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Өмнөх үг
Бэлчээриéн эрүүл мэндиéн мониторингиéг үндэсниé хэмжээнд нэгдсэн 

арга çүéгээр хиéх болсонтоé уялдаж мэдээллиéн нэгдсэн бааçыг биé болгох 
асуудал çүé ёсоор гарлаа. 

Энэ удаа бид АНУ-ын Хөдөө Аж Ахуéн Яамны эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
Jornada-гиéн төâиéн эрдэмтдиéн болоâсруулсан Бэлчээриéн эрүүл мэндиéн 
мониторинг үнэлгээниé мэдээллиéн сангиéн ïрограммын Монгол орны 
нөхцөлд тохируулан өөрчилсөн хуâилбарыг та бүхэнд танилцуулж баéгаадаа 
таатаé баéна. 

Ñүүлиéн жилүүдэд Монголын Бэлчээриéн Мåнåжмåнтиéн Холбооны 
судлаачид мэдээллиéн сангиéн энэхүү ïрограммыг судлах, өөриéн нөхцөлд 
туршин нэâтрүүлэх, шаардлагатаé өөрчлөлтүүдиéг оруулах тал дээр Амåрикиéн 
эрдэмтэдтэé хамтран уéгагүé ажиллаж баéна. 

Энэхүү ïрограмм хангамж нь ургамал, хөрсниé судалгааны 20-иод 
үçүүлэлтээр цуглуулсан мэдээллиéг санд хадгалах, түүниéгээ судалгааны 
талбар, талбаé болон шугаман çүсэлтиéн түâшин бүрээр, мөн ниéтэд нь 
болоâсруулж үр дүнг гаргах боломжтоéгоороо даâуу талтаé. 

Бэлчээриéн эрүүл мэндиéн мониторингиéн мэдээллиéн нэгдсэн сангиéн 
ïрограммыг бэлчээриéн эрүүл мэндиéн үндэсниé мониторингиéн систåмд 
ашиглахын çэрэгцээ бэлчээриéн судалгаа хиéдэг баéгууллага, судлаачид 
ашиглах бүрэн боломжтоé. 

Тус ïрограмм хангамжтаé холбоотоé санал, шүүмжиéг хүлээж аâахдаа бид 
таатаé баéх болно.

Та бүхниé эрдэм судлалын ажилд амжилт хүсьå.
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ÁÝË×ÝÝÐÈÉÍ ÝÐ¯¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ, ¯ÍÝËÃÝÝÍÈÉ ÌÝÄÝÝËËÈÉÍ ÑÀÍ

Бэлчээриéн эрүүл мэндиéн мониторинг, үнэлгээниé мэдээллиéн сан нь (DIMA - Database for Inventory, 
Monitoring and Assessment) Microsoft Access ïрограммд суурилсан бэлчээриéн мониторинг, үнэлгээниé 
тоон мэдээллиéг хадгалах, эмхлэх, болоâсруулалт хиéхэд çориулагдсан ïрограмм хангамж юм.  

Энэхүү мэдээллиéн сан нь мониторингиéн хэдиé ч хэмжээниé мэдээллиéг хадгалах болоâсруулахад 
ашиглагдаж болох бөгөөд тухаéн хадгалагдаж буé тоон мэдээллиéн агуулгын талаар үндсэн оéлголттоé 
нөхцөлд уг мэдээллиéн сан дээр ажиллахад илүү хялбар баéдаг.  

2.1 Судалгааны талбар, талбай, шугаман зүсэлтүүд 

Мэдээллиéн сан дахь мэдээллүүд дараах үндсэн гурâан түâшинд ажилладаг. Үүнд: судалгааны 
талбар, талбаé, шугаман çүсэлт.  

Талбар гэдэг нь тухаéн судалгаа болон çохион баéгуулалтад хамрагдаж буé нутаг дэâсгэриéн 
гаçарçүéн томоохон хэмжээниé нэгж бөгөөд тоон мэдээлэл оруулахын өмнө 1-ээс доошгүé талбарыг 
мэдээллиéн санд үүсгэсэн баéх шаардлагатаé. Талбарууд нь мониторинг болон çохион баéгуулалтын 
çорилгоос хамааран ямар ч гаçар нутаг баéж болно. Жишээлбэл: бэлчээр ашиглалтын түâшинд 

мониторинг хиéх гэж баéгаа бол тухаéн орон нутгиéн онцлогоос хамааран хэсэг гаçрыг талбар болгон 
сонгоно. Хэрâээ нөхөн сэргээлтиéн үр дүнг үнэлэх гэж баéгаа бол тухаéн нөхөн сэргээлт хиéгдсэн 
талбаé бүхэлдээ талбар болно гэсэн үг. Мэдээллиéн санд талбаруудын гаçарçүéн нөхцлиéн талаар 
тодорхоé мэдээлэл ордоггүé. Талбарууд нь çөâхөн тоон мэдээллиéг çөâ çохион баéгуулж оруулахад л 
ашиглагддаг. Хэрâээ нэгээс олон талбарт хамаарагдах тоон мэдээлэл баéх нөхцөлд тэдгээриéг ялгаж 
ангилахад Tag буюу хаягиéг ашиглана (Tag-иéн тухаé 7-р хуудаснаас үçнэ үү).

Судалгааны талбай гэдэг нь тухаéн талбарыг төлөөлөх бүрэн чадâартаé, ажиглалт судалгаанд 
хамрагдсан нутаг дэâсгэр юм. Ñудалгааны талбарууд нь судалгааны хэд хэдэн талбаéтаé баéдаг. 
Ñудалгааны талбаéн түâшниé мэдээлэлд тухаéн талбаéн баéршил, экологиéн талбар, ургамлын 
çүéлиéн жагсаалт çэрэг мэдээллүүд багтдаг. 

Трансект буюу шугаман çүсэлт нь  судалгааны талбаéн ажиглалт хэмжилт хиéх үндсэн хэсэг бөгөөд 
тухаéн судалгааны çорилгоос хамааран нэг талбаéд хэд хэдэн шугаман çүсэлт баéж болно. Ургамлын 
бүрхэц, çүéлиéн бүрэлдэхүүн çэрэг үçүүлэлтүүдиéн хуâьд нэг удаагиéн хэмжилт хангалтгүé тул  тухаéн 
талбаéдаа хэд хэдэн дэд талбаé баéгуулан хэмжилт хиéдэг.  

2 Бэлчээрийн эрүүл мэндийн мониторинг 
үнэлгээний мэдээллийн сангийн талаарх 
үндсэн ойлголтууд
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ÕÝÐÝÃËÝÃ×ÄÝÄ ÇÎÐÈÓËÑÀÍ ÃÀÐÛÍ ÀÂËÀÃÀ

2.2. Àргазүй 

Аргаçүé гэдэг нь бэлчээриéн төлөâ баéдлын шалгуур үçүүлэлтүүдиéг тодорхоéлоход ашиглагддаг 
тодорхоé аргачлал юм. Бэлчээриéн эрүүл мэндиéн үндэсниé мониторингид дараах аргууд 
ашиглагдана. Үүнд: ургамлын бүрхэц болон голлох çүéлиéн бүрэлдэхүүниéг тодорхоéлох шугам-
цэгиéн арга, олон наст ургамлын суурь хоорондын хоосон çаéг хэмжих арга, ургамлын өндөр хэмжих 
арга, ургац тодорхоéлох жингиéн арга гэх мэт. Эдгээр аргуудаас шугам-цэгиéн бичиглэл, олон наст 
ургамлын суурь хоорондын хоосон çаéн хэмжилтүүд шугаман çүсэлтиéн дагуу, бусад хэмжилтүүд нь 
тухаéн судалгааны талбаéн хүрээнд хиéгддэг.  

2.3. Ãазарзүйн мэдээлэл

Мэдээллиéн санд тухаéн судалгааны талбаéн төâ цэг болон шугаман çүсэлтүүдиéн эхлэл, төгсгөл 
цэгүүдиéн баéршлын солбицлуудыг оруулдаг. 

Мэдээллиéн санд гаçарçүéн баéршлыг ямар ч нэгжээр тодорхоéлох боломжтоé хэдиé ч дараах çүéлиéг 
анхаарахыг çөâлөж баéна. Үүнд: 1) бүх бичиглэлдээ гаçар çүéн баéршлын ижил нэгжиéг ашиглах, 
2) Баéршил тогтоогчоо WGS84 datum, Decimal degree болгож тохируулна. Иéнхүү мэдээллиéн сан 
дахь талбар, талбаéн баéршлыг нэгэн ижил нэгжээр оруулснаар тэдгээриéг хооронд нь ниéлүүлэх, 
бүлэглэхэд харьцангуé хялбар болдог. 

