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Талархал
Энэхүү дипломын ажлыг хийж гүйцэтгэхэд мэргэжлийн зөвлөгөө өгч тусласан
Ус цаг уур, Орчны хүрээлэнгийн Орчны судалгааны секторын хамт олон болоод түүний
дотор удирдагч багш доктор Г.Адьяабадам, АНУ-ын Колорадо мужийн их сургуулын
профессор Steven R. Fassnacht, докторант оюутан Amir Kashipazha, мөн ЦУОШГ-ын
харьяа Байгаль орчны мэдээллийн төвийн Зайнаас тандан судлалын тэргүүлэх
мэргэжилтэн доктор М.Эрдэнэтуяа нартаа талархал илэрхийлье.
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Оршил
Сүүлийн жилүүдэд уур амьсгалын өөрчлөлт болон дэлхий нийтийн дулаарал
нэмэгдэж байгаатай уялдан цасан бүрхэцийн талбайн хэмжээ, хайлалтын эрчимшил
болоод цасан бүрхэц тогтвортой тогтож эхлэх ба үргэлжлэх хугацаа зэрэг нь ихээхэн
өөрчлөгдөж байна. Энэ нь гол мөрний хаврын шар усны үерийн хэмжээ болон түүний
ажиглагдах хугацаанд тодорхой нөлөө үзүүлж байна. Хаврын шар усны үерийн хэмжээ
нь үндсэндээ өвлийн улиралд орсон цасны хэмжээ, түүний хайлах эрчимээс ихээхэн
хамаардаг тул голын сав газар дахь цасан бүрхэцийн өөрчлөлтийн талаарх мэдээний
олон жилийн цуваа үүсгэх нь хаврын шар усны үерийн прогнозын аргазүй
боловсруулахад үнэ цэнэтэй мэдээлэл болж өгнө.
Ус судлалын ихэнх харуул уулын ам, хөндий, хот суурин газрын ойролцоо
байрладаг манай орны нөхцөлд гол мөрний эхээр хаврын шар усны үерийг ус цаг
уурын мэдээлэл ашиглан урьдчилан мэдээлэхэд бэрхшээлтэй юм. Иймд сүүлийн
жилүүдэд сансраас байгаль орчныг судлах ажил эрчимтэй хөгжин өргөн хүрээтэй
болохын хирээр ус судлалын шинжлэх ухаанд сансрын мэдээллийг их ашиглаж байна.
Уулархаг хэсэгтээ ус цаг уурын мэдээлэл хангалтгүй байгаа манай орны нөхцөлд цасан
бүрхэцийн талбайн өөрчлөлтийг судлахад хиймэл дагуулын мэдээллийг ашиглах нь
илүү үр дүнтэй юм.
Дипломын ажлын гол зорилго нь нэгдүгээрт TERRA-AQUA хиймэл дагуулын
MODIS сенсорын мэдээнээс MRTSwat болон, ERDAS Imaging 9.1, ENVI4.4 зэрэг
програмхангамжуудыг ашиглан цас ялгах аргыг эзэмших, хоёрдугаарт Монгол орны
цасан бүрхэцийн талбайн хэмжээг ArcGIS9.3 програм хангамж ашиглан тодорхойлж,
мэдээллийн цувааг уртасгах, улмаар Монгол орны нийт нутгаар болон зарим голуудын
сав газар дахь цасан бүрхэцийн талбайн өөрчлөлтийг сүүлийн 10 жилээр гаргаж, уур
амьсгалын өөрчлөлттэй уялдуулан үнэлэх, гуравдугаарт Ховд голын сав газрын цасан
бүрхэцийн талбайн мэдээг уртасгаж, хаврын шар усны үерийн прогнозын тэгшитгэлийг
сайжруулахад оршино.
Дипломын ажил нь оршил, 4 бүлэг, 4 хавсралт, 34 зураг, 2 хүснэгтээс бүрдэнэ.
Нэгдүгээр бүлэгт судалгааны ажлын үндэслэл, судлагдсан байдал, онол аргазүйн
талаар дурьдаад,
Хоёрдугаар бүлэгт хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан цасан
бүрхэцийн тархалтын талбайг тодорхойлох аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй тусгасан
бол гуравдугаар бүлэгт монгол орны нийт нутгаар болон зарим голын сав газар дахь
цасан бүрхэцийн өөрчлөлт, судалгааны мужийн уур амьсгалын онцлог зэрэг багтана.
Дөрөвдүгээр бүлэгт хаврын шар усны үерийг прогнозлох онол аргазүйн харьцуулалт
болон тооцооны үр дүнгийн тухай өгүүлнэ.
Дипломын ажлын шинэлэг тал нь монгол орны цасан бүрхэцийн талбайн
өөрчлөлтийг AQUA-TERRA хиймэл дагуулын MODIS сенсорын 2000-2011 оны 8
хоногийн комбинацитай мэдээллийг ашиглан тодорхойлж, мэдээллийн санг баяжуулж
байгаад оршино. Мөн судалгааны ажлын үр дүнг ашиглан монгол орны цасан
бүрхэцийн талбайн өөрчлөлтийг уур амьсгалын өөрчлөлттэй уялдуулан үнэлж, Ховд
голын хаврын шар усны үерийн прогнозын тэгшитгэлийг сайжруулсан нь уг ажлын
практик ач холбогдол өндөр болохыг илтгэж байна.
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