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2013 оны 6 сарын 13 



Тойм 

 Судалгааны асуултууд болон Таамаглалууд 
 

 Судалгаа авах аргачлал 
 

 Шалгуур үзүүлэлтүүд 



2013 Судалгааны асуултууд болон 

Таамаглалууд 



Экологийн судалгаагаар хариулахаар 

зорьж буй асуултууд  

1. Монголын бэлчээрийн нийгэм-экологийн систем нь 

уур амьсгалын өөрчлөлтөнд хир зэрэг өртөх болон 

тэсвэрлэх  чадавхитэй вэ? 
 

2. 1994-1995 оноос хойш хугацаанд хур тунадасны 

өөрчлөлттэй холбоотой бэлчээрийн экологийн төлөв 

байдал хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? 

 

 

 

 



Экологийн Таамаглалууд 

 Цаг уурын өөрчлөлт нь бэлчээрийн тэнцвэрт бус 

системийн шилжилтийн гол шалтгаан болж байна. 

   

 1994 болон 1995 онтой харьцуулахад 2013 оны 

судалгаагаар ургамлын зүйлийн бүрэлдхүүн болон 

бэлчээрийн ургацын өөрчлөлт нь цөлөрхөг хээр ба 

цөлийн бүсээс илүү уулын/ойт хээр болон тал 

хээрийн бүсүүдэд илүүтэй байна.  

 

 

 

 



Судалгаа авах аргачлал 2013 



= 2011 

= 2012 

= 2013  



Судалгаа авах аргачлал 2013 

 Экологийн болон хур тунадасны градиентийн дагуух 45 

талбайгаас дахин судалгаа авах 

 1994 болон 1995 онуудад Баянхонгор аймгийн Баян-

Овоо, Жинст сумдаас дахин судалгаа авах (Fernandez-

Gimenez and Allen-Diaz 1999, 2001) 

 Дараах 3 экологийн бүс тус бүрийн нийт 15 цэгээс 

судалгаа авна. Үүнд: Цөлөрхөг хээр (Жинст), тал хээр 

болон уулын/ойт хээрийн бүс (Баян-Овоо) 

 Судалгааны талбай нь уст цэгээс алслалтаар 3 зайнд 

байрлана: < 500 m, 500-2000 m, > 2000 m 



Судалгааны талбайгаа татах 2013 

 Судалгааны багийн ахлагч нь судалгааны талбайн төвийн 

GPS координатын цэгийг тэмдэглэж авсан байна.  

 Судалгааны талбайн төв цэг нь уг GPS координатын цэг 

байх бөгөөд трансект 3-н 25м дэх цэг дээр уг GPS 

координатын цэг байрлах ёстой. 

 Хэрвээ судалгааны талбай нь уулын налуу хажууд 

байхаар бол трансектүүдийг дээд болон доод налуугийн 

чигт перпендикуляр байхаар татна.  



Талбай татах 
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0 m 

50 m 

50 m 

= ургацын дээж авах квадрат 

= Хөрсний зүсэлтийг хийх    

газар 

Уулын дээж хажуу 

Уулын доод бэл 



Тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүд  



Талбайн мета-өгөгдөл цуглуулах ба түүний 

учир холбогдол  

Шалгуур Ямар учиртай болох? Яагаад хэмжих хэрэгтэй вэ? 

GPS цэг Десимал дегрий –р 

уртраг, өргөрөгийг 

бүртгсэн талбайн орон 

зайн байрлал 

•Дахин судалгаа авахад ашиглах 

зорилгоор судалгааны талбайн 

байрлалыг бүртгэж авах, мөн хиймэл 

дагуулын зурагтай харьцуулсан 

судалгаа хийх болон бусад газар зүй 

байршлын судалгаа хийхэд  

Налуу Газрын гадаргын хазгай 

байдал8 %-р илэрхийлнэ  

•Талбайн бүтээмж, болон ургамлын 

бүлгэмдлийг тогтооход чухал  

Зовхис Нарны байршилтай 

харьцуулсан зонхилох 

чиглэл 

•Талбайн бүтээмж, болон ургамлын 

бүлгэмдэлдлийг тогтооход чухал  

Газрын 

гадаргын 

хэлбэр 

Газрын гадаргын хэлбэр 

(e.g. Хөндий, толгод, 

уулын бэл хажуу) 

•Талбайн бүтээмж, болон ургамлын 

бүлгэмдэлдлийг тогтооход чухал  



Талбайн мета-өгөгдөл цуглуулах ба түүний 

учир холбогдол  

Шалгуур Ямар учиртай болох? Яагаад хэмжих хэрэгтэй вэ? 

