
MOR2 ТӨСЛИЙН	  УУЛЗАЛТ: 
	  ЗОРИЛГО,	  ЗОРИЛТУУД	  
	  ҮЗЭЛ	  БАРИМТЛАЛ	  

ТААМАГЛАЛ	  БА	  СУДАЛГААНЫ	  ЗАГВАР 

6-‐р	  сарын	  13,	  2011	  Улаанбаатар	  хот 



Тойм 

 	  	  Зорилго,	  зорилтууд	  
 	  	  Үзэл	  баримтлал	  
 	  	  Судалгааны	  асуултууд	  
 	  	  Судалгааны	  ерөнхий	  загвар	  
 	  	  Дэвшүүлж	  буй	  таамаглал,	  аргазүй	  
 	  	  Гарах	  үр	  дүн 



Төслийн	  зорилт 

1. Монголын	  бэлчээрийн	  нийгэм-‐экологийн	  систем	  нь	  уур	  
амьсгалын	  өөрчлөлтөнд	  хир	  зэрэг	  эмзэг	  болохыг	  
судлах 

2. НТБМ	  нь	  Монголын	  бэлчээрийн	  системийн	  сэргэн	  
шинэчлэгдэх	  чадварт	  хэрхэн	  нөлөөлөхийг	  судлах 

3. Байгалийн	  шинжлэх	  ухаан	  ба	  бодлого	  
боловсруулагчдын	  хоорондын	  уялдааг	  бэхжүүлэх 

4. Энэ	  төсөлд	  оролцож	  буй	  Монгол,	  Америкийн	  
судлаачид	  ба	  оюутнуудад	  хүн-‐байгалийн	  нийлмэл	  
системийн	  судалгаа	  хийх	  чадварыг	  эзэмшүүлэх	  

 



Малчид 

Бэлчээрүүд 

Нийгмийн систем 

Экосистем 

Менежментийн 
 шийдвэр  
ба үйлдэл 

Мал сүрэг ба 
экосистемийн 
хариу үйлдэл 

Уур амьсгал ба цаг уур 
уур амьсгалын өөрчлөлт, гамшигт үзэгдлүүд 

Зах зээл, Бодлого, Нийгмийн хандлага 
Эдийн засаг ба улс төрийн хүчин 

(Based on design 
by L. Huntsinger) 



Малчид 

Бэлчээрүүд 

Нийгмийн систем 

Экосистем 

Менежментийн 
 шийдвэр  
ба үйлдэл 

Мал сүрэг ба 
экосистемийн 
хариу үйлдэл 

Уур амьсгал ба цаг уур 
уур амьсгалын өөрчлөлт, гамшигт үзэгдлүүд 

Зах зээл, Бодлого, Нийгмийн хандлага 
Эдийн засаг ба улс төрийн хүчин 

(Based on design 
by L. Huntsinger) 



Малчид 

Бэлчээрүүд 

Нийгмийн систем 

Зах зээл, Бодлого, Нийгмийн хандлагууд 
                Эдийн засаг ба улс төрийн хүчин 

(Based on design 
by L. Huntsinger) 

Уур амьсгал ба цаг уур 
уур амьсгалын өөрчлөлт, туйлын гамшигт үзэгдлүүд 

Мал сүрэг ба 
экосистемийн 
хариу үйлдэл 

Менежмэнтийн 
 шийдлүүд  
ба үйлдлүүд 

Экосистем 



Ерөнхий	  бүдүүвч 



Судалгааны	  асуултууд 

1.  Монголын	  бэлчээрийн	  нийгэм-‐экологийн	  систем	  нь	  уур	  
амьсгалын	  өөрчлөлтөнд	  хир	  зэрэг	  өртөх	  болон	  тэсвэрлэх	  	  вэ?	  

2.  Нутгийн	  иргэдийн	  бүлэг,	  нөхөрлөлд	  түшиглэсэн	  бэлчээрийн	  
менежмент (НТБМ)	  нь	  хос	  системийн	  сэргэн	  шинэчлэгдэх	  
чадварыг	  нэмэгдүүлэх	  үү? 

3.  Сэргэн	  шинэчлэгдэх	  чадварыг	  ойлгож	  түүнийг	  удирдахад	  цаг	  
хугацаа	  ба	  орон	  зайн	  хувьд	  ялгаатай	  байдал,	  физик,	  экологи	  ба	  
нийгмийн	  	  нөлөөллүүд	  ямар	  үүрэг	  гүйцэтгэх	  вэ? 

4.  Хувилбар	  зохиож	  загварчлал	  хийснээр	  тухайн	  	  төвшинд	  болон	  
төвшин	  дамнан	  суралцах,	  мэдлэгээ	  нэгтгэх,	  дасан	  зохицох	  
чадварыг	  сайжруулж	  чадах	  уу?	  



