МОНГОЛЫН БЭЛЧЭЭР БА ТҮҮНИЙ СЭРГЭН
ШИНЭЧЛЭГДЭХ ЧАДАМЖ (MOR2)
АНХДУГААР УУЛЗАЛТ

2011 оны 6 дугаар сарын 13-14
Кэмпински хаан палас зочид буудал
Улаанбаатар, Монгол

- Товч тайлан -

Энэхүү тайлан нь 2011 оны 6 дугаар сарын 13-14нд Улаанбаатар хотод Кэмпински хаан
палас зочид буудалд болсон Mонголын бэлчээр ба түүний сэргэн шинэчлэгдэх (туулах)
чадамж (MOR2) анхдугаар уулзалтын үеэр солилцсон эрдэм шинжилгээний санал
шүүмжийн товч үр дүн юм. Энэ үйл ажиллагаа нь Монголын түншүүдтэй хийх
уулзалтын анхдугаар нь билээ. Цаашид дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах вэб хуудаснаас
авна уу: http://warnercnr.colostate.edu/mongolian-rangelands-home/

1. Танилцуулга
Энэхүү тайлан нь дараах долоон гол бүлгүүдэд хуваагдана:
1. Танилцуулга болон уулзалтын тухай
2. Оролцогчид болон түнш байгууллагууд
3. Илтгэлүүд
4. Дэлхийн кафе хэлэлцүүлэг
5. Оролцогчдын үнэлгээ дүгнэлтүүд
6. Санал болгосон цаашдын үе шат
7. Хавсралтууд:
A. Уулзалтанд оролцогчдын бүртгэл
B. Уулзалтын хөтөлбөр
C. Илтгэлүүд
D. Дэлхийн кафе хэлэлцүүлгийн тойм
E. Эрдэм шинжилгээний ололт амжилтууд
Энэ тайлангийн баримтууд нь (1) илтгэлүүд, (2) оролцогчдын үнэлгээ дүгнэлтүүд,
(3) бүх бүлгийн ярилцлага дээр харилцан ярилцсан санаануудаас бүрдсэн. Хэрвээ
та уулзалтын талаар цаашид мэдээлэл авахыг хүсвэл нь Аррэн Мендезона
Аллегреттитэй amendezona@gmail.com хаягаар холбоо барина уу.

Энэхүү уулзалтын гол зорилго бол Монголын бэлчээр ба түүний сэргэн
шинэчлэгдэх чадамж (MOR2) сэдэвт хамтарсан судалгааны төслийн талаарх
сэтгэгдэл болон мэдлэгээ солилцох асуудал байв. Энэ уулзалт нь Үндэсний
Шинжлэх Ухааны Фондын олон салбарт төслийн Монгол дах байгалийн нөөцийн
менежментийн бодлогын талаарх уулзалт зөвлөлгөөн байсан юм. Уулзалтын
зорилтуудыг доор тусгав:
1. Хамтарч буй байгууллага, судлаачдын үүрэг оролцоог тодруулах ба олон
улсын салбар хоорондын судалгааны хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх
2. Судалгааны багийн эв нэгдлийг бий болгох
3. Судалгааны багийн гишүүдийн судалгааны мэдээ, тоо, материалыг эзэмших
ба ашиглах протокол боловсруулах
4. Нийтэд хүргэх мэдээллийн төлөвлөгөөг боловсруулах
Эхний өдөр, 6 сарын 13, 2011 - судалгааны багийн бүрэлдэхүүн ба хамтрагч
байгууллагуудын оролцогчид хоорондоо танилцах, судалгааны гол
зорилтуудтайгаа танилцах тал дээр төвлөрсөн. Энэ өдөр MOR2 төслийн удирдагч
доктор проф. Мариа Фернандез-Гименез төслийн зорилго, зорилт, үзэл
баримтлал, дэвшүүлж буй таамаглал, судалгааны загварын талаар илтгэл
тавилаа. Төслийн түүх болон үүрэг зорилтын талаар доктор проф. Робин Рэйд,
доктор проф. Стивэн Фаснахт, доктор проф. Жэссика Томпсон нарын гишүүд
илтгэл тавьж ярилцлага хийлээ. Илтгэлүүдийг энэ тайлангийн гуравдугаар бүлэгт
дүгнэж товчилсон байгаа.
Өглөөний илтгэлүүдийн дараагаар багийн гишүүд MOR2 төслийн тухай дэлхийн
кафе хэлбэрийн ярилцлагад оролцов. Энэхүү ярилцлагын дундуур ярилцлагыг
удирдаж буй Жэссика Томпсон багийн гишүүдийн үүрэг оролцоо болон тэдний энэ
төсөлд оруулах хувь нэмрийн талаар асууж тодрууллаа. Дэлхийн кафе
ярилцлагын үр дүнг энэ тайлангийн дөрөвдүгээр бүлэгт дурьдсан байна.
Хоёрдахь өдөр – 6 сарын 14, 2011 - судалгааны төслийн гол зорилтуудыг
Монголын бодлого зохицуулагчидтай болон хамтран ажиллагчидтай хамтран
зөвлөлдлөө. MOR2 төслийн зохицуулагч Батхишиг Байвал тухайн өдрийн
модератор/чиглүүлэгчийн үүргийг гүйцэтгэж доктор хатагтай Сауле ХХААХҮЯ-ны
дэд сайд мөн АНУ-ын Элчин сайдын төлөөлөгч доктор Сусан Руссэлл нарыг
танилцууллаа. Хоёр илтгэгч маань хоёулаа MOR2 төслийн багийнхныг Монголын
бэлчээрийн системийг нарийвчлан судлах үйл ажиллагаанд нэгдэн орж байгааг
дэмжсэн амжилт хүссэн үг хэллээ.
Монголын бодлого зохицуулагчид, мэргэжилтнүүд, болон малчдын
төлөөлөгчидөөс бүрдсэн хоёр хэсэг ярилцлагаар МOR2 төслийн ач холбогдол,
утга санаа, орон нутгийнхны оролцоо болон одоогийн бэлчээрийн тулгамдсан
асуудлуудыг ярилцлаа. Орон нутгийнхан мэдлэг туршлагаа MOR2 төслийн
багийнхантай болон түншүүдтэй хуваалцлаа.

2. Оролцогчид болон түншүүд
Улсын болон орон нутгийн Засгийн Газрын байгуулагууд, ТББ, их дээд сургуулиуд,
мөн ашгийн бус байгууллагуудын нийт 60 гаруй төлөөлөгчид энэ уулзалтанд
уригдсан. Эдгээр оролцогчид нь дараах байгууллагуудийг төлөөллөө:
• Экосистем Судлалын Төв (ЭСТ)
• Нүүдэлч Малчдын Судалгааны Төв (НМСТ)
• Колорадо Мужийн Их Сургууль (КМИС)
• Дундговь Аймгийн Өлзийт Сумын ХАА- н Газар
• Өвөрхангай Аймгийн XАА-н Газар
• Ургамал Судлалын Xүрээлэн
• Гео - Экологийн Хүрээлэн
• Газар Зүйн Хүрээлэн
• Ус Цаг Уурын Хүрээлэн (УЦУХ)
• Мянганы Сорилын Сангийн Хот Oрчмын Бэлчээрийн Төсөл
• Хүнс Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам (ХХААХҮЯ)
• Монгол Улсын Их Сургууль (МУИС)
• Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Нийгэмлэг (МБМН)
• Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль (МУХААИС)
• Шинэ Зеландын Байгалийн Хүрээлэн
• Мал Аж Ахуйн Хүрээлэн (МААХ)
• Швецарийн Хөгжлийн Хөтөлбөр (ШXX), Ногоон Алт Хөтөлбөр
• Америкийн Нэгдсэн Улсын Элчин Сайдын Яам
• Аризонагийн Их Сургууль
• Норвегийн Бeргeний Их Сургууль

3. Илтгэлүүдийн хураангуй, болон бүлгийн ярилцлагууд
Уулзалтын явцад нилээн хэдэн илтгэлүүд мөн мэргэжилтнүүдийн хоорондоо
мэдлэгээ солилцох ярилцлагууд явагдлаа. Илтгэлүүдийн хураангуй, мөн
ярилцлагуудын үр дүнг энэ бүлэгт дурьдах болно. Цаашид тодорхой мэдээлэл
авахыг хүсвэл нь илтгэлүүдийг дараах цахим хуудаснаас татаж авч
болно: http://warnercnr.colostate.edu/mongolian-rangelands-presentations/
Төслийн зорилго, зорилт, үзэл баримтлал, дэвшүүлж буй таамаглал,
судалгааны загвар.
MOR2 төслийн удирдагч доктор проф. Мариа Фернандез-Гименез төслийн
зорилго, зорилт, үзэл баримтлал, дэвшүүлж буй асуудлууд, судалгааны арга
барилын талаар илтгэл тавилаа. Төслийн санхүүжүүлэгчид болох Үндэсний
Шинжлэх Ухааны Фонд (NSF), Дэлхийн Банк (WB), CRSP гэх мэт байгууллагуудад
талархлаа илэрхийллээ.
Хувь хүний үүрэг хариуцлага
Доктор проф. Фернандез-Гименез КМИС, ЭСТ, НМСТ, УЦУХ, ШXX, МААСХ, МБМН
гэх мэт энэ тайлангийн 2-р бүлэгт дурьдсан төслийн хамтран оролцогч
байгууллагуудын үүрэг хариуцлагыг танилцууллаа. Багийн бүрэлдэхүүнүүдийн
болон хамтран оролцогчдын дунд хоорондын харилцаа холбооны чиг шугамыг
ярилцлаа.
MOR2 төслийн түүх болон цаг хугацааны хуваарь
Энэ хэсэг бол төслийн багийн гишүүд болон хамтран оролцогчид бүгд гар бие
оролцсон үйл ажиллагаа байлаа. Бүх оролцогчдоос MOR2 төсөл хэрэгжихэд
нөлөөлсөн үйл явдал, Монголын бэлчээрийн систем болон нийтэд тулгуурласан
байгалийн нөөцийн менежмент (НТБНМ)-ийн талаар бичихийг хүссэн. Эдгээр үйл
явдлууд нь 1945-2011 оны хоорондох хугацааг хамарна. Гол үйл явдлуудад
Монголын 1990 оны хувьчлал бодлогын асуудал, малчидтай хамтрах ажиллагаа,
зуд, хүчтэй шуурга, төслийн санхүүжүүлэлт, НТБНМ институтийн үүсгэн
байгуулалт зэрэг орж байна.
Хувилбар зохиох хамтын загварчилгааны үйл ажиллагаа
Доктор Жэссика Томпсон хувилбар зохиох гэдэг нь эрдэм шинжилгээ, бодлогын
шийдвэр гаргах, нийтэд тулгуурласан бэлчээрийн менежмент (НТБМ)-ийг
хослуулсан нарийн уялдаатай, хэлбэлзэл хөдөлгөөнтэй процесс болох талаар
илтгэл тавилаа. Доктор Жэссика Томпсон MOR2 төсөл нь Монголын НТБНМ, уур
амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх санал шүүмж болон хувилбаруудыг хамтран
ойлголцох процессыг бүрдүүлэх тухай дурьдсан юм.
Үр бүтээлтэй, өргөн хамралт
Доктор Робин Рэйд, MOR2 төслийн хамрах хүрээний талаар илтгэл тавилаа.
Доктор Рэйд нийгмийн хүрээ, бодлого, сургалт, мэдээлэл зэргийг хамруулсан үйл
ажиллагааны бүдүүвч схемыг танилцууллаа. Илтгэлийн гол нь бодлого шийдвэр
гаргагчид болон нийгмийн төлөөлөгчид хамтран шинэ мэдлэгийг үүсгэдэг тийм

судалгааг хамтран үүсгэхэд чиглэсэн байлаа. Төгсгөлд нь доктор Рэйд Зүүн
Африкийн эрдэм шинжилгээний ажилчид, бодлого боловсруулагчид, малчдын
хамтын ажиллагааны туршлагаас танилцууллаа.
Ус-цаг уурын анализ болон ус зүйн загварчлал
Доктор Стивэн Фаснахт MOR2 төслийн одоо явагдаж буй болон ирээдүйд хийгдэх
ус цаг уурын өгөгдлийн анализ болон ус зүйн загварчлалын талаар илтгэл
тавилаа. Н. Венабл, С. Түмэнжаргал, Г. Адъяабадам, М. Фернандез-Гименез, Б.
Батбуян нар мэдээлэл цуглуулах, анализ хийхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Ус цаг
уурын шинжилгээ судалгаанд уур амьсгалын трендийг цаг уурын мэдээлэл (өдөр
тутмын мэдээллээс гаргаж авсан дундаж температур, хур тунадас, болон
индексүүд)-ээр тодорхойлно. Усны нөөцийн трендийг өдөр тутмын усны урсацын
өгөгдлөөр тодорхойлно. Үүний дараагаар тухайн трендийг малчдын ажиглалттай
харьцуулж үзнэ. Малчдын ажиглалтын тухай мэдээллийг асуулга судалгаа буюу
харилцан ярилцлагаас олж авна. Төлөвлөж буй ус зүйн загварчлалын
зорилтуудын талаар мөн танилцууллаа. Эдгээр нь мэдээллийн чанарын
үзүүлэлтүүд, гарах үр дүн, мөн боломжит хувилбаруудыг агуулсан байна.
Төвлөрсөн мэдээллийн сан, Газар зүйн мэдээллийн систем (ГЗМС)
Доктор Стивэн Фаснахт MOR2 төслийн ГЗМС-ийн өгөгдлүүдийг анализ хийн
зохицуулахад гол үүрэг гүйцэтгэж буй доктор Мелинда Латуриг төлөөлж илтгэл
тавилаа. Доктор Фаснахт MOR2 төслийн анхдагч ба хоёрдогч өгөгдлүүдийг агуулах
төвлөрсөн мэдээллийн сан үүсгэхэд зайлшгүй шаардлагатай менежментийн
төлөвлөгөөг танилцууллаа. Өгөгдлүүдийн нэгж, дээжний анализ, мэдээллийн
сангийн экологийн болон нийгмийн элементүүдийн талаар ярилцлаа. Доктор
Фаснахт ГЗМС нь анализуудын нэгж болон нэг сангаас нөгөө сан руу мэдээллийг
шилжүүлэх зэрэг мэдээллийн сангийн янз бүрийн элементүүдийг зохицуулахад
ашиглагддаг талаар тайлбарлав. Монголын улс төрийн, экологийн болон усны
MOR2 төсөлд нөлөөлж буй хил заагийн талаар ярилцлаа.
Мэдээлэл түгээх солилцох
Энэ хэсгийн илтгэгчид нь бэлчээр ашиглах бүлгийн дарга Буянхишиг, малчдын
холбооны дарга Жаргалсайхан, малчдын бүлгийн дарга Алтанхуяг нар байлаа.
Эдгээр нь Архангай аймгийн Их тамир сум, Өмнөговь, Дундговь болон Төв
аймгуудыг төлөөлж байв. Илтгэгчдээс дараах асуултуудын талаарх санал
сэтгэгдлээ солилцохыг хүслээ:
• Таны үзэж байгаагаар эрдэмтдийн зүгээс ямар чухал мэдээллүүд таны үйл
ажиллагаанд хэрэгтэй вэ?