Уулын 

оройн болон 

налуугийн 

хэлбэр 

Газрын гадаргын 

хэлбэртэй харьцангуй 

судалгааны талбайн 

байрлал ба налуугийн 

хэлбэр (хотгор, гүдгэр 

•Талбайн бүтээмж, болон ургамлын 

бүлгэмдэлдлийг тогтооход чухал  

Фото 

зургийн 

баримтжуул

алт 

Судалгааны талбай болон 

газрын тогтоцын фото 

зураг  

•Судалгааны талбайн ерөнхий 

байрлалт болон ургамлын 

бүлгэмдлийг тогтоох  

Малын баас 

хоргол 

тоолох 

Судалгааны талбайд 50 x 

50 см квадрат байршуулж  

малын баас (хонь, ямааны 

хоргол), 1 x 1 м квадрат 

байршуулж үхэр сарлаг, 

адуу, тэмээний хоргол 

баас байгаа/байхгүйг 

бүртгэнэ  

•Судалгааны талбай тус бүрд  

бэлчээрлэлтийн эрчим хэр байгааг 

тусад нь бүртгэх арга 



Хөрсний Шалгуур (дэд-хэсэг) ба учир холбогдол 
Шалгуур Юуг хэмждэг вэ? Яагаад хэмжих хэрэгтэй вэ? 

Хөрсний 

механик 

бүрэлд- 

хүүн 

Хөрсөнд агуулагдах янз 

бүрийн хэмжээтэй жижиг 

хэсгүүдийн холимог (Элс, 

тоосонцор болон 

шаварлагийн хувь) 

• Хөрсөн дэх чийг, агаар болон шимт 

бодисын ямар хэмжээтэй байх нь хөрсний 

механик бүрэлдхүүн ба бүтцээс нь 

хамаардаг. 

• Механик бүрэлдхүүн ба бүтэц нь тухайн 

газар, талбарын хүчин чадлыг тодорхойлох  

чухал хэмжигдхүүн юм (productivity) 

 

Хөрсний 

бүтэц 

Хөрсний жижиг хэсгүүд 

хэрхэн нийлж тогтсоныг- 

тэдгээрийн хэлбэрийг хэлнэ 

(ж-нь. Хавтгай, блокон г.м.) 

Хөрсний 

нягтрал 

/Эзэлхүүн

ий нягт 

Хөрсний жин/хөрсний 

эзэлхүүн 

• Нягтрал нь ус хөрсөнд нэвтрэхийг 

хязгаарлаж, ус урсаж алдагдах байдлыг 

ихэсгэдэг 

• Хөрсний өндөр нягтрал нь ургамал ургах 

боломжийг багасгадаг  

• Хөрсний нягтрал нь зүй зохистой 

ашиглалттай холбоотой (машин тээвэр, 

малын хөлөөр) 

Хөрсний 

өнгө 

Хөрсний өнгийг стандарт 

өнгө тодорхойлох өнгөт карт 

бүхий авлагын тусламжтай 

тодорхойлно 

• Органик бодис болон эрдэс бодисын 

холимог хэмжээ хэр байгааг илэрхийлэх 

• Бараан өнгийн хөрс нь органик бодисын 

агууламж их байдагтай холбоотой 



Хөрсний гадаргын төлөв байдлыг тодорхойлох 

шалгуур ба түүний учир холбогдол  

Шалгуур  Юуг хэмждэг вэ? Яагаад хэмжих хэрэгтэй вэ? 

Өнгөн 

хөрсний 

төлөв 

байдал  

Хөрс агаарын харилцан 

үйлчлэлийн заагт ямар материал 

байгаагаар илэрхийлэгдэнэ (ж-

нь. Эрдэс бодис бүхий хөрс, 

биологийн болон физикийн сул 

хөгжилтэй хэврэг г.м.) 

•Хөрсний өнгөн хэсгийн ус 

болон шимт бодисийг 

шингээж авах, хадгалах 

байдалд нөлөөлдөг  

•Ямар төрлийн ургамал ургах 

нь хамаардаг  

Ургамлан 

бүрхэвчийн 

ус, салхины 

хүчнээс 

хөрс 

хамгаалах  

Тухайн газар нутагт орших 

ургамлын орон зайн байрлалыг 

тодорхойлох   

•Тухайн газар нутгийн нөөцөө 

хэрхэн барьж хадгалах 

чадварт нөлөөлөх (хөрс, ус, 

шимт бодис) ба хөрсний 

элэгдэл эвдрэлийг 

илэрхийлдэг 

Хөрсний 

элэгдэл 

эвдрэлийн 

зэрэглэл 

Элэгдэл эвдрэлийн ба 

хуримтлалын хэр хэмжээ, 

зэргийг тодорхойлдог 

•Ургамлын тархалт, ба эрүүл 

мэндийн байдалд нөлөөлдөг  

•Агаар, хөрс, усны чанарт 

нөлөөлдөг  



Ургамлын шалгуур ба учир холбогдол  

Шалгуур (арга зүй) Юуг хэмждэг вэ? Яагаад хэмжих хэрэгтэй вэ? 