2.4. Ургамлын зүйлийн жагсаалт

Мэдээллиéн санд хамгиéн түргэн шуурхаé, аль болох бэрхшээл багатаé ажиллахад тухаéн талбаéд 
тархсан ургамлын çүéлиéн жагсаалтыг гаргасан баéх хэрэгтэé. Тухаéн судалгааны талбаé болон 
шугаман çүсэлт нэг бүрээр ургамлын çүéлиéн жагсаалт үүсгэхгүéгээр мэдээллиéн сан дээр ажиллаж 
болох болоâч ингэх нь ажиллахад төâөгтэé, удаан баéдаг. Мэдээллиéн санд анхдагч тохиргоо хиéх 
үåдээ төрөл бүриéн ургамлан бүлгэмдэлд тохирох ургамлын çүéлиéн жагсаалтыг урьдчилан үүсгэж 
болно. Мэдээллиéн санд шинээр судалгааны талбаé үүсгэхдээ өмнө үүсгэсэн ургамлын çүéлиéн 
жагсаалтыг юмуу эсâэл судалгааны бусад талбаéн ургамлын çүéлиéн жагсаалтыг хуулж оруулж 
болно. Ñудалгаа эхлэхээс өмнө үүсгэсэн жагсаалтад тухаéн талбаéд тохиолдож болох бүх çүéлүүдиéг 
багтаагаагүé баéсан ч мэдээллиéн санд судалгааны мэдээлэл оруулах үåдээ шинэ çүéлүүдиéг нэмж 
оруулах боломжтоé баéдаг. 

2.5. Tag буюу хаяг

Tag гэдэг нь судалгааны талбаéг ямар нэг çорилгоор ангилж бүлэглэхэд ашигладаг хаяг юм. Заримдаа 
судалгааны талбаéг çөâхөн түүниé хамаарч баéгаа судалгааны талбараар нь бүлэглэхээс гадна өөр 
баéдлаар ангилж бүлэглэх шаардлага гардаг. Жишээлбэл: таны судалгааны талбаéн нэг хэсэг түéмэрт 
өртсөн, нөгөө хэсэг нь өртөөгүé тохиолдолд дахин ангилах шаардлагатаé болно. Мэдээллиéн сан дахь 
судалгааны талбаé бүхэн çөâхөн нэг л талбарт хамаарагддаг. Ñудалгааны талбаéнуудыг хооронд  янç 
бүрээр бүлэглэх,  нэгтгэхиéн тулд судалгааны талбаéнуудыг Тag хиéж ялгаж өгдөг. Ñудалгааны нэг 
талбаé хэдэн ч Тag-таé баéж болно.
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Close тоâчлуур нь тухаéн цонхонд оруулсан буюу хадгалагдаж баéгаа мэдээллиéг тухаéн хэлбэрээр  
нь хадгалж цонхыг хаана.

Cancel тоâчлуур нь тухаéн цонхонд оруулсан мэдээллиéг хадгалалгүéгээр цонхыг хаана. 

3.2. Мэдээллийн санг Access-ийн өөр хувилбарууд дээр ашиглах нь 

Уг мэдээллиéн сан нь Access 2003-д тохируулан хиéгдсэн хэдиé ч Access 2007 дээр ямар нэг 
хүндрэлгүéгээр ажилладаг. Харин Access 2010-д çарим нэг тохиргоо хиéх шаардлагатаé тул энэ 
асуудлыг шиéдэх тал дээр одоогоор ажиллаж баéна.  

 

 
Ñудалгааны 
талбар болон 
талбаé 
оруулах, 
çасâарлах 
хэсэг

 
 
Ñудалгааны 
талбаé болон 
шугаман 
çүсэлтээр 
тоон 
мэдээлэл 
оруулах, 
çасâарлах 
хэсэг

 

 
Мэдээллиéн 

сангиéн 
тохиргооны 

үндсэн 
функцүүд болон 

сонголтууд

 

 
Мэдрэгчтэé 

дэлгэциéг 
асааж, унтраах 

тоâчлуур

 
Мэдээллиéн 

сан дахь 
судалгааны 

талбар, 
талбаé, 

шугаман 
çүсэлтүүдиéг 

харуулсан 
хэсэг

3.1. Close ба Cancel товчлуур

Мэдээллиéн сангиéн хамгиéн түгээмэл хэрэглэгддэг тоâчлуурууд бол “Close” болон “Cancel” 
тоâчлуурууд бөгөөд “OK” юмуу “Apply” тоâчлуур харьцангуé бага ашиглагддаг. 

DIMA мэдээллийн сангийн нүүр хуудас4

Мэдээллийн сангийн үндсэн товчлуурууд3
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Access-ийн Office Button1. -иéг нээн Access 
Option тоâчлуурыг дарна.

Access Option2.  хуудасны çүүн талын 
багананд баéрлах Trust Center тоâчлуурыг 
дарна.

Microsoft Office Access Trust Center 3. 
хэсгиéн доод талд баéрлах Trust Center 
Settings… тоâчлуурыг дарна.

Мэдээллиéн санг шинээр үүсгэж ажиллахад дараах үå шатны дагуу тохиргоо хиéгдсэн баéх 
шаардлагатаé.  Эдгээр үå шатны çаримд нь интåрнэт ашиглагдах бөгөөд мэдээлэл оруулж эхлэхээс 
өмнө тохиргоог хиéж дуусгасан баéх хэрэгтэé. 

5.1. Мэдээллийн санг Access программд ашиглах эрхийг баталгаажуулах 

Мэдээллиéн санг комïьютåрт суулгаад шууд ажиллаж болох болоâч çарим тохиолдолд тохируулга 
шаардах çэргээр шууд ажиллаж болдоггүé. Êомïьютåрт баталгаажуулалт хиéж өгснөөр эдгээр 
бэрхшээл тохиолдохгүé шууд ажиллах боломжтоé. Дараах çааâрын дагуу ажиллана.

  2

  3

  1

  1

Мэдээллийн сангийн үндсэн тохиргоо5
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Trust4.  Center хуудсан дахь Macro Settings тоâчлуурыг дараад баруун талын цонхон дахь Enable 
all macros (not recommended; potentially dangerous code can run)-ыг идэâхижүүлнэ.

Ok5.  тоâчлууруудыг дарж Office Button-иéг хаана.

  4
 

 4

 

 5

5.2. Àшиглах мэдээллийн төрлийг сонгох 

Уг мэдээллиéн сан нь бэлчээриéн эрүүл мэндиéн мониторинг, үнэлгээниé 18 үçүүлэлтиéгг багтаасны 
тодорхоé цөөн хэд нь л хамгиéн түгээмэл ашиглагддаг. Ашиглагдахгүé баéгаа үçүүлэлтүүдиéг далдалж 
мэдээллиéн сангиéн холбоосуудыг хялбарчлах төдиéгүé мэдээлэл оруулах үåд гарч болох алдаа 
төөрөгдлиéг багасгах талтаé.  Ашиглагдахгүé үçүүлэлтүүдиéг далдлахын тулд: 

Мэдээллиéн сангиéн үндсэн цонхон дахь 1. 
Adminstrative Functions тоâчлуурыг 
дарна.

System Setup 2. сонгох нүдэнд “Database 
Content”-иéг сонгоод Modify the Forms/
Functions available in this copy тоâчлуурыг 
дарна.

Мэдээллиéн санд удирдлагын нууц үгиéг 3. 
оруулж нэâтэрнэ. Зориудаар өөрчлөөгүé 
тохиолдолд  нууц үг 9999 баéдаг. 

  2   

  1

 

 3
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Ашиглах мэдээллүүдиéг сонгох цонхон дахь чагтыг идэâхжүүлээд 4. Close тоâчлуурыг дарна. 
Administrative Functions хуудсан дахь Close тоâчлуурыг дарж мэдээллиéн сангиéн 
үндсэн цонхонд буцаж ирнэ. 

 
5.3. Ургамлын зүйлийн жагсаалтыг санд татаж оруулах 

Ñудалгааны талбар, талбаéн ургамлын çүéлиéн жагсаалт үүсгэх ажлыг хурдаâчилж хялбаршуулах 
үүднээс ургамлын хураангуéлсан нэрсиéн нариéн тогтсон жагсаалтыг ашигладаг. Уг мэдээллиéн санд 
МБМХ-оос болоâсруулсан “Монгол орны гуурст дээд ургамлын хураангуйлсан нэрсийн жагсаалт”-
ыг ашиглана. Энэхүү нэрсиéн жагсаалтыг мэдээллиéн санд дараах çамаар татаж оруулна. 

Мэдээллиéн сангиéн үндсэн цонхон дахь 1. Support Tables тоâчлуурыг дарна.

Support Tables2.  хуудасны дунд талын баганад баéрлах State Species List тоâчлуурыг 
дарна.  

 

 4

  4

 

 2
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State Species List 3. цонхны доод талд баéрлах Mass Import of Species Data… 
тоâчлуурыг дарна.

 

 3

Mass Import of Species Data4.  цонхон дахь Mass Import of Plant Species 
(Excel) хаâтсыг нээнэ. 

Browse5.  тоâчлуурыг дарж ургамлын хураангуéлсан нэрсиéн жагсаалтыг 
татах çамыг çааж өгөөд Open тоâчлуурыг дарна. Do Import тоâчлуурыг дарж 
ургамлын çүéлиéн жагсаалтыг мэдээллиéн санд татаж оруулна. 

 4
 

 5

 

 5
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Мэдээллиéн сангиéн үндсэн цонхонд хүртэлх бүх цонхон дахь 6. Close тоâчлуурыг дарна. 