• Урьд нь та энэ мэдээллүүдийг яаж авч байсан бэ?
• Энэ мэдээллүүдийг авах өөр ямар хялбар сайн арга замууд байна вэ?
Төлөөлөгчид малчдад болон менежерүүдэд бэлчээр ашиглалтын техник мэдлэгийг
ойлгуулж таниулж өгөх нь ашиг тустай гэдгийг онцоллоо. Бодлого
боловсруулагчид НТБНМ-ийн програм болон арга барилыг боловсруулах тал дээр
уламжлалт мэдлэгийн чухлыг дурьдлаа. Урьд нь мэдээллүүдийг ном сурах бичиг,
гарын авлага, 7 цагийн цаг уурын өглөөний мэдээ, телевиз зэргээс авдаг байсан.

Өөр бусад сумын иргэдтэй уулзах уулзалт зохиох зэрэг нь цаашид мэдээллийг авч
болох аргуудын нэг байж болох юм.
Бодлогын хэлэлцүүлэг
Энэхүү хэлэлцүүлэгт ХХААХҮЯ-ны МАА-н бодлого хариуцсан захирал Ганхуяг,
Өвөрхангай аймгийн ХАА-н Газрын дарга Чинбат, Баянцагааны МАА-н секторын
дарга Энхболд, Малчдын холбооны дарга Буянхишиг нарын Засгийн Газрын
төлөөлөгчид оролцлоо. Төлөөлөгчдөөс дараах асуултуудын талаарх санал
сэтгэгдлээ солилцохыг хүслээ:
1. Уур амьсгалын өөрчлөлт болон бэлчээрийн менежментийн талаар хэцүү
тулгамдсан асуудлууд юу байна вэ?
2. 1-р асуултанд холбоотой яригдсан асуудлуудыг та хэрхэн зохицуулж байна вэ?
3. Таны бодлоор энэ судалгааны хамгийн чухал үр дүн юу байж болох вэ?
Хэлэлцүүлгийн гол хэсгүүдийг доор дурьдахад:
• МААн болон гамшигийн менежментийн генетикийн фондын тухай шинэ
хууль баталсан
• 1990-ээд оны үед зуд голлох анхаарал татаж байлаа. Засгийн Газар зуд
болон байгалийн гамшигт үзэгдлийн аюулыг давж туулах Үндэсний хөтөлбөр
гаргасан.
• МААн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг сайжруулах шаардлагатай байв. Энэ
учраас Монголын Засгийн Газраас малчдыг дэмжих бодлого гаргасан.
• ХААЯ-ы бэлчээрийн газар нутгийн алба бэлчээрийн менежментийн хөгжил
дэвшилтэнд их чухал үүрэг гуйцэтгэнэ.
• НҮБ бодлогын зааварчилгаа өгөх тал дээр их тус болдог.
• Монголын ЗГ аймаг сум болгонд салбартай гамшигийн менежментийн
агентлагтай. Одоогийн удирдлагын бүтэц нь ТББ болон санхүүжүүлэгч
байгууллагуудын саналын дагуу зохиогдсон.
• Одоогийн тулгамдсан асуудлуудад бэлчээрийн менежментийн институт
байгуулах юмуу томилох зэрэг орно. Эдгээр институтийн бүтцийн талаар
шийдвэр гаргах хэрэгтэй байна.
• Бэлчээрийн асуудлаарх удирдлагын болон менежментийн тохирох
институтыг үүсгэн байгуулах зааварчилгаа гаргах нь энэ судалгааны чухал
үр дүн байж болно.
• 2000-2001 онд 8700 малчин өрх зуд болон бусад байгалийн гамшигт мал
сүргээ алдсан байна. Одоогийн байдлаар ЗГ малчдад нөхөн мал олгох
ганцхан бодлого баримталж байгаа нь хангалттай биш байна.
• Малчдын малаа маллах арга барилыг дээшлүүлэх шаардлагатай байна. Зуд
болон уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой бусад гамшигуудыг давж
туулах тал дээр ЗГ-аас малчдад ямар тусламж, дэмжлэг үзүүлбэл зохих вэ?
• Малчдын эмзэг бүлгийнхэнд зориулсан бодлого, арга хэмжээ хэрэгтэй
байна. Малчдын эмзэг бүлгийн амьжиргааны эх үүсвэрийг өөрчлөх нэг арга
зам байж болох юм. Шинэ амьжиргааны эх үүсвэрт сургах сургалтын арга
хэмжээг авах хэрэгтэй.
• Бэлчээрийн газар нутагт үйлчлэх хууль байх хэрэгтэй. Бэлчээрийн газар
нутгийг зохицуулахад маш хэцүү байдаг.

•

•
•
•
•

•
•
•

•

Монголын ЗГ-аас бэлчээрийн менежментийн асуудлаар дунд хугацааны
бодлого болон түр зуурын шийдлийг боловсруулан гаргасан. Үүний зарим нь
бэлчээрийн газар нутгийг тойруулан хашаа барих асуудал байлаа. Энэ нь
нилээд их хөрөнгө хүч зарцуулагдах хөдөө орон нутагт хэрэгжүүлэхэд их
хэцүү асуудалтай байна. Үүнээс гадна бас бэлчээрийг солин эргэн ашиглах
арга байсан. Бид багийн малчдын хэмжээнд уулзалт зохиож энэ арга
хэмжээний талаар ярилцсан. Одоогийн байдлаар энэ арга нь яригдаж
байгаа боловч малчид хараахан ашиглаж эхлээгүй байна.
Бэлчээрийн менежментийн чиглэлээр санхүүжүүлэгч, ивээн тэтгэгчидтэй
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
Малчдын хэнэггүй, хариуцлагагүй байдал. Хамтын ажиллагаа нь тэдгээрийн
анхаарал хариуцлагыг өндөржүүлж магад.
Малчдын бүлгийн удирдагчдын зүгээс тавьж буй саналууд:
Их Тамир сумын малчид усны нөөц, малын нөөц бэлчээрийг хамгаалж
байна. 2010 оны зудны дараагаар бусад малчдаас ирсэн, нийтэд
тулгуурласан үйл хэрэгт оролцоогүй13,000 толгой мал байсан. Үүний улмаас
бэлчээрийн газар нилээд талхлагдсан. Цаг уурын хүчтэй үзэгдлийн үед
бэлчээрийг зөв зохистой ашиглахад их хүндрэл учирдаг. Малчид ч үүнийг
ойлгодог.
Хавар маш их хэрэг болдог хадлангийн газрыг хүрээлсэн хашаа барих
Чинбатын саналтай Буянхишиг санал нэгтэй байлаа.
Хадлан хураах газрынхантай малчид санаа нэгтэй байлаа.
Бэлчээрийн газарт ямар ч хууль байхгүй байна. MOR2 багийн гишүүд үүнд
анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Энэ асуудал дээр малчдынхаа тоог цөөлөх
үү, малынхаа тоог цөөлөх үү гэдгийг бодох хэрэгтэй. Хүүхдүүд сургууль соёл
хөөгөөд буцаж малчин болох нь нэн ховор болж байна.
Малчдад зориулсан хүнсний ногоо, жимс, мод тарих зэрэг эдийн засгийн
арга хэмжээнүүдийг авах хэрэгтэй байна. Үүнтэй холбоотойгоор тухайн
ургамалд ямар хөрс тохиромжтой вэ гэх мэтийн чухал асуудлуудыг шийдэх
хэрэг гарч ирнэ.

4. Дэлхийн кафе хэлэлцүүлэг
Доктор Жэссика Томпсон болон Аррэн Мендезона Аллегретти багийн гишүүдийн
болон хамтрагчдын дунд дэлхийн кафе ажиллагааг хариуцан явууллаа. Энэ үеэр
оролцогчдоос MOR2 төслийн талаар 3 асуулт асуулаа. Эдгээр асуултууд нь
уулзалтын ярилцлагыг өрнүүлэх гол хөшүүрэг нь байсан юм. Эдгээр нь:
1. Энэ судалгаа таны хувьд чухал уу, хэрэв тийм бол яагаад?
2. Таны зүгээс энэ судалгаанд ямар хувь нэмэр үзүүлэх вэ?
3. Таны хувьд судалгааны мэдээ, тоо, материалыг хоорондоо
солилцоход ямар зүйлд санаа зовж байна вэ?
4. Судалгааныхаа ажилд түншүүд, хамтран оролтцогчдоо хэрхэн яаж хамгийн
идэвхитэйгээр оролцуулах вэ?

Оролцогчид нь кафе маркийн ярилцлагаар санал бодлоо солилцсон бөгөөд дараа
нь ширээ болгон гол асуудлуудаа нийтэд танилцуулсан. Оролцогчдын хариултыг
доор хураангуйллаа:
1. Энэ судалгаа таны хувьд чухал уу, хэрэв тийм бол яагаад?
•

•

•
•

•

Монголд олон судалгааны хүрээлэнгүүд янз янзын судалгааны арга барилыг
ашигладаг. Энэхүү судалгаа нь олон байгууллагуудад хамрах олон янзын
арга барилыг нэгтгэж байна. Энэ төсөл нь биднийг төрөл бүрийн эрдэмтдээс
олон янзын арга барил сурч авах боломжийг бүрдүүлж байна. Бидэнд энэ
олон арга барилуудыг хүлээн зөвшилцөх нь чухал.
Хувь хүний хувьд энэ бол бидэнд гадаад оронд зорчиж, бие биенийхээ соёл
заншлаас суралцах боломж олгоно. Гадаадынхан Монголын уламжлалаас
суралцана гэх мэтээр чухал хамтын ажиллагаа болно. Мөн түүнчлэн
гадаадын эрдэмтдээс суралцах боломж гарч байна.
Энэ төсөл нь Монголын өвөрмөц байдалд хэрхэн зохицох талаар сурч мэдэх
болон төрөл бүрийн нийгмийн асуудлуудыг хамруулах юм.
Бэлчээрийн систем хэрхэн үйлчилдэг талаар суралцахаас гадна бэлчээрийн
талхлагдал болон нөхөн сэргээгдэх чанарын хязгаарын цэгийг олоход
туслах юм.
Мэргэжлийн болон хувь хүний үүднээс үйл явц хэрхэн өдөөгдөж байгаа
талаар бид сонирхож байна.

2.Таны зүгээс энэ судалгаанд ямар хувь нэмэр үзүүлэх вэ?
•

Нийгмийн багийнхан тусгай мэдээлэл бэлтгэх болон асуулга судалгаа
явуулахад оролцоно. Мөн энэ багийнхан өгөгдөл цуглуулах, анализ хийхэд
хувь нэмрээ оруулна.

•
•

•

•
•

Экологийн багийнхан өгөгдөл цуглуулах, боловсруулахад тусална. Мөн
мэдээллийг цааш өргөн дэлгэрүүлэх ашиглах боломж бас бий.
Хүн бүр экологийн болон хийгмийн судалгааны өгөгдөл цуглуулахад
оролцоно. Ерөнхийдөө багийнхан бүхий л талаар хувь нэмрээ оруулахад
бэлэн байна.
Судлаачид нь экологийн, эдийн засгийн, болон нийгмийн гээд бүхий л
секторын улсуудад туслахад бэлтгэгдсэн байгаа. Малчид өгөгдөл
цуглуулахад оролцож болно. Тухайн орон нутгийнхаа өвс ургамал, хур
тунадас гэх мэтийн түүхэн мэдээлэл, болсон явдлуудыг ярьж хуваалцах
мэдээлэл өгч болно. Экологийн болон эдийн засгийн нэгж маань нийтийн
малчдын бүлэг дээр тулгуурлах асуудал юм. Нийтийн бүлэгт бид олон
талаар хандаж болох юм. Нийтийн бүлэг нь тэдгээрийн нийгмийн хэсэг
болох байгаль орчноо хамгаалах хэрэгтэй бөгөөд бусадтай хамтран
ажиллах нь маш чухал. Цаашид нийтийн бүлэг нь хамтын ажиллагааны
чухал элемент болно.
Судлаачид болон оюутнуудад эрдэмтэн профессорууд зөвлөлгөө өгөн
туслалцаа үзүүлнэ.
Монгол болон АНУ-ын холимог эрдэмтдийн баг нь Монголын НТБНМ-ийг
ойлгож мэдэхэд сурсан зүйлсээ хуваалцаж хамтран ажиллах өргөн
боломжийг олгох юм.

