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စနစ်အေနအထာဵ၊ အေြြေအေနမျာဵ ရရှိေစရန်အတွက် ြပဌာန်ဵြေျက် (၇)ြေျက်ကို ထညဴသ
် င
ွ ်ဵ
ေရဵဆွဲထာဵပါသည် (Appendix B)။ ထိုြပဌာန်ဵြေျက်မျာဵထဲမှ
နှီဵနွယ်သညဴ် အြေျက်(၂) ြေျက်ကို ေဖာ်ြပလိုပါသည်။

ယြေုအစီရင်ြေဳစာနှငဴ် ဆက်စပ်

ြပဌာန်ဵြေျက် (၁) ေကာင်ဵမွန်ေသာ

ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ ေြမေပါ်ေရနှငဴ် ေြမေအာက်ေရမျာဵသည် စဉ်ဆက်မြပတ်
အေြြေအေနတစ်ရပ်တင
ွ ်

ရှိရမည်ဆိုသညဴ်

အေြြေအေနသစ်တစ်ရပ်ကို

ေဖာ်ေဆာင်ရန် လမ်ဵညွှန်ပါသည်။
ဤေရဥပေဒလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်ပါ ေကာင်ဵမွန်ေသာ အေြြေအေနဆိုသည်မှာ ေရအရည်အေသွဵ
ေကာင်ဵမွန်ေသာ၊

သန့်ရှင်ဵေသာ၊

လုဳေလာက်ေသာ

ပမာဏတစ်ြေုထိ

စုေဆာင်ဵထာဵေသာ

ေြမေအာက်ေရနှငဴ် ေြမေပါ်ေရတိက
ု့ ို ဆိုလိုပါသည်။ ေြမေပါ်ေရတိတ
ု့ ွင် ြမန်မာနိုင်ငဳတစ်ဝှမ်ဵလုဳဵ
ရှိ ြမစ်၊ ေြေျာင်ဵ၊ အင်ဵ၊ အိုင်၊ ကန်မျာဵ၊ ကမ်ဵရိုဵတန်ဵမျာဵနှငဴ် ေရတိမ်ေဒသမျာဵအာဵလုဳဵ ပါဝင်
ပါသည်။
ြပဌာန်ဵြေျက် (၃) -

ေဂဟစနစ်ဆိုင်ရာအေြြေအေနနှငဴ်

ြမစ်၊

ေြေျာင်ဵ၊

အင်ဵအိုင်နှငဴ်

ေြမ

ေအာက်ေရထဲတွင် ဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵ ေပျာ်ဝင်လာမှုအေြြေအေနကို စဉ်ဆက်မြပတ် ေစာငဴ်ကကညဴ်
ေလဴလာကကပ်မတ်ရမည်။
နိုင်ငဳေတာ်၏

ေြမေပါ်၊

ေြမေအာက်ေရတို့နှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ

ေဂဟစနစ်၏အေြြေအေနနှငဴ်

ေရထဲတွင် ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵေပျာ်ဝင်လာမှုအေြြေအေနတိက
ု့ ို ေလဴလာဆန်ဵစစ်ရာတွင် ေအာက်ပါ
အြေျက်မျာဵကို မူတည်၍ အကဲြဖတ်သငဴ်ေကကာင်ဵ ဤေရဥပေဒလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်မှ အကကဳြပု
ပါသည်။
 ေရ၏ဇီဝဆိုင်ရာ အေထာက်အပဳဴေပဵနိုင်မှုအရည်အေသွဵ (ငါဵမျာဵ၊ ေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵ၊
ေရေန အပင်မျာဵ ရှင်သန်မှုအေြြေအေန)၊
 ြမစ်ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ

အရည်အေသွဵ၊

ြမစ်ကကမ်ဵြပင်နှငဴ်

ြမစ်ြပင်အေနအထာဵ၊

ြမစ်ကမ်ဵပါဵမျာဵ၊ ကမ်ဵထိန်ဵတမဳမျာဵ၊ ြမစ်ေကကာင်ဵ၏ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်ဵြဖစ်တည်မှု၊
ေရေကကာင်ဵြပတ်ေတာက်မှု အစရှသ
ိ ည်၊
 ေရ၏ရူပ-ဓါတုအရည်အေသွဵမျာဵ (အပူြေျိန်၊ ေအာက်ဆီဂျင်ေပျာ်ဝင်မှုနှငဴ် ေရေနအပင်နှငဴ်
သတ္ရဝါမျာဵအတွက် အာဟာရပါဝင်မှု)၊
 ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵစဳနှုန်ဵမျာဵအရ ြမစ်ဝှမ်ဵကို ညစ်ညမ်ဵေစေသာ သီဵသန့်ဓါတုဓါတ်
ေပျာ်ဝင်မှုရာြေိုင်နှုန်ဵပမာဏနှငဴ်

အရည်အေသွဵကို

တိုင်ဵတာရန်လိုအပ်ပါသည်။

ြမစ်ေရ

ထဲတွင် အမျာဵဆုဳဵြေွငဴ်ြပုနိုင်ေသာ စွန့်ပစ်ေရနှငဴ် အညစ်အေကကဵ ပမာဏ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵကို
အတိအကျ ကန့်သတ်ထာဵနိုင်ပါသည်။ ထိုသတ်မတ
ှ ်စဳြေျိန်၊ စဳညွှန်ဵထက် ပိုမမျာဵေစရပါ။
ေဂဟစနစ်တစ်ြေုတွင်

ဓါတုဓါတ်မျာဵေပျာ်ဝင်မှုသည်

အမျာဵဆုဳဵြေွငဴ်ြပုနိုင်ေသာ

ထက်ပိုေနပါကေကာင်ဵေသာ ေဂဟစနစ်ဟု မယူဆနိုင်ပါ။

ပမာဏ

ယြေုအစီရင်ြေဳစာ၏ရည်ရွယ်ြေျက်မှာ ဥေရာပသမဂ္ဂေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်မှ အေကာင်အထည်
ေဖာ်သညဴ်

စနစ်မျာဵကို

အကိုဵအကာဵြပု၍

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏

ေဂဟအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ

စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ ဖွပဳ့ဖိုဵတိုဵတက်ေစရန်အတွက် ကနဦဵရရှိထာဵေသာ သေဘာထာဵမှတြေ
် ျက်
အြေျိုက
့ ို ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။ အစီရင်ြေဳစာတွင် ေရအရည်အေသွဵဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာ၌
ပါဝင်သညဴ် ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵနှငဴ် ေရအမျိုဵအစာဵြေွြဲ ြောဵြြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို
ဇယာဵမျာဵြဖငဴ် ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပထာဵပပီဵ ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ ေရကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်
ဆိုင်ရာ ေဂဟစနစ် အေြြေအေနမျာဵကို ဆန်ဵစစ်ရာ၌ ပါဝင်သငဴ်သညဴ် ေြမေပါ်ေရအမျိုဵအစာဵ
စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ၊ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵကို အကကဳြပုတင်ြပထာဵပါသည်။ အစီရင်ြေဳစာကို ယြေင်
ထုတ်ေဝြေဲဴေသာ

စာအုပ်၊

ပဲြေူဵြမစ်ေကကာင်ဵ၏

စာတမ်ဵမျာဵြဖငဴ်

အေြြေြေဳထာဵ

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေဂဟစနစ်

ကိုဵကာဵပပီဵ

ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင်

အင်ဵေလဵကန်နှငဴ်
အေြြေြေဳအြေျက်

အလက်မျာဵရရှိေစရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာ ေဖာ်ထုတ်
ြြေင်ဵ၊ ေရအမျိုဵအစာဵြေွြဲ ြောဵြြေင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ သေဘာထာဵမှတြေ
် ျက်ြပုရာ၌ ဥေရာပသမဂ္ဂ
ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်ကို ပထမဦဵစွာ အေြြေြေဳထာဵ၍ ရည်ညွှန်ဵကိုဵကာဵထာဵပါသည်။ ေရအမျိုဵ
အစာဵြေွြဲ ြောဵြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ ဇီဝဆိုင်ရာအေြြေအေနမျာဵ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြြေင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍
လည်ဵ ေတာင်အာဖရိကနှငဴ် အာရှတိုက်နိုင်ငဳမျာဵမှ ရရှိြေဲဴေသာ အေတွ့အကကုဳမျာဵအြပင် ြမန်မာ
ပညာရှင်မျာဵနှငဴ် အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵတွင် ေဆွဵေနွဵရရှိြေဲဴေသာ အြေျက်အလက်မျာဵကိုပါ
ယြေုအစီရင်ြေဳစာတွင် ထညဴသ
် င
ွ ်ဵေဖာ်ြပမည်ြဖစ်ပပီဵ ၂၀၁၈ ြေုနှစ်တွင် ထုတ်ေဝမည်ြဖစ်ပါသည်။
ယြေုအစီရင်ြေဳစာသည်
အစီအစဉ်ေအာက်တွင်

“ေနာ်ေဝ-ြမန်မာနှစ်နိုင်ငဳ

ပတ်ဝန်ဵကျင်အစီအစဉ်

၂၀၁၅-၂၀၁၇”

သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ်

ေနာ်ေဝေရသုေတသနအဖွတ
ဲ့ ပ
ို့ ူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေနေသာ

ေရသယဳဇာတမျာဵ

ဘက်စုဳစီမဳ

အုပ်ြေျုပ်ြြေင်ဵ - စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှငဴ်တင်ြြေင်ဵနှငဴ် သင်တန်ဵေပဵြြေင်ဵ စီမဳကိန်ဵရလဒ်တစ်ပိုင်ဵ၁
ြဖစ်ပါသည်။ အစီရင်ြေဳစာသည် စီမဳကိန်ဵ၏ ရလာဒ်အြေျို့ြဖစ်ပပီဵ “ြမန်မာနိုင်ငဳ ေရသယဳဇာတ
မျာဵဘက်စုဳစီမဳအုပ်ြေျုပ်ြြေင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်သညဴ်

မူေဘာင်မှတစ
် ုမျာဵနှငဴ်

သေဘာထာဵမျာဵ

(Framework notes and recommendations) ကို Nesheim နှင်ဴ Platjouw တိက
ု့
၂၀၁၆ ြေုနှစ်
တွင် ေရဵသာဵြေဲဴပပီဵ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေရသယဳဇာတမျာဵ ဘက်စုဳစီမဳအုပ်ြေျုပ်ြြေင်ဵအတွက် ဥေရာပ
သမဂ္ဂေရမူေဘာင်နှငဴ်

အြြောဵေရမူေဘာင်မျာဵမှရရှိေသာ

သေဘာထာဵမှတ်ြေျက်မျာဵကို

ထညဴသ
် င
ွ ်ဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
ဤအစီရင်ြေဳစာတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေရသယဳဇာတအသုဳဵြပုမှုကို အတိုြေျုပ်ေဖာ်ြပထာဵပပီဵ အြေန်ဵ
(၂) တွင် ေရသယဳဇာတအသုဳဵြပုမှုတွင် ထညဴသ
် င
ွ ်ဵစဉ်ဵစာဵရမညဴ် လိုအပ်ေသာ ေရအသုဳဵြပုမှု၊

ဖိအာဵမျာဵ၊ ေရရရှိနိုင်မှုပမာဏနှငဴ် ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵကို ေဖာ်ြပထာဵ
ပါသည်။ အြေန်ဵ (၃) တွင် ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵနှငဴ် ေရအမျိုဵအစာဵြေွြဲ ြောဵြြေင်ဵ
အေကကာင်ဵ ေရဵသာဵထာဵပပီဵ ဥေရာပသမဂ္ဂ ေရမူေဘာင်တွင်ပါဝင်ေသာ ေဂဟစနစ်အေြြေ
အေနမျာဵကို စမ်ဵသပ်ဆန်ဵစစ်နိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ အြေန်ဵ(၄)တွင် ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်ကို
ြမန်မာနိုင်ငဳရိှ ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာ ေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵ၊ အမျိုဵအစာဵြေွြဲ ြောဵြြေင်ဵနှငဴ် ေစာငဴ်ကကညဴ်
ေလဴလာြြေင်ဵတိတ
ု့ ွင်
ဇီဝဆိုင်ရာနှငဴ်

ဥပမာထာဵေဆာင်ရွက်ြြေင်ဵ

ဓါတုဆိုင်ရာ

အေြြေအေနမျာဵ

တိြု့ ဖစ်ပါသည်။

အာရှတိုက်နိုင်ငဳမျာဵတွင်

ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြြေင်ဵ

နှငဴ်ပတ်သက်သည်ဴ

အြေျက်မျာဵကို အြေန်ဵ(၅)တွင် အတိုြေျုပ် ေဖာ်ြပထာဵပပီဵ အြေန်ဵ(၆)တွင် ကနဦဵသေဘာထာဵ
မှတြေ
် ျက်တြေျို့ကို စာရင်ဵြပုစုေဖာ်ြပထာဵပါ သည်။
၁

စီမဳကိန်ဵရလဒ်တစ်ပိုငဵ် ဆိုသည်မှာ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ ၄.၂မှ ၄.၇ အထိ ပါဝင်ပါသည်။

၂။ ြမန်မာနိုင်ငဳ ေရသယဳဇာတအသုဵဳ ြပုေနမှု အေြြေအေန
၂.၁ နိဒါန်ဵ
ေရသည် သက်ရှိသတ္ရဝါအာဵလုဳဵအတွက် အေရဵပါဆုဳဵေသာ သယဳဇာတြဖစ်ပပီဵ စဉ်ဆက်မြပတ်
ဖွပဳ့ဖိုဵတိုဵတက်ေစရန်အတွက်

ေရသယဳဇာတမျာဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ြြေင်ဵကို

မြဖစ်မေန

ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပုလုပ်ငန်ဵ
မျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵဖွပဳ့ဖိုဵ တိုဵတက်ေစရန်နှငဴ် အပန်ဵေြဖလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေရကို အဓိကအရင်ဵ
အြမစ်အြဖစ် အသုဳဵြပုေနရပါ သည်။ ထို့ေကကာငဴ် လူသာဵတို့၏ ေန့စဉ်အေြြေြေဳ လုပ်ငန်ဵကိစ္စမျာဵ
မှအစ

ကမ္ဘာဴေဂဟစနစ်မျာဵ၏

အေြြေြေဳလိုအပ်ြေျက်မျာဵကို

ေရမှအေထာက်အပဳဴ

ေပဵထာဵ

ပါသည်။ ေရကို ေရရှည်တွင် ေကာင်ဵမွန်စွာအသုဳဵ ြပုနိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတြေ
် ျက်မျာဵရှိရာ
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာနှငဴ် နိုင်ငဳအဆငဴ်

ေရအဆငဴ်အတန်ဵမျာဵ၊ လမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာဵ

ထုတ်ြပန်

သတ်မှတထ
် ာဵပါသည်။ ဥပမာ- ေသာက်သုဳဵေရအတွက် ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ လမ်ဵညွှန်
ြေျက်

(WHO,2011)၊

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

စိုက်ပျိုဵေရဵအတွက်

ေရအရည်အေသွဵလိုအပ်ြေျက်

ေရအဆငဴ်အတန်ဵမျာဵအာဵ

(FAO,1995)။

အကကဳြပုလမ်ဵညွှန်နိုင်ရန်နှငဴ်

လူသာဵနှငဴ်

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအတွက် လိုအပ်ေသာ သတင်ဵအြေျက်အလက် ရင်ဵြမစ်မျာဵ
ရရှိေစရန် နိုင်ငဳတကာေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ လမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာဵကို ထုတ်ြပန်ထာဵပါသည်။
ကိုယ်ပုင
ိ ်ေရအရည်အေသွဵ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵ မသတ်မတ
ှ ်ရေသဵေသာ နိုင်ငဳမျာဵသည် ကုလသမဂ္ဂမှ
ြပဌာန်ဵထာဵေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေရလမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာဵကို အသုဳဵြပုကိုဵကာဵ၍ လိုက်နာ
ကျငဴ်သုဳဵပါသည်။ ေရအရည်အေသွဵအာဵ သုဳဵသပ်ရာ၌ ေရအသုဳဵြေျေသာ လုပ်ငန်ဵနယ်ပယ်တစ်ြေု
အတွက်

လိုအပ်ေသာ

ေရအဆငဴ်အတန်ဵနှင်ဴ

အြေျိန်ကာလတစ်ြေုအတွင်ဵ

တည်ရှိရာေနရာ

တစ်ေနရာမှ ထုတ်လွှတ်လာမညဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵအြေျို၏
့ အြေိုဵအေငွ့ ထုတ်လွှတ်
မှု အဆငဴ်အတန်ဵစသညဴ် အဆငဴ်အတန်ဵနှစ်ြေျက်အေပါ် စဉ်ဵစာဵပါသည်။ နိုင်ငဳအဆငဴ် ေရအဆငဴ်
အတန်ဵမျာဵသည်

ေရထုထဲသို့

ဝင်ေရာက်လာမညဴ်

လုပ်ငန်ဵအမျိုဵမျိုဵ(ဥပမာ-

စက်ရုဳမျာဵ၊

ေရဆိုဵစွန့်ပစ်မ၊ှု ေရဆိုဵသန့်စင်စက်ရုဳနှငဴ် ေရနုတ်ေြမာင်ဵမျာဵ) မှ ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵကို ထိန်ဵြေျုပ်
တာဵဆီဵရန် ဥပေဒြပုထာဵေသာ်လည်ဵ နိုင်ငဳတကာေရအဆငဴ်အတန်ဵမျာဵသည် လမ်ဵညွှန်ြေျက်
အြဖစ်သာ တည်ရှိပါသည်။
အြေန်ဵ(၂)၏ ရည်ရွယ်ြေျက်မှာ ဤအစီရင်ြေဳစာ၏ အဓိကအေကကာင်ဵအရာြဖစ်ေသာ ြမန်မာနိုင်ငဳ
အတွက် ေဂဟေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵကို ကနဦဵစုစည်ဵထာဵေသာ အကကဳြပု
ြေျက်နှငဴ်တကွ မိတဆ
် က်ေဖာ်ြပေပဵရန် ြဖစ်ပါသည်။ ဆက်လက်ပပီဵ ဇီဝရူပဆိုင်ရာအြေျက်
အလက်မျာဵ၊ လူမှုစီဵပွာဵေရဵအေြြေအေနမျာဵ(အြေန်ဵ ၂.၂) နှငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳ ေရအသုဳဵြပုမှု

အဓိကအတန်ဵအစာဵမျာဵ (Water use Category) ကို ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည် (အြေန်ဵ ၂.၃)။
အဆိုပါ ေရအသုဳဵြပုမှု၏ အဓိက အတန်ဵအစာဵမျာဵသည် ြမန်မာကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵထဳ
ေမဵြေွန်ဵမျာဵ ေမဵြမန်ဵ၍ သတ်မှတထ
် ာဵပပီဵ ပညာရှင်မျာဵသည် နိုင်ငဳတကာတွင် အသုဳဵြပု
ေနေသာ

ေရအသုဳဵြပုမှု အဓိကအတန်ဵအစာဵမျာဵ အေကကာင်ဵကိပ
ု ါ ရှင်ဵြပထာဵပါသည်။

အတန်ဵအစာဵမျာဵကို
ပါသည်။

ြပင်ဵအာဵနှငဴ်

ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ်

ေရအသုဳဵြပုမှုအတန်ဵအစာဵ

အသုဳဵြပုေနေသာ

ထိြေိုက်ေစမှုအလိုက်

တစ်ြေုြေျင်ဵစီနှငဴ်ပတ်သက်၍

ေရဆိုင်ရာစဳြေျိန်စဳညွှန်ဵ

ြေွဲြြောဵထာဵ

လက်ရှိြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

အြေျက်အလက်မျာဵကိုလည်ဵ

ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပ

ထာဵပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ ေရအသုဳဵြပုမှုနယ်ပယ် တစ်ြေုအတွက် သတ်မှတထ
် ာဵေသာ
ေရဆိုင်ရာစဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမရှိပါက အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵကို ကိုဵကာဵပါသည်။

၂.၂ ြမန်မာနိုငင
် ဳဆိုင်ရာ အြေျက်အလက်
ြမန်မာနိုင်ငဳသည် အေရှ့ေတာင်အာရှတွင် အကကီဵမာဵဆုဳဵနိုင်ငဳြဖစ်ပပီဵ ေတာင်တန်ဵေဒသမျာဵ၊
ေြမနိမလ
ဴ် ွင်ြပင်မျာဵ၊ ြမစ်ဝကျွန်ဵေပါ်နှငဴ် ကမ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသမျာဵ ပိုင်ဆိုင်ထာဵကာ ၆၇၆,၅၉၀
စတုရန်ဵကီလိုမီတာ

ကျယ်ဝန်ဵပါသည်။

နိုင်ငဳ၏

ေြမာက်ဖက်ပိုင်ဵ၊

ကြေျင်ြပည်နယ်တွင်

ပင်လယ်ေရ မျက်နှာြပင်အထက် အြမငဴ်ေပ ၅၈၀၀ မီတာေကျာ် ြမငဴ်မာဵသညဴ် ေတာင်တန်ဵမျာဵ
ရှိပပီဵ ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ ရြေိုင်ြပည်နယ်နှငဴ် ြေျင်ဵြပည်နယ်ရှိေတာင်မျာဵသည် အြမငဴ်ေပ ၂၀၀၀ ေကျာ်
ြမငဴ်မာဵပါသည်။

အက်ဒမန်ပင်လယ်မှ

ဘဂေလာဵပင်လယ်ေအာ်အထိ

ဆက်စပ်ေနေသာ

ရှည်လျာဵသညဴ် ကမ်ဵရိုဵတန်ဵလည်ဵ တည်ရိပ
ှ ါသည် (ပုဳ ၂.၁)။ ရာသီဥတု (၃) မျိုဵတွင်
ေဆာင်ဵရာသီသည် နိုဝင်ဘာလမှ ဇန်နဝါရီလအထိြဖစ်ပပီဵ ေနွရာသီသည် ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ
ဧပပီလအထိြဖစ်၍ မိုဵရာသီသည် ေမလမှ ေအာက်တဘ
ို ာလအထိ ြဖစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ် တိုင်ဵထွာ
ရရှိေသာ မိုဵေရြေျိန်၏ ကိုဵဆယ်ရာြေိုင်နှုန်ဵြေန့်သည် ေမလလယ်မှ ေအာက်တဘ
ို ာလလယ်
အတွင်ဵ ရွာသွန်ဵပပီဵ ေြမမျက်နှာသွင်ြပင်အလိုက် ြမစ်ဝကျွန်ဵေပါ်ေဒသတွင် (၅၀၀၀) မီလီမီတာ
ြေန့်နှငဴ် အလယ်ပိုင်ဵ မိုဵနည်ဵရပ်ဝန်ဵေဒသတွင် (၇၅၀) မီလီမီတာြေန့် ရွာသွန်ဵပါသည် (ပုဳ ၂.၂)။
ြမန်မာနိုင်ငဳသည် ေရသယဳဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵ ကကယ်ဝစွာ ပိုင်ဆိုင်ထာဵပပီဵ ရာသီဥတုပစ
ုဳ ဳနှငဴ်
ေြမမျက်နှာသွင်ြပင်အေနအထာဵ ကွဲြပာဵမှုအလိုက် ေရအရင်ဵအြမစ်တည်ရှိမမ
ှု ျာဵ မတူညီပါ။
ြပန်လည်ြပညဴပ် ဖိုဵပမဲ ေရသယဳဇာတအရင်ဵအြမစ် ပမာဏ စုစုေပါင်ဵသည် နှစ်စဉ် ၁၀၀၀ ကုဗ
ကီလိုမီတာ (1000 km3 per Year) ြေန့ရ
် ိမ
ှ ည်ဟု ြေန့်မန
ှ ်ဵထာဵရှိပါသည် (FAO 2014)။
ထိုအြေျက်တွင် ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵမှရရှိေသာ ေြမေပါ်ေရနှင်ဴ ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသတွင် စီဵဆင်ဵေနေသာ
ေြမေအာက်ေရမျာဵ

အပါအဝင်ြဖစ်ပါသည်။

နိုင်ငဳအတွင်ဵ

ဧရာဝတီြမစ်၊

ြေျင်ဵတွင်ဵြမစ်၊

စစ်ေတာင်ဵြမစ်နှငဴ် သဳလွင်ြမစ် စသညဴ် အဓိကကျသညဴ် ြမစ်ကကီဵ (၄)စင်ဵ ြဖတ်သန်ဵစီဵဆင်ဵပပီဵ
ရြေိုင်ြပည်နယ်နှငဴ် တနသောရီတင
ို ်ဵေဒသကကီဵသည် ကမ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသနှငဴ် ဆက်စပ်ေနပါသည်။

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသ (၅)ြေုရပိှ ပီဵ (၃) ြေုမှာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသမျာဵ
ြဖစ်ပါသည်။ အရှည်လျာဵဆုဳဵ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာြမစ်မှာ သဳလွင်ြမစ်ြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵသည် တရုတ်
နိုင်ငဳမှ ြမစ်ဖျာဵြေဳစီဵဆင်ဵလာရာ နိုင်ငဳကုန်ဵေြမ၏ ၁၈ရာြေိုင်နှုန်ဵကို လွှမ်ဵြြေုဳထာဵပါသည်။
ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ြပည်နယ် (၁၄)ြေုတွင် တိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျိုဵစုဳေနထိုင်ပပီဵ
လူဦဵေရ စုစုေပါင်ဵသည် (၅၁) သန်ဵေကျာ်ရှိပါသည် (census April 2014) ၂။ ဗမာလူမျိုဵမျာဵမှာ
၂

ြမန်မာနိုင်ငဳတင
ွ ် အုပ်ြေျုပ်ေရဵတန်ဵတူရည်တရ
ူ ှိေသာ တိင
ု ဵ် ေဒသကကီဵ (၇)ြေုနှငဴ် ြပည်နယ် (၇)ြေု ရှိပါ

သည်။

ပုဳ (၂.၁) ြမန်မာနိုင်ငဳ ကမ်ဵရိုဵတန်ဵ၊ ြမစ်ဝကျွန်ဵေပါ်၊ ေြမနိမပ
ဴ် ိုင်ဵ၊ ေတာင်ေပါ်ဧရိယာမျာဵ
ပါဝင်ေသာ ေြမမျက်နှာသွင်ြပင်ြပေြမပုဳ (ဇာစ်ြမစ်: https://commons.wikimedia.org/wiki/
Atlas_of _Myanmar)
နိုင်ငဳဴစုစုေပါင်ဵလူဦဵေရ၏ သုဳဵပုဳနှစ်ပုဳရှိပပီဵ ရှမ်ဵနှငဴ် ကရင်လူမျိုဵသည် (၁၀)ရာြေိုင်နှုန်ဵစီနှငဴ် ဝ၊
ြေျင်ဵ၊ အြေါ၊ ကြေျင်၊ ကယာဵ(ကရင်နီ)၊ လာဵဟူ၊ ကိုဵကန့်၊ ပအိုဝ်ဵ၊ နာဂ၊ မွန်၊ ကရင်၊ ရြေိုင်၊
ပေလာင်၊ ဓနု အိန္ဒိယနှငဴ် တရုတ်အနွယ်ဝင်မျာဵသည် စုစုေပါင်ဵ (၅) ရာြေိုင်နှုန်ဵြေန့် ရှိပါသည်

(Wikipedia, retrieved May 2017)။ လူဦဵေရထူထပ်မသ
ှု ည် တစ်စတုရန်ဵကီလိုမတ
ီ ာတွင် (၇၀)
ဦဵေရြေန့်ရှိေသာ်လည်ဵ အလယ်ပိုင်ဵေဒသတွင် လူဦဵေရထူထပ်၍ ေတာင်တန်ဵနှငဴ် နယ်စပ်
ေဒသတွင် လူဦဵေရ ကျဲပါဵပါသည်။ လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ၏ (၇၀) ရာြေိုင်နှုန်ဵသည် ေကျဵလက်
ေဒသတွင် ေနထိုင်ပပီဵ စိုက်ပျိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵကို ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ဆည်မျာဵ၊
ြမစ်မျာဵမှ ေရကိအ
ု မျာဵဆုဳဵ ထုတ်ယအ
ူ သုဳဵြပုေနရပပီဵ ေြမေအာက်ေရကို အကန့်အသတ်ြဖငဴ်သာ
သုဳဵစွဲရပါသည်။ ၂၀၀၀ ြပညဴ် နှစ်တွင် စုစုေပါင်ဵ ေရသုဳဵစွဲမှုသည် ……ရှိပပီဵ ဆည်ေြမာင်ဵမျာဵမှ
အဓိက ထုတ်ယူသုဳဵစွဲပါသည် (ဇယာဵ ၂.၁) (FAO 2014)။ ပမိုြ့ပမျာဵတွင် ေြမေအာက်ေရကို
အိမ်သုဳဵအတွက် သုဳဵစွဲကကပပီဵ ရန်ကုန်၊ မန္တေလဵနှငဴ် ေနြပည်ေတာ်ပမိုမ
့ ျာဵတွင် ေရေလှာင်ကန်
မျာဵမှ သွယ်တန်ဵအသုဳဵြပုပါသည်။

ပု(ဳ ၂.၂) ဘယ်ပဳ:ု ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ြပည်နယ်မျာဵ (ရင်ဵြမစ်: Facts.co) ညာပုဳ:
ြမန်မာနိုင်ငဳ၏

နှစ်စဉ်မဵို ရွာသွန်ဵမှု

(ဇစ်ြမစ်:

ပို့ေဆာင်ေရဵနှငဴ်ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊

မိုဵေလဝသနှငဴ် ဇလေဗဒညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန၏ တင်ြပြေျက်မှ ကူဵယူေဖာ်ြပပါသည်။)

ဇယာဵ (၂.၁) ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ၂၀၀၀ြပညဴန
် ှစ်၌ ေရထုတ်ယူသဵုဳ စွဲမှု အေြြေအေန (ရင်ဵြမစ်: FAO
၂၀၁၄)
ကဏ္ဍအလိုက် ေရထုတ်ယူမှု

ပမာဏ (ကုဗမီတာ/ နှစ်)

ရာြေိုင်နှုန်ဵ

ေြမေပါ်ေြမေအာက်ေရစုစုေပါင်ဵထုတ်ယူမှု

၃၃၂၃၀ သန်ဵေပါင်ဵ

ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵေရဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵ

၂၉၅၇၅ သန်ဵေပါင်ဵ

၈၉

ပမိုန
့ ယ်စည်ပင်သာယာ

၃၃၂၃

၁၀

စက်မှုလုပ်ငန်ဵ

၃၃၂

၁

လူတစ်ဦဵစီ

၃၃၂၃၀

၂.၈

ြမန်မာနိုင်ငဳ ေြမအသုဳဵြေျမှုတင
ွ ် သစ်ေတာမျာဵ (၄၈ရာြေိုင်နှုန်ဵ)၊ စိုက်ပျိုဵေရဵ(၁၉ရာြေိုင်နှုန်ဵ) နှငဴ်
အြြောဵေြမ (၃၃ရာြေိုင်နှုန်ဵ) တိပ
ု့ ါဝင်ပါသည် (FAO, 2014)။ လယ်ေြမအမျာဵစုသည် မိုဵေရကို
အာဵြပု၍ စပါဵစိုက်ပျိုဵကကေသာ်လည်ဵ တစ်နှစ်လျှင် နှစ်သဵီ မှ သုဳဵသီဵအထိ တိုဵြေျဲ့စိုက်ပျိုဵ
လာြြေင်ဵေကကာငဴ် ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵသညဴ် ဆည်ေရေသာက်စနစ်သည် နှစ်အနည်ဵငယ်အတွင်ဵ ၂၇
ရာြေိုင်နှုန်ဵအထိ ြမငဴ်တက်ြေဲဴပါသည် (ဆည်ေြမာင်ဵဦဵစီဵဌာန

၂၀၁၄)။ ၂၀၁၄ ြေုနှစ်တွင်

ဆည်စုစုေပါင်ဵ (၂၄၀)၊ ြမစ်ေရတင်စက်ရုဳ (၃၂၇)ရုဳ နှငဴ် ေြမေအာက်ေရ ထုတ်ယူသုဳဵစွဲသညဴ်
စိုက်ပျိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

စီမဳကိန်ဵ

ေပါင်ဵ

(၁၂၂၅၈)

ြေုအထိ

ပပီဵစီဵြေဲပဴ ပီဵ

ဆက်လက်တိုဵြေျဲ့

ေဆာင်ရွက်ရန် လျာထာဵပါသည်။ ဧရာဝတီနှင်ဴ ပဲြေူဵြမစ်ဝှမ်ဵေအာက်ပိုင်ဵေဒသ၊ ြမစ်ဝကျွန်ဵေပါ်
ေဒသတွင် စိုက်ပျိုဵေရဵကို အဓိကထာဵဦဵစာဵေပဵ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ြမစ်မျာဵသည် ဆည်ေရ
ေသာက်စနစ်အြပင်

ကုန်စည်စီဵဆင်ဵမှုနှငဴ်

ေရေကကာင်ဵသွာဵလာေရဵတွင်သာမက

ေရအာဵ

လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ေရဵတွင်လည်ဵ အေရဵပါသညဴ် အရင်ဵအြမစ်တစ်ြေု ြဖစ်ပါသည်။ ေရအာဵ
လျှပ်စစ်တွင် ေရသယဳဇာတ၏အြေန်ဵကဏ္ဍသည် လွန်စွာအေရဵပါပပီဵ နိုင်ငဳတဝှမ်ဵရှိြမစ်မျာဵမှ
မီဂါဝပ်တစ်သိန်ဵ (100,000 MW) အထိ တိုဵြေျဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်ဵရှိမည်ဟု ြေန့်မန
ှ ်ဵထာဵပါသည်
(လျှပ်စစ်စွမ်ဵအာဵ ဝန်ကကီဵဌာန ၂၀၁၅)။ ေရအာဵလျှပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေရဵဦဵစီဵဌာန၏
ြေန့်မန
ှ ်ဵြေျက်မျာဵအရ ၂၀၃၀ ြပညဴန
် ှစ်တွင် လျှပ်စစ်လိုအပ်ြေျက်သည် အနည်ဵဆုဳဵ ၉,၁၀၀
မီဂါဝပ်မှ အမျာဵဆုဳဵ ၁၄,၅၄၂ မီဂါဝပ်အထိ ြမငဴ်တက်လာမည်ြဖစ်ပါသည် (လျှပ်စစ်စွမ်ဵအာဵ
ဝန်ကကီဵဌာန၊

၂၀၁၅)။

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏

ေရအာဵလျှပ်စစ်အြေန်ဵကဏ္ဍတွင်

ေရအာဵလျှပ်စစ်

လုပ်ငန်ဵမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် (၅)နှစ်ေရတိုစီမြေ
ဳ ျက်နှငဴ် နှစ်(၃၀)မဟာ
ဗျူဟာေြမာက် စီမဳြေျက်မျာဵ ြေျမှတထ
် ာဵပပီဵြဖစ်ပါသည်။ ြပည်တွင်ဵသုဳဵစွဲရန်နှငဴ် ြပည်ပနိုင်ငဳမျာဵ
(တရုတ်၊ ထိုင်ဵနှငဴ် အိန္ဒိယ) သို့တင်ပေ
ို့ ရာင်ဵြေျမညဴ် ေရအာဵလျှပ်စစ်လျာထာဵြေျက် စုစုေပါင်ဵ
သည် ၁၄,၆၀၀ မီဂါဝပ်ြေန့်ရိမ
ှ ည် ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိလည်ပတ်ေနသညဴ် ေရအာဵလျှပ်စစ်
ဓါတ်အာဵေပဵစက်ရုဳမျာဵနှငဴ် ေဆာင်ရွက်ရန် လျာထာဵသညဴ် စက်ရုဳမျာဵအာဵ ေနာက်ဆက်တွဲ

(င)တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ အြြောဵေြမအသုဳဵြေျမှုမျာဵမှာ ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသအတွင်ဵ ြမစ်ညှာပိုင်ဵ
တစ်ေလျှာက် ေဆာင်ရွက်ေနေသာ

သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵ၊ သစ်ထုတ်ြြေင်ဵတိြု့ ဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို့သည်

ေရ၊ ေြမတိုက်စာဵြြေင်ဵနှငဴ် နုန်ဵအနည်ကျမှုကို ြဖစ်ေစပါသည် (Haruyama and Hlaing 2003)။
သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ

ထွက်ရှိေသာ

စွန့်ပစ်ရည်နှငဴ်

ေရဆိုဵကန်မျာဵမှ

ေရစိမဴ်

ထွက်ြြေင်ဵတိေ
ု့ ကကာငဴ် ေရထုကိုညစ်ညမ်ဵေစပါသည်။
ဇယာဵ၂.၂

ေရအာဵလျှပ်စစ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵ

(၂၀၀၉)၊

လျှပ်စစ်စွမ်ဵအာဵဝန်ကကီဵဌာန၊

ေရအာဵလျှပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ဦဵမင်ဵြေိင
ု ်၊ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵမှ Kempinski
Hotel တွင် ေြပာကကာဵေသာ power point မှရရှိထာဵပါသည်။
ေရအာဵလျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵေပဵစက်ရုဳ

စုစုေပါင်ဵထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်ဵအ
ာာဵ

အေရအတွက်
၁၀ မီဂါဝပ် ေအာက်

မီဂါဝပ်

၂၁၀

၂၃၁.၂၅

၃၂

၈၀၆.၃

၅၀ မီဂါဝပ် အထက်

၆၀

၄၅၂၉၃

စုစုေပါင်ဵ

၃၀၂

၄၆၃၃၀.၅၅

၁၀ မီဂါဝပ် မှ
၅၀ မီဂါဝပ်ကကာဵ

ေရသယဳဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵကို စီမဳအုပ်ြေျုပ်ရာတွင် စိုက်ပျိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵ၊ ဆည်ေြမာင်ဵ
ဝန်ကကီဵဌာန၊ ပို့ေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနစသညဴ် ဝန်ကကီဵဌာန (၃)ြေုမှ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ကကပပီဵ ေရနှငဴ်
နှီဵနွယ်ေနေသာ အြြောဵလုပ်ငန်ဵကိစ္စရပ်မျာဵကို သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵ၊ အဖွအ
ဲ့ စည်ဵမျာဵမှလည်ဵ
အသီဵသီဵ ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ေရစီမဳအုပ်ြေျုပ်မှုနှငဴ်ပတ်သက်၍ ဝန်ကကီဵဌာနအလိုက်
ေဆာင်ရွက်သညဴ်

လုပ်ငန်ဵအတိုင်ဵအတာနယ်ပယ်ကို

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ပတ်သက်ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အကျယ်ြေျဲ့ကကညဴလ
် ျှင်

ဝန်ကကီဵဌာနသည်

စိုက်ပျိုဵေရဵ၊

သယဳဇာတနှငဴ်

ပတ်ဝန်ဵကျင်အေရဵကိစ္စမျာဵနှငဴ်

ေမွဵြမူေရဵ၊

ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာနသည်

ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵေရဵအတွက် ဆည်မျာဵ၊ ေရေလှာင်ကန်မျာဵမှ သွယ်ယူသညဴ် ေရအရည်အေသွဵ
နှငဴ်

ပတ်သက်ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ပို့ေဆာင်ေရဵနှငဴ်

ဆက်သွယ်ေရဵ

ဝန်ကကီဵဌာနသည်

ြမစ်ကကီဵမျာဵ၏ ေရအရည်အေသွဵနှငဴ် ပတ်သက်ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ စသည်ြဖငဴ် အသီဵသီဵ
တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ေနပါသည်။ ထိုသို့ြဖငဴ် ေရကဏ္ဍအသီဵသီဵ ကွဲြပာဵေနပပီဵ တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရွက်မှုနှငဴ် ဆုဳဵြဖတ်ြေျက်ြေျမှတမ
် ှုတု့ိတွင် ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှု အာဵနည်ဵေနပါသည်။

၂.၂.၁ ေရအသုဳဵြပုမှု အတန်ဵအစာဵမျာဵနှငဴ် ေရအသုဳဵြပုမှု စဳြေျန်ိ စဳညွှနဵ် မျာဵ

ြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵတွင် inorganic and organic ဓာတ်ပစ္စည်ဵမျာဵစွာ ပါဝင်ေနပပီဵ သက်ရှိမျာဵ
ရှင်သန်နိုင်ရန် အေထာက်အကူြပုေသာ နိုက်ကတိုဂျင်ဓါတ်၊ ေဖာဴစရိတ်နှင်ဴ သဳဓါတ် စသညဴ်
ဓာတ်သတ္ရုအြေျို့ ေပျာ်ဝင်ေနသကဲဴသို့ အာဆင်ဵနစ်၊ မာကျုရီ ကဲဴသေ
ို့ သာ ေဘဵဥပါဒ် ြဖစ်ေစသညဴ်
ဓါတ်ေပါင်ဵမျာဵလည်ဵ ပါဝင်ပါသည်။ ေရထုကို ေဘဵဥပါဒ်အန္တရာယ် ြဖစ်ေစသညဴ် အေကကာင်ဵ
တရာဵမျာဵမှာ - ကပ်ပါဵေကာင်၊ ကူဵစက်တတ်ေသာ အဏုဇီဝပိုဵမွှာဵမျာဵ၊ organic and
inorganic substances (ဥပမာ ပိုဵသတ်ေဆဵ)။ ထို့ေကကာငဴ် ေရကို စိတ်ြေျလုဳြြေုဳစွာ အသုဳဵြပု
နိုင်ရန်အတွက် ေရအဆငဴ်အတန်ဵမျာဵ လိုအပ်ပါသည်။
ေရအသုဳဵြပုမှု အတန်ဵအစာဵမျာဵ (water use criteria)သည် ေရအသုဳဵြေျမှုကဏ္ဍ အမျာဵစုတင
ွ ်
သတ်မှတထ
် ာဵပါသည်။ (FAO, 2014; South Africa’s Water Quality Guidelines 1998; World
bank 1999, WHO 2011) စသညဴ် စာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵနှငဴ် ြမန်မာဴအကျိုဵဆက်စပ် ပတ်သက်
သူမျာဵထဳမှ ေမဵြမန်ဵရရှိမှုမျာဵအေပါ် အေြြေြေဳ၍ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက် ေရအသုဳဵြပုမှု အတန်ဵ
အစာဵ(၆)ြေု ြေွဲြြောဵနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိေရအသုဳဵြပုမှုအေြြေအေနနှငဴ် ေရအသုဳဵြပုမှု အတန်ဵ
အစာဵ၊ အဆငဴ်အတန်ဵနှငဴ် ပတ်သက်သညဴ် သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵကို အတန်ဵအစာဵမျာဵ
အလိုက် ေအာက်တွင် ဆက်လက်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ နိုင်ငဳတကာတွင် အသုဳဵြပုေနသညဴ်
ေရအရည်အေသွဵ

အဆငဴ်အတန်ဵမျာဵနှငဴ်

အတန်ဵအစာဵမျာဵဆိုင်ရာ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ရည်ညွှန်ဵကိုဵကာဵြေျက်မျာဵကို ထညဴသ
် င
ွ ်ဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။