Судалгааны	  загвар 



Судалгааны	  загвар 

  Улсын	  хэмжээнд	  хийх	  харьцуулсан	  судалгаа	  
 3	  экологийн	  бүс	  (уул/ойт	  хээр,	  хээр,	  цөлийн	  хээр)	  
 Бүс	  бүрт	  НТБМ-‐тэй	  болон	  НТБМ-‐гүй	  хос	  сумыг	  сонгоно 

  Олон,	  давхарласан	  хэмжээст	  загвар 
 36	  сум	  (18	  нь	  НИТБМ-‐тэй,	  18	  нь	  НИТБМ-гүй)	  
 162	  бүлэг,	  нөхөрлөл/	  уламжлалт	  малчдын	  бүлэглэл	  	  
 810	  малчин	  өрхүүд	  (бүлэг	  бүрт	  5)	  
 486	  экологийн	  талбан	  (бүлэг	  бүрт	  3)	  

  Ирээдүйн	  цаг	  хугацааны	  туршид	   
 Алсаас	  тандан	  судлах	  ба	  загварчлах	  
 Сумын	  статистик 



Судалгааны	  түүвэрлэлт 
  Бүлэглэх	  

  Экологийн	  бүсээр	  
 НТБМ	  байгаа	  ба	  байхгүйгээр	  
 НТБМ	  группын	  төрлөөр	  (бэлчээр	  ашиглах	  хэсэг,	  малчдын	  бүлэг,	  
нөхөрлөл)	  

  Экологийн	  өөрчлөлтийг	  ажиглахын	  тулд	  	  бүс	  болгонд	  
давтагдах	  хос	  сумдыг	  зориудаар	  сонгоно	  

  Сум	  бүрт	  5	  НТБМ	  бүлгийг	  эсвэл	  уламжлалт	  малчин	  айлын	  
хөршүүдийг	  санамсаргүй	  сонгоно	  

  Бүлэг	  /	  хөрш	  бүрт:	  
  1	  өвөлжөөг	  экологийн	  судалгаанд	  (3	  талбай/бэлчээр)	  
  5	  малчин	  өрхийг	  нийгэм-‐эдийн	  засаг,	  МАА	  бүтээгдэхүүний	  
судалгаанд	  сонгоно 



НТБМ-тэй (18	  газар)	   

НТБМ	  -гүй	  (18	  газар) 

	  	  	  Аймаг Сум 

Газрын	  сонголт:	  
АНХАН	  ШАТНЫ	  ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	  

Санхүүжүүлэгч	  &	  бүлэг	  нөхөрлөлийн	  
төрөл:	  
• 	  	  UNDP (SGM/SLM)= малчдын	  бүлэг	  
• 	  	  SDC-GG= Бэлчээр	  ашиглагчдын	  хэсэн	  
• 	  	  WCS= Нөхөрлөл	  
• 	  	  GTZ= Нөхөрлөл	  

•  	  Уул/Ойт	  хээр	  
• 	  	  Хээр	  
• 	  	  Цөлийн	  хээр 

Төслийн	  
хугацаа	  	  
>	  5	  жил	  
>	  5	  жил	  

ХОЁРДОГЧ	  ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	  
Газар	  зүйн	  тархалт:	  
Төв,	  Зүүн 
 

Бусад	  үзүүлэлтүүд:	  
Өмнөх	  судалгааны	  харилцаа	  холбоо	  
Одоо	  байгаа	  өгөгдлүүд,	  судалгааны	  
материал	  
Тухайн	  нутаг	  дахь	  бусад	  судалгаанууд 

Цаашид	  харгалзах	  
зүйлс:	  
Зуд	  
Усны	  ай	  сав	  газар 

Улс	  төрийн	  хил	  зааг	   Нутгийн	  иргэдийн	  нөхөрлөл	   Экологийн	  бүс	  

paired	  



НТБМ-‐	  тэй	  сум 
НТБМ-‐	  гүй	  сум 

НТБМ 

Уламжлалт	  
хөрш	  саахалт 



Бүлэг	  	  4 

Бүлэг	  	  2 

Бүлэг	  	  3
 

Олон	  НТБМ	  	  
байгууллага	  бүхий	  
эсвэл	  уламжлалт	  
хөрш 
саахалт  



НИТБМ 
байгууллага 
эсвэл хөрш 
саахалтын нийгэм-
эдийн засгийн 
системийг 
тодорхойлохын 
тулд: 
•   5 өрхийн асуулга  
•   нэг юмуу түүнээс 
дээш айлын 
ашигладаг 
өвөлжөөнд 1км урт 
огтлолын дагуу 3 
экологийн 
талбайд судалгаа 
хийх  
•   Ярилцлага, 
бүлгийн 
хэлэлцүүлэг 
•   Судалгаанд 
оролцсон айл 
өрхийн мал сүргийн 
хэмжилтүүдийг 
авах (эцэслэн 
шийдэгдээгүй) 

2 
3

4 
5

1 

НТБМ 
байгуулла
га  
эсвэл хөрш 
саахалтын
хан 

Plot 1 
100 m 

Plot 2 
500 m 

Plot 3 
1000 m 



Судалгаа	  хийх	  нэгж 

Судлагдах  нэгж Хүн Мал Бэлчээр 

Сум Сум Сумын мал 
сүрэг 

Сумын газар нутаг 

НТБМ 
байгууллага эсвэл  
хөрш саахалт  

НТБМ 
байгууллага 
эсвэл уламжлалт 
хөрш 
саахалтынхан 

Хэд хэдэн 
малын сүрэг 

Өвлийн бэлчээр  

өрх Айл өрх Айл өрхийн 
мал 

Өвлийн бэлчээр  

Хэмжилт хийх 
буюу судлах нэгж 

Хүн (асуулганд 
хамрагдсан) 

Мал (хэмжилт 
хийсэн) 

Экологийн талбай 
(хэмжилт хийсэн) 



А 1. Монголын бэлчээрийн нийгэм-экологийн систем 
нь уур амьсгалын өөрчлөлтөнд хир зэрэг өртөх вэ / 

тэсвэрлэх  вэ? 
 

