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Судалгааны асуултууд 

 Суулийн 30 жилд Монгол орон даяар ургамлын 
ногоорч эхлэх хугацаа, хамгийн их ургамалтай 
байх үе, ургамлын нөхцөл байдал гэх мэт 
ургамлын шинж чанаруудад өөрчлөлт орсон уу 
гэдгийг зайнаас тандан судлах (ЗТС) аргаар 
судалж мэдэж чадах уу? 

 

 НИТБМ-тэй сум орон нутаг, НУТБМ-гүй сум 
орон нутагт ургамлын шинж чанарт өөрчлөлт 
(ЗТС мэдээлэлд үндэслэн) байна уу? 

 

 Тэнцвэрийн болон тэнцвэрийн бус системийн 
бэлчээрийн нөхцөл борооны өөрчлөлтөөс 
хамаарч байгаа эсэхийг бид тогтоож чадах уу? 



Олон жилийн цаг хугацааны 

анализ 
 Улс даяар, хиймэл дагуулаас олон 

жилийн ногооролтын хандлагыг 
(NDVI) цаг хугацааны анализ хийж 
судлах  
 Ургамал ногоорч эхлэх болон шарлаж 

эхлэх хандлага 

 NDVI-н нэгтгэсэн мэдээллийн хандлага 
(Биомассын хуримтлалаар) 

 Ургамлын нөхцөл байдлын индексийн чиг 
хандлага 

 

 



Цаг хугацааны анализ 

 
 TIMESAT программыг цаг хугацааны мэдээлэл үүсгэхэд 

ашиглана. 
 Жил бүр улирал эхлэх, дуусах хугацаа, хамрах хүрээ, нэгтгэсэн NDVI-н 

утгуудыг тооцоолно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ашиглах веб хаяг: http://www.nateko.lu.se/TIMESAT/timesat.asp?cat=0 

 

Ногоорч эхлэх 
Улирал  

дуусах 

Нэгтгэсэн 

NDVI 



Цаг хугацааны хэмжигдхүүнүүд 

a. Улирал эхлэх - Ургамал 

ногоорч эхлэх цаг 

 

 

b. Улирал дуусах - Ургамал 

шарлаж ногоо ургахаа 

болих үе 

 



Цаг хугацааны хэмжигдхүүнүүд 

f. Улирлын xамгийн их 
ногооролтын зэрэг - 
хамгийн их ногооролт 
болон үндсэн төвшингийн 
ялгаа. 

 

g. Улирлын үргэлжлэх 
хугацаа - Улирал эхлэлээс 
дуусах хуртэлх хугацаа 

 
h. Тухайн жилийн ургац - 

Нийт ургацаасаа урьд 
жилийн ургацаа хассан 
талбай 

 

 

 

 

 



Цаг хугацааны хэмжигдхүүнүүд 
 

i. Тухайн жилийн 

хуримтлагдсан ургац - 

Энэ жилийн ургац дээр 

өнгөрсөн жилийн ургацын 

нийлбэр буюу зураг дээр 

бол нийт талбай 

 

j. Үндсэн төвшин - зүүн 

баруун талын xамгийн бага 

утгуудын дундаж - энэ нь 

жилийн хамгийн бага NDVI-

н утгуудын дундажийг 

илэрхийлнэ. 

 

 

 



Хосолсон сумын анализ 

 Хосолсон сумын цаг хугацааны анализ 
 Улирлын эхлэл, төгсгөл, NDVI/EVI  

нийлбэр, хосолсон НИТБМ-тэй, НИТБМ-
гүй сумдын хооронд ялгаа байна уу? 

 

 НИТБМ-ээс өмнөх болон хойших анализ 

 

 Бороог (covariate) Xарилцан хамаатай 
хувьсах хэмжигдэхүүн гэж авч үзнэ. 

 

 Малын тоо 

 

 

 
 

 



Мэдээллийн эх үүсвэр 
 Сайжруулсан өндөр нарийвчлалтай радиометрийн өгөгдөл 

(AVHRR) - Ургамлын нормчилсон ялгаврын индекс (NDVI) дата 

 NASA-н Дэлхийн Бүртгэл, Загварчлал болон Зураглалын 
cудалгаагаар мэдээлэл нь боловсруулагдсан 

 1981 - 2010 

 8 km нарийвчлалтай 

 Өргөн хэрэглэгддэг 

 Ашиглах веб хаяг: http://www.glcf.umd.edu/data/gimms/  

 Сум болгонд НИТБМ-ээс өмнөх болон хойших анализ 

 1981 - 1998  НИТБМ-ээс өмнөх 

 1999 - 2010  НИТБМ-ээс хойших 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

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


Мэдээллийн эх үүсвэр 

 Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS) NDVI  and 
Enhanced Vegetation Index (EVI) data 
 2000 оноос одоог хүртэл 

 250m нарийвчлалтай 

 Азийн бүсэд ашиглах боломжтой 

 Ашиглах веб хаяг:  

https://lpdaac.usgs.gov/get_data/data_pool 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

https://lpdaac.usgs.gov/get_data/data_pool
https://lpdaac.usgs.gov/get_data/data_pool
https://lpdaac.usgs.gov/get_data/data_pool


Хосолсон сумын мэдээлэл 

боловсруулах 



Цөлийн хээрийн ургамлын цаг 

хугацааны анализийн жишээ 



Хээрийн ургамлын цаг 

хугацааны анализийн жишээ 



Статистикийн дизайн бүтэц  

 Үндсэн фактор = НИТБМ байдал 

 Давтагдах хэмжигдэхүүн = Он жил 

 Xарилцан хамаатай хувьсах хэмжигдэхүүн 

(covariate) - Жилийн дундаж бороо  

 Экологийн бүс бүрээр дахин давтагдах 

 Дахин давтагдах хэмжилттэй ковариацын 

анализ 



Бороо - давхар хувьсагч 



Анхдагч үр дүнгүүд 

 Ихэнх цаг хугацааны анализийн 
хэмжигдэхүүнүүдийн хувьд НИТБМ-ийн 
үйлчлэл үнэмлэхүйц ач холбогдолтой биш 
байлаа. 

 Сумын төвшин дэх EVI үзүүлэлтээр энэ анализ 
хийгдсэн. 

 Сумын хэмжээний том газар нутаг нь малчдын 
бэлчээрийн тухайн жижиг талбайг төлөөлж 
чадахгүй байх.  

 Сумын хэмжээнд газар нутгийг ни цаашид 
жижигсгэн хувааж үзэх хэрэгтэй байж магад. 

 

 



Тухайн жилийн хуримтлагдсан ургацын үр дүн 



 Тухайн жилийн ургацын үр дүн  



Үндсэн төвшингийн EVI үзүүлэлт  



Улирлын эхэн 



Улирлын төгсгөл 



Улирлын үргэлжлэх хугацаа 



Улирлын xамгийн их ногооролтын зэрэг 



Дараагийн хийх ажлууд 

 1981-2009 оны AVHRR, NDVI мэдээллийг 

судлах 

 Мэдээлэл нь давxцаж байгаа газруудад 

ижил төсөөтэй хэв шинж ажиглагдах нь уу 

шалгах 

 НИТБМ-ийн өмнөх ба дараах үе 

 Дахин нарийвчилж судлах 

 Малчдын менежментийн хүрээ хязгаарт 

тааруулж судлах 

 Экологийн судалгааны цэгүүдээр судлах 

 Судалгааны жилийн хүрээн дэх малын тооны 

өөрчлөлт 


