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Энэхүү гарын авлагыг Collect Earth 1.1.1 User Manual-ийг  ашиглан гаргав 

Collect Earth нь газар ашиглалтын өөрчлөлт, ойн хомсдол зэргийн мониторинг хийхэд 

зориулагдсан нээлттэй програм хангамж юм 
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Товчилсон үг 

Товч үг Дэлгэрэнгүй 

API    Application Programming Interface 

AVHRR  Advanced Very High Resolution Radiometer 

CGIAR-CSI 
Consultative Group on International Agricultural Research, 
Consortium for Spatial Information 

EC  European Commission 

EVI  Enhanced Vegetation Index 

FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

GEE  Google Earth Engine 

GPS  Global Positioning System 

IDE  Integrated Development Environment 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 

LAI  Leaf Area Index 

LUCAS  European Commission’s Land Use/Cover Area frame Survey 

LULUCF  Land use, land use change and forestry 

MODIS  Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer 

NASA  National Aeronautics and Space Administration 

NDVI  Normalized Difference Vegetation Index 

NDWI  Normalized Difference Water Index 

NOAA  National Oceanic and Atmospheric Administration 

REDD  Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation 

RS  Remote Sensing 

SRTM  Shuttle Radar Topography Mission 

TOA  Top of Atmosphere 

UNEP  United Nations Environmental Program 

UNFCCC  United Nations Framework Convention on Climate Change 

USGS United States Geological Survey 
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1. Collect Earth ба түүнийг дэмжих програмуудын танилцуулга 
Collect Earth нь java хэл дээр суурилсан хэрэглэхэд хялбар, мэдээллийг цуглуулахад 

хөнгөвчилсөн програм хангамж юм. Доорх сургалтын материалд Collect Earth –нь бусад програм 

хангамжуудтай хэрхэн хоршиж ажилладаг тухай тайлбар оруулав. Энэхүү мэдээлэл нь 

www.openforis.org сайт дээр онлайн болон видео хэлбэрээр орсон байгаа. Collect Earth GitHub 

хуудсан дээр Collect Earth систем (SQLite болон PostgreSQL гэх мэт)-ийн техникийн тайлбарууд 

бий. Collect Earth нь Windows, Mac болон Linux үйлдлийн систем дээр ажиллах боломжтой. 

1.1 Collect Earth –ийн бүтэц 

 

 

1.2 Collect Earth 

Collect Earth нь Google Earth интерфейс дээрх HTML дээр суурилсан мэдээллийг оруулах 

формыг  ашигладаг. Мэдээлэл оруулах форм (цаашид маягт гэх) –ыг өөрийн орны онцлогт 

нийцүүлэн бэлтгэж болох бөгөөд ингэхдээ уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх 

мэргэжилтний хороо (IPCC), Европын хороо, НҮБ –ын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага болон 

олон улсын бусад байгууллагын удирдамжид нийцтэй  байдлаар өөрчилж болно. Collect Earth –

ийн санал болгодог үндсэн маягт нь IPCC –ийн газар ашиглалтын ангилал, дэд ангилал болон 

Европын хорооны газар ашиглалт/бүрхэвч судалгаа (LUCAS) –ны газар ашиглалтын дэд 

хэсгүүдийг  агуулсан байдаг.   

http://www.openforis.org/
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2. Эхлэл 

2.1 Collect Earth setup файл суулгах 

Collect Earth ба түүнийг ажиллахад дэмждэг програм хангамжууд нэгэн зэрэг суух болно. Та бүхэн 

http://www.fao.org/forestry/nfms-for-redd/85262/en/ энэ холбоосоор орж татаж авна уу. 

Татаж авсан файл дээрээ 2 дарж суулгаж 

эхлүүлнэ.  

 

Програмын хэлээ сонгоод ОК дарна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I accept the agreement-г сонгоод Next 

дарна. 

 

 

 

 

 

 

Collect Earth програмаа хаана суулгах 

газраа зааж өгөх хэсэг.  

Програм нь ихэвчлэн “C:” дискэн 

дээрээ суулгадаг ба програм суулгах 

явцад өөрөө санал болгоно. Суулгах 

газраа зааж өгсөний дараа Next товч 

дарна. 

  

http://www.fao.org/forestry/nfms-for-redd/85262/en/
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Суулгах явц дууссаны дараа 

дараах цонх гарч ирэх ба Finish 

товч дээр дарна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таны компьютерийн Firewall 

тохиргооноос хамаарч дараах цонх 

гарч ирж болно. Гарч ирсэн 

тохиолдолд Allow access товч 

дарна. 

 

 

 

 

 

Суулгаж дууссаны дараа start цэсээс Collect Earth Launcher-г 

сонгож програмаа ажиллуулна. 

 

 

 

 



 
8 Collect Earth гарын авлага 

Програмыг ачааллахад Collect Earth програм дээр ажиллах хүний нэрийг Operator хэсэгт оруулж 

өгнө. Operator нь Collect Earth system дээр мэдээлэл оруулах засварлах тохируулах гэх мэт 

үйлдлүүдийг хийдэг хүн юм. Мөн өгөгдлүүд нь оператораар шүүгдэж болно. Операторын нэрний 

урт нь 6-50 тэмдэгт байна. Нэрээ оруулж өгсөний дараагаар “Update” товч дарна. 

 

 

 Үүний дараагаар дээд хэсэгт байгаа цэсээс Tools хэсгээс Properties-г сонгоно. 

Хэд хэдэн чухал тохиргоог Advanced хэсэгт оруулж өгнө.  

 

 

 

 

Заавал хийгдэх тохиргоо: 

• Өгөгдлийн санг 

автоматаар хадгалах 

• Судалгааны цэгт 

ойртуулсан Earth Engine-ий 

хуудас нээгдэх 

• Судалгааны цэгт 

ойртуулсан Bing Map-ийн 

хуудас нээгдэх 

 

Өөрөө сонгох тохиргоо: 

• Веб хөтөчөө сонгох 

• Файл ачаалах веб хөтөч 
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Tools хэсэгт мөн хэлний 

тохиргоог сонгож болно. 
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2.2 Google Earth-г тохируулах 

https://www.google.com/earth/download/ge/agree.html линкээс Google Earth-ийн сүүлийн 

хувилбарыг татаж авна уу. Agree and Download товчин дээр дарж суулгах файлаа татаж аваад 

суулгана. 

 

Суулгасны дараагаар Google Earth цонхны дээд хэсэгт байрлах Tools -> Options-дээр дарж зарим 

тохиргоог тохируулж өгч болно. Жишээ нь navigation хэсгийн Fly to speed сонголтыг fast руу илүү 

ойртуулснаар судалгааны цэг рүү zoom хийх хугацааг багасгана. Мөн do not automatically tilt while 

zooming сонголтыг идэвжүүлснээр Google Earth дээр гарч ирэх газар ашиглалтын өөрчлөлтийг 

харахад хялбар болгоно. 

  

https://www.google.com/earth/download/ge/agree.html
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 3. Газар ашиглалт, газар ашиглалтын өөрчлөлтийн үнэлгээ 

 
Дараах хүснэгтээр газар ашиглалтыг Collect Earth болон түүний дэмжиж ажилладаг програмууд 

дээр хэрхэн үнэлэх дарааллыг харуулсан. Үүнд: Google Earth, Bing Maps ба Google Earth Engine 

багтана.  Доорх диаграм нь програм бүрийн давуу тал гол алхмуудыг хэрэглэгчид ашиглах 

боломжийг харуулсан. 

 

3.1

Collect Earth

3.2

Google Earth

3.3

Bing Maps

3.4

Google Earth Engine
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3.1 Collect Earth-ээр газар ашиглалтын загвар 

 

Газар ашиглалтын ангиллын програм нь улс орон бүрт өөр өөрөөр ашиглагддаг. Collect Earth 

програм нь хэд хэдэн улс оронд тодорхой нэг хувилбараар тохируулсан байдаг, мөн түүчлэн 

хувилбарууд нь олон улсын тэргүүлэх удирдамжтай нийцсэн байдаг (жишээ нь. IPCC, FAO Forest 

Resources Assessment гэх мэт). Collect Earth програмын үндсэн функц, түүнийг дэмжих 

хэрэгслийн жишээнүүдийг Папуа Шинэ Гвинэй болон Монгол улсуудын мэдээллийг ашигласан 

хувилбараар тайлбарлан оруулсан байгаа. Collect Earth-ийн бусад боломжит хувилбарыг Collect 

Earth-ийн вебсайтаас үндсэн газар ашиглалтын ангиллын програмуудаас харж сонгох 

боломжтой.  

Collect Earth-г ажиллуулахад Google Earth автоматаар гарч ирнэ. Collect Earth нь Google Earth-

ийг ашиглан системчилсэн хиймэл дагуулын зургийг хянаж, газар ашиглалтын үнэлгээг хялбар 

аргаар хийдэг.  

 

3.1.1 Collect Earth дээр файл нэмэх 

Collect Earth цонхны Tools-ээс Properties хэсгийг сонгож тухайн орны бэлдсэн дата буюу (grid)-г 

оруулж өгнө.  

3.1

Collect Earth

3.2

Google Earth

3.3

Bing Maps

3.4

Google Earth Engine
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Projects хэсгийн Load a new project file 

товчин дээр дарж бэлэн болсон “cep” 

файлаа сонгоод Open товч дараад Load 

project товч дарна. 

Үүний дараагаар Save & Apply changes 

дарж идэвхижүүлнэ. 

Sample data хэсэгрүү орж үүсгэсэн grid-ээ 

сонгож Save & Apply changes товч дарж 

идэвхижүүлнэ. 

 

 

 

 

 

 

Ингэснээр Google Earth цонхны зүүн хэсэгт “Places” хэсэгт Collect Earth Data дотор уншуулсан 

файл орж ирнэ. 

 

Оруулж ирсэн бүх цэгүүд нь эхнээсээ дараалан дугаарлагдах ба тухайн цэг нь үүсгэсэн грид 

доторх ID буюу дугаарлалт нь ард хэсэгтээ харагддаг. Тухайн цэг дээр 2 дарснаар бөглөх маягт 

нь гарч ирэх ба давхар Bing Maps, Google Earth Engine, Google Earth Explorer зэрэг туслах 

цонхнууд гарч ирнэ. Энэ цонхнуудаас давхар мэдээллээ шалгаж болно.  
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3.1.2 Газар ашиглалтын мэдээлэл оруулах 

Газар ашиглалтын мэдээлэл оруулхын тулд цэгэн дээрээ 

дарж гарч ирэх цонхыг ашиглан мэдээллээ оруулна.  

Газар ашиглалтын ангилал нь улс орон болгонд өөр өөр 

байна. НҮБУАӨСК-н тайланг хөнгөвчлөхийн тулд, улс орны 

онцлогт тааруулан IPCC-ээс санал болгосноор газрын 

ангиллын хувилбаруудыг гаргаж ирсэн. Энэ хүрээнд газар 

ашиглалтын зургаан гол хэсэгт ангилан тэдгээрийн дэд 

хэсэгт илүү дэлгэрэнгүй тодорхойлсон байна.  

 

 

Тухайлбал бөглөх маягтын эхний хэсэгт элемент хэсэг гарч 

ирнэ. Энэ хэсэгт тухайн таарсан цэг ямар элемент хэд 

байгааг тоолж оруулна 

 

 

Дараагийн хэсэгт газар ашиглалтын ямар ангилалд 

хамаарах эсхээ сонгож мөн бусад мэдээлэл оруулах хэсэг 

гарч ирнэ. Тухайн ангиллаас хамаарч дараагийн гарч ирэх 

хэсэг өөр өөр байна.  

 

 

 

 

 

Хамгийн сүүлд Imagery хэсэг гарч ирэх ба энэ хэсэгт тухайн 

үнэлгээг оруулахдаа ямар эх сурвалжийн зургийг ашигласан, 

мөн нэмэлт тайлбар оруулах хэсэг мөн гарч ирнэ.  
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3.1.3 Collect Earth-ийн өгөгдлийг экспорт хийх 

Collect Earth дата файл нь CSV, XML, Fusion Table файлруу экспорт хийгддэг. Collect Earth Fusion 

Table файл нь CSV файлын тусгай нэг төрөл ба Google-ийн Fusion Table програмтай нийцэж 

ажиллахаар бэлтгэгдсэн.  

 

 

Tools хэсгээс Data Import/Export дээр 

дарж экспорт хийх төрлөө сонгоод 

нэрийг нь өгч хадгална. 

 

 

 

3.1.4 Collect Earth Data-г нөөцлөх 

Collect Earth-ийн өгөгдлийг XML-рүү экспорт хийж нөөц өгөгдлийн сан үүсгэнэ. XML нь бүх 

хэрэглэгчдийн гараар нэмсэн мэдээллүүдийг агуулсан Collect Earth-н өгөгдлийг хадгалахаар  

тохируулагдсан нэг төрлийн өгөгдлийн сангийн хэлбэр юм. “Data Import/Export” хэсгийн “XML 

Export” -> “Export data to XML (compressed)” дараад файлын нэрийг өгч хадгална. 
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3.2 Google Earth-г ашиглах нь 

 

Google Earth нь Collect Earth-н нэг чухал интерфэйс хэсэг юм. Google Earth-ийн энгийн тохиргоо 

болон энгийн функцуудыг өөрийн хэрэгцээнд тохируулан нэмэх боломжтой. Доорх хэсгээс 

харцгаая.  