Таамаглал:	  
 Уyр	  амьсгалын	  өөрчлөлт	  нь	  Монголын	  бэлчээрийг	  илүү	  
хэврэг,	  эмзэг	  болгож	  байна	  
	  
Бэлчээрийн	  экосистемийн	  эмзэг	  байдлыг	  хэрхэн	  судлах	  
вэ?	  
 	  	  Ус,	  цасны	  бүрхэц	  
 	  	  Ургамалжил	  	  
 	  	  Тэнцвэрт	  ба	  тэнцвэрт	  бус	  бэлчээрийн	  талбай	  
 	  	  Хөрс 

 



Дэд	  таамаглал	  1А:	  Уур	  амьсгалын	  өөрчлөлт	  ба	  бэлчээрийн	  хэлбэлзэл	  
	  	  	  	  	  	  Уур	  амьсгалын	  өөрчлөлт	  нь	  хуурай	  хээрийн	  бүс	  нутгийг	  тэлэн	  	  ургацын	  

хэлбэлзэл	  ихсэхийн	  хирээр	  тэнцвэрт	  бус	  бэлчээрийн	  тархац	  	  нь	  орон	  
зайн	  хувьд	  нэмэгдэж	  байна.	  

	  
Дэд	  таамаглал	  1А-‐г	  хэрхэн	  шалгах	  вэ: 
1.  NDVI-‐ийн	  цөлөөс	  уулын	  хээр	  хүртэлх	  цаг	  хугацаа	  болон	  орон	  зайн	  

хэлбэлзлийг	  зайнаас	  тандан	  судлах	  аргаар	  анализ	  хийх	  
2.  Сонгосон	  талбайд	  ургамал	  ба	  хөрсний	  шинж	  чанарын	  өөрчлөлтийг	  

хэмжих	  (Жинст,	  Их	  Тамир)	  
3.  Усны	  эх	  үүсвэр	  болон	  өвөлжөөнөөс	  	  алслагдах	  байдлаар	  бэлчээрийн	  

ургамлын	  бүрэлдэхүүнийг	  харьцуулан	  судлах	  
4.  Малчдаас	  ургамлын	  болон	  хөрсний	  өөрчлөлтийн	  талаарх	  цаг	  

хугацааны	  өөрчлөлтийн	  тухай	  ярилцлага	  авах 

А 1. Монголын бэлчээрийн нийгэм-экологийн систем нь уур 
амьсгалын өөрчлөлтөнд хир зэрэг өртөх болон тэсвэрлэх  вэ? 

 



Дэд	  таамаглал	  1Б:	  Уур	  амьсгалын	  өөрчлөлт,	  цасан	  бүрхүүл	  болон	  
гадаргын	  ус	  

Уур	  амьсгалын	  өөрчлөлт	  нь	  цасан	  бүрхүүл	  болон	  гадаргын	  усны	  
хэмжээг	  өөрчлөлт	  оруулж	  байна.	  

Дэд	  таамаглал	  1Б-‐г	  шалгах:	  
1.  Статистик	  аргад	  үндэслэн	  ус,	  цаг	  уурын	  өөрчлөлтийг	  

тодорхойлно:	  өдөр	  тутмын	  урсгал,	  температур,	  тунадас	  
	  
2.  Жижиг	  оврын	  ус	  цаг	  уурын	  хэмжилтүүдийг	  ашиглан	  малчдад	  	  

мэдээлэл	  хүргэх	  ба	  загварчлал	  хийх	  	  
3.  Усны	  ай	  сав	  газруудын	  ус	  зүйн	  загварчлал	  
4.  Цасан	  бүрхүүл,	  ган,	  зудны	  өөрчлөлтийг	  судлах 

А 1. Монголын бэлчээрийн нийгэм-экологийн систем нь уур 
амьсгалын өөрчлөлтөнд хир зэрэг өртөх болон тэсвэрлэх  вэ? 

 



A2. Нутгийн иргэдийн бүлэг, нөхөрлөлд түшиглэсэн 
бэлчээрийн менежмент (НТБМ) нь хос системийн сэргэн 
шинэчлэгдэх чадварыг нэмэгдүүлэх үү? 
 

2А.	  Даван	  туулах	  чадварыг	  үнэлэх	  таамаглал: 
  НТБМ	  нь	  хос	  системийн	  дасан	  зохицох	  чадварыг	  
нийгэм	  ба	  экологийн	  хоорондын	  зохилдлогоог	  нь	  улам	  
сайжруулах	  замаар	  нэмэгдүүлэх	  болно 

2Б.	  НТБМ-ийн	  үр	  дүнг	  үнэлэх	  таамаглал: 
 Бүлгийн	  газар	  нутаг	  ба	  гишүүний	  тоо,	  арга	  туршлага	  ба	  
бусад	  зохион	  байгуулалтын	  хүчин	  зүйлсээс	  шалтгаалж	  
НТБМ	  нь	  нөлөөлөл	  ба	  үр	  дүнгийн	  хувьд	  өөр	  хоорондоо	  
ялгаатай	  байх	  болно 

 



А2. НТБМ-ийн сэргэн шинэчлэгдэх чадамж ба  
НТБМ-ийн үр дүнгийн талаарх таамаглал 

СУДЛАХ  
АРГА 

Урьд 
байсан 
нөхцөл 

НТБМ 
байсан/
байгаагуй 

Байгууллагын 
модел, бүтэц 

& үйл 
ажиллагаа 

Богино 
хугацаанд 
гарах үр 
дүн 

Урт 
хугацаанд 
гарах үр 
дүн 

Үр дүн 

ХЭМЖИГД
ЭХҮҮН 

СУДЛАХ  
АРГА 

СУДЛАХ  
АРГА 

СУДЛАХ  
АРГА 

СУДЛАХ  
АРГА 

СУДЛАХ  
АРГА 

= Таамаглаж буй хамараал  = шинжилгээ хийсэн хэмжигдэхүүний  
хамаарлыг нь тогтоох  