3. Таны хувьд судалгааны мэдээ, тоо, материалыг хоорондоо солилцоход ямар
зүйлд санаа зовж байна вэ?
•
•
•

•

•
•

Олон байгууллагууд оролцож байгаа учраас энэ их тодорхой бус байна.
Мэдээлэл хуваалцах, солилцох асуудал дээр нэг хүнийг томилж
хариуцуулах хэрэгтэй.
Нийгмийн бүлэг анализыг хийж экологийн баг мэдээллийг хүлээн авна.
Анализ хийх багуудад зөвшөөрлийг олгосон байх хэрэгтэй. Мэдээлэл
хуваалцах, солилцох протоколыг зөрчсөн тохиолдолд ямар хариуцлага
хүлээлгэх вэ?
Салбаруудын хооронд мэдээлэл, өгөгдлийг солилцох, эрж хайхад их хэцүү.
Оролцогч талуудын хооронд нэгдсэн харилцан ойлголт байх нь маш чухал.
Өгөгдөл, мэдээллийг ашиглахын тулд нэгдсэн мэдээллийн сантай байх нь
чухал. Хоёр талын судлаачид маань адил тэгш эрхтэй, ёс журамтай байх
хэрэгтэй. Мэдээллийн санг зөв зохистой ашиглах хэрэгтэй.
Ус, цаг уурын хүрээлэнгээс судалгаанд ашиглах мэдээлэл авах их төвөгтэй.
Жирийн судлаачид мэдээлэл авахын тулд мөнгө төлөх шаардлагатай.
Хамтын судалгааны ажлын санал бол мэдээлэл ашиглах саналаа бичих нэг
тогтсон загвар гаргах

•
•

Өгөгдөл мэдээллийг оруулах тодорхой форматтай байх жишээ нь: цаг уурын
өгөгдлийг оруулах формат гэх мэт.
Одоогийн байгаа ус цаг уурын өгөгдлийн байдлын талаар бид ярилцах
хэрэгтэй байна.

4. Судалгааныхаа ажилд түншүүд, хамтран оролтцогчдоо хэрхэн яаж хамгийн
идэвхитэйгээр оролцуулах вэ?
•

•

•
•

•
•
•

•

Байгууллагуудын хоорондын үл үзэгдэх ханыг арилгах, харилцан чөлөөтэй,
нээлттэй харилцаа үүсгэх хэрэгтэй. Салбарууд, сэкторүүд хоорондоо бие
биенээ мэдэж ойлголцох шаардлагатай.
Судлаачдын үүрэг хариуцлагууд тодорхой, хаа юунд хамаарагдаж байгаа нь
ялгагдахуйц байх хэрэгтэй. Багийн менежментийн асуудал шийдэгдсэн байх
естой. Хэн багийн менежментийн асуудлыг хариуцах вэ?
Нийгмийн судалгааны баг экологийн багийн үйл ажиллагааг ойлгох хэрэгтэй.
Судлаачдыг илүү сайн ажил хийхийг урамшуулах
- Ахмад болон залуу судлаачдын хоорондын харилцааг идэвхижүүлэх
- Ахмад судлаачид өөсдийнхөө туршлага мэдлэгээс харамгүй хуваалцах
- Залуу судлаачдын мэдээллийг боловсруулах арга барилыг дээшлүүлэх
- Залуу судлаачид оюутнуудад зориулсан сургалт семинарууд маш чухал
Хувь хүмүүс өөрсдийнхөө потенциал зорилгыг үнэлж дүгнэх хэрэгтэй
Дэлхийн кафе хэлэлцүүлэг улиралд нэг удаа зохиогдох хэрэгтэй
Орон нутгийн удирдлагууд, эрх баригчид бидний судалгааны талаар сайн
ойлголтгүй байгаа учир бид мэдээлэл түгээх асуудал дээр сайн ажиллах
хэрэгтэй
Хамтрагчид түншүүддээ материалууд түгээх (жишээ нь: Хөдөө орон нутагт
нийтэд тулгуурласан байгууллагууд байх юм бол тэдгээрт малчдыг татан
оролцуулахдаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг ашиглаж болох талтай).

Оролцогчид нь Дэлхийн кафе хэлэлцүүлгийн хэлбэрээр MOR2 төслийн талаар
ярилцлаа.

5. Оролцогчдын үнэлгээний дүгнэлт
MOR2 төсөлд уулзалтын талаарх санал сэтгэдэл, үнэлгээг хүлээн авч сайжруулах
нь нэн чухал. Оролцогчид нь цаашид уулзалтыг сайжруулах тал дээр олон янзын
саналууд өгсөн бөгөөд хамгийн чухал 2 саналыг доор дурьдав:
• Уулзалтын өмнө мэдээллээр сайн хангах
• Уулзалтын зорилгыг сайн тодруулах
Оролцогчдын үзэж байгаагаар уулзалтын хамгийн чухал хэсгүүдэд:
• Уулзалтын зохион байгуулалт
• Дэлхийн кафе хэлэлцүүлэг
• Мэдээллийг түгээх ба бодлогын хэсгийн хэлэлцүүлэг
• Оролцогчид нь төрөл бүрийн судалгааны салбаруудыг төлөөлөх (олон
талын)
• Олон төрлийн салбарын мэргэжилтнүүд төлөөлөгчдөөс асуулт асууж
ярилцах боломж
• Судалгааны мэдээллийг бусад олон төрлийн түншлэгч байгуулагуудтай
хуваалцах боломж
• Хамтын ажиллагааны төрөл бүрийн боломжийн талаарх илтгэлүүд
• Зохион байгуулагчид нь менежментийн ажиллагаа, шийдлийг бодлогын
төвшинд авчрах тал дээр их анхаарал тавьж байгаа байдал
• GIS-ийн мэдээлэл, зураглалын тухай илтгэлүүд
• Санал бодлоо солилцох боломж зэргүүд орж байна.
Оролцогчдын судалгааг дүгнэж үзэхэд уулзалт нь дараах амжилтуудад хүрсэн
байна:

6. Төслийн дараагийн үе шатууд

Доктор Фернандез-Гименез төслийн янз янзын дараагийн шатуудыг санал
болголоо. Үүнд:
1. 2011 оны зун нийгмийн судалгааны мэдээллийг үргэлжлүүлэн цуглуулах
2. Экологийн сургалт мөн өгөгдөл мэдээлэл цуглуулах. Хэн экологийн багийг
удирдаж хөтөлбөрийг удирдахыг ярилцах
3. Ус цаг уурын өгөгдлийг цуглууулах, анализ хийхийг эцэслэн дуусгах
4. Мэдээлэл солилцох хамтран ашиглах протоколын санал шүүмжийг 2011 оны
8 сар хүртэл авах
5. Мэдээллийн сан: экологийн хэсгийнх дууссан; нийгмийн болон ус зүйн
өгөгдлийг оруулах асуудал явагдсаар байна. Долоон сарын сүүл гэхэд эхний
ноорог гаргасан байна.
6. Нийтэд хүрэх нийтийг оролцуулах талаар санал сэтгэгдлээ ярилцах.
Мэдээлэл түгээх комисс байгуулах.
7. Харилцаа холбоог өргөтгөх (жишээ нь улирал болгонд багийн гишүүдийн
уулзалтыг зохион явуулж нягт холбоотой ажиллах тал дээр санал хүсэлтийг
авах)
8. Мэдээлэл шивэх болон анализ хийх: Яригдсаар байгаа асуудал. Үүрэг
хариуцлагыг тусгасан мэдээлэл шивэх талаар сургалтыг явуулсан.
Мэдээллийн анализ хийх тал дээр сургалт явуулах тал дээр горьдлоготой
байгаа. Хүн бүр энэхүү мэдээллийг анализ хийх сургалтанд хамрагдах
асуудал бол бидний анализ хийх, дүгнэж ярилцах, харилцах хамтын
ажиллагааны нэг хэсэг болох юм.
2011 оны 7-р сараас 2012 он хүртэл бид зарим анализуудыг хийгээд эхний үр дүнг
хуваалцах болно.
Оролцогчид нь MOR2 төсөлд бас дараах авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг
санал болгосон:
1. Хэсэгчилсэн судалгаануудыг гүнзгийрүүлэн оролцогчдын ажиглалтын
боломжийг бүрдүүлж өгөх
2. Бид багийн гишүүдийн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон төлөвлөгөөтэй
байх хэрэгтэй. Яг одоо юу хийж байгаа, юу хийснээ бичиж шинэчлэн бие
биендээ дамжуулж байх жишээтэй.
3. Багийнхан ямар мэдээллийг олон нийт ашиглаж болох талаар мэдэж байх
хэрэгтэй. Мөн мэдээллийн талаарх дэлгэрэнгүй тайлбарлал заавал
хийгдсэн байх
4. Эх мэдээллийн утга учрыг бид мэдэж байх хэрэгтэй.
5. Сар болгоны уулзалтыг байгууллага болгоноос хүн оролцож болохоор
өргөтгөх

6. Монголын талын судлаачидтай сарын болон улирлын уулзалт ярилцлагыг
интернетээр хийж эхлэх. Бүгд оролцоно гэxэд хэцүү учир Монголын
судлаачдын төлөөлөгчид нь оролцож байвал зүгээр байна.
7. Мэдээлэл солилцох протоколыг 8-р сарын сүүл гэхэд засаж янзлан Англи
Монгол хэл дээр бэлтгэх. Нээлттэй мэтгэлцээнийг оруулж бичиг баримтны
дүгнэлт тайланг үүсгэх
8. Баг багаараа (жишээ нь нийгмийн, эк ологийн гэх мэт) US багийнхантай
уулзалт зохиож болох
9. Байгууллага бүр мэдээлэл түгээх нэг хүн томилох. Батхишиг тэдгээр
хүмүүсийг томилоход туслах
10. Улирлын уулзалтан дээр анхдагч мэдээллийнхээ талаар илтгэл тавьж
байвал сайн байна. Ингэснээр бид салбар хооронд юу болж байгааг мэдэх
боломжтой болох төдийгүй хэн юу хийж байгаа талаар мэдээлэлтэй болох
юм.

ХАВСРАЛТУУД

Хавсралт А: Уулзалтанд оролцогчдын жагсаалт
No

Байгууллага
Колорадо Мужийн Их Сургууль

2

Нэрс
Доктор Мариа ФернандезГименез
Доктор Робин Рэйд

3

Доктор Стивэн Фаснахт

Колорадо Мужийн Их Сургууль

4

Доктор Жэссика Томпсон

Колорадо Мужийн Их Сургууль

5

Батхишиг Байвал

Колорадо Мужийн Их Сургууль

6

Ниax Венабл

Колорадо Мужийн Их Сургууль

7

Аррэн Мендезона Аллегретти

Колорадо Мужийн Их Сургууль

8

Чанцаллхам Жамсранжав

Колорадо Мужийн Их Сургууль

9

Тунгалаг Уламбаяр

Колорадо Мужийн Их Сургууль

10

Рэтта Бруегер

Аризонагийн Их Сургууль

11

Доктор Цэрэндаш Сайнхүү

Мал Аж Ахуйн Хүрээлэн

12

Лхагвасүрэн

Мал Аж Ахуйн Хүрээлэн

13

Ганхуяг Лувсан

Мал Аж Ахуйн Хүрээлэн

14

Доктор Алтанзул

Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль,
Экосистем Судлалын Төв

15

Дэжидмаа Цэдэнсодном

Экосистем Судлалын Төв

16

Доктор Батбуян Батжав

Нүүдэлч Малчдын Судалгааны Төв

17

Доктор Базаргүр

Газар Зүйн Хүрээлэн

18

Энхмөнх Баасанжав

Нүүдэлч Малчдын Судалгааны Төв

19

Өнөрзул Алтанхуяг

Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Нийгэмлэг

20

Доктор Адъяабадам

Ус Цаг Уурын Хүрээлэн

21

Төрбат

Ус Цаг Уурын Хүрээлэн

22

Доктор Баасандорж Ядамсүрэн

Гео - Экологийн Хүрээлэн

1

Колорадо Мужийн Их Сургууль

23

Итгэлт Наваан

Гео - Экологийн Хүрээлэн

24

Солонго

Гео - Экологийн Хүрээлэн

25

Хишигжаргал Буджав

Гео - Экологийн Хүрээлэн

26

Булгамаа Дэнсамбуу

Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Нийгэмлэг

27

Сэргэлэн Мөнхөө

Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Нийгэмлэг

28

Төрбагана

Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Нийгэмлэг

29

Баярмаа Баттогтох

Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Нийгэмлэг

30

Сүнжидмаа

Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Нийгэмлэг

31
32
33
34
35

Вандандорж Сумъяа
Одгарав
Азжаргал Жаргалсайхан
Тамираа Лхагвасүрэн
Доктор Сарантуяа Ганжуур

MOR2
MOR2
MOR2
MOR2
Ус Цаг Уурын Хүрээлэн

36

Доктор Цогтбаатар Жамсран

Гео - Экологийн Хүрээлэн

37

Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Нийгэмлэг

38

Доктор Дорлигсүрэн
Дуламсүрэн
Доктор Энх-Амгалан Цээлэй

39

Доктор Ундармаа Жамсран

Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль,
Экосистем Судлалын Төв

40

Ганхуяг Пунцагдорж

Хүнс Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам

41

Биние

Хүнс Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам

42

Чинбат Чимэдцэрэн

Өвөрхангай Аймгийн XАА-н Газар

43

Энхболд Наранцэцэг

Сумын МАА-н мэргэжилтэн

44

Жаргалсайхан

Өлзийт сумын малчдын багийн ахлагч

45

Буянхишиг

Малчин, малчдын багийн ахлагч

46

Алтанцэцэг Базаррагчаа

47

Зоёо Дамдинжав

Мянганы Сорилын Сангийн Хот Oрчмын
Бэлчээрийн Төсөл
Ургамал Судлалын Xүрээлэн

Швецарийн Хөгжлийн Хөтөлбөр (ШXX), Ногоон Алт
Хөтөлбөр

48

Доктор Сусан Руссэлл

Америкийн Нэгдсэн Улсын Элчин Сайдын Яам

49

Цэнгэлмаа Лхагвасүрэн

Оролцогч

50

Болор Эрднэбаатар

Оролцогч

51

Долгормаа Шовоохой

Оролцогч

52

Броок Смиф

Мянганы Сорилын Сан

53

Цолмон Намхайням

Мянганы Сорилын Сан

54

Нямдорж Алтанхуяг

Баян Өнжүүл, малчдын багийн ахлагч

55

Сабинь Шмидт

Шинэ Зеландын Байгалийн Хүрээлэн

56

Доктор Сумьяа

57

Доктор Андрэй Марин

Дэд сайд, Хүнс Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн
Яам
Норвегийн Бeргeний Их Сургууль