5.4. Судалгааны багийн гишүүдийн нэрсийг жагсаалт үүсгэх

Тоон мэдээлэл цуглуулах, мэдээллиéн санд оруулах, мэдээллиéг шалгах, çасах ажилд оролцсон 
судалгааны багиéн гишүүдиéн нэрсиéн жагсаалтыг мэдээллиéн санд оруулж хадгалдаг. Энэхүү 
жагсаалтыг мэдээллиéн санд судалгааны мэдээлэл оруулж эхлэхээс өмнө холбогдох мэдээллиéн 
хамт оруулсан баéх шаардлагатаé. 

Мэдээллиéн сангиéн үндсэн цонхон дахь 1. Support Tables тоâчлуурыг дарна.

Support Tables2.  цонхон дахь People тоâчлуурыг дарна.

 

 2

 

 6
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Мэдээллиéн санд шинээр нэр нэмж оруулахдаа 3. New тоâчлуурыг дарна.
 

 3

Ñудалгааны багиéн гишүүдиéн нэрсиéг жагсаалтын дагуу холбогдох мэдээлэл, 4. 
судалгааны яâцад гүéцэтгэсэн үүргиéг нь тэмдэглэж оруулна. Үүсгэсэн 
жагсаалтад дор хаяж нэг хүниé мэдээллиéг оруулсан баéх шаардлагатаé. 
Мэдээллээ оруулж дуусаад Close тоâчлуурыг дарж мэдээллээ хадгалан 
People Listing хуудсанд буцаж очно.

Өмнө оруулсан нэрсиéн жагсаалтыг çасах болон устгахад тухаéн хүниé нэриéн 5. 
өмнөх дөрвөлжин тоâчлуурыг дарна. 

 

 4

Budbaatar

MSRM

budbaatar@msrm.mn

Ulaanbaatar, Bayanzurkh district, Khoroo 3, Khoroolol 12, 
MSRM building

99119911

 

 5

Мэдээлэл оруулж дуусаад тухаéн цонхон дахь болон 6. Support Tables цонхны 
Close тоâчлуурыг дарж мэдээллиéн сангиéн үндсэн цонхонд очно.
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5.5. Судалгааны талбар болон талбайд ургамлын зүйлийн жагсаалт үүсгэх

Ñудалгааны тухаéн талбар болон бүлгэмдэл дэх ургамлын çүéлиéн жагсаалт үүсгэх нь мэдээллиéн 
сангиéн үндсэн ажлуудын нэг юм. Нэг талбарын хэд хэдэн талбаéгаас мэдээлэл цуглуулсан тохиолдолд 
тухаéн талбарын ургамлын çүéлиéн жагсаалт илүү бүрэн гүéцэд гардаг. Иéмээс хоорондоо ижил төстэé 
талбаруудын ургамлын жагсаалтыг хуулж ашиглаж болно. Ингэж ашиглах нь ихээхэн цаг хугацаа 
хэмнэдэг. Хэдиéгээр цаг хугацаа ихээр шаардах хэдиé ч судалгааны талбаéн ургамлын жагсаалтыг 
анхнаасаа саéн хиéх хэрэгтэé. Бид энэ хэсэгт бүлгэмдлиéн ургамлын çүéлиéн жагсаалтыг хэрхэн 
хиéх талаар оруулж баéгаа болоâч Plot Description хуудсанд судалгааны талбаéн ургамлын çүéлиéн 
жагсаалт үүсгэхэд үүнтэé ижил аргаар ажиллана. 

Мэдээллиéн сангиéн үндсэн цонхон дахь 1. Support Tables тоâчлуурыг дарна.

Community Species Lists2.  тоâчлуурыг дарна. 

Ургамлын çүéлиéн шинэ жагсаалт үүсгэхиéн тулд 3. New List тоâчлуурыг 
дарна. Plant Community Species List хуудсанд нэр өгч хадгалснаар тухаéн 
жагсаалтад ургамлын нэр нэмж оруулахад бэлэн болно.

 

 2

 

 3
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Add Code(s) 4. нүдэнд ургамлын çүéлиéн кодоо оруулна. 
Хэд хэдэн ургамлын кодын хооронд цэгтэé таслал 
таâьж нэг çэрэг оруулж болно. Add тоâчлуурыг дарж 
тухаéн кодуудыг ургамлын жагсаалтдаа нэмнэ. МБМХ-
оос болоâсруулсан “Монгол орны гуурст дээд ургамлын 
хураангуéлсан нэриéн жагсаалт”-ыг ашиглана.   

Êодуудын хооронд хоосон çаé аâч болохгүé.

Ургамлын нэриéн кодыг мэдэхгүé юмуу эсâэл ургамлын çүéл хаéх шаардлагатаé 5. 
тохиолдолд search species/add multiple тоâчлуурыг дарна. Ингэхэд ургамлын 
код, шинжлэх ухааны нэршил буюу латин нэр, монгол нэршил бүхиé цонх 
нээгдэнэ. 

Beginning with6.  нүдэнд ургамлын нэриéн юмуу кодын эхниé үсгүүдиéг бичээд  
Go тоâчлуурыг дарахад уг үсгүүдээр эхэлсэн ургамлуудын жагсаалт гарч 
ирнэ.

Хаéж буé ургамлынхаа нэриéг олоод түүниé өмнөх дөрâөлжин тоâчлуурыг 7. 
дарж тухаéн ургамлын кодыг Selected codes нүдэнд оруулна.

Ургамлын кодуудаа оруулж дуусаад 8. OK тоâчлуур дарж тухаéн çүéлүүдиéг 
ургамлын жагсаалтдаа оруулна. 

 

 4

 

 5

 

 6  

 7

 

 8
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Ургамлын çүéлиéн жагсаалтыг хуулж шинээр үүсгэсэн талбаéн ургамлын 9. 
жагсаалтад оруулах, хамгиéн түгээмэл тохиолдож буé çүéлүүдиéг жагсаалтын 
эхэнд баéрлуулах, шаардлагагүé çүéлүүдиéг жагсаалтаас устгах çэргээр 
нэмэлт үéлдлүүдиéг хиéж болно.

Ургамлын çүéлиéн жагсаалт хиéж дуусаад 10. Close тоâчлуур дарж хадгалаад 
Support Tables хуудсанд эргэж очно.

 

 10
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Мэдээллиéн санд судалгааны талбар, талбаé болон шугаман çүсэлтиéн мэдээллиéг оруулахад 
мэдээллиéн санд эхлээд талбаруудыг үүсгэсэн баéх шаардлагатаé. Энэ нь маш энгиéн ажил баéх 
болно.  Алиâаа судалгааны талбаé судалгааны çөâхөн нэг л талбарт хамаарагдана. Хэрâээ судалгааны 
талбаéг дотор нь ангилах шаардлагатаé бол Tag-иéг ашиглана. Мэдээллиéн санд үүсгэгдсэн бүх 
талбарууд мэдээллиéн сангиéн үндсэн цонхон дахь Quick Data View нүдэнд харагдаж баéдаг. 
Мэдээллиéн санд шинээр судалгааны талбар үүсгэхиéн тулд дараах çааâрын дагуу ажиллана.

Мэдээллиéн сангиéн үндсэн хуудасны 1. New Site тоâчлуурыг дарна.

Site ID2.  болон Site Name цонхнуудад талбарын нэр болон нэриéн тоâчлолыг оруулна.

Ñудалгааны талбар оруулахдаа Site ID цонхонд Аéмгиéн нэриéн тоâчлолыг 
(Хаâсралт-1) сумын нэриéн хамт, Site Name цонхонд аéмаг, сумын нэриéг бүтнээр нь 
бичиж оруулна (Аéмгиéн нэриéн тоâчлолыг хаâсралтаар оруулаâ).

Нэр оруулж дуусаад 3. Close тоâчлуурыг дарж үүсгэсэн талбарыг хадгалж мэдээллиéн 
сангиéн үндсэн цонхонд буцаж очно.  

 

 2

  3

Мэдээллийн сангийн аль ч цонхон дахь тод хараар бичсэн нүднүүдийг заавал бөглөх 
шаардлагатай. Бөглөөгүй тохиолдолд цааш ажиллах боломжгүйг анхаарна уу. 

Тус тусдаа оруулсан мэдээллүүдиéг нэгтгэхэд мэдээллиéн сангуудад үүсгэсэн судалгааны талбар 
болон талбаéн нэрүүд яг ижил баéх шаардлагатаé баéдаг. Иéмд талбар, талбаéн нэриéн жагсаалт 
үүсгэхдээ монгол нэриéг латин үсгээр бичих нэг ижил стандарт баримталбал хүндрэл багатаé 
ажиллахад дөхөмтэé баéх болно. 

Мэдээллийн санд судалгааны талбар үүсгэх  6
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 1

Мэдээллиéн санд нэгэнт талбар үүсгэсэн тохиолдолд түүнд хамрагдах судалгааны талбаéн жагсаалтыг 
үүсгэснээр тоон мэдээлэл оруулахад бэлэн болно. Data Quick View цонхон дахь талбаруудаас аль 
нэгиéг сонгосон тохиолдолд мэдээллиéн сангиéн үндсэн цонхон дахь New Plot тоâчлуур идэâхжинэ.

Мэдээллиéн сангиéн үндсэн 1. 
цонхон дахь New Plot тоâчлуурыг 
дарна.

Тухаéн судалгааны талбаéд 2. 
хамаарах шугаман зүсэлтийн 
тоог оруулаад OK тоâчлуур дарна. 
Ингэхэд тухаéн судалгааны талбаéд 
хамаарах шугаман çүсэлтүүдиéн 
жагсаалт аâтоматаар үүсдэг. 

