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ХУРААНГУЙ
Тус судалгааг Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Шаамар сумын нутагт ойжуулалтаар тарьж
ургуулсан таримал нарсан ойд гүйцэтгэв. Судалгааны ажлын зорилго нь таримал ойн моддын
амьдралт, өсөлтөнд уур амьсгалын үзүүлэх нөлөөг судлахад оршино. Судалгаанд 2003-2007
онуудад ойжуулсан таримал ойн мониторинг судалгааг 2003 -2017 онуудад жил бүр
тасралтгүй гүйцэтгэлээ. Ойжуулсан талбай бүрд 50 х 20 м (1000 м2) хэмжээтэй дээж
талбайг байгуулан, түүнд таримал модны эрүүл байдал, ишний өндөр, диаметрийн өсөлт
болон титмийн өндрийг хэмжив. Ишний шинжилгээний дээжид модны өндрийн болон
диаметрийн өсөлтийн хэмжилтийг хийсэн ба уур амьсгалын үзүүлэлтэд судалгааны талбайд
хамгийн ойр (10 км) орших Сэлэнгэ аймгийн цаг уурын ажиглалтын “Сүхбаатар” станцын
2003-2017 оны хугацаанд дахь цаг уурын мэдээг ашиглав. Хэмжилтийн статистик
үзүүлэлтүүдийг боловсруулахад нэг хүчин зүйлт вариансийн шинжилгээ (ANOVA), модны
өндөр, диаметрийн өсөлтийн явц болон уур амьсгалын үзүүлэлтүүд хоорондын хамаарлыг
Персоны корреляцын коэффициеитээр илэрхийлэв. Судалгааны үр дүнгээс үзвэл, ялгаатай цаг
хугацаанд ойжуулсан талбайн моддын амьдралт статистикийн хувьд ялгаатай (F=28.4,
p<0.001), ялангуяа 5-р сарын хэт хуурайшилттай өдрийн үргэлжлэх хугацаа (r=-0.76),
ургамал ургалтын хугацааны агаарын температур, хур тунадасны нийлбэр (5-р сар r =0.71,
6- сар r=0.41, 7- сар r= 0.46) - тэй хүчтэй, эерэг хамааралтай байна. Ойжуулалтанд
шилжүүлсний дараах тарьцын хоёр болон гурав дахь жилийн нийлбэр өндрийн өсөлт, жилийн
дундаж агаарын температур (r = 0.47), диаметрийн өсөлт нь жилийн нийлбэр хур
тунадастай (r = 0.72) эерэг, хүчтэй хамааралтай байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГ: Ойжуулалт,өндөр, диаметр, цаг уур, хамаарал
ОРШИЛ
Таримал ойг ургуулах нь доройтсон ойг
нөхөн сэргээх [1], хөрсийг элэгдэл, эвдрэлээс
хамгаалах, нүүрстөрөгчийг шингээх [2],
хадгалах [3], ургамлын зүйлийн олон янз
байдлыг нэмэгдүүлэх [4], хөрсийг элэгдэл,
эвдрэлээс хамгаалах [5] зэргээр ойн
экосистемийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэхэд
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Таримал ой үүсэн
бүрэлдэхэд ялангуяа ойжуулалт хийсний