= Ойлголтыг шинжлэн судлах =боловсруулалт хийхийн тулд  
 хэмжилт хийж дата үүсгэх 

 

ХЭМЖИГД
ЭХҮҮН 

ХЭМЖИГД
ЭХҮҮН 

ХЭМЖИГД
ЭХҮҮН 

ХЭМЖИГД
ЭХҮҮН 

ХЭМЖИГД
ЭХҮҮН 



Сумын 
статистик, 
Зайнаас тандан 
судлах, 
ярилцлага 

УРЬД БАЙСАН 
НӨХЦӨЛ 
(Нийгэм, экологи, 
эдийн засгийн) 

НИТБМ 
БАЙГУУЛЛАГА 
БАЙСАН/БАЙ-

ГААГУЙ 
Тийм /үгүй 

Төслийн 
ажилчид 
шалгасан 
НТБМ-ийн 
мэдээллийн 
сан 

БҮТЭЦ & ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА, 
НТБМ МОДЕЛ 
(БАГ, МБ, 
Нөхөрлөл) 
 

Гишүүнчлэл, 
оролцоо, үйл 
ажиллагаа 
г.м. 

Фокус бүлэг, 
ярилцлага, 
ахлагчид тавих 
асуулт 

БОГИНО 
ХУГАЦААНЫ ҮР 
ДҮН 
Менежментийн 
арга 

УРТ ХУГАЦААНЫ 
ҮР ДҮН 
Одоогийн нийгэм, 
экологи, эдийн 
засгийн байдал 
 

ҮР ДҮН 
Менежментийн 
төлөвлөгөө, 
дүрэм, хяналт & 
шалгалт г.м. 
 

Дүрмийн 
агуулга, 
төлөвлөгөө, 
хяналт, 
шалгалт г.м. 

Нүүдлийн хэв 
маяг, 
бэлчээрийн 
даац, сүргийн 
бүтэц, нөхөн 
сэргээх 

Өрхийн асуулга, 
фокус бүлэг, 
ярилцлага, 
ахлагчид тавих 
асуулт 

Өрхийн 
асуулга, 
экологийн 
судалгаа, 
сумын 
статистик 

Нийгмийн 
капитал, зөрчил, 
өрхийн орлого, 
ядуурал, 
ургамлын бүрхэвч 
ба төрөл зүйл 

Зөрчлүүд 
ядуурал, 
ажилгүйдэл, 
ургамлын 
бүрхэвч ба 
төрөл зүйл 

Тийм / 
үгүй 

А2. НТБМ-ийн сэргэн шинэчлэгдэх чадамж ба  НТБМ-
ийн үр дүнгийн талаарх таамаглал - Тухайлбал 

Фокус бүлэг, 
ярилцлага, 
ахлагчид тавих 
асуулт 



А2.	  Логик	  загвар	  -‐	  Нийгмийн	  хэмжүүр 

УРЬД БАЙСАН 
НӨХЦӨЛ 
(Нийгэм, 
экологи, эдийн 
засгийн) 

НТБМ 
БАЙГУУЛЛАГА 
БАЙСАН/БАЙ-

ГААГУЙ 
Тийм /үгүй 

БҮТЭЦ, ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА
, хэдбэр 
(БАХ, МБ, 
Нөхөрлөл) 
 

Гишүүнчлэл 
оролцлого 
үйл 
ажиллагаа 
зүй тогтол 
г.м. 

Дүрмийн 
агуулга, 
төлөвлөгөө, 
хяналт & 
шалгалт г.м. 

Нүүдлийн хэв 
маяг, бэлчээрийн 
даац, сүргийн 
бүтэц, нөхөн 
сэргээх үйл 
ажиллагаа 

Нийгмийн өмч, 
зөрчил, өрхийн 
орлого, ядуурал, 
ургамлын бүрхэвч 
ба төрөл зүйл 

Зөрчлүүд, 
ядуурал & 
ажилгүйдэл, 
ургамлын 
бүрхэвч ба 
төрөл зүйл 

Тийм/ 
үгүй 

БОГИНО 
ХУГАЦААНЫ ҮР 
ДҮН 
Менежментийн 
арга 

УРТ ХУГАЦААНЫ 
ҮР ДҮН 
Одоогийн нийгэм, 
экологи, эдийн 
засгийн байдал 
 

ҮР ДҮН 
Менежментийн 
төлөвлөгөө, 
дүрэм, хяналт & 
шалгалт г.м. 
 