Plot Description 3. хуудсан дахь Plot 
ID цонхонд судалгааны талбаéн 
нэриéг өгөөд General хуудсанд 
тухаéн талбаéн холбогдох 
мэдээллүүдиéг тэмдэглэж өгнө. 
Тухаéн судалгааны талбаé 
экологиéн талбарын хуâьд ямар 
хэâ шинжид хамаарагдахыг 
судалгаа хиéж баéх үåдээ гаçар 
дээр нь тодорхоéлох нь чухал юм.  

 

 2

 

 3

Талбаруудад судалгааны талбай үүсгэх 7
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GPS/Lines4.  тоâчлуурыг дарж GPS Coord. System болон Datum нүднүүдэд 
баéршил тодорхоéлогчиéн координатын систåмиéг тохируулаад тухаéн 
судалгааны талбаéн төâ цэгиéн координатыг оруулна. 

Species Lists5.  тоâчлуурыг дарж тухаéн талбарын ургамлын çүéлиéн жагсаалтыг 
оруулна. Холбогдох çүéлиéн нэриéг ниéт ургамлын жагсаалтаас сонгох юмуу 
өмнө үүсгэсэн өөр цэгиéн ургамлын çүéлиéн жагсаалтыг хуулах çамаар тухаéн 
талбаéд холбогдох çүéлиéн жагсаалтыг үүсгэж болно. Ургамлын çүéлиéн 
жагсаалт гаргах талаар илүү дэлгэрэнгүé çааâрыг өмнөх бүлгээс харна уу. 

Close6.  тоâчлуурыг дарж талбаéн тухаé мэдээллиéг хадгалан мэдээллиéн сангиéн 
үндсэн цонхонд эргэж очно. 

 

 4

 

 6

 

 5

Ñудалгааны алиâаа мэдээлэл оруулахдаа судалгааны 
талбаé болон тухаéн мэдээллиéн холбогдох төрлиéг 
сонгох çамаар эхэлнэ. 

Enter/Edit Data1.  тоâчлуурыг дарж Enter/
Edit Data хуудсыг нээнэ.

Тоон мэдээлэл оруулах гэж буé талбар, 2. 
талбаéгаа сонгоод тухаéн цуглуулсан 
мэдээллиéн тохирох төрлиéг сонгоно. 
Цуглуулсан тоон мэдээллиéг оруулаагүé 
баéх тохиолдолд мэдээллиéн алиâаа 
төрлиéн цонхны доод хэсэг дэх нүд хоосон 
баéна. Мэдээлэл нэгэнт орсон тохиолдолд 
тухаéн тооны дундаж утга харагддаг.

Шинээр мэдээлэл оруулахдаа 3. New 
тоâчлуурыг дарна. 

 

 1

 

 2

 

 3

DIMA мэдээллийн санд мэдээлэл оруулах нь8
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Цуглуулсан тоон мэдээллийг сан дахь мэдээллийн тохирох төрлөөр хэрхэн оруулах 
зааврыг доор орууллаа.

8.1. Орчны ерөнхий мэдээлэл

Орчны åрөнхиé мэдээлэлд тухаéн талбаéд хиéгдсэн судалгааны үр дүнг нэгтгэх, дүгнэлт хиéх, 
өөрчлөлтиéн учир шалтгааны таéлбарлахад чухал ач холбогдол бүхиé мэдээллүүд багтдаг. Тэдгээриéн 
нэлээд нь нэг удаа хэмжээд тэмдэглэхэд өөрчлөлт ордоггүé мэдээллүүд баéдаг. Орчны åрөнхиé 
мэдээллиéг дараах çааâрын дагуу оруулна. 

 

 1

 

 2

Enter/Edit Data1.  цонхон дахь Select Method 
нүдэнд Medium & High Intensity Ecol. Inv.-г 
сонгоод мэдээлэл оруулах судалгааны талбар, 
талбаéгаа тохируулна. 

Цонхны доод хэсэгт баéрлах судалгааны 2. 
талбар, талбаéн нэриéн өмнөх дөрвөлжин 
тоâчлуурыг дарж мэдээлэл оруулах цонхонд 
очно. 

Medium & High Intensity Ecological 3. 
Inventory цонхны General хуудсанд дараах 
мэдээллүүдиéг оруулна. Үүнд: судалгааны 
багиéн гишүүд, судалгаа хиéсэн огноо, 
судалгааны талбаéн төâ цэгиéн координат, 
өндөршил, баéршил тодорхоéлогч багажиéн 
нэгжиéн тохиргоо, гаçрын гадаргын хэâ шинж, 
налуугиéн баéршил, гåологиéн тогтоц, хотгор 
гүдгэр, налуугиéн хэм, налуугиéн чиглэл, 
налуугиéн төрх баéдал çэрэг.  

Уг цонхны 4. Plant Composition хуудсанд 
ургамлын өндөр болон бүрхциéг нүдэн 
баримжааны аргаар тодорхоéлсон мэдээллиéг 
çүéл тус бүрээр оруулж болно. Мэдээлэл 
оруулахын өмнө огноо болон судлаачиéн 
нэриéг тохируулаад Litter Class сонголтын 
нүдэнд хагдны бүрхциéг, Cryptogram Class 
сонголтын нүдэнд çамаг, мөөг, хагд, хөâдниé 
бүрхциéг тохируулна. 

* Dominant perennial plant height хэсэгт 
ургамлын өндриéн мэдээг çүéл тус бүрээр 
оруулна. Ингэхдээ Avg Height нүдэнд 
ургамлын өндриéг оруулаад Units нүдэнд 
нэгжээ тохируулна. Өндриéг нь хэмжсэн 
ургамал малд идэгдсэн баéсан бол 
Grazed/Browsed? нүдиéг идэâхжүүлнэ.

* Domin-Krajina and Line Point Intercept 
Summary Data хэсэгт ургамлын бүрхциéг 
нүдэн баримжаар тодорхоéлсон дүнг çүéл 
тус бүрээр оруулна. 

 

 4
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5. Soil Surface Attributes хуудсанд хөрсниé өнгөн хэсгиéн төлөâ баéдлын тухаéн  
мэдээллүүдиéг оруулна. 

Resource Retention Class•	  сонголтын нүдэнд ургамлан бүрхэâчиéн ус барих ба ус, 
салхины хүчнээс хөрс хамгаалах çэрэглэлиéн үнэлгээг, 
Soil Redistribution Class •	 нүдэнд өнгөн хөрсниé элэгдэл, эâдрэлиéн çэрэглэлиéн 
үнэлгээг, 
Pedoderm Class in __x__ m •	 нүдэнд өнгөн хөрсниé төлөâ баéдлын ангиллыг 
сонгож, 
Soil Surface Fragment Cover•	  хэсэгт хөрсниé гадарга дахь хаéрга, чулуу çэргиéн 
бүрхциéн мэдээллиéг тус тус оруулна.

6.  Transects хуудсанд шугаман çүсэлтүүдиéн эхлэл болон төгсгөлиéн цэгүүдиéн солбицол, 
өндөршлиéн мэдээг оруулна. 

8.2. Шугам-цэгийн бичиглэлийн мэдээлэл

Enter/Edit Data цонхон дахь New тоâчлуурыг дарсны дараа тухаéн талбаéд хиéсэн шугам-цэгиéн 
бичиглэлиéн онцлогиéг тохируулаад тоон мэдээллээ оруулж эхэлнэ. Үүнд:  

 

 5

 

 6

Шугам-цэгиéн  1. 
бичиглэлиéн онцлогиéн 
тохиргоог хиéнэ 
(жишээлбэл: уртын нэгж, 
шугамын урт, бичиглэлиéн 
цэг хоорондын çаé гэх 
мэт).

Тоон мэдээлэл оруулах 2. 
цонхыг нээхиéн тулд OK 
тоâчлуурыг дарна.

 

 2

 

 1
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Шугаман çүсэлтиéн дугаар, ажиглалт болон тэмдэглэл хиéсэн хүмүүсиéн нэрсиéг 3. 
оруулна. Эдгээриéг бөглөж дуусах хүртэл энэ хуудсан дахь тоон мэдээлэл оруулах хэсэг 
ажилладаггүé.

Уг цонхонд шугам-цэгиéн бичиглэлиéн тоон мэдээллиéг шугамын дагуух цэгиéн тохирох 4. 
цонхны хажуугиéн тоâчлууртаé сум ашиглан (ороéн бүрхэц, дэд бүрхэц, хөрсниé өнгөн 
хэсгиéн мэдээллүүд) шууд оруулна. Уг тоон мэдээллиéг хэрхэн цуглуулж, тэмдэглэдэг 
болохыг “Бэлчээриéн эрүүл мэндиéн мониторинг, үнэлгээниé түргэâчилсэн аргууд” 
(МБМХ, 2011)-аас нариéâчлан харж болно. Ингэж тохируулсан тохиолдолд оруулсан тоон 
мэдээллээ харж, хянахад тохиромжтоé болоâч мэдээлэл оруулах яâцад жаахан төâөгтэé 
баéдаг. Quick Data Entry хэлбэрээр мэдээлэл оруулах нь шугам-цэгиéн мэдээлэл оруулах 
үéл яâцыг ихээхэн хялбар, хурдан гүéцэтгэх боломжиéг олгодог. 