ေသာက်သုဳဵေရ



အိမ်သုဳဵေရ (ေရြေျိုဵြြေင်ဵ၊ ေလျှာ်ဖွပေ
် ဆဵေကကာြြေင်ဵ)



စိုက်ပျိုဵေရ



ေရလုပ်ငန်ဵ (ငါဵ၊ ဂဏန်ဵေမွဵြမူြြေင်ဵနှငဴ် ေတာရိုင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ)



အပန်ဵေြဖလုပ်ငန်ဵတွင် အသုဳဵြပုေသာေရ



စက်ရုဳသုဳဵေရ

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် အမျာဵြပည်သူအသုဳဵြပုသည်ဴ ေသာက်သုဳဵေရ
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ၂၀၀၅ ြေုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ြေုနှစ်အတွင်ဵ သန့်ရှင်ဵေသာ ေသာက်သုဳဵေရရရှိမှု
အေြြေအေနသည် ၆၃ ရာြေိုင်နှုန်ဵမှ ၆၉ ရာြေိုင်နှုန်ဵအထိ ြမငဴ်တက်ြေဲဴပါသည်။ သို့ေသာ် ပမိုြ့ပနှငဴ်
ေကျဵလက်ေဒသ၏ ကွာဟြေျက်သည် ကကီဵမာဵေနပပီဵ သန့်ရှင်ဵေသာ ေသာက်သုဳဵေရရရှိမှုသည်
ကကယ်ဝသူနှငဴ် နွမ်ဵပါဵသူအကကာဵ ကွာြြောဵေနပါသည်။ ၂၀၁၀ြေုနှစ်တွင် ပမိုြ့ပလူဦဵေရ၏ ၈၁
ရာြေိုင်နှုန်ဵသည် လုဳြြေုဳစိတ်ြေျရေသာ ေသာက်သုဳဵေရရရှိေသာ်လည်ဵ ေကျဵလက်ေဒသတွင် ၆၅

ရာြေိုင်နှုန်ဵသာ ရရှိပါသည် (MNPED et al. 2011)။ ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ၏ ၇၁
ရာြေိုင်နှုန်ဵသည် ေသာက်သုဳဵေရကို ေြမေအာက်ေရမှ ထုတ်ယူသုဳဵစွဲေနပါသည်။ ေြမမျက်နှာ
သွင်ြပင်အမျိုဵမျိုဵေကကာငဴ် သန့်ရှင်ဵေသာ ေသာက်သုဳဵေရအတွက် ေရပိက
ု ်လိုင်ဵမျာဵ သွယ်တန်ဵ
ြြေင်ဵကို ေနရာအနှဳ့ညီမျှစွာ ြပုလုပ်နိုင်ေသဵြြေင်ဵမရှိသကဲဴသု့ိ ပိုက်လိုင်ဵသွယ်တန်ဵထာဵရှိေသာ
ေနရာတြေျို့တွင်လည်ဵ ေရသည် မသန့်ရင
ှ ်ဵပါ။ ေကျဵလက်ေဒသမျာဵတွင် မိုဵေရကို ဆည်မျာဵ၊
ေကျဵရွာပိုင်ကန်မျာဵတွင် သိုေလှာင်၍ ေသာက်သုဳဵရန်နှငဴ် အိမ်သုဳဵေရအြဖစ် အသုဳဵမျာဵပါသည်။
ပမိုြ့ပနှငဴ်

ေကျဵလက်ေဒသအြေျို၏
့

ေြမသာဵနှငဴ်

ေအာက်ြေဳေကျာက်အေနအထာဵမျာဵအရ

ေြမေအာက်ေရတွင် အာဆင်ဵနစ်ဓါတ်နှင်ဴ ဖလိုရိုက်ဒ်ဓါတ်မျာဵ ပါဝင်မှုမျာဵြပာဵေနေသာ်လည်ဵ
ေသာက်သုဳဵေရအတွက် ေြမေအာက်ေရထုတ်ယူသဳဵု စွဲမှုသည် ြမငဴ်တက်ေနပါသည်။ UNICEF မှ
ေကာက်ယူြေဲဴေသာ စာရင်ဵမျာဵအရ တိုင်ဵနှငဴ် ြပည်နယ် ၁၂ ြေုတွင် အာဆင်ဵနစ်ပါဝင်မှုသည်
WHO သတ်မှတြေ
် ျက်ထက် ၁၀ ppb (parts per billions) ြမငဴ်တက်ေနပါသည် (Mizzima News,
2010)။ အာဆင်ဵနစ်ဓါတ်ပါဝင်မှု အမျာဵဆုဳဵကို ရြေိုင်ြပည်နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ်
ပဲြေူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ေတွ့ရိရ
ှ ပါသည်။
ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ ေသာက်သုဳဵေရအရည်အေသွဵစဳနှုန်ဵ
ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက် ေသာက်သုဳဵေရအရည်အေသွဵစဳနှုန်ဵ (မူကကမ်ဵ) ကိုထုတ်ြပန်ထာဵပါသည်
(ေနာက်ဆက်တွဲ ဃ)။ ဤမူကကမ်ဵကို ၂၀၁၄ ြေုနှစ်တွင် ြပန်လည်သုဳဵသပ်ထာဵပပီဵ လက်ရှိတင
ွ ်
အသုဳဵြပုလျှက်ရှိပါသည်။ ဘက်တီဵရီဵယာဵဆိုင်ရာ ေရအရည်အေသွဵ၊ ရူပဆိုင်ရာ၊ ကျန်ဵမာေရဵ
ဆိုင်ရာ ဓါတုညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှငဴ် ဓါတုဆိုင်ရာ ေရအရည်အေသွဵ စဳနှုန်ဵမျာဵြဖငဴ် ေဖာ်ြပထာဵ
ပါသည်။
WHO ၏ ေသာက်သုဳဵေရအရည်အေသွဵစဳနှုန်ဵ
ေရပမာဏ။

WHO သည် ၂၀၀၆ြေုနှစ်တွင် ေရသုဳဵစွဲမှုပမာဏဆိုင်ရာ လမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာဵ

ထွက်ရှိြေဲဴပါသည်။ ေန့စဉ် အမျိုဵသာဵမျာဵသည်

ပျမ်ဵမျှ ၂.၉ လီတာ၊ အမျိုဵသမီဵမျာဵသည်

တရက်လျှင် ပျမ်ဵမျှ ၂.၂ လီတာနှငဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵသည် ေန့စဉ် ပျမ်ဵမျှ ၁ လီတာ စသည်ြဖငဴ်
ေသာက်သုဳဵေရ

ပမာဏအသီဵသီဵ

လိုအပ်မည်ဟု

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။

ေရေသာက်နှုန်ဵမှာ

အပူြေျိန် ြမငဴ်တက်မှုအလိုက် တရက်လျှင် ၄.၅ လီတာအထက် လိုအပ်ပပီဵ အထူဵသြဖငဴ်
ကေလဵငယ်မျာဵ၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မျာဵ၊ သက်ကကီဵရွယ်အိုမျာဵ၊ ဖျာဵနာသူမျာဵနှငဴ် အာဵကစာဵ
သမာဵမျာဵတွင် ေရလိုအပ်ြေျက် (Hydration requirements) သည် ပိုမုမ
ိ ျာဵြပာဵပါသည်။

WHO (2006) တွင် သန့်ရှင်ဵေသာေသာက်သုဳဵေရရရှိေရဵသည် လူသာဵ

ေရအရည်အေသွဵ။

အာဵလုဳဵ၏ အေြြေြေဳရပိုင်ြေွငဴ်ြဖစ်ပပီဵ ကျန်ဵမာေရဵကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှုတွင်လည်ဵ အလိုအပ်
ဆုဳဵအရာ ြဖစ်ပါသည်ဟု ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ တတိယအကကိမ်ထုတ်ေဝထာဵသညဴ် လမ်ဵညွှန်
ြေျက်တွင် ယြေင် ထုတ်ေဝြေဲဴသညဴ် စာအုပ်မျာဵနှငဴ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစဳြေျိန် စဳညွှန်ဵဆိုင်ရာ
အြေျက်အလက်မျာဵကို

ြပန်လည်ထညဴ်သင
ွ ်ဵထာဵပါသည်။

ေသာက်သုဳဵေရဆိုင်ရာ

အရည်

အေသွဵ နှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် လမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာဵသည် ကုလသမဂ္ဂ၏
ရပ်တည်ြေျက်မျာဵကို ကိုယ်စာဵြပုပါသည် UN-Water၃။ ေသာက်သုဳဵေရ အရည်အေသွဵဆိုင်ရာ
လမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာဵသည်

ေကာင်ဵမွန်သန့်ရှင်ဵေသာ

ေသာက်သုဳဵေရ

ရရှိေစရန်အတွက်

လိုအပ်ေသာ အြေျက်မျာဵကို ြပသထာဵပါသည်။ ဥပမာ- ေရထွက်မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြြေင်ဵ၊ လမ်ဵညွှန်
ြေျက်မှ

သီဵသန့်ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ၊

အဏုဇီဝနှငဴ်

ဓါတုဆိုင်ရာ

ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵအတွက်

ြပုစုထာဵသညဴ် အြေျက်အလက်မျာဵ- ဤအြေျက်သည် အဏုဇီဝဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မှု
ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵ(Microbial

Risk

Assessment)

ြပုလုပ်ရာတွင်

အေရဵပါပပီဵ

အန္တရာယ်ကျ

ေရာက်နိုင်ြြေင်ဵ စီမဳြေန့်ြေွဲမှု (Risk Management) ေရဵဆွဲရာတွင် ဆက်စပ်အသုဳဵဝင်ပါသည်။
အိမသ
် ုဳဵေရ၊ ေရြေျုဵြြေင်
ိ
ဵနှငဴ် ေလျှောဖ
် ွပ်ေဆဵေ ကာြြေင်ဵ
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

စိုက်ပျိုဵေရဵကဏ္ဍပပီဵလျှင်

ေရအသုဳဵြပုမှုမျာဵြပာဵသညဴ်

ဒုတိယကဏ္ဍမှာ

ေသာက်သုဳဵေရနှငဴ် သန့်ရှင်ဵေရဵအတွက် လိုအပ်ေသာေရတို့ ပါဝင်ေသာ အိမ်သုဳဵေရြဖစ်ပါသည်။
FAO (2014) အရ ၁၀ရာြေိုင်နှုန်ဵြေန့်သည် အိမ်သုဳဵေရအြဖစ် အသုဳဵြပုလျှက်ရှိပါသည် (ဇယာဵ
၂.၁)။ ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ အိမ်သုဳဵေရအတွက် သီဵသန့်ြပဌာန်ဵထာဵေသာ လမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာဵ
မရှိေသဵပါ။
၃

ကုလသမဂ္ဂေရအဖွဲ့အစည်ဵသည် ေရနှငဴ်သက်ဆိုင်သညဴ် ကုလဆိုင်ရာေအဂျင်စီနှင်ဴ အစီအစဉ် ၂၄ ြေုကို

ဆက်သွယည
် ှိနှိုင်ဵပါသည်။

အိမသ
် ုဳဵေရဆိုင်ရာ WHO ၏ လမ်ဵညွှန်ြေျက်
WHO ၏ ေသာက်သုဳဵေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာလမ်ဵညွှန်ြေျက်တွင်

အိမ်သဳဵု ေရသည်

“အိမ်

အတွင်ဵ ြေျက်ြပုတ်ြပင်ဆင်ြြေင်ဵတိပ
ု့ ါဝင်သည်”ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုထာဵပါသည် (WHO, 1993;
2002)။

ဤဖွငဴ်ဆိုြေျက်အရ

ေရအရည်အေသွဵလိုအပ်ြေျက်သည်

ေသာက်သုဳဵရန်အတွက်သာ

မဟုတ်ဘဲ ေရအသုဳဵြပုမှု အာဵလုဳဵတွင် လိုအပ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပေနပါသည်။
ေရပမာဏ။

လူအမျာဵစုတွင် တစ်ေန့လျှင် တစ်ဦဵအတွက် အနည်ဵဆုဳဵ ေရ ၇.၅ လီတာ

လိုအပ်ပါသည်။

ဤပမာဏသည်

ကျန်ဵမာေရဵအတွက်နှငဴ်

သာမန်ထက်ပိုလျှဳစွာသုဳဵစွဲြြေင်ဵ

(ဥပမာ- ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ၊ အစာဵအစာထုတ်လုပ်မှု၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ အလှအပဆိုင်ရာ)
တိအ
ု့ တွက် မေရတွက်ထာဵပါ။
အေြြေြေဳကျန်ဵမာသန့်ရှင်ဵေရဵအတွက်

သုဳဵစွဲရေသာ

ေရပမာဏသည်

ေသာက်သုဳဵေရနှငဴ်

အစာဵအစာ ြပင်ဆင်ြေျက်ြပုတ်ရာတွင် လိုအပ်သည်ဴ ေရပမာဏထက် ပိုမုမ
ိ ျာဵြပာဵပါသည်။
လက်ေဆဵြြေင်ဵ၊ အစာဵအစာမျာဵ ေဆဵေကကာြြေင်ဵ၊ ေရြေျိုဵြြေင်ဵနှငဴ် အဝတ်ေလျှာ်ြြေင်ဵ စသညဴ်
တကိုယ်ရည် ကျန်ဵမာေရဵကိစ္စမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေရကို အေြမာက်အမျာဵသုဳဵစွဲရပါသည်။
တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်ဵေရဵ အာဵနည်ဵြြေင်ဵသည် သုဳဵစွဲရမညဴ် အိမ်သုဳဵေရပမာဏ လုဳေလာက်မှု
မရှိေသာေကကာငဴ်ြဖစ်ပပီဵ ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာနှငဴ် အြြောဵေရာဂါမျာဵကို ြဖစ်ပွာဵေစပါသည် (PrussUstun et al. 2014)။
ေရအရည်အေသွဵ။

ေရကို ေသာက်သုဳဵရာမှလည်ဵေကာင်ဵ၊ အစာဵအစာမှေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

လူတ့ထ
ို ဳ တိုက်ရိုက်ဝင်ေရာက်နိုင်ေသာေကကာငဴ် သုဳဵစွဲမညဴေ
် ရ၏ အရည်အေသွဵသည် လူသာဵ
တိ၏
ု့
ကျန်ဵမာေရဵအေပါ် အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မှုမရှိေစရန် လိုအပ်ပါသည်။ အမျာဵြပည်သူ
အသုဳဵြပုေနေသာ ေရတွင် “အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မှု အလျင်ဵမရှိ” (Zero Risk) ဆိုေသာ
ယူဆြေျက်မှာ မရှန
ိ ိုင်ပါ။ အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မှုအေပါ် တန်ြပန်နိုင်သညဴ် ြေဳနိုင်ရည်အာဵ
(Tolerable Risks) သတ်မှတရ
် န် လိုအပ်ပပီဵ ၎င်ဵသည် ကန့်သတ်ထာဵေသာ ဦဵေရအတွင်ဵ
အစွန်ဵေရာက်ေကျာ်လွန်သညဴ်
ဤနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်

အကကိမ်၊

အေရအတွက်တက
ို့ ို

အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မှု

ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵ

ြေန့်မန
ှ ်ဵတွက်ြေျက်ရပါသည်။
(Risk

Assessment)

ကို

တွက်ြေျက်ရာတွင် မျာဵစွာအေထာက်အကူြပုပပီဵ အဏုဇီဝဆိုင်ရာနှငဴ် ဓါတုဆိုင်ရာ အဆိပ်
အေတာက်ပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်မှုကို သိရိန
ှ ိုင်ပါသည် (Fewtrell and Bartram, 2001; WHO, 1996)။

ဆည်ေြမာင်ဵမျာဵြဖငဴ် ေရသွင်ဵစိုက်ပျုဵြြေင်
ိ
ဵ
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေရကို အမျာဵဆုဳဵအသုဳဵြပုေနေသာ ကဏ္ဍမှာ ဆည်ေြမာင်ဵြဖစ်ပါသည် (ဇယာဵ
၂.၁)။ ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵေနေသာ ဧရိယာစုစုေပါင်ဵ ၁၈၄၀၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာရှိပပီဵ ြမန်မာနိုင်ငဳ
အလယ်ပိုင်ဵ

အပူပင
ို ်ဵေဒသြဖစ်ေသာ

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ်

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵေအာက်ပိုင်ဵအြပင် ရြေိုင်ြပည်နယ်နှငဴ် ရှမ်ဵြပည်နယ်တတ
ို့ ွင် အမျာဵဆုဳဵ
အသုဳဵြပုေနပါသည်။ စိုက်ပျိုဵေရဵတွင် အသုဳဵြပုနိုင်ရန်အတွက် ေရကို ဆည်မျာဵ၊ တမဳမျာဵ၊
ကန်မျာဵမှ ေရသွယ်ယူကကပပီဵ လွန်ြေဲဴေသာနှစ်အနည်ဵငယ်အတွင်ဵ စိုက်ပျိုဵေရရရှိနိုင်ရန်အတွက်
ေရစုပ်စက်အေြမာက်အမျာဵ တပ်ဆင်ြေဲဴပါသည်။ ပူြပင်ဵေြြောက်ေသွေ
့ သာ အလယ်ပိုင်ဵေဒသတွင်
စိုက်ပျိုဵေရအတွက် ေြမာင်ဵမျာဵမှ ၃၁ ရာြေိုင်နှုန်ဵ၊ ကန်မျာဵမှ ၁၁ ရာြေိုင်နှုန်ဵ၊ တွင်ဵေရ ၄
ရာြေိုင်နှုန်ဵနှငဴ် အြြောဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ ၈ ရာြေိုင်နှုန်ဵတို့မှ ရယူေနပါသည်။

မိုဵရွာသွန်ဵေသာ

ပုဳစဳနှငဴ် ြမစ်မျာဵမှ စီဵဆင်ဵသညဴ် ေရပမာဏသည် နှစ်အလိုက် စိုက်ပျိုဵေရပမာဏရရှိမက
ှု ို အဆုဳဵ
အြဖတ်ေပဵပါသည်။ ေရရှာဵပါဵသညဴ် မိုဵနည်ဵရပ်ဝန်ဵေဒသတွင် ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵသညဴ် စုစုေပါင်ဵ
ဧရိယာ ၅၄၆ စတုရန်ဵ ကီလိုမီတာြေန့်သည် ေြမေအာက်ေရမှ ထုတ်ယအ
ူ သုဳဵြပုေနရပါသည်။
ေြမေအာက်ေရကို စုပ်ယူရာတွင် ဒီဇယ်ေရစုပစ
် က်ြဖငဴ် ၇၇ ရာြေိုင်နှုန်ဵ၊ လျှပ်စစ် ေရစုပ်စက်ြဖငဴ်
၁၅ ရာြေိုင်နှုန်ဵနှငဴ် အဝီစိတွင်ဵေရမှ ၈ရာြေိုင်နှုန်ဵ စသည်ြဖငဴ် ထုတ်ယူ သုဳဵစွဲေန ပါသည်။
စိုက်ပျိုဵေရဵတွင်

ေရသယဳဇာတ

လယ်ယာစိုက်ပျိုဵေရဵအတွက်

ရရှိနိုင်မန
ှု ှငဴ်ပတ်သက်၍

လိုအပ်ေသာ

ြပဿနာမျာဵကို

ေရပမာဏနှငဴ်

ြေန့်မန
ှ ်ဵရာတွင်

ဆည်ေြမာင်ဵမျာဵမှ

အမှန်

တကယ်ထုတ်ယူနိုင်ေသာ ပမာဏတို့ကို ဆန်ဵစစ်ရပါမည်။ ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵေရ လိုအပ်ြေျက်
သည် သီဵနှဳမျာဵ၏ ေရလိုအပ်ြေျက်နှငဴ် သဘာဝအတိုင်ဵ ေရရရှိနိုင်မှု အေြြေအေနအေပါ် မူတည်
ပါသည် (မိုဵရွာသွန်ဵြြေင်ဵ၊ ေြမအစိုဓါတ် စသည်ြဖငဴ်)။
ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵရန်

ေရလိုအပ်ြေျက်

အြမငဴ်ဆုဳဵ

ေနွရာသီတွင်

ကမ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသမျာဵ၌

ဆာဵငန်ေရတိုဵဝင်ြြေင်ဵသည် ြပဿနာတစ်ရပ်ြဖစ်ပပီဵ ေရဖူလုဳစွာ ရရှိနိုင်မှုအေပါ် ကကီဵမာဵစွာ
သက်ေရာက်သညဴ် ကိစ္စရပ်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ဆည်ေြမာင်ဵမျာဵမှ ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵေရ
အရည်အေသွဵ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵအာဵ ကမ္ဘာဴစာဵနပ်ရိက္ခာအဖွ၏
ဲ့ လမ်ဵညွှန်ြေျက် “Water Quality for
Agriculture” အာဵ ကိုဵကာဵမှီြငမ်ဵပါသည် (FAO 1985)။
ကမ္ဘာဴစာဵနပ်ရိက္ခာအဖွ့ဲ မှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ စိုက်ပျုဵေရအရည်
ိ
အေသွဵ
ကမ္ဘာဴစာဵနပ်ရိက္ခာအဖွဲမ
့ ှ

ထုတ်ေဝေသာ

ေရအရည်အေသွဵ

ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြြေင်ဵဆိုင်ရာ

လမ်ဵညွှန်ြေျက်သည် ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵရာတွင် ေရ၏ သငဴ်ေလျာ်နိုင်စွမ်ဵအာဵကို ကွင်ဵဆင်ဵရာ၌
လက်ေတွ့ကျကျ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်နိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။၄ ကွင်ဵဆင်ဵလမ်ဵညွှန်ြေျက်တွင် လက်ရှိ

အေြြေအေနမှန်နှငဴ် ေနာင်တွင်ေရရရှိနိုင်မှုစွမ်ဵအာဵကို အကျိုဵမျာဵစွာ အသုဳဵြေျနိုင်ရန်အတွက်
လိုအပ်ေသာ အကကဳြပုြေျက်မျာဵကို ထညဴသ
် င
ွ ်ဵထာဵပါသည်။ ထိုလမ်ဵညွှန်ြေျက်တွင် စိုက်ပျိုဵေရ
အသုဳဵြပုမှုရာ၌ ကကုဳေတွန
့ ိုင်ေသာ ြဖစ်နိုင်ေြြေရှသ
ိ ညဴ် ကန့်သတ်ြေျက်မျာဵ (၁) ဆာဵငန်နှုန်ဵ၊ (၂)
ေြမထဲသု့ိ ေရစိမဝ
ဴ် င်နှုန်ဵ၊ (၃) ဓါတုအဆိပ်သငဴ်မန
ှု ှငဴ် (၄) အြြောဵေသာ အကျိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵ
(ေနာက်ဆက်တွဲ- C) ကို ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်ဵ ေရရှည်တွင် သီဵနှဳအထွက်
နှုန်ဵ၊ ေြမသာဵအေြြေအေနနှငဴ် လယ်ယာသီဵနှဳ စီမဳအုပ်ြေျုပ်မှုတို့အေပါ် လွှမ်ဵမိုဵသက်ေရာက်နိုင်မှု
ရှိသညဴ် ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ အေကကာင်ဵအရာမျာဵကို အေလဵထာဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
ရင်ဆိုင်ကကုဳေတွလ
့ ာနိုင်ရဖွယ်ရှိသညဴ် အဆိုပါြပဿနာမျာဵကို ေြဖရှင်ဵနိုင်ရန်အတွက် တြြောဵ
ေသာ စီမဳအုပ်ြေျုပ်မှု နည်ဵလမ်ဵမျာဵဆိုင်ရာ ေဆွဵေနွဵြေျက်မျာဵ၊ သာဓကမျာဵကို ေဖာ်ြပထာဵ
ပါသည်။
၄

FAO၏ စိုက်ပျိုဵေရအရည်အေသွဵလမ်ဵညွှန်ြေျက်ကို ၁၉၇၆ြေုနှစ်တင
ွ ် ပထမဆုဳဵထုတြ် ပန်ြေဲဴပပီဵ Irrigation

and Drainage Paper 29; 1985 တွင် သုေတသနရလဒ်မျာဵကို ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။

ငါဵ၊ ကမာေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေရလုပ်ငန်ဵကို တွင်ကျယ်စွာ အသုဳဵြပုလျှက်ရှိပပီဵ ငါဵေမွဵြမူြြေင်ဵနှငဴ် ငါဵသာဵ
ေဖာက်ရာတွင်

ေရပမာဏေြမာက်မျာဵစွာ

လိုအပ်ပါသည်။

ေမွဵြမူထာဵေသာ

ငါဵမျာဵနှငဴ်

ထိုငါဵတိက
ု့ ို စာဵသုဳဵမညဴ် လူသာဵတို့၏ ကျန်ဵမာေရဵအေပါ် ေဘဵဥပါဒ်မြဖစ်ေစရန်အတွက်
သငဴ်ေလျာ်ေသာ ေရအရည်အေသွဵအတိုင်ဵအတာတစ်ြေု ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိတင
ွ ် ငါဵ၊
ပုစွန်မျာဵကို ေရြေျိုြမစ်မျာဵအတွင်ဵနှငဴ် ကမ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသရှိ ေရြေျို၊ ေရငန်စပ်ေဒသမျာဵတွင်
ေမွဵြမူထာဵရှိပါသည်။ လွန်ြေဲဴေသာဆယ်စုနှစ်မျာဵအတွင်ဵ ကုန်ဵတွင်ဵပိုင်ဵမှ ငါဵ၊ ပုစွန်ထုတ်လုပ်
မှုသည်

တြဖည်ဵြဖည်ဵ

ြမငဴ်တက်လာပပီဵ

၁၉၈၀ြပညဴန
် ှစ်တွင်

တန်ြေျိန်

၃၀၀၀

ရှိရာမှ

၂၀၁၂ြေုနှစ်တွင် တန်ြေျိန် ၈၂၀၀၀၀ အထိ ြမငဴ်တက်ြေဲဴပါသည် (FAO 2016)။ ေရလုပ်ငန်ဵမျာဵ
သည် ဖွပဳ့ဖိုဵတိုဵတက်လျက်ရှိေသာ်လည်ဵ ေြမေအာက်ေရနှငဴ် ေရြေျိုမျာဵအတွငဵ် အာဟာရဓါတ်
လွန်ကဲေစသညဴ် ဆိုဵကျိုဵမျာဵကိုြဖစ်ေပါ်ေစပါ သည်။
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေရလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် သီဵသန့်ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေရအရည်
အေသွဵဆိုင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ မရှိေသဵပါ။ သို့ရာတွင် ေရလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် လိုအပ်ေသာ
ေရအရည်အေသွဵကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမှ ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵြဖငဴ် စဉ်ဵစာဵ
နိုင်ပါမည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် (World Bank 1999) မှ ထုတ်ေဝေသာ ေရလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်
ေရအရည်အေသွဵရင်ဵြမစ် (Source Water Quality for Aquaculture) နှငဴ် (Department of
Water Affairs and Forestry) မှ ထုတေ
် ဝေသာ ေတာင်အာဖရိက၏ စိုက်ပျိုဵေရဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵ

အတွက် ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာလမ်ဵညွှန်ြေျက် (South Africa’s Water Quality Guidelines
for Agricultural Use: Aquaculture) တိြု့ ဖစ်ပါသည်။
အပန်ဵေြဖအနာဵယူြြေင်ဵ
လူသာဵတို့သည် ေရရှိရာ ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် ေရကူဵြြေင်ဵ၊ ငါဵဖမ်ဵြြေင်ဵနှငဴ် ေလှေလှာ်ြြေင်ဵမျာဵ
ြပုလုပ်၍ အပန်ဵေြဖေပျာ်ရင
ွှ ်ကကပါသည်။ သို့ရာတွင် ေရထဲတွင် ရှင်သန်ေနေသာ ပိုဵမွှာဵမျာဵ၏
ထိေတွ့မှုအန္တရာယ်မှ

ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်

ေရစဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵသတ်မတ
ှ ်ရန်

လိုအပ်ပါ

သည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ထိုကဲဴသို့ေသာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵမရှိေသဵပါ။ နိုင်ငဳအမျာဵအြပာဵတွင်မူ
အပန်ဵေြဖမှုအတွက်

သီဵသန့်သတ်မှတထ
် ာဵေသာ

ေရအရည်အေသွဵ

စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ

ထွက်ရှိပပီဵြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် ၂၀၁၂ ြေုနှစ်တွင် United States Environmental
Protection

Agency

မှထုတ်ေဝေသာ

အပန်ဵေြဖမှုအတွက်

ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ

စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵ ၂၀၁၂ (Recreational Water Quality Criteria)၊ ေတာင်အာဖရိက အမျိုဵသာဵ
ေရအက် (South Africa the South African National Water Act, 1998)၊ ၂၀၁၂ြေုနှစ်တွင် Public
Health Agency of Canada မှ ထွက်ရှိေသာ ကေနဒါနိုင်ငဳ၏ အပန်ဵေြဖမှုအတွက် ေရအရည်
အေသွဵလမ်ဵညွှန်ြေျက် (Guidelines for Canadian Recreational Water Quality) နှငဴ် ၂၀၀၀
ြပညဴန
် ှစ်တွင် (Australian and New Zealand Environment and Conservation Council)
မှထွက်ရှိေသာ ကသစေကတဵလျနှငဴ် နယူဵဇီလန်အတွက် ေရြေျိုနှငဴ် ေရငန်ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ
လမ်ဵညွှန်ြေျက် (the Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water
Quality) တိြု့ ဖစ်ပါသည်။ ယြေုအစီရင်ြေဳစာတွင် ဥေရာပသမဂ္ဂ၊ ၂၀၁၆၏ ြေျိုဵေရဆိုင်ရာ မူေဘာင်
(EU Bathing Water Directive) အေကကာင်ဵကို အေသဵစိတ် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
ဥေရာပသမဂ္ဂ၏ ြေျုဵေရဆိ
ိ
ုင်ရာမူေဘာင် (EU Bathing Water Directive) [76/160/EEC] (2006/7/EC)
၂၀၀၆ြေုနှစ်တွင် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ထာဵေသာ ြေျိုဵေရဆိုင်ရာမူေဘာင်၌ အဖွဝ
ဲ့ င်နိုင်ငဳမျာဵမှ ကမ်ဵရိုဵတန်ဵ
နှငဴ် ကုန်ဵတွင်ဵေဒသရှိ

ြေျိုဵေရအရည်အေသွဵကို

ေစာငဴ်ကကညဴ်ရန်နှငဴ် ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင်

မစင်တွင် ပါဝင်ေသာ (intestinal enterococci နှငဴ် Escherichia coli) စသညဴ် ဘက်တီဵရီဵယာဵမျာဵကို
အနည်ဵဆုဳဵ အမျိုဵအစာဵနှစ်မျိုဵ စမ်ဵသပ်ေပဵရန် လိုအပ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ထို့အြပင်
အဖွဝ
ဲ့ င်နိုင်ငဳတို့သည် ေရကိုစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵပပီဵေနာက် ရရှိေသာအြေျက်အလက်မျာဵကို ြေျိုဵေရဆိုင်ရာ
အရည်အေသွဵနှငဴ် ကမ်ဵေြြေ စီမဳအုပ်ြေျုပ်မှုဆိုင်ရာအတွက် လူထုထဳ အသိေပဵအေကကာင်ဵကကာဵ
ရပါမည်။ ထိုအြေျက်အလက်မျာဵတွင် ညစ်ညမ်ဵမှုအမျိုဵအစာဵ၊ ြေျိုဵေရအရည်အေသွဵကို ထိြေိုက်ေစ
သညဴ် အေကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵနှငဴ် ေရသုဳဵစွဲသူတို့ ၏ ကျန်ဵမာေရဵအေပါ် အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မှု
(ေရဆိုဵမျာဵစွန့်ပစ်မ)ှု တို့ ပါဝင်ပါသည်။

စက်မှုလုပ်ငန်ဵ
စက်ရုဳမျာဵသည်

ထုတ်ကုန်မျာဵအတွက်

ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်

ေရကိလ
ု ိုအပ်ပါသည်။

ေရကို

အဓိကအာဵြဖငဴ် လည်ပတ်ထုတ်လုပ်ြြေင်ဵ (Processing)၊ ြပုြပင်ြြေင်ဵ (Treatment)၊ သန့်စင်ြြေင်ဵ
(Cleaning) နှငဴ် အေအဵြေဳြြေင်ဵ (Cooling) တို့တွင် အသုဳဵြပုပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေရကို အဓိက
သုဳဵစွဲေနသညဴ် လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍမျာဵမှာ - ေရအာဵလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ြြေင်ဵနှငဴ် သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵတို့ြဖစ်ပပီဵ
အြြောဵကဏ္ဍမျာဵမှာ သုဳဵစွဲမှုပမာဏ နည်ဵပါဵပါသည်။ (ဇယာဵ ၂.၂)
စဉ် စက်ရုဳအမျိုဵအစာဵ

အကကီဵ

အလတ် အေသဵ

၁

အစာဵအေသာက်နှငဴ် အေဖျာ်ယာမကာ

၂၈၅၆

၄၆၇၇

၁၉၅၈၀ ၂၇၁၁၃

၆၀.၉၃

၂

အထည်နှငဴ် အဝတ်အစာဵ

၅၀၂

၆၁၆

၁၁၄၀

၂၂၅၈

၅.၀၇

၃

ေဆာက်လုပ်ေရဵပစ္စည်ဵ

၇၁၈

၉၃၃

၁၉၈၀

၃၆၃၁

၈.၁၆

၄

တစ်ကိုယ်ရည်သုဳဵပစ္စည်ဵမျာဵ

၅၀၇

၄၅၆

၃၆၁

၁၃၂၄

၂.၉

၅

သုဳဵစွဲသူ ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၄၀

၈၄

၇၀

၂၉၄

၀.၆၆

၆

စာေပနှငဴ် အနုပညာ

၅၀

၁၄၅

၁၅၀

၃၄၅

၀.၇၈

၇

ကုန်ကကမ်ဵထုတ်လုပ်ြြေင်ဵ

၁၈၄

၁၈၁

၁၈၂

၅၄၇

၁.၂၃

၈

သတ္ရုနှငဴ် တွင်ဵထွက်ထုတ်လုပ်ြြေင်ဵ

၃၂၂

၅၂၀

၁၅၁၀

၂၃၅၂

၅.၂၉

၉

လယ်ယာသုဳဵပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၃

၂၅

၃၅

၇၃

၀.၁၆

၁၀ စက်ရုဳသုဳဵကိရိယာမျာဵထုတ်လုပ်ြြေင်ဵ

၂၂

၃၅

၃၈

၉၅

၀.၂၁

၁၁ စက်တပ်ယာဉ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၀၃

၃၈

၂၃

၁၆၄

၀.၃၇

၁၂

၅၅

၁၈

၂၆

၉၉

၀.၂၂

၂၂၅

၈၆၂

၅၁၁၄

၆၂၀၁

၁၃.၉၄

လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

၁၃ အေထွေထွ
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

စက်ရုဳသုဳဵ

ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ

စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ

စုစုေပါင်ဵ ရာြေိုင်နှုန်ဵ

မသတ်မှတ်ရေသဵပါ။

ထို့ေကကာငဴ် ဤအစီရင်ြေဳစာတွင် ေတာင်အာဖရိကေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာလမ်ဵညွှန်ြေျက် (South
African Water Quality Guidelines) မှ စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ေရသုဳဵစွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ
မျာဵ(South African Water Quality Guidelines http:// waternet.co.za/policy/legi.html)ကို ကိုဵကာဵ
ေရဵသာဵထာဵပါသည်။ ထိလ
ု ုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵတွင် စက်ရုဳမျာဵသည် ေရသုဳဵစွဲမှုလုပ်ငန်ဵစဉ် စနစ်အမျိုဵမျိုဵ
မျာဵဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုထာဵပပီဵ သုဳဵစွဲရန်ေရ၏ အရည်အေသွဵကကဳဴြေိုင်မှုကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါအြေျက်မျာဵ
ြဖငဴ် အကဲြဖတ်ထာဵပါသည်။

(၁)

စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ ထိြေိုက်ပျက်စီဵေစမှုအလာဵအလာ (ဥပမာ- တိုက်စာဵြြေင်ဵ၊ ပွန်ဵပဲဴြြေင်ဵ)၊

(၂)

ကုန်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ေပါ်ေပါက်နိုင်သညဴ် ြပဿနာမျာဵ (ဥပမာ- အနည်ကျြြေင်ဵ၊ အေရာင်
ေြပာင်ဵြြေင်ဵ)၊

(၃)

ထုတ်ကုန်အရည်အေသွဵ ကျဆင်ဵြြေင်ဵ (ဥပမာ- အရသာနှငဴ် အေရာင်အဆင်ဵေြပာင်ဵြြေင်ဵ)၊

(၄)

ရရှိသညဴ် ေရအရည်အေသွဵကို အသုဳဵြပုရြြေင်ဵေကကာငဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို သန့်စင်ရာ၌
ရှုပ်ေထွဵမှုရှိြြေင်ဵ။

စက်ရုဳမျာဵနှငဴ် ဖွပဳ့ဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရာ၌ လိုအပ်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြေိုက်မှုဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵ
(Environmental Impact Assessment) ဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကို သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝ
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊
ေဆာင်ရွက်ေနပါသည်

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ

တာဝန်ယူ

(http://www.burmalibrary.org/docs15/2013-03-draft_eia_rules-en.pdf)။

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေရအရည်အေသွဵနှငဴ် ေရပမာဏအေပါ် ဆိုဵကျိုဵသက်ေရာက်မှုရှိသညဴ် အဓိကစက်မှု
လုပ်ငန်ဵ (၂) မျိုဵကို ေအာက်တွင် ဆက်လက်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
ေရအာဵလျှေပ်စစ်ထုတ်လုပ်ြြေင်ဵ
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် နုန်ဵအနည်ကျနှုန်ဵြမငဴ်မာဵြြေင်ဵေကကာငဴ် ေရအာဵလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ေနသညဴ်ဆည်မျာဵ
ကို စီမဳြေန့်ြေွဲရာတွင် အြေက်အြေဲြဖစ်ေစပါသည်။ နုန်ဵအနည်မျာဵေကကာငဴ် ဆည်၏ ေရသိုေလှာင်နိုင်မှု
ပမာဏ ကျဆင်ဵြြေင်ဵနှငဴ် တာဘိုင်မျာဵကို ပျက်စီဵေစြြေင်ဵြဖငဴ် ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵကို ြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။
ေရအာဵလျှပ်စစ်ထုတ်ယူသုဳဵစွဲြြေင်ဵသည် ြပန်လည်ြပညဴ်ပဖိုဵပမဲစွမ်ဵအင်ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်
လူမှု စီဵပွာဵေရဵအေပါ် ဆိုဵကျိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵစွာရှိပါသည်။ ေရအာဵလျှပ်စစ်သည် အြမငဴ်မှ အရှိန်
အဟုန်ြမငဴ်စွာ ကျေနသညဴ် ေရမှရယူေသာ စွမ်ဵအင်မျိုဵြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵ၏ထုတ်လုပ်နိုင်မှုပမာဏသည်
ေရစီဵနှုန်ဵနှငဴ် အြမငဴတ
် ည်ရှိမှုအေပါ် မူတည်ပါသည်။ IPCC သည် ေရကိုအသုဳဵြပု၍ လျှပ်စစ်ထုတ်ယူ
ရာ၌ အသုဳဵြပု သညဴန
် ည်ဵပညာမျာဵကို နှိုင်ဵယှဉ်ေရဵသာဵထာဵပါသည် (Sims et al.2007)။ စွမ်ဵအင်
တစ်ယူနစ် ထုတ်လုပ်ရန် သုဳဵစွဲရေသာေရပမာဏတိက
ု့ ို နှိုင်ဵယှဉ်သုဳဵသပ်၍ ေရသဳသရာလည်ြြေင်ဵကို
ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵထာဵရာ အြမငဴ်မှ ေရအာဵလျှပ်စစ်ထုတ်ယူရာတွင် သုဳဵစွဲရေသာ ေရပမာဏသည်
ပိုမိုမျာဵြပာဵပပီဵ အနိမဴ်ပိုင်ဵတွင်မူ ေရသုဳဵစွဲမှုသည် 0m3/MWH သာရှပ
ိ ါသည်။ အမျာဵကိန်ဵ (High Value)
သည် ဆည်မျာဵမှ ေရေငွြ့ပန်မှု ြမငဴမ
် ာဵြြေင်ဵကို ေဖာ်ြပပပီဵ အနည်ဵကိန်ဵ(Low Value)သည် ေရစီဵနှုန်ဵကို
ေဖာ်ညွှန်ဵထာဵပပီဵ သိုေလှာင်ေရမရှိေသာ (သိ)ု့ ြမစ်ေရစီဵမှု အကန့်အသတ်သာရှိသညဴ် ေရအာဵလျှပ်စစ်
ဓါတ်အာဵေပဵစက်ရုဳမျာဵအတွက်

တွက်ြေျက်ထာဵြြေင်ဵြဖစ်ပါသည်။

ေရအာဵလျှပ်စစ်ထုတ်ယူရန်

အတွက် လိုအပ်သညဴ် ေရပမာဏသည် ြမစ်ဖျာဵေဒသတွင် ေရသွင်ဵထာဵေသာလယ်ယာပမာဏမျာဵ

နှငဴတ
် ိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်ေနပပီဵ

ြမစ်ေအာက်ပိုင်ဵ

ေရရရှိနိုင်မှုပမာဏကို

ေရအာဵလျှပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ြြေင်ဵေကကာငဴ်
နုန်ဵမျာဵပို့ြေျြြေင်ဵ

၊

ဇီဝမျိုဵစုဳမျိုဵကွဲမျာဵဆုဳဵရှုဳဵြြေင်ဵ၊

ေရ၏အရည်အေသွဵကျဆင်ဵြြေင်ဵ၊

ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵြဖစ်ေပါ်ြြေင်ဵ၊

သက်ေရာက်ေစပါသည်။

ငါဵမျာဵသွာဵလာရာတွင်

ေရအရင်ဵအြမစ်

အဟန့်အတာဵြဖစ်ြြေင်ဵ၊

ဆည်အတွင်ဵ

ေနရာေဒသမျာဵတွင်
ြမစ်လမ်ဵေကကာင်ဵ

ေြပာင်ဵြြေင်ဵနှငဴ် ေြမေနရာေြပာင်ဵလဲြြေင်ဵ၊ ဆည်မျာဵအတွင်ဵ အပင်မျာဵပုပ်သိုဵေဆွဵေြမဴြြေင်ဵေကကာငဴ်
ဖန်လုဳအိမ်ဓါတ်ေငွြ့ပင်ဵြဖစ်သညဴ်