дараах эхний жилүүдэд таримал ойн амьдралт
буурах, мал амьтны нөлөөнд нэрвэгдэх, өсөлт
удаан явагдах зэрэг ихээхэн бэрхшээл
тулгардаг. Ойжуулалтын ажлын үр дүн
ойжуулалтын арга технологи [6], тарьц
суулгацын чанар [7,8], тарилт хийх хугацаа
[9], мал амьтан [10] болон цаг уур [11,12]
зэрэг олон хүчин зүйлсээс хамаардаг болохын
эрдэмтдийн судалгаа нотлон харуулдаг.
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Монгол орны ой нь Сибирийн их тайгын
өмнөд төгсгөл, Төв Азийн хуурай хээрийн
заагийн дагууд тархан ургах бөгөөд эх газрын
эрс тэс уур амьсгалын нөлөөн доор орших
эмзэг тогтоцтой экосистем юм [9]. Статистик
мэдээллээр, сүүлийн зуун жилийн хугацаанд
Монгол орны ойн сангийн талбайн 40 гаруй
хувь нь хүний буруутай үйл ажиллагааны
нөлөөнд өртжээ [13]. Монгол улсад
ойжуулалтын ажил 1971 оноос эхэлсэн
бөгөөд ойжуулалтын ажлын үр дүн бүс нутаг
бүрт харилцан адилгүй байна. Манай оронд
мод үржүүлгийн газарт үрээр тарьж
ургуулсан ил үндэсний системтэй шинэс
(Larix sibirica L.), Эгэл нарсны (Pinus
sylvestris L.) 2 -3 настай тарьцыг хавар V
сарын эхний хагаст шилжүүлэн суулгах
замаар ойжуулалтыг хийсээр ирлээ. Монгол

орны байгалийн нарс, шинэсэн ойн өсөлт
[14,15,16],
нөхөн
сэргэх
чадварт
[17,18,19,20,21] цаг уурын хүчин зүйлс
хамгийн
хүчтэй
нөлөө
үзүүлдгийг
эрдэмтдийн судалгаа харуулж байна.
Таримал ойн амьдралт, моддын өсөлт
хөгжилтөнд үзүүлэх хүчин зүйлийн судалгаа
байгаль цаг уурын ялгаатай бүс нутгуудад
хийгдсээр ирсэн бөгөөд манай орны уур
амьсгал, байгаль цаг уурын нөхцөлд энэ
чиглэлийн судалгаа хийгдээгүй байна.
Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь (1)
ойжуулалтанд шилжүүлэн тарьсан таримал
моддын амьдралт, өсөлтийн явцыг үнэлэх (2)
таримал ойн амьдралт, өсөлтөнд цаг уурын
хүчин зүйлийн үзүүлэх нөлөөг судлахад
оршино.

СУДАЛГААНЫ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН, АРГА ЗҮЙ
Судалгаа явуулсан газар
Судалгааг Сэлэнгэ аймгийн Тужийн нарсны
Байгалийн Цогцолборт газарт 2003-2007
онуудад ойжуулсан таримал нарсан ойд хийж
гүйцэтгэв. Тужийн нарсанд 1973 оноос эхлэн

өнөөг хүртэлх хугацаанд 21000 га талбайг
нөхөн сэргээсэн бөгөөд Монгол орны
ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн ажил, түүний
үр дүн, тулгарч буй бэрхшээлийг судлах нэн
тохиромжтой бүс нутаг юм.

1-р зураг. Судалгааг гүйцэтгэсэн дээж талбайн байршил
Судалгаанд хамрагдсан нутаг нь хахир мужид багтах [22] ба агаарын дундаж
хүйтэн өвөл, чийглэгдүү хүйтэвтэр зунтай температур 0.4 0С, жилд унах хур тунадас
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275.7 мм бөгөөд түүний ихэнх нь зуны
улиралд унадаг. Тужийн нарсанд бүхэлдээ
элсэн хурдсан дээр үүссэн ойн-ширэгт

Үзүүлэлт
Газрын нэр
Хөрс
Ойжуулсан он
Солбицол
Өндөршил, м
Нөөц, м3
Шигүүрэл
шир/га
Диаметр (см)
Дундаж өндөр
(м)

элсэнцэр хөрс тархана. [23]. Судалгааны
дээж талбайн мэдээллийг Хүснэгт 1-д нэгтгэн
үзүүлэв.