3.2.1 Оновчтой өгөгдлийг харах 

Collect Earth цонхыг дуудсаны дараа програмын өгөгдлийг агуулсан мэдээлэл нь Google Earth-

ийн дэлгэцийн зүүн гар талд гарч ирнэ.   

 

3.2.2 Google Earth дээр хурдан ажиллах 

Google Earth дээрх 49 цэг бүхий талбайн нэгээс нөгөө руу дамжих  үйлдлийг түргэсгэхийн тулд 

Google Earth Pro програм дээр дараах тохиргоог хийж өгнө. 

Tools → Options → Navigation → Fly to speed 5.0000 болгох юм. 

 

 

 

3.1

Collect Earth

3.2

Google Earth

3.3
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3.2.3 Цэгүүдийг хайх 

Google Earth Places-ийн доод хэсэг байгаа цонхыг 

ашиглан цэгээ хайна. Цэгийг дугаар (ID)-ыг оруулж 

тухайн газарлуу шилжинэ. Хэрвээ ID байхгүй бол хайх 

хэсэг улайж харагдана. 

 

 

3.2.4 Зай хэмжих. 

Google Earth програмын дээд хэсэгт байх цэсээс “Show Ruler”   товчин дээр дарж тухайн 

цэгнээс эхлэн хэмжилтээ хийнэ. 

 

“Ruler” цонх гарч ирмэгц тухайн торлолын төв цэгээс хэмжих газар хүртлээ зурна. Шугамын урт 

нь автоматаар “Ruler” цонхонд харагдана. 

 

 

Collect Earth-ийн цэгийг 

тодорхойлох цонхны Imagery 

хэсгийн Accessibility хэсэгт 

харгалзах хэмжээгээ сонгож 

нэмэлт тайлбараа оруулна. 
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3.2.5 Зургийн түүхийг харах 

Google Earth-цонхны доод хэсэгт торлолын 

мэдээллийн байршил болон зургийн огноог 

харуулна. Google Earth-ийн огноо нь 

СС/ӨӨ/ОООО хэлбэрээр өгөгдсөн байдаг.   

Google Earth-ийн дээд хэсэгт байрлах цагны 

зурган дээр даран зургийн түүхийг дуудна. 

Зарим тохиолдолд мөн их хандалт авсан 

зургийн түүхийг харуулдаг түүл юм. Эндээс 

огноогоо сонгон зургаа харж болно. 

 

3.2.6 Зураг экспортлох 

Газар ашиглалтын ангиллыг багаар ажиллах үед хиймэл дагуулын зургийг хэрхэн ойлгомжтой 

харуулах нь чухал юм. Google Earth-ийн зураг нь ангиллыг харах үед илүү тод харагдахуйц jpeg 

форматаар экспортлогддог. 2 янзын аргаар jpeg зургийг экспортлогддог.  

 

 

Edit цэсээс Copy Image-г сонгож өөр бусад програм руу хуулна.  

 

 

 

 

 

Уг цонхны File цэсээс Save Image товч 

даран хадгална.  

Хадгалсан зураг нь зөвхөн зургийн хэсгээс 

өөр зүйлгүйгээр хадгалагдана. 

 

 

 

3.2.7 Overlays нэмэх 

Байгаа газрын зурган дээр газар ашиглалтыг ангилахад тус 

болох Google Earth-ийн Overlays-ийг нэмж болно. Доорх 

заавар дээр орон зайн лавлагаа системд газрын зураг, 

болон зурагнуудыг багтаасан байна. Газрын лавлагаанд 

зориулсан raster-уудын талаар гарын авлагын 5.3-аас үзнэ 

үү.  
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3.2.8 KMZ файлуудыг хадгалах 

Overlayes –ээр зураг оруулсны дараагаар мөн бусад нэмэлт мэдээлэл байгаа тохиолдолд KMZ 

файл хэлбэрээр хадгалах хэрэгтэй. (Collect Earth –ийн өгөгдлүүд нь өөр өөрөөр зохицуулагддаг. 

Энэ нь автоматаар өгөгдлийн санруу хадгалагдах ба мөн гараар CED файлруу экспортолж 

болно). 

Энд 2 арга замаар layer-ээ хадгална. Уг layer дээрээ баруун товч дараад Save Places As-г сонгох. 

Файлын нэрээ оруулаад Save товчин дээр дарна. 

 

 

Нөгөө нэг арга нь File цэсээс 

Save –ийг сонгоод Save Place 

as –г дарна. 
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3.3 Bing Map ашиглан шинэ зураглалыг харуулах 

 

Bing Map нь Microsoft-ийн гаргасан web mapping service юм. Bing Map-аар Digital Globe-оос өндөр 

нягтралтай хиймэл дагуулын зургийг харуулдаг. Collect Earth-ийн цэгийн байрлалууд нь Bing 

Map-тай холбогдсон байдаг учраас газар зүйн хамрах хүрээ бага зэрэг өөр харагддаг. Bing Map 

дээрх зураг илүү тод учир тухайн газар нутгийг тодорохойлоход илүү дөхөм болгож өгдөг. 

3.1

Collect Earth

3.2

Google Earth

3.3

Bing Maps

3.4

Google Earth Engine
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3.4 Google Earth Engine ашиглан 

 

Google Earth Engine нь хиймэл дагуулын зураг болон Дэлхийн ажиглалтын мэдээг боловсруулах 

веб платформ юм. Google Earth Engine нь АНУ-н Геологийн Судалгаатай хамтран сүүлийн дөчин 

жилийн турш авсан том, дунд өндөр түвшний нягтралтай хиймэл дагуулын зургийг чөлөөтэй 

ашиглах боломжийг олгодог.  

Хамгийн хэрэгтэй газрын мэдээллийн сангийн нэг нь Google Earth Engine-ний Landsat Greenest-

Pixel top of atmosphere (TOA) reflectance буюу агаар мандлын дээд хэсгээс ойлтын аргаар авсан 

өгөгдөл юм. Энэ нь Ландсат 4, 5, 7, 8-ийн хувьд боломжтой бөгөөд жилийн бүх өдрүүдийн зурган 

мэдээллийг  нэгтгэх боломжтой байдаг. Greenest Pixel нь NDVI (ургамлын нормчилсон ялгарлын 

индекс)-ийн өндөр утгатай шинэ зургийг эмхэтгэдэг.  

Google Earth Engine-нд өгөгдөл оруулах 2 янзын арга байдаг. Хэрэв DataSet-ын нэрээ мэдээд 

нэмэхийг хүсвэл хайлтын цонхонд бичээд сонгоно. Өөрөөр, баруун дээд буланд байрлах Data 

Catalog хэсгээс Dataset-ээ сонгоно.  

Сонгосон датасэтийн дүрслэлийг харахын тулд 3 янзын сувгийг (band) сонгох хэрэгтэй байдаг 

бөгөөд Band 4 (near infrared), band 5 (mid infrared), band 3 (red) дарааллаар сувгуудыг сонговол 

дэлгэцэнд хэт улаан туяаны нийлмэл харагдах болно (ялангуяа Ландсат 7 хувьд). 

 

Энэхүү хэт улаан туяа нь ой болон газар тариаланг улаавтар бор өнгөөр, ногоо болон бутыг 

цайвар улбар шар өнгөөр, усыг ягаан өнгөөр, хотын болон суурин газрыг цэнхэр болон ногоон 

өнгөөр харуулна. 
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Band 4 

Хөрс болон ургамал нь хэт 

улаан туяа (ХУТ) -г хүчтэй 

ойлгодог тул цайвар 

харагддаг бол ус ХУТ-г 

шингээдэг тул илүү бараан 

харагддаг.  

 

 

Band 5 

Mid infrared нь ус болон 

хөрсний чийгийн 

агууламжийг хянахад илүү 

хэрэглэгддэг. Ой мод нь 

газар тариалангаас илүү их 

чийгийг агуулдаг. 

 

 

 

Band 3 

Ургамал нь бараг бүх улаан 

гэрлийг шингээдэг ба хөрс 

болон бусад газрын 

гадаргуугаас ургамлыг 

ялган харуулахад тустай 

байдаг. 

 

 

 

 

Landsat 7 Greenest Pixel 

 

 

 

 

 

 

 

Landsat –аар 2006 онд хээр байсан тус талбай нь 2007 оны эцэс гэхэд ХАА-н газар тариаланруу 

шилжсэн жишээг харуулав. 
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3.5 Google Earth Engine (GEE) API 

API (Програмын дэлгэцэнд харагдах хэсэг) нь https://ee-api.appspot.com/ веб дээр байрладаг. 

Энэхүү онлайн IDE –нь JavaScript код оруулах хэсэг, үзүүлэх хэсэг, API –ийн лавлах хэсэг, 

алдааны мэдээлэл харуулах Console зэргээс бүрдэнэ. Тухайн процессийг гаргахын тулд уг 

талбар дээрх хөгжүүлсэн script –ээ Google –рүү илгээдэг ба хариуд нь дэлгэцэн дээр газрын зураг 

болон мессэжүүдийг илгээдэг. Объектийн мэдээлэл нь script болон газрын зурган дээр байрлах 

ба энэ нь цаашдын шалгуурт зориулан console хэсэгрүү харуулдаг. Хариу зураг нь бүрэн 

хэмжээний олон талт, дэлгэцэн дээр томруулах, query –ийн байрлал, layer –ийн харагдац зэргээр 

илэрхийлэгддэг. Тоон үр дүнг Google charting API –ийн диаграм дээр харуулдаг.  

 

3.5.1 Ургамлын индекс 

Ургамлын индекс гэдэг нь хиймэл дагуулаас авсан зурган дээрх элемент болон пиксел зэргээс 

харагдах ургамалжилт буюу ургамлын харьцангуй нягтаршил ба эрүүл зэрэг үзүүлэлтийг 

тодорхойлдог индикатор юм. Google Earth Engine Playground – нь хугацааны цувааны 

хүснэгтүүдээр хэрэглэгчдэд тухайн талбайн чиг хандлага болон улирлын ялгаагаар харахад 

тусладаг Collect Earth –д агуулагддаг програм хангамж юм. 

 

 

Collect Earth нь хиймэл дагуулын урт хугацааны давтамжтай зургийг агуулсан том хэмжээний 

өгөгдлийн сантай. Доорх мэдээллээс хэрхэн тодорхойлсныг харна уу:  

  

https://ee-api.appspot.com/
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Landsat 8 32-Day NDVI, NDWI ба EVI Composite  

Эдгээр Landsat –ууд нь Level L1T буюу агаар мандлын дээд давхаргаас ойлтын мэдээлэл 

ашиглан гаргасан шугаман үзүүлэлт юм. (NDVI) Normalized Difference Vegetation Index (Ургамлын 

нормчилсон ялгарлын индекс) нь зураг тус бүртээ Near –IR ба Red bands –аас бүрддэг.  

 

(NDWI) Normalized Difference Water Index (Усны нормчилсон ялгарлын индекс) нь ургамлын усны 

агууламжийн өөрчлөлтийг мэдэрдэг. Энэ нь ≈1.24μm долгион боломжтой үед Near-IR band ба 

хоёр дахь IR бүрддэг бөгөөд боломжгүй үед бусад боломжит IR-аас бүрдэнэ.  

 

(EVI) Enhanced Vegetation Index (Ургамлын өргөтгөсөн индекс) нь Near-IR, улаан болон хөх band 

–уудын үзүүлэлтээс бүрддэг. 

 

Эдгээр гурван индекс нь -1.0 –оос 1.0 хүртэл утгатай байдаг. Үржил шимгүй хад, элс, эсвэл 

цастай газар нь маш бага NDVI –ийн утгыг харуулж байдаг (Жишээ нь: 0,1 буюу түүнээс бага). 

NDVI нь мэдрэмтгий хлорофилл, EVI нь бүрхүүлийн бүтцийн өөрчлөлтийг түлхүү харуулдаг, (LAI) 

навчит талбайн индекс, бүрхүүлийн төрөл, байгалийн ургамал болон бүрхүүлийн бүтэц зэргийг 

харуулдаг. 2 ургамлын индекс нь дэлхийн ургамал судлалд бие биенээ нөхөж байдаг. Бут сөөг, 

тал хээр, тариан талбай зэргийн NDVI нь дунд зэргийн (0.2 оос 0.5) хүртлэх утгыг харуулж болно. 