မီသိန်ဵဓါတ်ေငွထ
့ ွက်ရှိြြေင်ဵစသညဴ်

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုဵကျိုဵသက်

ေရာက်မှုတို့ကို ြဖစ်ေစပါသည်။ လူေနအိမ်မျာဵ၊ လယ်ယာမျာဵထဲသို့ ဆည်မှ ေရလွှမ်ဵမိုဵဝင်ေရာက်ြြေင်ဵ
ေကကာငဴ် အသက်ေမွဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ် ထိြေိုက်ေစသညဴ်အြပင် ြပန်လည်ေနရာြေျထာဵရာတွင်လည်ဵ
စိန်ေြေါ် မှုမျာဵစွာ ရှိေနသညဴ်အတွက် လူမှုစီဵပွာဵေရဵ ဆိုဵကျိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵလည်ဵရှိပါသည်။
ေရအာဵလျှပ်စစ်ထုတ်ယူသုဳဵစွဲေနေသာ ြမစ်မျာဵအတွက် စီမဳကိန်ဵေရဵဆွဲြြေင်ဵနှငဴ် စီမဳအုပ်ြေျုပ်လုပ်ကိုင်မှု
တို့အြပင် ဓါတ်အာဵေပဵစက်ရုဳမျာဵ လည်ပတ်ေနမှုကို ြေျိန်ညှိြြေင်ဵြဖငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် ေဂဟစနစ်
ဆိုင်ရာ

အကျိုဵေကျဵဇူဵမျာဵ

ြဖစ်ထွန်ဵလာမည်

ြဖစ်ပါသည်။

ထို့အြပင်

၄၀မီဂါဝပ်အထက်

ေဆာင်ရွက်ရန်ရှိသညဴ် စက်ရုဳမျာဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ် သိသာထင်ရှာဵစွာ ထိြေိုက်ေစနိုင်ေသာ
စက်ရုဳမျာဵ(သို့မဟုတ)် ေဒသြေဳလူထု၏ လိုအပ်ြေျက်နှငဴ် မကိုက်ညီေသာ စက်ရုဳမျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်
ထိြေိုက်မှုဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵ ြပုလုပ်ရပါသည်။ ေရအာဵလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ြြေင်ဵေကကာင်ဴ ေပါ်ေပါက်လာေသာ
ဆိုဵကျိုဵမျာဵကို ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵ (Mitigation Measures)ရှိေသာ်လည်ဵ
စွမ်ဵအင်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကိုမူ ေလျာဴြေျထာဵြြေင်ဵ မရှပ
ိ ါ။ ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစသညဴ် နည်ဵလမ်ဵ
မျာဵဆိုသည်မှာ

ဆိုဵကျိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵ

သက်သာေစသညဴ်

စီမဳြေျက်မျာဵအာဵ

ေြေါ်ဆိုပပီဵ

ေရကကီဵေရလျှဳနိုင်သညဴ် အတိုင်ဵအတာကို ေလျှာဴြေျနိုင်ြြေင်ဵနှငဴ် ေလျာ်ေကကဵေငွေပဵအပ်ြြေင်ဵတို့ပါဝင်
ပါသည် (Trussart et al., 2012)။ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵမှ ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို
ြမစ်ေကကာင်ဵေဂဟစနစ် အေြြေအေနမျာဵ ေကာင်ဵမွန်ေစရန်အတွက် ေရဵဆွဲထာဵပပီဵ အြေျို့နည်ဵလမ်ဵ
မျာဵမှာ ေြမယာအသုဳဵြေျနှငဴ် အြြောဵလူမှုေရဵအရအေရဵပါေသာ ေနရာမျာဵတွင် အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရွကရ
် န် ေရဵဆွဲထာဵပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာေဘဵအန္တရာယ်မျာဵကို ေလျာဴြေျသညဴ်
အေရဵအကကီဵဆုဳဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵတွင် စီဵဆင်ဵေရ လိုအပ်ြေျက် ( Demand for Environmental Flow)၊
ဆည်တမဳအြမငဴသ
် တ်မှတ်ြေျက်၊

ငါဵသွာဵရာလမ်ဵေကကာင်ဵ၊

ငါဵဝင်ေပါက်မျာဵတည်ေဆာက်ြြေင်ဵ၊

ငါဵတက်ငါဵဆင်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ် စာဵကျက်ေနရာမျာဵ သတ်မှတ်ေပဵြြေင်ဵတိုပ
့ ါဝင်ပါသည် (Thaulow et al.
2016; Trussart et al. 2002)။ ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစသညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵသည် ေရေကကာင်ဵအ
ေြြေအေန အမျိုဵမျိုဵအေပါ် မူတည်၍ လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ဆိုဵကျိုဵြဖစ်ေစမှုအတွက် ေလျာ်ေကကဵ
ေပဵအပ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵအမျိုဵမျိုဵရှိေသာ်လည်ဵ အတိုင်ဵအတာတစ်ြေုအထိသာ ဆိုဵကျိုဵမျာဵကို
ေလျာဴနည်ဵေစပါသည်။

သတ္တုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ
သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵကို ြမန်မာဘုရင်မျာဵလက်ထက်ကပင် ေဆာင်ရွက်ြေဲဴကကပပီဵ ေကျာက်မျက်ရတနာ၊
ေရွှ၊ ေငွ၊ ပယင်ဵ၊ ြေေနာက်စိမ်ဵ၊ ေကာဴပါဵဆာလဖိတ်တူဵေဖာ်ြြေင်ဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ ရှည်လျာဵသညဴ်
သမိုင်ဵအစဉ်အလာ ရှြေ
ိ ဲဴပါသည်။ သမိုင်ဵမှတ်တမ်ဵမျာဵအရ ေဖာ်ြပပါအြေျို့သတ္ရုမျာဵကို

၁၅ရာစု

ကတည်ဵကပင် တူဵေဖာ်ထုတ် လုပ်ြေဲဴပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳသည် ကမ္ဘာေပါ်တွင် ေကျာက်စိမ်ဵ
အမျာဵဆုဳဵထုတ်လုပ်သညဴ် နိုင်ငဳြဖစ်ပပီဵ ပတ္ရြမာဵ၊ နီလာနှငဴ် စိန်တို့ကိုလည်ဵ အတိုင်ဵအတာတစ်ြေုထိ
ထုတ်လုပ်ပါသည်။ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု အစိုဵရဌာန (US Department of State) ၏ထုတ်ြပန်
ြေျက်အရ

၂၀၁၀ြပညဴ်နှစ်၌

ရှိေသာတွင်ဵထွက်

ကမ္ဘာတစ်ဝန်ဵလုဳဵ၌

တင်ပို့ြြေင်ဵစုစုေပါင်ဵ၏

အဖိုဵတန်တွင်ဵထွက်နှငဴ်

၁၀ရာြေိုင်နှုန်ဵသည်

http://www.azomining.com/Article.aspx?ArticleID=20)။

တန်ဖိုဵအသငဴ်အတငဴ်

ြမန်မာနိုင်ငဳမှြဖစ်သည်

(ref

ေကျာက်မျက်ရတနာတူဵေဖာ်ြြေင်ဵအြပင်

သတ္ရုမျာဵတူဵေဖာ်ြြေင်ဵသည်လည်ဵ အေရဵပါေသာလုပ်ငန်ဵတစ်ြေု ြဖစ်ပါသည်။ နီကယ်၊ ေကကဵနီ၊
အပဖိုက်နက်၊

molybdenumနှငဴ်

ရရှဆ
ိ ဲြဖစ်ပါသည်။

အြြောဵရှာဵပါဵေသာ

သတ္ရုတွင်ဵဦဵစီဵဌာန

(ယြေင်

သတ္ရုမျာဵကို

လက်ရှိတွင်

သတ္ရုတွင်ဵဝန်ကကီဵဌာန)၏

တူဵေဖာ်

ရည်ရွယ်ြေျက်မှာ

ြပည်တွင်ဵတွင်ဵထွက်နှငဴ် သတ္ရုလိုအပ်ြေျက်ကို ြဖညဴ်ဆည်ဵရန်နှငဴ် ြပည်ပတင်ပို့မှုကို တိုဵြမငဴ်ရန်နှငဴ်
စီမဳကိန်ဵမျာဵတွင်

ြပည်ပနှငဴ်

ပူဵေပါင်ဵလုပ်ကိုင်ရန်တို့အတွက်

သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵကို

တိုဵြမငဴ်

ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ တူဵေဖာ်ရရှသ
ိ ညဴ် သတ္ရုတွင်ဵထွက်အတိုင်ဵအတာပမာဏကို ြေန့်မှန်ဵ
နိုင်ရန်ြေက်ြေဲပါသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ ြေွငဴ်ြပုပပီဵေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵအကျဉ်ဵြေျုပ်ကို သတ္ရုတွင်ဵဦဵစီဵ
ဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ေရဵသာဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ေနာက်ဆက်တွဲ- စ (Appendix F) တွင်
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵထွက်လုပ်ငန်ဵမှ

တူဵေဖာ်သညဴ်

ပမာဏကို

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။

၂၀၁၆နှငဴ်

၂၀၁၇ြေုနှစ်တွင် ြမန်မာတာဝန်ရှိသူမျာဵ၏ ေြပာကကာဵြေျက်အရ (personel communication with
Myanmar authorities 2016, 2017) ြေွငဴ်ြပုြေျက်မရဘဲ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အေသဵစာဵသတ္ရု
တူဵေဖာ်ြြေင်ဵမျာဵ ရှိေနပပီဵ တူဵေဖာ်သညဴ် ပမာဏကို ြေန့်မှန်ဵနိုင်ရန်မှာ ြေက်ြေဲပါသည်။
သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵတွင်

ေရပမာဏအေြမာက်အမျာဵ

ညစ်ညမ်ဵေရနှငဴ် ကန်မျာဵမှစိမဴ်ဝင်သည်ဴ

ေရဆိုဵမျာဵသည်

သုဳဵစွဲရပပီဵ

၎င်ဵမှစွန့်ပစ်သညဴ်

လုပ်ငန်ဵတည်ေနရာ ေအာက်ဘက်ရှိ

ေရထုကို ညစ်ညမ်ဵေစပါသည်။ သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵေကကာငဴ် ေရအရည်အေသွဵအေပါ် ထိြေိုက်သညဴ်
အတိုင်ဵအတာသည် ေြမေနရာအေနအထာဵ၊ တူဵေဖာ်မညဴ်တွင်ဵထွက်၏ေကျာက်ဖစ
ွဲ့ ည်ဵပုဳ၊ ထုတ်ယူ
အသုဳဵြပုမညဴ်

နည်ဵပညာ၊

ကျွမ်ဵကျင်မှု၊

ဗဟုသုတနှငဴ်

ကုမ္ပဏီမျာဵ၏သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်

အေပါ်ထာဵရှိေသာ ကတိကဝတ်မျာဵအေပါ် မူတည်ပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ
မျာဵ သက်ေရာက်စိုဵမိုဵမှုကို ေစာငဴ်ကကညဴ်ြြေင်ဵသည် အေရဵပါပါသည်။ သတ္ရုတူဵေဖာ်ရာ၌ ထွက်ရှိ

လာေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵသည်

ေရထုကိည
ု စ်ညမ်ဵေစပပီဵ

၎င်ဵကိစ
ု ီမဳအုပ်ြေျုပ်နိုင်ရန်အတွက်

သတ္ရုတွင်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵေနာက် ပုဳမှန်အာဵြဖငဴ် ဆယ်စုနှစ်မျာဵစွာ ကကာြမငဴ်သန့်စင်ရပါသည်။
သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵသည် ေရအရည်အေသွဵအေပါ် ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ထိြေိုက်ေစပါသည်(၁) သတ္တုမိုင်ဵမှအက်စစ်ယိုစီဵမှု (Acid Mine Drainage)
ေြမေပါ်၊

ေြမေအာက်သတ္ရုတွင်ဵမျာဵတွင်

တူဵေဖာ်ြြေင်ဵေကကာငဴ်

၎င်ဵတို့သည်

ဆာလဖိုက်သတ္ရုပါဝင်ေသာ

ေကျာက်တုဳဵမျာဵကို

ေရနှငဴ်ေအာက်ဆီဂျင်တို့နှငဴ် ဓါတ်ြပုေသာအြေါ ဆာလဖျူရစ်

အက်စစ်ကို ြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ ထိုအက်စစ်သည် မိုဵေရ(သိ)ု့ အြြောဵြဖတ်သန်ဵစီဵဆင်ဵေသာေရတို့
နှငဴ်အတူ ဆက်လက်စီဵဆင်ဵ ေသာအြေါ အနီဵနာဵရှိ ေြေျာင်ဵ၊ ြမစ်၊ ကန်နှငဴ် ေြမေအာက်ေရတို့တွင်
စီဵဝင်ေရာေနှာသွာဵပါသည်။
(၂) သတ္တုမျာဵညစ်ညမ်ဵြြေင်ဵ (Heavy Metal Contamination)
သတ္ရုမျာဵညစ်ညမ်ဵြြေင်ဵသည်
စသညဴ်သတ္ရုမျာဵကို

အာဆင်ဵနစ်၊

ကိုေဘာဴ၊

ေကကဵနီ၊

ေြမေပါ်၌တူဵေဖာ်ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ကက်မီယန်၊

ြေဲ၊

ေငွ၊

သွပ်

ေြမေအာက်လိုဏ်ဂူမျာဵြပုလုပ်၍

တူဵေဖာ်ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ ေရြဖငဴ် ထိေတွရ
့ ာမှ ြဖစ်ေပါ်လာပါသည်။
(၃) ဓါတုညစ်ညမ်ဵြြေင်ဵ (Processing Chemicals Pollutions)
ဤညစ်ညမ်ဵမှုသည်

သတ္ရုတူဵေဖာ်ရာတွင်

အသုဳဵြပုေသာ

ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵ

(ဆိုင်ယာနိုက်နှငဴ်

သတ္ရုရိုင်ဵကို ဖယ်ထုတ်သန့်စင်ရာ၌ အသုဳဵြပုေသာ ဆာလဖျူရစ်အက်စစ်) တို့သည် အနီဵရှိ ေရထုထဳ
ဖိတ်စင်ြြေင်ဵ၊ စိမဴ်ဝင် ြြေင်ဵေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်ြြေင်ဵြဖစ်သည်။
(၄) တိုက်စာဵြြေင်ဵနှငဴ် အနည်ကျြြေင်ဵ (Erosion and Sedimentation)
သတ္ရုရိုင်ဵကို ရှာေဖွတူဵေဖာ်ြြေင်ဵသည် ေြမသာဵနှငဴ် ေကျာက်မျာဵအာဵ ထိြေိုက်ပျက်စီဵေစပါသည်။
လုဳေလာက်ေသာ
စုပထ
ုဳ ာဵေသာ

ကကိုတင်ကာကွယ်မှုနှငဴ်

ေြမသာဵတို့သည်

ထိန်ဵြေျုပ်ေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵ

တိုက်စာဵြြေင်ဵေကကာငဴ်

ေြေျာင်ဵမျာဵ၊

မရှိေသာအြေါ
ြမစ်မျာဵနှငဴ်

တူဵယူ

ကန်မျာဵထဳ

အနည်ကျစီဵဝင်သွာဵပါသည်။ သတ္ရုရိုင်ဵသည် ေရွှ၊ ေကကဵနီကဲဴသို့ေသာ အဖိုဵတန်သတ္ရုမျာဵ (သို့မဟုတ)်
ေကျာက်မီဵေသွဵကဲဴသို့ေသာ တွင်ဵထွက်သတ္ရုတို့ ပါဝင်ေသာ ေကျာက်တုဳဵမျာဵြဖစ်ပါသည်။
သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မှုအာဵ ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵ (Risk Assessment)
နှငဴ် ေလျာဴြေျသညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ (Abatement Measures) တို့ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်

လိုအပ်ပါသည်။ အကိုဵအကာဵရှာေဖွရန်မှာ Alaskans for Responsible Mining 2004; Environmental
Mining Council of BC, 2000. ြဖစ်ပါသည်။

အြေန်ဵ(၃)

ဥေရာပသမဂ္ဂ ေရမူေဘာင်အာဵအေြြေြေဳ၍ ေဂဟစနစ်အေြြေအေနမျာဵ
ေလဴလာစူဵစမ်ဵရာတွင် ပါဝင်သညဴ် ေရအရည်အေသွဵဆိင
ု ်ရာ စဳြေျန်ိ စည
ဳ န
ွှ ဵ် မျာဵ
၃.၁

နိဒါန်ဵ

အြေန်ဵ(၂)တွင် ေရအသုဳဵြပုမှုစဳြေျိန်စဳညွှန်ဵ (water use criteria)ကို ေဖာ်ြပြေဲဴပပီဵေနာက် ယြေုအြေါ ေရ၏
ေဂဟစနစ်အေြြေအေနမျာဵ ေလဴလာဆုဳဵြဖတ်ရန်အတွက် လိုအပ်ေသာစဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵကို ဆက်လက်
ေဖာ်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဂဟဆိုင်ရာအေြြေအေနမျာဵဆိုသည်မှာ ေရြေျို၊ ေရငန်ရှိ ဇီဝအြေျက်
အလက်မျာဵ အေြြေအေနကို ဆိုလိုပါသည်။ ေရအရင်ဵအြမစ်မျာဵနှငဴ် ေဂဟစနစ်မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵ
ကာကွယ်ရန်အတွက် ေဂဟဆိုင်ရာစဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ လိုအပ်ပါသည်။ ၁၉၉၀ြပညဴ်နှစ်လွန်ကာလမျာဵ
တွင် ကမ္ဘာနှငဴ်အဝန်ဵ ေပါ်ေပါက်ြေဲဴေသာ ေဂဟစနစ်နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ြပဿနာရပ်မျာဵအေပါ်
သိရှသ
ိ ေဘာေပါက်လာကကပပီဵ ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်ဵနိုင်ရန် သေဘာတူညီြေျက်မျာဵနှငဴ် ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵမျာဵစွာ
ေပါ်ေပါက်လာြေဲဴပါ သည်။ ၁၉၇၂ြေုနှစ် တွင် အေမရိကန် သန့်ရှင်ဵေသာေရအက် (US Clean Water Act)
ေပါ်ေပါက်ြေဲဴပပီဵ ၂၀၀၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင် (European Water Framework
Directive) ထွက်ေပါ်ပါသည်။ (Hering et al, 2010)။
အလာဵတူေပါ်ထွက်လာေသာ မူေဘာင်မျာဵမှာ ေရအရင်ဵအြမစ် ဘက်စုဳစီမဳအုပ်ြေျုပ်ြြေင်ဵ လမ်ဵညွှန်ြေျက်
UNESCO IWRM Guideline (IHP and NARBO, 2009), the Network of Asian River Basin Organization
(NARBO) (Asian Development Bank 2015) နှငဴ် မဲေြေါင်ြမစ်ေကာ်မရှင်၏ ေရအရင်ဵအြမစ်
ဘက်စုဳစီမဳအုပ်ြေျုပ်ြြေင်ဵမူေဘာင် the IWRM Framework of the Mekong River Commission (Mekong
IWRM Project 2010), Nesheim & Platjouw (2016) တို့ြဖစ်ပါသည်။
အမျိုဵသာဵအဆငဴ်ေရအရင်ဵအြမစ်ေကာ်မတီမှ ၂၀၁၄ြေုနှစ်တွင် ြမန်မာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ အမျိုဵသာဵ
အဆငဴ်

ေရဥပေဒလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်

(ေနာက်ဆက်တွ-ဲ ြေ)

ထွက်ရှိြေဲဴပါသည်။

ထိုမူေဘာင်သည်

မူဝါဒဆိုင်ရာ လမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တစ်ြေုြဖစ်ပပီဵ ရည်မှန်ဵြေျက်ပန်ဵတိုင်(၃)ရပ်မှာ (၁) ေရကိုဘက်စုဳ
အသုဳဵြေျရာတွင် ြမန်မာဴေရအရင်ဵအြမစ်မျာဵြဖစ်ကကေသာ ြမစ်၊ ေြေျာင်ဵ၊ အင်ဵ၊ အိုင်နှငဴ် ေြမေအာက်
ေရေကကာမျာဵ ဖွပဳ့ဖိုဵရှင်သန် အရှည်တည်တဳဴရန်၊ သန့်ရှင်ဵစင်ကကယ်ေသာ ေရရရှိနိုင်ရန်နှငဴ် ေရကို
အကျိုဵရှိစွာ အသုဳဵြေျနိုင်ေစရန် (၂) နိုင်ငဳသူ၊ နိုင်ငဳသာဵမျာဵအာဵလုဳဵ တက်တက်ကကကကနှငဴ် ပငိမ်ဵြေျမ်ဵစွာ
ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် (၃) အစိမ်ဵေရာင် စီဵပွာဵေရဵစနစ်ကို လျှင်ြမန်စွာ အရှိန်အဟုန်
ြမှငဴ်တင်ေပဵပပီဵ

အစိမ်ဵေရာင်ဖွပဳ့ဖိုဵတိုဵတက်ေရဵကို

အြေျိန်တိုတိုအတွင်ဵ

အထေြမာက်ေစရန်

တို့ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ အမျိုဵသာဵအဆငဴ် ေရဥပေဒလမ်ဵညွှန် မူေဘာင်တွင် ြမန်မာဴ

ေရထုနှငဴ် ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသမျာဵ၏ ေဂဟစနစ်အေြြေအေနမျာဵ ေကာင်ဵမွန်ေစရန် အဓိက ရည်ရွယ်ြေျက်
(၇)ြေျက် ြေျမှတ်ထာဵပပီဵ ေရအရည်အေသွဵအာဵ ေဖာ်ညွှန်ဵြပသသညဴ် အြေျက်(၄) ြေျက်ကို ထညဴ်သွင်ဵ
ထာဵပါသည်။
ဥေရာပသမဂ္ဂ

ေရမူေဘာင်၏

ရည်ရွယ်ြေျက်မှာ

ဥေရာပတိုက်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ

ေြမေပါ်ေရ

(ြမစ်မျာဵ၊ ကန် မျာဵ၊ ေရြေျိုေရငန်စပ်ေနရာမျာဵ၊ ကမ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသမျာဵ)နှငဴ် ေြမေအာက်ေရအတွက်
ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယေ
် ရဵ မူေဘာင်တစ်ြေုြေျမှတ်ရန်ြဖစ်ပါသည် (European Commission 2000)။
ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ အဓိက ရည်မှန်ဵြေျက်မျာဵမှာ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ၂၀၁၅ြေုနှစ်တွင် ေြမေပါ်ေရနှငဴ်
ေြမေအာက်ေရအာဵလုဳဵသည် ေကာင်ဵမွန်ေသာ အေြြေအေနရရှရ
ိ န်နှငဴ် ထိုအေြြေအေနကို ဆက်လက်
ထိန်ဵထာဵနိုင်ရန်၊ ညစ်ညမ်ဵဆုတ်ယုတ်ြြေင်ဵမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်နှငဴ် ေရအရည်အေသွဵေကာင်ဵမွန်စွာ
တည်ရှိေနေသာေနရာမျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵ ကာကွယ်ရန်တို့ြဖစ်ပါသည်။ ထို့ေကကာငဴ် ဤမူေဘာင်သည်
ေရေဂဟစနစ်နှငဴ် ေြမေအာက်ေရအေြြေအေနအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ြြေင်ဵနှငဴ် ဖွပဳ့ဖိုဵတိုဵတက်ြြေင်ဵ
အြပင် ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသဘက်စုဳ စီမဳအုပ်ြေျုပ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်

(Integrated River Basin Management

Process) ကို အသုဳဵြပုပပီဵ ေရရှည်ထိန်ဵသိမ်ဵ ကာကွယ်ြြေင်ဵြဖငဴ် စဉ်ဆက်မြပတ်တည်တဳဴေစေသာ
ေရအသုဳဵြေျမှုကို ရရှိေစပါသည်။ မူေဘာင်သည်

ေရထုညစ်ညမ်ဵမှုြပဿနာ ကကီဵမာဵြြေင်ဵအေပါ်

စိုဵရိမ်စိတ်ြမငဴ်တက်ေနေသာ ဥေရာပနိုင်ငဳသာဵမျာဵနှငဴ် တစ်ြေုစီ ကွဲြပာဵေနေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ
ေကကာငဴ် ေပါ်ထွက်လာြြေင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ ဤမူေဘာင်သည် ပထဝီဝင်အေနအထာဵနှငဴ် ဇလေဗဒ
ဆိုင်ရာအြေျက်အလက်မျာဵကို အသုဳဵြပုေသာ ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသ ေရစီမဳြေန့်ြေွမ
ဲ ှုစနစ်ြဖစ်ပပီဵ အုပ်ြေျုပ်ေရဵနှငဴ်
နိုင်ငဳ ေရဵဆိုင်ရာ အေကကာင်ဵအရာမျာဵ ထညဴ်သွင်ဵအသုဳဵြပုြြေင်ဵမရှိပါ။
ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်နှငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ အမျိုဵသာဵအဆငဴ် ေရဥပေဒလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်
တို့သည်

ရည်မှန်ဵြေျက်ပန်ဵတိုင်မျာဵနှငဴ်

ြေျဉ်ဵကပ်ပုဳနည်ဵလမ်ဵမှာ

ဆင်တူပါသည်။

ဥေရာပ

သမဂ္ဂေရမူေဘာင်၏ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵ၌ စမ်ဵသပ်အသုဳဵြပုြြေင်ဵြဖငဴ်
ြမန်မာဴေရမူေဘာင်အတွက်

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်လမ်ဵညွှန်ြေျက်မျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ

တွင် အေတွအ
့ ကကုဳေကာင်ဵမျာဵ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်တွင်ပါဝင်ေသာ ေဖာ်ြပြေျက်အြပညဴ်အစုဳနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ (http://ec.
europa.eu/environement/water/index_en.htm) နှငဴ် အြြောဵဆက်စပ်သညဴ် လမ်ဵညွှန်စာတမ်ဵမျာဵအာဵ
WFD (2003, 2005) တွင် ရှာေဖွနိုင်ပါသည်။ ထို့အြပင် ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်၏ အဓိကကျသညဴ်
အြေျက်မျာဵနှငဴ် ဘုဳအေကာင်အထည်ေဖာ်သညဴ် မဟာဗျုဟာ အကျဉ်ဵြေျုပ် (overview of the Common
Implementation Strategy) တို့ကို Nesheim & Platjouw (2016) တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။

ဤအြေန်ဵတွင် ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်၏ ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵ (Characterisation)၊
ေရအတန်ဵအစာဵြေွဲြြောဵြြေင်ဵနှငဴ်

ေရအရည်အေသွဵေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵြြေင်ဵ

(Classification

and

Monitoring of water bodies) တို့ကို အတိုြေျုပ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။

၃.၂။

ေရသွငြ် ပင်လက္ခဏာေဖာ်ထတ
ု ်ြြေင်ဵ (Characterisation)

ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်အရ ေဂဟစနစ်ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵကို ေရအမျိုဵအစာဵတစ်ြေုြေျင်ဵအလိုက် (type
specific) ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ေရ၏ရူပဆိုင်ရာအရည်အေသွဵမျာဵနှငဴ် ရုပ်သွင်
အြေျက်အလက်မျာဵ

(ဆာဵငန်နှုန်ဵ၊

ထုဳဵဓါတ်ပါဝင်နှုန်ဵ၊

ေြမေနရာအရွယ်အစာဵ၊

အနိမဴ်/အြမငဴ်)

ကိုအေြြေြေဳ၍ အုပ်စုြေွဲြြောဵရပါမည်။ အဆိုပါ ေဂဟစနစ်ဆိုင်ရာ အေြြေြေဳအြေျက်မျာဵသည် သဘာဝ
မူလအေနအထာဵမျာဵ (Reference Conditions) တစ်ြေုစီ၏ အေြြေအေနကွဲြပာဵမှု အသီဵသီဵကို
ေဖာ်ထုတ်ေပဵပါသည်။ ေရအမျိုဵအစာဵအလိုက် (water body type) ြေွဲြြောဵအသုဳဵြပုြြေင်ဵသည်
ေရစီမဳြေန့်ြေွဲသူတို့အတွက်အရိုဵရှင်ဵဆုဳဵနှငဴ် အသငဴ်ေတာ်ဆုဳဵနည်ဵလမ်ဵြဖစ်ပပီဵ ြပည်သူလူထုသည်လည်ဵ
သဘာဝအေနအထာဵအလိုက်

ေရေနမျိုဵစိတ်မျာဵ

ကွဲြပာဵမှုကို

ပိုမန
ို ာဵလည်သေဘာေပါက်ေစ၍

ြပန်လည်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵတွင် အေထာက်အကူြပုေစပါသည် (Hering et al. 2010)။
ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင်

ေဒသပထဝီဝင်အြေျက်အလက်၊

ဇီဝအရည်

အေသွဵ၊ ဓါတုနှငဴ် ရူပဆိုင်ရာအြေျက်အလက်မျာဵ၊ ရူပ-ရုပ်သွင်ဆိုင်ရာအေနအထာဵနှငဴ် တြေါတရဳ
ကျွမ်ဵကျင်သူ၏ ဆုဳဵြဖတ်ြေျက်အာဵ အေြြေြေဳသညဴ် ေရထုအမျိုဵအစာဵကနဦဵ သတ်မှတ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ
တိသ
ု့ ည် အေြြေြေဳအကျဆုဳဵ အြေျက်မျာဵြဖစ်ပါသည်။ ထို့အြပင် ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာ ေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵ
လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ေဒသတွင် အဓိကကျေရာက်ေနေသာ ဖိအာဵမျာဵအာဵ ေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵ၊ ေရအမျိုဵအစာဵ
ကနဦဵအမျိုဵအစာဵြေွဲြြောဵြြေင်ဵနှငဴ်

အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မှုအာဵ

ဆန်ဵစစ်ေလဴလာြြေင်ဵတို့ကို

ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကန်မျာဵ၊

ြမစ်မျာဵအတွက်

ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင်

ပါဝင်သညဴ်

အဓိကအြေျက် မျာဵကို ေအာက်တွင် အတိုြေျုပ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်၃.၂.၁

ေရအမျုဵအစာဵသတ်
ိ
မှတ်ြြေင်ဵ (Identification of water bodies)

ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်၏

ပထမအဆငဴ်တွင်

ေရအမျိုဵအစာဵအာဵလုဳဵကို

ေရွဵြေျယ်သတ်မှတ်ရန်နှငဴ် အုပ်စုြေွဲရန်ြဖစ်ပါသည်။ (၁) ကန် - ကုန်ဵတွင်ဵေြမေပါ်ေရ (၂) ြမစ် ကုန်ဵတွင်ဵစီဵဆင်ဵေနေသာ ေရထု (၃) ေြမေအာက်ေရ - ေြမမျက်နှာြပင်ေအာက်တွင်ရှိေသာ ေရမျာဵ
အာဵလုဳဵ (၄) ေရြေျိုေရငန်စပ်မျာဵ - ြမစ်ဝနာဵတွင်ေတွရ
့ ှိရေသာ ေရထုသည် ကမ်ဵရိုဵတန်ဵအနီဵတွင်
တည်ရှိေသာေကကာငဴ် ေရငန်

အြေျို့တစ်ဝက်ြဖစ်ေနေသာ်လည်ဵ ေရြေျို၏ ဖုဳဵလွှမ်ဵမှုရှိေနြြေင်ဵ (၅)

ကမ်ဵရိုဵတန်ဵေရ - ကမ်ဵရိုဵတန်ဵတစ်ေလျှာက် ဆက်စပ်တည်ရှိေနေသာ ေြမေပါ်ေရ။ ကမ်ဵရိုဵတန်ဵမှ

ပင်လယ်ဘက်သို့ အကွာအေဝဵ ေရမိုင၁
် မိုင်တိုင်ဵတွင် အနီဵစပ်ဆုဳဵအမှတ်မျာဵြေျမှတ်၍ ကုန်ဵတွင်ဵ
ေရအကျယ(် Breadth of territorial water) ကို တိုင်ဵတာပပီဵ ေရြေျိုေရငန်စပ်ေနရာမျာဵ၏ ေနရာ
သတ်မှတ်ြေျက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ (၆) လူတို့ဖန်တီဵထာဵေသာေရထုမျာဵ - လူသာဵတို့ ဖန်တီဵ
တူဵေဖာ်ြြေင်ဵေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ေြမေပါ်ေရထုမျာဵ (၇) အထူဵ ေြပာင်ဵလဲသွာဵေသာ ေရထုမျာဵ ပုဳစဳအေနအထာဵဆိုင်ရာ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲြြေင်ဵေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ေြမေပါ်ေရထုမျာဵ (ဥပမာ ဆည်မျာဵ၊ ေသာက်သုဳဵေရကန်မျာဵ၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵ ထုတ်လုပ်ြြေင်ဵမျာဵ၊ ေရ ေကကာင်ဵသွာဵလာေရဵ
တို့ဖန်တီဵြပုလုပ်ြြေင်ဵ)။

အြေျို့ကိစ္စရပ်မျာဵတွင်

ေရအမျိုဵအစာဵအာဵ

ဤကဲဴသို့

ေရွဵြေျယ်

သတ်မှတ်ြြေင်ဵနှငဴ် အုပ်စုြေွဲြြေင်ဵတိ၏
ု့ အကျိုဵေကျဵဇူဵမျာဵ ေရရှည်တည်တဳဴရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃.၂.၂

ေြမေပါ်ေရအမျုဵအစာဵမျ
ိ
ာဵအာဵသတ်မှတ်ြြေင်ဵ (Typology - Identification of surface body types)

ေြမေပါ်ေရအုပ်စုအမျိုဵအစာဵ (surface water category) တြေုြေျင်ဵစီအတွက် (ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵ
စသည်ြဖငဴ်) ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသဧရိယာထဲတွင် ြဖတ်သန်ဵစီဵဆင်ဵေသာ သက်ဆိုင်ရာ ေြမေပါ်ေရထု
မျာဵအာဵ ပုဳစဳအမျိုဵအစာဵ (type) ြေွဲြြောဵထာဵပါသည်။ ပုဳစဳအမျိုဵအစာဵသတ်မှတရ
် ာတွင် ဥေရာပ
နိုင်ငဳမျာဵမှ

အသုဳဵြပုေနေသာ

အြေျက်မျာဵစွာရှိပပီဵ

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာအြေျက်မျာဵအာဵလုဳဵ

ပါဝင်ေစ ရန်နှငဴ် စီမဳြေန့်ြေွဲရလွယ်ကူေသာ စနစ်ြဖစ်ေစရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဇယာဵ ၃.၁ (၁)မှ(၂) တွင် ဥေရာပသမဂ္ဂ ေရမူေဘာင်မှ ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵအတွက်

ပုဳစဳ

အမျိုဵအစာဵ သတ်မှတရ
် ာတွင် ပါဝင်ေသာ အသုဳဵမျာဵေသာ အြေျက်မျာဵကို ြပုစုထာဵပါသည်။
ထိုအြေျက်မျာဵသည် ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵ ပုဳစဳအမျိုဵအစာဵ သတ်မှတရ
် ာတွင် အသုဳဵြပုပါသည်။
(ဥပမာ - ေြမနိမပ
ဴ် ိုင်ဵ၊ ကျယ်ြပန့်ေသာ၊ ထုဳဵဓါတ်ပါေသာ၊ ေရကကည်ေသာကန်)
ဇယာဵ ၃.၁ (၁)။

ဥေရာပသမဂ္ဂ ေရမူေဘာင်မှ ကန်မျာဵအတွက် ပုဳစဳအမျိုဵအစာဵ သတ်မှတ်

ရာတွင် အသုဳဵြပုေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ (ETC/ ICM, 2015)
ပုဳစဳအမျိုဵအစာဵ

အုပ်စုအမျိုဵအစာဵ (Categories)

(Type)
အြမငဴ် (Altitude)

ဥေရာပဆိုင်ရာ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ
(Numeric ranges for Europes)

အနိမဴ်ပိုင်ဵ (Lowland)

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀ေအာက်

အသငဴ်အတငဴ် (Mid-altitude)

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀ မှ ၈၀၀

အြမငဴ်ပိုင်ဵ (Highland)

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၈၀၀အထက်

မျက်နှာြပင်ဧရိယာ အလွန်ေသဵ (very small)

၀.၅ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ ေအာက်

(Surface Area)

ေသဵ (small)

၀.၅ မှ ၁ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ

အသငဴ်အတငဴ် (medium)

၁ မှ ၁၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ

ကျယ်ြပန့် (large)

၁၀ မှ ၁၀၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ

ပျမ်ဵမျှေရအနက်
(Mean

အလွန်ကျယ်ြပန့် (very large)

၁၀၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ အထက်

အလွန်တိမ် (very shallow)

၃ မီတာေအာက်

water တိမ် (shallow)

၃ မှ ၁၅ မီတာအတွင်ဵ

depth)

နက် (deep)

၁၅ မီတာအထက်

ဘူမိအြေျက်အလ

ဆီလီကာပါဝင်ေသာ (siliceous) ထုဳဵဓါတ်-၁ mEq/l ေအာက်၊ ကယ်ဆီယမ်- ၂၀ mgCa/l
ေအာက်နှငဴ် အေရာင်- ၃၀ mgPt/l ေအာက်

က် (Geology)
ထုဳဵပါဝင်ေသာ (calcareous)
စိုစွတ်ေြမ (organic/ humic)
အေရာ (mixed)
ဇယာဵ ၃.၁ (၂)။

ဥေရာပသမဂ္ဂ

ထုဳဵဓါတ်-၁ mEq/l အထက်၊ ကယ်ဆီယမ်- ၂၀ mgCa/l
အထက်နှငဴ် အေရာင်- ၃၀ mgPt/l ေအာက်
အေရာင်- ၃၀ mgPt/l အထက်
တစ်ြေုြေု

ေရမူေဘာင်မှ

ြမစ်မျာဵအတွက်

ပုဳစဳအမျိုဵအစာဵ

သတ်မှတရ
် ာတွင် အသုဳဵြပုေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ (ETC/ ICM, 2015)
ပုဳစဳအမျိုဵအစာဵ

အုပ်စုအမျိုဵအစာဵ (Categories)

ဥေရာပဆိုင်ရာ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ

(Type)
အြမငဴ် (Altitude)

(Numeric ranges for Europes)
အနိမဴ်ပိုင်ဵ (Lowland)

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀ေအာက်

အသငဴ်အတငဴ် (Mid-altitude)

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀ မှ ၈၀၀

အြမငဴ်ပိုင်ဵ (Highland)

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၈၀၀အထက်

ေရေဝဧရိယာ

အလွန်ကျဉ်ဵ (very small)

၁၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ ေအာက်

(ြမစ်ညှာ)

ကျဉ်ဵ (small)

၁၀ မှ ၁၀၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ

(Catchment Area)

အသငဴ်အတငဴ် (medium)

၁၀၀ မှ ၁,၀၀၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ

(Upstream)

ကျယ်ြပန့် (large)

၁,၀၀၀ မှ ၁၀,၀၀၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ

အလွန်ကျယ်ြပန့် (very large)

၁၀,၀၀၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ အထက်

ဘူမိအြေျက်အလ

ဆီလီကာပါဝင်ေသာ (siliceous) ထုဳဵဓါတ်-၁ mEq/l ေအာက်၊ ကယ်ဆီယမ်- ၂၀ mgCa/l
ေအာက်နှငဴ် အေရာင်- ၃၀ mgPt/l ေအာက်

က် (Geology)
ထုဳဵပါဝင်ေသာ (calcareous)

ထုဳဵဓါတ်-၁ mEq/l အထက်၊ ကယ်ဆီယမ်- ၂၀ mgCa/l

စိုစွတ်ေြမ (organic/ humic)

အေရာင်- ၃၀ mgPt/l အထက်

အေရာ (mixed)

တစ်ြေုြေု

အထက်နှငဴ် အေရာင်- ၃၀ mgPt/l ေအာက်

၃.၂.၁ ဖိအာဵမျာဵသတ်မှတ်ြြေင်ဵ (Identification of Pressures)

ေရထုအမျိုဵအစာဵတစ်ြေုြေျင်ဵအလိုက် အဓိကကျေရာက်ေနေသာ ဖိအာဵမျာဵကို သတ်မှတ်ရပါမည်။
ဤသို့ သတ်မှတ်ရာတွင် ေစာငဴ်ကကညဴ်ေလဴလာြြေင်ဵနှငဴ် ေစာငဴ်ကကညဴ်ေလဴလာမညဴ်ေနရာမျာဵ ေရွဵြေျယ်

သတ်မှတြ် ြေင်ဵသည် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ပါသည်။ အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲြြေင်ဵ (eutrophication) နှငဴ် Heavy
Metal တို့မှ ဖိအာဵမျာဵကို ရှာေဖွစူဵစမ်ဵရာတွင် ဇီဝနှငဴ် ဓါတုဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵမျာဵကို ဆန်ဵစစ်ရန်
လိုအပ်ပါသည် (အြေန်ဵ ၃.၃တွင် ေဖာ်ြပရှင်ဵလင်ဵထာဵပါသည်)။ ဥေရာပသမဂ္ဂ ေရမူေဘာင်အရ
ဖိအာဵမျာဵကို အမျိုဵအစာဵ ြေွဲြြောဵရာတွင် အဓိကဇစ်ြမစ်ေနရာ (point source pollution)၊ ဖိအာဵမျာဵ
ြဖစ်ေပါ်ရာ ေရာေထွဵဇစ်ြမစ်ေနရာ (Diffuse source pollution)၊ ြဖတ်သန်ဵစီဵဆင်ဵပုဳ (Abstraction and
flow regulation)၊ ရုပ်သွင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ (Morphological Alternations)၊ ြပည်ပမှကျူဵေကျာ်
ဝင်ေရာက်သညဴ် မျိုဵစိတ်မျာဵ (Allien Species) စသည်ြဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ ဇယာဵ ၃.၂ တွင်
ပဲြေူဵြမစ်ဝှမ်ဵေဒသအတွက် ဖိအာဵမျာဵ သတ်မှတ် ထာဵြြေင်ဵကို ဥပမာအာဵြဖငဴ် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
ဇယာဵ ၃.၂ ဖိအာဵမျာဵ (ဥပမာမျာဵနှငဴ် ေရထုအေပါ်သက်ေရာက်နိုင်သညဴ် အကျိုဵဆက်မျာဵ)
ဖိအာဵမျာဵ
ေလထုညစ်ညမ်ဵြြေင်ဵေကကာငဴ် အက်စစ်မိုဵရွာသွန်ဵြြေင်ဵနှငဴ် Heavy Metal ပါဝင်နှုန်ဵကိုြမငဴ်တက်ေစြြေင်ဵ၊
စိုက်ပျိုဵေရဵနှငဴ် ပမို့ြပဧရိယာမျာဵမှ အာဟာရဓါတ်မျာဵလွန်ကဲြြေင်ဵေကကာငဴ် eutrophication ြဖစ်ြြေင်ဵ၊
ပမို့ြပမျာဵမှ ေအာက်ဆီဂျင်သုဳဵစွဲသညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵေကကာငဴ် ေအာ်ဂဲနစ်လွန်ကဲမှု
ေရရုပ်သွင်ေြပာင်ဵလဲမှုေကကာငဴ်

ြဖစ်ေပါ်လာသညဴ်

ဖိအာဵမျာဵ

(ဥပမာ-

ကမ်ဵပါဵထိန်ဵသိမ်ဵြြေင်ဵ၊

ေရထိန်ဵနဳရဳ၊ ေရအာဵလျှပ်စစ်အပါအဝင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵထုတ်လုပ်ြြေင်ဵ၊ ြပည်တွင်ဵေရေကကာင်ဵ
သွာဵလာေရဵ၊ ြမစ်ေကကာင်ဵြပုြပင်ြြေင်ဵ၊ ေြမပပိုြြေင်ဵနှငဴ် တိုက်စာဵြြေင်ဵ၊
သစ်ေတာ/ သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြြေင်ဵေကကာငဴ် အနည်ပို့ြေျမှုြမငဴ်တက်ြြေင်ဵ၊ ြမစ်ေရညစ်ညမ်ဵြြေင်ဵ၊
ဇီဝဆိုင်ရာဖိအာဵမျာဵ-

ြပည်ပမှကျုဵေကျာ်ဝင်ေရာက်သညဴ်မျိုဵစိတ်မျာဵ၊

ေဒသမျိုဵစိတ်မျာဵ

ပျက်စီဵ

ဆုဳဵရှုဳဵြြေင်ဵ
သတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵ- Heavy Metalsမျာဵ၊ ေသာက်သုဳဵေရအရည်အေသွဵနှငဴ် ငါဵမျာဵအာဵ ထိြေိုက်ြြေင်ဵ
ရာဦဥတုေဖာက်ြပန်ေြပာင်ဵလဲြြေင်ဵေကကာငဴ် ဆာဵငန်ရည်ဝင်ေရာက်လာြြေင်ဵ
၃.၂.၂ ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာေရထုအာဵ မှတ်ပုဳတင်ြြေင်ဵ (Register of protected water bodies)
ေသာက်သုဳဵေရ

ရယူရန်

ေရေနမျိုဵစိတ်မျာဵအတွက်
သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

ေနရာမျာဵ၊

စီဵပွာဵေရဵအရ

ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသညဴ်ဧရိယာမျာဵ၊

ေနရာမျာဵ၊

အေရဵပါသညဴ်

အပန်ဵေြဖအနာဵယူရန်

အြြောဵကာကွယ်သငဴ်သညဴ်ဇုန်မျာဵ သို့မဟုတ်

မူရင်ဵေဒသမျာဵ

ကာကွယ်ရန်ဧရိယာ (ဥပမာ- ရမ်ဆာ ဧရိယာမျာဵ) ကဲဴသို့ေသာ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵအာဵ မှတ်ပုဳ
တင်သငဴ်ပါသည်။

၃.၂.၃ သဘာဝမူလအေနအထာဵမျာဵအာဵ ကနဦဵဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြြေင်ဵ (Preliminary assessment of
reference conditions)

“သဘာဝမူလအေနအထာဵမျာဵ (သိမ
ု့ ဟုတ်) ေဂဟစနစ်ေကာင်ဵမွန်ေသာ အေြြေအေနဆိုသည်မှာ
မည်သညဴ် ေြမေပါ်ေရအမျိုဵအစာဵမဆို လက်ရှိ (သို့မဟုတ်) ယြေင်က လူသာဵတို့၏ ဝင်ေရာက်
ေနှာငဴ်ယှက်မှုမရှဘ
ိ ဲ

ေရရုပ်သွင်အေနအထာဵ၊

ရူပဓါတုဆိုင်ရာအရည်အေသွဵနှငဴ်

ဇီဝဆိုင်ရာ

အေြြေအေနမျာဵ ေြပာင်ဵလဲြြေင်ဵ လုဳဵဝ မရှိေသာ (သို့မဟုတ်) အနည်ဵငယ်သာရှိသညဴ် ေရ၏
အေြြေအေနမျိုဵကိုေြေါ်ဆိုပါသည်။ ေရ၏ေကာင်ဵမွန် ေသာမူလအေနအထာဵမျာဵကို ေဂဟအရည်
အေသွဵဆိုင်ရာအြေျိုဵ (ecological quality ratio) နှငဴ် ေဂဟ အေြြေအေနမျာဵ အတန်ဵအစာဵြေွဲြြောဵြြေင်ဵ
(classification of ecological status) တို့အာဵ တွက်ြေျက်၍ ရရှိေသာ ဇီဝအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ
ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵြဖငဴ် သတ်မှတ်ပါသည်” ဟု WFD (2013) တွင် အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုထာဵပါသည်။
သဘာဝမူလအေနအထာဵမျာဵသည်

သဘာဝအတိုင်ဵပျက်စီဵမှုမရှိသညဴ်

(သို့မဟုတ်)

ဆိုဵကျိုဵ

သက်ေရာက်မှုမရှိေသာ ေရထုြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို့ကို အြြောဵေရထု၏ ေရအရည်အေသွဵကို တိုင်ဵတာရာ
တွင် နှိုင်ဵယှဉ်နိုင်သညဴ် အမှတ် (calibration point) အြဖစ် အသုဳဵြပုနိုင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ သဘာဝ
မူလအေနအထာဵမျာဵ တည်ရှိရာ ေနရာကို ပထမဆုဳဵအကကိမ် ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင် လက်လှမ်ဵ
မှီသမျှ

ရရှိေသာ

သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵြဖငဴ်

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။

တည်ရှိရာေနရာကို

ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရန်ြေက်ြေဲေသာအြေါ ကိုဵကာဵနိုင်ေသာ ဇီဝဆိုင်ရာအြေျက်အလက်မျာဵ ရရှိနိုင်ရန်
အတွက်

ေမာ်ဒယ်တည်ေဆာက်ြြေင်ဵ

(Modelling),

သတင်ဵအြေျက်အလက်အေဟာင်ဵမျာဵ

စုေဆာင်ဵြြေင်ဵ(Historical data)၊ ေကျာက်ြဖစ်နှငဴ် ကုန်ဵတွင်ဵေရဆိုင်ရာ ေလဴလာမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြြေင်ဵ
(paleolimnological studies) စသညဴ်

အြြောဵြေျဉ်ဵကပ်မှုနည်ဵလမ်ဵမျာဵကို ြပုလုပ်နိုင်ပါသည် (eg.