Судалгааны дээж талбайн мэдээлэл
ДТ-1
ДТ-2
ДТ-3
ДТ-4
Баянбулаг
Мойлт гуу Баянбулаг
Талын нуруу
Элсэнцэр
Элсэнцэр
Элсэнцэр
Элсэнцэр
2003, хавар 2004, хавар 2005, хавар
2006, хавар
N50011ʹ27. N50°10ʹ10.
N50°11ʹ24.6ʹʹ N50°12ʹ16.2ʹʹ
2ʹʹ
1ʹʹ
E106°26ʹ41.6 E106°32ʹ47.9
E106°26ʹ30. E106°24ʹ52
ʹʹ
"
8ʹʹ
.5ʹʹ
720
705
698
694
22.6
18.8
10.9
6.6

Хүснэгт 1
ДТ-5
Согоо булаг
Элсэнцэр
2007, хавар
N50°09ʹ42.2ʹʹ
E106°32ʹ20.1ʹʹ
703
5.3

1950

2720

2210

1720

1640

7.3 ±0.1

6.1±0.1

5.3 ±0.1

5.1 ±0.1

5 ±0.1

5 ±0.04

4.2±0.03

3.6±0.04

3.3±0.02

3.1±0.05

Хээрийн болон лабораторийн хэмжилтийн
аргазүй
Судалгааны дээж талбайг 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 онуудад тус тус ойжуулсан
таримал ойд 50 х 20 м (1000 м2) хэмжээтэй
талбай байгуулан тусгаарлав. Дээж талбай
дахь бүх таримал модыг амьд, үхсэн гэж
ангилан тоолж, модны диаметрийг электрон
хэмжигч ацаар, нийт өндөр болон сүүлийн
жилийн өндрийн өсөлтийг өндөр хэмжигч
рейк (Fiberglass telescoping Measuring Rods)ээр тус тус хэмжив. Хэмжилтийг 2003-2017
оныг дуусталх хугацаанд жил бүр ургамал
ургалтын хугацааны төгсгөлд давтан хийж
гүйцэтгэв. Дундаж үзүүлэлт бүхий модноос
ишний
шинжилгээний
дээж
авч,
лабораторийн нөхцөлд диаметрийн өсөлтийг
“Lintab 6” багажаар хэмжин, үр дүнг
дендрохронологийн
арга
зүйн
дагуу
боловсруулав.
Статистик боловсруулалт
Судалгааны талбай дахь таримал нарс
моддын амьдралт, өндөр, диаметрийн

өсөлтийн ялгааг нэг хүчин зүйлт вариансийн
шинжилгээгээр тодорхойлов (One Way
ANOVA). Ишний шинжилгээний хэрчим
хэмжилтийн
дүнг
дээж
(D0)-ийн
боловсруулахад “TsapWin-4.64” статистик
программыг ашиглав. Таримал нарсан ойн
насыг ёзоорын дээж хэрчим (Do) дээрх
жилийн цагиргийн тоогоор тодорхойлсон ба
амьдралтын хувийг дээж талбай дахь амьд
модны тоог анх таригдсан нийт модны тоонд
харьцуулан хувиар илэрхийлэв. Ойн дундаж
диаметрийг дундаж хөндлөн огтлолын аргаар
тодорхойлсон бол ойн дундаж өндрийг
модны өндөр ба цээжний өндөр дэх
диаметрийн хамаарлыг харуулах өндрийн
муруйн аргаар тус тус тодорхойллоо.
Түүнчлэн,
таримал
моддын
өндөр,
диаметрийн өсөлт болон жилийн болон
ургамал ургалтын хугацааны цаг уурын
үзүүлэлтүүдийн
хоорондын
хамаарлыг
Персоны корреляцын коэффициент [24]-ээр
илэрхийлэв. Агаарын харьцангуй чийг < 30%
өдрийг хэт хуурай өдөрт тооцов.
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СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
Уур амьсгал ба таримал ойн амьдралт
Судалгаанд хамрагдсан харилцан адилгүй
онуудад ойжуулсан таримал ойн амьдралт
статистикийн хувьд ялгаатай (p<0.001,
F=28.4) байна (Хүснэгт 2). Мониторинг
судалгааны дээж талбай бүрт хийгдсэн
таримал
ойн
амьдралтын
хувийн
харьцуулалтаас үзвэл, ойжуулалт хийсэн
эхний жилд тарьцын хорогдол хамгийн өндөр