NDVI –ийн өндөр утга нь (ойролцоогоор 0.6 аас 0.9) хүрэх ба энэ үзүүлэлт нь шигүү ургасан 

сэрүүн болон халуун орны ой таримал ургамлууд байдаг. Эдгээр зураглалууд нь 32 өдрөөс эхлэх 

ба жилийн эхний өдрөөс эхлэн 352 өдөр хүртэл үргэжлжилж болно. Жилийн сүүлийн өдөр нь 353 

дахь өдрөөс эхэлж болно энэ нь дараагийн жилийн 20 өдөртэй давхцаж болно. Тус бүр 32 

хоногийн хугацаанд бүх зургийн хамгийн өндөр нягтаршилтайг нь сонгож авдаг. 
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Landsat 7 32-Day NDVI Composite 

Landsat 7 32-Day NDVI composite нь 1999 ээс 2015 хүртэлх өгөгдлүүд бүхий Landsat 8-ийн 

хугацаанаас үл хамаарал бүхий үнэлгээг хийх боломжийг олгодог.  

 

MOD13Q1 Vegetation Indices 16-Day Global 250m  

MODIS NDVI нь NOAA –ийн (AVHRR) Advenced Very High Resolution Radiometer (маш өндөр 

нягтаршил бүхий нарийвчилсан Радиометер) NDVI –ийн бүтээгдэхүүнийг дэмждэг бөгөөд түүхэн 

цаг хугацааны үргэлжилсэн байдлыг хангаж байдаг. MODIS нь мөн шинэ EVI –ийг агуулдаг бөгөөд 

энэ нь суурь бүрхэцийн өөрчлөлтийн нөлөөг багасгахын сацуу шигүү ургамалжилтыг мэдрэх 

байдлыг хадгалах боломжтой болгодог. EVI нь Blue band –ийг ашиглан дэд пикселийн утаатай 

ба нимгэн үүлтэй үүлэрхэг хэсгийг засдаг. MODIS NDVI ба EVI –ийн бүтээгдэхүүн нь агаарын 2 

чиглэлтэй ус, үүл, бүрхэг байдал ба үүлний сүүдэртэй гадаргуугийн ойлтыг боловсруулж 

тооцоолсон байдаг. 

MODIS 16-Day NDVI  

Энэ бүтээгдэхүүн нь  MCD43A4 MODIS –ийн гадаргуугийн ойлтын бүрдлээс бүтэх бөгөөд мөн 

NDVI –утгыг үзүүлдэг.  

 

  



 
26 Collect Earth гарын авлага 

4. Saiku Server дээр өгөгдөлд анализ хийх 
Saiku Server нь өгөгдлийн боловсруулалт болон дүгнэлтийг үзүүлдэг веб дээр суурилсан 

нээлттэй програм хангамж юм. Түүнчлэн прорамын хувилбар нь Saiku веб сайт дээр үнэгүй 

байдаг ба зарим нэг хувилбар нь Collect Earth-програмд маш сайн нийцэж ажиллахаар 

тохируулагдсан байдаг. Collect Earth-ийн веб сайтаас Saiku ПХ-г татаж аваарай. 

Collect Earth-н үндсэн цонхны Tools цэсээс Start Saiku Analysis-г сонгоно.  

 

Saiku-г ачааллахад Dataset-г боловсруулахын тулд Yes товч дарна. Дараад нь No дарвал өмнө 

нь боловсруулсан Dataset-ээ дахин хэрэглэнэ.  

 

Tomcat server цонх нээгдэнэ. Энэ цонхонд Saiku ажилллаж байгаа тул Minimize хийнэ. 
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4.1 Өгөгдөл харуулах 

Collect Earth-н properties дотор тохируулагдсан Веб хөтөч дээр Saiku нь ажиллана. Collect Data-г 

боловсруулахдаа Cube-н доор байрлах зүүн гар талын хэсгээс Plot-г сонгоно.  

 

Collect Earth-ийн өгөгдлийн хэсэг нь зүүн талд харагдах бөгөөд Saiku tool bar нь хэрэглэхэд бэлэн 

гэсэн дохио өгнө. Collect Earth-н өгөгдөл нь бүх хавтсыг агуулсан байдаг. Collect Earth-н хэрэглэгч 

нь өгөгдлөө гараар оруулна. Folder-оо нэг удаа нээх эсвэл хаана. Өгөгдлөө боловсруулж 

эхлэхийн өмнө сонгосон хавтасны нэр нь CUBE-ийн нэртэй тохирч байгааг шалгах хэрэгтэй.  
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Folder – н жагсаалтанд хэрэглэгч нэвтэрч байгаагүй Collect 

Earth-н metadata-г агуулсан Measures цэс харагдана.  

 

 

 

 

Grid-ийг үүсгэсний дараа тухайн цэг бүр дээрх далайн төвшнөөс дээш хамгийн бага хамгийн их 

төвшин нь үүсдэг ба хэрэглэгч нэвтрэхээс өмнө Collect Earth дээр газар ашиглалтын ангиллыг 

оруулсан байх ёстой. Elevation data нь АНУ-н Геологийн судалгааны Shuttle Radar topographic 

Mission-н dataset-ээс үүссэн. 90м-ийн зайн нарийвчлалд үнэгүй ашиглах боломжтой.  

Цэгийн тоог өгөгдлийн сан өөрөө тооцоолдог. Нийт цэг нь Collect Earth-д хадгалагдсан өгөгдөлтэй 

цэгийг агуулдаг. Цэгийн өгөгдлийг оруулах үед заримдаа амжилтгүй болдог. Жишээ нь хэрэглэгч 

шаардлагатай мэдээллийг Collect Earth-д бүрэн оруулаагүй тохиолдолд.  

 

Side Tool bar нь өөр хэлбэрээр боловсруулсан өгөгдлийг хурдан боловсруулах функцыг агуулдаг. 

         Баганын хойд хэсэгт график, диаграм хэлбэрээр шууд сонгон харж болно. 
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Үндсэн статистикийн үзүүлэлтийг 2 ба түүнээс дээш өгөгдлийг ажиллуулах үед хэрэглэгддэг. Мөр 

хэсэгт үндсэн ангиллуудыг оруулан цэгийг тооцоолно. Мөрний хэсэгт бүс нутаг бүр нэмэгдсэн 

мөн газар ашиглалтын ангилал бүр 

цэгийн тоо нь бүс нутгаар жагсаан 

харуулсан эсэхийг анхаарах 

хэрэгтэй. Цэгийн тоо бол үндсэн 

үзүүлэлтийн нэг юм. Хэрвээ бусад 

cubes нь мөрний хэсэгт байгаа бол 

цэгийн тоог устгасан ч цаад утгандаа 

арьлалгүй үлдсэн байдаг. Зүүн талд 

байгаа жишээн дээр газар 

ашиглалтын ангилал бүр бүс нутгийг 

олон талаас нь харуулсан цэгийн 

тархалтыг Dataser-ээр үзүүлнэ.  

 

Үндсэн статистик мэдээ нь газар 

ашиглалтын ангиллыг агуулсан 

байна.  

 

 

 

 

 

Үндсэн график 

Бүдүүвчилсэн график 

100% график 

Олон төрлөөр харах график 

Шугаман 

Дүрсэн 

Дулаанаар нь 

Saiku дахь мэдээллийг зургаар дүрслэх маш олон 

арга бий 

Цэгэн 

Үргэлжилсэн 

Дугуй  
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4.2 Өгөгдлийг шүүх 

Saiku –д өгөгдлийг шүүх олон төрлийн арга бий. Өгөгдөл оруулахдаа Query ажиллуулж шүүлтүүр 

хийдэг. Saiku –ийн олон төрлийн хүснэгт болон чартын үр дүнг харах зуур өгөгдөл нь query 

ажиллуулсаны дараа шүүлт хийдэг.  

Query-дээр өгөгдөл шүүх 

Жишээлбэл: Бусад газар ашиглалтын ангилалаас ой болсон цэгийн тоог гаргах. 

Ингэхийн тулд ойгүй газар ашиглалтын ангиллуудыг сонгоно гэсэн үг. Ангиллыг сонгож 

оруулахдаа Columns хэсгээс filter дээр дарна. 

 

 

Газар ашиглалтын ангиллуудаа сонгож оруулна гэсэн үг. Ангиллын төрлөө сонгон баруун тийш 

заасан сумаар сонгож оруулна. Бүгдийг оруулах бол 2 сумтай товчин дээр дарж оруулж болно. 

Бусад тохиолдолд нэг сумтай товчин дээр дарж сонгоно. Шүүх мэдээлэл бэлэн болсон бол Ок 

товч даран тохируулсан мэдээллээ хадгална. 
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4.3 Query-г хадгалах ба нээх 

 

 

 

 

 

Saiku серверийн үндсэн хэлбэр 

хэрэглэх үед хадгалагдсан Query-

нүүд зөвхөн таньд харагдах болно.  

Хэрвээ Saiku-ийн энгийн server-тэй 

холбогдвол хадгалагдсан query-нүүд 

хүн болгонд харагдана. Дараах 

цонхонд өмнө нь хадгалагдсан 

Query нүүд байх ба түлхүүр үгээ хайх 

хэсэгт бичин өөрийн Query-ны 

жагсаалтаас хайх. Query-дээр 2 

товшин файлаа нээнэ.  

 

4.4 Экспорт 

Өгөгдлийн хүснэгт нь Microsoft Excel, CSV ба PDF-рүү экспорт хийгддэг. 

 

 

 

Графикууд нь SVG, PNG, PDF, JPEG гэсэн форматруу 

экспортлогддог. 

 

 

 

 

 

 

  



 
32 Collect Earth гарын авлага 

4.5 Газар ашиглалт, газар ашиглалтын өөрчлөлт ба ой салбарт тохирох 

зарим жишээ  query-нүүд 

Газар ашиглалтын цэгийн тоог аймгуудаар. (Хүснэгт хэлбэрээр) 

 

Газар ашиглалтын цэгийн тоог аймгуудаар. (График хэлбэрээр) 
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Модны бүтэц (pie chart) 

Газар ашиглалт дээрээ зөвхөн Forest-оор шүүлтүүр хийвэл.  

 

 

Модны бүтэц (bar chart) 
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5. QGIS дээр газрын орон зайн мэдээллийг боловсруулах 

5.1 QGIS-ийг суулгах 

Газрын орон зайн нээлттэй эх сангийн (https://trac.osgeo.org/osgeo4w/) вебсайтаас QGIS-ийг мөн 

олон нэмэлтээр ашиглах багц програм хангамжуудыг татаж авна. OSGeo4W – н 64bit, 32bit-ийн 

аль тохирохыг нь татаж авна. 

 

Татаж авсан файлаа Run  хийж, Express Install-г сонгож суулгана. Суулгаж дууссаны дараа Start 

хэсгээс ажиллуулна. 

5.2 Google Earth болон Google Earth Engine-руу файлуудаа экспортлох 

 

Одоогийн болон түүхэн газар ашиглалтыг үнэлэхдээ 

байгаа өгөгдөл нь дуудагдаж байвал энэ нь 

хэрэглэхэд тохиромжтой байх юм. Вектор файлууд 

(цэг, шугам, олон өнцөгт) нь ESRI хэлбэрийн файлууд 

болон бусад KML файлуудаас хөрвүүлэгдсэн байдаг. 

Энэ нь Google Earth дээр харагддаг ба Earth Engine-

ийн Google Fusion Tables-руу импортлогдох 

боломжтой байдаг.  

Зүүн гар талд байгаа Vector дүрсэн дээр дарж QGIS-

ийн өгөгдлийн хэсэгт vector layer-ийг нэмж өгнө. 

  

https://trac.osgeo.org/osgeo4w/
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5.3 Google Earth – руу raster файл экспортлох 

Raster өгөгдөл (пикселтэй) нь Google Earth-рүү импортлогдсоноор газар ашиглалтын үнэлгээг 

хийхэд дэмжлэг үзүүлдэг. Google Earth-рүү хэрхэн импортлох талаар гарын авлагын 3.2.6-аас 

үзээрэй. Raster өгөгдлийн бусад төрлүүдэд, QGIS-дээр GEarthViewer-ээс дуудагддаг ба энэ нь 

Google Earth-ийн газар зүйн байршилд оруулах энгийн үйл ажиллагаанд байдаг overlays рүү 

хөрвүүлдэг.  

Зүүн гар талд байрлах raster зурган 

дээр дарж QGIS –дээр байрлах 

өөрийнхөө data frame –дээр raster 

layer – ээ нэмж болно.  

Plugins – ийн дотор хэсэгт байгаа 

цэсээс Manage and Install Plugins дээр 

дарна. 

 

 

Хайх хэсэг дээр 

суулгах  

GEarthView-ийг 

дуудна. 

 

 

 

Суулгасны дараагаар GEarthView зурган дээр дарж GEarthView – ийг сонгосноор Google Earth – 

рүү QGIS –ийн зураг экспортлогдоно. 
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Бүгд QGIS –ийн нэг Overlay –д багтан харагддаг. Хэдийгээр вектор файлууд нь энэ хэсэгрүү 

экспортлогддог хэдий ч KML –ийн вектор файлуудыг импортлон харахад илүү уян хатан байдаг. 