Johnson et al 2013)။
သဘာဝမူလအေနအထာဵမျာဵ
လူဦဵေရထူထပ်မှု၊

တည်ေနရာေရွဵြေျယ်သတ်မှတ်ရာတွင်

ညစ်ညမ်ဵမှုြဖစ်ေစေသာ

ဇစ်ြမစ်မျာဵနှငဴ်

ေရေဝေရလဲအသုဳဵြေျမှု၊

ကင်ဵေဝဵမှု၊

ေရေဝေဒသအတွင်ဵ

အြြောဵကျေရာက်ေနေသာ ဖိအာဵမျာဵ စသညဴ်အြေျက်တို့ကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရပါမည် (Poikane et al.
2011)။ အြေျို့ေသာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵတွင် ေရေဝေရလဲဧရိယာအတွင်ဵ စိုက်ပျိုဵေရဵ ၁၀ ရာြေိုင်နှုန်ဵ
ေအာက် နှငဴ် ပမို့ြပဧရိယာမှာ ၁၀ ရာြေိုင်နှုန်ဵေအာက်သာ ရှိရမည်ြဖစ်ပပီဵ ညစ်ညမ်ဵမှုြဖစ်ေစေသာ
ဇစ်ြမစ်မျာဵ မရှိရမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ အကကဳြပု ထာဵပါသည် (eg. Pardo et al 2012)။
၃.၂.၄ ကနဦဵအဆငဴ် အတန်ဵအစာဵြေွဲြြောဵြြေင်ဵ (Preliminary Classification)

ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵမှ ရရှိေသာ ေဂဟအေြြေအေနမျာဵဆိုင်ရာ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵနှငဴ် ကျွမ်ဵကျင်
သူတို့၏ သုဳဵသပ်ဆုဳဵြဖတ်ြေျက်တို့ကို အေြြေြေဳ၍ ကနဦဵအဆငဴ် အတန်ဵအစာဵြေွဲြြောဵနိုင်ပါသည်။

ေရထုအတွက် ကနဦဵ အတန်ဵအစာဵသတ်မှတ်ရာတွင် အန္တရာယ်ကျေရာက်မှုရှိြြေင်ဵ (at risk) - လူသာဵ
တို့၏ပေယာဂမျာဵေကကာငဴ်

ေဂဟဆိုင်ရာအရည်အေသွဵမျာဵ

သိသိသာသာေြပာင်ဵလဲသွာဵြြေင်ဵ၊

အန္တရာယ် ကျေရာက်နိုင်ြြေင်ဵ (possibly at risk) - ဆုဳဵြဖတ်နိုင်ရန် အြေျက်အလက် မရရှိြြေင်ဵ သို့မဟုတ်
အသငဴ်အတငဴ် ေြပာင်ဵလဲြြေင်ဵ၊ အန္တရာယ်ကျေရာက်မှုမရှိြြေင်ဵ (not at risk) - ေြပာင်ဵလဲမှုလုဳဵဝ သို့မဟုတ်
အနည်ဵငယ် သာရှိြြေင်ဵ စသည်ြဖငဴ် သတ်မှတ်ြေွဲြြောဵနိုင်ပါသည်။

၃.၃ ေဂဟဆိုင်ရာအေြြေအေနမျာဵ အတန်ဵအစာဵြေွဲြြောဵြြေင်ဵ (Classification of Ecological
Status)
ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်၏

ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ

အတန်ဵအစာဵြေွဲြြောဵသညဴ်ပုဳစဳသည်

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ဖိအာဵတြေျို့ေကကာငဴ် ေြပာင်ဵလဲြဖစ်ေပါ်လာသညဴ် သက်ရှဇ
ိ ီဝမျာဵ၏ တုဳ့ြပန်ြေျက်
မျာဵကို

ေဖာ်ြပနိုင်ရန်

ရည်ရွယ်ပါသည်

(ဥပမာ-

အာဟာရဓါတ်မျာဵြမငဴ်တက်ြြေင်ဵ

သို့မဟုတ်

ေရရုပ်သင
ွ ်ဆိုင်ရာေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ)
ေဂဟဆိုင်ရာအေြြေအေနမျာဵကို

အကဲြဖတ်သုဳဵသပ်ရာတွင်

သတ်မှတ်ေရွဵြေျယ်ထာဵေသာ

ဇီဝအရည်အေသွဵ ဆိုင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ (selected Biological Quality Elements) အာဵအသုဳဵြပု၍
ဇီဝဆိုင်ရာ

ဆန်ဵစစ်ြေျက်မျာဵ

ြပုလုပရ
် ပါသည်။

ရူပဓါတုဆိုင်ရာအရည်အေသွဵနှငဴ်

ေရရုပ်သွင်

ဆိုင်ရာအေနအထာဵ မျာဵသည်လည်ဵ အကဲြဖတ်သုဳဵသပ်ရာတွင် အေထာက်အကူြပုပါသည်။
အတန်ဵအစာဵဇယာဵပုဳစဳတွင် ပါဝင်ေသာ အတန်ဵအစာဵ (၅)ြေုမှာ အလွန်ေကာင်ဵ (High)၊ ေကာင်ဵ
(Good)၊ အသငဴ်အတငဴ် (Moderate)၊ ညဳဴ (Poor)၊ အလွန်ညဳဴ (Bad)တို့ြဖစ်ပါသည်။ အလွန်ေကာင်ဵေသာ
အေြြေအေန (High Status) ဆိုသည်မှာ လူသာဵတို့၏ ပေယာဂ အနည်ဵငယ်သာ

သို့မဟုတ်

လုဳဵဝမသက်ေရာက်သညဴ် ဇီဝဆိုင်ရာ၊ ဓါတုဆိုင်ရာနှငဴ် ရုပ်သွင်အေြြေအေနမျာဵကို ေြေါ်ဆိုပါသည်။
ထိုသို့

အေကာင်ဵဆုဳဵေသာ

အေနအထာဵမျာဵ

ေဂဟ

“Reference

စနစ်အေနအထာဵကို

condition”

၏

ရရှထ
ိ ာဵေသာေကကာငဴ်

ေဂဟအေြြေအေနနှငဴ်

သဘာဝမူလ

နီဵစပ်တူညီပါသည်။

သဘာဝမူလအေနအထာဵမျာဵသည် ပုဳစဳကွဲြပာဵမှုရှိပပီဵ ြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵ သို့မဟုတ် ကမ်ဵရိုဵတန်ဵ
အလိုက် ကွဲြပာဵြြောဵနာဵပါသည်။ ေဂဟစနစ် ပုဳစဳကွဲြပာဵမှုမျာဵေကကာငဴ် ဥေရာပတိုက်နိုင်ငဳမျာဵအာဵလုဳဵ
အတွက် အလုဳဵစုဳသတ်မှတ်ထာဵေသာ ဇီဝဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵ စဳြေျိန် စဳညွှန်ဵမျာဵ မရှိပါ။ ထို့ေကကာငဴ်
အရည်အေသွဵအာဵ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင် သဘာဝ မူလအေနအထာဵ မျာဵမှ ေသွဖယ်ကွာြြောဵ
သွာဵသညဴ်

အတိုင်ဵအတာကို

တွက်ြေျက်ရပါသည်

(အဆိုပါ

အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုြေျက်

မျာဵအာဵ

ေနာက်ဆက်တွဲ က တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်)။ ေကာင်ဵေသာ အေြြေအေန (Good Status) ဆိုသည် မှာ
ေသွဖယ်ကွာြြောဵမှု အနည်ဵငယ်သာရှိြြေင်ဵ၊ အသငဴ်အတငဴ် အေြြေအေန (Moderate Status) တွင်
ေသွဖယ်ကွာြြောဵမှု အသငဴ်အတငဴ်ရှိြြေင်ဵ၊ စသည်ြဖငဴ် (ေနာက်ဆက်တွဲ က တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်)။

ေဂဟ ဆိုင်ရာအရည်အေသွဵအာဵ အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိရ
ု ာတွင် ဇီဝအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ ပညာရပ်
ရှုေထာငဴ်အြေျို့ ပါဝင်ပါသည် (ဥပမာ- ေရေနအပင်မျာဵ ပါဝင်ဖစ
ွဲ့ ည်ဵပုဳနှင်ဴ ေပါက်ဖွာဵမှု သို့မဟုတ်
ငါဵမျာဵ၏ ပါဝင်ဖွစ
ဲ့ ည်ဵမှု၊ ေပါက် ဖွာဵမှုနှငဴ် အသက်အတန်ဵအစာဵ) ။
ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင်
နည်ဵလမ်ဵကို

“တစ်ြေုရရှိလျှင်

ေရအရင်ဵအြမစ်မျာဵ

အာဵလုဳဵရရှိသည်”

ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင်

(one-out,

all-out)

အသုဳဵြပုပါသည်။

ဆိုသညဴ်
အဓိပ္ပါယ်

ဆိုလိုရင်ဵမှာ ဆန်ဵစစ်ရရှိသညဴ် ဇီဝဆိုင်ရာနည်ဵလမ်ဵမျာဵ၏ အဆိုဵဆုဳဵအေြြေအေနသည် ေနာက်ဆုဳဵ
တွင်

ြဖစ်ေပါ်လာမညဴ်

ေရထုအေြြေအေနအာဵ

ဆုဳဵြဖတ်ေပဵနိုင်ပါသည်။

ဤနည်ဵလမ်ဵကို

အေထာက်အကူြပုရန်အတွက် ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ် တန်ဖိုဵမျာဵ (Class Boundaries Value)
အတန်ဵအစာဵအလိုက် သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵသည် အေြြေအေန၊
အမျိုဵအစာဵမျာဵကိုသာ

သတ်မှတ်ညွှန်ြပနိုင်ပါသည်

(ဆိုဵေသာအေြြေ

အေနမှ

အသငဴ်အတငဴ်

အေြြေအေန)။
သဘာဝမူလေရထုအာဵလုဳဵသည် ေကာင်ဵမွန်ေသာေဂဟ (သို)့ ဓါတုအေြြေအေနမျာဵတွင် ရှိရပါမည်။
ေကာင်ဵ

ေသာအေြြေအေနနှငဴ်

အသငဴ်အတငဴ်အေြြေအေနတို့၏

ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်သည်

သဘာဝမူလ ေရထု၏ ေဂဟဆိုင်ရာအေြြေအေနမျာဵကို အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ရာတွင် အေရဵကကီဵ
ဆုဳဵေသာ အေြြေြေဳအြေျက် ြဖစ်ပါ သည်။
ေရထု၏

ေဂဟဆိုင်ရာအေြြေအေနမျာဵကို

အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ရန်အတွက်

ကိန်ဵဂဏန်ဵ

နယ်နိမိတ်သတ်မှတ် ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအြေျက်မျာဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန် လိုအပ်ပါသည်။
(က)

ြမငဴ်ေသာ၊ ေကာင်ဵေသာ၊ အသငဴ်အတငဴ် စသညဴ် ေရအေြြေအေန အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ြေျက်မျာဵ
သတ် မှတ်ြြေင်ဵ (ေနာက်ဆက်တွဲ က)

(ြေ)

ဇီဝဆိုင်ရာနည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊ ရူပ-ဓါတုဆိုင်ရာနည်ဵလမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ေရရုပ်သွင်အေနအထာဵမျာဵ
အာဵလုဳဵ အတွက် ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအကကဳြပုြြေင်ဵ

(ဂ)

ေကာင်ဵေသာအေြြေအေနနှငဴ်

အသငဴ်အတငဴ်အေြြေအေနအတွက်

ကိန်ဵဂဏန်ဵ

နယ်နိမိတ်

သတ်မှတ်ရန် အကကဳြပုြြေင်ဵ
(ဃ) သဘာဝမူလအေြြေအေန သတ်မှတ်ြြေင်ဵ။
လူတို့ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲထာဵေသာေရထုအတွက် ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်သည် အလာဵအလာ
ေကာင်ဵမွန်ေသာ

ေဂဟအေြြေအေန“Good

အလာဵအလာ

ေကာင်ဵမွန်ေသာ

ecological

ေဂဟအေြြေအေန

potential”

အာဵအသုဳဵြပုပါသည်။

သတ်မှတ်ရာတွင်

ေရ၏

ဓါတုအရည်အေသွဵေကာင်ဵမွန်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ

ဇီဝဆိုင်ရာနှငဴ်

ရုပ်သွင်အေြြေအေနမျာဵလည်ဵ

ေကာင်ဵမွန်ေသာအေြြေအေနတွင် တည်ရှိေနရမည်။
WFD (2003) တွင် ြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵ၏ ေြမေပါ်ေရအမျိုဵအစာဵမျာဵအာဵသတ်မှတ်ြြေင်ဵ၊ သဘာဝ
မူလအေနအထာဵမျာဵနှငဴ် ေရအတန်ဵအစာဵမျာဵကို ေဆွဵေနွဵထာဵပါသည်။ ေဂဟအေြြေအေနမျာဵအာဵ
အတန်ဵအစာဵြေွဲြြောဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵစဉ်ကို ပုဳ (၃.၁) တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။

ဇီဝအရ့မအေသေဵဆိငု ရ
မ ာ
ြန့မှီနဵမ တနမဖဵို သ့မ သဘာဝ
ှူလအေနအထာဵသိ့ု ေရာကမရိရ
ီ နမ
ပညပ့ဴှမ ီပါလာဵ။

ပညပ့ဴှမ ီ

ရူပ-ဓါတုအရ့မအေသေဵ
ှျာဵသ့မ ေကာငမဵှေနမ ေသာ
အေြ
ည အေနတေငမ ရီပိ ါသလာဵ။

ှပ
ည ့ဴှမ ီ

ဇီဝအရ့မအေသေဵဆိငု ရ
မ ာ
ြန့မှီနဵမ တနမဖဵို သ့မ သဘာ ဝ
ှူလအေနအထာဵနီငမဴ ကောညြာဵှှု
န့မဵပါသလာဵ။

ေရရုပမသေငမဆုငိ မရာ အရ့မ
အေသေဵှျာဵသ့မ ေကာငမဵ
ှေနမေသာအေြ
ည အေနတေငမ
ရီပိ ါသလာဵ။

ရီိ

ရီိ

ပညှငဴမှာဵေသာ
အေြ
ည အေန
ပညဖ်မသ့မ။

ှရီိ

န့မဵ

ရူပ-ဓါတုအေြ
ည အေနှျာဵသ့မ (က)
ေေဟ်န်မ တေငမ အသုဳဵဝငမ ပါလာဵ (ြ)
့်မ့ှမဵပ်္စ့မဵ အြျို့သ့မ
်ဳြျိနမ်ဳညွှနမဵှျာဵနီငဴမ ကိုကမ့ီပါသလာဵ။

ှျာဵ

ကိက
ု မ့ီ

ေကာငမဵေသာ
အေြ
ည အေန
ပညဖ်မသ့မ။

ှကိက
ု မ့ီ
ရီိ

ဇီဝအရ့မအေသေဵဆိငု ရ
မ ာ
ြန့မှီနမဵတနမဖုဵိ ကောညြာဵြ
ည ငမဵ ပညဖငဴမ
သဘာဝ ှူလအေန အထာဵကို
အတနမဵအ်ာဵ ြေနဲ ုိငပမ ါသလာဵ။

ကေဲ ညြာဵြ
ည ငမဵ အသငဴမ အတငဴမ
ရီပိ ါသလာဵ။
ှရီိ

အသငဴအ
မ တငဴမ အေြ
ည အေန
ပညဖ်မသ့မ။
ှျာဵပ
ည ာဵ

ကေဲ ညြာဵြ
ည ပိငမှု ဵျာဵပ
သ့မ
ည ာဵ
ှျာဵပ
ည ာဵပါသလာဵ။

ဆိုဵေသာ အေြ
ည အေန
ပညဖ်မသ့မ။

အလေနမဆိုဵရောဵေသာ
အေြ
ည အေန ပညဖ်မသ့မ။

ပုဳ ၃.၁ ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်၏ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ြေျက်အရ ေဂဟစနစ်အေြြေအေနမျာဵြေွဲြြောဵရာ၌
ဇီဝ ဆိုင်ရာ၊ ရုပ်သွင်ဆိုင်ရာနှငဴ် ရူပ-ဓါတုဆိုင်ရာတို့၏သက်ဆိုင်ရာအြေန်ဵကဏ္ဍ အညွှန်ဵြပပုဳ (WFD
2013)။
ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင် ဥေရာပရှိ ေရထုမျာဵ၊

ြမစ်မျာဵအတွက် ေဂဟအေြြေအေန ဆန်ဵစစ်

အကဲြဖတ်ရာတွင် ပါဝင်ေသာ ဇီဝနှငဴ် ဓါတုဆိုင်ရာအရည်အေသွဵ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵကို ဇယာဵ ၃.၃ တွင်
ေဖာ်ြပထာဵပါ သည်။
ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ ဇီဝပစ္စည်ဵမျာဵ (Biological Water Quality elements)

ဥေရာပသမဂ္ဂေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင်
အစာဵြေွဲြြောဵ

သတ်မှတ်ပါသည်။

ဇီဝအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ

၎င်ဵတို့မှာ

ညွှန်ဵကိန်ဵငါဵမျိုဵြဖငဴ်

ကန်ေနေရညှိေရေမှာ်မျာဵ၊

အတန်

ေရေနအပင်မျာဵ၊

ြမစ်ေြေျာင်ဵမျာဵရှိ ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ၊ ေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵ၊ ေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵနှငဴ် ငါဵမျာဵတို့ြဖစ်
ပါသည်။
ေရညှိေရေမှာအ
် စုအဖွသ
ဲ့ ည် ေဂဟစနစ် ေရအရည်အေသွဵေြပာင်ဵလဲြြေင်ဵကို သိသာစွာ တုန့်ြပန်သညဴ်
အေြြေြေဳကျေသာ ထုတ်လုပ်သူမျာဵမှ ေပါ်ေပါက်လာပါသည်။ ဥေရာပနှငဴ် ေြမာက်အေမရိကတွင်
ဆယ်စုနှစေ
် ပါင်ဵ ကကာရှည်စွာ အာဟာရဓါတ်မျာဵလွန်ကဲြြေင်ဵ (eutrophication) ြဖစ်ေသာေကကာငဴ်
ကန်မျာဵအတွင်ဵ
ကန်အတွင်ဵ

ေရေမှာ်ပင်မျာဵ

ေပါက်ေရာက်ဖစ
ွဲ့ ည်ဵမှု

အာဟာရဓါတ်မျာဵြမငဴ်

(composition)

တက်လာြြေင်ဵေကကာငဴ်

ေြပာင်ဵလဲြေဲဴပါသည်။

ဆိုင်ယာနိုဘက်တီဵရီဵယာဵ

(cyanobacteria)မျာဵ ပိုမိုေပါက်ဖွာဵလာပပီဵ အမျိုဵအစာဵ တစ်မျိုဵတည်ဵ ထူထပ်စွာ ရှင်သန်လွှမ်ဵမိုဵ
ေနပါသည်။ ထို့ေကကာငဴ် ေရေမှာ်ပင်မျာဵသည် ကန်မျာဵ (Poikane et al. 2011 and reference herein) နှငဴ်
ကျယ်ြပန့်၍ ေရစီဵေနှဵေသာြမစ်မျာဵ၏ အာဟာရဓါတ် လွန်ကဲမှုြဖစ်စဉ်ကို အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ရာတွင်
သငဴ်ေလျာ်ေသာ ဇီဝဆိုင်ရာညွှန်ဵကိန်ဵ အမျိုဵအစာဵတစ်ြေု ြဖစ်လာပါသည်။ ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင်
ဥေရာပတိုက်အတွင်ဵ ေရေမှာ်ပင်၏ဇီဝအေလဵြေျိန်ကို အသုဳဵြပု၍ အာဟာရဓါတ် ေပျာ်ဝင်မှု ဆန်ဵစစ်
အကဲြဖတ်ြြေင်ဵဆိုင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵစွာ ေဖာ်ြပထာဵပါ သည်။
ေရေနအပင်မျာဵသည်

အေြြေြေဳအကျဆုဳဵ

ထုတ်လုပ်သူမျာဵြဖစ်ပပီဵ

ကန်မျာဵနှငဴ်

ေရစီဵေနှဵေသာ

ြမစ်မျာဵ၏ ေဂဟအေြြေအေနမျာဵကို ဆန်ဵစစ်ရာတွင် အေကာင်ဵဆုဳဵဇီဝညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵြဖစ်ပါသည်။
အဘယ်ေကကာငဴ်ဆိုေသာ် ေရေနအပင်မျာဵသည် အာဟာရဓါတ်၊ အလင်ဵ၊ အဆိပ်သငဴ်ေသာဓါတ်မျာဵ၊
သတ္ရုဓါတ်မျာဵ၊

ေပါင်ဵသတ်ေဆဵ၊

ေရေနာက်ကျိမှုနှငဴ်

ေရအနိမဴ်အြမငဴ်

ေြပာင်ဵလဲမှုတို့အေပါ်

တုန့်ြပန်နိုင်ေသာေကကာငဴ်ြဖစ်သည် (Schneider & Lindstrom 2011 and reference herein)။ ထို့ေကကာငဴ်
ေရေနအပင်မျာဵသည် အာဟာရ ဓါတ်လွန်ကဲြြေင်ဵ၊ အက်စစ်မျာဵြဖစ်ေပါ်ြြေင်ဵ၊ ဆာဵငန်ေပါက်ြြေင်ဵနှငဴ်
ေရရုပ်သွင်ဖစ
ွဲ့ ည်ဵမှုေြပာင်ဵလဲပုဳတို့ကို

ဆန်ဵစစ်ရာ၌

အသငဴ်ေလျာ်ဆုဳဵေသာ

ဇီဝဆိုင်ရာပစ္စည်ဵ

ြဖစ်ေနပါသည်။
ြမစ်ေြေျာင်ဵရှိ ေရညှိေရေမှာမ
် ျာဵသည် ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင် လိုအပ်ေသာ ဇီဝအရည်အေသွဵ
ဆိုင်ရာ

ညွှန်ဵကိန်ဵတစ်ြေုြဖစ်ပပီဵ ဥေရာပတိုက်

ေနရာအမျာဵအြပာဵတွင်

ေရေနအပင်မျာဵအစာဵ

ြမစ်ေြေျာင်ဵမျာဵတွင် ေပါက်ဖွာဵေသာ ေရညှိေရေမှာ်မျာဵကို ေရွဵြေျယ်အသုဳဵြပုပါသည်။ အက်တမ်
နှစ်လုဳဵကို အသုဳဵြပုသညဴ် Phytobenthos မျာဵသည် အသုဳဵမျာဵပပီဵ (Kelly 2006) တြြောဵ ြမစ်ေြေျာင်ဵထဲရှိ
ေရညှိေရေမှာမ
် ျာဵကိုလည်ဵ အသုဳဵြပုပါသည် (Schneider & Lindstrom 2011)။ ြမစ်ေြေျာင်ဵေန
ေရညှိေရေမှာ်မျာဵသည် အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲြြေင်ဵ၊ အက်စစ်မျာဵြဖစ်ေပါ်ြြေင်ဵနှငဴ် သာမန် ေရအရည်

အေသွဵဆန်ဵစစ်မှုတို့တွင် အသုဳဵြပုေသာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵြဖစ်ပပီဵ လွန်ြေဲဴေသာ နှစ်၂၀ကပင် ေရြေျို
သယဳဇာတ စီမဳအုပ်ြေျုပ်မဆ
ှု ိုင်ရာ ဆုဳဵြဖတ်ြေျက်မျာဵ ြေျမှတ်နိုင်ရာတွင် အေထာက်အကူြပုြေဲဴပါသည်
(Kelly 2006, reference herein)။ Phytobenthos မျာဵသည် ြမစ်မျာဵ၏ ေရစီဵသန်ေသာေနရာမျာဵတွင်
အေြြေြေဳထုတ်လုပ်သူမျာဵနှငဴ် စုေပါင်ဵေနထိုင်ရှိပပီဵ အြေျို့နိုင်ငဳမျာဵတွင် ကန်မျာဵ၌ပါ ေတွရ
့ ှိရတတ်
ပါသည်။
ေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵသည်
ေနထိုင်ေသာ

၎င်ဵတို့၏

ဇီဝစက်ဝန်ဵတစ်ြေျို့ကို

အေကာင်ငယ်မျာဵြဖစ်ပါသည်။

အာဟာရမျာဵသဳသရာလည်ေစြြေင်ဵ၊
ထုတ်လုပ်သူမျာဵနှငဴ်

ပဖိုြေွဲဖျက်စီဵနိုင်ြြေင်ဵနှငဴ်

အေရဵပါေသာ

ေအာက်ေြြေအလွှာတွင်

ေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵသည်

အြြောဵအဆငဴ်ြမငဴ်ေသာ

အစာကွန်ယက်အတွင်ဵ

ေရြေျို၏

ေရ၏ေဂဟစနစ်ထဲတွင်

စနစ်မျာဵအကကာဵ
အစိတ်အပိုင်ဵ

ထုတ်လုပ်နိုင်ြြေင်ဵ၊
အေြြေြေဳ

ြေျိတ်ဆက်ေပဵေသာေကကာငဴ်

တစ်ြေုြဖစ်ပါသည်။

ထို့ေကကာငဴ်

ေရထဲရှိေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵကို လွန်ြေဲဴေသာ ရာစုနှစ်တစ်ြေုေကျာ်ကပင် ကမ္ဘာအနှဳ့ အသုဳဵြပုကကပပီဵ
ေဂဟစနစ် အတွင်ဵရှိ ဖိအာဵအမျိုဵမျိုဵအာဵ ရှာေဖွေထာက်လှမ်ဵနိုင်ပါသည် (Cairns and Pratt 1993)။
Benthic macroinvertebrates မျာဵသည် ြမစ်မျာဵတွင်သာမက ကန်မျာဵ၌ပါ အသုဳဵြပုရန်အတွက်
ဦဵစာဵေပဵြေဳရေသာ

ဇီဝညွှန်ဵကိန်ဵတစ်ြေုြဖစ်ပါသည်။

ေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵသည်လည်ဵ

အာဟာ

ရဓါတ်မျာဵြပာဵမှု၊ ဓါတုအဆိပ်မျာဵ၊ အက်စစ်မျာဵြဖစ်ေပါ်ြြေင်ဵနှငဴ် ေရအသုဳဵြေျမှုေြပာင်ဵလဲြြေင်ဵတို့အေပါ်
တုဳ့ြပန်မရ
ှု ှိပါသည်။
ငါဵမျာဵသည်လည်ဵ ြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵ၏ ေရအရည်အေသွဵကို ဆန်ဵစစ်ရာတွင် အသုဳဵြပုေသာ
ဇီဝညွှန်ဵကိန်ဵတစ်ြေုြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို့သည် ေရေကကာင်ဵနှငဴ် ရုပ်သွင်ေြပာင်ဵလဲမှုတို့အေပါ် တုဳ့ြပန်မှု
ရှိပါသည်။
ရူပ-ဓါတု ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ ပစ္စည်ဵမျာဵ
EUWFR သည် ဇီဝညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ၏ အေြြေအေနမျာဵကို အဓိကထာဵေဖာ်ြပပါသည်။ သို့ေသာ် ရူပ-ဓါတု
ဆိုင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵသည်လည်ဵ ကန်မျာဵနှငဴ်ြမစ်မျာဵအတွင်ဵ အဓိကကျေရာက်ေနေသာ ဖိအာဵမျာဵကို
စမ်ဵသပ်ရှာေဖွရာတွင် အေထာက်အကူြပုသည်။ အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲြြေင်ဵြဖစ်စဉ်အတွက် secchi
ေရအနက်၊ ေအာက်ဆီဂျင်နှငဴ် အာဟာရဓါတ်တန်ဖိုဵနှင်ဴ အက်စစ်ြဖစ်ထွန်ဵမှုအတွက် ြေျဉ်ငန်ဓါတ်၊
ANC၊ LAL စသညဴ် အဓိကဖိအာဵမျာဵကို ရှာေဖွစမ်ဵသပ်ရာတွင် အေထာက်အကူြပုပါသည်။
ဓါတုအေြြေအေနနှငဴ် ေရရုပ်သွင်ဆိုင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
သတ္ရုတွင်ဵမျာဵေကကာငဴ်

ြဖစ်ေပါ်လာေသာ

ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵကို

Heavy

metals

ရုပ်သွင်ဆိုင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵကို ေရစီဵနှုန်ဵနှငဴ် ေရအနိမဴ်အြမငဴ်ြဖငဴ် ေဖာ်ြပပါသည်။

ြဖငဴ်

ေဖာ်ြပပပီဵ

ဇယာဵ ၃.၃ ဥေရာပတိုက် ြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵ၏ ေဂဟအေြြေအေနမျာဵကို ဆန်ဵစစ်သတ်မှတ်သညဴ်
ေရအရည် အေသွဵစဳြေျိန်စဳညွှန်ဵ
ကန်မျာဵ

ြမစ်မျာဵ

+

-

+

-

ဇီဝဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵပစ္စည်ဵမျာဵ
ေရေမှာ်ပင်မျာဵ
-

ကလိုရိုဖီဵလ် ေအ (μg/l)

-

စုစုေပါင်ဵ ေရညှိဇီဝထုထည် (mg/l)

-

မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖွစ
ဲ့ ည်ဵပုဳ

-

ဆိုင်ယာနိုဘက်တီဵရီဵယာဵဇီဝထုထည် (mg/l)

+
+
+

-

ေရေနအပင်မျာဵ
-

ေပါမျာဵမှု

-

မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖွစ
ဲ့ ည်ဵပုဳ

+

(+)

+

(+)

(+)

+

(+)

+

(+)

+

(+)

+

Amphipod Gammarus

Freshwater pearl

Lacustris, Tadpole

mussel, noble crayfish

ေရေနသက်ရှိအစုအဖွဲ့
-

ေပါမျာဵမှု

-

မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖွစ
ဲ့ ည်ဵပုဳ

ေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵ
-

ေပါမျာဵမှု

-

မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖွစ
ဲ့ ည်ဵပုဳ

-

ေဖာ်ညွှန်ဵမျိုဵစိတ်

shrimps, noble crayfish

ငါဵမျာဵ
-

ေပါမျာဵမှု

+

+

ရူပ-ဓါတုဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵပစ္စည်ဵမျာဵ
-

အနက် (မီတာ)

+

-

-

ေအာက်ဆီဂျင် (mg/l)

+

+

-

ေဖာဴစရိတ် (μg/l)

+

+

-

အမိုနီယမ် (NH4+ NH3) (mg/l)

+

+

-

နိုက်ကတိုဂျင် (μg/l)

+

+

-

ြေျဉ်ငန်ဓါတ်

+

+

-

အက်စစ်ဓါတ်ြပယ်နှုန်ဵ (μekv/l)

+

+

-

အလူမီနီယမ် (μg/l)

+

+

+

+

ရုပ်သွင်အေြြေအေနဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵပစ္စည်ဵမျာဵ
ေရရုပ်သွင်ေဗဒ
-

ေရအနိမဴ်အြမငဴ်

-

ေရစီဵဆင်ဵနှုန်ဵ

+

ဓါတုဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵပစ္စည်ဵမျာဵ
-

+

ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ြပင်ဵအာဵမျာဵ

+

(Heavy Metals မျာဵနှငဴ် အာဟာရဓါတ်မျာဵ)

၃.၄ ေစာငဴ် ကညဴ်စစ်ေဆဵြြေင်ဵ အစီအစဉ်
ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်အရ အဖွဝ
ဲ့ င်နိုင်ငဳမျာဵအာဵလုဳဵသည် ေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵရန်အတွက် အစီအစဉ်
ေရဵဆွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင် ေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵြြေင်ဵ သုဳဵမျိုဵရှိပါသည်
(Allen et al. 2006, Johnsen et al. 2013, Hering et al. 2010) ပုဳ ၃.၂ တွင် ကကညဴ်ပါ။
အနီဵကပ်ေစာငဴ်ကကညဴြ် ြေင်ဵ (Surveillance Monitoring) သည် လူသာဵတို့၏ ပေယာဂမျာဵေကကာငဴ်
ေရရှည်တွင်ြဖစ်ေပါ်လာမညဴ် ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကို အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်နိုင်ရန် ေရရှည်ေဆာင်ရွက်မညဴ်
နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ် အြေျက်အလက်မျာဵေပဵနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကဏ္ဍအလိုက် ေစာငဴ်ကကညဴ်ြြေင်ဵ
(Operational Monitoring) သည် ြေျမှတ်ထာဵသညဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာရည်မှန်ဵြေျက်သို့ မေရာက်ရှိဘဲ
အန္တရာယ်ကျေရာက်ေနသညဴ်

ေရထု၏

အေြြေအေနကိုေဖာ်ြပရန်

ရည်ရွယ်ပါသည်။

စူဵစမ်ဵ၍

ေစာငဴ်ကကညဴ်ြြေင်ဵ (Investigative Monitoring) သည် ရည်မှန်ဵြေျက် မေအာင်ြမင်ရြြေင်ဵ၏ အေကကာင်ဵရင်ဵ
ကို ရှာေဖွရန်နှငဴ် မေတာ်တဆြဖစ်ပွာဵေသာ ညစ်ညမ်ဵမှု (accidential pollution) ၏ ပမာဏနှငဴ်
ဆိုဵကျိုဵသက်ေရာက်မှု ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန်တို့ြဖစ်ပါသည်။

ဇီဝဆိုငမရာ
ေ်ာငဴမ ြက့ဴမညြငမဵ

ေရရုပသ
မ ေငဆ
မ ိုငရ
မ ာ
ေ်ာငဴမ ြက့ဴမညြငမဵ

ဓါတုဆုိငရ
မ ာ
ေ်ာငဴမ ြက့ဴမညြငမဵ

ေရရီ့မေ်ာငဴြမ က့ဴညမ ြငမဵ
ေရအရ့မအေသေဵ
ဆိငု မရာအေြ
ည အေန

ေကာငမဵ(သိ့ု ) ပညှငဴမ ေသာ
အရ့မအေသေဵ

ဓါတုအေြ
ည အေန
နိှက
ဴမ ျဆိဵု ရောဵြ
ည ငမဵ

ဇီဝအေြ
ည အေန
နိှက
ဴမ ျဆိဵု ရောဵြ
ည ငမဵ

အြ
ည ာဵ သတငမဵ
အြျကမအလကမှျာဵ

အြ
ည ာဵ သတငမဵ
အြျကမအလကမှျာဵ

ကဏ္ဍအလိက
ု မေ်ာငဴမပြက့ဴမညြငမဵ

်ူဵ်ှမဵ၍ေ်ာငဴမ ြက့ဴမ ညြငမဵ

်ူဵ်ှမဵရနမ (ဥပှာ ့်မ့ှမဵှှု၏

်ူဵ်ှမဵရနမ (ဥပှာ ့်မ့ှမဵှှု

အေက
ြ ာငမဵရငမဵတ့မေနရာ)

သတမှတ
ီ မညြငမဵ)

အေြ
ည အေနအာဵ
နာဵလ့မသေဘာေပါကမညြငမဵ

ပညပနမလ့မသုဵဳ သပမညြငမဵ

ပု၃
ဳ .၂

ေလျာဴပါဵသကမသာေ်ရနမ န့မဵ လှမဵှျာဵ
ေရေဵြျယမညြငမဵနီငဴမ
အေကာငမအထ့မေဖာမညြငမဵ

ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင်

ပါဝင်ေသာ

ေစာငဴ်ကကညဴ်အကဲြဖတ်နည်ဵ

၃

နည်ဵ၏

နည်ဵလမ်ဵအဆငဴ်ဆငဴ် (Allen et al 2006)
ေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵြြေင်ဵမှ ရရှိေသာ ရလဒ်မျာဵကို အေြြေြေဳ၍ ေရထုသွင်ြပင်လက္ခဏာ ေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵ
အာဵ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ဇီဝ၊ ဓါတုနှငဴ် ရုပ်သွင်ဆိုင်ရာ အြေျက်အလက်မျာဵြဖငဴ် အရည်
အေသွဵ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြြေင်ဵကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင် ေရ၏အရည်

အေသွဵ အေြြေအေနကို အတန်ဵအစာဵသတ်မှတ်နိုင်ရန် ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြြေင်ဵကို ေဆာင်ရွက်ရ
ပါမည်။ ဆန်ဵစစ်ရရှိလာေသာ အန္တရာယ်အမျိုဵအစာဵအေပါ် မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာေရထုအလိုက်
ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ြြေင်ဵကို ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်တွင် အဖွဝ
ဲ့ င်နိုင်ငဳအသီဵသီဵ
တွင် ေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵသညဴ်ပုဳစဳအမျိုဵမျိုဵနှငဴ် အြေျက်အလက် နှိုင်ဵယှဉ်နိုင်ရန်အတွက် ရှုပ်ေထွဵ
ေသာ တွက်ြေျက်မှုမျာဵအာဵ အေသဵစိတ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
၃.၄.၁ ထပ်မဳေစာငဴ် ကညဴ်စစ်ေဆဵြြေင်ဵ (Additional Monitoring)

