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ХУРААНГУЙ 

Төв Монголын Хангайн нуруу нь хэд хэдэн гол мөрний системийн эх болоод 
нүүдэлчдийн мал сүргийн хувьд шийдвэрлэх бэлчээр болдог гэсэн утгаар эргэн 
тойрны бүс нутагтаа экологийн чухал үйлчилгээ хангадаг. Түүнчлэн тухайн ууланд 
ургадаг Сибирь шинэсэн (Larix sibirica) ойн модны цагирганд тэмдэглэгдэж үлдсэн 
мэдээлэл нь тухайн бүс нутгийн чийгийн өөрчлөлтийн тухай урт хугацааны 
баримтыг гаргаж өгдөг. Модны цагиргийн өргөн нь хур тунадас болон/буюу голын 
урсацтай ямар харилцан хамааралтай байсанд үндэслэн модны цагиргийн өргөний 
хэмжилтийг тухайн бүс нутгийн ус цаг уур ямар байсныг статистик үзүүлэлтээр 
сэргэн тогтооход гол төлөв ашигладаг. Баянхонгор аймгийн хойд хэсгийн Жаргалант 
багийн ойролцоо нутгаас модны гол цуглуулан цагиргийн үүссэн цаг хугацааг 
харьцуулж, цагиргийн өргөнийг хэмжсэн. Тухайн нутгийн эргэн тойронд байрлах хэд 
хэдэн ус цаг уурын станцаас 1962-2012 оны хоорондох улирлын нийт хур тунадасын 
үзүүлэлтийг авав. Хур тунадасын эдгээр түүхэн үзүүлэлтийг 16 цуврал модны 
голоос гаргасан нийт өсөлт (НӨ), эртийн өсөлт (ЭӨ) болон оройн өсөлт (ОӨ) 
цагиргийн өргөний заалттай харьцуулсан. Хангайн бүс нутгийн жилийн нийт хур 
тунадасийн 70 орчим % нь зуны улиралд (6, 7, 8 сард) унадаг бөгөөд модны 
цагиргын өргөн нь (НӨ, ЭӨ ба ОӨ) тухайн жилийн хавар буюу өнгөрөгч жилийн 
намрынхаас илүүгээр өнгөрөгч жилийн зуны хур тунадастай илүү харилцан 
хамааралтайг харуулж байна. ОӨ-ийн өргөн нь өмнөх ЭӨ-ийн цагиргийн өргөнөөс 
хараат байх нь хавар болон намрын хур тунадастай ямар нэг харилцан хамаарлыг 
далдалдаг. Энэ хараат байдлыг шугаман регрессийн тусламжтайгаар үгүй болгох нь 
тохируулсан оройн өсөлтийн (ОӨТ) цагиргийн өргөн нь тухайн жилийн хавар ба 
өнгөрөгч жилийн намрын аль алинд унасан хур тунадастай сөрөг хамааралтайг 
үзүүлэхэд хүргэв. Энэ нь жинхэнэ ОӨ, ЭӨ ба НӨ хэмжилтүүд хийхэд үл илрэх, цаг 
уурын өөр дохиог ОӨТ бүртгэдэг болохыг илтгэж байна. ЭӨ ба (өнгөрөгч жилийн) 
зуны хур тунадасын харилцан хамаарал нь НӨ ба (өнгөрөгч жилийн)  зуны хур 
тунадасын харилцан хамааралтай дүнгийн хувьд ижил байсан нь урт хугацааны 
зуны хур тунадасын өөрчлөлтийн сэргээн тогтооход модны цагиргийн нэмэлт 
хэмжилт ашиглах шаардлагагүй байх магадлалыг харуулав.  Гэхдээ ОӨТ болон 
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түүнийг тооцоход шаардагддаг холбогдох хэмжилтүүд нь зуны хур тунадас 
давамгайлах ус цаг уурын системд хавар ба намрын хур тунадасын хэв шинжийг 
сэргээн тогтооход ашиглагдаж болзошгүй. 