QGIS –ийн data frame дээр raster –ийн нарийвчлал нь өөр өөр байдаг. Эхлэн дуудагдах үедээ 

нарийвчлал нь бүдэгхэн харагдах ба бүрэн дуудагдах үедээ дараахь байдлаар харагдана. 
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5.4  Collect Earth дээр Grid-ийн жишээг үүсгэх 

Grid үүсгэх үйл явцыг Collect Earth 1.1.1 User Manual дээрээс харахад Өмнөд Африкийн жишээн 

дээр аравтын тооллын градус хэрэглэсэн байна. Ихэнх улсууд дундаж болон тойм 1° x 1° эсвэл 

0.05° x 0.05° гэсэн grid-ийг хэрэглэдэг. Тусгай жижиг газрыг хамарсан газарзүйн бүс нутаг (Жишээ 

нь: жижиг засаг захиргааны нэгжтэй бүс нутаг эсвэл газар ашиглалтын давхарга) нь тухайн 

газартаа жижиг Grid-ийг ашиглахын тулд улс нь одоогийн бүс нутагтаа хэрэглэх  жишээ болохуйц 

жижиг grid-ийн ангиллыг сонгодог. 

Collect Earth 1.1.1 User Manual дээр 2006 онд Өмнөд Африкийн ургамлын судалгаанаас харахад 

нийт газар нутгийн 2-оос бага хувь нь ой эзэлж байна. Доорх хэсэг дурьдсанаар 0.01° x 0.01° grid 

нь ой модоор үүсгэгдсэн. Монголын газар нутагт цэгүүдийг градусаар биш цэг хоорондын тогтмол 

зайгаар үүсгэсэн. 

Collect Earth дээр grid үүсгэх 8 үе шат бий. Collect Earth-ийн ихэнх хувилбарт далайн түвшинөөс 

дээшхи өгөгдөл болон хилийг заавал оруулах шаардлагатай байдаг. Хил нь тухайн судлах гэж 

буй газар нутгийг мөн газар ашиглалтын ангилалд хэрэглэгддэг.  

 

Grid-ийг үүсгэхэд Collect Earth-д хэрэглэхэд шаардлагатай 6 үндсэн шинж чанар бүхий CSV файл 

үүсдэг: цэгийн дугаар, өргөрөг, уртраг, далайн түвшинээс дээш, налуу, хүчин зүйл.  
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5.4.1 Grid-д зориулсан орон зайн хэмжээг тодорхойлох 

 

Засаг захиргааны нэгжийн үед хэрэглэгдэх улсын хил болон газар нутгийн өгөгдөл нь grid –д 

хэрэглэгдэх хамрах хүрээг тодорхойлно. Засаг захиргааны хилийн мэдээллийг GADM 

вебсайтнаас авах боломжтой (http://www.gadm.org/). Уг өгөгдлийг KMZ, shapefile болон бусад 

форматаар татаж авах боломжтой.  

 

QGIS-дээр засаг захиргааны хилийн давхаргыг нээн хулганы баруун товч даран properties-ийг 

сонгоно.  

http://www.gadm.org/
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Зүүн баганын доор 

байрлах Metadata-г 

сонгоно.    

Grid-д хэрэглэгдэх 

үзүүлэлтийн нэгжийг 

тодорхойлох, үе 

давхрагыг шалгах.  

Монгол улсын энэхүү 

үе давхрага нь WGS 

84 datum юм. WGS 84 

–нь аравтын тооллоор 

үүссэн Grid юм.  

 

 

 

 

Notepad-дээр layer-

ийн 4 хязгаарын цэгийг хуулж тавина.  

 

 

 

Cancel товч дарж metadata цонхноос гарна. Хүрээлсэн газрын зургийн үе давхрагыг хамрах 

хүрээнд хулганаа аваачин QGIS цонхны доод хэсэгт байрлах координатыг өөрчилж болдог.  
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5.4.2 Үндсэн grid-ийг ROUND NUMBER /дугаарлалт/ үүсгэх 

 

Grid-дээр дугаарлалт нэмэх шаардлагатай байдаг. GPS-д гараар оруулахдаа нэг юмуу хоёр 

оронтой газрын координатыг оруулах нь илүү их оронтой координат оруулахаас хялбар. (Зарим 

програм хангамж нь GPS-рүү өгөгдөл дамжуулах тохиргоотой байдаг.) Grid-ийн координат нь 

орон зайн хамрах хүрээний өгөгдлийн бүх тоог нарийвчлан харуулсан байдаг ба grid-д орон зайн 

хэмжээг гараар оруулдаг.  

 

Үндсэн цэсний Vector 

цонхноос Research tool 

–> Regular points дарна 

 

 

 

 

 

Монголын Notepad- дээр хуулсан орон зайн хэмжээг оруулахдаа дээд хэсэгт байрлах Input 

Coordinates утгуудыг оруулна. Мөн арын хэсгээс сонгож болно. 

 

 

 

 

 

 

Үүний дараа Grid-н хэмжээг тодорхойлох 

өгөгдсөн градус эсвэл өгөгдсөн хэмжээн 

дээр grid-ын цэгийн хэмжээг харуулна.  

 

Өнгөц харахад Grid нь битүү шигүү 

байрласан харагдаж байна. Grid-ийн цэгийг 

илүү нарийн харахын тулд томруулах 

хэрэгтэй.  
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Grid-ийн бүх тохиргоог хийж дууссаны дараа цэг хоорондох хэмжээг хэмжинэ.  

 

 

 

Доошоо заасан суман дээр даран Measure Line-ийг сонгоно.  

 

 

 

Зүүн товч даран 

grid –ийн цэгээс 

шугамаа эхлүүлнэ. 

Нөгөө цэгэн дээр 

ирэн баруун товч 

дарж шугамаа 

дуусгана. 

Measurement 

цонхон дээр уртын 

хэмжээс харагдах 

болно.  
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Аравтын нарийвчлалын зэргээр 

уртын харьцуулалт 

Шугамын урт нь ойролцоогоор 

11.1 км байна. Энэ нь Монголын 

0.1° тай тэнцүү байна. Аравтын 

нарийвчлалыг километрлүү гэсэн 

харьцааны талаар дэлгэрэнгүйг 

WIKIPEDIA дээрээс харж болно. 

Товчоор хэлбэл экватор дээр 

байрлах 10 –н баруун болон зүүн 

хэсгийн зай нь дэлхийг 3600-д 

хуваасантай тэнцүү. Өргөргийн 

хувьд дэлхийн өмнөд болон хойд 

туйлийн зайнаас арай богино 

байдаг. 

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Decimal_degrees
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5.4.3 Тухайн талбайд grid –ээ бууруулах. 

 

Энэ нь жижиг хэмжээний 0.010 grid нь маш их (2.3 сая цэгтэй) ба боловсруулахад нэлээд их цаг 

хугацаа шаардагддаг. Dataset –нь тухайн газар нутагт багассан бол дараа дараагийн үйл явц нь 

илүү үр дүнтэй хэрэгжиж болно.  

Монголын газар нутагт ойролцоогоор 12 хувь нь ой мод эзэлж байгааг харж байна. Хэд хэдэн 

цэгүүд нь дунд зэргийн хэмжээний grid –ийг хамарч байна. 

QGIS –д тухайн талбайн бүс нь ялгарч харагддаг. Ой модны хэсэг нь хар өнгөөр ялгаран 

харагдаж байна. 

 

 

 

Үндсэн цэсээс Vector –ийг сонгоод Geoprocessing 

Tools мөн Clip гэж сонгоно. 
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Input vector layer –хэсгээс грид 

ээ сонгоно.  

Clip layer хэсэгт Ой модтой 

хэсэг болон clip хийх layer ээ 

энэ хэсэгт сонгоно.  

Clipped хэсэгт файлын зам 

болон нэрийг өгнө.  

Оруулсан мэдээллээ шалгаад 

зөв бол run товч дарна. 

 

 

 

 

Үр дүнд нь ой модтой хэсгийн grid үүснэ.  

 

  



 
45 Collect Earth гарын авлага 

5.4.4 Grid –ийн attribute table дээр координат нэмэх 

 

Grid layer –дээр баруун товч даран Open Attribute Table –ийг сонгоно уу 

 

 

Энэ нь хүснэгт дээр зөвхөн 

цэгийн ID –г агуулдаг. Нийт 

цэгийн тоо нь 2379999 хүртэл 

байж болно. 
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Vector цэсээс Geometry Tools –ийн 

Export/Add geometry columns –ийг сонгоно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зөвхөн сонгосон талбай дээрх grid 

layer болон цэгийн Input vector layer –

ийг сонгоно. 

Мэдээллийг уншиж дууссаны дараа 

баруун товч даран attribute table –ийн 

өгөгдлийг шалгана. Ингээд X (уртраг) 

Y(өргөрөг) координатыг орсон эсэхийг 

шалгана. 
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5.4.5 SRTM далайн түвшнээс дээш тоон мэдээллийг авах 

 

90м –ийн нягтралтай тоон өндөршлийн мэдээллийг татаж авахын тулд CGIAR-CSI буюу (Олон 

улсын ХАА-н эрдэм шинжилгээ, Сансарын мэдээллийн холбооны зөвлөлдөх баг) –ийн сайтаас 

авна уу. Энэ өгөгдөл нь анх НАСА –ийн Shuttle Radar Topography Mission-ий GeoTiff ба ArcInfo 

хэлбэрээр байдаг.  

 

 

Энэхүү 

dataset –ээ 

татаж 

авахын тулд 

энэ линкэн 

дээр дарж 

нууц үгээ 

оруулан бүс 

нутгаа 

(Баруун, 

Зүүн хойд, 

Зүүн өмнөд) 

заана.  

 

 

 

Татаж авахдаа зөвхөн тухайн сонирхож буй газар нутгийн хэсгийг сонгож SRTM Data Search 

and Download хэсэг дээр дарна 
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SRTM Data Search хуудсан дээрээс CGIAR-CSI сонгож Enable Mouse Drag хэсгийг бас сонгоно, 

мөн GeoTiff файлын форматыг сонгоно. Өөрийн сонгосон хэсэг дээрээ хулганаа чирэн товшиж 

татаж авна. 

 

Татаж аваад дуусмагц QGIS –дээ Geotiff –ээ уншуулна. 

Оруулсан layer дээрээ баруун товч даран Metadata –аас таны ашиглаж байгаа бусад газар 

нутгийн мэдээлэлтэй адил байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй. 
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5.4.6 Налуу болон харагдалтын мэдээллийг өндөршилийн мэдээллээс олох 

 

Raster цэсээс Analysis => DEM (Terrain models) –ийг сонгоно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRTM өндөршлийн мэдээллийг оруулж 

өгнө.  

Output file хэсэгт хадгалах файлын нэрээ 

зааж өгнө. 

Mode хэсгээс Slope –ийг сонгоно. 

Band хэсгийг сонгож 1 гэсэн утгийг оруулна 

(SRTM өгөгдөлд зөвхөн нэг Band байна). 

Scale хэсэгт метрийг аравтруу хөрвүүлж 

111120 гэж бичнэ. (GDAL вебсайтаас энэ 

хувиргалтыг харж болно. 

http://gdal.org/gdaldem.html) 

Шалгах хэсэгт процесс дууссаны дараах 

үр дүнг харуулдаг. 

Тэгээд Ок дарна. 
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Харагдалтын мэдээлэл нь мөн адилхан 

хэрэглэгдэнэ. 

 

SRTM өндөршлийн мэдээллийг оруулж өгнө.  

Output file хэсэгт хадгалах файлын нэрээ зааж 

өгнө. 

Band хэсгийг сонгож 1 гэсэн утгийг оруулна 

(SRTM өгөгдөлд зөвхөн нэг Band байна). 

Mode хэсгээс Aspect –ийг сонгоно. 

Return 0 for flat (instead of -9999) –ийг сонгоно. 

Load into canvas when finished –ийг сонгосноор 

процесс ажиллаж дууссаны дараах үр дүнг 

харуулдаг. 

Тэгээд Ок дарна. 

 

 

 

Ингээд гарсан үр дүн нь өндөршил болон харагдалт нь тус тусдаа ялгагдаж харагдаж байна. 
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5.4.7 Налуу болон далайн түвшингийн мэдээлэл оруулах 

 

Энэ үе шатанд 2 хэсэг бий. Нэгдүгээрт, өндөршил, налуу болон харагдалтын өгөгдөл нь ойн grid 

–ийн холбоотой цэгүүд ба түүний цэгэн зурагнаас задардаг. Энэ нь гурван тусдаа цэгэн файлын 

үр дүн юм. Хоёрдугаарт гол ойн grid файл нь өндөршил, налуу, харагдалт зэрэг өгөгдлүүдийн 

нэгтгэлийг харуулахаас гадна цэгийн координатуудыг агуулаг.   

QGIS дотор Manage and Install Plugins дээр дарна. Энд суулгах Point жишээ tool –ээ хайна.  

 

QGIS –ийн хүснэгтэнд зөвхөн холбоотой layer –

үүдийг сонгоно. SRTM өндөршлийн layer –ээс 

модны бүсчлэлд өгөгдсөн хэмжээтэй grid –ээс 

эхэлнэ.  

 

 

 

Plugins цэсэн дотор Analyses ба 

Point sampling tool –дээр дарна. 

