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Мэдээлэлд тавих шаардлага – 
NSF 
  Судлаачид нь Үндэсний Шинжлэх Ухааны 
Сангийн тэтгэлгийн хүрээнд хийгдсэн буюу 
цуглуулсан анхдагч мэдээллүүдийг бусад 
шинжлэн судлаачидтай харилцан солилцож 
хамтран ашиглана. 

 Мэдээллийн Менежментийн Төлөвлөгөө 



Мэдээллийн сан үүсгэх 
  Өгөгдлийн журам   
  Хээрийн судалгааны материал 
◦  Нийгэм, экологи, физик өгөгдлүүд цуглуулах 
◦  Өгөгдөл цуглуулах маягт 
◦  Чанарын үнэлгээ/чанарын хяналт (ЧҮ/ЧX) 

  Мэдээлэл дамжуулах, урьдчилан боловсруулах 
  Мэдээллийн сангийн зохион байгуулалт 
◦  Мэдээллийн сангийн схем/уялдаа 

  Мэдээллийг ашиглах боломж 



Мэдээллийн хуудас: 1-р сарын 31, 2011 

Улсын байгууллагуудад 
байгаа мэдээллүүд 

Өгөгдлийн мэдээлэл: 
Огноо, эх үүсвэр, төвшин, хэмжээ, давтамж, 
проекц, хэмжигдэхүүн, өгөдлийн формат 
(вектор, растер) 

Хээрийн 
судалгааны 
материалууд 

Өгөгдлийн мэдээлэл: 
Төвшин, хэмжигдэхүүн/
үзүүлэлт 
(та юуг цуглуулж байна вэ?) 

Айл өрх 
Малчдын бүлэг 

Сум 

Загварчлалын 
бүтээгдэхүүн  

Хүлээгдэж буй үр 
дүн: хэмжигдэхүүн 
 

Судалгааны янз бүрийн 
үе шатанд таны 

мэдээлэл өгөгдлүүд 
хэрхэн 

боловсруулагдах вэ? 

Мэдээлэл хадгалахад шаардагдах зүйлс  
Өгөгдлийн мэдээлэл: онцлох мэдээлэл  
Мэдээлэл боловсруулах бүдүүвч 

 
Бэлчээр  

Экологийн өгөгдөл 

Загварчлалын багц/
Боловсруулалт ын 

арга 



Мэдээллийн сан үүсгэх 
  Бидний орон зайн хэмжээс юу вэ? 
  Бидний судалгаа шинжилгээний нэгж юу 
вэ? 

  Бидний мэдээлэлд ямар нийтлэг чанарууд 
байна вэ? 

  Бидний мэдээллийн үндсэн шинж нь юу 
вэ? 

  Бидний хязгарлагдмал байдал юу вэ? 



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) 



Мэдээллийн санд нэмэгдэх бусад зүйлс:  

◦  Системийн бусад хил зааг 
◦  Системийн экологийн бүрэлдэхүүн 
  Биологийн болон физик бүрэлдэхүүн хэсэг 
◦  Системийн ажиллагаа ба түүнийг өөрчлөгчид 
◦  Энэхүү ажиллагааны улмаас өөрчлөгдөх системийн 
гол үзүүлэлтүүд 
◦  Системийн гол хөдөлгөгч хүч 
◦  Тухайн орон нутгийн хүмүүсийн ашиглаж буй болон 
санааг нь зовоож буй экосистемийн үйлчилгээ ба 
нөөц баялаг 



НТБНМ/ Уламжлалт 
хөрш саахалт 

Сум 

Малын 
шинж 
чанар Малчин өрхүүд 

Асуулга Малын 
хэмжүүр 

Бэлчээрийн газар 
нутаг 

Бэлчээр 
Нүүдлийн зам 
Уст цэгүүд 

Экологийн бүс/Уур амьсгал/Ус зүй 
(бэлэн байгаа мэдээллүүд) 

Экологийн талбай 
Талбайн 
өгөгдлүүд  

Нийт малчид 

Фокус бүлэг 

Усны 
хэмжилтүүд 

Анхдагч мэдээллийн бүдүүвч 

Хүн ам зүйн/ Эдийн засгийн/
Нийгмийн (бэлэн байгаа 

мэдээллүүд) 

Туслах  усан 
сан 

Цуглуулах 
мэдээллүүд 

Судалгаа 

Асуулга 



ГМС - Үндсэн хэрэгсэл 
  Ижил төстэй сайтууд үүсгэх 
◦  Харилцан үйлчлэлийг тодорхойлох ба харьцуулах өгөгдөл 
цуглуулах 

◦  Хамтын мэдээллийн сангийн шаардлага 
◦  Хоорондоо уялдаатай мэдээллийн сан үүсгэх 

  Олон хэмжээс 
◦  Хугацаа, орон зай 

  Олон хил зааг 
◦  Хоорондын харилцаа холбоо 

  ГМС-ийн загварууд 
◦  Нэгдсэн мэдээллийн сан/Давхарласан судалгаа  

  Геологийн дүрслэл 
◦  Нэгдсэн зураглал 



Хил заагийг үнэлэх таамаглал: 
  Таамаглал 1: Судалгааны нэгж 
◦  ГМС-ийг ашиглах замаар физик, экологи, нийгэм, улс 
төрийн хил заагийг давхцуулан шинжилгээ судалгаа хийх  

  Таамаглал  2: Хил давсан шилжилт хөдөлгөөн 
◦  Хил заагийн ирмэгийн нөлөө   
◦  Экологи ба нийгмийн градиент өөрчлөлт 
◦  Цаг хугацаа ба орон зайн уялдаа холбоо  

 
  3-хэмжээст дүрслэл 



Судалгааны	  газрууд 



НТБМ- тэй сум 
НТБМ- гүй сум 

НТБМ  
байгууллага 

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 





Шатлуур буюу градиент 
 Экологийн шатлуур  
◦  Газрын өндөрлөгийн дагуух ургамлын 
хэв маяг 

 Уст цэгүүд 
 Нийгмийн шатлуур 
◦ Зохион байгуулалттай холбоотой 
улирлын нүүдлийн хэв маяг 

 Хил заагийн ирмэгийн нөлөө 



Газар зүйн-орон зайн шинжилгээ 

  Хил заагийн топологи 
  Нийгэм, экологи, физик 

  Физик ба нийгмийн орчны солбилцол  
  Газар зүй, экосистем, усны сав газар 

  Хэсэгчилсэн судалгааны давхцал 
  Давхцал, тохироо, дутагдалтай хэсгүүдийг тодорхойлох 

  Хил заагийн уялдаа холбоог илрүүлэх 
  Институцын хэлцлээр босоо холбоосыг үүсгэх 

  Хамтрах/ зөрчилдөх хэсгүүдийг илрүүлэх 
  Дүрслэл, зураглал 