Хавсралт Б: Уулзалтын хөтөлбөр
(MOR2) СУДАЛГААНЫ НЭЭЛТ БА БАГИЙН УУЛЗАЛТ
2011 оны 6 дугаар сарын 13-14
Кэмпински хаан палас зочид буудал
Улаанбаатар, Монгол
Уулзалтын зорилго нь xамтарсан судалгааны ажлын тухай мэдээлэл, санал бодол,
ойлголтоо харилцан солилцох. Энэ уулзалтаар байгалийн нөөцийн менежмент, экологи,
нийгэм судлал, газар зүйн чиглэлээр явагдах олон улсын, салбар дундын судалгааны
төслийн нээлтийг хийж байгаа болно. Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгааны үр
дүн, дүгнэлтийг гаргаж Монголын нөөц баялагийн менежментийн бодлогод
нөлөөлөхүйц ач холбогдолтой.
Уулзалтын зорилт:
1. Хамтарч буй байгууллага, судлаачдын үүрэг оролцоог тодруулах ба олон улсын
салбар хоорондын судалгааны хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх
2. Судалгааны багийн эв нэгдлийг бий болгох
3. Судалгааны багийн гишүүдийн судалгааны мэдээ, тоо, материалыг эзэмших ба
ашиглах протокол боловсруулах
4. Нийтэд хүргэх мэдээллийн төлөвлөгөөг боловсруулах
Эхний өдөр - хоорондоо танилцах, судалгаатай холбоотой асуудлаар ярилцаж
тодруулах (судалгааны багийн бүрэлдэхүүн ба хамтрагч байгууллага бүхий
ойролцоогоор 35 хүн оролцоно)
Хоёрдахь өдөр – судалгааны төслийн нээлттэй уулзалт (35 + бодлого
боловсруулагчид, малчид, сум орон нутгийн төлөөлөл)
УУЛЗАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Даваа, 2011 оны 6 дугаар сар 13
9:00 – 9:30

Нээлтийн үг, мэндчилгээ, хөтөлбөр танилцуулах
доктор проф. Мариа Фернандез-Гименез

9:30 – 10:30

Уулзалтанд оролцогчид ба судалгааны багийн танилцуулга
доктор проф. Мариа Фернандез-Гименез
Судалгааны төслийн зорилго, зорилт, үзэл баримтлал, дэвшүүлж
буй таамаглал, судалгааны загвар
Илтгэгч: доктор проф. Мариа Фернандез-Гименез
доктор проф. Робин Рид
Асуулт хариултын цаг
Семинарыг ойлгомжтой үргэлжлүүлэх зорилгоор оролцогчид ойлгож
тодруулах зүйлээ бичээд хариулт авах

10: 30 – 10:50

Завсарлага

10:50 – 12:00

Судалгааны хөгжлийн үйл явц
Судалгааны нэгдмэл байдлыг харуулах ба нийгмийн судалгааны
урьдчилсан дүнг танилцуулах зорилгоор холбогдох судалгааны үр
дүнгээс:
Батхишигийн диссертаци, Зудын судалгаа, IAHS-ийн үр дүн
Илтгэгч: доктор проф. Мариа Фернандез-Гименез
докторант Батхишиг Байвал
доктор проф. Стивэн Фаснахт

12:00 – 12:30

Гүйцэтгэх үүрэг, оролцоо
Судалгааны бүтэц, зохион байгуулалтыг танилцуулах
байгууллага ба судлаач бүрийн хүлээх үүрэг, хариуцлага, оролцоог
тодорхой болгох
Модератор/Чиглүүлэгч: доктор проф. Мариа Фернандез-Гименез
доктор проф. Жэссика Томпсон

12:30 – 1:00

Салбар дундын судалгааны онцлог
Илтгэгч: доктор проф. Мелинда Латури

1:00 – 2:00

Үдийн хоол

2:00 – 3:00
Нэг эсвэл хоёр
хэлний
сонголттой
4-5 хүнтэй 7
жижиг ширээ

Судалгааны хүлээлт ба түүнд оруулах хувь нэмэр: “Дэлхийн
кафе” 1 дүгээр хэлэлцүүлэг
Модератор/Чиглүүлэгч: доктор проф. Жэссика Томпсон
докторант Аррен Мендоза Алегрети
“Дэлхийн кафе” хэлэлцүүлгийн аргаар 4-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй бүлэг 1
дүгээр асуултыг хэлэлцэж дараагийн бүлэгт шилжин 2 дугаар асуултыг
хэлэлцэнэ:
2:00 – 2:10
“Дэлхийн кафе” аргыг тайлбарлах
2:10 – 2:25
1 дүгээр асуулт: Энэ судалгаа таны хувьд чухал уу,
хэрэв тийм бол яагаад?
2:25 – 2:35
1-р асуултанд хариулаад бүлгээ солих
2:35 – 2:50
2:50 – 3:15

3:15 – 3:30
3:30 – 5:20
Нэг эсвэл хоёр
хэлний
сонголттой
4-5 хүнтэй 7
жижиг ширээ

2-р асуулт: Таны зүгээс энэ судалгаанд ямар хувь нэмэр
үзүүлэх вэ?
2 дугаар асуултын хариултыг аваад хэлэлцүүлгийг
төгсгөх

Завсарлага
Мэдээ, тоо, материалыг эзэмших ба солилцох: “Дэлхийн кафе” 2
дугаар хэлэлцүүлэг
Модератор/Чиглүүлэгч: доктор проф. Жэссика Томпсон
доктор проф. Мелинда Латури
докторант Аррен Мендоза Алегрети
“Дэлхийн кафе” хэлэлцүүлгээр дараах 2 асуултанд хариулна:

Мэдээ, тоо, материалыг эзэмших ба солилцох тухай
танилцуулах. Урд нь боловсруулсан протоколыг
танилцуулах. доктор проф. Мариа Фернандез-Гименез
3:40 – 4:00 1 дүгээр асуулт: Таны хувьд судалгааны мэдээ, тоо,
материалыг хоорондоо солилцоход ямар зүйлд санаа
зовж байна вэ?
4:00 – 4:30 1 дүгээр асуултын хариултыг цуглуулаад дараагийн жижиг
бүлэгт шилжих
4:30 – 4:50 2 дугаар асуулт: Төслийн хамтрагчид оролцогчдыг
энэхүү судалгаандаа хэрхэн яаж идэвхтэй
оролцуулах вэ?
4:50 – 5:20 2-р асуултын хариултыг цуглуулаад хэлэлцүүлгийг төгсгөх
Тухайн өдрийн уулзалтын хаалт
3:30 – 3:40

5:20

Мягмар, 2011 оны 6 дугаар сар 14
9:00 – 9:45
Судалгааны Төслийн нээлт
ХХААХҮЯ-ны сайд/ дэд сайд нээж үг хэлнэ
АНУ-ын Элчин сайд нээж үг хэлнэ
9:45 – 10:00

Төслийн тойм
доктор проф. Мариа Фернандез-Гименез

10:00 – 10:45

Бодлогод нөлөөлөх нь
ХХААХҮ-ийн яамны бодлого боловсруулагч, сум, аймгийн ХАА-ийн
мэргэжилтэн, малчны төлөөлөгчдийг хамруулсан дугуй ширээний
хэлэлцүүлэг
Модератор/Чиглүүлэгч: докторант Батхишиг Байвал, доктор проф.
Мариа Фернандез-Гименез
Илтгэлтэй холбоотой асуулт хариултын цаг

10:45 – 11:00

Завсарлага

11:00 – 11:30

Хувилбар зохиох ба хамтын ажиллагааг загварчлах тухай
танилцуулах
доктор проф. Жэссика Томпсон, докторант Аррен Мендоза Алегрети

11:30 – 12:30

12:30-1:30
1:30 – 2:30

Илтгэлтэй холбоотой асуулт хариултын цаг
Хүмүүст хүргэх мэдээллийг оновчтой төлөвлөх
Б.Батхишиг, Ж.Томпсон, М.Латури, Б.Батбуян, Т.Уламбаяр,
А.Аллегрети, Р.Рэйд
Хэлэлцүүлэг: оролцогчид хоорондоо ярилцаж санал дэвшүүлэх
- Олон нийтэд мэдээлэл хүргэх оновчтой арга туршлагаас солилцох
- Хүмүүст бодлогын талаас нэн тэргүүнд ямар мэдээлэл хүргэх нь
зохистой вэ?
Үдийн хоол
Судалгааны газар зүйн мэдээллийн системийн зураглал ба
мэдээллийн сан
Физик, нийгэм, институцийн хувьд хамрах хүрээ
доктор проф. Мелинда Латури, доктор проф. Стивэн Фаснахт
Илтгэлтэй холбоотой асуулт хариултын цаг

2:30 – 3:00

Завсарлага

3:00 – 4:30

Уулзалтыг дүгнэх ба цаашдын үйл ажиллагаа
доктор проф. Мариа Фернандез-Гименез, доктор проф. Робин Рид

4:30

Уулзалтын хаалт

Хавсралт С. Илтгэлүүд

MOR2 төслийн уулзалтын гарын авлагууд энд хавсрагдлаа. Илтгэлүүдийг эх
хувиар нь үзэхийг хүсвэл дараах хаягаар орно
уу: http://warnercnr.colostate.edu/mongolian-rangelands-presentations/
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Уулзалтын үйл явц
I өдөр - Даваа
гариг
 Судалгаа баг ба хамтрагч
байгууллагууд

MOR2

БАГ БА ТҮНШЛЭЛ
АНХДУГААР УУЛЗАЛТ
6-р сарын 13 & 14, 2011
Кемпинский зочид буудал, Хаан палас
Улаанбаатар хот, Монгол Улс

 Төслийн нарийн ширийн
асуудалтай танилцаж, хэлэлцэх
 Судалгаатай холбоотой
илтгэлүүд
 Жижиг бүлгээр хэлэлцэх
маягийн зөвлөлгөөн

II өдөр -Мягмар
гариг
 Судалгаа баг ба хамтрагч
байгууллагууд + Бодлого
боловсруулагчид, мэргэжилтнүүд,
сум орон нутаг, малчдын төлөөлөл
 Судалгааны төслийн албан ёсны
нээлтийн ажиллагаа
 Бодлогын талаарх дугуй ширээ
 Илтгэлүүд & хамтын ажиллагаа,
ирээдүйн чиглэлтэй холбоотой
хэлэлцүүлэг, мэдээлэл түгээн
дэлгэрүүлэх

Өнөөдрийн хэлэлцэх
асуудлууд

Гол зорилго:
Энэхүү хамтарсан
судалгааны төслийн талаарх
сэтгэгдэл болон мэдлэгээ
солилцох

 Мэндчилгээ & Удиртгал
 Төслийн зорилго, зорилтууд, ерөнхий бүтэц, таамаглал
& судалгааны загвар төлөвлөгөө
 Төслийн үүсэл, хөгжил
 Төслийн үүрэг оролцоо
 Шинжлэх ухааны олон салбарыг хамарсан судалгааны
онцлог
 Дэлхийн кафе форум

Уулзалтын зорилт:
 Байгууллага ба судалгааны багийн гишүүн бүрийн
үүрэг оролцоог тодорхойлох
 Шинжлэх ухааны олон салбар дундын,
байгууллага хоорондын, олон улсын уялдаа
холбоог байгуулах
 Баг бүрдүүлэх ажиллагаанд оролцох
 Мэдээ, тоо, материалыг эзэмших ба солилцох:
 Мэдээлэл түгээн дэлгэрүүлэх талаар төлөвлөгөө
боловсруулна

Дэлхийн кафе
хэлэлцүүлэг
Дараахь 4 гол асуудлыг авч
хэлэлцэх жижиг бүлгийн
ярилцлага:
1. Энэ судалгаа таны хувьд
чухал уу, хэрэв тийм бол
яагаад?
2. Таны зүгээс энэ судалгаанд
ямар хувь нэмэр үзүүлэх вэ?
3. Таны хувьд судалгааны
мэдээ, тоо, материалыг
хоорондоо солилцоход ямар
зүйлд санаа зовж байна вэ?
4. Төслийн хамтрагчид
оролцогчдыг энэхүү
судалгаандаа хэрхэн яаж
идэвхтэй оролцуулах вэ?
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Маргааш хэлэлцэх
асуудал
 Төслийн албан ёсны нээлтийн ажиллагаа
 Төслийн товч танилцуулга
 Бодлого ба түүний нөлөөлөл - Дугуй ширээний
ярилцлага
 Хувилбар зохиох
 Мэдлэг, мэдээлэл түгээн дэлгэрүүлэх
 GIS зураглал & Төслийн мэдээллийн сангийн хэсэг

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

Нийгмийн систем
Малчид

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

Менежментийн
шийдвэр
ба үйлдэл

Мал сүрэг ба
экосистемийн
хариу үйлдэл

Бэлчээрүүд
Экосистем

Уур амьсгал ба цаг уур
уур амьсгалын өөрчлөлт, гамшигт үзэгдлүүд

(Based on design
by L. Huntsinger)

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

Нийгмийн систем
Малчид
Менежментийн
шийдвэр
ба үйлдэл

Мал сүрэг ба
экосистемийн
хариу үйлдэл

Бэлчээрүүд
Экосистем

Уур амьсгал ба цаг уур
уур амьсгалын өөрчлөлт, гамшигт үзэгдлүүд

(Based on design
by L. Huntsinger)

Зах зээл, Бодлого, Нийгмийн хандлагууд

Төслийн зорилт

Эдийн засаг ба улс төрийн хүчин

Нийгмийн систем

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
Менежмэнтийн
шийдлүүд
ба үйлдлүүд

Мал сүрэг ба
экосистемийн
хариу үйлдэл

Бэлчээрүүд
Экосистем

Уур амьсгал ба цаг уур

(Based on design

уур амьсгалын өөрчлөлт, туйлын гамшигт үзэгдлүүд by L. Huntsinger)
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Судалгааны загвар

Ерөнхий бүдүүвч


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



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?