Сумын 
статистик, 
Зайнаас тандан 
судлах, 
Ярилцлага,  
Сумын асуумж 

Төслийн 
ажилчид 
шалгасан 
НТБМ-ийн 
мэдээллийн 
сан 

Фокус бүлэг, 
ярилцлага, 
ахлагчид тавих 
асуулт 

Өрхийн асуулга, 
фокус бүлэг, 
ярилцлага, 
ахлагчид тавих 
асуулт 

Өрхийн 
асуулга, 
экологийн 
судалгаа, 
сумын 
статистик 

Фокус бүлэг, 
ярилцлага, 
ахлагчид тавих 
асуулт 



Сум 
Сумын дарга/Гол 

мэдээлэгч  

Сумын ерөнхий 
мэдээл  

Сумын статистик  

Сумын фокус групп 

Сумын асуулга 

НИТБМ байгууллага/
хөрш саахалт 

 (5) 

Бүлгийн ахлагчийн 
ярилцлага  

НИТБМ байгууллага/
хөршийн гишүүдийн 

фокус групп 

НИТБМ 
байгууллагын 
гишүүдийн бус 
ярилцлага 

Өрх гэр (ихэнх 
 сумдад 25) 

Өрхийн асуулга 

Өгөгдөл  
цуглуулах 

Тоон анализ 
хийхэд 
өгөгдлийг 
оруулах 

Сумын 
нэгдсэн 
мэдээлэл 

НТБМ 
байгууллага/ 

хөрш саахалтын 
нэгдсэн мэдээлэл 

Өрхийн 
асуулга 

Кодлох & 
дүгнэх 

Кодлох & 
дүгнэх Кодлох  

Нийгмийн судалгаанд олон хэмжээст өгөгдлүүд цуглуулах 



А2.	  Логик	  модел	  -‐	  Экологийн	  хэмжүүр 

Сумын 
статистик, 
Зайнаас тандан 
судлах, 
ярилцлага 

УРЬД БАЙСАН 
НӨХЦӨЛ 
(Нийгэм, экологи, 
эдийн засгийн) 

НИТБМ 
БАЙГУУЛЛАГА 
БАЙСАН/БАЙ-

ГААГУЙ 
Тийм /үгүй 

Төслийн 
ажилчид 
шалгасан 
НТБМ-ийн 
мэдээллийн 
сан 

БҮТЭЦ & ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА, 
НТБМ МОДЕЛ 
(БАГ, МБ, 
Нөхөрлөл) 
 

Гишүүнчлэл, 
оролцоо, үйл 
ажиллагаа 
г.м. 

Фокус бүлэг, 
ярилцлага, 
ахлагчид тавих 
асуулт 

БОГИНО 
ХУГАЦААНЫ ҮР 
ДҮН 
Менежментийн 
арга 

УРТ ХУГАЦААНЫ 
ҮР ДҮН 
Одоогийн нийгэм, 
экологи, эдийн 
засгийн байдал 
 

ҮР ДҮН 
Менежментийн 
төлөвлөгөө, 
дүрэм, хяналт & 
шалгалт г.м. 
 

Дүрмийн 
агуулга, 
төлөвлөгөө, 
мониторинг, 
шалгалт г.м. 

Нүүдлийн хэв 
маяг, 
бэлчээрийн 
даац, сүргийн 
бүтэц, нөхөн 
сэргээх 

Өрхийн асуулга, 
фокус бүлэг, 
ярилцлага, 
ахлагчид тавих 
асуулт 

Өрхийн 
асуулга, 
экологийн 
судалгаа, 
сумын 
статистик 

Нийгмийн 
капитал, зөрчил, 
өрхийн орлого, 
ядуурал, 
ургамлын бүрхэвч 
ба төрөл зүйл 

Зөрчлүүд 
ядуурал, 
ажилгүйдэл, 
ургамлын 
бүрхэвч ба 
төрөл зүйл 

Тийм / 
үгүй 

Фокус бүлэг, 
ярилцлага, 
ахлагчид тавих 
асуулт 



Сүдалгааны	  2-‐р	  асуулт 

Таамаглал 2:  НТБМ байгууллага нь нийгэм ба 
экологийн системийн хоорондын холбоос 
болдог. 
 

  НТБМ нь хос системийн дасан зохицох чадварыг 
нийгэм ба экологийн хоорондын зохилдлогоог нь улам 
сайжруулах замаар нэмэгдүүлэх болно 

Бид эдгээр холбоо хамаарлыг яаж судлах вэ? 
 НТБМ-тэй болон НТБМ-гүй сумдын малчдын  арга 
туршлагын талаарх өрхийн асуулга, фокус бүлэг 
 
 НТБМ-тэй болон НТБМ-гүй сумдын бэлчээрийн хэмжилт 

 
 



Дэд таамаглал 2А: НТБМ байгууллага ба бэлчээрийн 
экосистем 

НТБМ-тэй сум нь НТБМ-гүй сумдыг бодвол илүү гадаргын 
устай, ургамлын бүрхэвчээр илүү, илүү олон зүйлийн 
нутгийн ургамалтай ба халцгай газар багатай байна. 

 
Дэд таамаглал 2А: 
1. НТБМ-тэй ба НТБМ-гүй сумдын ургамал, хөрсний (мөн 
гадаргын ус?) харьцуулсан судалгаа   

2. Сум бүрт уст цэг болон өвөлжөөнөөс 100м, 500м, 1000 
м-ийн трансэктийн дагуух бэлчээрлэлтийн нөлөөллийг 
судлах 

 

Судалгааны 2-р асуулт 



Бид ургамалжилыг хэрхэн хэмжих вэ? (50 x 50 м талбай) 
•  Ургамалын биомасс  
•  Ургамлын бүрхэц төрөл зүйлээр болон халцгай газрын 
хэмжээгээр (талбай бүрт 50 цэгтэй 5, 50-м шугаман цэг) 

•  Бичигдээгүй ургамлыг талбайд хайх 
•  Олон настын суурь бүрхэц 
•  Бэлчээрийн малд идэгдсэн байдал - ашиглалт  
•  Төрөл зүйл – аргал, хомоолын тоо хэмжээ 
 
Бид хөрсийг яаж шинжлэх вэ? 
•  Нягтшилт 
•  Бүтэц ширхэг 
•  Нийт нүүрстөрөгч (С) 
•  Нийт азот (N) 
•  Агуулагдах фосфор (Р), кали (К) 

Судалгааны 2-р асуулт 



Судалгааны 3-р асуулт. Сэргэн шинэчлэгдэх чадварыг ойлгож ба 
түүнийг удирдахад цаг хугацаа ба орон зайн хувьд ялгаатай байдал, 
физик, экологи ба нийгмийн  нөлөөллүүд ямар үүрэг гүйцэтгэх вэ? 
 