 
Quick Data 

Entry

Quick Data Entry5.  тоâчлуурыг дарж тоон мэдээллиéг түргэâчилсэн аргаар оруулах хуудсыг 
нээнэ. Түргэâчилсэн аргаар мэдээлэл оруулах хуудас нь шугам-цэгиéн мэдээлэл оруулах 
энгиéн цонхыг бодâол араé өөр çохион баéгуулалттаé. Quick Data Editor хуудас нь 
шугамын дагуух мэдээллиéг цэг тус бүрээр нь оруулахаар çохион баéгуулагдсан баéдаг. 
Шугамын дагуух цэгиéн дугаар нь уг хуудасны çүүн дээд талын өнцөгт харагддаг. 

Тухаéн цэгт бүртгэгдсэн ургамлын код дээр дарж уг çүéлиéг тохирох нүдэнд оруулна. 6. 
Хөрсниé өнгөн хэсэг çааâал бөглөгдсөн баéх ёстоé. Хэрâээ ургамлын бүрхэцтэé 
тохиолдолд ороéн бүрхцэд çааâал ургамлын çүéл бүртгэгдэх ёстоé бөгөөд дэд бүрхцэд 
1-4 хүртэл çүéл ургамлыг бүртгэж болно.  

Ургамлын çүéлиéн код дээр дарахад уг çүéл тухаéн мэдээлэл оруулах нүдэнд ордог. 7. 
Хамгиéн элбэг тохиолдож буé çүéлиéн код нь тухаéн багана дахь жагсаалтын хамгиéн 
дээд талд гардаг.
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8.3. Судалгааны талбайн ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүний мэдээлэл 

Ñудалгааны тухаéн талбаéд бүртгэгдсэн ургамлын çүéлиéн бүрэлдэхүүниéг мэдээллиéн санд 
оруулахдаа:

Enter/Edit Data 1. хуудсан дахь мэдээллиéн төрөл бүхиé цонхноос Species Richness-иéг 
сонгоод судалгааны талбар, талбаéгаа тохируулна. 
Тухаéн талбаéн ургамлын çүéлиéн бүрэлдэхүүниé жагсаалтыг оруулахын тулд  2. New 
тоâчлуурыг дарна. Ингэхэд Plot Defaults хуудас нээгдэнэ. 

Тухаéн шугамын дараагиéн цэгиéн мэдээлэл оруулахдаа 8. Next тоâчлуурыг дарна. Шугамын 
дагуух цэгүүд рүү Next, Previous, болон Go to position # тоâчлууруудыг ашиглан шилжиж 
болдог.

Тухаéн ургамлын жагсаалтанд бүртгэгдээгүé çүéл тохиолдâол 9. Modify Plot’s Species List 
тоâчлуурыг дарж уг жагсаалтад ургамлын шинэ код нэмж оруулна. 

Шугам-цэгиéн бичиглэлиéн стандарт кодуудын (жишээлбэл: L, BR, S, R гэх мэт) таéлбарыг 10. 
харахын тулд Help on Codes тоâчлуурыг дарна.

Ороéн болон дэд бүрхциéн мэдээлэл оруулах нүдэнд оруулсан кодыг устгахын тулд 11. 
тухаéн нүднүүдиéн доод тал дахь дөрâөлжин тоâчлуурыг дарна.

Тухаéн шугамын дагуух бүх цэгиéн мэдээллиéг оруулж дуусаад 12. Close тоâчлуурыг дарж 
шугам-цэгиéн бичиглэлиéн мэдээлэл оруулах энгиéн хуудсанд буцаж ирнэ.

Шугам-цэгиéн бичиглэлиéн тоон мэдээллээ бүрэн оруулж дуусаад 13. Close тоâчлуурыг 
дарж Enter/Edit Data хуудсанд эргэн очно.

Дараагиéн шугамуудын мэдээлэл оруулахад дээрх үéлдлиéг даâтана.14. 
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 12
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Method3.  нүдэн доторх сонголтын хуâилбаруудаас “Custom 2”-г сонгоод # of Sub-Plots 
нүдэнд çүéлиéн бүрэлдэхүүн тодорхоéлсон даâталтын талбаéн тоог тохируулна. Container 
Sub-Plot хэсэгт талбаéн хэлбэр, хэмжээг тохируулна. 
OK4.  тоâчлуур дарж Species Richness хуудсыг нээнэ.

Recorder, Observer, Line 5. нүднүүдиéг бөглөнө. Эдгээр нүднүүдиéг бөглөж дуусах 
хүртэл тухаéн цонхны мэдээлэл оруулах хэсэг түгжигдсэн баéна. Ургамлын çүéлиéн 
бүрэлдэхүүниéг судалгааны тухаéн талбаéн түâшинд (шугам тус бүрээр биш) тодорхоéлох 
тохиолдолд шугамын тоог 1 гэж сонгоод мэдээллээ оруулна.
Тухаéн талбаéд тохиолдсон ургамлын кодыг цонхны төâ хэсэгт баéрлаж буé ургамлын 6. 
жагсаалтаас олж сонгоно. Ингэхэд тухаéн ургамлын код цонхны çүүн талд баéрлах баганад 
бичигдэнэ.
Ñудалгааны талбаéд тохиолдсон ургамлыг бүртгэж дуусаад 7. Close тоâчлуурыг даран 
хадгалж хаана.
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8.4. Олон наст ургамлын суурь хоорондын хоосон зайн мэдээлэл 

Олон наст ургамлын суурь хоорондын хоосон çаé нь бэлчээриéн урт хугацааны мониторингиéн  чухал 
үçүүлэлтүүдиéн нэг юм. Энэхүү хэмжилт нь шугам-цэгиéн бичиглэл хиéсэн шугамын дагуу хиéгдэх 
бөгөөд шугам-цэгиéн бичиглэлээ хиéж дуусаад буцаж шугамынхаа эхэнд очин олон наст ургамлуудын 
суурь хооронд баéгаа хоосон çаéн хэмжээг тэмдэглэнэ.

 

 3
 

 4

Line, Observer, Line5.  нүднүүдиéн тохиргоог хиéсниé дараа Unlock тоâчлуурыг 
дарахад хоосон çаéн мэдээлэл оруулахад бэлэн болно.

Basal Gap data direction6.  нүдниé тохиргоог “Low to High” болгож тааруулна. 
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 7

Enter/Edit Data 1. хуудсан дахь мэдээллиéн төрөл цонхноос Gap Intercept-иéг 
сонгоод судалгааны талбар, талбаéг тохируулна. 

Ñонгосон талбаéн олон наст ургамлын суурь хоорондын хоосон çаéн мэдээллиéг 2. 
оруулахын тулд New тоâчлуурыг дарж Plot Defaults хуудсыг нээнэ.

Data to be Collected 3. нүдэнд “Basal Gap only” тохиргоог сонгоно.

Хоосон çаéн мэдээлэл оруулах хуудсанд очихын тулд 4. OK тоâчлуурыг дарна.
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Олон наст ургамлын суурь хоорондын хоосон çаéн эхлэл болон төгсгөл цэгиéн баéршлыг 7. 
хүснэгтэд бичиж оруулна. Нэг хоосон çаéн эхлэл, төгсгөлиéг оруулаад дуусах бүрд 
мэдээлэл оруулах талбарт шинэ мөр нэмэгдэж гарч ирдэг.

Хоосон çаéн хэмжээг Ñантимåтр-ээр илэрхиéлсэн баéх ёстоéг анхаарна уу.  8. 

Тухаéн шугамын дагуух мэдээллээ оруулж дуусаад 9. Close тоâчлуурыг дарж оруулсан тоон 
мэдээллээ хадгалан Enter/Edit Data хуудсанд буцаж очно. 

8.5. Ургацын мэдээлэл 

Ургацын мэдээлэл бол бэлчээриéн даац, багтаамж тооцоход ашиглагддаг үндсэн үçүүлэлт юм.   

Enter/Edit Data1.  хуудсан дахь мэдээллиéн төрөл бүхиé цонхноос Plant production-иéг 
сонгоод судалгааны талбар, талбаéгаа тохируулна. 

Ñонгосон талбаéн ургацын мэдээллиéг оруулахын тулд 2. New тоâчлуурыг дарж Plot Defaults 
хуудсыг нээнэ.

# of Sub-Plots3.  нүдэнд  ургацын дээж аâсан даâталтын тоог сонгоно. Sub-Plot Positions 
хэсэгт ургацын дээж аâсан дэâсгүүдиéг хэрхэн баéрлуулсан талаар тохиргоо хиéнэ. Хэрâээ 
дээж аâсан дэâсгүүд шугаман çүсэлтиéн дагуу тодорхоé çаéд дараалан баéрлаж баéсан 
бол Set Distances-иéг, тохиолдлын аргаар баéрлуулсан бол Freeform-ыг сонгоно. 

OK4.  тоâчлуурыг дарж ургацын мэдээлэл оруулах хуудсанд очно. Ингэхэд Establish Sub-
Plots хаâтсанд ургацын дээж аâсан даâталтын тоогоор талбар үүссэн баéх бөгөөд тэдгээр 
тус бүрд нь нэр юмуу дугаар өгнө. 