ေသာက်သုဳဵေရ
တေန့လျှင် ေသာက်သုဳဵေရ ၁၀၀ ကုဗမီတာအထက် ပဳဴပိုဵေသာ ေရထုမျာဵကို ေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵရန်
လိုအပ်သညဴ် ေနရာအြဖစ်သတ်မှတ်ပပီဵ ထပ်မဳေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵြြေင်ဵတို့ကို ြပုလုပ်ေဆာင်ရွက်ရ
ပါမည်။
စာဵကျက်နှငဴ် ဇီဝမျုဵစိ
ိ တ်မျာဵထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်သညဴ်ဧရိယာ
အဆိုပါ ဧရိယာမျာဵအေပါ် ကျေရာက်နိုင်သညဴ် ဖိအာဵမျာဵ၏ ြပင်ဵအာဵနှငဴ် ဆိုဵကျိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵ
ကို

အကဲြဖတ်နိုင်ရန်အတွက်

ေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ

အေြြေအေနေြပာင်ဵလဲမှုကိုပါ စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵရပါမည်။

လိုအပ်ပါက

အရည်အေသွဵ

၄။ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေြမေပါ်ေရထု ေဂဟအရည်အေသွဵဆိင
ု ်ရာ
ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာေဖာ်ထုတြ် ြေင်ဵနှငဴ် ေရအတန်ဵအစာဵြေွဲြြေင်ဵတိအ
ု့ ာဵ အကကဳြပုြြေင်ဵ
၄.၁ နိဒါန်ဵ
ယြေုအြေန်ဵတွင် ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်အာဵ ြမန်မာဴေရထုမျာဵ ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာ ေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵ၊
ေရအတန်ဵအစာဵြေွဲြြောဵြြေင်ဵနှငဴ် ေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵြြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ပညာရပ်လမ်ဵညွှန်အြဖစ်
အသုဳဵ ြပုထာဵပါသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ ယြေုအြေန်ဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် အတန်ဵအစာဵြေွဲသညဴ်
စနစ်မျာဵနှငဴ် နယ်နိမိတ်အတိုင်ဵအတာမျာဵကို

ြမန်မာနိုင်ငဳ၌ အသုဳဵြပုရာတွင် အကဲြဖတ်ရန်နှငဴ်

ညှိနှိုင်ဵရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ေကကာငဴ် ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာ ေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵနှငဴ် ေရအတန်ဵအစာဵ
ြေွဲြြောဵြြေင်ဵတွင် ပါဝင်ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵအာဵ ေဆွဵေနွဵနိုင်ရန်အတွက် အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲတစ်ြေု
ြပုလုပ်ကျင်ဵပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။
အကကဳြပုထာဵေသာ ေြမေပါ်ေရအမျိုဵအစာဵမျာဵအာဵ သတ်မှတ်ြြေင်ဵဆိုင်ရာအြေျက်မျာဵသည် ဥေရာပ
တိုက် ေရထုမျာဵတွင် အသုဳဵြပုေနေသာ အြေျက်မျာဵကို အမျာဵဆုဳဵအေြြေြေဳထာဵပပီဵ (ယြေင်အြေန်ဵကို
ဖတ်ရှုပါ။) ြမန်မာနိုင်ငတ
ဳ ွင် အသုဳဵြပုနိုင်ရန်အတွက် ေြပာင်ဵလဲညှိနှိုင်ဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ထာဵပါသည်။
ယြေုအြေန်ဵတွင် ေနာ်ေဝနိုင်ငဳမှ အြပန်အလှန်တွက်ြေျက်နိုင်သညဴ် (intercalibrated) ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှငဴ်
ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်မျာဵကို ေဖာ်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည် (Direktoratsgruppa 2015)။ အဆိုပါညွှန်ဵ
ကိန်ဵနှငဴ် နယ်နိမိတတ
် သ
ို့ ည် အင်ဵေလဵကန်နှငဴ် ပဲြေူဵြမစ်တိုတ
့ ွင် ေဂဟဆိုင်ရာ ေရသွင်ြပင်လက္ခဏာ
ေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵနှငဴ်

ေရအတန်ဵအစာဵြေွဲြြောဵြြေင်ဵတို့

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

အေြြေြေဳကျေသာ

ကိန်ဵ

ဂဏန်ဵမျာဵ ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ပပီဵ (Ballot et al., 2017; Eriksen et al., in prep) စီမဳကိန်ဵကာလတွင်
ေကာက်ယူရရှိထာဵေသာ

ဇီဝဆိုင်ရာနှငဴ်

ရူပ-ဓါတုဆိုင်ရာအြေျက်အလက်မျာဵကိုလည်ဵ

အေြြေြေဳ

သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဥေရာပတိုက်တွင် ပထဝီဝင်ေြမမျက်နှာကွဲြပာဵမှုအလိုက် (ဥပမာ ေရြေဲေတာင်
မျာဵ၊ အတ္ရလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ အလယ်ပိုင်ဵေဘာဴလ်တစ်၊ ေြမထဲပင်လယ်နှငဴ် ေြမာက်ပိုင်ဵေဒသ)
ညွှန်ဵကိန်ဵနှငဴ်နယ်နိမိတ်မျာဵလည်ဵ အမျိုဵမျိုဵရှိပါသည် (Poikane 2009)။ ညွှန်ဵကိန်ဵနှငဴ် နယ်နိမိတ်
မျာဵသည် အဆိုပါေနရာမျာဵအလိုက် ကွဲြပာဵြြောဵနာဵမှုရှိပပီဵ အြေျို့ေနရာမျာဵတွင် အေတာ်အတန်
ကွာြြောဵေနသည်ကို သတိြပုမိရန် အေရဵကကီဵပါသည်။ ပထဝီဝင်အေနအထာဵ တစ်ြေုြေျင်ဵအလိုက်
ကွဲြြောဵမှုကို အြပန်အလှန်တွက်ြေျက်နိုင်သညဴ် (intercalibration) နည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် ေနာ်ေဝနိုင်ငဳအတွက်
သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှငဴ်

နယ်နိမိတ်မျာဵအာဵ

အြြောဵဥေရာပ

ေြမာက်ပိုင်ဵေဒသ

တွင်ဵေနရာမျာဵနှငလ
ဴ် ည်ဵ နှိုင်ဵယှဉ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဥေရာပတိုက်အတွက် တွက်ြေျက်ထုတ်ြပန်
ထာဵေသာ ညွှန်ဵကိန်ဵနှငဴ်နယ်နိမိတ်မျာဵသည် ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ အေြြေအေနမျာဵနှငဴ် သငဴ်ေလျာ်နိုင်သည်

ကို

မယုဳကကည်ပါ။

အသုဳဵြပုရြြေင်ဵမှာ

ေနာ်ေဝနိုင်ငဳ၏
အဆိုပါစနစ်သည်

ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှငဴ်
စာေရဵသူတို့နှငဴ်

နယ်နိမိတ်မျာဵကို
ရင်ဵနှီဵကျွမ်ဵကျင်မှုရှိပပီဵ

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်
ဥေရာပသမဂ္ဂ

ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာြေျဉ်ဵကပ်မှုသည် ြမန်မာနိုင်ငဳကို မည်သို့အကျိုဵြပုပုဳတို့ကို
ြပသနိုင်ရန်တို့ြဖစ်သည်။

ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှငဴ်

နယ်နိမိတ်မျာဵသည်

အယူအဆရရှိနိုင်ရန်အတွက်

ြပသထာဵသညဴ် ဥပမာမျာဵြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို့ကို ကိုဵကာဵေရဵသာဵြြေင်ဵ သို့မဟုတ် အြြောဵအသုဳဵြပုြြေင်ဵတို့
မြပုလုပသ
် ငဴ်ပါ။ ထို့အြပင် အင်ဵေလဵကန်၊ ပဲြေူဵြမစ်နှငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ အြြောဵြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵမှ
ရရှိထာဵေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵ၊ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵနှငဴ် ြမန်မာကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်တို့၏
အင်တာဗျူဵမျာဵမှ အကကဳြပုြေျက်မျာဵကို အသုဳဵြပုသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ ြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵ
၏ ေဂဟအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ အတန်ဵအစာဵ ေနာက်ဆုဳဵအကကိမ်ြေွဲြြေမ်ဵရာတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက်
ြပုြပင်ေရဵဆွဲထာဵေသာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ၊ နယ်နိမိတ်မျာဵအြပင် သတင်ဵအြေျက်အလက် အမျာဵအြပာဵ
ကိုပါ ထညဴ်သွင်ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄.၂ ေရထုအာဵသွငြ် ပင်လက္ခဏာေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵ (Characterisation of water bodies)
၄.၂.၁ သတ်မှတ်ြြေင်ဵ (Identification)

ပထမအဆငဴ်မှာ ြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵအာဵလုဳဵအတွက် ကိုကသဒီနိတ်အမှတ်မျာဵေပဵ၍ စေကဵကိုက်
ေြမပုဳဆွဲြြေင်ဵ ြဖစ်ပါသည် (ဥပမာ- ၁: ၅၀၀၀၀)။ သဘာဝနှင်ဴလူတို့ဖန်တီဵြပုလုပ်ထာဵေသာ ကန်မျာဵ၊
ြမစ်မျာဵအာဵလုဳဵကို ေရဵဆွဲရပါမည်။ ေရေဝေရလဲဧရိယာ၊ ေရဝင်ေြေျာင်ဵ၊ ြမစ်မျာဵ၊ အဓိကညစ်ညမ်ဵ
ေစသညဴအ
် ရာမျာဵကို ြေန့်မှန်ဵတွက်ြေျက်ရပါမည်။ ထို့အြပင် လူတို့ဖန်တီဵြပုလုပ်ထာဵေသာ အကကီဵစာဵ
ေရြပင်ကျယ်မျာဵ၊

သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵကိုလည်ဵ

ထညဴ်သွင်ဵသတ်မှတ်ရပါမည်။

သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵသည် သတင်ဵအြေျက်အလက်စနစ်ြဖငဴ် သိမ်ဵဆည်ဵရာတွင် ပါဝင်ရပါမည်။
၄.၂.၂ အကကဳြပုထာဵေသာ ေြမေပါ်ေရအမျုဵအစာဵမျာဵ
ိ
သတ်မှတ်ြြေင်ဵဆိုင်ရာအြေျက်မျာဵ (Suggested
typology factors)

ဒုတိယအဆင်ဴမှာ စာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵ၊ တက္ကသိုလ်မျာဵ၊ ဌာနဆိုင်ရာမျာဵမှ ြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵနှငဴ်
သက်ဆိုင်သညဴ် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ၊ ရူပ-ဓါတုနှငဴ် ဇီဝဆိုင်ရာ အြေျက်အလက်မျာဵကို စုေဆာင်ဵထာဵရှပိ ပီဵ
သတင်ဵအြေျက်အလက်စနစ် (Database) တွင် သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရပါမည်။ ဤစီမဳကိန်ဵတွင် ေရအရည်
အေသွဵဆိုင်ရာ

အြေျက်အလက်မျာဵ

သိမ်ဵဆည်ဵရန်အတွက်

သတင်ဵအြေျက်အလက်စနစ်

တည်ေဆာက်ထာဵပါသည် (Selvik 2016)။ ထိုအြေျက်အလက်မျာဵသည် ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ ြမစ်မျာဵ၊
ကန်မျာဵ၏ ပုဳစအ
ဳ တန်ဵအစာဵ သတ်မှတ်ညှိနှိုင်ဵရာတွင် အေရဵပါမည်ြဖစ်ပပီဵ ေဂဟအရည်အေသွဵ
အတွက် အတန်ဵအစာဵြေွဲြြောဵရာတွင်လည်ဵ ပထမဆုဳဵအသုဳဵြပုရသညဴ်အဆငဴ် ြဖစ်ပါ သည်။

ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵအာဵ ကနဦဵဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင် ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်၌
ေဖာ်ြပထာဵေသာ ပုဳစဳအမျိုဵအစာဵ (type factors) မျာဵြဖငဴ် စတင်ေဆာင်ရွက်ရန် အကကဳြပုပါသည်
(ဇယာဵ ၄.၁ နှငဴ် ၄.၂)။
ေရွဵြေျယ်ထာဵသညဴ် ပုဳစဳအမျိုဵအစာဵမျာဵနှငဴ် အုပ်စုအမျိုဵအစာဵမျာဵသည် ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ သဘာဝအေန
အထာဵနှငဴ် ကိုက်ညီမှုရှိရပါမည်။ ယြေုသတ်မှတ်ထာဵေသာ အုပ်စုအမျိုဵအစာဵမျာဵသည် ဥေရာပတွင်
ကျငဴ်သုဳဵေနေသာ

အုပ်စုအမျိုဵအစာဵမျာဵနှငဴ်

ကွာြြောဵမှုရှိပါသည်။

သာဓကအာဵြဖငဴ်

ေြမမျက်နှာ

အနိမဴ်အြမငဴ်တွင် သဘာဝေြပာင်ဵလဲမှုအေနအထာဵအေပါ် မူတည်၍ သတ်မှတ်ရပါမည်။ ေြပာင်ဵလဲမှု
သည် ေရေနအပင်မျာဵ၊ သတ္ရဝါမျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥေရာပတိုက်တွင် ပင်လယ်ေရ
မျက်နှာြပင် မီတာ ၂၀၀ ေအာက် ကို ေရငန်ရွှဳေြမမျာဵ (marine clay)၊ ပင်လယ်ေရ မျက်နှာြပင်မီတာ
၂၀၀ ကို သစ်ေတာဖုဳဵလွှမ်ဵဧရိယာနှငဴ် ပင်လယ်ေရ မျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀ အထက်ကို ေတာင်တန်ဵ
ဧရိယာစသည်ြဖငဴ် အတန်ဵအစာဵ သတ်မှတ်ထာဴဵပါသည်။ ဥေရာပတိုက်ေြမာက်ပိုင်ဵေဒသရှိ သစ်ေတာ
မျာဵသည် ပင်လယ်ေရ မျက်နှာြပင်မီတာ ၁၀၀၀ အထက်သာရှိပပီဵ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်မူ သစ်ေတာမျာဵ
သည် ပင်လယ်ေရ မျက်နှာြပင်မီတာ ၃၀၀၀ အထက်ထိ ဖုဳဵလွှမ်ဵေပါက်ေရာက်ပါသည်။ ထို့ေကကာငဴ်
ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက် ေြမေပါ်ေရအမျိုဵအစာဵမျာဵ သတ်မှတ်ြြေင်ဵဆိုင်ရာအြေျက်မျာဵ သတ်မှတ်ညှိနှိုင်ဵ
ရာတွင် အဆိုပါအြေျက်မျာဵသာမက

ေရေနအပင်မျာဵ၊ သတ္ရဝါမျာဵအတွက် အေရဵပါေသာ အြြောဵ

အြေျက်မျာဵနှငဴ် အတန်ဵအစာဵမျာဵအာဵလုဳဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန် လိုအပ်ပါသည်။
ယြေုအကကဳြပုထာဵေသာ ပုဳစဳအမျိုဵအစာဵမျာဵအြပင် အြြောဵအေရဵပါေသာအြေျက်မျာဵကိုပါ ထညဴ်သွင်ဵ
စဉ်ဵစာဵရန် အကကဳြပုလိုပါသည်။ (ဥပမာ - လတ္ရီကျု၊ ေလာင်ဂျီကျူ၊ ေရေနာက်ကျိမှု၊ ရာသီဥတု
အမျိုဵအစာဵ (အပူပိုင်ဵ၊ အပူပိုင်ဵဆန်ဆန်၊ အေအဵပိုင်ဵ)နှငဴ် ဆာဵငန်နှုန်ဵ)။ ယြေုစီမဳကိန်ဵအတွက်
ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵမှ လုဳေလာက်ေသာ အြေျက်အလက်မျာဵရရှိေသာအြေါ အကကဳြပုထာဵေသာ ပုဳစဳအမျိုဵ
အစာဵမျာဵ၊ အုပ်စုအမျိုဵအစာဵနှငဴ် ကိန်ဵဂဏန်ဵအတိုင်ဵအတာမျာဵကို ညှိနှိုင်ဵပပီဵ ြပန်လည်သုဳဵသပ်
ရပါမည်။
ဇယာဵ ၄.၁ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ကန်မျာဵအတွက် ကနဦဵအကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ပပီဵ အကကဳြပုထာဵေသာ ပုဳစဳအမျိုဵ
အစာဵမျာဵနှငဴ်

ကိန်ဵဂဏန်ဵအတိုင်ဵအတာမျာဵ။

ထိုအြေျက်မျာဵကို

ြပန်လည်သုဳဵသပ်ရန်

လိုအပ်

ပါသည်။
ပုဳစဳအမျုဵအစာဵ
ိ
(Type)

အုပ်စုအမျုဵအစာဵ
ိ
(Categories)

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက် အကကဳြပုထာဵေသာ
ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ
(Suggested for Myanmar)

အြမငဴ် (Altitude)

အနိမဴ်ပိုင်ဵ (Lowland)

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀ေအာက်

အသငဴ်အတငဴ် (Mid-altitude)

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀

အြမငဴ်ပိုင်ဵ (Highland)

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ
၃၀၀၀အထက်

မျက်နှာြပင်ဧရိယာ အလွန်ေသဵ (very small)

၀.၅ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ ေအာက်

(Surface Area)

ေသဵ (small)

၀.၅ မှ ၁ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ

အသငဴ်အတငဴ် (medium)

၁ မှ ၁၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ

ကကီဵမာဵ (large)

၁၀ မှ ၁၀၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ

အလွနက် ကီဵမာဵ (very large)

၁၀၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ အထက်

အလွန်တိမ် (very shallow)

၃ မီတာေအာက်

ပျမ်ဵမျှေရအနက်
(Mean

Water တိမ် (shallow)

၃ မှ ၁၅ မီတာ

Depth)

နက် (deep)

၁၅ မီတာအထက်

ဘူမိအြေျက်

ဆီလီကာပါဝင်ေသာ (siliceous) ထုဳဵဓါတ်-၁ mEq/l ေအာက်၊ ကယ်ဆီယမ်- ၂၀ mgCa/l
ေအာက်နှငဴ် အေရာင်- ၃၀ mgPt/l ေအာက်

အလက် (Geology)
ထုဳဵပါဝင်ေသာ (calcareous)

ထုဳဵဓါတ်-၁ mEq/l အထက်၊ ကယ်ဆီယမ်- ၂၀ mgCa/l

စိုစွတ်ေြမ (organic/ humic)

အေရာင်- ၃၀ mgPt/l အထက်

အထက်နှငဴ် အေရာင်- ၃၀ mgPt/l ေအာက်

ဇယာဵ ၄.၂ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ြမစ်မျာဵအတွက် ကနဦဵအကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ပပီဵ အကကဳြပုထာဵေသာ ပုဳစဳအမျိုဵ
အစာဵမျာဵနှငဴ်

ကိန်ဵဂဏန်ဵ

အတိုင်ဵအတာမျာဵ။

ထိုအြေျက်မျာဵကို

ြပန်လည်သုဳဵသပ်ရန်

လိုအပ်ပါသည်။
ပုဳစဳအမျုဵအစာဵ
ိ

အုပ်စုအမျုဵအစာဵ
ိ
(Categories)

(Type)

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက် အကကဳြပုထာဵေသာ
ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ
(Suggested for Myanmar)

အြမငဴ် (Altitude)

အနိမဴ်ပိုင်ဵ (Lowland)

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀ေအာက်

အသငဴ်အတငဴ် (Mid-altitude)

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ ၂၀၀

အြမငဴ်ပိုင်ဵ (Highland)

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်မီတာ
၃၀၀၀အထက်

ေရေဝဧရိယာ

အလွန်ေသဵ (very small)

၁၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ ေအာက်

(ြမစ်ညှာ)

ေသဵ (small)

၁၀ မှ ၁၀၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ

(Catchment Area)

အသငဴ်အတငဴ် (medium)

၁၀၀ မှ ၁,၀၀၀ စတုရန်ဵကီလိမ
ု ီတာ

(Upstream)

ကကီဵမာဵ (large)

၁,၀၀၀ မှ ၁၀,၀၀၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ

အလွန်ကကီဵမာဵ (very large)
ဘူမိအြေျက်အလ

၁၀,၀၀၀ စတုရန်ဵကီလိုမီတာ အထက်

ဆီလီကာပါဝင်ေသာ (siliceous) ထုဳဵဓါတ်-၁ mEq/l ေအာက်၊ ကယ်ဆီယမ်- ၂၀ mgCa/l
ေအာက်နှငဴ် အေရာင်- ၃၀ mgPt/l ေအာက်

က် (Geology)
ထုဳဵပါဝင်ေသာ (calcareous)

ထုဳဵဓါတ်-၁ mEq/l အထက်၊ ကယ်ဆီယမ်- ၂၀ mgCa/l

စိုစွတ်ေြမ (organic/ humic)

အေရာင်- ၃၀ mgPt/l အထက်

အထက်နှငဴ် အေရာင်- ၃၀ mgPt/l ေအာက်

၄.၂.၃ သဘာဝမူလအေနအထာဵမျာဵနှငဴ် ကနဦဵအတန်ဵအစာဵသတ်မှတ်ြြေင်ဵ

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵ၏ ဇီဝဆိုင်ရာ၊ ဓါတုဆိုင်ရာကိန်ဵဂဏန်ဵ အြေျက်အလက်မျာဵ
အြပင်

ြမန်မာကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵထဳမှ

ရရှိေသာသတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵကို

စုေဆာင်ဵ၍

သတင်ဵအြေျက် အလက်စနစ်တွင် သိမ်ဵဆည်ဵရပါမည်။ ရရှိထာဵေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵနှငဴ် သတင်ဵ
အြေျက်အလက်မျာဵကို အေြြေြေဳ၍ သဘာဝမူလေနရာမျာဵအာဵ ကနဦဵေရွဵြေျယ်သတ်မှတ်ရပါမည်။
သဘာဝမူလေနရာမျာဵကို

ေရေဝေရလဲအသုဳဵြပုမှု၊

လူဦဵေရထူထပ်မှု၊

အဓိကညစ်ညမ်ဵေစသညဴ်

အေကကာင်ဵရင်ဵမျာဵ မတည်ရှိမှုနှငဴ် ေရေဝေရလဲဧရိယာအတွင်ဵ အြြောဵဖိအာဵမျာဵအေပါ် အေြြေြေဳ၍
ေရွဵြေျယ်သတ်မှတ်ရပါမည် (Poikane et al 2011)။ အကကဳြပုထာဵေသာစဳညွှန်ဵအြေျို့မှာ စုစုေပါင်ဵ
ေရေဝေရလဲဧရိယာအတွင်ဵ စိုက်ပျိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ၁၀ ရာြေိုင်နှုန်ဵေအာက်၊ ပမို့ြပေဒသ ၁၀ရာြေိုင်နှုန်ဵနှငဴ်
အဓိကညစ်ညမ်ဵေစသညဴ် အေကကာင်ဵရင်ဵမျာဵ တည်ရှိမေနရပါ(eg, Pardo et al 2012)။ ထို့အြပင်
ရရှိထာဵေသာ

သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵအေပါ်အေြြေြေဳ၍

ဖိအာဵအမျိုဵအစာဵမျာဵကို

သတ်မှတ်

ေပဵရပပီဵ ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ ေရထုကိုလည်ဵ စာရင်ဵေရဵသွင်ဵြြေင်ဵ ြပုလုပ်ေပဵရပါမည်။
ရရှိထာဵေသာ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵအေပါ်အေြြေြေဳ၍ ကနဦဵအဆငဴ် ေရအတန်ဵအစာဵြေွဲြြေင်ဵ
(classification)နှငဴ် အန္တရာယ်ကျေရာက်မှုဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵ (risk assessment) တို့ကို ေဆာင်ရွက်သငဴ်
ပါသည်။

ေနာက်ပိုင်ဵတွင်

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မညဴ်

ေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵတို့မှ

ကိန်ဵဂဏန်ဵအြေျက်အလက်မျာဵ ပိုမိုရရှိလာမည်ြဖစ်ပပီဵ အန္တရာယ်ကျေရာက်မှုဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵ၊ သဘာဝ
မူလေနရာ အေြြေအေနမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာေရထုမျာဵ၏ ေဂဟဆိုင်ရာအေြြေအေနကို ဆန်ဵစစ်
ရာတွင် ပိုမိုအေထာက်အကူြပုေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄.၃ ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵအတွက် အကကဳြပုထာဵေသာ ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
လက်ရှိတွင်

ြမန်မာနိုင်ငဳ၌

ေရသယဳဇာတအတွက်

ေဂဟဆိုင်ရာအတန်ဵအစာဵြေွဲြြောဵထာဵြြေင်ဵ

မရှိေသဵပါ။ ထို့ေကကာငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ ကန်မျာဵအတွက် ေဂဟဆိုင်ရာအေြြေအေနမျာဵကို ဆန်ဵစစ်
ရာတွင် အသုဳဵြပုနိုငရ
် န်အတွက် အရည်အေသွဵဆိုင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵကို ဇယာဵ ၄.၃တွင် အကကဳြပု
ထာဵပါသည်။

ယြေုအြေန်ဵတွင်

ကန်မျာဵ၊

ြမစ်မျာဵ၏

ေဂဟဆိုင်ရာအေြြေအေနဆန်ဵစစ်သညဴ်

ဖိအာဵ(၂)ြေုအာဵ အဓိကထာဵ၍ ေဆွဵေနွဵ ထာဵပါသည် - စိုက်ပျိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ပမို့ြပဧရိယာမျာဵမှ
အာဟာရဓါတ်မျာဵြပာဵ၍ eutrophication ြဖစ်ေစ ြြေင်ဵနှငဴ် Heavy Metal နှင်ဴ ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵေကကာငဴ်
ညစ်ညမ်ဵမှုြဖစ်ေပါ်ြြေင်ဵ။ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက် အြြောဵအေရဵပါေသာ စဳညွှန်ဵမျာဵ (ေရရုပ်သွင်ဆိုင်ရာ
ဖိအာဵမျာဵ၊ သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြြေင်ဵနှငဴ် ြပည်ပမှကျုဵ ေကျာ်ဝင်ေရာက်သညဴ် မျိုဵစိတ်အန္တရာယ်)ကိုလည်ဵ
ေနာက်ပိုင်ဵတွင် ဆက်လက်ေြဖရှင်ဵသငဴ်ပါသည်။ ေသာက်သုဳဵေရနှငဴ် ေရသွင်ဵစိုက်ပျိုဵသညဴ် ေရအရည်
အေသွဵစဳညွှန်ဵတို့ကို အြေန်ဵ ၂ တွင် ေဖာ်ြပြေဲဴပါသည်။
ဇယာဵ၄.၃ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵ၏ ေဂဟအေြြေအေနကို ဆန်ဵစစ်သတ်မှတ်ရန်
အတွက် အကကဳြပုထာဵေသာ ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ “+”ြပထာဵေသာေနရာမျာဵသည်
ြပန်လည်စဉ်ဵ စာဵရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကန်မျာဵ

ြမစ်မျာဵ

+

-

+

-

ဇီဝဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵပစ္စည်ဵမျာဵ
ေရေမှာ်ပင်မျာဵ
-

ကလိုရိုဖီဵလ် ေအ (μg/l)

-

စုစုေပါင်ဵ ေရညှိဇီဝထုထည် (mg/l)

-

မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖွစ
ဲ့ ည်ဵပုဳ

-

ဆိုင်ယာနိုဘက်တီဵရီဵယာဵဇီဝထုထည် (mg/l)

+
+
+

-

Aquatic macrophytes
-

ေပါမျာဵမှု

-

မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖွစ
ဲ့ ည်ဵပုဳ

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

Phytobenthos
-

ေပါမျာဵမှု

-

မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖွစ
ဲ့ ည်ဵပုဳ

Macroinvertebrates (Bottom fauna)
-

ေပါမျာဵမှု

-

မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖွစ
ဲ့ ည်ဵပုဳ

ငါဵမျာဵ
-

ေပါမျာဵမှု

-

မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖွစ
ဲ့ ည်ဵပုဳ

ရူပ-ဓါတုဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵပစ္စည်ဵမျာဵ
-

အနက် (မီတာ)

+

-

-

ေအာက်ဆီဂျင် (mg/l)

+

-

-

ေဖာဴစရိတ် (μg/l)

+

+

-

အမိုနီယမ် (NH4+ NH3) (mg/l)

+

+

-

နိုက်ကတိုဂျင် (μg/l)

+

+

-

ြေျဉ်ငန်ဓါတ်

+

+

-

အက်စစ်ဓါတ်ြပယ်နှုန်ဵ (μekv/l)

-

-

-

အလူမီနီယမ် (μg/l)

-

-

ရုပ်သွင်အေြြေအေနဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵပစ္စည်ဵမျာဵ
ေရရုပ်သွင်ေဗဒ
-

ေရအနိမဴ်အြမငဴ်

+

-

-

ေရစီဵဆင်ဵနှုန်ဵ

-

+

+

+

ဓါတုဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵပစ္စည်ဵမျာဵ
-

ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ြပင်ဵအာဵမျာဵ

(Heavy Metals မျာဵနှငဴ် အာဟာရဓါတ်မျာဵ)

၄.၄ ကန်အတွင်ဵ ရူပ-ဓါတုဆိုင်ရာ အေြြေအေနမျာဵ
၄.၄.၁ အာဟာရဓါတ်မျာဵလွန်ကြဲ ြေင်ဵ eutrophication ေ ကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာသညဴ် ဖိအာဵ

ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵအတွင်ဵ ေပါ်ေပါက်ေနေသာ ဖိအာဵမျာဵကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရာတွင် ရူပ-ဓါတုဆိုင်ရာ
ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵသည် အေထာက်အကူြပုပါသည်။ ကန်အတွင်ဵ ြဖစ်ေပါ်ေနေသာ အာဟာရဓါတ်
လွန်ကဲြြေင်ဵဆိုင်ရာညစ်ညမ်ဵမှုကို ေထာက်လှမ်ဵနိုင်ရန်အတွက် အေရဵကကီဵပါေသာ ရူပ-ဓါတုဆိုင်ရာ
ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵမှာ ေရအနက်၊ ေဖာဴစရိတ်၊ နိုက်ကတိုဂျင်နှငဴ် အမိုဵနီယမ်၊ အမိုဵနီယာဵတို့ြဖစ်ပါသည်။
ဥပမာအာဵြဖငဴ် ဇယာဵ ၄.၄ မှ ၄.၈ တွင် အဆိုပါ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအတွက် ေနာ်ေဝနိုင်ငဳတွင် သတ်မှတ်
ထာဵေသာ ပမာဏမျာဵကို ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ေနာ်ေဝဆိုင်ရာ ကိန်ဵဂဏန်ဵ အတိုင်ဵအတာနှငဴ်
ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵကို

သိရှိနိုင်ရန်

ဥပမာေပဵေဖာ်ြပထာဵသည်ြဖစ်၍

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက်

ထပ်တူ

မသုဳဵသငဴ်ပါ။ ယြေု ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ကန်မျာဵအတွက် ေရအတန်ဵအစာဵြေွဲြြောဵသညဴ် ကနဦဵလုပ်ငန်ဵစဉ်
တွင် ထိုကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵကို အသုဳဵြပုကိုဵကာဵထာဵပါသည်။ သို့ေသာ် ကိန်ဵဂဏန်ဵအတိုင်ဵအတာမျာဵ
ကို အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ပပီဵ ြမန်မာနိုင်ငဳမှ ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵ၏ သေဘာထာဵမှတ်ြေျက်နှငဴ်အညီ
သငဴ်ေလျာ်ေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵ အတိုင်ဵအတာမျာဵကို အကကဳြပုသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။
ဇယာဵ၄.၄ ေနာ်ေဝနိုင်ငဳ၏ ကန်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေရအနက်ဆိုင်ရာ ကိန်ဵဂဏန်ဵ
အတိုင်ဵအတာ
အနိမဴ်အြမငဴ်

အမျိုဵအစာဵ

အလွန်

ေကာင်ဵ

သငဴ်

ဆိုဵ

အလွန်

ဆိုဵ

ေကာင်ဵ
ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
ေရကကည်ေသာ၊

>၆

၄-၆

၂-၄

၁-၂

<၁

>၈

၅-၈

၃-၅

၁.၅ - ၃

< ၁.၅

>၄

၃-၄

၁.၅ - ၃

၀.၇ - ၁.၅

< ၀.၇

>၄

၃-၄

၁.၅ - ၃

၀.၇ - ၁.၅

< ၀.၇

>၃

၂-၃

၁-၂

၀.၅ - ၁

< ၀.၅

>၈

၆-၈

၃-၆

၁.၅ - ၃

< ၁.၅

>၅

၃.၅ - ၅

၁.၇ - ၃.၅

၀.၈ - ၁.၇

< ၀.၈

>၉

၇-၉

၃.၅ - ၇

၁.၇ - ၃.၅

< ၁.၇

နိမဴ်ေသာ
ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
ေရကကည်ေသာ၊
ြမငဴ်ေသာ

ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊
ကကည်ေသာ

ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊
အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

သစ်ေတာမျာဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
ေရကကည်ေသာ၊

သစ်ေတာမျာဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

ေတာင်တန်ဵမျာဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

ဇယာဵ ၄.၅

ေနာ်ေဝနိုင်ငဳ၏ ကန်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေဖာဴစရိတ်စုစုေပါင်ဵ (Total

Phosphours) ကိန်ဵဂဏန်ဵအတိုင်ဵအတာ
အနိမဴ်အြမငဴ်

ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

အမျိုဵအစာဵ

အလွန်
ေကာင်ဵ

ေကာင်ဵ

သငဴ်

ဆိုဵ

အလွန်
ဆိုဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
ေရကကည်ေသာ၊

၁-၇

၇ - ၁၁

၁၁ - ၂၀

၂၀ - ၄၀

> ၄၀

၁-၄

၄-၉

၉ - ၁၆

၁၆ - ၃၈

> ၃၈

၁ - ၁၁

၁၁ - ၁၆

၁၆ - ၃၀

၃၀ - ၅၅

> ၅၅

နိမဴ်ေသာ
ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
ေရကကည်ေသာ၊
ြမငဴ်ေသာ

ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊

အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ
ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊
ကကည်ေသာ

ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊
အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

သစ်ေတာမျာဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
ေရကကည်ေသာ၊

သစ်ေတာမျာဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

သစ်ေတာမျာဵ

ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊
ေရကကည်ေသာ၊

ေတာင်တန်ဵမျာဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
ေရကကည်ေသာ

ေတာင်တန်ဵမျာဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

ဇယာဵ ၄.၆

၁ - ၁၀

၁၀ - ၁၇

၁၇ - ၂၆

၂၆ - ၄၂

> ၄၂

၁ - ၁၃

၁၃ - ၂၀

၂၀ - ၃၉

၃၉ - ၆၅

> ၆၅

၁-၅

၅ - ၁၀

၁၀ - ၁၇

၁၇ - ၃၆

> ၃၆

၁-၉

၉ - ၁၃

၁၃ - ၂၄

၂၄ - ၄၅

> ၄၅

၁-၇

၇ - ၁၁

၁၁ - ၂၀

၂၀ - ၄၀

> ၈၃

၁-၃

၃-၅

၅ - ၁၁

၁၁ - ၂၀

> ၄၀

၁-၅

၅ - ၁၀

၁၀ - ၁၇

၁၇ - ၃၆

> ၃၆

ေနာ်ေဝနိုင်ငဳ၏ ြမစ်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ နိုက်ကတိဂျင်စုစုေပါင်ဵ (Total

Nitrogen) ကိန်ဵဂဏန်ဵအတိုင်ဵအတာ
အနိမဴ်အြမငဴ်

ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

အမျိုဵအစာဵ

အလွန်
ေကာင်ဵ

ေကာင်ဵ

သငဴ်

ဆိုဵ

အလွန်
ဆိုဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
ေရကကည်ေသာ၊

၁ - ၃၂၅

၃၂၅ - ၄၇၅

၄၇၅ - ၇၇၅

၇၇၅ - ၁၃၅၀

> ၁၃၅၀

၁ - ၂၀၀

၂၀၀ - ၄၀၀

၄၀၀ - ၆၅၀

၆၅၀ - ၁၃၀၀

> ၁၃၀၀

၄၇၅ -

၆၅၀ -

၁၀၇၅ -

၆၅၀

၁၀၇၅

၁၇၅၅

၄၂၅ - ၆၇၅

၆၇၅ - ၉၅၀

၉၅၀ - ၁၄၂၅

နိမဴ်ေသာ
ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
ေရကကည်ေသာ၊
ြမငဴ်ေသာ

ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊
ေရကကည်ေသာ

၁ - ၄၇၅

၁ - ၄၂၅

> ၁၇၅၅

> ၁၄၂၅

ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊
အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

သစ်ေတာမျာဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
ေရကကည်ေသာ၊

သစ်ေတာမျာဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

သစ်ေတာမျာဵ

ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊
အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

၁ - ၅၅၀

၅၅၀ -

၇၇၅ -

၇၇၅

၁၃၂၅

၂၅၀ - ၄၂၅

၁၃၂၅ - ၂၀၂၅

> ၂၀၂၅

၄၂၅ - ၆၇၅

၆၇၅ - ၁၂၅၀

> ၁၂၅၀

၅၅၀ - ၉၀၀

၉၀၀ - ၁၅၀၀

> ၁၅၀၀

၄၇၅ -

၆၅၀ -

၁၀၇၅ -

၆၅၀

၁၀၇၅

၁၇၅၅

၁ - ၁၇၅

၁၇၅ - ၂၅၀

၂၅၀ - ၄၇၅

၄၇၅ - ၇၇၅

> ၇၇၅

၁ - ၂၅၀

၂၅၀ - ၄၂၅

၄၂၅ - ၆၇၅

၆၇၅ - ၁၂၅၀

> ၁၂၅၀

၁ - ၂၅၀

၁ - ၄၀၀

၁ - ၄၇၅

၄၀၀ ၅၅၀

> ၁၇၅၅

ေတာင်တန်ဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊

မျာဵ

ေရကကည်ေသာ

ေတာင်တန်ဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊

မျာဵ

အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

ဇယာဵ ၄.၇

ေနာ်ေဝနိုင်ငဳ၏ ြမစ်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေဖာဴစရိတ်စုစုေပါင်ဵ (Total

Phosphorus) ကိန်ဵဂဏန်ဵအတိုင်ဵအတာ
အနိမဴ်အြမငဴ်

ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

အမျိုဵအစာဵ

အလွန်
ေကာင်ဵ

ေကာင်ဵ

သငဴ်

ဆိုဵ

အလွန်
ဆိုဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
ေရကကည်ေသာ၊

၁ - ၁၁

၁၁ - ၁၇

၁၇ - ၃၀

၃၀ - ၆၀

> ၆၀

၁ - ၁၇

၁၇ - ၂၄

၂၄ - ၄၅

၄၅ - ၈၃

> ၈၃

၁ - ၁၅

၁၅ - ၂၅

၂၅ - ၃၈

၃၈ - ၆၅

> ၆၅

၁ - ၂၀

၂၀ - ၂၉

၂၉ - ၅၈

၅၈ - ၉၈

> ၉၈

၁-၈

၈ - ၁၅

၁၅ - ၂၅

၂၅ - ၅၅

> ၅၅

၁ - ၁၄

၁၄ - ၂၀

၂၀ - ၃၆

၃၆ - ၆၈

> ၆၈

နိမဴ်ေသာ
ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊
ေရကကည်ေသာ

ေြမနိမဴ်ပိုင်ဵ

ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊
အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

သစ်ေတာမျာဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
ေရကကည်ေသာ၊

သစ်ေတာမျာဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊
အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

သစ်ေတာမျာဵ

ကယ်ဆီယမ်ပါေသာ၊
အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

ေတာင်တန်ဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊

မျာဵ

ေရကကည်ေသာ

ေတာင်တန်ဵ

ဆီလီကာပါေသာ၊

မျာဵ

အမှိုက်သရိုက်ပါေသာ

ဇယာဵ ၄.၇

၁ - ၁၇

၁၇ - ၂၄

၂၄ - ၄၅

၄၅ - ၈၃

> ၈၃

၁-၅

၅-၈

၈ - ၁၇

၁၇ - ၃၀

> ၃၀

၁-၈

၈ - ၁၅

၁၅ - ၂၅

၂၅ - ၅၅

> ၅၅

ေနာ်ေဝနိုင်ငဳ၏ ကန်မျာဵ၊ ြမစ်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အမိုဵနီဵယာဵ (NH4+

NH3) ကိန်ဵဂဏန်ဵအတိုင်ဵအတာ
ညွှန်ဵကိန်ဵ

ေရအမျိုဵအစာဵ

အလုဳဵစုဳ

Free ammoniac (NH3)

အလုဳဵစုဳ

Free

အလွန်ေကာ
င်ဵ

ammonium

(NH3+NH4)

ေကာင်ဵ

သငဴ်

ဆိုဵ

အလွန်ဆို
ာဵ

၁-၅

၅ - ၁၀

၁၀ - ၁၅

၁၅ - ၂၅

> ၂၅

၁၀ - ၃၀

၃၀ - ၆၀

၆၀ - ၁၀၀

၁၀၀ - ၁၆၀

> ၁၆၀

pH တန်ဖိုဵ > ၈ နှငဴ် အပူြေျိန် တန်ဖိုဵ > ၂၅°C အထက်သာ အကျုဳဵဝင်ပါသည်။
၄.၄.၂ Heavy Metals မျာဵနှငဴ် ပိုဵသတ်မျာဵမှ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ်ကျေရာက်ေသာဖိအာဵမျာဵ ဓါတုအရည်အေသွဵအေြြေအေန

ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵဆိုင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵအတွက် အေရဵပါသညဴ် ဦဵစာဵေပဵပစ္စည်ဵမျာဵ
(priority substances) နှငဴ် အြေျို့ညစ်ညမ်ဵေစေသာပစ္စည်ဵမျာဵ (certain other pollutants) မျာဵကို
ဥေရာပသမဂ္ဂ (၂၀၀၈) ၏ေနာက်ဆက်တွဲ (၁) တွင်ြပုစုေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ေဖာ်ြပထာဵေသာ
ပစ္စည်ဵမျာဵတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳ ၏ ြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵနှငဴ် ဆက်စပ်ေနသညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵလည်ဵပါဝင်ပါသည်
(ဥပမာ- ကက်မီယန် (cadmium)၊ ြပဒါဵ (mercury)၊ ြေဲဓါတ် (lead) စသည်ြဖငဴ)် ။ စီမဳကိန်ဵကာလအတွင်ဵ
နိုဝင်ဘာလတွင်

အင်ဵေလဵ၌

ြေဲဓါတ်နှငဴ်ကက်မီယန်တို့သည်

ေသာက်သုဳဵေရအတွက်

ေရနမူနာအာဵ

ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့

(WHO)

နှငဴ်

ဓါတ်ြေွဲြေန်ဵဆန်ဵစစ်ြေဲဴရာ
ဥေရာပသမဂ္ဂEUတို့၏

ကန့်သတ်ြေျကည
် ွှန်ဵကိန်ဵ၏ အထက်တွင် ရှိေနပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳ၌ Heavy Metals မျာဵနှငဴ်
ပိုဵသတ်မျာဵမှ အန္တရာယ်ကျေရာက်ေနမှုအေကကာင်ဵကို နိုင်ငဳပိုင်သတင်ဵစာေစာင်မျာဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵ
ပါသည်။