3А. Хил заагийг үнэлэх таамаглал: 
•   Физик, экологи, улс төрийн хил зааг, нүүдэл хийдэг 
талбай ба нийгмийн бүлэглэлийн харилцан хамаарлын 
дүн шинжилгээ нь хамгийн оновчтой нэгж 
хэмжигдэхүүнийг гаргаж өгнө. 

•  3А-г хэрхэн нотлох вэ? 
GIS-ийг ашиглах замаар физик, экологи, нийгэм, улс 
төрийн хил заагийг давхцуулан шинжилгээ хийх  

 



3Б.	  Үечилсэн	  засаглалын	  шинжилгээ	  хийх	  таамаглал: 
 НТБМ	  дангаараа	  менежмент	  ба	  экологийн	  тогтвортой	  
нөхцөл	  байдлыг	  бүрдүүлэхэд	  хангалтгүй.	  	  Тогтвортой	  
байдлыг	  хангахад	  олон	  үе	  шаттай	  засаглал	  хэрэгтэй.  

3Б-‐г	  хэрхэн	  нотлох	  вэ?	  
 Хил	  зааг	  орчмын	  нөлөөлөл	  	  
 Экологи	  ба	  нийгмийн	  градиент	  өөрчлөлт	  
 Цаг	  хугацаа	  ба	  орон	  зайн	  уялдаа	  холбоо	   
 3-‐хэмжээст	  дүрслэл 

А3.	  Уян	  хатан	  тэсвэрлэх	  чадварыг	  танин	  мэдэж,	  удирдахад	  цаг	  
хугацаа,	  орон	  зайн	  хэмжигдхүүнүүд	  болон	  физик,	  экологи,	  
нийгмийн	  хүрээний	  ялгаатай	  янз	  бүрийн	  нөлөөллүүд	  юу	  вэ?	   
 



 
Хувилбар	  зохиох	  ба	  нийгмээс	  суралцах	  ёсыг	  үнэлэх	  
таамаглал:	  

 Хувилбар	  зохиох	  болон	  системийн	  загварчлалыг	  
оролцооны	  аргаар	  хийж	  гүйцэтгэснээр	  системийн	  
хувьсамтгай	  байдал,	  	  төвшин	  хоорондын	  харилцан	  
хамаарлын	  тухай	  оролцогчдын	  	  мэдлэг	  улам	  сайжирах	  
болно.	  	  	  Үүнээс	  гадна	  олон	  эх	  үүсвэрт	  ойлголт	  
мэдлэгийг	  нэгтгэх,	  дасан	  зохицохуйг	  дэмжих,	  төвшин	  
дамнасан	  засаглал	  ба	  суралцах	  ёсыг	  бий	  болгох	  болно.	    

Судалгааны	  4-‐р	  асуулт:	  	  Хувилбар	  зохиож	  загварчлал	  хийснээр	  
тухайн	  	  төвшинд	  болон	  төвшин	  дамнан	  суралцах,	  мэдлэгээ	  
нэгтгэх,	  дасан	  зохицох	  чадварыг	  сайжруулж	  чадах	  уу?	  



Судалгааны	  4-‐р	  асуулт: ерөнхийд	  нь	  
зураглахад 

Судалгаа
ны	  баг	  ба	  
түншлэгч	  
талууд 

Хамт
рагч	  

ба	  

уулза
лтанд

	  

орол
цогчи

д 

Суралцаж	  
байгааг	  чанарын	  
аргаар	  тогтмол	  

үнэлэх 

(Дахин)	  
Тодорхойлох:	  

Ойлголт	  
мэдэгдэхүүнийг	   

Оролцох:	  
Хамтран	  

загварчлал	  
гаргах	  ба	  

хувилбар	  зохиох 



Судалгааны	  4-‐р	  асуулт: ерөнхийд	  нь	  
зураглахад 

Судалгаа
ны	  баг	  ба	  
түншлэгч	  
талууд 

Хамт
рагч	  

ба	  

уулза
лтанд

	  

орол
цогчи

д 

Суралцаж	  
байгааг	  чанарын	  
аргаар	  тогтмол	  

үнэлэх 

(Дахин)	  
Тодорхойлох:	  

Ойлголт	  
мэдэгдэхүүнийг	   

Оролцох:	  
Хамтран	  

загварчлал	  
гаргах	  ба	  

хувилбар	  зохиох 

1-‐р	  жилийн	  зорилтууд:	  1.   Суурь	  үнэлгээ	  2.   Ойлголт	  мэдэгдэхүүнийг	  тодорхойлох	  3.   2,	  3-‐дахь	  жилийн	  үйл	  ажиллагааг	  төлөвлөх 



Суурь үнэлгээ: Бид одоогоор юу мэдэж байна вэ? 
1. (Дахин) Тодорхойл: 

•  Төвшин дамнан ойлголцох, мэдлэгийг нэгтгэх, дасан 
зохицоход бэлэн эсэх ба чадвар 

2. Багийн гишүүд ба оролцогчдын ойлголцох чадварыг 
дүгнэх 

-  Семинарын өмнөх ба дараахь ярилцлага ба асуулга 
-  Төслийн явцад ажиглалт хийх 
-  Явагдсан сургалт семинарыг үнэлэх 

3. Оролцох: 
-  Хувилбар зохиох цуврал семинар  
-  Хамтран загварчлах хийх (багийн гишүүдийн дунд) 
-  Сургалт ба бусад семинар/уулзалт 

Нэгдсэн дүгнэлт: Бид юу сурсан бэ/гүйцэтгэсэн бэ? 