 

 

Grid файлруу өндөршилөө нэмэхдээ 

Point sampling tool ашиглана.  

Layer containing sampling points хэсгээс 

   

Sampling point –ийг агуулсан layer -тэй 

fine forest grid –ийг сонгоно. 

SRTM өндөршлийн мэдээлэл band 1 

raster –ийг сонгоно. 

Output point vector layer: хэсэгт файлын 

зам болон нэрийг оруулж өгнө. 

Ийнхүү дээрх процессийг гүйцэтгэж 

дууссаны дараа сайтар шалгаад Ок 

дарна. 

 Үр дүнд нь өндөршлийн цэг болгоныг 

агуулсан shapefile гарч ирнэ.  
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Үүний адилаар slope болон aspect –дээр дээрх үйлдлээ давтан хийнэ. Ингээд өндөршил, налуу, 

харагдац гэсэн 3 тусдаа файл үүснэ.  

 

Өндөршил, налуу, харагдацийн 

өгөгдлийг үндсэн ой модны grid дээр 

нэгтгэхэд Vector цэсээс Data 

Management Tools –ээс Join attributes 

by location –ийг дарна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
54 Collect Earth гарын авлага 

Өндөршлийн мэдээллийг 

нэмэхээс эхэлнэ.  

Target vector layer дээр 

ой модны grid 

(координатаа агуулсан)–

ээ сонгоно. Join vector 

layer –ээс 

өндөршлийнхөө цэгийг 

сонгоно. Attribute summer 

хэсгээс дээд хэсгийг нь 

сонгоно.  

Файлын нэр замаа 

оруулна.  

Only keep matching 

records –ийг сонгоно.  

Тэгээд ОК дарна. 

 

 

 

 

Энэхүү үйлдлээ налуу 

болон харагдацын 

мэдээллийг давтан хийх 

ба target vector layer –ээ 

солихоо мартаж 

болохгүй. 

 

Уг файлаа нэгтгэх явцад 

өмнөх файл нь дарагдаж 

шинээр нэгтгэгдсэн файл 

үүсдэг тул файлын нэрээ 

хянан зай авалгүй 

доогуур зураас ашиглах 

хэрэгтэй.  
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Хамгийн сүүлд нэгтгэгдсэн файл нь 

бусад Collect Earth –ийн 

судалгааны файл (зай аваагүй, 

зөвхөн тэмдэг үсэг) –ыг агуулсан 

нэр нь тодорхой файл байх ёстой.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үндсэн ойн grid дээр 

нэгтгэсэний дараа уг layer 

–дээр баруун товч даран 

өмнө нь хийсэн үйлдлээ 

бүрэн хийсэн эсэхээ 

шалгахын тулд data 

attributes table –ийг харна.  
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5.4.8 Collect Earth –д зориулсан CSV grid –ийг үүсгэх 

Collect Earth нь 6 үндсэн attribute –тай CSV форматтай grid –ийг хэрэглэдэг.  

• plot ID number  

• latitude (y coordinate)  

• longitude (x coordinate)  

• elevation  

• slope  

• aspect 

Өмнөд Африкийн Collect Earth дээр хэдэн нэмэлт багана ашигласан. Зарим баганын нүд нь 

хоосон байх боломжтой.  

• ADM1_NAME  (province name)  

• BIOMECODE    

• Type  

• Forest Type   

• Forest Group  

• Bio Region 

Эцэст нь 6 тусдаа файлыг агуулсан shapefile үүсдэг. 

 

DBF Файлыг оффисын програм дээр нээнэ.  

Уг файлаас &, ‘, “ тэмдэгтүүдийг бүгдийг нь устгах хэрэгтэй.  
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Баганын нэр болон жагсаалтыг тохируулах. Уртраг болон өргөрөгийн мэдээллийг солих үед 

уртраг болон өргөрөгийн мэдээлэл нь харгалзан солигдож байх ёстой. CSV файлын өргөтгөлөөр 

хадгална.  

 

Энэ жишээн дээр нэмэлт 6 аттрибут нэмж ашигласан. Хэрвээ эдгээр аттрибутиуд орон зайн 

мэдээлэл нь мэдэгдэж байвал QGIS –ийн location tool ээс join attribute by location tool гэсэн цэсийг 

хэрэглэх боломжтой.  

Хэрвээ нэмэлт 

мэдээллүүд байхгүй 

байвал баганын 

толгойг нэмж өгөх 

шаардлагатай, 

гэхдээ мөрний 

толгой хэсэг нь 

хоосон мөр агуулна. 

Collect Earth –ийн 

survey_file хавтсан 

дотор CSV файл 

дээр очно.  
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Collect Earth –ээс CSV –файлаа нээнэ. Ой модтой хэсгээр цэгүүд нь байгаа эсхээ шалгана.  

 

Цэгийн хоорондох зайг тодорхойлж шалгана.  
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6. Collect Earth програм дээр газар ашиглалт, газар ашиглалтын 

өөрчлөлтийн үнэлгээг  оруулах 

6.1 Collect Earth програмын Land Use үндсэн цэс 

 

Монгол орны онцлогт нийцүүлэн судалгааны маягтыг боловсруулсан бөгөөд газар ашиглалтын 

ерөнхий ба дэд ангилал, тухайн газар ашиглалтын хэлбэрт өөрчлөлт орсон эсэх, өөрчлөгдсөн он 

болон өөрчлөлтөөс өмнөх газар ашиглалт гэх мэт мэдээллийг оруулах боломжтой юм.  

 
                                                                                          

Үнэлгээ хийх цэг дээр дарахад эхний цонх болох Elements гэсэн 

цонх нээгдэх юм. Судалгааны талбай 100м Х100м харьцаатай буюу 

1 га талбайг хамарч байсан бөгөөд дотор нь 49 цэгээр тор татсан 

байдалтай харагдана. Талбай доторх элэментүүдийн эзлэх хувийг 

гаргахын тулд элемент тус бүрийн дайрч буй цэгийн тоог оруулна.  

 
 
 
 
 
 

Дараагийн цонхонд газар ашиглалтын төрөл, дэд төрөл болон 
тэдгээрийн өөрчлөлтийг бөглөнө. Мөн тухайн газар ашиглалт 20 
жил дотор өөрчлөгдсөн бол мэдээллийг оруулах бөгөөд 
өөрчлөлт эхэлсэн оныг оруулах шаардлагатай. 
 
 
  
 

 

Хэрэв тухайн газар ашиглалтын төрөл Ой гэж сонгогдвол сөрөг 

нөлөөллийг үнэлэх цонх нээгдэнэ. Энэхүү Disturbance цонхонд 

түймэр/хортон, мод огтлолт, элэгдэл/доройтол, мал бэлчээрлэлт гэсэн 

дөрвөн төрлийн  нөлөөллийг үнэлэх бөгөөд нөлөөллийн зэргийг бага, 

дунд, их шатлалаар дүгнэж, нөлөөлөл эхэлсэн оныг  Year of disturbance 

хэсгээс сонгох юм. Мөн ойн зах мөн эсэхийг тэмдэглэж оруулна. 
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Image цонхонд /Accesibility/ тухайн үнэлж буй цэгээс хамгийн ойр 

байгаа замыг хэмжиж 1км, 1-5км, 5-10км, >10км сонголтыг хийнэ. 

VHR Imagery year ашигласан хамгийн сайн зургийг Bing Maps, 

Google earth, Other VHR, сонгож тухайн зургийн оныг VHR imagery 

year оруулна. Мэдээлэл хангалтгүй бол No VHR available-ийг 

сонгоно. Notes on interpretation энэ хэсэгт нэмэлт тайлбар байвал 

бичнэ.  

 

 

 

 

 

Эцэст нь Send товчийг дарж судалгааны маягтыг 

хадгалах бөгөөд The data was saved  гэсэн дараагийн 

цонх нээгдэхэд /ok / товшиж бататгах юм.           
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6.2 Судалгааны маягтын элементийг үнэлэхэд баримтлах дүрэм  

(Collect Earth газар ашиглалтын үнэлгээ) 

Ерөнхий зарчим 

Элементийн тоо ба нөхцөл Үнэлгээ 

Зөвхөн судалгааны дээж 
талбай буюу 1 га талбай 
доторхи мэдээллийг үнэлнэ. 

Элемент тус бүрд харгалзах утгыг элементийн тоог оруулна 
 
Нэмэлт тайлбар:  
Талбайн хүрээнээс гадна эсвэл яг зэргэлдээ байсан ч 
элементийн тоонд оруулахгүй зөвхөн цэг таарсан тохиолдолд 
оруулна 

Элементийг бүгдийг үнэлэх Дээж талбай дээрх 7х7 буюу 49 цэгийн үнэлгээг ЗААВАЛ 
бүрэн бүртгэж оруулна. 
 
Нэмэлт тайлбар:  
49-ээс их ба бага байж болохгүй 

Газар ашиглалтын 
өөрчлөлтийг онцгойлон 
анхаарах 

Газар ашиглалтын өөрчлөлт гарсан жил, өөрчлөгдсөн газар 
ашиглалтын төрөл, дэд төрлийг  сайтар тэмдэглэх 
 

Elevation, Mongolia Eco Zone-
д захирагдан үнэлгээг хийх 

Өндөршил 2000 дээш байвал Forest-High forest steppe 
Өндөршил 2000 доош байвал Forest-Low forest steppe 
Бүс нь Steppe бол өндөршил хамаарахгүй. 
Бүслүүр нь Dry steppe бол Semi dessert steppe 
Бүслүүр нь Desert бол Desert steppe 

Үнэлгээ хийсэн зурагны он, 
сар 

Үнэлгээг хийсэн зурагныхаа оныг сартай нь хамт тэмдэглэнэ.  
 

Үнэлгээг 1990 –(2015/2016) 
хүртэл он тус бүрээр шалгаж 
хийнэ.  

Үнэлгээ хийсэн зурагнаас хамаарна.  
 
Нэмэлт тайлбар:  
Жишээлбэл хамгийн сүүлийн зураг 2010 оных байсан ч 
Landsat-(GEE explorer)-ийн зурагнаас 2016 оныг дуустал он 
тус бүрээр шалгана. 
 

Газар ашиглалтын 
ангилалаар судалгаа хийхдээ 
элементийн цэгийн тоог 
харгалзан үзэж дэд 
ангилалыг сонгоно. 

Ангилал сонгохдоо нэн түрүүнд анхаарах зүйл нь шатлалын 
аргаах үнэлгээг хийх. 
Нэмэлт тайлбар:  
Доорхи хүснэгтүүдэд газар ашиглалтын ангиллын дарааллыг 
оруулж өгсөн ба. 

 

 

 

  

Settlement Cropland Forest Grassland Wetland
Other 
land
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1.Settlement – Хот, суурингийн газар 

Элементийн тоо ба нөхцөл Үнэлгээ  

Хот, суурин газрын 
элементэд харгалзах утга 
хамгийн багадаа 7 (14%) 
байвал 

Газар ашиглалтын төрлийг Хот, суурингийн газар гэж авна.  
 

Хашаатай газрыг тоолоход Хашаан дээр болон дотор унасан бүх цэгүүдийн нийлбэрээр 
авна.  

Шороон зам  Хот, суурин газар гэж авна.  

Зуншлага, намаржаа Хэрэв элементийн  тоо нь 7-с бага байвал дараагийн газар 
ангилалаас тохирохыг сонгоно.  

Өвөлжөө, хаваржаа   Хэрэв элементийн  тоо нь 7-с бага байвал дараагийн газар 
ангилалаас тохирохыг сонгоно.  

House Элементийн энэ төрөлд бүх төрлийн дэд бүтэц хамаарна.  
 

 

2.Cropland-тариалангийн газар 

Элементийн тоо ба нөхцөл Үнэлгээ  

Тариалангийн газрын 
элементэд харгалзах утга 
хамгийн багадаа 7 (14%) 
байвал 

Хэрэв хот суурингийн газар биш бол  тариалангийн газар 
 

Fallow land – атаршсан газар Үнэлгээ хийж буй жилээс урагш 20 жилийн өмнөөс буюу 1996 
оноос хойш тариалалт хийгдээгүй бол Бэлчээрийн газар 
ангилалд оруулна.  Үүнээс бага хугацааныхыг  тариалангийн 
атаршсан газар ангилалаар авна.  

 

3.Forest land-Ойн газар 

Элементийн тоо ба нөхцөл Үнэлгээ  

Ойн газрын элементэд 
харгалзах утга хамгийн 
багадаа 5 (10%) байвал 

Хэрэв хот суурингийн газар,  тариалангийн газар биш бол ойн 
газар гэж авна. 
 

Хэрэв ойн газар бөгөөд сөрөг 
нөлөөлөлд орсон байвал 

Зам хүртэл хэдэн км зайтай байгааг үнэлнэ.  
 
Нэмэлт тайлбар:  
<1км, 1-5км, 5-10км, 10км< 

Сөрөг нөлөөллийн зэргийг 
үнэлэхэд элементийг тооноос 
хамааруулна.  