၂၀၁၅ြေုနှစ်၊

ဒီဇင်ဘာလထုတ်

ဧရာဝတီစာေစာင်၌

“ေရနမူနာမျာဵအတွင်ဵ

ြေဲဓါတ်

ပါဝင်နှုန်ဵသည် ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့ (WHO) သတ်မှတ်ြေျက် ၀.၀၁ mg/L ၏ အဆ ၆၀မှ ၁၁၀ အထိ
ြမငဴ်မာဵေနေကကာင်ဵ” ေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။ ၂၀၁၄ြေုနှစ်၊ ဧပပီလထုတ် ြမန်မာတိုင်ဵမ်ဂျာနယ်၌ “ြမန်မာ

နိုင်ငဳတွင် ေရွှသတ္ရုတူဵေဖာ်ြြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမှ ေန့စဉ် မာကျူရီပမာဏ ၁၆.၃ ကီလိုဂရမ် (၃၆ေပါင်)ြေန့်
ြမစ်ေြေျာင်ဵမျာဵသို့ စွန့်ပစ်ေနေကကာင်ဵ” ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ၂၀၁၇ြေုနှစ်၊ ဧပပီလထုတ် ဧရာဝတီ
စာေစာင်၌

“အထူဵသြဖငဴ်

ေတာင်သူမျာဵ

အင်ဵေလဵကန်တွင်

ပိုဵသတ်ေဆဵသုဳဵစွဲြြေင်ဵေကကာငဴ်

တိုဵြေျစ
ဲ့ ိုက်ပျိုဵထာဵေသာ
ေဂဟစနစ်နှငဴ်

ကျွန်ဵေမျာမျာဵအတွင်ဵ

ေဒသြေဳြပည်သူလူထုကို

ထိြေိုက်

ပြေိမ်ဵေြြောက်ေနေကကာင်ဵ” ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
ဇယာဵ၄.၉

ဓါတုအေြြေအေနကို

သိရှိနိုင်ရန်အတွက်

ညွှန်ဵကိန်ဵအြေျို့၏

ေနာ်ေဝနိုင်ငဳသုဳဵ

ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ (Miljodirektoratet 2016)။ AA: annual average; MAC: maximum allowable
concentration. Unit; mg/l
Class V

Class I

Class II

Class III

Class IV

Background

AA-EQS

MAC-EQS

Acute toxic

၀.၀၀၃

မှတ်စု (၁)

မှတ်စု (၂)

မှတ်စု (၃)

မှတ်စု (၃)

ြေဲဓါတ်

၀.၀၂

၁.၂

၁၄

၅၇

> ၅၇

မာကျူရီ

၀.၀၀၁

၀.၀၄၇

၀.၀၇

၀.၁၄

> ၀.၁၄

နီကယ်

၀.၅

၄

၃၄

၆၇

> ၆၇

ညွှန်ဵကိန်ဵ
ကက်မီယန်

Extensive acute toxic
effect

မှတ်စု(၁) – Class II ကက်မီယန်တန်ဖိုဵသည် ေရ၏ထုဳဵဓါတ်ပါဝင်နှုန်ဵအေပါ် မူတည်ပါသည်။ ≤ 0.08 (
< 40mg CaCO3/L), 0.08 (40 - < 50mg CaCO3/L), 0.09 (50 - < 100mg CaCO3/L), 0.15 (100 - < 200mg
CaCO3/L), 0.25 ( ≥ 200mg CaCO3/L)
မှတ်စု(၂) – Class III ကက်မီယန်တန်ဖိုဵသည် ေရ၏ထုဳဵဓါတ်ပါဝင်နှုန်ဵအေပါ် မူတည်ပါသည်။ ≤ 0.45 (
< 40mg CaCO3/L), 0.45 (40 - < 50mg CaCO3/L), 0.60 (50 - < 100mg CaCO3/L), 0.9 (100 - < 200mg
CaCO3/L), 1.5 ( ≥ 200mg CaCO3/L)
မှတ်စု(၃) – Class IV ကက်မီယန်တန်ဖိုဵသည် ေရ၏ထုဳဵဓါတ်ပါဝင်နှုန်ဵအေပါ် မူတည်ပါသည်။ ≤ 4.5 (
< 40mg CaCO3/L), 4.5 (40 - < 50mg CaCO3/L), 6.0 (50 - < 100mg CaCO3/L), 9.0 ( 100 - < 200mg
CaCO3/L), 15 ( ≥ 200mg CaCO3/L)။ ပို၍ြမင်ဴေသာဂဏန်ဵမျာဵသည် Class V ြဖစ်ပါသည်။

ကက်မီယန် (Cadmium)
EEA (2011) အရ ကက်မီယန်သည် Non-Ferrous Metal မျာဵြဖစ်သည်ဴ သွပ် (Zinc) နှငဴ် အြြောဵသတ္ရု
တို့ကို

ထုတ်လုပ်ြြေင်ဵ၊

အရည်ကျိုြြေင်ဵ၊

သန့်စင်ြြေင်ဵတိုမ
့ ှ ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵအေနြဖငဴ်

အဓိက

ရရှိပါသည်။ ကက်မီယန်ကို ေရာင်ြြေယ် (pigments) မျာဵြပုလုပ်ြြေင်ဵ၊ တစ်လွှာအုပ်ြြေင်ဵ (coating)နှငဴ်
အြပာဵြေပ်ြြေင်ဵ

(plating)တို့တွင်

အသုဳဵြပုပါသည်။

၎င်ဵတို့ကို

ဓါတ်ေြမကသဇာထုတ်လုပ်သညဴ်

ေဖာဴစဖိတ်ေကျာက်ေဆာင်မျာဵတွင် ေတွရ
့ ှိရပါသည်။ ကက်မီယန်ကို တိရစ္ဆာန်အစာမျာဵနှငဴ် ေြမေဆွဵ
မျာဵတွင်လည်ဵ ေတွရ
့ တတ်ပါသည်။ အာဵသွင်ဵအသုဳဵြပု၍ရေသာ နီကယ်-ကက်မီယန် ဘက်ထရီမျာဵ
ထုတ်လုပ်ရာတွင် ကက်မီယန်ကို အသုဳဵြပုပပီဵ ထိုဘက်ထရီမျာဵထုတ်လုပ်မှုကို ယြေုအြေါ ဥေရာပတွင်
တာဵြမစ်ထာဵပပီဵြဖစ်ပါသည်။ စွမ်ဵအာဵေပဵစက်ရုဳမျာဵနှငဴ် စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ မီဵရှိုေ
့ လာင်ကျွမ်ဵြြေင်ဵ
ေကကာငဴ် ပထမဦဵစွာ ကက်မီယန် အြေိုဵအေငွမ
့ ျာဵ ထွက်ေပါ်လာပပီဵ ၎င်ဵတို့သည် ေနာက်ဆုဳဵတွင်
ေြမေပါ် သို့မဟုတ် ေရထုထဲသို့ ကျေရာက်ပျန
ဳ့ ှဳ့သွာဵမည်ြဖစ်သည်။ ဓါတုေဗဒစက်ရုဳ၊ သတ္ရု၊သယ်ယူ
ပို့ေဆာင်ေရဵနှငဴ် ေရဆိုဵလုပ်ငန်ဵတို့မှ စွန့်ထုတ်ေသာ အြေိုဵအေငွမ
့ ျာဵသည် ေလထုမှ တဆငဴ် ေရထဲသို့
ကျေရာက်ပျန
ဳ့ ှဳ့သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ ပမိုြ့ပဧရိယာမျာဵတွင် ေလထုထဲမှ ကက်မီယန်သည် မစိမဝ
ဴ် င်
နိုင်ေသာ မျက်နှာြပင်ေပါ်သို့ ကျဆင်ဵလာပပီဵ ေရထုထဲသို့ တိုက်ရိုက် (သိ)ု့ ေရသန့်စင်စက်ရုဳမှတဆငဴ်
စီဵဝင်ပျန
ဳ့ ှဳသွာဵမည်ြဖစ်သည်။ ကျဆင်ဵလာသညဴ် ကက်မီယန်အစိုနှငဴ် အမှုန် စုစုေပါင်ဵပမာ ဏသည်
ကွာြြောဵမှုရှိပပီဵ ပုဳမှန်အာဵြဖငဴ် တစ်နှစ်လျှင် 10 မှ 50 gram/km2 ကျေရာက် တတ်ေသာ်လည်ဵ
ဥေရာပအလယ်ပိုင်ဵနှငဴ် အေရှေ
့ တာင်ပိုင်ဵတွင် တစ်နှစ်လျှင် 100 gram/km2 အထိ

ကျဆင်ဵ

တတ်ပါသည် (EEA 2011)။
ြေဲဓါတ် (Lead)
ြေဲသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် သဘာဝအတိုင်ဵ ေတွရ
့ ှိရေသာ သတ္ရုတစ်မျိုဵြဖစ်သည် (NEA 2017)။ ြေဲကို
ယြေင်က ြေဲနှငဴ် အက်စစ်ပါေသာ ဘက်ထရီ (lead-acid batteries) မျာဵတွင် အဓိကအသုဳဵြပုပါသည်။
အေရဵပါေသာ

အြြောဵအသုဳဵြပုမှုမျာဵမှာ

လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵမျာဵတွင်

ြေဲအုပ်ြြေင်ဵ

ြေဲလုဳဵထညဴ်သွင်ဵြြေင်ဵ၊

(lead

roofing),

ြေဲဆက်ြြေင်ဵ

ဓါတ်ေရာင်ြြေည်မှကာကွယ်ြြေင်ဵနှငဴ်

(flashing)၊
ေရာင်ြြေည်

ထညဴ်ြြေင်ဵ (Pigments) တို့ ြဖစ်သည်။ ယေန့ေြေတ်တွင် တွင်ဵထွက်မျာဵ၊ ြေဲနှငဴ် အက်စစ်ပါေသာ
ဘက်ထရီမျာဵ ြပန်လည်သန့်စင်အသုဳဵြပုြြေင်ဵနှငဴ် ေဟာင်ဵနွမ်ဵေနေသာြေဲအစအနမျာဵမှ ြေဲကို အဓိက
ထုတ်ယူရရှိကကပါသည်။ လက်ရှိတွင် ေလထုထဲ သို့ ြေဲဓါတ်ထုတ်လွှတ်ေနသညဴ် အဓိကလုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ
သဳနှငဴ်စတီဵစက်ရုဳမျာဵ၊ ြေဲပါဝင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ စွမ်ဵအင်ထုတ်ယူြြေင်ဵနှငဴ် ဓါတုေဗဒစက်ရုဳ
တို့မှြဖစ်ပါသည်။ ေရထုထဲသို့ စွန့်ပစ်သညဴ် တြြောဵထင်ရှာဵေသာ လုပ်ငန်ဵမှာ မိလ္ယာသန့်စင်သညဴ်
စက်ရုဳမှ

ြဖစ်ပါသည်။

ေရှဵယြေင်ကပင်

သုတ်ေဆဵ၊

ဓါတ်ဆီနှငဴ်

ေရပိုက်လုပ်ငန်ဵတို့မှတဆငဴ်

ြေဲဓါတ်သည် ေရထုနှငဴ်

ေြမထုထဲသို့ စိမဴ်ဝင်ပျန
ဳ့ ှဳ့ြေဲဴပါသည်။ ြေဲဓါတ်သည် အပင်၊ သတ္ရဝါ နှငဴ်

ေရေနသက်ရှိတို့အတွက် အဆိပ်ြဖစ်ေစပါသည်။ ြေဲနှငဴ် ၎င်ဵတို့၏ ဓါတ်ေပါင်ဵမျာဵ အလွန်အကျွဳ
ထိေတွြေ
့ ဳရသူမျာဵသည်

အာရုဳေကကာစနစ်နှငဴ် သင်ကကာဵနိုင်မှုစွမ်ဵရည်ထိြေိုက်ေစပါသည်။ သို့ေသာ်

လည်ဵ ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ပွာဵမှုသည် ြေဲ၏ပုဳစဳ (form)နှငဴ် ဇီဝ၏လက်ြေဳနိုင်မှု (bioavailablility) အေပါ်
မူတည်ပါသည်။

ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်၊

အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ

(OSPAR) နှင်ဴ နိုင်ငြဳ ဖတ်ေကျာ် ေဘဵအန္တရာယ်ရှိသညဴ်

ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထိန်ဵြေျုပ်သညဴ်

Basel

Convention တို့တွင် ြေဲနှငဴ် ၎င်ဵတို့၏ဓါတ် ေပါင်ဵမျာဵကို အဓိက ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ပွာဵေစသညဴ် ပစ္စည်ဵ
မျာဵ (Priority Hazardous Substances, PHS) အြဖစ် သတ်မှတ်ထာဵပါသည် (NEA 2017)။
ြပဒါဵဓါတ် (Mercury)
ြပဒါဵနှငဴ်၎င်ဵ၏ဓါတ်ေပါင်ဵမျာဵသည်

လူသာဵနှငဴ်

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ်

လွန်စွာ

အဆိပ်

အေတာက်ြဖစ်ေစေသာေကကာငဴ် အဓိကေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ပွာဵေစသညဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵအြဖစ် သတ်မှတ်
ထာဵပါသည် (EEA2011)။ ြပဒါဵသည်
အြေျိန်ကာလကကာရှည်စွာ

ကကာရှည်ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵ (persistent pollutant)ြဖစ်ပပီဵ

တည်ရှိနိုင်ပါသည်။

ကကီဵထွာဵမျာဵြပာဵေစပါသည်။

ဥပမာအာဵြဖငဴ်

ထိုအြေျက်ေကကာငဴ်
ဥေရာပတိုက်သို့

ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်

ြပဒါဵမျာဵ

နှစ်စဉ်ြပဒါဵမျာဵစုပုဳေနြြေင်ဵ၏

၄၀ရာြေိုင်နှုန်ဵြေန့်သည် အြြောဵတိုက်ကကီဵမျာဵမှ ဝင်ေရာက်လာြြေင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ေလထုထဲတွင် ြပဒါဵ၏
ြပင်ဵအာဵသည် လွန်စွာနိမဴ်သြဖငဴ် လူသာဵတို့၏ ကျန်ဵမာေရဵအေပါ် အန္တရာယ်ကျေရာက်မှုကို မေဖာ်ြပ
နိုင်ပါ။ သို့ေသာ်လည်ဵ အနည်ကျဝင်ေရာက်လာသညဴ် ြပဒါဵအာဵ ထိေတွမ
့ ိသညဴ် သက်ရှမ
ိ ှတဆငဴ်
၎င်ဵတို့သည် အစာကွင်ဵဆက်ထဲသို့ ဝင်ေရာက်သွာဵနိုင်ပါသည်။ ပင်လယ်စာမျာဵ စာဵသုဳဵြြေင်ဵမှလည်ဵ
ြပဒါဵဆိပ်သငဴ်တတ်ပါသည်။ သက်ရှိမျာဵမှစာဵေသာက်ရာတွင် ြပဒါဵသည် inorganic mercury မှ
organic methyl mercury သို့ ေြပာင်ဵလဲသွာဵပါသည်။ Methyl mercury သည် ေပျာ်ဝင်နိုင်ပပီဵ inorganic
mercury

ထက်

ဆယ်ဆမှ

အဆတစ်ရာ

ပိုမိုေတွရ
့ ှိရပါသည်။

လူြေ
့ န္ဓာကိုယ်၏

အာရုဳေကကာ

တစ်ရှူဵမျာဵတွင် စုပုဳနိုင်ပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် မီသိုင်ဵမျာဵြဖစ်ေပါ်ြြေင်ဵ (Methylation) သည်
ေြမကကီဵ၊ ေရကန်နှငဴ် ကမ်ဵရိုဵတန်ဵရှိ နုန်ဵထဲတွင် ေနထိုင်ေသာ ဘက်တီဵရီဵယာဵနှငဴ် အဏုဇီဝ
ပိုဵမွှာဵမျာဵေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာြြေင်ဵြဖစ်သည်။ ထိုသို့ြဖငဴ် ြပဒါဵမျာဵစုပုဳလာပပီဵ သက်ရှဇ
ိ ီဝမျာဵကို ထိ
ြေိုက်ေစပါသည်။ ဤအြေျကေ
် ကကာငဴ် ဥေရာပတိုက် (ဥပမာ Scandinavia)ရှိ ကန်ေနငါဵမျာဵအတွင်ဵ
methyl

mercury

ပမာဏ

ေလျာဴြေျရန်

မြဖစ်နိုင်ေကကာင်ဵကို

ထင်ရှာဵေစပါသည်။

ေလထုမှ

ပင်လယ်ြပင်သို့ ြပဒါဵအ နည်ကျြြေင်ဵသည် ေရညှိ သို့မဟုတ် ဘက်တီဵရီဵယာဵေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်ေကကာင်ဵ
မကကာေသဵမှီက စမ်ဵသပ်ရရှိေသာ ေတွရ
့ ှိြေျက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ထိေ
ု့ ကကာငဴ် သက်တမ်ဵ
ြမငဴ်ေသာ ငါဵမျာဵြဖစ်သညဴ် တူနာ၊ swordfish နှငဴ် ငါဵမန်ဵတို့တွင် ြပင်ဵအာဵမျာဵေသာ methyl mercury
ကို အဳဴအာဵသငဴ်ဖွယ်ေတွရ
့ ှိရြြေင်ဵ၏

ြဖစ်နိုင်ေြေျရှိေသာ အေကကာင်ဵြပြေျက်တစ်ြေုြဖစ်လာပါသည်။

ဥေရာပတွင်

ြပဒါဵတူဵေဖာ်ြြေင်ဵကို

ြပဒါဵပါေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵမှ
စက်ရုဳမျာဵ၊

ရပ်ဆိုင်ဵထာဵပပီဵ

ြပန်လည်အသုဳဵြပုြြေင်ဵ

သန့်စင်အသုဳဵြပုေနပါသည်။

လျှပ်စစ်ထိန်ဵြေျုပ်စနစ်နှငဴ်

အဖွငဴ်အပိတ်စက်မျာဵ၊

ြပဒါဵကို

(Recycling)

နှငဴ်

ကလိုရိုအယ်ကာလိုင်ဵ

တိုင်ဵတာေရဵနှငဴ်

ထိန်ဵြေျုပ်ေရဵ

ကိရိယာမျာဵ၊ လျှပ်စစ်မီဵ၊ ဘက်ထရီနှငဴ် သွာဵေပါက်ဖာသညဴ် ြပဒါဵသတ္ရုစပ် (Dental Amalgams)
တို့တွင်အသုဳဵြပုပါသည် (EEA 2011)။
ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵ (Pesticides)
ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵဆိုသည်မှာ ဖျက်ပိုဵအြဖစ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အပင်နှငဴ် သတ္ရဝါမျာဵအာဵသတ်ြြေင်ဵ၊
နှိမ်နင်ဵြြေင်ဵနှငဴ်

ပုဳစဳတစ်စိတ်တစ်ေဒသထိန်ဵြေျုပ်ရာတွင်

အသုဳဵြပုသညဴ်

မည်သညဴ်ပစ္စည်ဵကိုမဆို

ဆိုလိုပါသည်။ ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵတွင် ေပါင်ဵမျာဵနှငဴ် မလိုလာဵသညဴ် အပင်မျာဵကို ဖျက်ဆီဵပစ်သညဴ်
ေပါင်ဵသတ်ေဆဵမျာဵ၊ အင်ဵဆက်အမျိုဵမျိုဵ၏ဒဏ်မှ ကာကွယ်နှိမ်နင်ဵနိုင်သညဴ် အင်ဵဆက်သတ်ေဆဵ၊
မှိုမျာဵကကီဵထွာဵမှုကို

ကာကွယ်တာဵဆီဵနိုင်သညဴ်

မှိုသတ်ေဆဵမျာဵ၊

ဘက်တီဵရီဵယာဵ

ြပန့်ပွာဵ

ကျေရာက်မှုကို ထိန်ဵြေျုပ်နိုင်သညဴ် ပိုဵမွှာဵသတ်ေဆဵနှငဴ် ကကက်မျာဵအာဵ နှိမ်နင်ဵသညဴ် ဓါတ်ေပါင်ဵမျာဵ
အာဵလုဳဵပါဝင်ပါသည်။ စာဵနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်ရာတွင် စိုက်ပျိုဵေရဵသုဳဵဓါတုေဆဵမျာဵ အလွန်အကျွဳ
သုဳဵစွဲလာြြေင်ဵေကကာငဴ် လူသာဵမျာဵသည် ၎င်ဵတို့ စာဵသုဳဵသညဴ် အစာဵအစာမှတဆငဴ် ပိုဵသတ်ေဆဵ
ပမာဏ အနည်ဵငယ် ထိေတွဝ
့ င်ေရာက်ေနပါသည်။

၄.၅ ကန်မျာဵတွင် ေပါက်ဖွာဵေသာ ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ၏ ေဂဟဆိုင်ရာအေြြေအေနမျာဵ
(Ecological status of phytoplankton in lakes)
၄.၅.၁ အေထွေထွ

ကန်အတွင်ဵ ေရညှိေရေမှာ် (phytoplankton)မျာဵ ေပါမျာဵစွာေပါက်ေရာက်မှုနှငဴ် ၎င်ဵတို့၏ပါဝင်
ဖွစ
ဲ့ ည်ဵပုဳသည် ေရထု၏ ေဂဟဆိုင်ရာ အေြြေအေနမျာဵအတွက် အေရဵပါသညဴ် ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
ြဖစ်ပါသည်။

ေရညှိေရေမှာ်အစုအဖွတ
ဲ့ ွင်

အဏုဇီဝဆိုင်ယာနိုဘက်တီဵရီဵယာဵ

(microscopic

prokaryotic cyanobacteria) နှငဴ် ယူအယ်ေရာတစ်ေရညှိမျာဵ (eukaryortic algae) တို့ပါဝင်ပါသည်။
၎င်ဵတို့သည် ေရတွင်လွတ်လပ်စွာ ေမျာေနသညဴ် သက်ရှိမျာဵြဖစ်ပပီဵ ေရစီဵေကကာင်ဵြဖငဴ် ေရွလ
့ ျာဵ
သွာဵလာကကပါသည်။ မျိုဵစိတ်စုဳလင်ေပါမျာဵသညဴ် ေရညှိေရေမှာ်မျာဵအာဵ အာဟာရတန်ဖိုဵ နည်ဵပါဵ
သညဴ်ေနရာမျာဵတွင် ေတွရ
့ ှိရပါသည်။ မျာဵေသာအာဵြဖငဴ် အာဟာရဓါတ်မျာဵ ြမငဴ်တက်လာြြေင်ဵသည်
ေရညှိေရေမှာ် အမျိုဵအစာဵစုဳလင်ကွဲြပာဵမှုအာဵ ကျဆင်ဵေစပပီဵ အြေျို့ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ၏ ဇီဝြဒပ်ထု
(Biomass)အာဵ ြမငဴ်တက်ေစပါသည်။ အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲသညဴ် ေနရာမျာဵတွင် ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ
ထူထပ်စွာေပါက်ေရာက်ပပီဵ မျိုဵစု (taxa) တစ်ြေု သို့မဟုတ် အြေျို့အာဵ ေလဴလာနိုင်ပါသည်။

ကန်မျာဵ၊ တမဳမျာဵအတွင်ဵ ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ ပျန
ဳ့ ှဳ့ေပါက်ေရာက်မှုသည် ေရြပင်ဧရိယာ (Horizontally)
နှငဴ် ေရအနက်(Vertically) အလိုက် ကွဲြပာဵပါသည်။ ေရအနက်တွင် ေရြပင်ဧရိယာထက် မျိုဵစိတ်မျာဵ
ကွဲြပာဵမှုထက် ပိုမိုေတွရ
့ ှိရပါသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ၏ မျိုဵစုမျာဵနှငဴ် ဇီဝြဒပ်ထုကို
ေရြပင်ဧရိယာ အလိုက်ပျန
ဳ့ ှဳ့မှုတွင် ပိုမိေ
ု တွရ
့ ှိရပါသည်။
အာရှတိုက် အထူဵသြဖငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေရညှိေရေမှာ်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်သညဴ် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ
အသိ ပညာဗဟုသုတမျာဵသည် ရှာဵပါဵပါသည်။ ေရညှိေရေမှာ်မျာဵကို အပူပိုင်ဵနှငဴ် အေအဵပိုင်ဵ
ေဒသမျာဵတွင် ေတွရ
့ ှိရပါသည်။ ေြမာက်အေမရိကနှငဴ် ဥေရာပတိုက်မှ စာေပအကိုဵအကာဵမျာဵအရ
ထိုသို့ပျန
ဳ့ ှဳ့ေပါက်ေရာက်မှုသည် မျိုဵစိတ်မျာဵြေွဲြြောဵသတ်မှတ်ရာတွင် အသုဳဵဝင်ပါသည် (e.g, Budel et al.
1978-2015, Croasdale 1983, Huber-Pestalozzi 1969, Komarek et al. 1983, Prescott et al 1977, 1981,
1982, Skuja 1949)။ ေရညှိေရေမှာ်မျိုဵစုမျာဵကို မျိုဵေပါင်ဵ (genus) သို့မဟုတ် မျိုဵရင်ဵ(family) အထိ
ြေွဲြြောဵသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
၄.၅.၂ ကွင်ဵဆင်ဵသညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ (Field Method)

ေရညှိေရေမှာမ
် ျာဵအာဵ နမူနာေကာက်ယူရာတွင် ြဖစ်နိုင်ပါက ေရစီဵေရလာရှိေသာ ေနရာမျာဵတွင်
ေကာက်ယူပါ။ ေအာက်ြေဳေကျာက်သာဵ တစ်ဆက်တည်ဵြဖစ်ေနေသာ ကန်မျာဵနှငဴ် ေရေလှာင်တမဳမျာဵ
တွင်မူ ေရအနက်ဆုဳဵေနရာ၏ မျက်နှာြပင်မှ ေကာက်ယူရပါမည်။ ြမစ်ဝှမ်ဵေဒသမျာဵ၊ ပင်လယ်ေအာ်
မျာဵနှငဴ် ထိစပ်ေနသညဴ် ကန်မျာဵ၊ အလျာဵရှည်ေသာ ကန်မျာဵနှငဴ် ေရေလှာင်တမဳမျာဵ၌ နမူနာကွက်
မျာဵမျာဵ ေကာက်ယူရပါမည်။ ဧရိယာတစ်ြေုလုဳဵကို လွှမ်ဵြြေုဳမိနိုင်ရန်အတွက် ေပါင်ဵစပ်နမူနာကွက်မျာဵ
(integrated samples

or discrete samples မျာဵြဖငဴ် အကွာအေဝဵအလိုက် ေကာက်ယူရမည်

ြဖစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုဳဵ၏ အေြြေအေန ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကို ြြေုဳငုဳမိေစရန်အတွက် လစဉ်နမူနာ
ေကာက်ယူြြေင်ဵကို ြပုလုပ်သငဴ်ပါသည်။ ပုဳမှန် နမူနာေကာက်ယူြြေင်ဵ မရှိြေေ
ဲဴ သာ ကန်မျာဵတွင်
နမူနာေကာက်ယူြြေင်ဵကို နှစ်မျာဵစွာြပုလုပ်သငဴ်ပါသည်။
၄.၅.၃ ြေွြဲ ြေမ်ဵစိတ်ြဖာသညဴ်နည်ဵလမ်ဵ (Analysis Method)

အေရအတွကန
် မူနာေကာက်ယူြြေင်ဵ (Quantitative sampling) ကို အပင်မျာဵေပါက်ေရာက်ရာဇုန်မှ
၁မီတာ အကွာတိုင်ဵတွင် ေကာက်ယူ၍ ေရာေနှာထာဵရပါမည်။ Aliquot အာဵ Lugol ေပျာ်ရည်ြဖငဴ်
ေရာစပ်၍ ေမှာင်မဲေသာေနရာတွင်ထာဵရှိရပပီဵမှ ေြပာင်ဵြပန်မှန်ဘီလူဵ (inverted microscope)ြဖငဴ်
ြေွဲြြေမ်ဵစိတ်ြဖာရပါသည်။

အေရအေသွဵနမူနာေကာက်ယူြြေင်ဵ

(Qualititative

sampling)တွင်

အပင်မျာဵေပါက်ေရာက်ရာဇုန်အာဵ ြြေုဳငုဳမိေစရန် ပိုက်ကွန်အသုဳဵြပု၍ ေကာက်ယူရပပီဵ နမူနာမျာဵကို
Formaldehyde (4% end concentration) ြဖင်ဴ ေရာစပ်ပပီဵ မှန်ဘီလူဵ (compound microscope) ြဖငဴ်
ြေွဲြြောဵစိတ်ြဖာရပါသည်။

၄.၅.၄ ေရညှိေရေမှာ်ဆိုင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ (Trophic indices)

ေရညှိေရေမှာမ
် ျာဵ

(Phytoplankton)

မျာဵေပါက်ေရာက်ရာ

ကန်မျာဵ၏

ေဂဟစနစ်ဆိုင်ရာ

အေြြေအေနမျာဵကို ကလိုရိုဖီဵလ်ေအ (chlorophyll-a)၊ ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ၏ စုစုေပါင်ဵဇီဝြဒပ်ထု
(biovolume of phytoplankton)၊ ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ၏ အညွှန်ဵကိန်ဵ Phytoplankton Trophic Index
(PTI) နှငဴ် ဆိုင်ယာနိုဘက်တီဵရီဵယာဵမျာဵ၏ ဇီဝအေလဵြေျိန် (Biomass of cyanobacteria) စသည်ဴ
အညွှန်ဵကိန်ဵ (၄)ြေုြဖငဴ် ဆန်ဵစစ်ေဖာ်ထုတ်ပါသည်။ ေရညှိေရေမှာ်ပါဝင်ဖစ
ွဲ့ ည်ဵမှုနှငဴ် ဇီဝြဒပ်ထုတိသ
ု့ ည်
အာဟာရဓါတ်မျာဵ (အထူဵသြဖငဴ် နိုက်ကတိုဂျင်နှငဴ် ေဖာဴစရိတ်ဓါတ်မျာဵ) ြမငဴ်တက်လာြြေင်ဵအေပါ်
သိသိသာသာ

တုဳ့ြပန်မှုရှိပါသည်။

အာဟာရဓါတ်မျာဵလွန်ကဲမှုြဖစ်စဉ်

ေနှဵေကွဵြေျိန်တွင်

ေရညှိ

ေရေမှာမ
် ျာဵ၏ ဇီဝြဒပ်ထုမျာဵသည် ြမငဴ်တက်ေနပပီဵ ပါဝင်ဖစ
ွဲ့ ည်ဵမှုသည် ေြပာင်ဵလဲသွာဵပါသည်။ တဖန်
အာဟာရဓါတ်မျာဵ ြမငဴ်တက်ြေျိန်တွင်မူ ေရညှိေရေမှာ်မျိုဵစိတ်တြေျို့ ေပျာက်ကွယ်သွာဵပပီဵ တြေါတရဳ
တွင် ပိုမိုမျာဵြပာဵေစပါသည်။ မျာဵေသာအာဵြဖငဴ် ထိုကဲဴသို့ မျာဵြပာဵလာမှုသည် ဆိုင်ယာနို ဘက်တီဵ
ရီဵယာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ပါသည်။ ဆိုင်ယာနိုဘက်တီဵရီဵယာဵ အမျာဵစုသည် လူသာဵမျာဵနှငဴ် သတ္ရဝါတို့၏
ကျန်ဵမာေရဵကို ထိြေိုက်ေစသညဴ် အဆိပ်ဓါတ်ေပါင်ဵမျာဵ ထုတ်လွှတ်ပါသည်။
အတက်အကျသည်

ကန်အတွင်ဵရှိ

စုစုေပါင်ဵေဖာဴစရိတ်ဓါတ်နှငဴ်လည်ဵ

အညွှန်ဵကိန်ဵ(၄)ြေု၏
ေကာင်ဵစွာဆက်နွယ်မှု

ရှိပါသည်။ ကလိုရိုဖီဵလ်ေအသည် ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ အလင်ဵမှီစုအစာဖွရ
ဲ့ ာတွင် ပါဝင်ေသာ အေရဵကကီဵ
ဆုဳဵေရာင်ြြေည်ြဖစ်ပပီဵ ဇီဝြဒပ်ထုအတွက် အေရဵပါပါသည်။
Phytoplankton Trophic Index (PTI) သည် ေဖာဴစဖိတ်ဓါတ် အနိမဴ်အြမငဴ်
တစ်ေလျှာက်

အန္တရာယ်ေပဵေသာေရညှိမျာဵ၊

ဆိုင်ယာနိုဘက်တီဵရီဵယာဵကဲဴသို့

ြေဳနိုင် ရည်ရှိေသာမျိုဵစိတမ
် ျာဵ (tolerant species) မျာဵြပာဵလာမှုနှငဴ် တုဳ့ြပန်မှုရှိသညဴ်

Σa

sj

j

j =1

PTI=
n

Σa

j

မျိုဵစိတ် မျာဵ (sensitive taxa) ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵလာမှုတို့ကို ေဖာ်ြပပါသည်။
အညွှန်ဵကိန်ဵ သည် Ptacnik et al. (2009) ၏ ေြပာင်ဵလဲထာဵမှုကို အေြြေြေဳပါသည်။ အညွှန်ဵကိန်ဵကို
တွက်ြေျက်ရာတွင်

နမူနာတစ်ြေုတွင်

ပါဝင်ေသာ

မျိုဵစိတ်တစ်ြေုြေျင်ဵစီ၏

အညွှန်ဵတန်ဖိုဵမျာဵကို

ေပါင်ဵထာဵပပီဵ ၎င်ဵကို မျိုဵစိတ်အေရအတွက်ြဖငဴ် စာဵပါသည်။ မျိုဵစိတ်တစ်ြေုအတွက် အညွှန်ဵတန်ဖိုဵ
သည် ၁ မှ ၁.၅ အတွင်ဵ တည်ရှိပါသည်။ ကန်မျာဵအတွက်မူ အညွှန်တန်ဵဖိုဵသည် ၁.၅ မှ ၄ အထိ
တည်ရှိပါသည်။
ကလိုရိုဖီဵလ်-ေအ၊ ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ၏ စုစုေပါင်ဵဇီဝြဒပ်ထု နှငဴ် Phytoplankton Trophic Index (PTI)
တိ၏
ု့ သက်ဆိုင်ရာကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်(Class Boundaries)မျာဵကို Response Curves မျာဵ အသုဳဵြပု
၍ ေဖာဴစဖိတ်ဓါတ်တန်ဖိုဵ အနိမဴ်အြမငဴ်တစ်ေလျှာက် ညွှန်ဵကိန်ဵတစ်ြေုြေျင်ဵအတွက် တွက်ြေျက်ထာဵ
ပါသည်။

ဆိုင်ယာနိုဘက်တီဵရီဵယာဵမျာဵ ထုထည်ပမာဏ မျာဵြပာဵေနြြေင်ဵသည် မလိုအပ်ေသာ ဆိုင်ယာနို
ဘက်တီဵရီဵယာဵမျာဵ တည်ရှိေနြြေင်ဵေကကာငဴ် ြဖစ်ပါသည်။ ဆိုင်ယာနိုဘက်တီဵရီဵယာဵမျာဵကို အာဟာရ
ဓါတ်တန်ဖိုဵ လွန်ကဲေနေသာကန်မျာဵတွင် ေတွရ
့ ှိရပါသည်။ ၎င်ဵတို့သည် ဇီဝြဒပ်ထု အေြမာက်အမျာဵ
ကို ထုတ်လုပ်ပပီဵ အဆိပ်အေတာက် ြဖစ်ေစနိုင်ပါသည်။ ဆိုင်ယာနိုဘက်တီဵရီဵယာဵမျာဵ ရှိေနြြေင်ဵ
ေကကာင်ဴ ကန်ေရမျာဵအာဵ ေသာက်သုဳဵေရနှငဴ် အြြောဵအပန်ဵေြဖြြေင်ဵဆိုင်ရာ အသုဳဵြပုနိုင်ရန်အတွက်
အကန့်အသတ်ြဖစ်ေစပါသည်။ PTI အညွှန်ဵကိန်ဵသည် ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ၏ မလိုလာဵေသာ အန္တရာယ်
ကျေရာက်မှုတို့ကို ေဖာ်ြပေနပပီဵ WHO (1999) မှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မှု
အဆငဴတ
် န
ို့ ှငဴ် ြေျိတ်ဆက်ေနပါသည်။
WHO

သည်

အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်မှုအာဵ

အဆငဴအ
် လိုက်

အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။

သတ်မှတ် ြေျက်မျာဵမှာ ၄၀၀၀၊ ၂၀၀၀၀ နှငဴ် ၁၀၀၀၀၀ cells ml-1 တို့ြဖစ်ပါသည်။ ထိုဂဏန်ဵမျာဵသည်
ဇီဝြဒပ်ထု ပမာဏမျာဵြဖစ်ေသာ ၀.၂၊ ၁ နှငဴ် ၅ mm3 l-1 တို့မှ ေြပာင်ဵလဲထာဵပပီဵ ဆဲလ်ထုထည်တစ်ြေု
(Microsystis ကဲဴသို့ အြေျင်ဵ ၄.၅ μm ရှေ
ိ သာ စက်လုဳဵပုဳသဏ္ဌာန်ဆဲလ်ကို အေြြေြေဳထာဵပါသည်) ြဖငဴ်
ေြမှာက်ြြေင်ဵမှ ရရှပ
ိ ါသည်။ ။ (Hillebrand et al. 1999)
ဥေရာပေြမာက်ပိုင်ဵရှိ

ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ၏

သဘာဝမူလအေနအထာဵမျာဵနှငဴ်

ညွှန်ဵကိန်ဵဆိုင်ရာ

အဓိပ္ပါယ် ဖွငဴ်ဆိုြေျက်ကို Lyche-Solheim et al. (2014) မှ ဖွငဴ်ဆိုထာဵပပီဵ ေနာ်ေဝဆိုင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵကို
Direktoratsgruppa (2015) ၌ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ဇယာဵ(၄.၁၁)တွင် ေနာ်ေဝနိုင်ငဳ ကန်မျာဵဆိုင်ရာ
ေရညှိေရေမှာမ
် ျာဵ၏ ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်အပိုင်ဵအြြောဵကို ဥပမာအာဵြဖငဴ် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
Poikane et al (2011) တွင် ဥေရာပတိုက် ေြမမျက်နှာြပင်အမျိုဵမျိုဵအတွက် ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်
အပိုင်ဵအြြောဵကို

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ

ြမစ်မျာဵ၊

ကန်မျာဵအတွက်လည်ဵ

ထိုကဲဴသို့ေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ ရှိသငဴ်ပါသည်။
ဇယာဵ (၄.၁၀) ေနာ်ေဝနိုင်ငဳရှိ ကန်မျာဵအတွက် ေရညှိေရေမှာ်ပင်မျာဵ၏ အညွှန်ဵကိန်ဵအပိုင်ဵအြြောဵ
H = High, G = Good, M = Moderate, P = Poor, B = Bad

အမျုဵအစာဵ
ိ
ေြမနိမဴ်၊ ကယ်ဆီယမ်ပါ၊
ေရကကည်၊ ေရတိမ်

အတန်ဵ

ကလိုရိုဖီဵလ်

ဇီဝထုထည်

အစာဵ

μg/L

mg/L

H

<၆

< ၀.၆၄

G

၆-၉

M

၉ - ၁၈

P

၁၈ - ၃၆

PTI

Cyanomax
mg/L

< ၂.၂၆

< ၀.၁၆

၂.၂၆ - ၂.၄၃

၁

၁.၀၄ - ၂.၃၅

၂.၄၃ - ၂.၆

၁ -၂

၂.၃၅ - ၅.၃၃

၂.၆ - ၂.၈၆

၂-၅

၀.၆၄ ၁.၀၄

B

> ၃၆

> ၅.၃၃

၂.၈၆ - ၄

>၅

ေရနိမဴ်၊ ဆီလီကာပါ၊ ေရကကည်၊

H

<၄

< ၀.၄

< ၂.၁၇

< ၀.၁၆

ေရတိမ် (သို့မဟုတ်)

G

၄-၆

၀.၄ - ၀.၆၄

၂.၁၇ - ၂.၃၄

၀.၁၆ - ၁

ေတာေပါက်၊ ကယ်ဆီယမ်ပါ၊

M

၆ - ၁၃

၀.၆၄ - ၁.၆

၂.၃၄ - ၂.၅၁

၁ -၂

ေရကကည်၊ ေရတိမ်

P

၁၃ - ၂၇

၁.၆ - ၃.၇၉

၂.၅၁ - ၂.၆၉

၂-၅

B

> ၂၇

> ၃.၇၉

၂.၆၉ - ၄

>၅

ေြမနိမဴ်၊ ဆီလီကာပါ၊ ေရကကည်၊

H

<၂

< ၀.၁၈

< ၂.၀၉

< ၀.၁၆

ေရနက်

G

၂-၄

၀.၁၈ - ၀.၄

၂.၀၉ - ၂.၂၆

၀.၁၆ - ၁

M

၄-၇

၀.၄ - ၀.၇၇

၂.၂၆ - ၂.၄၃

၁ -၂

P

၇ - ၁၅

၀.၇၇ - ၁.၉

၂.၄၃ - ၂.၆

၂-၅

B

> ၁၅

> ၁.၉

၂.၆ - ၄

>၅

ေြမနိမဴ်၊ ဆီလီကာပါ၊ ေြမေဆွဵ

H

< ၅.၄

< ၀.၆

< ၂.၂၆

< ၀.၁၆

ကကယ်၊ ေရတိမ်(သို့မဟုတ်)