Ургамлын оройн 

бүрхэц 
(Шугам Цэгийн Арга ) 

Ургамлын навчны 

талбай түүний доорх 

газартай харьцангүй 

орших талбай (%) 

•Ургамлын арви  

•Борооны нөлөөнөөс хөрс 

хамгаалах (Ус хөрсөнд нэвчихийг 

нэмэгдүүлж, урсалтыг 

багасгадаг) 

Ургамлын суурийн 

бүрхэц  
(Шугам Цэгийн Арга ) 

 

Ургамлын суурийн 

эзлэх талбай 

•Тухайн газрын хөрсийг ургамал 

тогтоон барих чадвар (элэгдэл 

эвдрэлийг эсэргүүцэх чадавхи) 

Ургамлын бүрхэц 

зүйлийн 

бүрэлдхүнээр 
(Шугам Цэгийн Арга ) 

Тухайн ургамлын 

зүйлийн бүрэлдхүүний 

оршиж байгаа талбай 

тухайн газартай 

харьцангуй орших (%) 

•Зүйлийн бүрэлдхүүнийн нийт 

бүрхэцэд хэдэн хувь эзлэж 

байгаа 

•Тэжээллэг чанар   

•Доройтлыг илэрхийлэх шалгуур  



Ургамлын шалгуур ба учир холбогдол  

Шалгуур (арга зүй) Юуг хэмждэг вэ? Яагаад хэмжих хэрэгтэй вэ? 

Ургамлын суурь 

хоорондын хоосон 

орон зай 

(Хоосон орон зайг 

бүртгэх) 

Хоосон орон зайн 

бүхий газрын хэмжээ 

болон тоо 

•Элэгдэлд өртөх эрсдэлийг 

тогтоох (хөрс алдагдах) 

Ургац  

(5 жижиг дэд 

талбайгаас хайчилж 

авна) 

Тухайн жилийн шинэ 

ургацын хэмжээ 

•Талбарын бүтээмж 

•Нийт тэжээлийн хэмжээ 

•Тэжээллэгийн агууламжийн 

анализыг хайчилж авсан дээжин 

дээр хийх 

Ургамлын зүйлийн 

бүрэлдхүүн 

(50 x 50 m талбайд 

бүртгэх)  

Нийт ургамлын 

зүйлийн тоо 

•Ургамлын олон янз байдлын 

урьдчилсан индекс 

•Дасан зохицоход чухал  



Ургамлын бүрхэцийг хэмжих 

Навчин хучлагын бүрхэц 

  Basal 

 Cover 

Canopy Cover 

Оройн бүрхэц 



Шугам Цэгийн Арга 

 

1m 1.5m 2m 2.5m 3m 

hit 

no hit 

hit no hit no hit 

 
Ургамлын бүрхэцийн нийт хувь = (Σхүрсэн/нийт хатгуурын унагасан тоо) x 100 

 
Зүйлийн бүрэлдхүүний бүрхэц X = (ΣX/ нийт хатгуурын унагасан тоо) x 100 



Шугам Цэгийн Арга 

 

1m 1.5m 2m 2.5m 3m 

Pin Stipa 

Thymus 

Дээд 
давхарга 

Code 1 Code 2 Code 3 Хөрсний 
өнгөн  

Цэг1 Stipa Thymus Thymus 

Цэг 2 Stipa Litter Soil 

Цэг 3 None Litter Rock 

Litter 
Rock 



Суурь хоорондын хоосон орон зайг 

хэмжих арга 

 Тухайн хоёр ургамлын суурь хоорондох зай нь  >20см-с их 

байвал тэмдэглэнэ. 

 

 

 

 

 

 

0 cm 50 cm 100 cm 

Gap 15-45cm 

No gap  

< 20 cm 
No gap  

< 20 cm 

10 cm 



Газар дээр хэмжилтийг хийж сурцгаах 

Хөрсийг тодорхойлох Шугам цэгийн арга 

Ургацын дээж авах 

Хоосон орон зай бүртгэх 