Бага: элемент <11 (24%) 
Дунд:  элемент 12-34 (25%-74%) 
Их: элемент 35-49 (75%-100%) 

Сөрөг нөлөөллийн давтамж Түймэр/хортой ба огтлолтын сөрөг нөлөөлөл тус бүр дээр 2 
өөр цаг хугацааны тохиолдоц тэмдэглэх  боломжтой 

Сөрөг нөлөөллийн 
үргэлжилсэн хугацаа 

Үүнийг тэмдэглэхгүй.  
 
Нэмэлт тайлбар:  
Учир нь тухайн нөлөөллөөс үүдэлтэй ялгарлыг тухайн жил 
дээр бүгдийг нь тооцдог учир. Мөн сэргэн ургалтыг нөөцийн 
нэмэгдэл хэсэгт тооцож буй учир.   

Ойн зах МӨН/БИШ үнэлгээ  Ойн “бодит” хил хязгаарыг судалгааны дээж талбай дамнасан 
байвал ОЙН ЗАХ МӨН гэж авна. Бусад тохиолдолд БИШ. 
Ойн дэд ангиллууд хоорондоо холилдсоныг дамнасан гэж 
тооцохгүй.  

Заган ойн босго утга  Элемент = 2  

Дээж талбай доторхи босоо 
хатсан, унасан, амьд модыг 
хэрхэн тоолох  

Зөвхөн элементийн цэгтэй давхцаж буй босоо байгаа модыг 
(үхсэн ба амьд) тоолно.  
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Унасан мод   Модны тоонд оруулахгүй, ойн дэвсгэрийн нэг хэсэг гэж үзэн 
өвс гэсэн элемент дээр нэмж тоолно.  

 

4.Grassland- Бэлчээрийн газар  

Элементийн тоо ба нөхцөл Үнэлгээ  

Бэлчээрийн газрын 
элементэд харгалзах утга 
хамгийн багадаа 7 (14%) 
байвал 

Хэрэв хот суурингийн газар,  тариалангийн газар, ойн газар 
биш бол бэлчээрийн газар  
 

Нүцгэн ба ургамалтай газрыг 
ангиллаж   ялгахдаа 

NDVI 1-2 хэлбэлзэлгүй бол  →bare area 
NDVI 2 оос дээш хэлбэлзэлтэй бол →grass гэх.... 

 

 

 

5.Wetland – Ус, намгархаг газар 

Элементийн тоо ба нөхцөл Үнэлгээ  

Ус, намгархаг газрын 
элементэд харгалзах утга 
хамгийн багадаа 7 (14%) 
байвал 

Хэрэв хот суурингийн газар,  тариалангийн газар, ойн газар, 
бэлчээрийн газар биш бол ус, намгархаг газар 
 

 

6.Other land – Бусад газар 

Элементийн тоо ба нөхцөл Үнэлгээ  

Бусад газрын элементэд 
харгалзах утга хамгийн 
багадаа 7 (14%) байвал 

Хэрэв хот суурингийн газар,  тариалангийн газар, ойн газар, 
бэлчээрийн газар, ус, намгархаг газар биш бол бусад газар 
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6.3 Маягтыг бөглөх үйл явц 

 

6.3.1 Land Use ->Settlement 

 

Хот тосгоныг 49 цэгээс 7 цэг нь таарсан бол Settlement гэж авна. Мөн 7 цэгт хатуу хучилттай 

болон шороон зам таарсан бол Settlement гэж авна.  Хашаатай газрыг тоолоход хашаан дээр 

болон дотор унасан бүх цэгүүдийн нийлбэрээр авна. Мөн элементийн House  энэ төрөлд бүх 

төрлийн дэд бүтэц хамаарна.  

Land Use Category – Confidence 

Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use 2016 хэсгийн сонголтонд 

итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

Land Use Conversion 

Үүнд газар ашиглалтын шилжилт өөрчлөлтийг тэмдэглэнэ. 

Сонголт Тайлбар Land Use Change - Year of change 
(шилжсэн он оруулна) 

S > S Хот тосгон хэвээрээ байгааг 
харуулж байна. 

Он оруулах шаардлагагүй 

C > S Газар тариалангаас Хот тосгон руу 
шилжсэн. 

Шилжсэн он оруулна 

F > S Ойгоос Хот тосгон руу шилжсэн. Шилжсэн он оруулна 

G > S Бэлчээрээс Хот тосгон руу 
шилжсэн. 

Шилжсэн он оруулна 

W > S Ус намгархаг газраас Хот тосгон 
руу  шилжсэн. 

Шилжсэн он оруулна 

O > S Бусад газраас хот тосгон руу 
шилжсэн. 

Шилжсэн он оруулна 

  

Land Use Category – Confidence 

Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use Conversion 

хэсгийн сонголтонд итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

 

Land Use Subdivision   

Энэ хэсэгт ямар дэд төрөл байгааг сонгоно. Сонголтонд дараах утгууд гарч ирнэ: 

Settlement  

City Хот 

Village/Other rural 
area 

Барилга байгууламж (хөдөө)  
 

Mining Уул уурхай 

Agricultural 
construction and 
building 

Хөдөө аж ахуйн барилга, байгууламж 
 

Settlement Cropland Forest Grassland Wetland
Other 
land
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Infrastructure 
(Transport, Energy, 
other) 

Дэд бүтэц (тээвэр, эрчим хүч, бусад) 
 

 

Land Use Category – Confidence 

Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use Subdivision  2016 хэсгийн 

сонголтонд итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

 

Has the Subdivision changed? 

 Өөрчлөлт орсон эсэхийг асууж байгаа ба Тийм, Үгүй гэсэн сонголттой. 

• Тийм (Yes) сонгосон тохиолдолд: 

o Previous Land Use Subdivision-гэсэн сонголт гарч ирнэ. Энд өмнөх газар 

ашиглалтын ямар дэд төрлөөс шилжсэн эсэхийг зааж өгнө. 

o Year of the Subdivision change-шилжсэн оныг оруулах хэсэг. 

o Is there a different Land Use before (2000) - 2000 оноос өмнө өөр газрын 

төрөлд байсан эсэх? 

▪ Тийм (Yes) сонговол газрын шилжилтээ сонгоно. 

▪ Үгүй (No) сонговол цааш үргэлжлүүлнэ. 

Elements 

 Энэ хэсэгт 49-н цэг дээр таарсан элементийг тоолж оруулна. 

Elements Coverage Тайлбар 

Trees 1-49 Мод 

Shrubs 1-49 Бут сөөг 

Crops 1-49 Тариалан 

Herb. cover (grass) 1-49 Өвс, ургамал, ногоо 

House 1-49 Байшин 

Winter/Spring h. c. 1-49 Өвөлжөө/Хаваржаа 

Summer/Autumn h. c. 1-49 Зуншлага/Намаржаа 

Road – Asphalted 1-49 Засмал зам 

Road Non-Asphalted 1-49 Шороон зам 

River 1-49 Гол 

Lake 1-49 Нуур 

Rocky/Bare area 1-49 Хад, чулуурхаг газар 

 

Imagery  

• VHR Imagery source-Цэгийг харахад ашигласан хамгийн сайн гарсан зургийг /Bing maps, 

Google Earth, Other VHR/-с сонгож тухайн зургийн оныг оруулна. Зураг хангалтгүй байвал No VHR 

available-г сонгоно. 

• Notes on interpretation-Тэмдэглэл оруулах хэсэг 

Дээрх бүх сонголтуудыг оруулж өгсөний дараа Send товч дарж мэдээллээ хадгалан дараагийн 

цэг рүү шилжинэ. 
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6.3.2 Land Use ->Cropland 

Газар тариаланг тооцож  авахдаа 49 цэгээс 7 цэг нь тариалангийн талбай таарсан бол Cropland 

гэж авна. Газар ашиглалтын энэ төрөл дээр Permanent, Annual, Fallow land гэсэн гурван 

сонголтоос гадна усалгаатай үгүйг тэмдэглэж оруулна. Үнэлгээ хийж буй жилээс урагш 20 жилийн 

өмнөөс буюу 1996 оноос хойш тариалалт хийгдээгүй бол Бэлчээрийн газар ангилалд оруулна.  

Үүнээс бага хугацааных байвал  тариалангийн атаршсан газар ангилалаар авна.  

Land Use Category – Confidence 

Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use 2016 хэсгийн сонголтонд 

итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

Land Use Conversion 

Үүнд газар ашиглалтын шилжилт өөрчлөлтийг тэмдэглэнэ. 

Сонголт Тайлбар Land Use Change - Year of change 
(шилжсэн он оруулна) 

C > C Газар тариалан хэвээрээ байгааг 
харуулж байна 

Он оруулах шаардлагагүй 

S > C Хот тосгоноос тариалан руу 
шилжсэн 

Шилжсэн он оруулна 

F > C Ойгоос тариалан руу  шилжсэн Шилжсэн он оруулна 

G >C Бэлчээрээс тариалан руу шилжсэн Шилжсэн он оруулна 

W > C Ус намгархаг газраас тариалан руу  
шилжсэн 

Шилжсэн он оруулна 

O > C Бусад газраас тариалан руу 
шилжсэн 

Шилжсэн он оруулна 

 

Land Use Category – Confidence 

 Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use Conversion хэсгийн 

сонголтонд итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

Land Use Subdivision   

 Энэ хэсэгт ямар төрөл байгааг сонгоно. Сонголтонд дараах утгууд гарч ирнэ: 

 

Cropland  

Permanent Байнгын /олон наст таримал 

Annual Нэг наст  

Fallow land Атаршсан газар 

 

Has the Subdivision changed? 

 Өөрчлөлт орсон эсэхийг асууж байгаа ба Тийм, Үгүй гэсэн сонголттой. 

• Тийм (Yes) сонгосон тохиолдолд: 

o Previous Land Use Subdivision-гэсэн сонголт гарч ирнэ. Энд өмнөх ямар 

газар ашиглалтын дэд төрлөөс шилжсэн эсэхийг зааж өгнө. 

o Year of the Subdivision change-шилжсэн оныг оруулах хэсэг. 

Settlement Cropland Forest Grassland Wetland
Other 
land
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o Is there a different Land Use before (2000) - 2000 оноос өмнө өөр газрын 

төрөлд байсан эсэх? 

▪ Тийм (Yes) сонговол газрын шилжилтээ сонгоно. 

▪ Үгүй (No) сонговол цааш үргэлжлүүлнэ. 

Irrigation:  

Энэ хэсэгт тухайн тариалангийн талбайг усалгаатай эсэхийг тэмдэглэх юм. 

• Irrigated - Усалгаатай 

• Not irrigated - Усалгаагүй  

Elements 

 Энэ хэсэгт 49-н цэг дээр таарсан элементийг тоолж оруулна. 

Elements Coverage Тайлбар 

Trees 1-49 Мод 

Shrubs 1-49 Бут сөөг 

Crops 1-49 Тариалан 

Herb. cover (grass) 1-49 Өвс, ургамал, ногоо 

House 1-49 Байшин 

Winter/Spring h. c. 1-49 Өвөлжөө/Хаваржаа 

Summer/Autumn h. c. 1-49 Зуншлага/Намаржаа 

Road – Asphalted 1-49 Засмал зам 

Road Non-Asphalted 1-49 Шороон зам 

River 1-49 Гол 

Lake 1-49 Нуур 

Rocky/Bare area 1-49 Хад, чулуурхаг газар 

 

Imagery  

• VHR Imagery source-Цэгийг харахад ашигласан хамгийн сайн гарсан зургийг /Bing 

maps, Google Earth, Other VHR/-с сонгож тухайн зургийн оныг оруулна. Зураг хангалтгүй 

байвал No VHR available-г сонгоно. 

• Notes on interpretation-Тэмдэглэл оруулах хэсэг 

Дээрх бүх сонголтуудыг оруулж өгсөний дараа Send товч дарж мэдээллээ хадгалан дараагийн 

цэг рүү шилжинэ. 
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6.3.3 Land Use  -> Forest land 

Ойг тооцож авахдаа 49 цэгийн 5 цэг дээр мод таарсан тохиолдолд Forest гэж авна. Энэ нь 7х7 

цэгтэй талбайг 100% гэж үзээд нэг цэгийг 2%-иар тооцож хамгийн багадаа 10%-д мод таарахад 

ой гэж авсан юм.  

Хэрэв ойн газар бөгөөд сөрөг 
нөлөөлөлд орсон байвал 

Зам хүртэл хэдэн км зайтай байгааг үнэлнэ.  
 
<1км, 1-5км, 5-10км, 10км< 

Сөрөг нөлөөллийн зэргийг 
үнэлэхэд элементийг тооноос 
хамааруулна.  

Бага: элемент <11 (24%) 
Дунд:  элемент 12-34 (25%-74%) 
Их: элемент 35-49 (75%-100%) 
 

Сөрөг нөлөөллийн давтамж Түймэр/хортон ба огтлолтын сөрөг нөлөөлөл тус бүр дээр 2 өөр 
цаг хугацааны тохиолдоц тэмдэглэх  боломжтой 
 

Сөрөг нөлөөллийн 
үргэлжилсэн хугацаа 

Үүнийг тэмдэглэхгүй. Учир нь тухайн нөлөөллөөс үүдэлтэй 
ялгарлыг тухайн жил дээр бүгдийг нь тооцдог учир. Мөн сэргэн 
ургалтыг нөөцийн нэмэгдэл хэсэгт тооцож буй учир.   