Түлхүүр үгс: Монгол, модны цагираг, шинэс, хур тунадас, эртийн өсөлт, тохируулсан 

оройн өсөлт, эртний цаг агаар 

ОРШИЛ 

Хангайн нурууны бүс нутаг нь төв Монголын гурав аймгийг хамарсан 120,000 
орчим шоо км ойт хээр, хээр болон цөлийн хээрийн эко-бүсийг эзэлдэг. Уг нуруу нь 
хэд хэдэн томоохон гол мөрний системийн эх, мөн нүүдэлчдийн мал сүргийн хувьд 
улирлын шийдвэрлэх бэлчээр болдог (Fernandez-Gimenez, 2000). Тус бүс нутгийн 
хур тунадасын шинж нь зуны 6-8 саруудад тохиох ус цаг уурын өргөн хэмжээний 
цочрол бөгөөд эдгээр саруудад жилийн хур тунадасын 70% нь ордог (Sato et al., 
2007). Хавар, намрын хур тунадасын хэв шинж ч бас мал бэлчихэд хийгээд 
дотоодын болон хөдөө аж ахуйн зориулалттай байгалийн усны нөөцийг тэтгэхэд 
шаардлагатай ургамал ногооролд чухал ач холбогдолтой байна (Yu et al., 2003; 
Fassnacht et al., 2011). 

Бүртгэлийн хугацаанд тус бүс нутгийн температурын нэлээд хэмжээний дулаарал 
явагдаж байсан хэдий ч хур тунадасын өөрчлөлтийн хэв шинж харьцангүй тодорхой 
бус байна (Batima et al., 2005; Dagvadorj, 2010; Jamiyansharav, 2010; Fassnacht, et 
al., 2011; Venable et al., 2012). Бүс нутгийн уур амьсгалын ажиглалтын бүртэл нь 
нэлээд богино, 1960-аад оноос өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд л хийгдсэн байна. 
Тиймээс бид Сибирь шинэс модны (Larix sibirica) цагиргийг Хангай нутгийн чийгийн 
өөрчлөлтийн тухай урт хугацааны баримтыг хангахад ашиглахаар байна. 

Бүс нутгийн улирлын хур тунадасын хэв шинжийн ялгааг олж харахын тулд орон 
нутгийн ус цаг уурын байдал цаг хугацааны уртад ямар өөрчлөлтөнд орсныг илүү 
сайн ойлгох нь чухал ач холбогдолтой. Уламжлалт дендроклиматологийн 
шинжилгээгээр нийт цагиргийн өргөний хэмжүүрийг уур амьсгалын хувьсагчид 
болох температур ба хур тунадас зэрэгт харилцан хамааруулдаг (i.e., Fritts, 1976). 
Зуны улирлын (өнгөрөгч ба тухайн жилийн) хур тунадас модны нийт цагирагтай 
хүчтэй харилцаатай байдагтай холбогдуулан Монголын өнгөрсөн үеийн хур 
тунадасын байдлыг сэргээн тогтооход нийт цагиргийн өргөнийг ашигладаг байжээ 
(e.g. Jacoby et al., 1999; Pederson et al., 2001). 

Нэлээд сүүлийн үеийн судалгаагаар, ялангуяа хур тунадас жилд хоёр удаагийн, 
муссоны хэв шинжтэй байх бүс нутагт, модны нийт цагиргийн өргөнийг бодвол 
модны цагиргийн бүрэлдэхүүн дэх эртний өсөлт болон оройн өсөлтийн өргөн нь 
улирлын хур тунадастай харилцан хамаарал ялгаатай, мөн ихэнхдээ илүү сайн 
харилцан хамааралтай болохыг дэвшүүлэв (Meko and Baisan, 2001). Ялангуяа 
Америкийн Баруун-Өмнөд хэсэгт, сэрүүн улирлын хур тунадасын хэв шинжтэй илүү 
харилцан хамааралтай модны нийт цагиргийн өргөнөөр дулааны улирлын хур 
тунадасын хэв шинжийг сэргээн тогтоох оролдлого хийж байхад дээр дэвшүүлсэн 
санаа онцгой ашигтай болох нь нотлогдов (Stahle et al., 2009, Griffin et al., 2011). 
Монголд улирлын температур болон/буюу хур тунадасын хэв шинжийг судлахдаа 
эртийн өсөлт, оройн өсөлтийг ашигласан цөөн хэдэн судалгаа л бий (De Grandpré et 
al., 2011; Dulamsuren et al., 2011; Khishigjargal et al., 2014). Бидний энэ судалгааны 
зорилго бол Монголд саяхан цуглуулсан модны голын нийт, эртийн өсөлт болон 
оройн өсөлтийн цагиргийн өргөн нь бүс нутгаас авсан улирлын хур тунадасын 
өгөгдөлтэй ямар харилцан хамааралтай болохыг ирээдүйн ус цаг уурын сэргээн 
тогтоолтод ашиглах боломжийг бүрдүүлэх зорилготойгоор шинжлэн судлах юм. 
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СУДАЛГААНЫ АРГАЧЛАЛ 