Судалгааны	  4-‐р	  асуулт: ерөнхийд	  нь	  
зураглахад 



  Бид	  ямар	  өгөгдлүүд	  цуглуулах	  вэ?	  
 Багийн	  гишүүд,	  хамтрагчид	  болон	  сонирхогч	  талуудад	  
зориулсан	  ажиглалт,	  ярилцлага	  &	  асуулга	  	  

  Бид	  эдгээрийг	  яаж	  боловсруулах	  вэ?	  
 нээлттэй	  кодлох	  –	  өөрсдийгөө	  сайн	  ойлгох,	  бие	  
биенээсээ	  суралцах	  

 Өөрсдийгөө	  байнга	  шалгах:	  кодыг	  багийн	  гишүүдэд	  
тогтмол	  мэдээлж	  тэдний	  санал	  шүүмжийг	  авах	  	  

 Төслийн	  явцад	  сэдэв	  болон	  кодоо	  байнга	  шинэчлэн	  
сайжруулж	  байна	  

Судалгааны асуулт 4: Өгөгдөл ба 
боловсруулалт 



Гарах үр дүн  
  Нутгийн иргэдэд тулгуурласан байгууллагуудын шинжлэх 
ухааны ойлголтыг дээшлүүлж  хосолсон системүүдийн уур 
амьсгалын өөрчлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг сайжруулна 

  Нутгийн иргэдэд тулгуурласан байгууллагуудын шинжлэх 
ухааны ойлголтыг дээшлүүлж  хосолсон системүүдийн уур 
амьсгалын өөрчлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг сайжруулна  

  Нэгдсэн өгөгдлүүд цуглуулах мөн анализ хийх аргуудыг 
боловсруулах 

  Хувилбар зохиох болон загварчлалын оролцоотойгоор 
бодлогод нөлөөлөх 
  Монгол дахь НИТБМ -ийг Засгийн газарт болон 
санхүүжүүлэгчдэд таниулан мэдүүлэх 

  Монгол Америкийн их дээд сургуулийн оюутнууд, болон 
судлаачдыг сургалтанд хамруулах 

  Дунд сургуулийн багш нарыг сургалтанд хамруулах 



Гарах	  үр	  дүн 

  Нөхөрлөлд түшиглэсэн байгууллагын талаарх 
шинжлэх ухааны ойлголт ба хос системийн уур 
амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах тухай 
ойлголттой болох 

  Нэгдсэн өгөгдөл, мэдээлэл цуглуулах ба 
боловсруулах аргазүй 

  Хувилбар зохиох ба загварчлал хийснээр бодлогод 
нөлөөлөх: 
  НТБМ –ийн тухай Засгийн газар, санхүүжүүлэгч, ТББ-дад таниулан 
мэдүүлэх 

  Монгол Америкийн их дээд сургуулийн оюутан, 
судлаачдын мэргэшүүлж сургах 

  Дунд сургуулийн багш нарыг мэргэшүүлж сургах 



2011 оны хээрийн судалгааны  
хуваарь ба багууд 



2011	  оны	  хээрийн	  судалгааны	  газрууд 

Аймаг	  	   НТБМ-‐тэй	  сум	  
Судалгаанд	  

хамрагдах	  бүлгий	  тоо	   НТБМ-‐гүй	  сум	  
Судалгаанд	  

хамрагдах	  бүлгий	  тоо	  

Цөлийн	  хээр	  2011	  

Дундговь	   Өлзийт	   10	   Өндөршил	   4	  

Баянхонгор	   Жинст	   5	   Баянцагаан	   4	  

Баянговь	   5	   Баян	  Өндөр	  	   4	  

Өмнөговь	   Ханхонгор	   5	   Цогт	  Овоо	   4	  

Дорноговь	   Алтанширээ	   5	   Сайхандулаан	   4	  

Хээр	  2011	  (МБМХ)	   	  	   	  	  

Дорнод	   Дашбалбар	   2	   Чулуунхороот	   2	  

Баян	  Дун	  	   1	   Баян	  Уул	   2	  

Сэргэлэн	   ?	   Цагаан	  Овоо	   2	  

Сүхбаатар	   Баяндэлгэр	   5	   Онгон	   4	  

БҮГД	   ~40	   30	  



2012	  оны	  хээрийн	  судалгааны	  
газрууд 

Аймаг	  	   НИТБМ-‐тэй	  сум	  
Шинжлэх	  
группын	  тоо	   НИТБМ-‐гүй	  сум	  

Шинжлэх	  
группын	  тоо	  

Хээр	  2012	  

Төв	   Өндөрширээт	   10	   Эрдэнэсант	   4	  

Баянцагаан	   5	   Баян	   4	  

Уул/Ойт	  хээр 2012	  

Өвөрхангай	   Сант	   5	   Баянгол	   4	  

	  Уянга	   5	   Баян	  Өлзийт	   4	  

Архангай	   Ихтамир	   5	   Өндөр	  Улаан	  	   4	  

Тариат	   5	   Жаргалант	  	   4	  

Баянхонгор	   Эрдэнэцогт	   5	   Баян	  Овоо	  	   4	  

Гурванбулаг	   5	   Жаргалант	  	   4	  

Сэлэнгэ	   Баянгол	   5	   	  Хөтөл	   4	  

Бүгд	   50	   36	  



2011	  Хээрийн	  судалгааны	  ажлын	  хуваарь 

  4	  сарын	  3-‐11:	  Нийгмийн	  судалгааны	  сургалт,	  
хээрийн	  сургалт,	  аргазүйг	  турших	  