Оbserver5.  болон Recorder нүднүүдиéн тохиргоог хиéсниé дараа Unlock тоâчлуурыг дараад 
Enter Data by Sub-Plot хаâтсанд очиход ургацын мэдээлэл оруулахад бэлэн болно. 

 

 4

 

 3
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 5

Ургацын мэдээг çүéл тус бүрээр болон ниéт жингээр оруулж болно. - Plot-Level Species 
нүднээс тухаéн талбаéд тохиолдсон çүéлсиéн нэриéг нэг нэгээр нь болон ниéтээр нь 
татаж оруулна. Sub-Plot Size нүдэнд дэâсгүүдиéн хэмжээг нэгжиéн хамт тохируулна. 

Wt Method-  нүдэнд ургацын жинг хэрхэн хэмжсэн баéдлыг тохируулна. Тухаéлбал: 
тухаéн дэâсэг дэхь ургацын дээжиéг ниéтэд нь жинлэсэн бол Direct Wt-иéг, нэгж хэсгиéг 
төлөөлүүлэн аâч жинлэсэнбол Wt Unit-иéг сонгоно.

WtUnitWt-  нүдэнд хэдэн хэсэг çүéл жинлэсэн тоогоо оруулна.

Meas-  нүдэнд жингиéн нэгжээ тохируулна.

Wt/WtUnits - нүдэнд дээжиéн жинг оруулна.

Жинлэсэн ургацын дээж хэт жижиг, жин дарахгүé тохиолдолд - T тоâчлуурыг дарна.

Ургацын дээжиéг хатаалгүé чиéгтэé баéх үåд жинлэсэн бол - Clip цонхыг идэâхижүүлнэ.   

Уг хаâтасны 6. Sub-Plot хэсэг дэхь Prior болон Next тоâчлуурууд, мөн Go to Sub-Plot цонхыг 
ашиглан бусад дэâсгүүдрүү шилжинэ. Enter Data-All Sub-Plots тоâчлуурыг дарж бүх 
дэâсгүүдиéн мэдээ оруулах хэсгиéн çэрэг нээж болно. 

Ургацын мэдээ оруулахдаа хатсан жин оруулах бол цэнхэр өнгиéн нүдэнд, ноéтон жин - 
оруулах бол ногоон өнгиéн нүдэнд оруулна.

Close7.  тоâчлууруудыг дарж мэдээллиéн сангиéн үндсэн цонхонд буцаж очно.  

 

 7
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8.6. Хөрсний тогтвортой байдлын мэдээлэл

Хөрсниé тогтâортоé баéдлын судалгааны тоон мэдээллиéг дараах çааâрын дагуу мэдээллиéн санд 
оруулна. 

Enter/Edit Data 1. хуудсан дахь мэдээллиéн төрөл цонхноос Soil Stability-г сонгоод мэдээлэл 
оруулах судалгааны талбар, талбаéгаа тохируулна.

Ñудалгааны тухаéн талбаéн хөрсниé тогтâортоé баéдлын мэдээлэл оруулахын тулд 2. New 
тоâчлуурыг дарж Plot Defaults хуудсанд очно.

Дээж аâах үå даâхарга болон хугацааны даâтамжиéг сонгож тохируулна. Жишээлбэл: 3. 
çураг дээр “Surface Only”, 15 секунд тутамд хиéхээр сонгосон баéна.

OK4.  тоâчлуурыг дарж мэдээлэл оруулах хуудсыг нээнэ.

 

 3

 

 4

Recorder5.  болон Observer нүдиéг бөглөж мэдээлэл оруулах хэсгиéн идэâхжүүлнэ.

Мэдээллээ оруулж дуусаад 6. Close тоâчлуурыг дарж Enter/Edit Data хуудсанд эргэж очно.
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8.7. Хөрсний зүсэлтийн мэдээлэл

Хөрсниé çүсэлтиéн мэдээллиéг хөрсниé үå даâхарга тус бүрээр мэдээллиéн санд оруулах бөгөөд 
дараах çааâрын дагуу ажиллана. 

Enter/Edit Data1.  хуудсан дахь мэдээллиéн төрөл бүхиé цонхноос Medium & High Intensity 
Ecol. Inv-иéг сонгоод Select Site and Plot хэсэгт судалгааны талбар, талбаéн нэриéг 
тохируулна. 

Хөрсниé çүсэлтиéн мэдээлэл оруулахын тулд 2. View тоâчлуурыг дарж Medium & High 
Intensity Ecological Inventory хуудсанд очно.

Уг хуудсан дахь 3. Soil Pit хаâтсыг сонгоно. Энд хөрсниé хэд хэдэн çүсэлтиéн мэдээллиéг 
оруулж болно. 

Мэдээлэл оруулах хөрсниé çүсэлтиéн нэриéн өмнөх дөрâөлжин тоâчлуурыг дарж 4. Soil 
Verification хуудсанд очно. 

 

 3

 

 4

Observers5.  нүдэнд судалгаа хиéсэн хүмүүсиéн нэриéг бичнэ. Total Soil Pedon Dept хэсэгт 
хөрсниé çүсэлтиéн ниéт гүниé хэмжээг оруулж, хэмжсэн нэгжиéг тохируулна. Pedon Total 
Rock Fragment (vol) хэсэгт ниéт чулуулгиéн хэмжээг бичнэ. GPS Coord.System нүдэнд 
Decimal Degree юмуу UTM-иéн тохирохыг, Datum хэсэгт WGS84-иéг сонгож координат 
болон өндөршлиéг оруулна.

Horizons6.  хаâтсыг нээн New тоâчлуурыг дарж хөрсниé çүсэлтиéн үå даâхарга тус бүриéн 
дэлгэрэнгүé мэдээлэл оруулах хэсгиéг үүсгэнэ.

Top ба Bottom - нүдэнд хөрсниé нэг үåиéн дээд ба доод хэмжээсиéг тэмдэглэж хэмжсэн 
нэгжиéг тохируулна. 

 

 5

 

 6



31

ÕÝÐÝÃËÝÃ×ÄÝÄ ÇÎÐÈÓËÑÀÍ ÃÀÐÛÍ ÀÂËÀÃÀ

Horizon-  хэсэгт үå даâхаргын нэриéг сонгож Modifier нүдэнд өөрчлөлтиéн баéдлыг бичнэ. 

Fragment Type-  хэсэгт хөрсниé чулуулгиéн төрлиéг сонгоод түүниé эçлэх хуâиéг Frag Vol (%) 
хэсэгт бичнэ. Tot Rock Fragments (vol) нүдэнд ниéт чулуулгиéн хэмжээг оруулна. 

Хэрâээ маш хатуу карбонатлаг үå таарсан бол - Petrocalcic rubble нүдиéг идэâхжүүлнэ. 

Texture-  нүдэнд хөрсниé мåханик бүрэлдэхүүниé нэриéг сонгоно. Гиïстэé үå даâхарга 
тохиолдâол Gypsic нүдиéг идэâхжүүлнэ. 

% Clay-  нүдэнд шаâрын эçлэх хуâь, % Sand нүдэнд элсниé эçлэх хуâиéг бичнэ.

Efferves-  нүдэнд карбонатлаг чанарыг сонгоно. 

Hue, Value, Chroma-  нүднүүдэд хөрсниé өнгөниé кодыг тохируулна.

Structure-  нүдэнд хөрсниé бүтэц, Grade нүдэнд хөрсниé бүтциéн бат бөх баéдлыг, Size 
нүдэнд бүтциéн хэмжээг тохируулна. Холимог бүтэцтэé тохиолдолд Compound нүдэнд 
тохирох сонголтыг хиéгээд өмнөхиéн адил баéдлаар Grade 2, Structure 2, Size 2 нүднүүдиéг 
тохируулна.

Хөрсниé хуураé болон чиéгтэé баéсан эсэхиéг-  Dry/Most болон Rupture Resistance нүднүүдэд 
тохируулна. Хөрсниé өнгөн хэсэг өрөмтөж хатсан баéâал Clay film? нүдиéг идэâхжүүлнэ. 

Roots Qty - болон Size хэсэгт хөрсөн дэхь ургамлын үндэсниé эçлэх хэмжээг тохируулна. 
Carbonate Stage нүдэнд карбонатжих үå шатыг сонгоно. Бусад нүднүүдэд лабораториéн 
шинжилгээниé дүнг дээрхиéн адилаар тохируулна.

Хөрсниé үå даâхаргын дээд талд баéрлах New тоâчлуурыг дарж хөрсниé шинэ үå даâхаргын мэдээлэл 
оруулах хуудсыг нээнэ. 

Цонхны доод талд баéрлах Record нүдэн дэхь сумыг ашиглан хөрсниé үå даâхаргуудын хооронд 
шилжиж болдог. 
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8.8. Зурган мэдээлэл оруулах

Ñудалгааны çурган мэдээллиéг оруулахдаа дараах çааâрын дугуу ажиллана.

Мэдээллиéн сангиéн үндсэн цонхон дахь 1. Enter/View Photos тоâчлуурыг дарна. 

Enter/View Photos2.  хуудсанд çураг оруулах судалгааны талбар, талбаéн нэриéг тохируулна.

Талбаéн åрөнхиé çургиéг оруулахдаа 3. Plot Photos хаâтас руу орж New тоâчлуурыг дарж Photo 
хуудсыг нээнэ.