Судалгаа хийсэн газар болон модны гол 
Модны голыг Монголын Хангайн нурууны бүс нутаг, Баянхонгор аймгийн 

Эрдэнэцогт сумын Жаргалант багаас ойролцоох уулын хуурай газрын 25 Сибирь 
шинэс модноос (Larix sibirica) 2012 оны 6 сард цуглуулсан (График 1). Хөгшин 
моддын гол ерөнхийдөө өмхрсөн бөгөөд ойн нэгжийг тайрсан болоод түймэрт 
түлэгдсэн тэмдгүүд илүү өндөрлөг газрын хэд хэдэн хожуул ба модны гол дотор 
үзэгдэж байсан. Мод хөгшрөх тусам цагиргийн оройн өсөлт нь тогтворшоод, 
цагиргийн өргөнийх хэмжээ багасах төлөвтэй байдаг тул шинжилгээнд цуглуулсан 
анхны 53 голоос 16 залуу модны (ойролцоогоор 50-100 настай) голыг шинжилгээнд 
сонгосон. Илүү хөгшин моддын оройн өсөлтийн дохионы хүч ихэхдээ буурдаг 
бөгөөд илүү оновчтой хэмжилт хийхэд хүндрэл учруулдаг (Griffin et al., 2011). 

Цуврал модны голыг дендрохронологийн стандарт аргаар (e.g. Stokes and Smiley, 
1996) бэлтгэж, цагиргийн ургасан хугацааг тогтоов. R давхрага дэх dplR багцыг 
ашиглан ургасан хугацааг гар аргаар тогтоосны оновчит байдлыг статистикийн 
хувьд баталгаажуулж, мөн стандартжуулсан цагиргийн өргөн доторх уур амьсгалын 
үзүүлэлтийг давамгайлагч дохио болгон тусгаарлах зорилготой цувралын уртын 2/3 
долгионы уртад 50%-ийн давтамжтай хариу үйлдэл бүхий горвит функцийг ашиглан 
цагиргийн өргөний хэмжүүрүүдийн урт хугацааны хэв шинжийг арилгах ажилбарыг  
(detrend) хэд хэдэн давталттайгаар хийв (Cook, 1985, Bunn, 2008; Bunn, 2010; R 
Core Team, 2014). Нийт цагиргийн өргөний хронологийн дор хаяж 0.85-тай тэнцэх 
EPS дохио бүхий үнэмшилт дундаж функцийг ашиглан цувралыг давхцуулах замаар 
судалгааны газраас цуглуулсан модны голын цагиргийн эртийн, оройн өсөлт болон 
цагиргийн нийт өргөнд зориулан үнэмшилт цаглабарыг байгуулсан (e.g. Wigley et al., 
1984, Briffa and Jones, 1990; Griffin et al., 2011) (Хүснэгт 1). Тохируулсан оройн 
өсөлтийн индексийг өмнөх судалгааны арга замтай ойролцоо байдлаар судалгааны 
газрын төвшинд тооцоолсон оройн өсөлтийн өргөн нь өнгөрөгч жилийн эртийн 
өсөлтийн өргөнөөс хамааралтай байх байдлыг арилгахын тулд ийм арга хэмжээ 
авчээ (e.g. Griffin et al., 2011; Meko and Baisan, 2011; Stahle et al., 2009). 

Хур тунадасын өгөгдөл 

Монголын Хангайн бүс нутаг дахь хур тунадасын ихэнх хэсэг нь орон нутгийнхны 

тайлбар ёсоор хагас-муссон хур бороо байдлаар 4-р сараас 9-р сарын хоорондох 

хугацаанд тохиодгийг энд чийглэг улирал гэж тодорхойлсон байна. Хуурай улирал 

нь 10-р сараас 3-р сарыг дуустал үргэлжилдэг буюу шинэс модны цагиргийн тухайн 

жилийн хувьд идэвхгүй үеийн (өмнөх жилийн 10-р сараас тухайн жилийн 3-р сар 

хүртэл) ихэнх хугацааг хамаардаг. Улирлын хур тунадасыг тодорхойлохдоо 3-р 

сараас 5-р сарынхыг хаврынх, 6-р сараас 8-р сарынхыг зунынх, 9-р сараас 11 

сарынхыг намрынх, мөн 12-р сараас 2-р сарынхыг өвлийнх гэж хуваав. Хур 

тунадасын оргил хэмжээ нь ерөнхийдөө 7-8-р саруудад болдог бөгөөд бүртгэлийн 

хугацаанд үүнийг жилийн нийт хур тунадасын дунджаар 69.2%-ийг эзэлдэг болохыг 

нь тогтоов. 
Цагиргийг шинжилгээ хийхээр модны гол цуглулсан газрын хур тунадасын нийт 