  4	  сарын	  18	  -‐	  6	  сарын	  30:	  Нийгмийн	  судалгааны	  
хээрийн	  ажил	  (2	  баг,	  тус	  бүр	  3	  хээрийн	  аялал)	  

  6	  сарын	  13-‐14:	  УБ-‐т	  төслийн	  багийнхны	  уулзалт	  
  6	  сарын	  15-‐18:	  Экологийн	  хээрийн	  сургалт	  
  Экологийн	  багуудын	  хээрийн	  ажлын	  хуваарь:	   

 Хээрийн	  аялал	  #1:	  6	  сарын	  21-‐7	  сарын	  дунд	  (2	  баг)	  
 Хээрийн	  аялал	  #2:	  7	  сарын	  дундаас	  -‐	  7	  сарын	  30	  (2	  баг)	  
 Хээрийн	  аялал	  #3:	  7	  сарын	  сүүлээс	  -‐	  8	  сар	  (1	  MSRM баг) 



2011	  Нийгмийн	  судалгааны	  хээрийн	  
ажлын	  багууд 

  Нийгмийн	  багийн	  үүрэг	  зорилтууд:	  
  Багийн	  ахлагч	  (1)	  

  Хээрийн	  судалгааны	  ажиллагааг	  зохицуулна	  
  Судалгааны	  ажлыг	  удирдаж,	  өрх	  айлуудыг	  сонгоно	  г.м.	  
 Өгөгдлыыд	  цуглуулах	  ажилд	  оролцоно	  
  Сум	  болон	  НИТБМ/хөршүүдийн	  хэргийг	  хариуцна	  

  Судлаачид	  (3)	  
  Ярилцлага	  хийх,	  2-‐догч	  өгөгдлийг	  цуглуулах,	  фокус	  
бүлгүүдийн	  ярилцлагыг	  бичихэд	  туслах	  

 Өрхийн	  судалгааг	  явуулах	  
  Орон	  нутгийн	  зөвлөх	  (1)	  

  Бүлгүүд,	  өрх	  айлууд	  болон	  экологийн	  судалгааны	  
газруудыг	  сонгоход	  тусална 



2011 Экологийн хээрийн судалгааны 
багууд 

  Экологийн багийн үүрэг : 
  2 Хөрсний мэргэжилтэн  

 Жижиг нүх ухна  
  Хөрсийг тодорхойлно  
  Хөрсний дээж авна  

  2 ургамалын мэргэжилтэн 
 Шугаман- цэгийн огтлолцлын судалгаа 
  Ургамлын зүйлийн баялагийн судалгаа (бүх талбайд 

  2 талбайг байгуулах, тайлбар бичих, биомасс авна, халцгай 
газрын хэмжээ 
  Зураг авна, GPS-ийн тэмдэглэл, газрын байрлал, хазайлт өнцөг 
г.м. 

  Биомассыг ургамлын аж ахуйн бүлгээр нь ялгаж авна 
  Халцгай газрын хэмжээг авна 

  1 орон нутгийн зөвлөх 
  Экологийн талбайг сонгоход тусална 

 

 



Ecological Work Participants 
Институт Оролцогч Үүрэг Баг? Хээрийн	  

аялал 1 
Хээрийн	  
аялал 2 

CSU Мариа	  Ф-‐Г Багийн	  ахлагч X X 

Робин	  Рид Багийн	  ахлагч X X 

Рэтта	  Брүегэр Ургамал? X X 

Чанцалжам Ургамал? X X 

MSRM 1	  Баг Бүгд FT 3 FT 3 

Сэргэлэн Хөрс X X 

Тирбагана Хөрс X X 

Баярмаа Ургамал X X 

Сүнжидмаа Ургамал X X 

IGE Баасандорж Хөрс X X 

Итгэлт Ургамал X X 

CES Алтанзул Ургамал 

Оюутан Ургамал 

Оюутан Ургамал 

RIAH Цэрэндаш	   Ургамал 

Гэрэлмаа Ургамал 

Лхагвасүрэн Ургамал 

WCS Вандандорж Ургамал X X 

Одгарав Ургамал X X 



Багийн бүрдэл 

Баг 1 Баг 2 
Ахлагч Maria Fернандез-G. Робин Рид 
Хөрс Баасандорж? (IGE) Дэлгэрцэцэг (IGE) 
Хөрс Төрбагана (MSRM) Сэргэлэн (MSRM) 
Ургамал Рэтта?  Чанцаа? 
Ургамал Итгэл (IGE) Вандандорж (WCS) 
Ургамал Лхагвасүрэн (RIAH) Гэрэлмаа (RIAH) +  
Ургамал Баярмаа (MSRM) Сүнжидмаа (MSRM) 
Ургамал Одгарав (WCS) Төрбат (IHM) 
Ургамал Алтанзул (CES) Цэрэндаш  (RIAH) 
Ургамал Дэжидмаа CES Оюутан 
Ургамал 


