (more 

than 2 groups) 

CBREM membership x 

% foliar cover 

Distance from impact 

x species richness 

2 nominal 

(or ordinal) 

Chi-square 

Cross-tabulation 

CBRM member x Fall 

Otor 



Жишээ: Шугаман Хамаарал 

 Экологийн таамаглал: Үетэн ургамлын ургац хөрсний 
шаварлагийн хэмжээ ихсэх тутам ихэснэ учир нь 
шаварлаг хөрс усыг хөрсний өнгөн давхаргад 
ойролцоо барьж хадгалж байдаг. 

 Хамааралтай хэмжигдэхүүн = LN Grass Biomass 

  Хамааралгүй хэмжигдэхүүн = % Clay in Horizon 1 

 Анализээ хий 

 Regression 

 Linear 

 Statistics > Model fit, R square change, Estimates  

 Статистикийн нойл таамаглал: Ямар ч хамаарал 
байхгүй, шугам нь хэвтээ 

 



Жишээ: Шугаман Хамаарал 

LN Grass Biomass x %Clay in Horizon 1 

Нойл таамаглалыг 

няцааж болох уу? 

 

 

Тэгвэл нь, бидний анхны 

таамаглал маань юу 

болов? 



Жишээ: Шугаман Хамаарал 

LN Grass Biomass x %Clay in Horizon 1 

Нойл таамаглалыг 

няцааж болох уу?  

 

Тийм! 

 



Жишээ: Шугаман Хамаарал 

Тэгвэл нь, бидний анхны таамаглал маань юу болов? 



Жишээ: ANOVA 

 Экологийн таамаглал: Үетэн ургамлын ургац 
өвөлжөөнөөс холдох тусам ихэснэ. 

 Хамааралтай хэмжигдэхүүн = LN Grass Biomass 

 Хамааралгүй хэмжигдэхүүн = өвөлжөөнөөс холдох зай  

 Анализээ хий 

 General Linear Model 

 Univariate 

 Dependent variable = LNGrassBiomass 

 Random factor = Distance from Impact 

 Статистикийн нойл таамаглал: mean 100m = mean 

500m = mean 1000m 



Жишээ: ANOVA 

Дундаж утга нь адилхан гэсэн нойл таамаглалыг няцааж болох уу? 



Жишээ: ANOVA 

Харахад өсөх хандлагатай 

байгаа ч, статистикийн 

хувьд үнэмлэхүйц ялгаа 

байхгүй байна. 

Бид дундаж утгууд нь 

адилхан гэсэн 

статистикийн нойл 

таамаглалаа хүлээн 

зөвшөөрнө. 

 

Бид үетэн ургамлын ургац 

өвөлжөөнөөс холдох тусам 

ихэснэ гэсэн экологийн 

таамаглалаа няцаана. 

Хэрвээ стандарт алдааны зураасууд давхцах юм бол 

статистикийн хувьд ямар нэгэн ялгаа байхгүй 



Жишээ: Chi-square 

 Өрхийн судалгааны өгөгдлийг ашигла. 

 Судалгааны таамаглал: НИТБМ гишүүн өрх нь 
өвлийн бэлтгэлээ НИТБМ-гүй айлуудыг бодвол 
илүү сайн хийнэ. 

 Статистикийн таамаглал: Өвлийн бэлтгэлийн үйл 
ажиллагааны давтамж НИТБМ ба НИТБМ-гүй 
өрхүүдийн хооронд ялгаатай байна. 



Жишээ: Chi-square 

 Хамааралтай хэмжигдэхүүн (үүд): Reserve Winter 

Pasture, Cut Hay, Deworm Livestock 

 Хамааралгүй хэмжигдэхүүн : CBRM organization 

member 

 Анализээ хий 

 Cross-tabs 

 Row = CBRM Org 

 Column = Reserve Winter Pasture 

 Statistics: Chi-square 

 Cells: row, column and total percent 

 



Жишээ: Chi-square 

Cтатистикийн нойл 

таамаглалаа хүлээн 

зөвшөөрөх үү 

няцаах уу?  



Асуултууд байна уу? 



Та өөрөө хийгээд үз! Хийх тестээ сонго 

 Та өөрийнхөө дэвшүүлсэн судалгааны таамаглалаа 
эргээд шинжлээд үз 

 Судалгааны таамаглалаа тест хийх нойл таамаглалаа 
дэвшүүлээд бич 

 Хэмжигдхүүнүүдээ үргэлжилсэн тоон, категорын 
номинал, дугаарласан ординал гэдгийг тодорхойл 

 Та бүхэн сонголтоо хажуудах улстайгаа зөвлөн 
ярилцаад, бие биенийхийгээ засч өгнө үү 

 Тэгээд дараа нь нийт дунд бусад нөхөддөө  
танилцуулаарай 



Та өөрөө хийгээд үз! Tестээ 
хийгээд тайлбарлаарай 

 Та өөрийнхөө дэвшүүлсэн статистикийн таамаглалаа 
тест хийхийн тулд SPSS программыг ашигла 

 Гарсан үр дүнд нь тулгуурлаад статистикийнхаа 
нойл таамаглалыг зөвшөөрөх, няцаах эсэхээ шийд 

 Гарсан үр дүнгүүд нь таны судалгааны таамаглалыг 
дэмжиж байна уу, няцааж байна уу? 

 Гарсан үр дүнгүүдийг та юу гэж тайлбарлах вэ? 
(Таны гаргасан үр дүн юу гэсэн үг вэ?) 

 Та бүхэн багийнхаа улстайгаа зөвлөн ярилцаарай 

 Тэгээд дараа нь нийт дунд бусад нөхөддөө 
танилцуулаарай 



Баярлалаа! 

 Энэ семинарын талаарх үнэлгээний хүснэгтийг 
бөглөнө үү! 



Бидний судалгааны загвар 

O 

1000 

500 

100 

НИТБМ-

тэй сум 

НИТБМ-

гүй сум 

O 1000 
500 100 

100 

500 

1000 

O 

O 

1000 

500 

100 

O 

1000 

500 

100 

O 

1000 

500 

100 



Our Study Design 

With CBRM Without CBRM Total 

Mountain Steppe 100 m 

Mountain Steppe 500 m 

Mountain Steppe 1000 m 

Steppe 100 m 

Steppe 500 m 

Steppe 1000 m 

Desert Steppe 100 m 

Desert Steppe 500 m 

Desert Steppe 1000 m 

Total 