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

Газрын сонголт:
АНХАН ШАТНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Судалгааны загвар
Улс төрийн хил зааг

Нутгийн иргэдийн нөхөрлөл

НТБМ -гүй (18 газар)
Аймаг

Сум

paired

НТБМ-тэй (18 газар)

Экологийн бүс

• Уул/Ойт хээр
• Хээр
• Цөлийн хээр

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

ХОЁРДОГЧ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Төслийн
хугацаа
> 5 жил
> 5 жил

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
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Судалгаа хийх нэгж
НТБМ

Судлагдах нэгж
Сум

Уламжлалт
хөрш саахалт

НТБМ‐ гүй сум

Хүн
Сум

Мал

Бэлчээр

Сумын мал
сүрэг

Сумын газар нутаг

НТБМ
НТБМ
байгууллага эсвэл байгууллага
хөрш саахалт
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 Экологийн талбай
хийсэн)
(хэмжилт хийсэн)

НТБМ‐ тэй сум

Олон НТБМ
байгууллага бүхий
эсвэл уламжлалт хөрш
саахалт

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



Бүлэг 4

Бүлэг 2

НТБМ байгууллага
эсвэл хөрш
саахалтынхан
3
4

2
1
5
Plot 1
100 m

Plot 2
500 m

Plot 3
1000 m

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)

Бэлчээрийн экосистемийн эмзэг байдлыг хэрхэн судлах
вэ?
 Ус, цасны бүрхэц
 Ургамалжил
 Тэнцвэрт ба тэнцвэрт бус бэлчээрийн талбай
 Хөрс

А 1. Монголын бэлчээрийн нийгэм-экологийн систем нь уур
амьсгалын өөрчлөлтөнд хир зэрэг өртөх болон тэсвэрлэх вэ?
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
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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
1. Жижиг оврын ус цаг уурын хэмжилтүүдийг ашиглан малчдад
мэдээлэл хүргэх ба загварчлал хийх
2. Усны ай сав газруудын ус зүйн загварчлал
3. Цасан бүрхүүл, ган, зудны өөрчлөлтийг судлах

А2. НТБМ-ийн сэргэн шинэчлэгдэх чадамж ба НТБМийн үр дүнгийн талаарх таамаглал - Тухайлбал
БҮТЭЦ & ҮЙЛ
НИТБМ
УРЬД БАЙСАН
БАЙГУУЛЛАГА АЖИЛЛАГАА,
НӨХЦӨЛ
(Нийгэм, экологи, БАЙСАН/БАЙ- НТБМ МОДЕЛ
(БАГ, МБ,
ГААГУЙ
эдийн засгийн)
Нөхөрлөл)
Тийм /үгүй

Зөрчлүүд
ядуурал,
ажилгүйдэл,
ургамлын
бүрхэвч ба
төрөл зүйл

Сумын
статистик,
Зайнаас тандан
судлах,
ярилцлага

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
Урьд
байсан
нөхцөл

НТБМ
байсан/ба
йгаагуй

Байгууллагын
модел, бүтэц
& үйл
ажиллагаа

Үр дүн

ХЭМЖИГ
ДЭХҮҮН

ХЭМЖИГ
ДЭХҮҮН

ХЭМЖИГ
ДЭХҮҮН

ХЭМЖИГ
ДЭХҮҮН

СУДЛАХ
АРГА

СУДЛАХ
АРГА

СУДЛАХ
АРГА

СУДЛАХ
АРГА

Богино
хугацаанд
гарах үр
дүн

Урт
хугацаанд
гарах үр
дүн

ХЭМЖИГ
ДЭХҮҮН

ХЭМЖИГ
ДЭХҮҮН

СУДЛАХ
АРГА

СУДЛАХ
АРГА

Тийм /
үгүй

Төслийн
ажилчид
шалгасан
НТБМ-ийн
мэдээллийн
сан

Гишүүнчлэл,
оролцоо, үйл
ажиллагаа
г.м.

Фокус бүлэг,
ярилцлага,
ахлагчид тавих
асуулт

= Ойлголтыг шинжлэн судлах

= шинжилгээ хийсэн хэмжигдэхүүний
хамаарлыг нь тогтоох
=боловсруулалт хийхийн тулд
хэмжилт хийж дата үүсгэх

БОГИНО
ХУГАЦААНЫ ҮР
ДҮН
Менежментийн
арга

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

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

Фокус бүлэг,
ярилцлага,
ахлагчид тавих
асуулт

Өрхийн асуулга,
фокус бүлэг,
ярилцлага,
ахлагчид тавих
асуулт

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

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

Өрхийн
асуулга,
экологийн
судалгаа,
сумын
статистик

А2. Логик загвар ‐ Нийгмийн хэмжүүр
УРЬД БАЙСАН
НӨХЦӨЛ
(Нийгэм,
экологи, эдийн
засгийн)

Зөрчлүүд,
ядуурал &
ажилгүйдэл,
ургамлын
бүрхэвч ба
төрөл зүйл

Сумын
статистик,
Зайнаас тандан
судлах,
Ярилцлага,
Сумын асуумж

НТБМ
БАЙГУУЛЛАГА
БАЙСАН/БАЙГААГУЙ
Тийм /үгүй

Тийм/
үгүй

Төслийн
ажилчид
шалгасан
НТБМ-ийн
мэдээллийн
сан

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

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

Гишүүнчлэл
оролцлого
үйл
ажиллагаа
зүй тогтол
г.м.

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

Фокус бүлэг,
ярилцлага,
ахлагчид тавих
асуулт

Фокус бүлэг,
ярилцлага,
ахлагчид тавих
асуулт

БОГИНО
ХУГАЦААНЫ ҮР
ДҮН
Менежментийн
арга

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

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

Өрхийн асуулга,
фокус бүлэг,
ярилцлага,
ахлагчид тавих
асуулт

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

Өрхийн
асуулга,
экологийн
судалгаа,
сумын
статистик

Нийгмийн судалгаанд олон хэмжээст өгөгдлүүд цуглуулах
Сум
Сумын дарга/Гол
мэдээлэгч

Өгөгдөл
цуглуулах

Сумын ерөнхий
мэдээл
Сумын статистик
Сумын фокус групп
Сумын асуулга

= Таамаглаж буй хамараал

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

Кодлох &
дүгнэх
Тоон анализ
хийхэд
өгөгдлийг
оруулах

Сумын
нэгдсэн
мэдээлэл

НИТБМ
байгууллага/хөрш
саахалт
(5)

Өрх гэр (ихэнх
сумдад 25)

Бүлгийн ахлагчийн
ярилцлага
НИТБМ
байгууллага/хөршийн
гишүүдийн фокус
групп

Өрхийн асуулга

НИТБМ
байгууллагын
гишүүдийн бус
ярилцлага

Кодлох &
дүгнэх
НТБМ
байгууллага/
хөрш саахалтын
нэгдсэн
мэдээлэл

Кодлох

Өрхийн
асуулга
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А2. Логик модел ‐ Экологийн хэмжүүр
БҮТЭЦ & ҮЙЛ
НИТБМ
УРЬД БАЙСАН
БАЙГУУЛЛАГА АЖИЛЛАГАА,
НӨХЦӨЛ
(Нийгэм, экологи, БАЙСАН/БАЙ- НТБМ МОДЕЛ
(БАГ, МБ,
ГААГУЙ
эдийн засгийн)
Нөхөрлөл)
Тийм /үгүй

Зөрчлүүд
ядуурал,
ажилгүйдэл,
ургамлын
бүрхэвч ба
төрөл зүйл

Сумын
статистик,
Зайнаас тандан
судлах,
ярилцлага

Тийм /
үгүй

Төслийн
ажилчид
шалгасан
НТБМ-ийн
мэдээллийн
сан

Гишүүнчлэл,
оролцоо, үйл
ажиллагаа
г.м.

Фокус бүлэг,
ярилцлага,
ахлагчид тавих
асуулт

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

БОГИНО
ХУГАЦААНЫ ҮР
ДҮН
Менежментийн
арга

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

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

Фокус бүлэг,
ярилцлага,
ахлагчид тавих
асуулт

Өрхийн асуулга,
фокус бүлэг,
ярилцлага,
ахлагчид тавих
асуулт

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

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

Өрхийн
асуулга,
экологийн
судалгаа,
сумын
статистик

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

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 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

болон НТБМ-гүй сумдын бэлчээрийн хэмжилт

Судалгааны 2-р асуулт
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

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

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

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: ерөнхийд нь
зураглахад
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 асуулт 4: Өгөгдөл ба
боловсруулалт

Судалгааны 4‐р асуулт: ерөнхийд нь
зураглахад
Суралцаж
байгааг чанарын
аргаар тогтмол
үнэлэх







Оролцох:
Хамтран
загварчлал
гаргах ба
хувилбар зохиох

Судалгаа
ны баг ба
түншлэгч
талууд

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

(Дахин)
Тодорхойлох:
Ойлголт
мэдэгдэхүүнийг

Суралцаж
байгааг чанарын
аргаар тогтмол
үнэлэх

Оролцох:
Хамтран
загварчлал
гаргах ба
хувилбар зохиох

Багийн гишүүд, хамтрагчид болон сонирхогч талуудад
зориулсан ажиглалт, ярилцлага & асуулга



Судалгааны 4‐р асуулт: ерөнхийд нь
зураглахад

Судалгаа
ны баг ба
түншлэгч
талууд

Бид ямар өгөгдлүүд цуглуулах вэ?

Гарах үр дүн








(Дахин)
Тодорхойлох:
Ойлголт
мэдэгдэхүүнийг

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
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2012 оны хээрийн судалгааны газрууд

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

Аймаг

Шинжлэх
НИТБМ‐тэй сум группын тоо

НИТБМ‐гүй сум

Шинжлэх
группын тоо

Өндөрширээт

10

Эрдэнэсант

4

Баянцагаан

5

Баян

4

Сант

5

Баянгол

4

Уянга

5

Баян Өлзийт

4

Ихтамир

5

Өндөр Улаан

4

Хээр 2012
Төв

Уул/Ойт хээр 2012
Өвөрхангай

Архангай

Баянхонгор

Сэлэнгэ

Тариат

5

Жаргалант

4

Эрдэнэцогт

5

Баян Овоо

4

Гурванбулаг

5

Жаргалант

4

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

2011 оны хээрийн судалгааны газрууд
Аймаг

Судалгаанд
НТБМ‐тэй сум 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

Дашбалбар

2

Чулуунхороот

2

Баян Дун

1

Баян Уул

2

Сэргэлэн

?

Цагаан Овоо

2

Баяндэлгэр

5

Онгон

4

Хээр 2011 (МБМХ)
Дорнод

Сүхбаатар

БҮГД




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


~40

30



Орон нутгийн зөвлөх (1)


Бүлгүүд, өрх айлууд болон экологийн судалгааны
газруудыг сонгоход тусална
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2011 Экологийн хээрийн судалгааны
багууд


Экологийн багийн үүрэг :


2 Хөрсний мэргэжилтэн






2 ургамалын мэргэжилтэн





Шугаман- цэгийн огтлолцлын судалгаа
Ургамлын зүйлийн баялагийн судалгаа (бүх талбайд

2 талбайг байгуулах, тайлбар бичих, биомасс авна, халцгай
газрын хэмжээ






Жижиг нүх ухна
Хөрсийг тодорхойлно
Хөрсний дээж авна

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

Институт

Хээрийн
аялал 1

Хээрийн
аялал 2

Мариа Ф‐Г

Багийн ахлагч

X

X

Робин Рид

Багийн ахлагч

X

X

Рэтта Брүегэр

Ургамал?

X

X

Чанцалжам

Ургамал?

X

X

1 Баг

Бүгд

FT 3

FT 3

Сэргэлэн

Хөрс

X

X

Тирбагана

Хөрс

X

X

Баярмаа

Ургамал

X

Сүнжидмаа

Ургамал

X

X

IGE

Баасандорж

Хөрс

X

X

Итгэлт

Ургамал

X

X

CES

Алтанзул

Ургамал

Оюутан

Ургамал

CSU

Оролцогч

Үүрэг

Баг?

Ecological Work Participants

MSRM

Оюутан
RIAH

WCS

X

Ургамал

Цэрэндаш

Ургамал

Гэрэлмаа

Ургамал

Лхагвасүрэн

Ургамал

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
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Мэдээллийн хуудас: 1-р сарын 31, 2011
Өгөгдлийн мэдээлэл:
Огноо, эх үүсвэр, төвшин, хэмжээ, давтамж,
проекц, хэмжигдэхүүн, өгөдлийн формат
(вектор, растер)

Улсын байгууллагуудад
байгаа мэдээллүүд

1. Төвлөрсөн мэдээллийн сан
2. Хил заагийн судалгаа

Бэлчээр
Экологийн өгөгдөл

Хээрийн
судалгааны
материалууд

Мэлинда Латури
Колорадо Мужийн Их Сургууль
6-р сар 2011

Загварчлалын
багц/Боловсруулалт
ын арга

Загварчлалын
бүтээгдэхүүн

Судалгааны янз
бүрийн үе шатанд таны
мэдээлэл өгөгдлүүд
хэрхэн
боловсруулагдах вэ?

Мэдээлэлд тавих шаардлага –
NSF









Мэдээллийн Менежментийн Төлөвлөгөө



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

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

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?