байх ба 2 дахь жилээс эхлэн амьдралт
харьцангуй тогтворжиж байна. Судалгааны
үр дүнгээс харвал, 2003 (ДТ-1), 2004 (ДТ-2)
онуудад таримал ойн амьдралт харьцангуй
өндөр байсан бол 2006 (ДТ-4) онд ойжуулсан
таримал ойн амьдралт хамгийн доогуур (66.7
%) байна. Таримал нарсан ойн амьдралтын
давтан хэмжилтийн (2003-2017 онд) үр дүнг
Хүснэгт 2-т нэгтгэн үзүүлэв.
Хүснэгт 2

Таримал нарсан ойн амьдралтын хувь ба түүний өөрчлөгдөл
Дээж талбай

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Хэмжилт хийсэн хугацаа (жил)

ДТ-1

97.9

97.6

97.6

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

ДТ-2
ДТ-3
ДТ-4
ДТ-5

92.6

92.4

92.3

92.3

92.2

92.2

92.2

92.2

92.2

91.1

91.0

91.0

91.0

91.0

78.5

78.2

78.2

78.2

78.1

78

77.6

76.6

75.8

75.8

75.8

75.8

75.8

66.7

66.5

61.5

61.4

61.4

61.4

58.3

55.4

53.7

53.7

53.7

53.4

76.2

76.2

76.0

75.9

75.7

75.7

75.6

75.5

74.5

74.5

74.5

Таримал ойн амьдралт, өсөлтийн мониторинг
судалгаа хийгдсэн хугацаанд унасан хур
тунадас маш их ялгаатай (p<0.001, F=4.8)
төдийгүй агаарын температурын хувьд
ялгаатай (p=0.007, F=9.5) байжээ. Судалгааны
үр дүнгээр таримал ойн амьдралтанд V
(r=0.71), VI (r=0.41), VII (r=0.46) саруудад
унах хур тунадасны хэмжээ, агаарын
температур эерэг нөлөө үзүүлэх бөгөөд
ургамал ургалтын хугацааны хэт хуурай
өдрийн тоо ба таримал ойн амьдралтын
хооронд хүчтэй корреляци хамаарал оршиж
байна. Ялангуяа V (r = -0.76), VI (r = -0.69)
сард тохиох хэт хуурай өдрийн тоо таримал
ойд хүчтэй хөнөөл учруулах ба V болон VI
сард унах хур тунадасны хэмжээ, түүнтэй
уялдан бий болох хэт хуурайшилттай өдрийн
үргэлжлэх хугацаа таримал ойн амьдралтыг
үндсэнд нь тодорхойлогч хүчин зүйл болж
байна.

Таримал өсвөр нарсан ойн моддын
өсөлтөнд цаг уурын үзүүлэх нөлөө
Ойжуулалтанд шилжүүлэн тарьсан тарьцын
өсөлт хөгжилтийн бүхий л үе шатанд цаг
уурын үзүүлэлтүүдийн үзүүлэх нөлөө онцгой
байр суурийг эзэлдэг. Ойжуулалт хийсэн
эхний жилд тарьцын өндөр (4.8 ± 1.2 аас 7.5 ±
1.6 см), диаметрийн өсөлт (0.34 ± 0.18 аас 0.91
± 0.21 мм) хамгийн удаан явагдах ба цаашид
өсөлт улам эрчимжих зүй тогтолтой байна.
Ойжуулалт хийсний дараах 2 болон 3 дах
жилийн өсөлтийг жилийн болон ургамал
ургалтын хугацаа (УУХ)-ны хур тунадас,
агаарын температур, агаарын харьцангуй
чийг (АХЧ), хэт хуурай өдрийн тоо (ХХӨТ)
болон хуурайшилтын индекстэй (ХИ)
харьцуулан
тэдгээрийн
хоорондын
хамаарлыг нэгтгэн үзүүлэв (хүснэгт 3).
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Хур тунадас,
мм (УУХ)

Агаарын
температур
0
С (жилийн)

Агаарын
температур 0С
(УУХ)

АХЧ
(жилийн)

АХЧ
(УУХ)

ХХӨТ
(жилийн)

ХХӨТ
(УУХ)