Талбаéн çургиéг оруулахын тулд 4. Photo Type хэсэгт Plot–ыг сонгоно. Зураг аâсан огноог 
Plot Date хэсэгт оруулна. Зургиéн таéлбарыг Ðhoto Description хэсэгт бичнэ. Location type 
нүдэнд A file stored on this computer–иéг сонгоно. Browse тоâчлуурыг дарж çургиéн баéрлаж 
буé çамыг çааж çургиéг сонгон мэдээллиéн санд оруулна. Location Info нүдэнд çургиéн 
баéрлалын мэдээлэл орж ирнэ. 

Close5.  тоâчлууруудыг дарж Enter/View Photos хуудсанд эргэж очно. 

Шугаман çүсэлтүүдиéн çургиéг оруулахдаа 6. Line Photos хаâтсыг нээн New тоâчлуурыг дарж 
Photo хуудсанд очиж дээрхиéн адилаар çургиéг оруулна.

Тухаéн сонгосон талбаéн çургиéг үçэхдээ 7. Show Photos for Specified Sites/Plots/Line 
тоâчлуурыг дарна. Бүх талбаéн çургиéг Show Photos for All Sites/Plots/Line тоâчлуурыг дарж 
үçнэ. 
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Мэдээллийн санд татаж нэгэнт хадгалсан зургийн нэр болон байршлыг өөрчилж 
болохгүй.
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Ñудалгааны алиâаа тоон мэдээллээс үр дүн гаргаж аâахдаа тухаéн тоон мэдээллиéн төрөл, судалгааны 
талбар, талбаé болон шугаман çүсэлтиéг сонгох çамаар эхэлнэ. Ñудалгааны дүнг нэг болон хэд хэдэн 
жилээр дунджилж гаргаж болно. Мөн судалгааны талбаéд оруулсан Tag-аар нь бүлэглэсэн дүнг гаргаж 
аâч болдог.  

Алиâаа үçүүлэлтээр мэдээлэл оруулах хэсэгт уг тоон мэдээллиéн åрөнхиé дүнг харах хаâтас баéдаг. 
Тоон мэдээлэл оруулж буé хэсгиéн Computations/Notes хаâтсыг нээж åрөнхиé дүнг харна. 

9.1. Шугам-цэгийн бичиглэлийн мэдээллийн үр дүн

Ñудалгааны үр дүнг шугам 
тус бүрээр болон шугамуудын 
дундаж, түүгээр ч барахгүé хэд 
хэдэн судалгааны талбаé болон 
судалгааны талбарын дунджаар ч 
гаргаж аâч болдог. Мөн судалгааны 
талбараас гадна Tag-аар бүлэглэж 
аâч болно.

Мэдээллиéн сангиéн 1. 
үндсэн цонхон дахь 
Reports тоâчлуурыг 
дарж Report manager 
хуудсыг нээнэ.

Мэдээллийн санд оруулсан тоон мэдээллийг 
нэгтгэх, үр дүн гаргаж авах тухай9
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Үр дүн гаргаж аâах гэж буé талбар, талбаé, шугаман çүсэлтээ сонгоод 2. Select Method 
нүдэнд Line-Point Intercept-иéг сонгоно. Select Date Range хэсэгт үр дүн гаргаж аâах 
судалгааны хугацааг тохируулж болно. 

Qualifying Data3.  хаâтсанд тухаéн судалгааны åрөнхиé дүн сонгосон талбар, талбаé, 
шугаман çүсэлт тус бүрээр харагдана.  

 

 2

 

 3
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Select Report4.  хаâтсанд үр дүнг гаргах хэлбэрээ сонгоод Go тоâчлуурыг дарж судалгааны 
үр дүнг Excel хэлбэрээр гаргаж аâна. 

Comprehensive Report-  нь энгиéн, åрөнхиé дүн гаргах бөгөөд жил, жилээр болон 
судалгааны талбар, талбаé, шугаман çүсэлт тус бүрээр, мөн тэдгээриéн дунджаар гаргаж 
болно. Уг мэдээлэлд: 

1. Ñудалгааны талбар болон 
талбаéн мэдээлэл

2. Бүрхциéн åрөнхиé 
мэдээлэл

3. Хөрсниé өнгөн хэсгиéн 
бүрхэц
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4. Ургамлын бүрхэц çүéл тус бүрээр болон жил жилээр гардаг.

Indicators report - нь илүү нариéâчилсан үр дүн 
гаргадаг. Үүниé тулд Select Report хаâтсанд 
Indicators report-иéг сонгоод Go тоâчлуурыг 
дарахад Special Report Parameters хуудас 
нээгдэнэ. 

Available Indicators-  нүднээс шаардлагатаé 
үçүүлэлтүүдээ сонгоод Proceed with Report 
тоâчлуурыг дарахад судалгааны болоâсруулсан 
үр дүн Excel хэлбэрээр гарч ирнэ.
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9.2. Ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүний мэдээллийн дүн

Ургамлын çүéлиéн бүрэлдэхүүниé нэгдсэн дүн çөâхөн судалгааны талбар болон талбаéн түâшинд 
гардаг бөгөөд шугаман çүсэлтиéн түâшинд гардаггүé.

Report manager 1. хуудсанд үр дүн гаргаж аâах гэж буé талбар, талбаéгаа сонгоод Select Method 
нүдэнд Species Reports-иéг сонгоно. 

Select Report2.  хуудсан дахь Plot Species List юмуу Method Species Recorded-иéн аль нэгиéг 
сонгоод Go тоâчлуурыг дарна. 

9.3. Олон наст ургамлын суурь хоорондын хоосон зайн мэдээллийн дүн

Ñудалгааны үр дүнг шугам-цэгиéн бичиглэлиéн адил шугаман çүсэлт тус бүрээр болон шугаман 
çүсэлтүүдиéн дундаж, хэд хэдэн судалгааны талбаé, судалгааны талбарын дунджаар гаргаж аâч 
болдог.

Report manager 1. 
хуудсанд үр дүн гаргаж 
аâах гэж буé талбар, 
талбаé, шугаман 
çүсэлтээ сонгоод 
Select Method нүдэнд 
Gap intercept-иéг 
сонгоно. 

Select Report 2. хуудсанд 
C o m p r e h e n s i v e 
Report-иéг сонгоод  
Go тоâчлуурыг дарна. 

 

 2

* Method Species 
Recorded-ээр бол 

тухаéн талбарт 
тохиолдсон 

ургамлын çүéлүүд 
судалгааны ямар 

аргаçүéн хэмжилтээр 
тодорхоéлогдсон 

болох нь харагддаг.

* Plot Species List-
иéг сонгоход тухаéн 

судалгааны талбарын 
ургамлын çүéлиéн 

жагсаалт судалгааны 
талбаé тус бүрээрээ 

гарна.

 

 1

 

 2
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Special Report 3. 
Parameters хуудсанд 
хоосон çаéн хэмжээг 
тодорхоéлох хяçгаарыг 
5 түâшинд тохируулаад 
Proceed with Report 
тоâчлуурыг дарахад 
судалгааны дүн Excel 
хэлбэрээр гарна.

Мэдээллиéн санд оруулсан мэдээллиéг нэгээс нөгөөд шилжүүлэх болон мэдээллиéн сангиéн нэг 
хуâилбараас дараагиéн шинэ хуâилбарлуу хөрâүүлдэг. Ингэхдээ оруулсан мэдээллиéг бөөнөөр 
нь болон хэсэгчлэн шилжүүлж болно. Мөн хэд хэдэн санд оруулсан мэдээллиéг нэг санд нэгтгэж 
болдог.

10.1. Санд оруулсан мэдээллийг шинэ хувилбарт шилжүүлэх 

Мэдээллиéн сангиéн шинэ хуâилбар гарахад өмнөх хуâилбарт оруулсан баéсан мэдээллиéг дараах 
çааâрын дагуу шууд хөрâүүлж болно. 

Мэдээллийг шилжүүлэх болон нэгтгэх10

Мэдээллиéн шинээр үүсгэсэн 1. 
сангиéн үндсэн цонхон дахь 
Administrative Function 
тоâчлуурыг дарна.

Administrative Function2.  
хуудасны System Setup 
нүдэнд Import from Prior 
Version of DIMA Database–
иéг сонгоно.

Request Import of data from 3. 
another DIMA database... 
тоâчлуурыг дарахад Import 
a DIMA Database хуудас 
нээгдэнэ.

 

 2

 

 3

 

 3



39

ÕÝÐÝÃËÝÃ×ÄÝÄ ÇÎÐÈÓËÑÀÍ ÃÀÐÛÍ ÀÂËÀÃÀ

Version being Imported4.  хэсэгт оруулах гэж баéгаа хуâилбарыг тохируулаад Browse тоâчлуурыг 
дарж хөрâүүлэх гэж баéгаа мэдээллиéн сангиéн баéрлаж буé çамыг çаана.  

Validate Source Database ба Continue5.  тоâчлуурыг дарахад өмнөх мэдээллиéн санг шалгасан 
тухаé мэдээллиéн цонх гарч ирнэ. Ok тоâчлуурыг дарж өмнөх хуудсанд эргэж ирээд Continue… 
тоâчлуурыг дарна. 