Мэдээллийн сан үүсгэх


Хүлээгдэж буй үр
дүн: хэмжигдэхүүн

Мэдээллийн сан үүсгэх

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



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

Айл өрх
Малчдын бүлэг
Сум

Судалгаа хийх нэгж
Судлагдах нэгж
Сум

Хүн
Сум

Мал

Бэлчээр

Сумын мал
сүрэг

Сумын газар нутаг

НТБМ
НТБМ
байгууллага эсвэл байгууллага
хөрш саахалт
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 Экологийн талбай
хийсэн)
(хэмжилт хийсэн)
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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

Анхдагч мэдээллийн бүдүүвч

Туслах усан
сан

Сум

Усны
хэмжилтүүд

Фокус бүлэг

Малчин өрхүүд

Нийт малчид

Бэлчээр
Нүүдлийн зам
Уст цэгүүд

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

Судалгаа

НТБНМ/ Уламжлалт
хөрш саахалт

Бэлчээрийн газар
нутаг



Судалгааны газрууд

Хүн ам зүйн/ Эдийн
засгийн/Нийгмийн (бэлэн
байгаа мэдээллүүд)

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

Хил заагийг үнэлэх таамаглал:

Асуулга

Асуулга

Экологийн талбай
Талбайн
өгөгдлүүд

Малын
шинж
чанар
Малын
хэмжүүр

Цуглуулах
мэдээллүүд

ГМС - Үндсэн хэрэгсэл


НТБМ
байгууллага

Ижил төстэй сайтууд үүсгэх
◦ Харилцан үйлчлэлийг тодорхойлох ба харьцуулах өгөгдөл
цуглуулах
◦ Хамтын мэдээллийн сангийн шаардлага
◦ Хоорондоо уялдаатай мэдээллийн сан үүсгэх



Олон хэмжээс



Олон хил зааг



ГМС-ийн загварууд



Геологийн дүрслэл

Уламжлалт
хөрш саахалт

◦ Хугацаа, орон зай
◦ Хоорондын харилцаа холбоо
◦ Нэгдсэн мэдээллийн сан/Давхарласан судалгаа
◦ Нэгдсэн зураглал

НТБМ- гүй сум
НТБМ- тэй сум
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Олон НТБМ
байгууллага бүхий
эсвэл уламжлалт
хөрш саахалт

Шатлуур буюу градиент


Экологийн шатлуур
◦ Газрын өндөрлөгийн дагуух ургамлын
хэв маяг

Уст цэгүүд
 Нийгмийн шатлуур


Бүлэг 4

◦ Зохион байгуулалттай холбоотой
улирлын нүүдлийн хэв маяг

Бүлэг 2



НТБМ байгууллага
эсвэл хөрш
саахалтынхан
3
4

2
1
5
Plot 1
100 m

Plot 2
500 m

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)

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

Plot 3
1000 m



Хамтрах/ зөрчилдөх хэсгүүдийг илрүүлэх



Дүрслэл, зураглал
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Ус ,цаг уурын шинжилгээ
MOR2 төслийн Гидрологийн загвар

Ус цаг уурын өөрчлөлтийн үнэлгээ
• Хандлага
– Дундаж
– Экстремаль
– Xэлбэлзэл

• Цаг хугацааны өөрчлөлт
Стивэн Фасснаxт, Ниах Венабл,
Түмэнжаргал Сүх, Г.Адъяабадам,
Мариа Фернандез‐Гименез, Б.Батбуян

Ус цаг уурын өөрчлөлтийн үнэлгээ

– Жилийн, улирлын сарын

• Статистик боловсруулалт
– Үнэмлэхүйц (Манн‐Кендаллын шалгуур)
– Өөрчлөлтийн хүчин чадал (Сений налуу)
– Өгөгдлүүдийг харьцуулах (Манн‐Уитней шалгуур)

Хамгийн их, дундаж, хамгийн бага температур
a. Tsetserleg

b. Erdenemandal

c. Bayankhongor

d. Horiult

10

• Өгөгдлүүд

5

– Цаг уур (өдөр тутмын цаг уурын өгөгдлүүд)

• Урсац
• Горхи, худаг?

‐5
‐10
10
5

– Малчдын асуулга судалгаа

0

• Онолын болон харилцан ярилцлага

‐5
‐10
1960

maximum
average
minimum

1970

1980

1990

2000

– Урсац
• Жилийн дундаж
• Урсацын хамгийн их утга, тууний хугацаа
• Урсацын хамгийн бага утга, урсац тасрах

1990

2000

2010

• Жинст

• Онолын судалгааны
өгөгдлүүд
Jinst
rain

– Тунадастай өдрийн тоо олон
байна

Ikh‐Tamir
snow

rain

snow

a

0

herder observation of
precipitation change [%]

• Температур ‐ Хамгийн их, дундаж, хамгийн бага
• Хур тунадасны хэмжээ, хур тунадастай өдөр (эрчим)
• Хур тунадас (цас/бороо)

1980

Цаг уурын станцийн өгөгдлүүд

Малчдын ажиглалт

– Цаг уур

1970

Тунадасны өөрчлөлт

Ус цаг уурын өөрчлөлтийн үнэлгээ
• Хэмжигдэхүүн

1960

b

• Их Тамир

‐20
‐40
‐60
‐80
‐100
large increase
small increase
small decrease
large decrease

a = 35% no change
b = 25% no change

annual cumulative precipitation [mm]

– Гидрологи

0
annual temperature [degrees C]

• Температур ‐ Хамгийн их, дундаж, хамгийн бага
• Хур тунадас

500

– Тунадастай өдрийн тоо цөөн
байна
– Less annual precipitation

400
300
200
100
0
1960

1970

1980

1990

2000

2010
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Урсацын өөрчлөлт
Малчдын ажиглалт

• Жинст

river volume

– Дундаж утга нь багассан

Ikh‐Tamir

• Их Тамир

40

0
100

– Дундаж мөн оргил утгууд нь
багассан

•
•
•
•

Түүхэн/хэмжилтийн үе
Цаашдын уур амьсгалын загварууд
Палео өгөгдлийг ашигласан экстремалиуд
Газрын бүрхүүл/ашиглалтын өөрчлөлтүүд

3

annual average streamflow [m /s]

herder observation of
streamflow change [%]

Jinst

Гидрологийн модель: Загварууд

Цаг уурын станцийн өгөгдлүүд

‐40
‐80

small decrease
large decrease

– Уур амьсгалын‐бүрхэвчийн өөрчлөлтийн
талаарх санал зөвлөлгөө гаргах
10

1
1970

1980

1990

2000

2010

Гидрологийн модель: Өгөгдлүүд
• Хугацааны үечлэл

Санал ба Асуултууд?

– Цаг Уур: Хур тунадас, Температур, бусад
– Гидрологи: Урсац

• Орон зайн үечлэл
– Tопограф (өндөрлөгөөс хамаарах хувьсагчууд)
– Газрын бүрхэц/ашиглалт болон ургамлын
бүрхэцийн нягтрал
– Xөрсний мэдээлэл

Гидрологийн модель: Гарах үр дүн
• Орон зайд
– Урсацын өгөгдлөөр томоохон сав газруудыг
загварчлах
– Урсацыг судалгааны хэсэг дээр/сумын
хэмжээнд тооцоолох

• Гидрологийн бусад хувьсагчуудыг
загварчлах
– Хөрсний чийглэг
– Цасны хуримтлал

2
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+

Орон нутаг,
малчид
Боловсрол
& сургалт

• Орон нутаг ба малчдын дэд судалгаа
ба тайлан
• Хувилбар зохиох ба сэргэн
шинэчлэгдсэн бодит жишээ, туршлага
• Боловсрол сургалтын хүчин чармайлт

• Их сургуулийн оюутнууд
• Төслийн судалгааны туслах ажилчид
• Оюутнуудын семинар (бакалавр, мастер, докторын)
• Дадлагын ажил
• Мастер, докторын дипломын ажил
• Баг ба Хамтрагчдын сургалт
• Нийгмийн аргазүйн сургалт
• Экологийн аргaзүйн сурга лт
• Бүрэн дунд сургууль
• Багш нарын сургалтын семинар
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай сургалтын
төлөвлөгөө/Модуль сургалт

MOR2-ийн мэдлэг солилцоx ба
ажил үүргийн схем

Бодлого

Төслийн олон салбарыг хамарсан
харилцаа холбооны анхны санал
бодлууд

Судалгааны
товчлол ба
танилцуулга

Малчдын
төвшин

Бодлого

Бодлогын
зөвлөмж

Төслийн
залуу
судлаачид

Төслийн
дадлагын
оюутнууд

Хувилбар
зохиох

Орон нутаг,
малчдын дэд
судалгаа

• Хувилбар зохиох
• Танилцуулга
• Судалгааны тойм
• Бодлогын зөвлөмж

Боловсрол
& сургалт

Их
сургуулийн
оюутнууд

Дунд
сургуулийн
багш, сурагчид

Малчид, бодлого боловсруулагчид,
болон эрдэмтдийг холбох Зүүн
Африк улсын жишээ

Баг ба
Хамтрагчдийн
хээрийн сургалт

Судалгааг хамтран бүтээх

Манай багийн гол төв: 2 улс дах 4 экосистемийн, 30 нийтийн
байгууламжийн малчид, бодлого боловсруулагчид, болон
эрдэмтдийг хооронд нь холбох зорилготой 6 нийгмийн болон
бодлогын зохицуулагчид
эрдэмтэд

Бодлого
боловсруулагчид
Орон нутаг,
малчид

Судлаачид

Нийгмийн/
бодлогын
зохицуулаг
чид

MOR2
Төсөл

Олон нийт

Бодлого
боловсруулагчид

Орон нутгийн малчид ба бодлого боловсруулагчид нь манай төслийг үнэ
цэнэтэй мэдээллээр хангаж шинэ мэдлэгийг хамтран бүтээх болно

Бодлого боловсруулагчдын
зураг: Daily Nation, Martin
Rowe
Бусад зургууд: Ole Kamuaro, R. Reid, B. Graham, C. Wilson
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2 дахь жишээ:
АНУ дахь газрын-тэтгэмжтэй их
сургуулиуд
Боловсрол

Оролцоо
Эрдэм шинжилгээ

(идэвх санаачлага)
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Загварчлал гэж юу вэ?
Хувилбар зохиох ба
хамтран загварчлал хийх тухай

• Бидэнд шийдвэр гаргахад туслах одоогийн
нөхцөл байдлын тухай яриа
• Тэдгээр нь нөөц бололцоог өргөн хүрээнд
харуулдаг - харин таамаглал дэвшүүлдэггүй
• Цаг үеийн өөрчлөлтийн тухай бодол
эргэцүүллийг өрнүүлдэг

Jessica Thompson
Human Dimensions of Natural Resources

Хувилбар зохиох & хамтын
загварчлал гэж юу вэ?
• Шинжлэх ухааныг шийдвэр ба бодлогод
уялдуулах хамтаараа идэвхтэй хийх ажил
• Олон нөхцөл байдалд хэрэглэгддэг
• Чанар ба тоон өгөгдөл мэдээллийг
хослуулдаг
• Хоёулаа харилцан мэдээлэл солилцох арга
хэрэгслэл

Загварчлал нь бидэнд зүйлсийг
ойлгож мэдэхэд тустай бол
хувилбар нь төлөвлөхөд тустай

Хувилбарууд гэж юу вэ?
• Өнөөдөр бидэнд шийдвэр гаргахад туслах
ирээдүйн тухай зохиомжууд
• Тэдгээр нь өргөн хүрээний боломжуудыг
санал болгоно ‐ таамаглал дэвшүүлэхгүй
• Хувилбарууд нь цаг хугацааны явцад
өөрчлөлтөнд дасан зохицох болон
урьдчилан дасан зохицох тогтолцоог
бүрдүүлж өгнө

Ихэнх загварчлалууд нь
хувилбаруудыг агуулсан байдаг
бол ихэнх хувилбарууд нь
загварчлал дээр тулгуурласан
байдаг
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Энэ судалгаанд бид нэгдсэн
ойлголттой болохын тулд энэ
хоёрыг хоёуланг нь хэрэглэнэ
Jakali Nokandeh

Уур амьсгалын өөрчлөлттэй нүүр туулахад хариу
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх цаг бидэнд гарахгүй!

Тодорхойгүй байдал

Энэ ажиллагаа ямар байх вэ?
Их

Дасан
зохицох
мэнэжмент

Хамрах цар хүрээг тодорхойлох
Ямар асуулт тулгарч байна вэ. Та ямар
асуудалд анхаарлаа хандуулж
хэлэлцмээр байна вэ?

Хувилбар
зохиох

Танин мэдэхүй & чиг хандлагын
шинжилгээ

Оновчтой
хяналт

Эрсдэлээс
хамгаалах

Одоо байгаа гадны хүчин зүйлсийн
нөлөөллийг илрүүлэх, тэдгээрийн үзүүлж буй
хүндрэл дарамтыг авч хэлэлцэх

Ажиглалт хяналт
Шинэ мэдээллийг авч үзэхэд аль
хувилбар нь хамгийн үнэн бодит
санагдаж байна вэ? Энэ бүх зүйл нь
бидний шийдэж буй зүйл ба үйл
ажиллагаанд нөлөөлөх үү?

Бага
Хувилбар зохиох
Хянагдах

Үл хянагдах

Хянагдах байдал
Peterson et al., 2003. Conservation Biology

Дээрх 2 шатны гарсан үр дүнд
тулгуурлан цаашид улам дэлгэрүүлэх
хэд хэдэн хувилбарыг зохиох

Нөхцөл бололцоог тодорхойлох
Хувилбарт байж болох нөхцөл бололцоог
эрэлхийлэн тодорхойлох, үүнд шинэлэг
оновчтой санаа, ажил үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн
төсөл хөтөлбөр, өөр бусад боломжууд

Хамрах цар хүрээг тодорхойлох

“Асуудалд угтан харах байдлаар
энэ бүх дасгалыг хийвээс цаг
хугацааны явц дахь өөрчлөлт
хувьслыг тухайн байгууллага
эртнээс харж түүнд зохицох ба
ашигтайгаар эргүүлэх чадамжтай
болно.” ‐ Дэлхийн бизнэсийн сүлжээ

Ямар асуулт тулгарч байна вэ/ Та ямар асуудалд анхаарлаа хандуулж хэлэлцмээр байна вэ?

Эхний шат бол оролцогчдыг стратегийн чухал асуудалд анхаарлыг
нь хандуулж төвлөрүүлэх
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Их
Өвлийн нөлөөлөл нь дунд
зэрэг; зуных нь бага

Хур тунадас

Өвөлдөө дунд зэрэг ихсэж, зундаа багасна

Ууршилт

Өснө (температуртай холбоотой)

Дунд зэрэг

Ган гачиг

Далайц, давтамж болон үргэлжлэх хугацаа
нь бүгд ихэснэ

Далайц/давтамж нь их,
үргэлжлэх хугацаа нь дунд
зэрэг

Цасан бүрхүүл

Цасгүй өдөр ихэснэ; хуримтлал багасна

Дунд зэрэг

Ургамал ургах улирлын урт

Ихэснэ

Их

Гамшигт (туйлын) үзэдглүүд:
Температур
Гамшигт (туйлын) үзэдглүүд:
Хур тунадас
Гамшигт (туйлын) үзэдглүүд:
Шуурганууд

Дулааны үзэгдлүүд нь ихэсч/Хүйтний
үзэгдлүүд нь багасна

Их

Давтамж нь багасч, далайц нь ихэснэ

Багаас дунд зэрэг

Далайц нь ихэснэ, давтамж нь багасах
магад

гарч буй хямрал

Экoлoгийн нэн чухал өсөлт байнга
таамаглалд өрттөг

Агентлаг
хоорондын
хамтын
ажиллагаа,
уялдаа тааруу

Зөрчилдсөн,
ялгаатай арга
барил

Байгууллагын удирдлага манлайлал

Өрсөлдөөнтэй
ашиг сонирхол

Дээрх 2 шатны үр дүнд тулгуурлан судалгааныхаа хувилбараа зохионо.