хэмжээг урт хугацааны хяналт шинжилгээний гурван станцаас (Баянхонгор, Галуут 
болон Цэцэрлэг дэх) авсан үндсэн урвуу зайн ачааллыг ашиглаж, дутуй өгөгдлийг 
Дэлхийн Хур тунадасын Уур амьсгалын Төвийн (GPCC) сар тутмын солбицлын 
сүлжээний дүнгээр нөхөв (Schneider et al., 2014) (График 1). 

ҮР ДҮН 

Тухайн ба өнгөрөгч жилийн нийт хур тунадас, мөн чийглэг/хуурай улирлын 
(зургаас сарын нийт дүн) болон улирлын хур тунадас (гурван сарын нийт дүн) зэрэг 
нь тухайн жилийн нийт цагиргийн өргөн, эртийн өсөлт болон тохируулсан оройн 
өсөлтийн өргөнтэй ямар харилцан хамаартай болохыг тогтоов. Энэ өгүүллэгт 
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зөвхөн хамгийн ач холбогдолтой үр дүнг (p<0.05 төвшин дэх) оруулсан болно 
(Хүснэгт 1). Хамгийн хүчтэй харилцан хамаарал нь нийт цагиргийн болон эртийн 
өсөлтийн өргөн ба өнгөрөгч жилийн нийт, зуны болон чийглэг улирлын хур 
тунадастай эерэг хамааралтай байна. Оройн өсөлт нь өнгөрөгч жилийн зуны хур 
тунадастай эерэг харилцан хамааралтай, харин тухайн жилийн хуурай улиралтай  
(өнгөрөгч 10-р сараас тухайн 3-р сар хүртэл) сөрөг харилцан хамааралтай байна. 
Оройн өсөлтөөс ялгаатайгаар тохируулсан оройн өсөлтийн хувьд өмнөх зуны хур 
тунадастай ач холбогдолтой харилцан хамаарал ажиглагдсангүй. Харин энэ нь 
өмнөх жилийн намрын (9-р сараас 11-р сарын) хур тунадас болон хаврын (3-р 
сараас 5-р сарын) хур тунадастай сөрөг харилцан хамааралтай байсан. Оройн ба 
тохируулсан оройн өсөлтийн аль аль нь тухайн жилийн хуурай улиралтай ижил 
хэмжээ далайцын сөрөг харилцан хамааралтай байна. 

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛОН ДҮГНЭЛТ 

Чийглэг улирлын болон зуны хур тунадастай илүү сайжруулсан харилцан 
хамааралтай байх утгаар нийт цагиргийн болон эртийн өсөлтийн өргөний дүнгийн 
хооронд бага ялгаа гарч байна. Энэ нь нийт цагиргийн өргөнтэй харьцуулбал 
сэргээн тогтоох ажилбарт эртийн өсөлтийг ашиглаж нэмэлт хэмжилт хийх 
шаардлага байхгүй гэсэн санаг дэвшүүлж байна. Судалгааны газраас зүүн-хойд зүгт 
байрлах бүс нутгийн шинэс модны нийт, эртийн өсөлт болон оройн өсөлтийн (гэхдээ 
тохируулсан оройн өсөлтөд биш) цагиргийн өргөний хувьд өнгөрөгч жилийн 7-8-р 
сарын хур тунадастай илэрхий харилцан хамааралтай байх нь ажиглагджээ (De 
Grandpré et al., 2011). Түүнчлэн тус бүс нутгаас Khishigjargal et al. (2014) олж 
тогтоосноор нийт цагиргийн өргөн нь 7-р сарын (зуны гэсэн ангилалд багтсан) хур 
тунадас болон өмнөх жилийн сүүлийн улирлын (чийглэг гэсэн ангилалд багтсан) хур 
тунадастай эерэг харилцан хамааралтай байв. Тэд 12-р сарын (хуурай гэсэн 
ангилалд багтсан) хур тунадас болон цагиргийн өргөний хооронд сөрөг харилцан 
хамаарлыг олж тогтоожээ. Хэнтийн нурууны баруун хэсэгт явуулсан Dulamsuren et 
al. (2011) судалгаа нь дээрхтэй адил үр дүнтэй байсан. Хэдийгээр энд тодорхойлсон 
ёсоор хуурай улиралд 12-р сарын/өвлийн хур тунадас багтаж магадгүй боловч 
өвлийн хур тунадас болон цагиргийн өргөний ямар нэг харилцан хамаарлыг бидний 
шинжилгээний үр дүнгээр дэмжсэн зүйл байхгүй. 