G

၅.၄ - ၉

၀.၆ - ၁

၂.၂၆ - ၂.၄၃

၀.၁၆ - ၁

ေတာေပါက်၊ ကယ်ဆီယမ်ပါ၊

M

၉ - ၁၆

၁-၂

၂.၄၃ - ၂.၆

၁ -၂

ေြမေဆွဵကကယ်၊ ေရတိမ်

P

၁၆ - ၃၂

၂ - ၄.၆

၂.၆ - ၂.၈၆

၂-၅

B

> ၃၂

> ၄.၆

၂.၈၆ - ၄

>၅

ေြမနိမဴ်၊ ဆီလီကာပါ၊ ေရကကည်၊

H

<၂

< ၀.၁၈

<၂

< ၀.၁၆

ေရတိမ(် သိ)ု့ ေရနက်

G

၂-၄

၀.၁၈ - ၀.၄

၂ - ၂.၁၇

၀.၁၆ - ၁

(သို့မဟုတ)် ေတာေပါက်၊

M

၄-၇

၀.၄ - ၀.၇၇

၂.၁၇ - ၂.၃၄

၁ -၂

ဆီလီကာပါ၊ ေရကကည်၊

P

၇ - ၁၅

၀.၇၇ - ၁.၉

၂.၃၄ - ၂.၅၁

၂-၅

ေရတိမ(် သိ)ု့ ေရနက်

B

> ၁၅

> ၁.၉

၂.၅၁ - ၄

>၅

ေြမနိမဴ် (သိ)ု့ ေတာေပါက်၊

H

<၄

< ၀.၄

< ၂.၁၇

< ၀.၁၆

ဆီလီကာပါ၊ ေြမေဆွဵကကယ်၊

G

၄-၆

၀.၄ - ၀.၆၄

၂.၁၇ - ၂.၃၄

၀.၁၆ - ၁

M

၆ - ၁၂

၂.၃၄ - ၂.၅၁

၁ -၂

P

၁၂ - ၂၅

၁.၄၆ - ၃.၄၆ ၂.၅၁ - ၂.၆၉

၂-၅

B

> ၂၅

> ၃.၄၆

၂.၆၉ - ၄

>၅

ေြမနိမဴ်၊ ကယ်ဆီယမ်ပါ၊

H

<၇

< ၀.၇၇

< ၂.၃၉

< ၀.၁၆

ေြမေဆွဵကကယ်၊ ေရတိမ်

G

၇ - ၁၀.၅

၀.၇၇ - ၁.၂၄ ၂.၃၉ - ၂.၅၆

M

၁၀.၅ - ၂၀

၁.၂၄ - ၂.၆၆

P

၂၀ - ၄၀

B

> ၄၀

ေရတိမ်

၀.၆၄ ၁.၄၆

၀.၁၆ - ၁

၂.၅၆ - ၂.၇၃

၁ -၂

၂.၆၆ - ၆.၀၃ ၂.၇၃ - ၃.၀၇

၂-၅

> ၆.၀၃

၃.၀၇ - ၄

>၅

၄.၆ ကန်မျာဵအတွငဵ် ရှိ ေရေနအပင်မျာဵ၏ ေဂဟစနစ်ဆိုငရ
် ာ အေြြေအေန (Ecological
Status of aquatic macrophytes in lakes)
၄.၆.၁ အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုြေျက်

ေရတွင်ေပါက်ေသာအပင်မျာဵ (Macrophytes) ဆိုသည်မှာ

ေရထဲတွင် သို့မဟုတ်

ေရစပ်တွင်

ေပါက်ေသာ ေရေနအပင်မျာဵကို ေြေါ်ပါသည်။ ၎င်ဵတိထ
ု့ ဲမှ ကုန်ဵတစ်ဝက်ေရတစ်ဝက်တွင် ေပါက်ေသာ
အပင်မျာဵ (semi-aquatic plants) ဥပမာ - emergent plants, helophytes နှငဴ် ေရေနအပင်မျာဵ
(hydrophytes) ဥပမာ - ေရတွင်နစ်ြမုပ်ေနေသာအပင်မျာဵ သို့မဟုတ် အရွက်မျာဵြဖငဴ် ေပါေလာ ေပါ်ေန
ေသာအပင်မျာဵ ဟူ၍ ြေွဲြြောဵထာဵပါသည်။
ယြေုအစီရင်ြေဳတွင် ေရေနအပင်မျာဵ aquatic macrophytes (hydrophytes) အေကကာင်ဵကို ေလဴလာ
ေဖာ်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵတို့သည် ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်အတွက် စမ်ဵသပ်အသုဳဵြပုေသာ
မျိုဵစိတ်မျာဵြဖစ်ပပီဵ ေနာ်ေဝနိုင်ငဳအပါအဝင် (Mjelde, in prep) ဥေရာပေြမာက်ပိုင်ဵနိုင်ငဳမျာဵတွင်
အသုဳဵြပုပါသည်။ (Hellsten et al. 2014)
ေရေနအပင်မျာဵအာဵ (ပု၄
ဳ .၁) ၎င်ဵတို့၏ ကကီဵထွာဵမှုပုဳစဳအေပါ်မူတည်၍ isoetids, elodeids, nymphaeids
နှငဴ် lemnids ဟူ၍ြေွြဲ ြောဵထာဵပါသည်။ ထို့အြပင် Charophytes မျာဵလည်ဵပါဝင်ပါသည်။ အြေျို့ေသာ
အပင်မျာဵသည်

ကုန်ဵတစ်ဝက်ေရတစ်ဝက်တွင်သာမက

(helophyte)

နှငဴ်

ေရတွင်ေပါက်ေသာ

အမျိုဵအစာဵမျာဵ (ဥပမာ- Sagittaria sagittifolia) ြဖစ်ပါသည်။ ကုန်ဵတစ်ဝက်ေရတစ်ဝက် ေပါက်ပင်
မျာဵကို အဓိပ္ပါယ် မဖွငဴ်ဆိုထာဵေသာ်လည်ဵ ေရေမှာ်အုပ်စု (Aquatic bryophytes)နှင်ဴ အမျှင်ပါေသာ
ေရညှိ (filamentous algae) မျာဵမဟုတ်ပါ။
၄.၆.၂ နမူနာေကာက်ယူမညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ

ြမန်မာနိုင်ငဳရှိကန်မျာဵအတွင်ဵ ေပါက်ေရာက်ေသာ ေရေနအပင်မျာဵ၏ ေဂဟစနစ်အေြြေအေနကို
စတင်ေလဴလာရာတွင် ေနာ်ေဝနိုင်ငဳ၌ ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင် အသုဳဵြပုေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် စမ်ဵသပ်
ေဆာင်ရွက်ရန် အကကဳြပုထာဵပါသည်။ (Direktoratsgruppa 2015)
ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာရြြေင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ြေျက်မှာ ကန်တစ်ကန်တွင်ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေရေနအပင်
အမျာဵစုအေကကာင်ဵအာဵ ြြေုဳငုဳမိေစရန်ြဖစ်ပါသည်။ အေအဵပိုင်ဵေဒသမျာဵတွင် ေရတွင်ေပါက်ေသာ
အပင်မျာဵ

နမူနာေကာက်ယူြြေင်ဵကို

တစ်နှစ်တစ်ြေါ

အပင်ဇီဝထုထည်

အမျာဵဆုဳဵအြေျိန်တွင်

ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ အပူပိုင်ဵေဒသမျာဵတွင် ေရေနအပင်မျာဵ၏ဇီဝထုထည်သည်
တစ်နှစ်ပတ်လုဳဵသိပ်သည်ဵေနြြေင်ဵေကကာငဴ် နှစ်အလိုက်ေြပာင်ဵလဲသွာဵသညဴ် မျိုဵစိတ်ကကိမ်နှုန်ဵ (species
frequency) နှငဴ် ေပါမျာဵနှုန်ဵ (abundance) ကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကကိမ် ေဆာင်ရွက်
ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကွင်ဵဆင်ဵတိုင်ဵတာြြေင်ဵကို ကန်အတွင်ဵ ေနရာအစု(ဳ တိုက်စာဵမှုရှိသညဴ်ေနရာမျာဵ၊ ေရထွက်၊ ေရဝင်၊
ေရတိမ်၊ ေရနက် စသည်ြဖငဴ်) ပါဝင်ရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ကန်၏ အဓိကကျေသာ ပုဳစဳအေန
အထာဵ အာဵလုဳဵကို ြြေုဳငုဳမိရပါမည်။ ကျယ်ြပန့်ေသာကန်မျာဵတွင် အနည်ဵဆုဳဵ (၂၀) ေနရာ ေဆာင်ရွက်
သငဴ်ပါသည်။
နမူနာေကာက်ယူမညဴ် အပင်မျာဵကို ေလှေပါ်မှ ြေျိတ်
(casting rake and rake)ြဖငဴ် ဆွဲယူပပီဵ ေရစိုြေဳ
မှန်ေြပာင်ဵ (aqua scope)

အသုဳဵြပု၍ မှတ်တမ်ဵ

တင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အပင်ေပါမျာဵမှုကို အေရ
အတွကဆ
် ိုင်ရာ

(semi-quantative)

နည်ဵမျိုဵြဖငဴ်

ဆုဳဵြဖတ် အမှတ်ေပဵရပါမည်- ၁ = ရှာဵပါဵ၊ ၂ =
ကျဲပါဵ၊ ၃ = ေပါမျာဵ၊ ၄ = ေနရာအလိုက်လွှမ်ဵမိုဵ နှင်ဴ
၅ = လွှမ်ဵမိုဵ တို့ြဖစ်ပါသည်။
ပုဳ (၄.၁) ေရေနအပင်မျာဵ၏ ကကီဵထွာဵမှုပုဳစဳမျာဵ
မျိုဵစိတ်တစ်ြေုြေျင်ဵအလိုက်

နမူနာအပင်အနည်ဵငယ်စီ

စုေဆာင်ဵပပီဵ

အေြြောက်ြေဳသငဴ်ပါသည်။

အပင်ပုဳစဳ ြပတိုက်ထာဵရှိြြေင်ဵသည် မှန်ဘီလူဵ အသုဳဵြပု၍ မျိုဵြေွဲြြေင်ဵ၊ မျိုဵရိုဵဗီဇဆိုင်ရာ ဆန်ဵစစ်
ေလဴလာြြေင်ဵတို့ ေဆာင်ရွကေ
် သာအြေါ လွန်စွာအေရဵပါပါသည်။
ထို့အြပင် ေရနက်ေသာကန်မျာဵတွင် ေရအနက်ဆုဳဵတွင် ေပါက်ေရာက်သညဴ် ေရေနအပင်မျာဵ၏
ြဖန့်ကျက် မှုကို ဆန်ဵစစ်ရန် အကကဳြပုလိုပပီဵ ြေျိတ် (casting rake) သို့မဟုတ် ေရေအာက်ကကညဴ်ကင်မရာ
(သို့မဟုတ)် ေရငုပ်ကကညဴ်ြြေင်ဵတို့ကို ေဆာင်ရွက်သငဴ်ပါသည်။
၄.၆.၃ အပင်မျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတို့ကိုမျုဵြေွ
ိ ဲရာတွင် အသုဳဵဝင်သညဴ် ေသာဴြေျက်မျာဵ (Flora and identification keys)

အာရှတိုက်တွင် စိတ်ေကျနပ်ဖွယ်မရှိေသာ မျိုဵြေွဲြြေင်ဵစနစ်ေကကာငဴ် အြေျို့ေသာ ေရေနအပင်မျိုဵရင်ဵမျာဵ
သည် လွန်စွာကွဲလွဲလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အြပင် မျိုဵရင်ဵမျာဵစွာသည် ကာလကကာြမငဴ်စွာ စိုက်ပျိုဵထာဵ
ြေဲြဴ ြေင်ဵေကကာငဴ် (ဥပမာ- Nymphaea မျိုဵစိတ်မျာဵအကကာဵ) အပင်မျိုဵြေွဲရာတွင် ရှုပ်ေထွဵ ေစပါသည်။
ေဒသတွင်ဵစဳထာဵေသာ အပင်မျာဵအတွက် မျိုဵြေွဲရာတွင် ေသာဴြေျက်မျာဵကို အသုဳဵြပုရန် အကကဳြပုလိုပပီဵ
Cook (1996) ၎င်ဵအြပင် ထပ်မဳထွက်ရှိေသာ (သို့မဟုတ်) ပို၍အေသဵစိတ်ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို
အသုဳဵြပုရပါမည် Wiegleb (1990), Wiegleb & Kaplan (1998), Ito et al. (2014), Triest (1988), La-Ongsri
(2008)။ ေြေတ်မှမ
ီ ျိုဵြေွဲနည်ဵမျာဵမရှိေသာ ေနရာမျာဵတွင် Flora of China (http//www.efloras.org) and
Encyclopedia of Life (http// eol.org) ကဲဴသို့ေသာ အင်တာနက် စာမျက်နှာမျာဵမှ ရှာေဖွအသုဳဵြပုနိုင်ပါ
သည်။ Chara မျိုဵစိတ်မျာဵအာဵ Wood & Imahori (1965) အသုဳဵြပု၍ မျိုဵစိတ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ သို့

ေသာ်လည်ဵ တြေျို့ြေက်ြေဲေသာ မျိုဵေပါင်ဵမျာဵတွင် မျိုဵစိတ်မျာဵ သတ်မှတ်ရာတွင် အေထာက်အကူြပု
ေစရန် မျိုဵရိုဵဗီဇြေွဲြြောဵစိတ်ြဖာြြေင်ဵသည် လိုအပ်ပါသည်။
၄.၆.၄ စမ်ဵသပ်အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ (Testing Indices)

ေရတွင်ေပါက်ေသာအပင်မျာဵပျဳန
့ ှဳ့မှုနှငဴ်

မျိုဵစိတ်ကကယ်ဝမှုတန်ဖိုဵတို့

ေလျာဴနည်ဵေနလျှင်

ကန်၏

အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲမှုသည် ြမငဴ်တက်ေနပါသည် (Phillips, et al., 1978, Rorslett, 1991)။
အာဟာရဓါတ် ကကယ်ဝမှုသည် ေရေအာက်ရှိ isoetids သို့မဟုတ် charophytes အပင်မျာဵ၊ ထိုမှတဆငဴ်
elodeids၊ ေရေပါ်တွင် ေမျာေနေသာအပင်မျာဵ (သို့မဟုတ်) လွတ်လပ်စွာေမျာေနသညဴ် မျိုဵစိတ်မျာဵ၊
ေနာက်ဆုဳဵတွင် ေရညှိေရေမှာ်မျာဵစသည်ဴ အလွှာအသီဵသီဵကို ေြပာင်ဵလဲေစပါသည်။ ေရေအာက်တွင်
အပင်နှငဴ် မျိုဵစိတ်မျာဵေလျာဴနည်ဵြြေင်ဵသည် ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ၏ အရိပ်ေကကာငဴ် အဓိကြဖစ်ေပါ်ပပီဵ
(သို့မဟုတ)် ေရညှ(ိ epiphytic algae) ေကကာငဴ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အာဟာဓါတ်အတွက် ယှဉ်ပပိုင်
ရြြေင်ဵေကကာငဴ်လည်ဵ ြဖစ်ပါသည် (Mjelde and Faafeng, 1997 with reference)။
ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ ကန်မျာဵအတွင်ဵ ေပါက်ေရာက်ေသာ ေရေနအပင်မျာဵ၏ ေဂဟစနစ်ဆိုင်ရာ အေြြေ
အေနမျာဵကို ပထမအဆငဴ် ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင် Trophic Index အာဵအသုဳဵြပု၍ စတင်
သငဴ်သည်ဟု အကကုဳြပုပါသည်။ ၎င်ဵသည် ေနာ်ေဝနိုင်ငဳတွင်အသုဳဵြပုေသာ ညွှန်ဵကိန်ဵတစ်မျိုဵြဖစ်ပပီဵ
ဥေရာပသမဂ္ဂေရမူေဘာင်ဆိုင်ရာ ေြမာက်ဖျာဵပိုင်ဵနိုင်ငဳမျာဵမှ ေပါ်ေပါက်လာပါသည် (Hellsten et al.
2014)။ နှိုင်ဵရေပါမျာဵ အညွှန်ဵကိန်ဵ (relative abundance index) နှငဴ် ေရေအာက်အပင်မျာဵ ပျန
ဳ့ ှဳ့မှု
အညွှန်ဵကိန်ဵ (submerged macrophyte coverage index) တို့အာဵ စမ်ဵသပ်အသုဳဵြပုရန် အကကဳြပု
လိုပါသည်။ ဥေရာပအလယ်ပိုင်ဵနိုင်ငဳမျာဵရှိ ေရတိမ်ကန်မျာဵတွင် အသုဳဵြပုေသာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှငဴ်
ဆင်တူပါသည်။
Trophic Index
ြမန်မာနိုင်ငဳကန်မျာဵတွင် ေပါက်ေရာက်ေသာ ေရေနအပင်မျာဵ၏ ေဂဟစနစ်အေြြေအေနအာဵ ဆန်ဵစစ်
အကဲြဖတ်ရာတွင် ေနာ်ေဝနိုင်ငဳ၌ အသုဳဵြပုေနေသာ Trophic Index ြဖငဴ် စတင်အသုဳဵြပုရန် အကကဳြပုပါ
သည်။
Trophic Index သည် အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲြြေင်ဵအေပါ် တုဳ့ြပန်မှုရှိသညဴ် မျိုဵစိတ်မျာဵနှငဴ် ြေဳနိုင်ရည်
ရှိေသာ မျိုဵစိတ်မျာဵမှ ရရှိေသာ ဆက်သွယ်ြေျက်ကို အေြြေြေဳထာဵပါသည်။

TIC =

𝑁𝑠−𝑁𝑡
𝑁

x 100

NS သည် ကန်အတွင်ဵ တုဳ့ြပန်မှုရှိသညဴ် မျိုဵစိတ်မျာဵအေရအတွက်ြဖစ်ပပီဵ NT
သည် ြေဳနိုင်ရည်ရှိေသာ မျိုဵစိတ်မျာဵအေရအတွက်ြဖစ်ပါသည်။ N သည် ကန်
အတွင်ဵရှိ ေရေနအပင်အာဵလုဳဵ၏ စုစုေပါင်ဵ အေရအတွက်ြဖစ်ပါသည်။

မျိုဵစိတ်အာဵလုဳဵသည် တုဳ့ြပန်မှုရှိြေဲဴလျှင် ညွှန်ဵကိန်ဵတန်ဖိုဵ + ၁၀၀ အတွင်ဵ တည်ရှိနိုင်ပပီဵ ြေဳနိုင်ရည်ရှိြေဲဴ
ပါက ညွှန်ဵကိန်ဵသည် - ၁၀၀ အတွင်ဵ တည်ရှိေနပါမည်။ ကန်တစ်ြေုကန်အတွက် ညွှန်ဵကိန်ဵတန်ဖိုဵ
တစ်ြေုသာရှိေသာ်လည်ဵ ကျယ်ြပန့်ေသာကန်မျာဵတွင် ကန်၏အစိတ်အပိုင်ဵအလိုက် တန်ဖိုဵအသီဵသီဵ
ကို တွက်ယူနိုင်ပါသည်။
ဤအညွှန်ဵကိန်ဵတွင် ေရေနအပင်မျာဵြဖစ်သညဴ် (isoetids၊ elodeids၊ nymphaeids၊ lemnids နှငဴ်
charophytes) တိအ
ု့ ာဵလုဳဵပါဝင်ပပီဵ ေရညှိအုပ်စုဝင်မျာဵနှငဴ် ကုန်ဵတစ်ဝက်ေရတစ်ဝက်အပင်(aquatic
mosses, filamental algae and helophytes) မျာဵမှာ မပါဝင်ပါ။
ေရေနအပင်မျာဵသည် မျိုဵစိတ်အလိုက် ပျန
ဳ့ ှဳ့မှုပုဳစဳအမျိုဵမျိုဵရှိပပီဵ ဥေရာပေြမာက်ပိုင်ဵ၊ အေအဵပိုင်ဵတွင်
ေတွရ
့ ေသာ မျိုဵစိတ်အမျာဵစုကို အပူပိုင်ဵေဒသမျာဵတွင် မေတွရ
့ ပါ။ ထို့အတူ အပူပိုင်ဵေဒသတွင်
ေပါက်ေရာက်ေသာ မျိုဵစိတ်မျာဵကို အေအဵပိုင်ဵတွင် မေတွရ
့ ပါ။ ထို့ေကကာငဴ် တုဳ့ြပန်မှုရှိသညဴ် မျိုဵစိတ်
မျာဵနှငဴ် ြေဳနိုင်ရည်ရှိေသာ မျိုဵစိတ်မျာဵစာရင်ဵကို နိုင်ငဳအလိုက်သာ သို့မဟုတ် အမျာဵဆုဳဵေဒသတွင်ဵ
အဆငဴ်တွင်သာ တစ်ြေုြပုစုနိုင်ပါ သည်။ မျိုဵစိတ်မျာဵစာရင်ဵသည် Trophic Index တွက်ြေျက်ရာတွင်
အေရဵပါေသာ အေြြေြေဳအေထာက်အထာဵ ြဖစ်ပါသည်။ မျိုဵစိတ်စာရင်ဵကို ြပုစုရာတွင် ကန်၏
အေနအထာဵမျာဵ၊ အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲနှုန်ဵ အမျိုဵမျိုဵတွင် ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေရေနအပင်မျာဵ၏
အြေျက်အလက်မျာဵ လိုအပ်ပါ သည်။
ဥပမာအာဵြဖငဴ် ဇယာဵ ၄.၁၁ တွင် ေနာ်ေဝနိုင်ငဳကန်မျာဵ၏ TIC ညွှန်ဵကိန်ဵ ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်
(class boundaries) ကို ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ထိုအတိုင်ဵအတာသည် ေဖာဴစရိတ်ဓါတ် အနည်ဵအမျာဵ
တစ်ေလျှာက် ြဖစ်ေပါ်ေနေသာ ေရေနအပင်မျာဵ ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကို ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြြေင်ဵထာဵပပီဵမှ
သတ်မှတထ
် ာဵပါသည်။
ေရေနအပင်မျာဵေပါက်ေရာက်ရာ ဥေရာပေြမာက်ပိုင်ဵရှိ သဘာဝမူလအေနအထာဵနှငဴ် ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုြြေင်ဵကို Hellsten et al. (2014) က ေဖာ်ြပထာဵ၍ ေနာ်ေဝနိုင်ငဳ၏ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵကိုမူ
Direktoratsgruppa (2015) တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
ဇယာဵ (၄.၁၁) ေနာ်ေဝနိုင်ငဳကန်မျာဵ၏ ေရေနအပင်မျာဵအတွက် TIC ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ H = အလွန်
ေကာင်ဵ၊ G = ေကာင်ဵ၊ M = အသငဴ်အတငဴ်၊ P = ညဳဴ၊ B = အလွန်ညဳဴ
ကန်အမျုဵအစာဵ
ိ

ကယ်ဆီယမ်

အ

ပကတိတန်ဖိုဵ

mg Ca/L

ေရာင်

(Reference

mg

Value)

Pt/L

H/G

G/M

M/P

P/B

၀၀၁
၀၀၂
၁၀၁
၁၀၂
၂၀၁
၂၀၂
၃၀၁
၃၀၂

ထုဳဵဓါတ်အလွန်
နည်ဵ၊ ေရကကည်
ထုဳဵဓါတ်အလွန်
နည်ဵ၊ ေရေနာက်
ထုဳဵဓါတ်နည်ဵ၊
ေရကကည်
ထုဳဵဓါတ်နည်ဵ၊
ေရေနာက်
ထုဳဵဓါတ်အသငဴ်
အတငဴ်၊ ေရကကည်
ထုဳဵဓါတ်အသငဴ်
အတငဴ်၊ ေရေနာက်
ထုဳဵဓါတ်မျာဵ၊
ေရကကည်
ထုဳဵဓါတ်မျာဵ၊
ေရေနာက်

<၁

< ၃၀

၉၅

၉၂

၅၅

၄၀

၁၅

<၁

> ၃၀

၇၈

၇၁

၅၅

၄၀

၁၅

၁-၄

< ၃၀

၇၉

၇၅

၅၅

၄၀

၁၅

၁-၄

> ၃၀

၇၈

၇၁

၅၅

၄၀

၁၅

၄ - ၂၀

< ၃၀

၇၄

၆၆

၃၀

၅

-၃၅

၄ - ၂၀

> ၃၀

၆၉

၆၇

၃၀

၅

-၃၅

>၂၀

< ၃၀

၇၅

၆၃

၃၀

၅

-၃၅

>၂၀

> ၃၀

၇၃

၆၃

၃၀

၅

-၃၅

မျုဵစိ
ိ တ်မျာဵ တုဳ့ြပန်မှုမျာဵအာဵ အကိုဵအကာဵမျာဵမှ ေလဴလာြြေင်ဵ
အစီရင်ြေဳစာ၏ အစပိုင်ဵတွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴ်အတိုင်ဵ trophic index အသုဳဵြပု၍ ေရေနအပင်မျာဵ၏
ေဂဟစနစ်အေြြေအေနမျာဵကို ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရာတွင် တုဳ့ြပန်မှုရှိသညဴ် ြမန်မာဴေရေန အပင်မျိုဵစိတ်
နှငဴ် ြေဳနိုင်ရည်ရှိသညဴ် မျိုဵစိတ်တို့ကို စာရင်ဵြပုစုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳကန်အသီဵသီဵ၌
ေရေနအပင်မျာဵ ပျဳန
့ ှဳ့ေပါက်ဖွာဵမှုနှငဴ် ပတ်သက်၍ ရရှိနိုင်သညဴ် သတင်ဵအြေျက်အလက်သည် နည်ဵပါဵ
ေနေသဵပါသည်။ ထို့ေကကာငဴ် ကနဦဵအဆငဴ်အေနြဖငဴ် စာအုပ်စာတမ်ဵ၊ အကိုဵအကာဵမျာဵမှတဆငဴ်
အပူပိုင်ဵနှငဴ် အေအဵပိုင်ဵေဒသမျာဵမှ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵကို စုေဆာင်ဵထာဵရှိပါသည် (ဇယာဵ
၄.၁၂)။ ထိုသတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵကို အေြြေြေဳ၍

တုဳ့ြပန်မှုရှိသညဴ် ေရေနအပင်မျိုဵစိတ်မျာဵကို

ကနဦဵအဆငဴ်အေနြဖငဴ် ြပုစုတင်ြပ ထာဵပါသည်။
စဉ်

အကိုဵအကာဵ

နိုင်ငဳ

ေဖာ်ြပြေျက်

၁

Mjelde et al.

ေနာ်ေဝ

T = ြေဳနိုင်ရည်ရှိ၊ S = တုဳ့ြပန်မှုရှိ၊ S ကိုေသြေျာမရှင်ဵထာဵပါ၊

(in prep)

ေနာ်ေဝနိုင်ငဳတွင် chara မျိုဵစိတ်အာဵလုဳဵသည်
တုဳ့ြပန်မှုရှိသည်

၂

Willby et al. (2009)

ယူေက

ေရေနအပင်မျာဵ၏ အာဟာရညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ ပါဝင်ပပီဵ၊
> ၆ သည် ြေဳနိုင်ရည်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်သည်။() ကို
မေဖာ်ြပထာဵေသာ်လည်ဵ Azolla မျိုဵစိတ်မျာဵကို
အသုဳဵြပုနိုင်သည်။

၃

Lacoul & Freedman

-

(2006)

o = အာဟာရဓါတ်နည်ဵပါဵသညဴ် ေနရာမျာဵတွင်
ေပါက် ဖွာဵသညဴ် မျိုဵစိတ်မျာဵ၊ e =
အာဟာရဓါတ်တန်ဖိုဵမျာဵ သညဴ် ေနရာမျာဵတွင်
ေပါက်ဖွာဵသညဴ် မျိုဵစိတ်မျာဵ (e) =
အာဟာရဓါတ်မျာဵကကယ်ဝေနသညဴ် နုန်ဵအနည်မျာဵ၊
Gen = အေထွေထွကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵ၊ I =
အာရှေဒသတွင် ေဂဟြပဿနာမျာဵဆိုဵရွာဵစွာ
ြဖစ်ေပါ်ေစေသာ ြပည်ပ မှကျူဵေကျာ်မျိုဵစိတ်မျာဵ

၄

Schaumburg et al

ဂျာမနီ

(2004)

a = မူရင်ဵမျိုဵစိတ်မျာဵ၊ b =
မကွဲြပာဵေသာမျိုဵစိတ်မျာဵနှငဴ် c =
ေနှာငဴ်ယှက်ဖျက်ဆီဵသညဴ် မျိုဵစိတ်မျာဵ။
ကန်တစ်ြေုနှငဴ်တစ်ြေု ကွဲြပာဵပါသည်။

၅

Portielje et al (2014)

လစ်သူရာဵနာဵ

a = မူရင်ဵမျိုဵစိတ်မျာဵ၊ b =
မကွဲြပာဵေသာမျိုဵစိတ်မျာဵနှငဴ် c =
ေနှာငဴ်ယှက်ဖျက်ဆီဵသညဴ် မျိုဵစိတ်မျာဵ

၆

Pereira et al (2012)

ဘရာဇီဵ

o = အာဟာရဓါတ်နည်ဵပါဵသညဴ် အေြြေအေနမျာဵ၊ i =
အာဟာရဓါတ်သငဴ်တငဴ်ေသာ အေြြေအေနမျာဵ

၇

Penning et al (2008)

-

T = ြေဳနိုင်ရည်ရှိ၊ S = တုဳ့ြပန်မှုရှိ

၈

Kolada et al (2012)

ဥေရာပ

Ellenbergs အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအာဵ ြပင်ဆင်ထာဵပပီဵ ၁
သည် အာဟာရ အလွန် နည်ဵပါဵပပီဵ ၉ သည် အာဟာရ
အလွန်မျာဵြပာဵပါသည်။ ၁-၃ အာဵ တုဳ့ြပန်မှုရှိ၊ ၄-၆
အာဵ မကွဲြပာဵ၊ ၇-၉ အာဵ ြေဳနိုင်ရည်ရှိသည်ဟု
သတ်မှတ်ပါ သည်။

မျိုဵစိတ်မျာဵအာဵလုဳဵ၏ တုဳ့ြပန်မှုအေြြေအေန သို့မဟုတ် ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာ အြေျက်အလက်မျာဵမရရှိပါ။
ထို မျိုဵစိတ်မျာဵအတွက် ပို၍ေယဘူယျဆန်ေသာ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵြဖငဴ် အသုဳဵြပုပါသည်
(ဇယာဵ၏ column ၉) ဥပမာ- အာဟာရဓါတ်တန်ဖိုဵ အသငဴ်အတငဴ်တွင် ေပါက်ေသာ the giant Euryale

Ferox ၊ ၎င်ဵသည် ကန်အတွင်ဵ အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲလာေသာအြေါ အေရအတွက် သိသိသာသာ
ကျဆင်ဵြြေင်ဵ သို့မဟုတ် လုဳဵဝေပျာက်ကွယ်သွာဵပါသည် (Kadono & Schneider 1987)။ Vallisneria

spiralis သည် မြြောဵနာဵေသာ မျိုဵစိတ် (indifferent species) ြဖစ်ပပီဵ အာဟာရဓါတ်အေြြေအေန

အသငဴ်အတငဴ်နှငဴ် o = အာဟာရဓါတ်နည်ဵပါဵသညဴ် ေနရာမျာဵတွင် ရှင်သန်နိုင်ပါသည် (Bolpagni et al.
2014)။ Albert et al (2010) အရ အသာဵစာဵအပင်မျာဵသည် အာဟာရဓါတ်နည်ဵပါဵသညဴ် အေြြေ

Utricularia မျိုဵစိတ်မျာဵသည် အာဟာရ

အေနမျိုဵတွင် ရှင်သန်ကကီဵထွာဵကကသည်။ ထို့ေကကာငဴ်

ဓါတ်လွန်ကဲသညဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ကို တုဳ့ြပန်ဆန့်ကျင်သည်ဟု ယူဆရပါသည်။ Sharip et al (2012) အရ

Nelumbo nucifera ကို တုဳ့ြပန်မှုနည်ဵေသာ မျိုဵစိတ်မျာဵအြဖစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ Limnophila
sessiliflora သည် ေရတွင်အစုလိုက် ထူထပ်စွာေပါက်သညဴ် နှစ်ရှည်ြေဳအပင်မျိုဵြဖစ်ပပီဵ လိင်မဲဴနည်ဵ
(အပင်၏ အဆစ်အပိုင်ဵမျာဵမှ ြပန်လည်ရှင်သန်ြြေင်ဵ) ြဖငဴ် မျိုဵပွာဵပါသည်။ Dwivedi et al (2014)၏
အစီရင်ြေဳစာတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငဳတွင် အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲေနေသာ ကန်တစ်ကန်မှ အပင်မျိုဵစိတ်
အေြမာက်အမျာဵသည် အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲြြေင်ဵအေပါ် ြေဳနိုင်ရည်ရှိ သညဴ် အြြောဵမျိုဵစိတ်မျာဵနှငဴ်
ယှဉ်တွဲေပါက်ေရာက်ေနသည်ဟု ေရဵသာဵထာဵပါသည်။ ေရေနအပင်အမျာဵစု နှငဴ် ပုဳစဳမတူေသာ

Ottelia

alismoides

မျိုဵစိတ်သည်

ပင်ပိုင်ဵမျိုဵပွာဵရန်

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵမပါရှိဘဲ

၎င်ဵတို့၏

မျိုဵဆက်ြပန့်ပွာဵမှုသည် လိင်ရှိမျိုဵပွာဵြြေင်ဵကိုသာ မှီြေိုေနပါသည် (Chen et al 2008)။ O. alismoides
သည် တြေျိန်က ယန်ဇီြမစ်အလယ်ပိုင်ဵနှငဴ် ေအာက်ပိုင်ဵတို့တွင် ေပါမျာဵစွာ ရှင်သန်ြေဲဴပပီဵ ယြေုအြေါ
မျိုဵသုဉ်ဵ

ရန်အန္တရာယ်ကျေရာက်ေနေသာေကကာငဴ်

တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငဳ၏

မျိုဵသုဉ်ဵရန်

ပြေိမ်ဵေြြောက်ြေဳေနရေသာ ေရေနအပင်မျိုဵစိတ်ထဲတွင် ေဖာ်ြပြေဳထာဵရပါသည် (Yu et al, 1998); (Chen et
al. 2008)။ ထို့ေကကာငဴ် Ottelia alismoides မျိုဵစိတ်နှငဴ် O. ovalifolia တို့အာဵ တုဳ့ြပန်မှုနည်ဵေသာမျိုဵစိတ်
အြဖစ် သတ်မှတ်ထာဵ ကကပပီဵ အာဟာရဓါတ်လွန်ကဲြြေင်ဵနှငဴ် အြြောဵအကျိုဵဆက်သက်ေရာက်မှုေကကာငဴ်
မျိုဵစိတ်အေရအတွက် ကျဆင်ဵနိုင်ြြေင်ဵရှိ/မရှိကိုမူ မသိရပါ။
ဇယာဵ (၄.၁၃) ၂၀၁၄-၂၀၁၇ ြေုနှစ်အတွင်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳကန်မျာဵမှ ေရေနအပင်မျာဵ၏ အာဟာရ
ဓါတ်လွန်ကဲြြေင်ဵအေပါ် တုဳ့ြပန်နိုင်သညဴ် အကိုဵအကာဵ ကိန်ဵဂဏန်ဵအြေျက်အလက်မျာဵ (Ballot et al
2017, Mjelde & Ballot 2016, Mjelde & Wathne 2015)
ြမန်မာဴေရေနအပင်မျာဵ၏

ကနဦဵတုဳ့ြပန်မှုအေြြေအေနကို

အကကဳြပုေဖာ်ြပထာဵပါသည်၊

T

=

ြေဳနိုင်ရည်ရှိေသာ မျိုဵစိတ်မျာဵ၊ I = တုဳ့ြပန်မှုနည်ဵသညဴ်မျိုဵစိတ်မျာဵ၊ S = တုဳ့ြပန်မှုရှိသညဴ် မျိုဵစိတ်မျာဵ
မျုဵစိ
ိ တ်အမည်

1

2

3

4

5

T

7.99

e/l

b-c

b

6

9

ြမန်မာဴမျုဵစိ
ိ တ်မျာဵ

7

8

T

8

T

3

S

၏ ကနဦဵတုဳ့ြပန်မှု

ELODEIDS

Ceratophyllum
demersum
Hydrilla verticillata

E

b-a

Limnophila sessiflora
Myriophyllum

T?
T

6.23

e

b

b

7

T
T

spicatum
Myriophyllum

T

8

T

Najas indica

5-6*

I

Najas minor

5-6*

I

verticillatum

5.32

a-b

b

T

Nechamandra

T?

alternifolia
Potamogeton crispus

T

7.5

Potamogeton lucens

T

4.37

Potamogeton nodosus
Potamogeton pusillus

l
E

T

7.54

Stuckenia pectinata

T

7.19

Utricularia aurea

S*

Utricularia australis

S*

Utricularia punctate

c-b

c-b

b-a

b-a

T

c-b

T

5

I

7

S

5

I

b

T

6

O

b

T

8

T

1-3*

S

1-3*

S

S*

1-3*

S

Utricularia stellaris

S*

1-3*

S

Utricularia sp

S*

1-3*

S

Potamogeton nodisushybrid?
Potamogeton sp.
gen

b-a

S

Vallisneria spiralis

c

I

I

S

S

??

I

NYMPHAEIDS

Euryale ferox
Nelumbo nucifera

(e)

Nelumbo cyanea

3-5*

I

Nelumbo nouchali

3-5*

I

Nelumbo pubescens

3-5*

I

Nelumbo rubra

3-5*

I

7*

T

7*

T

7*

T

Nymphoides indica

e

Nymphoides
hydrophylla
Nymphoides cordata
Ottelia alismoides

I

Ottelia ovalifolia

I

Trapa

natans

v.

bispinosa
Trapa natans v. natans

(e?)/l

b

T

T

(e?)/l

b

T

T

LEMNIDS

Azolla pinnata

(7.25)

Eichornia crassipes
Lemna trisulca

T

7.96

Pistia stratiotes

l

T

l

T

e

c

c-b

l

Spirodela polyrhizza

T

T

5

I

i

e

c-b

Salvinia cucullata

(i)

Salvinia natans

(i)

T
T

6

I

(S)

3-6*

S

CHAROPHYTES

Char asp. Zeylandica

S?