Үүрлэх
хувилбар

Итгэл үнэмшилтэй, ирээдүйд үүсч болмоор цөөхөн хэмжээний
хувилбар зохиохын тулд эдгээр хучин зүйлсийг хэрхэн нэгтгэж
боловсруулах вэ? гэдгийг оролцогчдоос асууна
Их

Их

Олон
агентлагын
зөвшилцөл

Холч санаа
бодол, төсөөлөл

Өрсөлдөөнтэй ашиг сонирхол

Багаас дунд зэрэг

Хувилбар зохиох

Агентлаг
хоорондын
хамтын
ажиллагаа,
уялдаа маш
сайн

Нийгэмд

Teмперaтур

Шуурхай байдал

Уялдаа
холбоо
тааруу

Шуурхай байдал

1

33

2

4

гарч буй хямрал

Уур амьсгалын
Ask participants:Гарах
Whatүндсэн
criticalөөрчлөлтүүд
forces will affect ourХүчинтэй
future? байх хязгаар
парамeтрүүд
What will be the bioregional climatic effects over the next 50‐100 years?

“Одооноос 25‐50 жилийн дараа уур амьсгалын
өөрчлөлтөнд хандах нийгэм ба улс төрийн хандлага ямар
байх бол?”

5

6

7

8

Байгууллагын удирдлага манлайлал

Бага

9

11

10

12

Нийгэмд

Танин мэдэх & чиг хандлагын анализ
Одоо байгаа гадны хүчин зүйлсийн нөлөөллийг илрүүлэх, тэдгээрийн үзүүлж буй хүндрэл дарамтыг авч
хэлэлцэх

13
13

15

14

16

Уялдаатай
холбоо маш
сайн

12
Бага

Өрсөлдөөнтэй ашиг сонирхол

Хэв шинж солигдоно - зунтай
харьцуулахад өвөл орох
тунадас ихэснэ

Үргэлжлэх хугацаа
ба давтамж нь бага
зэрэг өөрчлөгдөнө

Ган

Холимог өвст тал хээр

Тунадас орох хэвшил

Бут сөөгт газар

Үлгэр яаж бүтдэг вэ?

Шинэ экосистем

ширүүсэл

Ган гачиг ихэснэ

Богино өвст тал хээр

Хэв шинж бага зэрэг
өөрчлөгдөнө

Эрт урьдын цагт Гольдилокс
гэдэг нэгэн жаахан охин
байжээ. Тэр охин ойд
зугаалахаар явжээ. Удалгүй нэг
байшинд хүрч очлоо. Охин
хаалгыг тогшсон боловч хүн
гарч ирсэнгүй тул дотогш оров.
Гал тогооны ширээн дээр 3
аягатай будаа байна гэнэ.
Голдилокс өлсөж байлаа.
Тэрээр нэг дэх аяганаас будааг
амслаа.
“Энэ будаа маш их халуун
байна! “ гэж тэр гомдоллоо ...
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Жишээ болохуйц арга туршлага
Тэсвэрлэн туулах, сэргэн шинэчлэгдэх
чадвар

Үлгэр яаж бүтдэг вэ?
Нэр

Төрөл

Үс

Нас

Сэтгэл
ханамжийн
төвшин

Хэмжээ

Каш идсэн
анхны
сэтгэгдэл



Матрасанд
өгсөн анхны
дүгнэлт





Голдилокс

Хүн

Цайвар

8

Дунд
зэрэг

Намхан

‐

‐

Аав

Байвгай

Бор

12

Их

Том

Маш
халуун

Маш хатуу

Ээж

Бор
Байвгай
шаргал

11

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Маш
хүйтэн

Маш
зөөлөн

3

Бага

Жижиг

Яг
таарсан

Яг таарсан

Хүүхэд

Байвгай

Улаан
хүрэн



Ой мод сийрүүлэх
Мал сүргийг тоог бууруулах
Ганд тэсвэртэй олон наст тариалах
Гадны нөлөөллийг бууруулах (гадны,
хогийн ургамал г.м.)
Хөрсний нүүлтийг бууруулахын тулд
усны урсац, ундаргыг нэмэгдүүлэх

Судалгаа шинжилгээ











Чадвар чадамжийг бий болгох








Ажиглалт, мониторинг хийх - ажилчид,
зорилго зорилтоо, бэлчээрийн менежмент
Хэрэгцээт газар худаг гаргах мөнгийг
олохын тулд орон нутгийн түншлэл
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
Бусад нөхөрлөл, коммунититай хамтран
ажиллах, холбоо харилцаагаа өргөтгөх
Нилээд өргөн хүрээнд сургалт явуулах

Гарч буй өөрчлөлтийг фото зургаар
баримтжуулах
Үр, дээжний цуглуулга
Түүхийн баримтжуулалт хийх зорилгоор
өгөгдлүүдээ оруулах
Усан хангамж ба менежментийн урьдчилсан
төлөвлөгөө
Дулааралт ба уур амьсгалын өөрчлөлт
байгалийн нөөц баялагт нөлөөлж буй байдал
Горхины үнэлгээ судалгаа

Мониторинг, ажиглалт хийх үзүүлэлт






Түрэмгийлэгч ургамлыг илрүүлэн тогтоох
Нөлөөлөлд орхоос өмнөх ба хойшхи
мониторинг, ажиглалт
Усны мониторинг, ажиглалтыг бэхжүүлэх
Сүргийн эрүүл мэндийн ажиглалт хийх

Мониторинг, ажиглалт хийх
Хувилбарыг хянаж шинэ мэдээллээр байнга баяжуулж байх
Шинээр мэдээллүүд нэмэгдэхэд аль хувилбар нь хамгийн хүчин төгөлдөр
санагдаж байна вэ? Энэ нь бидний шийдвэрт болон үйлдэлд нөлөөлөх үү?
гэдгийг оролцогчдоос асуух

Нөхцөл бололцоог тодорхойлох

Хувилбарт байж болох нөхцөл бололцоог эрэлхийлэн тодорхойлох, үүнд шинэлэг
оновчтой санаа, ажил үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн, төсөл хөтөлбөр, өөр бусад
боломжууд

Эдгээр хувилбарууд нь ирээдүйд ямар нөлөө үзүүлэх ба үүнтэй
уялдуулан бид юу хийвэл зохих вэ? гэдгийг асуух.

Тэсвэрлэн туулаx, сэргэн шинэчлэгдэх
чадвар
Судалгаа шинжилгээ

Энэ бүх үйл ажиллагааны ашиг тус юу вэ?
• Тодорхой бус, үл мэдэгдэх байдлыг судалж
мэдэх арга барил, дадалтай болно
• Чухал зүйлсийг ойлгон мэдэж байгаагаа
өөрсдөө мэдэрч, урамших
• Нэгдсэн ойлголт, үндэслэлтэй болно
• Нэг нэгэнтэйгээ харилцах хэрэгсэл

Чадвар чадамжийг бий болгох
Мониторинг, ажиглалт хийх үзүүлэлт

4

10/20/2011

Баярлалаа, асуулт ?

5

Хавсралт Д: Дэлхийн кафе хэлэлцүүлгийн тойм
MOR2 судалгааны баг ба түншлэлийн анхдугаар уулзалт
ДЭЛХИЙН КАФЕ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЯВУУЛАХ ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА
Дэлхийн кафе хэлэлцүүлэг гэж юу вэ?
Дэлхийн кафе хэлэлцүүлэг нь олон нийтээрээ
хийх ярилцлагыг жижиг бүлгүүдийн хэлбэрээр
явуулдаг. Санаачлага идэвхтэйгээр ярилцлага,
хэлэлцүүлгээ хийдэг. Нэгэн зэрэг олон ширээн
дээр ярилцлага хэлэлцүүлэг өрнөнө. Оролцогчид
нь хоорондоо ширээгээ үе үе сольж мэдэж байгаа
зүйлээ хоорондоо солилцон нэгдсэн мэдлэг ба
мэдээллийн сүлжээг үүсгэдэг.
Дэлхий даяар Intellectual Capital Pioneers гэж
алдаршсан салбар хоорондын хэлэлцүүлэг
явуулдаг бүлэглэлээс дэлхийн кафе анх 1995 онд
үүссэн. Тэд өөрсдийнхөө хэлэлцүүлэг хийх явцад
ололттой талыг нь олж харан чанартай явуулахад
нөлөөлж буй зүйлийг судалсаны үндсэн дээр
дэлхийн кафе-г зохиоход хүрчээ. Энэхүү
хэлэлцүүлгийн аргын гол үр дүн нь шийдвэр гаргахдаа бус, харин
ярилцлагыг өрнүүлэх, олон төрлийн боломжуудыг олж мэдэх, нийтлэг
байдлыг тогтоож, бүлгийн оролцогч бүрийн санал сэтгэгдлийг хүндэтгэхэд
оршино.
Дэлхийн кафе ярилцлага хэрхэн явагдах вэ?
Дэлхийн кафе-н ширээн дээр 4-5 хүмүүс сууна.
Нэг хүн ширээний эзнээр томилогдож тухайн
ширээн дээрээ үлдэж дараагийн ээлжийн хүмүүст
асуултуудыг танилцуулж өгнө. Үүний дараагаар
оролцогчид өөрсдийгөө хурдан танилцуулж хүн
бүр асуултандаа хариулахаар хичээл чармайлт
гарган (өнөөдөр бид 4 асуултыг ярилцан
хэлэлцэнэ) ширээн дээрх цаасан бүтээлэг дээр
санаа оноогоо бичиж зурж болно. Асуулт
болгоны дараагаар бид хариултыг ширээ бүрээс
авч цуглуулна. Энэ явцад бид жижиг бүлгүүдээс
гарсан санаа оноог нэгтгэн дүгнэж, чухал онцлох
санаануудыг хананд нааж нийт оролцогчдоор
хэлэлцүүлэхээр тавина. Завсарлагааны үеэр бүх
хүмүүс бусдынхаа санаа оноотой ханан дахь
“Галерейн зугаалга” хийхдээ хананд гаргасан
хэлэлцүүлгийн тэмдэглэлийг явж уншиж танилцана.

Хэлэлцүүлэгт оролцогчдоос юу хүлээж байна вэ?
Кафений ёс зүй нь оролцогч бүрийн мөрдөх зүйлс:
Юу хэрэгтэй чухал вэ гэдэг дээр төвлөр.
Өөрийнхөө бодол санааг нэмэрлэ.
Ойлгохын тулд сайтар сонс.
Санаа оноог холбож харьцуул.
Нухацтай ойлголт авч зөв асуулт
тавихын тулд нийлж сайн сонс.
Сонирх, сараач, зур! Ширээн дээрх цаасан дээр бич!
Цагийг хөгжилтэй өнгөрөө!
Ямар асуултыг бид Дэлхийн кафений үеэр ярилцах вэ?
1-р тойрог: Энэ судалгаа таны хувьд чухал уу, хэрэв тийм бол яагаад?
2-р тойрог: Таны зүгээс энэ судалгаанд ямар хувь нэмэр үзүүлэх вэ?
3-р тойрог: Таны хувьд судалгааны мэдээ, тоо, материалыг хоорондоо
солилцоход ямар зүйлд санаа зовж байна вэ?

Хавсралт Е: Судалгааны ажлын гол үр дүнгүүд
MOR2 ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХЭД ХҮРГЭСЭН СУДАЛГААНЫ АЖЛУУДЫН ЗАРИМ
ОНЦЛОХ ҮР ДҮН, ДҮГНЭЛТЭЭС
Баянхонгор аймагт 1994-1995 онд хийсэн хээрийн судалгааны экологийн үр
дүн
• Монголын цөлийн хээрийн систем нь тэнцвэрт бус хэлбэрийн жишээ юм.
Малын бэлчээр ашиглалтаас илүүгээр жилийн дундаж хур тунадасны
хэлбэлзэл нь ургамлын бүрхэц, ургамлын төрөл зүйл болон биомассын гарцанд
нөлөөлнө.
• Уул /ойт хээр систем нь тэнцвэрт системийн жишээ бөгөөд малын бэлчээрлэлт
нь ургамлын бүрхэц, ургамлын төрөл зүйл болон биомассын гарцанд нөлөөлнө.
• Хээрийн систем нь тэнцвэрт ба тэнцвэрт бус системийн шинжүүдийг хоёуланг
нь агуулна.
• Cистемийн хэлбэлзэл буюу шилжилт хөдөлгөөнийг судлахын тулд ургамлын
хэд хэдэн төрлийн үзүүлэлтийг хэмжих нь чухал (жишээ нь: бүрхэц, биомасс,
зүйлийн тоо)
• Уул/ойт хээр мөн хээрийн системд усны цэгээс холдох тутам ургамлын
талхагдалтай холбоотойгоор бэлчээрийн өвсний ургац ихсэж зэрлэг ургамлын
хэмжээ багасна.
• Экологийн бүх бүсэд хөрсний тэжээллэг чанар нь (азот, фосфор, кали)
ургамлын бүтэцтэй нягт холбоотой байсан. Цөл хээрийн бүсэд хөрсний бүтэц
бас их чухал байсан.
• Уул/ойт хээр мөн хээрийн системд Р (фосфор), К (кали) хэмжээ нь усны цэгээс
холдох тутам буурч байгаа нь мал сүрэг тэжээлийн бодисыг холоос цуглуулж
усны цэгийн ойролцоо хуримтлуулдаг байж болох талтайг харуулж байна.
Тэгэхээр мал сүрэг ургамлын зүйлийн найрлаганд бэлчээрлэлт талхагдлын
улмаас шууд болон тэжээллэг бодисыг (Р, К) шилжүүлэн зөөж шууд бусаар
нөлөөлдөг байж болзошгуй юм.
Малчдын экологийн тухай мэдлэг, байгаль орчны ажиглалт
1993 & 2000
• Малчид нь хүрээлэн байгаа орчин ба экологийн хоорондын харьцааны талаар
арвин их мэдлэгтэй байдаг нь малчдын арга туршлага ба үйл ажиллагаагаар
илэрч байдаг.
• Олонхи малчдын мэдлэг нь экологийн шинжлэх ухааны ойлголттой тохирч
байдаг.
• Малчид бэлчээрийн доройтол мөн ургамлын төрөл зуйлийн цөөрөлтийг уур
амьсгалын өөрчлөлттэй холбож ойлгодог бөгөөд энэ нь түр зуурынх,

•

•

бэлчээрийин талхагдал эсвэл бусад сөрөг нөлөөлөл нь арилангуут эргэн
хэвэндээ орно гэж үздэг.
Малчдын мэдлэг нь цаашдын менежментийн зохион байгуулалтын суурь мөн
мониторинг хяналтын шалгуур үзүүлэлт болж болох талтай бөгөөд энэ нь
малчдыг бэлчээрийг хянан судлах, бэлчээр ашиглалтын бодлого
боловсруулахад өргөнөөр оролцуулах нь зүйтэйг харуулж байна.
Гэвч малчид нь эргэж буцахгүй бэлчээрийн хүнд доройтолтой урьд өмнө
тохиолдож байгаагүй туршлага байхгүй yлмаас өөрсдийнхөө үйл
ажиллагаанаас гарч болох сөрөг нөлөөг урьдчилж харахгүй байж болох талтай.