Оройн өсөлт болон тохируулсан оройн өсөлт нь өмнөх жилийн чийглэг улирлын 
болон зуны хур тунадастай харилцан хамаарал ялгаатай байгаа нь эртийн өсөлт 
болон оройн өсөлтийн харилцааг харуулж байгаа бөгөөд Жаргалантаас авсан 
тэдгээр модны голын тэрхүү хамаарлыг үгүй болгох шаардлагыг илтгэж байна. 
Өмнөх жилийн нийт хур тунадас болон оройн өсөлт ба тохируулсан оройн өсөлтийн 
хооронд харилцан хамааралгүй байгаа нь магадгүй зуны чийглэг улирлын дохио 
тэмдгийн давамгайллаас, мөн эртийн өсөлт болон цагиргийн нийт өргөнийн 
тогтоцтой түүний хүчтэй харилцаа зэргээс болж байгаа байх. Хэдийгээр зуны ус 
чийгийн нөлөө нь оройн өсөлтийн тогтоц өргөн байгаад нөлөөлөх боломжтой 
боловч харилцан хамаарал үгүй байгаа нь оройн өсөлтийн хөгжилд температурын 
нөлөөллийн үр дүнгийнх байж бас магадгүй юм (De Grandpré et al., 2011). 

Өнгөрөгч жилийн зуны хур тунадас болон нийт ба эртийн өсөлтийн өргөн нь олж 
тогтоож байснаас хамгийн хүчтэй, тус тус r=0.46 болон r=0.47 коефициенттэй 
харилцан хамааралтай байсан нь Монголд урьд өмнө хийж байсан судалгаануудын 
үр дүнг баталжээ (e.g. De Grandpré et al., 2011) (Хүснэгт 1). Цагиргийн өргөний 
нэмэлт хэмжилтээр (өөрөөр хэлбэл ЭӨ, ОӨ болон ОӨт) нийт өргөний хэмжээнд 
өнгөрөгч жилийн намартай (r=-0.35 ОӨт-тэй), өнгөрөгч жилийн чийглэг улиралтай 
(r=0.37 ЭӨ-тэй), мөн өнгөрөгч жилийн нийт хур тунадастай (r=0.36 ЭӨ-тэй)  
харилцан хамаарал өсөлттэй болон/буюу ач холбогдолтой хэмжээ далайцтай 
байсныг харуулав. Энэ нь улирлын хур тунадасын хэв шинжийг сэргээн гаргахад 
эдгээр нэмэлт хэмжилтийг ашиглах шаардлагатайг улам батлав. Монголд эртийн 
болон оройн өсөлтийн илт хуваалт байгааг, мөн хур тунадас нь улирлын шинжтэй 
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болохыг эдгээр үр дүнгээр дэвшүүлж байна. Энэ нь Хангайн нурууны эрт ба сүүлийн 
улирлын хур тунадасын дохиог шинэс модны тохируулсан оройн өсөлт нь өөртөө 
шингээх чадамжтай болохыг баталж байна. 

Хэмжилт хийж болохуйц эртийн/оройн өсөлтийн бүртгэлийн уртаас хамааран, ус 
цаг уурын багаж хэрэгслийн бүртэл явагдахаас хэдэн арван жилийн өмнөх улирлын 
хур тунадасын өөрчлөлтийг шинжилж судлахад  эдгээр дүгнэлтийг ашиглах 
боломжтой. Түүнчлэн улирлын ус чийгийн хэв шинжийг зайны тандалтын 
судалгаагаар гаргасан эсвэл бусад байдлаар хэмжсэний харилцан хамаарлыг, 
тухайлбал ургамалын ногоорол болон шарлалтын хугацаа товыг тогтоох зэргээр 
харьцуулж, үүгээр эдгээр нөхцөл байдлыг өөрсдөөр дахин батлах, мөн эдгээрийн 
эрт өнгөрсөн үеийн ажиглалтыг ч хүртэл хийх боломжтой. Наад зах нь улирлын хур 
тунадасын төлөв байдлыг тогтоож, өөрөөр хэлбэл хавар буюу намрын чийглэг 
эсвэл хуурай байсан эсэхийг тодорхойлж болно. Ийм хэмжилтээр улирлын хэв 
шинжийн төлөв байдлыг (чийглэг/хуурай) чанарын аргаар харьцуулах тул энэ нь 
түүхэн зудны (өвлийн гамшиг болон малын хорогдол) талаарх ойлголтыг нэмж өгөх 
боломжтой. 