Ойн зах МӨН/БИШ үнэлгээ  Ойн “бодит” хил хязгаарыг судалгааны дээж талбай дамнасан 
байвал ОЙН ЗАХ МӨН гэж авна. Бусад тохиолдолд БИШ. Ойн 
дэд ангиллууд хоорондоо холилдсоныг дамнасан гэж тооцохгүй.  

Заган ойн босго утга  Элемент = 2-оос дээш 
 

Дээж талбай доторхи босоо 
хатсан, унасан, амьд модыг 
хэрхэн тоолох  

Зөвхөн элементийн цэгтэй давхцаж буй босоо байгаа модыг 
(үхсэн ба амьд) тоолно.  
 

Унасан мод   Модны тоонд оруулахгүй, ойн дэвсгэрийн нэг хэсэг гэж үзэн өвс 
гэсэн элемент дээр нэмж тоолно.  
 

 

Land Use Category – Confidence 

Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use 2016 хэсгийн сонголтонд 

итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

Land Use Conversion 

 Үүнд газар ашиглалтын шилжилт өөрчлөлтийг тэмдэглэнэ. 

Сонголт Тайлбар 
Land Use Change - Year of change 

(шилжсэн он оруулна) 

F > F Ой хэвээрээ байгааг харуулж 
байна 

Он оруулах шаардлагагүй 

S > F Хот тосгоноос ой руу шилжсэн Шилжсэн он оруулна 

C > F Газар тариалангаас ойруу 
шилжсэн 

Шилжсэн он оруулна 

G > F Бэлчээрээс ой руу шилжсэн Шилжсэн он оруулна 

W > F Ус намгархаг газраас ой руу 
шилжсэн 

Шилжсэн он оруулна 

O > F Бусад газраас ой руу шилжсэн Шилжсэн он оруулна 

Land Use Category – Confidence 

Settlement Cropland Forest Grassland Wetland
Other 
land



 
69 Collect Earth гарын авлага 

Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use Conversion хэсгийн сонголтонд 

итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

Land Use Subdivision   

Энэ хэсэгт ямар төрлийн ой мод байгааг сонгоно. Сонголтонд дараах утгууд гарч ирнэ: 

 

Forest  

Coniferous Шилмүүст мод 

Broadleaved Навчит мод 

Mixed Холимог ой 

Saxaul Заган ой 

Shrub Бут сөөг 

Plantation-Boreal Таримал бореаль 

 

Land Use Category – Confidence 

Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use Subdivision  2016 

хэсгийн сонголтонд итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

 

Has the Subdivision changed? 

Өөрчлөлт орсон эсэхийг асууж байгаа ба Тийм, Үгүй гэсэн сонголттой. 

• Тийм (Yes) сонгосон тохиолдолд: 

o Previous Land Use Subdivision-гэсэн сонголт гарч ирнэ. Энд өмнөх газар 

ашиглалтын дэд төрлөөс шилжсэн эсэхийг зааж өгнө. 

o Year of the Subdivision change-шилжсэн оныг оруулах хэсэг. 

o Is there a different Land Use before (2000) - 2000 оноос өмнө өөр газрын 

төрөлд байсан эсэх? 

▪ Тийм (Yes) сонговол газрын шилжилтээ сонгоно. 

▪ Үгүй (No) сонговол цааш үргэлжлүүлнэ. 

Elements 

 Энэ хэсэгт 49-н цэг дээр таарсан элементийг тоолж оруулна. 

Elements Coverage Тайлбар 

Trees 1-49 Мод 

Shrubs 1-49 Бут сөөг 

Crops 1-49 Тариалан 

Herb. cover (grass) 1-49 Өвс, ургамал, ногоо 

House 1-49 Байшин 

Winter/Spring h. c. 1-49 Өвөлжөө/Хаваржаа 

Summer/Autumn h. c. 1-49 Зуншлага/Намаржаа 

Road – Asphalted 1-49 Засмал зам 

Road Non-Asphalted 1-49 Шороон зам 

River 1-49 Гол 

Lake 1-49 Нуур 

Rocky/Bare area 1-49 Хад, чулуурхаг газар 

 

Disturbance 

 Энэ хэсэгт тухайн сонгосон газар ашиглалтын төрөлд дараах 4 хүчин зүйл нөлөөлсөн 

эсэхийг бага, дунд, их гэсэн 3 зэргээр тодорхойлж он оруулж өгнө. 
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Type of Disturbance Grade Year of disturbance 

Fire/Pest – Түймэр/хортон Low, medium, high – Их, 
дунд, бага 

Он сонгох 

Logging – Мод огтлолт Low, medium, high – Их, 
дунд, бага 

Он сонгох 

Erosion – Доройтол Low, medium, high – Их, 
дунд, бага 

- 

Grazing – Мал бэлчээрлэлт Low, medium, high– Их, 
дунд, бага 

- 

 

Accesibility 

• Тухайн өөрчлөлт орсон газраас зам хүртлэх зайг хэмжиж тавих хэсэг 

Imagery  

• Accessibility-цэгээс хамгийн ойр байгаа замыг хэмжиж оруулна.  

• VHR Imagery source-Цэгийг харахад ашигласан хамгийн сайн гарсан зургийг /Bing 

maps, Google Earth, Other VHR/-с сонгож тухайн зургийн оныг оруулна. Зураг хангалтгүй 

байвал No VHR available-г сонгоно. 

• Notes on interpretation-Тэмдэглэл оруулах хэсэг 

Дээрх бүх сонголтуудыг оруулж өгсөний дараа Send товч дарж мэдээллээ хадгалан дараагийн 

цэг рүү шилжинэ. 
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Ойн төрлүүдийн харагдах байдал  

 

Coniferous/ Шилмүүст ой 

 

Шилмүүст ойн Google Earth Pro дээр харагдах байдал. Он 

цагийн өөрчлөлтөөр зургийг харах боломжтой ба үнэлгээ 

хийхэд энэ зургийг түлхүү ашигладаг. 

 

 

 

 

 

Google Earth Engine програм нь ойн өнгийг улаан хүрэн 

өнгөөр ялган харуулдаг. Хээр болон ойн цоорхой хэсэг нь 

ногоон болон шаргал өнгөөр ялгарч харагдаж байна. 

 

 

 

 

Google Earth Engine New Script програм дээр 

ургамлын нормчилсон индекс харагддаг 

бөгөөд ямар нэгэн нөлөөлөлд өртсөн 

эсэхийг харах боломжтой байдаг. 
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Broadleaved/ Навчит ой 

  

Гол даган харагдаж байгаа цайвар ногоон 

өнгөтэй хэсэг нь Навчит ойн нь Google Earth 

Pro  дээр өнгөөрөө ялгарч харагддаг. 

 

 

 

 

Bing Maps-н зурган дээр харагдах байдал. 

 

 

 

 

 

Google Earth Engine харагдах байдал. 

Өнгөний хувьд навчит болон шилмүүст ой 

нь ялгарах зүйл байдаггүй. 

 

 

 

 

Ургамлын нормчилсон индексийн харагдах байдал.  
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Saxaul/ Заган ой 

 

Заган ой Google Earth Pro дээр харагдах байдал. 

Зурган дээр харагдах байдал хангалтгүй байгаа 

учир өөр тод гарсан зураг ашиглан үнэлгээ хийх 

шаардлагатай.  

 

 

 

Загыг судлахын тулд операторуудын мэдлэг 

чухал шаардлагатай байдаг. Bingmaps -ын 

зурган дээр загын харагдах байдал. 

 

 

 

 

Google Earth Engine – дээр заг нь ийм байдалтай 

харагддаг ба багахан хэмжээний чийгшлийг 

мэдэрч заг байгаа газар улаан хүрэн өнгөөр 

ялгарч харагдаж байна.  

 

 

 

Заг нь тармаг байдалтай ургасан байгаа учир Google Earth Engine – NDVI ургамлын нормчилсон 

индекс нь бага зэргээр мэдэрч хэлбэлзэл 

өгсөн байна.  
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Shrub/ Бут, сөөг 

Google Earth Pro – ийн зурган дээр бут сөөгийн 

харагдах байдал. Шилмүүст ойн захаар хаяалан 

ургасан байгаа нь харагдаж байна.  

 

 

 

 

 

Бут сөөг Bing Maps-н зурган дээр модноосоо 

ялгарч байгаа нь тод харагдаж байна.  

 

 

 

 

 

Google Earth Engine бут сөөгийг цайвар шаргал 

өнгөөр ялгаруулан харагдуулж байна.  

 

 

 

 

 

Ургамлын нормчилсон индексийн харагдах 

байдал.  
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6.3.4 Land Use -> Grassland 

Нийт талбайн 7  цэгийг хээр буюу бэлчээрийн элемент хамарсан бол Grassland /Бэлчээр1/ гэж 

тооцож авах юм. Өөрөөр хэлбэл хот суурингийн газар,  тариалангийн газар, ойн газар биш бол 

бэлчээрийн газар гэж авна. Нүцгэн ба ургамалтай газрыг ангилж ялгахад NDVI 1-2 хэлбэлзэлгүй 

бол  →bare area NDVI 2 оос дээш хэлбэлзэлтэй бол →grass гэж тооцно. 

Land Use Category – Confidence 

Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use 2016 хэсгийн сонголтонд 

итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

Land Use Conversion 

Үүнд газар ашиглалтын шилжилт өөрчлөлтийг тэмдэглэнэ. 

Сонголт Тайлбар Land Use Change - Year of change 
(шилжсэн он оруулна) 

G > G Бэлчээр хэвээрээ байгааг харуулж 
байна 

Он оруулах шаардлагагүй 

S > G Хот тосгоноос бэлчээр лүү 
шилжсэн 

Шилжсэн он оруулна 

C > G Газар тариалангаас бэлчээр лүү 
шилжсэн 

Шилжсэн он оруулна 

F > G Ойгоос бэлчээр лүү шилжсэн Шилжсэн он оруулна 

W > G Ус намгархаг газраас бэлчээр лүү  
шилжсэн 

Шилжсэн он оруулна 

O > G Бусад газраас бэлчээр лүү 
шилжсэн 

Шилжсэн он оруулна 

Land Use Category – Confidence 

Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use Conversion хэсгийн сонголтонд 

итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

Land Use Subdivision   

Энэ хэсэгт ямар төрөл байгааг сонгоно. Сонголтонд дараах утгууд гарч ирнэ: 

Grassland  

High forest 
steppe 

Өндөр ойт хээрийн (2000 метрээс дээш) 

Low forest 
steppe 

Нам ойт хээрийн (2000 метрээс доош) 

Steppe Хээр 

Semi desert 
steppe 

Цөлөрхөг хээрийн 

Desert steppe Цөлийн хээрийн 

 

Land Use Category – Confidence 

Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use Subdivision  2016 

                                                           
1 Газар ашиглалтын ангиллын талаарх үнэлгээ учир хээр гэдэг тодорхойлолтоос илүү бэлчээрийн газар 

гэдэг үгийг сонгосон болно. 

Settlement Cropland Forest Grassland Wetland
Other 
land
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хэсгийн сонголтонд итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

 

Has the Subdivision changed? 

Өөрчлөлт орсон эсэхийг асууж байгаа ба Тийм, Үгүй гэсэн сонголттой. 

• Тийм (Yes) сонгосон тохиолдолд: 

o Previous Land Use Subdivision-гэсэн сонголт гарч ирнэ. Энд өмнөх газар 

ашиглалтын ямар дэд төрлөөс шилжсэн эсэхийг зааж өгнө. 

o Year of the Subdivision change-шилжсэн оныг оруулах хэсэг. 

o Is there a different Land Use before (2000) - 2000 оноос өмнө өөр газрын 

төрөлд байсан эсэх? 

▪ Тийм (Yes) сонговол газрын шилжилтээ сонгоно. 

▪ Үгүй (No) сонговол цааш үргэлжлүүлнэ. 

Elements 

Энэ хэсэгт 49-н цэг дээр таарсан элементийг тоолж оруулна. 

Elements Coverage Тайлбар 

Trees 1-49 Мод 

Shrubs 1-49 Бут сөөг 

Crops 1-49 Тариалан 

Herb. cover (grass) 1-49 Өвс, ургамал, ногоо 

House 1-49 Байшин 

Winter/Spring h. c. 1-49 Өвөлжөө/Хаваржаа  

Summer/Autumn h. c. 1-49 Зуншлага/Намаржаа  

Road – Asphalted 1-49 Засмал зам 

Road Non-Asphalted 1-49 Шороон зам 

River 1-49 Гол 

Lake 1-49 Нуур 

Rocky/Bare area 1-49 Хад, чулуурхаг газар 

 

Imagery  

• VHR Imagery source-Цэгийг харахад ашигласан хамгийн сайн гарсан зургийг /Bing 

maps, Google Earth, Other VHR/-с сонгож тухайн зургийн оныг оруулна. Зураг хангалтгүй 

байвал No VHR available-г сонгоно. 