2010
• Малчдын температур, хур тунадас, усны урсацын өөрчлөлтийн тухай ажиглалт
нь ус цаг уурын станцуудын хэмжилттэй маш сайн тохирч байгаа боловч зарим
тохиолдолд хэмжилтээр тогтоогдсон статистикийн хувьд үнэмлэхүй бус усны
урсацын багасалтыг хүртэл ажигласан байдаг.
• Ихэнх малчид нь цасны хэмжээг багассан гэж үзэх боловч цас хайлах
хугацааны хувьд ажиглалт нь ялгаатай байдаг. Малчдын дийлэнх хувь нь
цөлийн хээр болон ойт хээрт цасны хайлалт нь арай оройтож байгаа гэж үздэг.
Уур амьсгалын өөрчлөлт, зуд, тэдгээрийн нөлөөлөл, болон бодлогын
нөлөөлөх байдал
2010
• 2010 онд бид 2009-2010 оны зуданд нэрвэгдсэн 4 сумдад судалгаа явуулсан. 2
сум нь ойт хээрт 2 сум нь цөлийн хээрт нутагтай. Бүс болгон дахь нэг сум нь
НТБМ-тэй нөгөөх нь байхгүй байсан.
• Оторт явсан (ойт хээрт), хадлан сайн авсан (цөл хээрт) айлууд нь нэг адил бүс
нутагт байгаа хирнээ эдгээр ажлуудыг хийгээгүй айлуудаас цөөн малын
хорогдол амссан байна. Гадаргын ус багассан сумдад нутагладаг малчид нь
бэлчээрээ сайн ашиглаж чадаагүйн улмаас мал сүрэг нь зудыг давах тарга хүч
авч чадаагүй байна.
• НТБМ байгууллагууд нь малчдаа сайн зохион байгуулж, өвөлд сайн бэлдүүлж,
бэлчээрийг зөв зохистой ашиглуулж, хадлан сайн авахуулж зуданд бэлтгэхэд
(цөл хээрт) нь тусалсан бөгөөд зудны дараа туршлагаасаа хамтран
суралцахад тэднийг нэгтгэн зохион байгуулсан байна.
• 2 суманд нь гаднаас ирсэн отрын малчдын улмаас “туурайн зуд” үүсч нутгийн
малчдад ихээхэн хохирол үзүүлсэн.
• Энэхүү судалгааны үндэсний болон бүс нутгийн төвшин дэх бодлогын сургамж:
1. Аль ч төвшинд зудны бэлтгэл ба зудны дараах нөхөн сэргэх үйл ажиллагаа
нь бэлчээрийн талаар баримтлах бодлогоос хамаарсан бэлчээрийн
засаглал, удирдлагаас ихээхэн хамаарч байна. Бэлчээр ашиглалт ба

•

•

•
•

•

менежментийн үндэсний бодлогыг шинэчлэн сайжруулж байгаа энэ үед
бодлогод тусгах чухал асуудал бол орон нутаг, аймаг, үндэсний төвшинд
нөөц ба отрын бэлчээрийг тусгайлан гаргах ба сум, аймаг хоорондын отор
нүүдэл оновчтой зохион байгуулж, зохицуулах бүтэц тогтолцоог зайлшгүй
суулгах хэрэгтэй.
2. Төрийн бүх төвшний байгуулагууд, гамшигтай тэмцэх (Үндэсний Онцгой
Байдлын Ерөнхий Газар болон бусад) бa яаралтай тусламжийн
байгууллагуудын хоорондын харилцаа холбоог идэвхжүүлэх, хамгийн үр
дүнтэй үйл ажиллагааг бий болгохын тулд байгууллага тус бүрийн чиг
үүргийг орон нутаг ба бүсийн хэмжээнд тодорхойлон тэдгээрийн
хоорондын харилцааг хангах үр ашигтай механизмыг бий болгох нь маш
чухал.
3. Монголын газар нутгийн экологийн болон менежментийн ялгаатай
байдлын улмаас бүс нутаг бүрт тохирсон зудны бэлтгэл хангах, авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг нэг бүрчлэн хийсэн төлөвлөх шаардлагатай
байж болзошгүй.
2010 онд бид Архангай аймгийн 2, Баянхонгор аймгийн 2 цаг уурын станцын
уур амьсгалын өөрчлөлтийг мөн Хойт тамир, Хануй, Түйн голуудын урсацын
өөрчлөлтийг судалсан.
Жилийн дундаж, хамгийн бага температур бүх газруудад үнэмлэхүйц ихсэж,
жилийн хамгийн их температур Баянхонгорын Хориултаас бусад бүх газруудад
үнэмлэхүйц ихэссэн байна.
Хориултад бороотой өдрийн тоо үнэмлэхүйц ихсэж, жилийн дундаж хур
тунадас Архангайн Эрдэнэмандал, Цэцэрлэг сумдад үнэмлэхүйц багассан.
Жилийн дундаж болон хамгийн их урсац Архангайн Ихтамир сумын Хойт
Тамир, Хануй голд үнэмлэхүйц багассан. Түйн голын жилийн дундаж урсац
үнэмлэхүйц багассан хэдий ч багасалтын хэмжээ нь Архангайн голуудаас
харьцангуй бага байлаа.
Эдгээр ололтууд нь нийт нутаг даяарх температурын ихсэлтийн дугнэлттэй
болон малчдын дулааралтын талаарх ажиглалттай тохирч байна. Энэ судалгаа
нь бас голын урсацын бууралтыг тодорхойлсон нь малчдын ажиглалттай
тохирч байгаа юм.

Бэлчээр ашиглалт ба бодлого
1999
• Монголын газар ашиглалт болон эзэмшлийн хэв маягийн түүхийн судалгаанаас
үзэхэд хувьсгалын өмнөх Монголын малчдын баян ядуугийн байдал нь
тэдгээрийн нүүдэл суудал, бэлчээрийн ашиглалтыг тодорхойлж байсан бөгөөд
энэ нь одоог хүртэл үргэлжилж байна.
• Түүхээс үзэхэд албан ёсны (жишээ нь сүм хийд) ба албан ёсны бус (малчин
иргэд) байгууллагууд нь улирлын нүүдлийн хэв маягийг зохицуулж байсан

байна. Энэ нь Монголын экологийн болон нийгмийн тогтвортой нүүдлийн өв
уламжлалт аж ахуйд нөлөөлж албан бус эзэмшлийн системд хүргэсэн байна.
2002 (1994-1995 оны хээрийн судалгаанд үндэслэв)
• Нүүдлийн малчдад бэлчээрээ хадгалах, байгалийн нөөц баялагаа ашиглах
талаар нийгмийн болон газар нутгийн хувьд ихээхэн зөрчилдөөн үүсдэг. Жишээ
нь: Монголын малчид өвөлжөө хаваржаагаа өөр айлуудад ашиглуулахгүйгээр
хадгалж байх шаардлагатай байдаг хэдий ч тэд өөрсдөө цаг агаар эсвэл
бэлчээр муудахад өөр бусдын газар нутагт нүүдэллэж цаг үеийн хүндрэлийг
өнгөрөөх хэрэгтэй болдог. Эдгээр асуудлууд нь бэлчээрийг нийтээр ашиглах
менежментийн зөрчилдөөнийг үүсгэдэг.
• Эдгээр бэлчээрийн нөөц, ашиглагчдын тодорхой бус, хэн дуртай нь нутаглах,
хил хязгааргүй байдал нь албан ёсны бэлчээр ашиглагчдыг тодорхойлох,
бэлчээрийн тодорхой хэсгийг малчдад хуваарилж өгөхөд маш их хүндрэл
учруулдаг.
• Үүний үндсэн дээр дараахь гурван шийдэл гарсан: албан ёсны харилцаа
(жишээ нь бэлчээрийг түрээслүүлэх), бэлчээрийн хамтын менежмент, малчдын
улирлын нүүдлийн зохицуулалт.
• Бэлчээрийг эзэмшүүлэх бодлогоос илүүтэйгээр маш нарийн бодож
боловсруулсан бэлчээрийн нүүдлийг зохицуулдаг институцийг бий болгох,
тэдний үйл ажиллагааг туршиж үзэхийг зөвлөсөн.
2004 (1999 оны хээрийн судалгаанд үндэслэв)
• 1994 онд Улсын Их Хурал газрын тухай хуулийг гаргаж өвөлжөө хаваржааны
газрыг эзэмших гэрээний тухай зүйл заалт энэ хуульд багтаасан. Үүний дагуу
гэрээ хийх ажлын хэрэгжүүлэлт 1998 онд эхэлсэн.
• Энэ судалгаагаар газрын хуулийн хэрэгжилтийн явцыг 1999 онд Баянхонгор
аймгийн урьд нь (1994-1995) судалсан айл өрхүүдээсээ асуулга аван судалж
эхэлсэн.
• Ихэвчлэн ядуу өрхүүдийн өвөлжөө хаваржааны газрыг гэрээгээр эзэмших
байдал учир дутагдалтай байсан нь тэд хуулиаар олгосон эрхээ эдлэх нь
тааруу байна гэж дүгнэлт гарсан
• Чинээлэг өрхүүд нь илүү суурин болж ядуу нь илүү нүүдэл суудал хийж байлаа.
• Гэрээгээр өвөлжөө хаваржааг эзэмшүүлсний дараагаар ихэнх малчид,
мэргэжилтнүүд бэлчээрийн зөрчилдөөн ихэснэ гэж бодож байсан ч
харьцангуйгаар газар бэлчээрээ булаалдах нь багассан.
• Газрын хууль нь орон нутгийн эрх баригчдад захиргаа зохион байгуулалтын
өргөн боломж олгосон бөгөөд энэхүү хуулийн зүйл заалтын талаарх ойлголт
мэдэлээл орон нутгийн засаг захиргааны ажилчид болон малчдад муу
байснаас хэрэгжилтийг удаашруулж байсан.

•

Ерөнхийдөө, газрын бүртгэл, өмчлөлийн асуудал нь газрын зах зээл, хувийн
өмчийн эрхийн асуудалд гарсан дэвшилт байлаа. Гэвч энэ зорилго нь
Монголын тухайн үеийн бэлчээрийн талаар баримталж буй эрх зүй,
нутгийнхны бэлчээрийг хувьчлахын эсрэг эсэргүүцэлтэй зөрчилдөж байсан.

2007
• 3 дахь судалгааг 2006 онд Баянхонгор аймагт 1994-1995, 1999 онуудад
судалсан нутгуудаар явуулсан.
• Цаг уурын нөхцөл байдал нь малчдын бэлчээрийн газрын ашиглалтын хэв
маягийн гол хүчин болсоор байгаа төдийгүй нүүдэллэн оторлох нь цаг уурын
өөрчлөлттэй тэмцэх малчдын гол стратеги хэвээрээ байсаар байна.
• Дэлхийн зах зээл нь нэг талаар ноолуурын үнийн улмаас ямааны тоо толгойг
ихэсгэж, нөгөө талаар замбараагүй уул уурхайн улмаас газар ашиглалтанд
ихээхэн нөлөөлж байна.
• Малчид бэлчээрийг хувьчлахыг эсэргүүцсээр байгаа хэдий ч сум, аймаг
хоорондын нүүдэл хөдөлгөөнийг зохицуулах, бэлчээрийг ашиглах илүү
баталгаатай эрх олгох шаардлага ихэссээр байна.
2008
• 2007 онд газрын хуулийн хэрэгжилтийг судлах судалгаандаа бид 4 аймгийн 5
суманд (Сэлэнгэ, Өвөрхангай, Төв, Архангай) ярилцлага ба өрхийн асуулга
явуулж малчдын бүлэг, бэлчээр ашиглалтын хэсгийн гишүүн ба гишүүн бус
малчдын хариултыг хооронд нь харьцуулсан.
• Бид малчдын бүлгийн гишүүд (НТБМ байгууллагууд) нь гишүүн бус айлуудаа
бодвол илүү хол, олон удаа нүүдэллэж олон янзын бэлчээрүүдийг ашиглаж
байна гэдгийг тогтоолоо. Мөн НТБМ бүлгийн малчид нь отрын нүүдлийг илүү
олон хийх магадлалтай байна.
• НТБМ бүлгийн малчид нь орон нутгийн байгууллагуудаас тусламж авах,
засгийн газрын төлөөлөгчидтэй харилцах, үндэсний болон орон нутгийн
байгууллагуудын ажиллагаанд оролцох зэргээр бүтцийн болон нийгмийн ашиг
тусын хувьд илүүтэй байна.
• НТБМ бүлгийн малчид нь бусад малчдыг бодвол бүлгийн гишүүдийн хоорондын
харилцан итгэлцэл (ухамсарт нийгмийн капитал) сайтай байсан.
• Урьд нь байгуулагдсан малчдын бүлгүүдийн зарим нэг нь гишүүдийнхээ
улирлын бэлчээрийг хадгалан гамнах, тэдний нүүдлийг зохион байгуулалттай
болгоход амжилттай удирдаж байсан хэдий ч гадны сумуудаас нүүдэллэн ирэх
малчдын улмаас энэ оролдлогыг нь бүтэлгүйтүүлэх талтай байсныг дэд
судалгаанууд харуулж байна.
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