ТАЛАРХАЛ 

Судалгаанд ашиглагдсан хур тунадасын өгөгдлийг Монголын Ус цаг уур, Орчны 
хүрээлэнгээс (УЦУОХ) хангаж өгсөн Түмэнжаргалын Сүхэд, мөн доктор Стивен 
Фаснахт, Жигжидсүрэнгийн Одгарав болон Жамьянхуягийн Сүхбаатар (уг багт мөн 
хоёрдугаар зохиогч Ниа Венабл багтсан болно) нараас бүрдсэн модны гол 
цуглуулах ажлын багийнханд зохиогчдын зүгээс талархал илэрхийлж байна. Модны 
голыг боловсруулах био-газарзүйн лабораторийг Колорадо Мужийн Их Сургуулийн 
Антропологийн Тэнхимийн доктор Жейсон Сийболд хангаж тусалсан. Түүнчлэн 
Рокки Уулын Модны Цагиргийн Судалгааны газрын доктор Питер Браунд модны 
голын ургасан хугацааг тогтоох болон шинжилгээний үйл явц зэрэгт өөрийн ойлголт 
мэдлэг, зөвлөмжөөсөө хуваалцаж тусалсанд нь талархаж байна. Модны цагиргийн 
өгөгдөл цуглуулж эмхтгэх ажлыг Монгол Судлалын Америкийн Төвийн (ACMS) АНУ-
Монголын Талбарын Судалгааны Хамтын Ажиллагааны Хөтөлбөрөөс, мөн 
Үндэстний Шинжлэх Ухааны Сангийн Хүн Байгалийн Хосолсон Системийн 
хөдлөлзүйн хөтөлбөрөөс (тэтгэлэг BCS-1011801, удирдагч доктор Мариа 
Фернандез-Гименез) санхүүжүүлсэн. Өгүүллэгийг хянан тохиолдуулсан хоёр нэр үл 
заасан шүүмжлэгчид талархал илэрхийлж байна. 
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Хүснэгт 1. Модны цагиргын төрлүүд (индексууд) болон улирлын хур тунадасын 

хоорондох ач холбогдолтой харилцан хамаарал. Энд (c) болон (p) гэдгээр тухайн ба 
өнгөрөгч жилийн хур тунадас, мөн модны цагиргийн төрөл тус бүрт зориулсан 

цаглабарын статистик багтсан байна. Жич: EPS-ээр тухайн цаглабар нь (моддын 
хязгаарлагдмал тоонд үндэслэсэн) онолын хувьд төгс цаглабарыг хэр сайн төлөөлж 

буйг тооцоолдог. R-үе давхрага бол нэг модны гол хоорондын дундаж харилцан 
хамаарлыг (R-үе давхрага дотор), өөр моддын гол хоорондын дундаж харилцан 
хамаарлыг (R-үе давхрага хооронд) болон цаглабарын үр нөлөөт дохиог (R-үе 

давхрага үр нөлөөтэй) илэрхийлдэг хэмжүүр юм. 

 

 

Цагиргийн 
нийт 
өргөн 

Эртийн 
өсөлтийн 

өргөн 

Оройн 
өсөлтийн 

өргөн 
Тохируулсан 
оройн өсөлт 

Улирлын харилцан 
хамаарал 

Хавар (c) -- -- -- -0.29 

Зун (p) 0.46 0.47 0.29 -- 

Намар (p) -- -- -- -0.35 

Чийглэг (p) 0.36 0.37 -- -- 

Хуурай (c) -- -- -0.32 -0.34 

Нийт (p) 0.34 0.36 -- -- 

Цаглабарын 
статистик 

EPS 0.86 0.85 0.81 -- 

R-үе 
давхрага 

дотор 
0.71 0.68 0.51 -- 

R-үе 
давхрага 
хооронд 

0.42 0.40 0.32 -- 

R-үе 
давхрага үр 

нөлөөтэй 
0.50 0.48 0.42 -- 
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Зураг 1. Монголын Хангайн нурууны бүс нутагт модны дээж авсан байршил (гурвалжин дүрс) 

болон ус цаг уурын станцуудын байрлал (дугариг дүрс). 
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