ХИ
(Торнтвайтаар)

Өндрийн өсөлт
Диаметрийн өсөлт

Хур тунадас,
мм (жилийн)

Ойжуулсаны дараах 2 болон 3 дах жилийн өсөлт ба цаг уурын
үзүүлэлтүүдийн харилцан хамаарал /Персоны корреляц/

Хүснэгт 3

0.28
0.72*

0.13
0.59

0.47*
0.64

0.11
0.10

0.24
0.60

0.27
0.73*

- 0.21
- 0.25

- 0.17
- 0.26

- 0.4
- 0.4

Судалгааны үр дүнгээс таримал моддын
диаметрийн өсөлт жилд болон УУХ-нд унах
агаарын тунадас (r=0.72), жилийн дундаж
температур (r=0.64), УУХ-ны АХЧ-ээс
(r=0.73) хүчтэй эерэг хамааралтай болохыг
харж болно. Таримал модны өндрийн өсөлт
эрчимтэй явагдах бөгөөд тэрээр агаарын
жилийн дундаж температураас хамааралтай
(r=0.47) байна. Судалгааны дээж талбай тус
бүрээс сонгон авсан загвар модонд өсөлтийн
шинжилгээ хийн, тухайн модны жил бүрийн
өсөлтийг тухайн жилийн агаарын дундаж
температур болон хур тунадасны нийлбэртэй
давхцуулан хамаарлыг зургаар үзүүлэв (Зураг

2). Таримал ойн өсөлтийн зүй тогтлоос
харвал, таримал ойн моддын диаметрийн
өсөлт өндрийн өсөлттэй харьцуулбал цаг
уурын үзүүлэлтэд илүү мэдрэг бөгөөд
таримал ойн нас нэмэгдэх тутам хамаарал
буурах хандлага илэрч байна (Зураг 2,
Хүснэгт 3). Тэрээр агаарын температураас
сөрөг, сул (r=-0.1 ээс r= -0.2) хамаарах ба хур
тунадаснаас эерэг сул (r=0.2 –оос r=0.5)
хамаарч байна. Энэ нь таримал ойн моддын
орчиндоо сайтар дасан зохицох, түүний
үндэсний системийн хөгжил эрчимжиж буйг
гэрчилнэ.

а
б
2-р зураг. Таримал нарс моддын а) өндрийн өсөлт б) диаметрийн өсөлт болон цаг
уурын үзүүлэлт хоорондын хамаарал. Erorr bar-т стандарт хазайлтыг харуулав
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ШҮҮН ХЭЛЭЛЦЭХҮЙ
Таримал ойн амьдралт, өсөлт Монгол орны
уур амьсгалын эрс тэс байдал, цаг уурын
хүчин зүйлсээс ихээхэн хамааралтай болохыг
энэхүү судалгааны үр дүн илтгэн харуулж
байна. Судалгаанд хамрагдсан нутгийн хур
тунадасны горим, агаарын температур
ургамал ургалтын хугацааны туршид маш их
хэлбэлзэлтэй. Судлаач нарын [25] дүгнэлтээр
ойжуулалтанд шилжүүлэн тарьсан тарьц нь
тарилтын дараагаар түүний үндэсний систем
хэлбэржих, улмаар оройн нахианы өсөлтийг
дэмжих
хүртэл
тодорхой
хугацаа
шаардагддагийг
тодорхойлжээ.
Иймд
тарилтын дараах эхний саруудын цаг уурын
нөхцөл таримал ойн амьдралтыг үндсэнд нь
тодорхойлдгийг судалгааны үр дүн нотолж
байна. Монгол орны таримал ойд тарилт
хийсэн жил, түүний дараах жилд тарьцын
хорогдол хамгийн ихээр явагдан, 4 жилээс
үндсэндээ
зогсдогийг
судлаач
[26]
тэмдэглэжээ. Судлаачдын [5] өгүүлснээр, мод
бэлтгэл явуулсан ойн талбайг нөхөн сэргээх
замаар бий болгосон таримал ойн амьдралт,
цаашдын өсөлт өмнө нь ойгүй байсан газрыг
ойжуулахаас илүү үр дүнтэй. Бидний