• Notes on interpretation-Тэмдэглэл оруулах хэсэг 

Дээрх бүх сонголтуудыг оруулж өгсөний дараа Send товч дарж мэдээллээ хадгалан 

дараагийн цэг рүү шилжинэ. 
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6.3.5 Land Use -> Wetland 

Хот суурингийн газар,  тариалангийн газар, ойн газар, бэлчээрийн газар биш бол ус, намгархаг 

газар гэж авна. Ус, намгархаг газар нь дотроо 7 хэсэгт хуваагдана. 49-цэгээс нийт 7 цэгт нь дээрх 

7 хэсгүүдээс таарсан тохиолдолд Wetland гэж тооцож авсан. River, Lake, Pond, Water 

reservoir/Dam – ийг харагдах байдлаар нь танихад хялбар байдаг. Харин Swamp, Seasonal lake, 

Seasonal river – ийг тэмдэглэхийн тулд тодорхой хэмжээний тухайн газрын судалгаа 

шаардлагатай болдог.  

Land Use Category – Confidence 

Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use 2016 хэсгийн сонголтонд 

итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

Land Use Conversion 

  
Үүнд газар ашиглалтын шилжилт өөрчлөлтийг тэмдэглэнэ. 

Сонголт Тайлбар Land Use Change - Year of change 
(шилжсэн он оруулна) 

W> W Ус, намгархаг газар хэвээрээ байгааг 
харуулж байна 

Он оруулах шаардлагагүй 

S > W Хот тосгоноос ус, намгархаг газарт 
шилжсэн 

Шилжсэн он оруулна 

C > W Газар тариалгаас ус, намгархаг 
газарт шилжсэн 

Шилжсэн он оруулна 

F > W Ойгоос ус, намгархаг газарт 
шилжсэн 

Шилжсэн он оруулна 

G > W Бэлчээрээс ус, намгархаг газарт  
шилжсэн 

Шилжсэн он оруулна 

O > W Бусад газраас ус, намгархаг газарт 
шилжсэн 

Шилжсэн он оруулна 

  

Land Use Category – Confidence 

Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use Conversion хэсгийн сонголтонд 

итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

Land Use Subdivision   

Энэ хэсэгт ямар төрөл байгааг сонгоно. Сонголтонд дараах утгууд гарч ирнэ: 

Wetland  

Swamp намаг 

Seasonal lake улирлын чанартай нуур 

Seasonal river улирлын чанартай гол 

Pond цөөрөм 

Water reservoir/Dam усан сан/ далан 

Lake нуур 

River гол 

 

Land Use Category – Confidence 

Settlement Cropland Forest Grassland Wetland
Other 
land
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 Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use Subdivision  2016 

хэсгийн сонголтонд итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

Has the Subdivision changed? 

Өөрчлөлт орсон эсэхийг асууж байгаа ба Тийм, Үгүй гэсэн сонголттой. 

• Тийм (Yes) сонгосон тохиолдолд: 

o Previous Land Use Subdivision-гэсэн сонголт гарч ирнэ. Энд өмнөх газар 

ашиглалтын ямар дэд төрлөөс шилжсэн эсэхийг зааж өгнө. 

o Year of the Subdivision change-шилжсэн оныг оруулах хэсэг. 

o Is there a different Land Use before (2000) - 2000 оноос өмнө өөр газрын 

төрөлд байсан эсэх? 

▪ Тийм (Yes) сонговол газрын шилжилтээ сонгоно. 

▪ Үгүй (No) сонговол цааш үргэлжлүүлнэ. 

Elements 

 Энэ хэсэгт 49-н цэг дээр таарсан элементийг тоолж оруулна. 

Elements Coverage Тайлбар 

Trees 1-49 Мод 

Shrubs 1-49 Бут сөөг 

Crops 1-49 Тариалан 

Herb. cover (grass) 1-49 Өвс, ургамал, ногоо 

House 1-49 Байшин 

Winter/Spring h. c. 1-49 Өвөлжөө/Хаваржаа 

Summer/Autumn h. c. 1-49 Зуншлага/Намаржаа 

Road – Asphalted 1-49 Засмал зам 

Road Non-Asphalted 1-49 Шороон зам 

River 1-49 Гол 

Lake 1-49 Нуур 

Rocky/Bare area 1-49 Хад, чулуурхаг газар 

 

Imagery  

• VHR Imagery source-Цэгийг харахад ашигласан хамгийн сайн гарсан зургийг /Bing 

maps, Google Earth, Other VHR/-с сонгож тухайн зургийн оныг оруулна. Зураг хангалтгүй 

байвал No VHR available-г сонгоно. 

• Notes on interpretation-Тэмдэглэл оруулах хэсэг 

 

Дээрх бүх сонголтуудыг оруулж өгсөний дараа Send товч дарж мэдээллээ хадгалан 

дараагийн цэг рүү шилжинэ. 
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6.3.6 Land Use -> Other land 

Бусад газрын элементэд харгалзах утга хамгийн багадаа 7 (14%) байвал энэ ангилалд оруулна. 

Хэрэв хот суурингийн газар,  тариалангийн газар, ойн газар, бэлчээрийн газар, ус намгархаг 

газар биш бол бусад газрын ангиллаас сонгоно. Элсэн манхан, нүцгэн газар, мөсөн гол, мөнх 

цас нь бусад газар гэсэн ангилалд багтана. 

Land Use Category – Confidence 

Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use 2016 хэсгийн сонголтонд 

итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

Land Use Conversion 

  
Үүнд газар ашиглалтын шилжилт өөрчлөлтийг тэмдэглэнэ. 

Сонголт Тайлбар Land Use Change - Year of 
change (шилжсэн он 

оруулна) 

O > O Бусад газар хэвээр байгааг харуулж 
байна 

Он оруулах шаардлагагүй 

S > O Хот тосгоноос бусад газарт шилжсэн Шилжсэн он оруулна 

C > O Газар тариалгаас  бусад газар шилжсэн Шилжсэн он оруулна 

F > O Ойгоос бусад газарт шилжсэн Шилжсэн он оруулна 

G > O Бэлчээрээс  бусад газарт шилжсэн Шилжсэн он оруулна 

W > O Ус намгархаг газраас бусад газарт  
шилжсэн 

Шилжсэн он оруулна 

  

Land Use Category – Confidence 

Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use Conversion хэсгийн сонголтонд 

итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

Land Use Subdivision   

Энэ хэсэгт ямар төрөл байгааг сонгоно. Сонголтонд дараах утгууд гарч ирнэ: 

Other land  

Sand dune Элсэн манхан 

Bare Area Нүцгэн газар 

Glacier Мөсөн гол 

Perennial snow Мөнх цас 

 

Land Use Category – Confidence 

Энэ хэсэгт Тийм, Үгүй гэсэн 2 сонголтоос бүрдэнэ. Дээрх Land Use Subdivision  2016 хэсгийн 

сонголтонд итгэлтэй байгаа эсэхийг тэмдэглэнэ. 

 

Has the Subdivision changed? 

 Өөрчлөлт орсон эсэхийг асууж байгаа ба Тийм, Үгүй гэсэн сонголттой. 

• Тийм (Yes) сонгосон тохиолдолд: 

Settlement Cropland Forest Grassland Wetland
Other 
land
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o Previous Land Use Subdivision-гэсэн сонголт гарч ирнэ. Энд өмнөх газар 

ашиглалтын ямар дэд төрлөөс шилжсэн эсэхийг зааж өгнө. 

o Year of the Subdivision change-шилжсэн оныг оруулах хэсэг. 

o Is there a different Land Use before (2000) - 2000 оноос өмнө өөр газрын 

төрөлд байсан эсэх? 

▪ Тийм (Yes) сонговол газрын шилжилтээ сонгоно. 

Үгүй (No) сонговол цааш үргэлжлүүлнэ. 

Elements 

 Энэ хэсэгт 49-н цэг дээр таарсан элементийг тоолж оруулна. 

Elements Coverage Тайлбар 

Trees 1-49 Мод 

Shrubs 1-49 Бут сөөг 

Crops 1-49 Тариалан 

Herb. cover (grass) 1-49 Өвс, ургамал, ногоо 

House 1-49 Байшин 

Winter/Spring h. c. 1-49 Өвөлжөө/Хаваржаа 

Summer/Autumn h. c. 1-49 Зуншлага/Намаржаа 

Road – Asphalted 1-49 Засмал зам 

Road Non-Asphalted 1-49 Шороон зам 

River 1-49 Гол 

Lake 1-49 Нуур 

Rocky/Bare area 1-49 Хад, чулуурхаг газар 

 

Imagery  

• VHR Imagery source-Цэгийг харахад ашигласан хамгийн сайн гарсан зургийг /Bing 

maps, Google Earth, Other VHR/-с сонгож тухайн зургийн оныг оруулна. Зураг хангалтгүй 

байвал No VHR available-г сонгоно. 

• Notes on interpretation-Тэмдэглэл оруулах хэсэг 

 

Дээрх бүх сонголтуудыг оруулж өгсөний дараа Send товч дарж мэдээллээ хадгалан 

дараагийн цэг рүү шилжинэ. 
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6.4 Нөлөөлөлд орсон  ойн нөхөн сэргэсэн  хувийг Collect Earth програм 

ашиглан үнэлсэн зарчим 

 

Google Earth Engine ашиглан судалгаа хийх 

Collect Eart програмаас гарсан үр дүнгээс ойн хэсэг дээр өөрчлөлттэй гэсэн цэгүүдийг ялган авч 

Google Earth Engine ашиглан дахин үнэлгээ хийж нөхөн сэргэсэн хугацааг тодорхойлох юм. 

Google Earth Engine-ээс тухайн газар ашиглалтын хэлбэрт өөрчлөлт орсон эсэх, өөрчлөгдсөн он 

болон өөрчлөлтөөс өмнөх газар ашиглалт гэх мэт мэдээллийг авах боломжтой.  

Google Earth Engine-ний Landsat Green-Pixel буюу агаар мандлын дээд хэсгээс ойлтын аргаар 

авсан өгөгдөл юм. Эдгээр нь 4, 5, 7, 8 гэсэн хэсгүүдээс бүрдэх ба бүх оны зурган дээр зурагдсан 

байдаг. Greenest Pixel нь NDVI (ургамлын нормчилсон ялгарлын индекс)-ийн өндөр утгатай шинэ 

зургийг эмхтгэдэг. Ойн салбарт ашиглахад тохиромжтой байдаг.  

Судалгаа хийх үндсэн зарчим   

Collect Earth програм ашиглан судалгаа хийхдээ 49 цэгээс 1га талбайн ойн газрын элементэд 

харгалзах утга хамгийн багадаа 5 цэг буюу (10%) байвал ой гэж үнэлж байгаа юм. Үүнтэй адил 

нөхөн сэргэсэн талбайг Googe Earth Engine ашиглан өнгөний өөрчлөлтөөр 1га талбайг хувиар 

илэрхийлэн тогтоох юм. 5 цэг дээр улаавтар бор өнгө, Цайвар улаавтар бор өнгө таарч байвал 

10% -ын сэргэн ургалттай гэж тооцож маягтад бөглөж оруулах юм. 

 

- Тод улаавтар бор өнгө нь шигүү ургасан ой  

-  Цайвар улаавтар бор өнгө нь сийрэг ой  

-  Цайвар шаргал өнгө нь бут сөөг   

- Ногоон өнгө нь хээрийг илэрхийлдэг байна.  
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Нөхөн сэргэсэн ой  

Булган аймгийн нутаг дахь  шинэсэн ойн 2013 

оны зургийг харж байна. Эндээс харахад нийт 

49 цэгийн 40 цэгийг ой хамарч байна. Бид тус 

ойн нөлөөлөл нөхөн сэргэсэн хугацааг судлах 

гэж байгаа учир Googe Earth Engine ашиглан 

өмнө нь  ямар байсан гэдгийг шалгах ёстой.  

 

 

Landsat 5 TM Annual Greenest-Pixel – ын 

тусламжтай ойн хэсэг /Улаавтар бор/ өнгөөр 

ялгарч 1995 онд ямар нэгэн өөрчлөлт ороогүй 

гэдэг нь харагдаж байна. Харин ногоон өнгөөр 

цоохортож харагдаж байгаа хэсгүүд хээр 

байгааг илтгэж байна.  

 

 

Дээрх зурган дээр Улаавтар бор өнгөөр 

харагдаж байсан ой 1996 онд их хэмжээний 

түймэрт шатаж өнгө өөрчлөлт орж ногоон 

болсон байгаа нь харагдаж байна. Энэ нь ой 

үгүй болж хээрт шилжсэн гэдгийг харуулж 

байна.  

 

 

 

1996 онд шатсан ой 2015 он гэхэд 20 жилийн 

хугацаанд эргэн сэргэж Хээр→Ой болон 

шилжиж байгаа нь харагдаж байна.   

 

 