Гарч ирсэн асуух цонхон дахь 6. Yes тоâчлуурыг дарахад мэдээлэл хөрâөх ïроцåсс эхэлнэ. 

 

 4

 

 5

10.2. Мэдээллийн сангуудыг нэгтгэх 

Хэд хэдэн мэдээллиéн санд оруулсан мэдээллүүдиéг нэгтгэж нэг санд төâлөрүүлж болно. Мөн 
мэдээллиéн санд оруулсан мэдээллиéг нэгээс нөгөөрүү хуулахдаа ижил çамаар ажиллана.

Шинэ мэдээллиéн сангиéн 1. 
үндсэн цонхон дахь 
Administrative Function 
тоâчлуурыг дарна.

Administrative Function2.  
хуудсан дахь Data 
management нүдэнд 
Data Imports/Exports–иéг 
сонгоно.  

Уг цонхны доод хэсэгт гарч 3. 
ирэх Import All data from 
another DIMA database 
тоâчлуурыг дарж Import a 
DIMA database хуудсанд 
очно. 

 

 2

 

 3
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Үүнээс цааш мэдээллиéн сангиéн шинэ хуâилбарт хөрâүүлэх ажиллагаатаé ижил çамаар 4. 
үргэлжилнэ. 
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Cruces, New Mexico.
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үнэлгээниé түргэâчилсэн аргууд. Улаанбаатар.

Àшигласан материал11
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№ Àймгийн код Сумын нэр
Arhangai

1

AR 

Ihtamir

2 Chuluut

3 Hangai

4 Tariat

5 Tsahir

6 Undur-Ulaan

7 Erdenemandal

8 Jargalant

9 Tsetserleg

10 Hairhan 

11 Battsengel

12 Ulziit

13 Hotont

14 Tsenher

15 Tuvshruuleh

16 Bulgan

17 Erdenebulgan

18 Ugiinuur

19 Hashaat

Bayan-Ulgii
1

BA 

Altai

2 Altantsugts

3 Bayannuur

4 Bugat

5 Bulgan

6 Buyant

7 Deluun

8 Nogoonnuur

9 Sagsai

10 Tolbo

11 Ulaanhus

12 Tsengel

Bayanhongor

1

BH

Bayan-Ovoo

2 Zag

3 Bayanbulag

4 Gurvanbulag

5 Bogd

6 Buutsagaan

7 Bayanhongor

8 Galuut

9 Erdenetsogt

10 Jargalant

11 Bumbugur

12

BH

Hureemaral

13 Ulziit

14 Jinst

15 Bayanlig

16 Bayangobi

17 Shinejinst

18 Bayan-Undur

19 Bayantsagaan

20 Baatsagaan

Bulgan
1

BU

Bayan-Agt

2 Bugat

3 Bulgan

4 Bureghangai

5 Mogod

6 Orhon

7 Saihan

8 Selenge

9 Teshig

10 Hangal

11 Hishig-Undur

12 Hutag-Undur

13 Bayannuur

14 Gurvanbulag

15 Dashinchilen

16 Rashaant

Darhan-Uul
1

DA

Darhan

2 Orhon

3 Hongor

4 Shariin gol

Dornogovi
1

DG

Airag

2 Altanshiree

3 Dalanjargalan

4 Delgereh

5 Ihhet

6 Sainshand

7 Saihandulaan

8 Zamiin-Uud

9 Ulaanbadrah

10 Urgun

11 Huvsgul

12 Hatanbulag

13 Erdene

14 Mandah

Хавсралт12
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Dornod
1

DO

Bayandun

2 Bayan-Uul

3 Bayantumen

4 Bulgan

5 Gurvanzagal

6 Dashbalbar

7 Matad

8 Hulunbuir

9 Herlen

10 Halhgol

11 Sergelen

12 Tsagaan-Ovoo

13 Choibalsan

14 Chuluunhoroot

Dundgovi
1

DU

Delgertsogt

2 Deren

3 Gobi-Ugtaal

4 Tsagaandelger

5 Saihan-Ovoo

6 Erdenedalai

7 Saintsagaan

8 Adaatsag

9 Luus

10 Bayanjargalan

11 Undurshil

12 Gurvansaihan

13 Ulziit

14 Huld

15 Delgerhangai

Govi-Altai
1

GA

Bayan-Uul

2 Esunbulag

3 Jargalan

4 Taishir

5 Tonhil

6 Delger

7 Tseel

8 Tugrug

9 Chandmani

10 Sharga

11 Haliun

12 Biger

13 Darvi

14 Altai

15 Bugat

16 Huhmorit

17 Tsogt

18 Erdene

Govisumber
1

GS

Bayantal

2 Sumber

3 Shiveegobi

Hentii
1

HE

Batnorov

2 Batshireet

3 Bayan-Adarga

4 Binder

5 Dadal

6 Jargalthaan

7 Norovlin

8 Umnudelger

9 Tsenhermandal

10 Delgerhaan

11 Bayanhutag

12 Murun

13 Bayanmunh

14 Bayan-Ovoo

15 Herlen

16 Galshar

17 Darhan

Hovd
1

HO

Duut

2 Zereg

3 Myangad

4 Must

5 Munhhairhan

6 Hovd

7 Tsetseg

8 Erdeneburen

9 Buyant

10 Jargalant

11 Darvi

12 Chandmani

13 Manhan

14 Durgun

15 Altai

16 Bulgan

17 Uench

Huvsgul
1

HU

Alag-Erdene

2 Arbulag

3 Bayanzurh

4 Burentogtoh

5 Galt

6 Jargalant

7 Murun

8 Ih-Uul

9 Rashaant
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10

HU

Renchinlhumbe

11 Tarialan

12 Tosontsengel

13 Tumurbulag

14 Tunel

15 Ulaan-Uul

16 Hanh

17 Tsagaannuur

18 Tsagaan-Uul

19 Tsagaan-Uur

20 Tsetserleg

21 Chandmani-Undur

22 Shine-Ider

23 Erdenebulgan

Orhon
1

OR
Bayan-Undur

2 Jargalant

Selenge
1

SE

Altanbulag

2 Baruunburen

3 Bayangol

4 Eruu

5 Javhlant

6 Zuunburen

7 Mandal

8 Orhon

9 Orhontuul

10 Saihan

11 Sant 

12 Suhbaatar

13 Tushig

14 Hushaat

15 Huder

16 Tsagaannuur

17 Shaamar

Suhbaatar
1

SU

Asgat

2 Baruun-Urt

3 Dariganga

4 Munhhaan

5 Suhbaatar

6 Tuvshinshiree

7 Tumentsogt

8 Uulbayan

9 Halzan

10 Erdenetsagaan

11 Bayandelger

12 Naranbulag

13 Ongon

Tuv
1

TU

Altanbulag

2 Batsumber

3 Bayandelger

4 Tseel

5 Ugtaal

6 Bayantsogt

7 Bayanchandmani

8 Bornuur

9 Jargalant

10 Zaamar

11 Mungunmorit

12 Sumber

13 Erdene

14 Zuunmod

15 Argalant

16 Arhus

17 Bayan

18 Bayanjargalan

19 Bayan-Unjuul

20 Bayanhangai

21 Bayantsagaan

22

TU

Buren 

23 Delgerhaan

24 Lun

25 Undurshireet

26 Sergelen

27 Erdenesant

Ulaanbaatar
1

UB

Bayangol

2 Bayanzurh

3 Songinohairhan

4 Suhbaatar

5 Han-Uul

6 Chingeltei

7 Baganuur

8 Bagahangai

9 Halaih

Uvurhangai
1

UH

Nariinteel

2 Hairhandulaan

3 Hujirt

4 Harhorin

5 Bat-Ulzii

6 Zuunbayan-Ulaan

7 Uyanga

8 Bayan-Undur

9 Taragt

10 Ulziit

11 Arvaiheer
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12

UH

Sant

13 Burd

14 Esunzuil

15 Baruunbayan-Ulaan

16 Bayangol

17 Guchin-Us

18 Bogd

19 Tugrug

Umnugovi
1

UM

Dalanzadgad

2 Sevrei

3 Bulgan

4 Mandal-Ovoo

5 Manlai

6 Bayandalai

7 Tsogt-Ovoo

8 Tsogttsetsii

9 Hanhongor

10 Bayan-Ovoo

11 Gurvantes

12 Nomgon

13 Noyon

14 Hanbogd

15 Hurmen

Uvs
1

UV

Buhmurun

2 Davst

3 Malchin

4 Naranbulag

5 Umnugobi

6 Sagil

7 Tarialan

8 Turgen

9 Hovd

10 Undurhangai

11 Hyargas

12 Tsagaanhairhan

13 Zuunhangai

14 Ulgii

15 Ulaangom

16 Baruunturuun

17 Zavhan

18 Zuungobi

19 Tes

Zavhan
1

ZA

Zavhanmandal

2 Santmargats

3 Erdenehairhan

4 Aldarhaan

5 Bayanhairhan

6 Bayantes

7 Ider

8 Ih-Uul

9 Numrug

10 Otgon

11 Songino

12 Tudevtei

13 Telmen

14 Tes

15 Tsagaanhairhan

16 Tsagaanchuluut

17 Tsetsen-Uul

18 Shiluustei

19 Asgat

20 Yaruu

21 Uliastai

22 Tosontsengel

23 Durvuljin

24 Urgamal
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