судалгаа түймэрт шатсаны дараагаар мод
бэлтгэсэн Эгэл нарсан ойг талбай нөхөн
сэргээх зорилгоор бий болгосон таримал ойд
хийгдсэн бөгөөд тухайн эх ой ургаж буй
орчноос түүж бэлтгэсэн нарсны үрийг мод
үржүүлгийн газарт ургуулан, 2 настай
тарьцаар ойжуулсан нь ойжуулалтын ажил үр
дүнтэй болох, улмаар таримал ойн амьдралт
хангалттай сайн, эрчимтэй өсөлт бүхий
таримал ой бүрэлдэх нөхцлийг бүрдүүлдэг
болохыг нотлон харуулж байна. Мөн таримал
ой үүсэн бүрэлдэхэд таримал моддын өсөлт
болон ус чийгийн хүрэлцээ хооронд бодитой
хамаарал
орших
[27,28]
бөгөөд
хуурайшилтын стресс [7] нь өсөлтийг
хязгаарлах хамгийн хүчтэй сөрөг хүчин зүйл
болдог. Судлаач [11] нар уур амьсгалын
дулаарал нь Эгэл нарсан ойн амьдралт,
өсөлтөнд хүчтэй сөрөг нөлөө үзүүлэх
хандлагатайг дурдсан ба бидний судалгаагаар
хур тунадасны хомстлоос үүдэлтэй хэт
хуурай өдрийн тоо тарьц суулгацын
амьдралыг эрс бууруулж буйгаар нотлогдож
байна.

ДҮГНЭЛТ
1. Таримал моддын амьдралт ургамал
ургалтын хугацааны агаарын температур,
хур тунадасны нийлбэр (5-р сар r =0.71, 6сар r=0.41, 7- сар r= 0.46) - тэй хүчтэй,
эерэг, харин 5-р сарын хэт хуурайшилттай
өдрийн үргэлжлэх хугацаатай сөрөг,
хүчтэй (r=-0.76), хамааралтай байна.

2. Ойжуулалтанд
шилжүүлсний
дараах
тарьцын хоёр болон гурав дахь жилийн
нийлбэр өндрийн өсөлт, жилийн дундаж
агаарын температур (r = 0.47) болон
диаметрийн өсөлт жилийн нийлбэр хур
тунадас (r = 0.72) хооронд эерэг, хүчтэй
хамааралтай байна.

ТАЛАРХАЛ
Энэхүү
судалгааг гүйцэтгэх боломж,
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доктор
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ABSTRACT
This study was conducted in planted forests located in the Tujyin Nars National Park territory of
Selenge province, Mongolia. We aimed at studying the effect of climate factors on seedling survival
and tree growth at the Scots pine plantations. A total of five 50 x 20 m (0.1 ha) sized square sample
plots were established at the plantations, planted between 2003 and 2007. All field measurements
and data collection were carried out annually in September and October between 2003 and 2017.
Annual field measurements of seedlings included: tree health status, diameter at stem basis, total
height and annual height increments. We used climate data taken from the closest meteorological
station (8-15 km to the north-west), “Sukhbaatar” located in Sukhbaatar Soum of Selenge province.
To calculate the statistical analysis of the survival rate and seedling growth, we used the one-way
analysis of variance (ANOVA) method to determine statistically significant differences in means
among variables between the sites. An F-test and Pearson's correlation coefficient were used to
assess the relationships between climate variables and survival and tree growth. Our findings showed
a significant difference (F=28.4, p<0.001) between seedling survival among plantations planted in
different years of plantation establishment. The study revealed that there is a strong negative
correlation (r=-0.76) between seedling survival and number of critical dry days, and contrary, strong
positive correlation (r =0.71) with the precipitation for May. The increment of planted trees was
more sensitive to air temperature (r = 0.47), annual rainfall (r = 0.72), air relative humidity and
number of dry days during the first three years than in subsequent years.
KEY WORDS: Reforestation, height, diameter, relationship, correlation