(o)

*သည် မျိုဵရင်ဵတူ အြြောဵမျိုဵစိတ်မျာဵ၏ တန်ဖိုဵကိန်ဵဂဏန်ဵြဖစ်သည်။

Nechamandra alternifolia မျိုဵစိတ်၏ ရှင်သန်ေပါက်ေရာက်ပုဳနှငဴ်ပတ်သက်သညဴ် အြေျက်အလက်မျာဵ
သည် နည်ဵပါဵပါသည်။ အင်ဵေလဵကန်တွင် အစုအဖွလ
ဲ့ ိုက် ေကာင်ဵစွာရှင်သန်ေနသည်ကို ေတွရ
့ ှိ
ရြြေင်ဵေကကာငဴ်

ြေဳနိုင်ရည်ရှိေသာ

မျိုဵစိတ်ဟု

သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။

အြေျက်အလက်

အကိုဵ

အကာဵမရနိုင်ေသာအြေါ ေရေတွေမျာေနေသာ မျိုဵစိတ်မျာဵအာဵလုဳဵကို ြေဳနိုင်ရည်ရှိေသာ မျိုဵစိတ်မျာဵဟု
သတ်မှတ်ပါသည် (ဇယာဵေဒါင်လိုက်အကွက် ၈)။ ထိုနည်ဵတူစွာ Chara မျိုဵစိတ်မျာဵအာဵလုဳဵသည်
လည်ဵ တုဳ့ြပန်မှုရှိသညဴ် မျိုဵစိတ်မျာဵ ြဖစ်ပါသည်။
၄.၆.၅ နှိုင်ဵယှဉ်ေပါမျာဵနှုန်ဵအညွှန်ဵနှငဴ် ေရြမုပ်မှုအတိုင်ဵအတာအညွှန်ဵ (Relative abundance index
and submerged coverage index)
Trophic indices သည် တုန့်ြပန်မှုရှိသညဴ် မျိုဵစိတ်မျာဵနှငဴ် ြေဳနိုင်ရည်ရှိသညဴ်မျိုဵစိတ်မျာဵအေပါ် မူတည်ပပီဵ
ဥေရာပတိုက်

ေရတိမ်ကန်မျာဵ၏

ေဂဟစနစ်ကို

ဆန်ဵစစ်ရာတွင်

အသုဳဵဝင်မှုနည်ဵပါဵပါသည်

(Portielje 2014)။ ြမန်မာဴေရတိမ်ကန်မျာဵအတွက်လည်ဵ အြြောဵညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵြဖငဴ် ေလဴလာစမ်ဵသပ်ရန်
လိုအပ်ပါ သည်။
ဥေရာပတိုက်အလယ်ပိုင်ဵတွင် အေရဵပါေသာသက်ရှိ သို့မဟုတ် မျိုဵစိတ်မျာဵ၏ နှိုင်ဵယှဉ်ေပါမျာဵနှုန်ဵ
ကို မျိုဵစိတ်အညွှန်ဵ(metrics) အြဖစ် ေရတိမ်ကန်မျာဵတွင် အသုဳဵြပုပါသည် (Portielje 2014)။ ကမ္ဘာအနှဳ့
အြပာဵတွင် charophytes မျာဵကို တုဳ့ြပန်မှုရှိသည်ဴမျိုဵစိတ်မျာဵအြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေရတွင်ေမျာေန
သညဴ် lemnids မျာဵကို ြေဳနိုင်ရည်ရှိသညဴ် မျိုဵစိတ်မျာဵအြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ သတ်မှတ်ထာဵကကပါသည်။
lemnids မျာဵသည် ေလထုထဲမှ ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ကို ရယူပပီဵ ေရထုထဲရှိ အာဟာရဓါတ်မျာဵ
ကိုလည်ဵ

စုပ်ယူပါသည်။

ကန်အတွင်ဵ

ေရေမှာ်ပင်မျာဵမျာဵြပာဵလာြြေင်ဵေကကာငဴ်

အလင်ဵေရာင်

ထိုဵေဖာက်မှု ေလျာဴနည်ဵြြေင်ဵသည် အာဟာရဓါတ်စုပ်ယူရရှိမှုအေပါ် သက်ေရာက်မှုမရှိပါ။ ထို့ေကကာင်ဴ
Charophytes နှင်ဴ Lemnids

မျာဵ၊ တုဳ့ြပန်မှုရှိသညဴ် Potamogeton lucens မျာဵ၏နှိုင်ဵယှဉ်

ေပါမျာဵနှုန်ဵမျာဵကို ဇယာဵ (၄.၁၄) တွင် ထညဴ်သွင်ဵရန် အကကဳြပုလိုပါသည်။ ဇယာဵတွင် အဆငဴ် ၁ - ၅
အထိ ရှိပပီဵ ၅ = အေကာင်ဵဆုဳဵအဆငဴ်၊ ၄ = ေကာင်ဵေသာ အဆငဴ်၊ ၃ = အသငဴ်အတငဴ်အဆငဴ်၊ ၂ =
ညဳဴေသာအဆငဴ်နှငဴ် ၁ = အလွန်ညဳဴေသာအဆငဴ် တို့ြဖစ်ပါသည်။ ကိန်ဵဂဏန်ဵအကန့်အသတ်သည်
ဥပမာေပဵ ေဖာ်ြပထာဵြြေင်ဵြဖစ်ပပီဵ ြမန်မာနိုင်ငဳမှ ရရှိထာဵေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵအြေျက်အလက်မျာဵအေပါ်
အေြြေြေဳ၍ေရဵဆွဲထာဵပါသည်။
ထို့အြပင်

ေရေအာက်အပင်မျာဵ

ြပန့်ကျဲတည်ရှိြြေင်ဵသည်

ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ၏

ဇီဝထုထည်ကို

ကျဆင်ဵေစပပီဵ ေရကိုကကည်လင်ေစြြေင်ဵေကကာငဴ် ၎င်ဵတို့၏ တည်ရှိြြေင်ဵသည် အေရဵပါပါသည်။ ထို့
ေကကာငဴ် ေရေနအပင်မျာဵ ၏ ပျဳန
့ ှဳ့မှု (သို့မဟုတ်) ေပါမျာဵမှုတို့ကိုပါ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန် အကကဳြပုပါ
သည်။
ဇယာဵ (၄.၁၄) ေရေနအပင်မျာဵ ေဂဟအေြြေအေနကို ဆန်ဵစစ်ရန်အတွက် အကကဳြပုထာဵေသာ
ေပါမျာဵနှုန်ဵ အညွှန်ဵကိန်ဵ
မျိုဵစိတ်အညွှန်ဵ

RA:

အေကာင်ဵဆုဳဵ

ေကာင်ဵ

အသငဴ်အတငဴ်

(၅)

(၄)

(၃)

Potamogeton

ညဳဴ (၂) အလွန်ညဳဴ
(၁)

၃

၄-၅

၂

၁

၀

၄-၅

၃

၂

၁

၀

RA: lemnids ၂

၀

၁-၂

၃

၄

၅

ေရေအာက်ရှိ

၅

၃-၄

၂

၁

၀

lecens

၂

RA: charophytes ၂

macrophytes ပျန
ဳ့ ှဳ့နှုန်ဵ ၁
RA: နှိုင်ဵယှဉ်ေပါမျာဵနှုန်ဵ
၁

=

ေနရာတစ်ေနရာြေျင်ဵစီတွင်

တစ်ြေု

သို့မဟုတ်

တစ်ြေုထက်ပိုေသာမျိုဵစိတ်မျာဵ၏

အေရအတွက်ရမှတ် (semi-quantative score)
၂

= အေရအတွက်ရမှတ် (semi-quantative score)

၄.၇

ြမစ်မျာဵတွင် ေနထိုင်ေသာ ေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵ၏ ေဂဟဆိုင်ရာအေြြေအေန

၄.၇.၁ အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆြေ
ို ျက်

ေရေနသက်ရှိမျာဵ (Benthic macrophytes)သည် ြမစ်မျာဵ၊ ေြေျာင်ဵမျာဵ၊ ေြမာင်ဵမျာဵ၊ အိုင်မျာဵနှငဴ် ကန်မျာဵ
စသညဴ်

ေြမေပါ်ေရအမျိုဵမျိုဵတို့၏

ေရေအာက်ကကမ်ဵြပင်၌

ရှင်သန်ေနထိုင်ေနေသာ

သက်ရှိမျာဵ

ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵတို့တွင် ေကျာရိုဵမပါရှိဘဲ အြမင်အာရုဳမဲဴေသာ (macro) ြဖငဴ် ေတွြ့မင်ရှင်သန်ပါသည်။
ေရေနသက်ရှိ တိသ
ု့ ည် ေရွလ
့ ျာဵမှုနည်ဵပါဵသညဴ်အြပင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ေနှာငဴ်ယှက်မှုမျာဵကို
တုန့်ြပန်နိုင်ေသာေကကာငဴ် ေရအရည်အေသွဵဆန်ဵစစ်ရာတွင် ၎င်ဵတို့သည် အေကာင်ဵဆုဳဵ ေဖာ်ညွှန်ဵ
ေကာင်မျာဵ

(Indicators)

ြဖစ်ပါသည်။

ထို့အြပင်

ပတ်ဝန်ဵကျင်အနီဵအနာဵတွင်

ေပါမျာဵစွာ

ေကာက်ယူရရှိနိုင်ပပီဵ အမျိုဵအစာဵ လွယ်ကူစွာြေွဲ ြြောဵနိုင်ြြေင်ဵတို့ေကကာငဴ် ၎င်ဵတို့ကို ေဖာ်ညွှန်ဵေကာင်
အြဖစ် ကမ္ဘာနှငဴ်အဝန်ဵ အသုဳဵြပုလျက်ရှိပါသည်။
၄.၇.၂

နမူနာေကာက်ယူြြေင်ဵနှငဴ် ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ

ေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵကို နမူနာေကာက်ယူရာတွင် လက်ကိုင်ပါေသာပိုက်ကွန်ြဖငဴ် ေကာက်ယူရပပီဵ
၎င်ဵတို့

ေနထိုင်ရာ

ေရေအာက်ကကမ်ဵြပင်ကို

ေြြေေထာက်ြဖငဴ်လှုပ်ြေတ်ေမွှေနှာက်ရပါမည်။

ထို့ေကကာငဴ် ေရေအာက်ကကမ်ဵြပင်ရှိ သက်ရှိမျာဵသည် ပိုက်ကွန်ထဲသို့ တိုဵဝင်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည် (ပုဳ
၄.၂)။ ေရေအာက်တွင် ေနထိုင်ေသာသက်ရမ
ှိ ျာဵကို ေကာက်ယူဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵြဖငဴ် ေရ၏ညစ်ညမ်ဵမှု
အေြြေအေနအာဵ သိရန
ှိ ိုင်မည်ြဖစ်ပါ သည်။
ေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵ နမူနာေကာက်ယူသညဴ် နည်ဵလမ်ဵအာဵ “ကန်ြြေင်ဵြဖငဴ် ေကာက်ယူြြေင်ဵ” (kick
sampling method) (CEN Standard protocol, no. (NS-EN-16150:2012; NS-EN-ISO-10870:2012)
ဟုေြေါ်ဆိုပပီဵ ၂၅ စင်တီမီတာပတ်လည် လက်ကိုင်ကွန်ပစ်နှငဴ် ၀.၂၅ မီလီမီတာ ဇကာကွက်တက
ို့ ို
အသုဳဵြပုပါသည်။

ပိုက်ကွန်ကို

ေရစီဵရာလမ်ဵေကကာင်ဵတွင်

ထာဵရှိရမည်ြဖစ်ပပီဵ

ေြြေေထာက်

တစ်ဖက်ြဖငဴ် ၁ မီတာပတ်လည်အာဵ စက္ကန့် ၂၀ ြေန့် ေမွှေနှာက်ရပါမည်။ ထိုကဲဴသို့ (၉)ကကိမ်
ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵသည် ကကာြေျိန် (၃) မိနစ်ရှိ၍ စုစုေပါင်ဵဧရိယာ (၂.၂၅) စတုရန်ဵမီတာြေန့်အာဵ
အကျိုဵသက်ေရာက် မည်ြဖစ်ပါသည်။
ထိုနမူနာကွက် (၉)ကွက်မှ နမူနာမျာဵကို ဆယ်ယူထညဴ်သွင်ဵပပီဵ အီသေနာ ၉၆% ြဖငဴ် စိမ်ထာဵရပါ
သည်။ ထို့ေနာက် ဓါတ်ြေွဲြေန်ဵတွင် မှန်ဘီလူဵအသုဳဵြပု၍ မျိုဵစိတ်မျာဵပါဝင်မှုအာဵ ဆန်ဵစစ်ရပါမည်။
၄.၇.၃

အမျုဵအစာဵြေွ
ိ
ဲြြောဵြြေင်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ

အာရှအပူပိုင်ဵနိုင်ငဳမျာဵတွင် ေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵ မျိုဵြေွဲြြေင်ဵနှငဴ်သက်ဆိုင်သညဴ်

စာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵ

သည် မေပါမျာဵပါ။ ထို့ေကကာငဴ် မျိုဵစိတ်မျာဵ အမျိုဵအစာဵြေွဲြြောဵြြေင်ဵအတွက် Sangpradub and
Boonsoong (2006), Dudgeon (1999) တို့အြပင် Braasch and Boonsoong (2010), Boonsoong and
Braasch (2013), Boonsoong and Sartori (2015), Sivaramakrishnan et al. (2009), Bauernfeind and
Soldan (2012), Gattolliat (2012), Tungpairojwong and Bae (2015), Shi and Tong (2014), Tubtimon

et al (2014), Cai and Ng (2002), Phone and Suzuki (2004), Molineri et al (2015), Corbet et al (1974),
Zhou and Zheng (2004), Tungpairojwong and Boonsoong (2011), Shi and Tong (2013), Bojkova
and Soldan (2015), Yam (2015), Balachandran et al. (2004), Davie and Ng (2013), Ng et al (2008)
and Peumwarunyoo and Prommi (2013) တို့ကို အဓိက အသုဳဵြပုရန် အကကဳြပုလိုပါသည်။

ပုဳ (၄.၂) ြမစ်မျာဵတွင် ေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵကို နမူနာေကာက်ယူရာတွင် ေရေအာက်ကကမ်ဵြပင်ကို
ေြြေေထာက်ြဖငဴ် ေမွှေနှာက်ြြေင်ဵြဖငဴ် ပိုက်ကွန်ထဲသို့ ဝင်ေရာက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည် (ဘယ်ပ)ုဳ ။
ေကာက်ယူ ရရှိေသာ နမူနာကို ပလစ်စတစ်ြေွက်ထဲသို့ ဦဵစွာထညဴ်ပပီဵေနာက် (ညာပု)ဳ ပလစ်စတစ်
ပုလင်ဵထဲသို့ ေြပာင်ဵ ထညဴ်ကာ အီသေနာေလာင်ဵထညဴ်ရပါမည်။
၄.၇.၄

ေဂဟစနစ်ဆိုင်ရာအေြြေအေနအာဵ ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵ

ေဂဟစနစ်ဆိုင်ရာ အေနအထာဵ အေြြေအေနအာဵ ေလဴလာဆန်ဵစစ်နိုင်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင်
သက်ေရာက်မှုဆိုင်ရာ ဇီဝကိန်ဵဂဏန်ဵအြေျက်အလက် (ညွှန်ဵကိန်ဵ) လိုအပ်ပါသည်။ ေဂဟစနစ်
အေပါ် ေလဴလာဆန်ဵစစ်သညဴ် စနစ်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ဥေရာပနှငဴ် အြြောဵေဒသမျာဵတွင် ယြေင်က
ဖိအာဵတစ်ြေုအေပါ် တုဳ့ြပန်မှုရှိသညဴ် ညွှန်ဵကိန်ဵတစ်ြေုကိုသာ အသုဳဵြပုြေဲဴပါသည် (ဥပမာ - ေရတွင်
ေအာက်ဆီဂျင်ေပျာ်ဝင် နှုန်ဵ၊ ၎င်ဵ၏ ကိန်ဵဂဏန်ဵရလာဒ်သည် ဖိအာဵအေပါ် တုဳ့ြပန်စဉ်တစ်ေလျှာက်
ေြပာင်ဵလဲပါသည်) (De Pauw et al. 2006, Friberg et al. 2006)။ ထို့ေကကာငဴ် တုဳ့ြပန်မှုမျာဵ
ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်နှငဴ်

ေလဴလာဆန်ဵစစ်နိုင်မှု

ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေစရန်အတွက်

ညွှန်ဵကိန်ဵတစ်ြေုြေျင်ဵစီ

ေပါင်ဵစပ်ထာဵသညဴ် ဘက်စုဳညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ အသုဳဵြပုမှုသည် ြမငဴ်တက်ြေဲဴပါသည် (Buffagni et al, 2006;
Hering et al, 2006; Baptista et al. 2007; Demanik-Ambarita et al. 2016)။
ပတ်ဝန်ဵကျင်ေဂဟစနစ်အေပါ်

ကျေရာက်ေနသညဴ်

ဆိုဵကျိုဵမျာဵအာဵ

ေလဴလာဆန်ဵစစ်သညဴ်

ေနာက်ထပ်နည်ဵလမ်ဵမှာ ေမာ်ဒယ်တည်ေဆာက်ေလဴလာြြေင်ဵ (modelling methodology) ြဖစ်သည်။
ေမာ်ဒယ်တည်ေဆာက်ရာတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ကိန်ဵဂဏန်ဵအြေျက်အလက်မျာဵ အသုဳဵြပု၍
ဆိုဵကျိုဵသက်ေရာက်မှု မရှိေသာေဒသမျာဵ (သဘာဝမူလေဒသမျာဵ)အတွင်ဵ သက်ရှိမျိုဵစိတ်မျာဵ ပါဝင်

ဖွစ
ဲ့ ည်ဵမှုကို ြေန့်မှန်ဵတွက်ြေျက်နိုင်ပပီဵ ပကတိေြမြပင်တွင် တိုင်ဵတာရရှိေသာ ရလာဒ်မျာဵနှငဴ် နှိုင်ဵယှဉ်
နိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ - British RIVPACS သည် ြမစ်မျာဵတွင် ေနထိုင်ေသာ ေကျာရိုဵမဲဴ
သတ္ရဝါမျာဵအာဵ ြေန့်မှန်ဵြြေင်ဵနှငဴ် အမျိုဵ အစာဵြေွဲြြောဵြြေင်ဵတို့ကို ြပုလုပ်နိုင်ပါသည် (Wright et al. 2000)။
အာရှြမစ်မျာဵ၊ ေြေျာင်ဵမျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်သက်ေရာက်မှု ေလဴလာဆန်ဵစစ်ရာတွင် ညွှန်ဵကိန်ဵတစ်ြေု
(သိ)ု့ ဘက်စုဳညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵကို ေအာင်ြမင်စွာ အသုဳဵြပုနိုင်ပါသည် (Mustow 2002; Boonsoong et al.
2009)။ သို့ေသာ်လည်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက် မည်သညဴ်စနစ်အသုဳဵြပုရမည်ကို စမ်ဵသပ်ထာဵြြေင်ဵ
မရှိေသဵပါ။
ြမန်မာဴြမစ်မျာဵအတွက်

ကနဦဵအမျိုဵအစာဵြေွဲြြောဵရာတွင်

ညစ်ညမ်ဵမှုအေပါ်

ြေဳနိုင်ရည်ရှိသညဴ်

ြေန့်မှန်ဵကိန်ဵဂဏန်ဵကို အေြြေြေဳ၍ မျိုဵရင်ဵ (Family) မျာဵအတွက် တွက်ြေျက်ထာဵပါသည် (Armitage et
al. 1983; Mustow 2002) (ပုဳ ၄.၃)

ပု(ဳ ၄.၃)

ေရေနသတ္ရဝါမျာဵ ပါဝင်ဖွစ
ဲ့ ည်ဵမှုကို ကကညဴ်ြြေင်ဵြဖငဴ် ေရ၏ ေဂဟစနစ်အေြြေအေနအာဵ

အကဲြဖတ် နိုင်ပါသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ အေနအထာဵမျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီေစရန်အတွက်
သုေတသနမျာဵ ထပ်မဳလုပ်ေဆာင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဦဵေရဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်ြေျက် (quantitative relationship) ကို ေလဴလာနိုင်ရန်နှငဴ် ကိန်ဵဂဏန်ဵ
နယ်နိမိတ် (class boundaries)အာဵ အဆိုြပုနိုင်ရန်အတွက် အြေျက်အလက်မျာဵ လိုအပ်ေနပါသည်။
ယြေုအဆငဴ်တွင် ဖိအာဵအေပါ် ြေဳနိုင်ရည်ရှိသညဴ်မျိုဵစိတ်မျာဵနှငဴ် အြြောဵနိုင်ငဳမျာဵမှ ြေဳနိုင်ရည်မရှိသညဴ်

မျိုဵစိတ်မျာဵ၏ လွှမ်ဵမိုဵပျဳန
့ ှဳ့မှုကို အေြြေြေဳသညဴ် အရည်အေသွဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵတို့ကို
သာ ြပုလုပ်နိုင်ပါသည် (ပုဳ ၄.၄)။

ပု(ဳ ၄.၄)

ပဲြေူဵြမစ်ဝှမ်ဵေဒသမှ

ေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရ

ေကာက်ယူရရှိေသာ

ဝါမျာဵ၏မျိုဵစိတ်ပါဝင်ဖစ
ွဲ့ ည်ဵပုဳ၊

ညစ်ညမ်ဵမှုအဆငဴအ
် လိုက်

ညစ်ညမ်ဵမှုမရှိ

(အေပါ်ပု)ဳ ၊

ေတွရ
့ ှိရသညဴ်
အသငဴ်အတငဴ်ရှိ

(အလယ်ပ)ုဳ ၊ ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵ (ေအာက်ပ)ုဳ

၄. ၈

ြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵအာဵ ေစာငဴ် ကညဴ်စစ်ေဆဵနိုငမ
် ညဴ် အကကဳြပုနည်ဵလမ်ဵမျာဵ

၄.၈.၁

အနီဵကပ်ေစာငဴ် ကညဴ်ြြေင်ဵ (Surveillance Monitoring)

ဤအစီအစဉ်သည် အနာဂတ်တွင် ေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵမှုမျာဵ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် ထိေရာက်ေသာ
ဒီဇိုင်ဵမျာဵ

ရရှိေစရန်အတွက်

(မူလသဘာဝေဒသမျာဵ

ေရရှည်တွင်

ေြပာင်ဵလဲလာနိုင်မှုမျာဵကို

ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵ၊

လူသာဵတို့၏

ပေယာဂမျာဵေကကာငဴ်

ေရရှည်တွင်

ေြပာင်ဵလဲြဖစ်ေပါ်လာမှုမျာဵကို

ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵ) စသညဴ် အြေျက်အလက်မျာဵေပဵနိုင်ပါသည်။ အနီဵကပ်ေစာငဴ်ကကညဴ်ြြေင်ဵအစီအစဉ်တွင်
မတူညီေသာ ေရအသွင်အြပင်ပုဳစဳမျာဵ အလိုက် ေစာငဴ်ကကညဴ်ရန်ေနရာ (monitoring sites) မျာဵပါဝင်ပပီဵ
ေရအသွင်အြပင်ပုဳစဳအာဵလုဳဵနှငဴ် လူသာဵတို့ေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ဆိုဵကျိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵအာဵ
ကိုယ်စာဵြပုလွှမ်ဵြြေုဳေစရန်အတွက် ဒီဇိုင်ဵေရဵ ဆွဲရပါမည်။
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေရေနအပင်နှငဴ် သတ္ရဝါမျာဵ၏ အြေျက်အလက်မျာဵ၊ အေရဵပါေသာ ရူပ-ဓါတုဆိုင်ရာ
အညွှန်ဵမျာဵသည် ရရှိနိုင်ရန် ြေက်ြေဲြြေင်ဵ (သိ)ု့ မြပည်ဴစုဳပါ။ ထိေ
ု့ ကကာငဴ် ြမန်မာဴြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵအာဵ
ေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵသညဴ် ပထမအဆငဴ်တွင် အနီဵကပ်ေစာငဴ်ကကညဴ်ြြေင်ဵအာဵ ဦဵစာဵေပဵလုပ်ေဆာင်
သငဴ်ပါ သည်။
ြမန်မာနိုင်ငဳရှိကန်မျာဵ အနီဵကပ်ေစာငဴ်ကကညဴ်ေလဴလာြြေင်ဵတွင် ဇီဝအရည်အေသွဵကို ဆန်ဵစစ်သညဴ်
ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

ပါဝင်သငဴ်ပါသည်။

ေရရုပ်သွင်အရည်အေသွဵဆိုင်ရာ

ပထမအဆငဴ်တွင်
ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ၊

ေရညှိေရေမှာ်မျာဵနှငဴ်

ေယဘူယျ

ေရေနအပင်မျာဵ၊

ရူပ-ဇီဝအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ

အြေျက်မျာဵ၊ ဦဵစာဵေပဵဓါတ် ပစ္စည်ဵတြေျို့ (Priority substances) နှငဴ် ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵတို့ပါဝင်ေအာင်
စစ်ေဆဵရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဇယာဵ

(၄.၁၂)

ြမန်မာနိုင်ငဳရှိကန်မျာဵ

အနီဵကပ်ေစာငဴ်ကကညဴ်ေလဴလာြြေင်ဵတွင်

စစ်ေဆဵရမညဴ်

ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအလိုက် အကကဳြပုထာဵသညဴ် ကကိမ်နှုန်ဵမျာဵ
အရည်အေသွဵဆိုင်ရာညွှန်ဵကိန်ဵ

ကကိမ်နှုန်ဵ

တစ်ဖန်စစ်ေဆဵြြေင်ဵ

ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ

လစဉ်၊ ၂ နှစ်အထိ

၃ နှစ်ပပီဵေနာက်

ေရေနအပင်မျာဵ

တစ်နှစ၂
် ကကိမ်၊ ၂နှစ်အထိ

၃ နှစ်ပပီဵေနာက်

ငါဵမျာဵ

စီမဳကိန်ဵေနာက်အပိုင်ဵတွင်ေဆာင်ရွက်မည်

ေရရုပ်သွင်ေဗဒ

၃ နှစ်ပပီဵေနာက်

-

ေရအနက်

လစဉ်၊ ၂ နှစ်အထိ

-

Bathymetric ေြမပုဳ

တစ်ကကိမ်တည်ဵ

ရူပ-ဓါတုဆိုင်ရာညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

လစဉ်၊ ၂ နှစ်အထိ

၃ နှစ်ပပီဵေနာက်

ဦဵစာဵေပဵစစ်ေဆဵရမညဴ်

?

?

ဓါတ်မျာဵ

ထို့ြပင် ြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵ၏ အဓိက ေရဝင်လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵတွင် ရူပ-ဓါတု ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ စမ်ဵသပ်ရန်
အတွက် ေရနမူနာေကာက်ယူြြေင်ဵအာဵ နှစ်နှစ်ကကာသည်အထိ လစဉ် ေဆာင်ရွက်သငဴ်ပါသည်။
ြမန်မာဴြမစ်မျာဵ အနီဵကပ်ေစာငဴ်ကကညဴ်ြြေင်ဵ အစီအစဉ်တွင်လည်ဵ ဇီဝအရည်အေသွဵ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
ဆန်ဵစစ်ရပါမည်။ ပထမအဆငဴ်တွင် ေရေနေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵကိုသာ စမ်ဵသပ်ရန် အကကဳြပုလို
ပါသည်။

ေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵစမ်ဵသပ်ြြေင်ဵကို

ေြေျာင်ဵေရနည်ဵြေျိန်ြဖစ်သညဴ်

ေနွရာသီတွင်

ေဆာင်ရွက်သငဴ်ပါသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ ေရနမူနာေကာက်ယူြြေင်ဵအာဵ မိုဵရာသီတွင် ေြေျာင်ဵငယ်မျာဵ၌
ေဆာင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ သီဵသန့်စစ်ေဆဵရမညဴ် ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ
ရူပ-ဓါတု ဂုဏ်သတ္ရိမျာဵ နမူနာေကာက်ယူြြေင်ဵတို့ကို လစဉ်ေဆာင်ရွက်သငဴ်ပါသည် (လိုအပ်ပါက
ထပ်မဳေဆာင်ရွက်နိုင်ပါသည်)။ ဦဵစာဵေပဵဓါတ် ပစ္စည်ဵမျာဵ (Prioirity Substances) ကို တြေါတရဳမှသာ
စစ်ေဆဵပါသည်။
ဇယာဵ (၄.၁၃) ြမန်မာဴြမစ်မျာဵ အနီဵကပ်ေစာငဴ်ကကညဴ်ေလဴလာြြေင်ဵတွင် စစ်ေဆဵရမညဴ် ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
အလိုက် အကကဳြပုထာဵသညဴ် ကကိမ်နှုန်ဵမျာဵ
အရည်အေသွဵဆိုင်ရာညွှန်ဵကိန်ဵ
ေရေနေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵ

ကကိမ်နှုန်ဵ
တနှစ်လျှင်တစ်ကကိမ်၊

တစ်ဖန်စစ်ေဆဵြြေင်ဵ
၃ ၃ နှစ်ပပီဵေနာက်

နှစ်အထိ
ေရစီဵနှုန်ဵ

လစဉ်၊ ၂ နှစ်အထိ

၃-၅ နှစ်ပပီဵေနာက်

ရုပ်သွင်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵတာြြေင်ဵ

တစ်ကကိမ်

-

ရူပ-ဓါတုဆိုင်ရာညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

လစဉ်၊ ၂ နှစ်အထိ

၃ နှစ်ပပီဵေနာက်

ဦဵစာဵေပဵစစ်ေဆဵရမညဴ်

?

?

ဓါတ်မျာဵ
စစ်ေဆဵသငဴ်ေသာ ဓါတုအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵမှာ
သီဵသန့်စစ်ေဆဵရမညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵ (metals) - မာကျူရီ (Hg)၊ ေကာဴပါဵ (Cu)၊ နီကယ် (Ni)၊ ြေဲဓါတ် (Pb)၊
ြေရိုမီယမ် (Cr)၊ သွပ်ဓါတ် (Zn)၊ မန်ဵဂနိစ် (Mn)၊ ကက်မီယမ် (Cd)၊ သဳဓါတ် (Fe)၊ အာစင်ဵနိတ် (As)။
ရူပ-ဓါတုဆိုင်ရာညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ (physic-chemical) – pH၊ ေနာက်ကျိနှုန်ဵ (turbidity)၊ အနည်ပါဝင်နှုန်ဵ
(suspended solids)၊ အငန်နှုန်ဵ (alkalinity)၊ ကယ်ဆီယမ် (Ca)၊ ပိုတက်ဆီယမ် (K)၊ ကလိုရင်ဵ (Cl)၊
မက်ဂနီဆီယမ် (Mg)၊ ဆိုဒီယမ် (Na)၊ ဆာလဖိတ် (sulphate)၊ နိုက်ကတိုဂျင် (nitrogen)၊ နိုက်ထရိတ်

(nitrate)၊ ေဖာဴစဖိတ် (phosphate)၊ ေဖာဴစရပ် (phosphorous)၊ အမိုဵနီဵယာဵ (ammonia)၊ Chemical and
Bio-chemical oxygen demand (COD and BOD)၊ ဘက်တီဵရီဵယာဵ (bacteria)။

၄.၉

အြြောဵေစာငဴ် ကညဴ်စစ်ေဆဵြြေင်ဵမျာဵ

၄.၉.၁ မျုဵြေွ
ိ ဲကျွမ်ဵကျင်မှု တည်ေဆာက်ြြေင်ဵ (Taxonomic competence building)

ြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵ၏ ဇီဝဆိုင်ရာအေြြေအေနတို့အာဵ ဆန်ဵစစ်ရာတွင် မျိုဵစိတ်ေြပာင်ဵလဲနှုန်ဵ/ မျိုဵရင်ဵ
မျာဵ စုဳလင်ကွဲြပာဵမှုတို့အေပါ် အေြြေြေဳရပါသည်။ တြေျို့ေသာမျိုဵစိတ်မျာဵသည် ညစ်ညမ်ဵမှု (သိ)ု့ ဖိအာဵ
အေပါ် တုဳ့ြပန်မှုရှိပပီဵ တြေျို့သည်လည်ဵ ြေဳနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ထို့ေကကာငဴ် မျိုဵြေွဲကျွမ်ဵကျင်မှုသည်
ဤဆန်ဵစစ်မှုမျိုဵတွင် မရှိမြဖစ် အေရဵပါပါသည်။
မျိုဵြေွဲြြေင်ဵဆိုင်ရာသင်တန်ဵမျာဵကို လက်ေတွက
့ ွင်ဵထဲတွင်သာမက ဓါတ်ြေွဲြေန်ဵတွင်ပါ သင်ကကာဵေပဵရ
မည် ြဖစ်ပပီဵ အြမန်ဆုဳဵစတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်သငဴ်ပါသည်။
၄.၉.၂

ေရေနအပင်မျာဵနှငဴ် အေရဵကကီဵေသာအညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ အကျဉ်ဵြေျုပ် (Overview of aquatic flora

and important determinants)

ြမန်မာနိုင်ငဳ ေရြေျိုအပင်မျာဵ၊ သတ္ရဝါမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်သညဴ် ေလဴလာေတွရ
့ ှိြေျက်မျာဵကို စာအုပ်မျာဵ၊
တက္ကသိုလ်မျာဵ၊ ြပည်တွင်ဵြပည်ပ စာေစာင်မျာဵနှငဴ် အစီရင်ြေဳစာမျာဵတို့တွင် အမျိုဵမျိုဵေဖာ်ြပထာဵ
ပါသည်။ ဇစ်ြမစ် အသီဵသီဵတို့မှ စာေပမျာဵကို အကိုဵအကာဵြပုနိုင်ရန်နှငဴ် အြေျက်အလက်ရယူနိုင်ရန်
အတွက်

အြမန်ဆုဳဵ

စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သငဴ်ပါသည်။

အြေျက်အလက်မျာဵ

အာဵလုဳဵကို အြေျက်အလက်သိမ်ဵ ဆည်ဵသညဴ် စနစ်တွင်လည်ဵ ထညဴ်သွင်ဵသငဴ်ပါသည်။
ေရြေျိုမျိုဵစိတ်မျာဵ

ေတွရ
့ ှိရာေဒသနှငဴ်

ေရဓါတုဆိုင်ရာအညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

ေပါင်ဵစပ်ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵမှ

ဇီဝမျိုဵစုဳမျိုဵကွဲမျာဵ ကွဲြပာဵေြပာင်ဵလဲမှုအတွက် အေရဵပါေသာ အညွှန်ဵကိန်ဵ /အြေျက်မျာဵကို ကနဦဵ
ဗဟုသုတအြဖစ် ရရှိနိုင်မည်ြဖစ်သည်။
၄.၉.၃

မူလသဘာဝေဒသမျာဵသတ်မှတ်ြြေင်ဵနှငဴ် အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵ (Identification of

reference conditions and developing indices)

အြေန်ဵ(၅)နှငဴ် (၆) တွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် အြေျက်အလက်မျာဵေကာက်ယူြြေင်ဵသည် ြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵ၏
သဘာဝဇီဝမျိုဵစုဳမျိုဵကွဲမျာဵဆိုင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵအတွက် အေထာက်အကူြပုနိုင်ပါသည်။ အိမ်နီဵြေျင်ဵ
နိုင်ငဳမျာဵမှ ရရှိေသာ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵနှငဴ် ဗဟုသုတမျာဵသည်လည်ဵ အသုဳဵဝင်ပါ သည်။
အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵကိုေဖာ်ထုတ်ရာတွင် ပထမအဆငဴ်အေနြဖငဴ် အိမ်နီဵြေျင်ဵနိုင်ငဳမျာဵမှ ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ
နှငဴ် ေရေနအပင်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အညွှန်ဵကိန်ဵနှငဴ် ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်တို့အာဵ
ဦဵစွာ စမ်ဵသပ်သငဴ်ပါသည်။

၄.၉.၄

အြေျက်အလက်မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြြေင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵြြေင်ဵစနစ် (Data management and database)

လက်ရှိနှငဴ် အနာဂတ်တွင် စစ်ေဆဵေကာက်ယူြြေင်ဵမှ ရရှိေသာ ဇီဝ၊ ဓါတုဆိုင်ရာ ရလာဒ်မျာဵနှငဴ်
အြေျက် အလက်ေဟာင်ဵမျာဵကို အြေျက်အလက်ထိန်ဵသိမ်ဵြြေင်ဵစနစ်မှ ရယူနိုင်ပါသည် (Selvik 2016)။

၅။

အာရှနိုင်ငဳမျာဵတွင် ကျငဴ်သုဳဵေနသညဴ် ေရအရည်အေသွဵဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵဆိင
ု ်ရာ

နည်ဵလမ်ဵမျာဵ
၅.၁

မိတ်ဆက်

ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ ေဂဟစနစ်အရည်အေသွဵ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ ေဖာ်ထုတ်ေရဵဆွသ
ဲ ညဴ် ယြေုအစီရင်
ြေဳစာတွင် ဥေရာပသမဂ္ဂ၏ ေရလမ်ဵညွှန်မူေဘာင်ကို မှီြငမ်ဵအသုဳဵြပုရန် အကကဳြပုလိပ
ု ါသည်။ ထို့အြပင်
အြြောဵအာရှနိုင်ငဳမျာဵတွင် အသုဳဵြပုေနသညဴ် ဇီဝနှငဴ် ဓါတုဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵဆန်ဵစစ်သညဴ်
စနစ်တို့ကပ
ို ါ စဉ်ဵစာဵေဆွဵေနွဵရမည် ြဖစ်သည်။ နိုင်ငဳတကာတွင် ကျငဴ်သုဳဵေနသညဴ် ေရအရည်အေသွဵ
ဆိုင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ် ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို နှိုင်ဵယှဉ်၍
ေဆွဵေနွဵသွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက်

သငဴ်ေတာ်နိုင်မညဴ်

စနစ်အာဵ

ဆုဳဵြဖတ်ေရွဵြေျယ်

သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။
ယြေုအြေန်ဵတွင် အိန္ဒိယ၊ ထိုင်ဵ၊ ဗီယက်နမ်၊ တရုတ်နှငဴ် ဘဂေလာဵေဒဴရှ် စသညဴ် အိမ်နီဵြေျင်ဵနိုင်ငဳမျာဵတွင်
အသုဳဵြပုေနသညဴ် ေရြေျိုဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်စနစ်အြေျို့နှငဴ် ေလဴလာစမ်ဵသပ်မှုမျာဵကို အတိုြေျုပ်ေဖာ်ြပ
သွာဵမည်ြဖစ်သည်။ ေဒသတွင်ဵအြြောဵနိုင်ငဳမျာဵတွင် ကျငဴ်သုဳဵေနသညဴ် စနစ်မျာဵနှငဴ် ေလဴလာစမ်ဵသပ်မှု
မျာဵကိလ
ု ည်ဵ

ေနာက်တွင်

သတ်မှတ်သညဴ်

လုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ်

ဆက်လက်ေဖာ်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။
ဇီဝနှငဴ်

ရူပ-ဓါတုဆိုင်ရာ

ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအလိုက်

သီဵသန့်

ကိန်ဵဂဏန်ဵနယ်နိမိတ်ြြေင်ဵတို့ကို ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ေနာက်ဆုဳဵအကကိမ် ထုတ်ေဝမညဴ်
အစီရင်ြေဳစာတွင် ထညဴ်သွင်ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅.၂

အာရှနိုငင
် ဳမျာဵတွင် ကျငဴ်သုဳဵေနသညဴ် ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်စနစ်မျာဵ

အတိုြေျုပ်ရှငဵ် လင်ဵြေျက်
ယြေုအြေန်ဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ အြေျက်အလက်မျာဵသည် ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ အင်တာနက်မှ ရှာေဖွထာဵ
ေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵြဖစ်ပပီဵ အင်တာနက်အြေက်အြေဲေကကာငဴ် အြေျက်အလက်မျာဵ ထပ်မဳရှာေဖွ
စုေဆာင်ဵရန် ြေက်ြေဲပါသည်။ ထုတ်ေဝပပီဵေသာ သုေတသနစာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို ရှာေဖွရာတွင်
ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ

အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵနှငဴ်

ဆက်စပ်သညဴ်

စာတမ်ဵမျာဵစွာ

ေတွရ
့ ှိရ

ေသာ်လည်ဵ အဂေလိပ်ဘာသာြဖငဴ် မထုတ်ေဝဘဲ အြြောဵဘာသာြဖငဴ် ေရဵသာဵထာဵပါသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ
အြြောဵဘာသာြဖငဴ် ထုတ်ေဝထာဵသညဴ် ဂျာနယ်မျာဵအာဵ ယြေုြပန်လည်ဆန်ဵစစ်ရာတွင် ထညဴ်သွင်ဵ
အသုဳဵမြပုေတာဴပါ။

အိန္ဒိယနိုင်ငဳ
အိန္ဒိယနိုင်ငဳတွင်
မျာဵစွာကို

ေရြေျိုေရအရည်အေသွဵ

ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။

အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵနှငဴ်

ေရရူပ-ဓါတုအညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှငဴ်

သက်ဆိုင်သညဴ်ေလဴလာမှု
ေရညှိမျာဵအာဵ

ြမစ်မျာဵ၊

ကန်မျာဵ အရည်အေသွဵ အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ရာတွင် အသုဳဵြပုပါသည်။ Palmer (1959) သည် ေရညှိအာဵ
ညစ်ညမ်ဵဒဏ်ြေဳနိုင်မှုအလိုက်

အဆငဴ်သတ်မှတ်ေပဵပပီဵ

ြမစ်မျာဵတွင်

ညစ်ညမ်ဵမှုတိုင်ဵတာသညဴ်

ဇီဝဆိုင်ရာအညွှန်ဵကိန်ဵအြဖငဴ် အသုဳဵြပုြေဲဴပါသည်။ အြြောဵသုေတသီမျာဵသည် အလင်ဵေရာင်ရရှိမှု
အလိုက် ေရညှိေရေမှာမ
် ျာဵ ပျဳန
့ ှဳ့ေပါက်ဖွာဵမှုကို စမ်ဵသပ်ေလဴလာထာဵပပီဵ (Singh &Sharma, 2012)
ေရြေျိုကန်မျာဵ၏ ရူပ၊ ဓါတုနှငဴ် ဇီဝအရည်အေသွဵတို့ကိုလည်ဵ စမ်ဵသပ်ထာဵပါသည် (Zafar, 1967;
Munawar,

1974)။

Ramakrishnan

(2003)

သည်

ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ၊

ေရေနသက်ရှိအစုအဖွဲ့

(periphyton), ြမစ်ေြေျာင်ဵမျာဵတွင်ေတွရ
့ ေသာ ေရညှိမျာဵနှငဴ် ေရေနအပင်မျာဵစသညဴ် သက်ရှိဇီဝအစု
အဖွမ
ဲ့ ျာဵကို

ေလဴလာေဖာ်ထုတ်ထာဵပါသည်။

ရှာေဖွရရှိထာဵပပီဵ

အိန္ဒိယနိုင်ငဳတွင်

ယြေုအေကကာင်ဵအရာမျာဵသည်

ေရေနအပင်မျာဵအသုဳဵြပု၍

အင်တာနက်မှ

ေရအရည်အေသွဵ

အကဲြဖတ်

ဆန်ဵစစ်ထာဵသညဴ် တစ်ြေုထဲေသာစာတမ်ဵြဖစ်ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငဳရှိ ြမစ်မျာဵ၊ ေြေျာင်ဵမျာဵအတွင်ဵ ရူပ-ဓါတု အရည်အေသွဵ အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်မှုတို့ကို
Pardeshi & Sharda (2015), Dey Kallot et.al., (2005) မှ ေရဵသာဵထာဵပပီဵ ကန်မျာဵ၏ အရည်အေသွဵ
ဆန်ဵစစ်မှုကို Premlata Vikal (2009), Ramakrishnan (2003) Ramesh & Krishnaiah (2014) တို့မှ
ေရဵသာဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။

အိန္ဒိယနိုင်ငဳတွင်

ေရြေျိုေရအရည်အေသွဵအကဲြဖတ်စစ်ေဆဵရာ၌

အပူြေျိန် (°C)၊ အေရာင်၊ ေနာက်ကျိမှု (NTU)၊ လျှပ်စီဵနှုန်ဵ (μS/ cm) စုစုေပါင်ဵေပျာ်ဝင်အနည်မျာဵ (TDSmg/L)၊ pH၊ ေစဵသွက်နှုန်ဵ (mg/L)၊ ကမ်ဆီယမ်ေစဵသွက်နှုန်ဵ (mg/L)၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်ေစဵသွက်နှုန်ဵ
(mg/L)၊ အြေျဉ်နှုန်ဵ (mg/L)၊ ဆာလဖိတ် (mg/L)၊ နိုက်ထရိတ် (mg/L)၊ ကလိုရိုက် (mg/L)၊ ေဖာဴစဖိတ်
(mg/L)၊ ဖလိုရိုက် (mg/L)၊ ေအာက်ဆီဂျင်ေပျာ်ဝင်နှုန်ဵ (mg/L)၊ BOD (mg/L)၊ COD (mg/L) စသညဴ် ရူပဓါတုဆိုင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵတို့အာဵ အသုဳဵြပုပါသည်။ ေရအရည်အေသွဵဆန်ဵစစ်တိုင်ဵတာြြေင်ဵကို
တစ်လကကာေဆာင်ရွက် ပပီဵ (Ramesh & Krishnaiah, 2004) တစ်နှစ်ပတ်လုဳဵ လစဉ်မှန်မှန်
ေဆာင်ရွက်ရပါမည် (Ramakrishnan, 2003)။ ြမစ်မျာဵ၊ ကန်မျာဵ၏ ေရအရည်အေသွဵ အေြြေအေနကို
သိရှိနိုင်ရန်အတွက် စမ်ဵသပ်ရရှိေသာ ရလာဒ်မျာဵအာဵ Bureau of Indian Standard (BIS) နှငဴ်
ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့ World Health Organization (WHO) တို့မှ ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵ
ကန့်သတ်ြေျက်မျာဵနှငဴ် နှိုင်ဵယှဉ်သုဳဵသပ်ပါသည်။

ထိုင်ဵနိုင်ငဳ
ထိုင်ဵနိုင်ငဳအနှဳ့အြပာဵတွင် ေရညှိေရေမှာ်မျာဵကို ဇီဝအညွှန်ဵကိန်ဵအြဖစ် အသုဳဵြပု၍ ေရအရည်အေသွဵ
အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်သညဴ် သုေတသနမျာဵစွာ ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည် (Khongsang & Wongsai;
Pongswat et al., (2004); Khuantrairong & Traichaiyaporn (2008); Sakset & Chankawe (2013);
Prasertisin & Peerapornpisal (2015)။ ေရအရည်အေသွဵ စမ်ဵသပ်ရာတွင် အပူြေျိန်၊ pH၊ လျှပ်စီဵနှုန်ဵ၊
ေအာက်ဆီဂျင်ေပျာ်ဝင်နှုန်ဵ၊ အြေျဉ်နှုန်ဵ၊ BOD၊ ေနာက်ကျိနှုန်ဵ၊ အမိုနီယမ် နိုက်ကတိုဂျင်၊ နိုက်ထရိတ်
နိုက်ကတိုဂျင် နှငဴ် ေဖာဴစရပ်တို့ကို ရူပ-ဓါတုအညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအြဖစ် အသုဳဵြပုပါသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငဳ
ဗီယက်နမ်နိုင်ငဳတွင် ေရညှိမျာဵကို ဇီဝအညွှန်ဵကိန်ဵအြဖစ် ေလဴလာစမ်ဵသပ်ထာဵသညဴ် စာတမ်ဵ
အနည်ဵငယ် ေတွရ
့ ှိရပါသည်။ ရူပ-ဓါတုအညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအာဵ ေရအရည်အေသွဵတိုင်ဵတာရာတွင်
ေရှဵယြေင်ကပင် အသုဳဵြပုြေဲဴပါသည်။ Lan and Long (2011), Hanh et. al., (2011) and Cude (2001)
(Pham 2016) တို့သည် ကေနဒါနိုင်ငဳတွင် အသုဳဵြပုသညဴ် WQI အညွှန်ဵကိန်ဵအာဵ ဗီယက်နမ်ြမစ်မျာဵ၊
ေြေျာင်ဵမျာဵ အရည်အေသွဵ အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ရာတွင် အသုဳဵြပုပါသည်။ Pham (2016) သည် မတူညီ
ေသာ အညွှန်ဵကိန်ဵနှစ်ြေုြဖစ်သညဴ် ရူပ-ဓါတုအညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအေပါ်အေြြေြေဳထာဵေသာ WQI နှငဴ်
အက်တမ်နှစ်ြေုစုေဝဵ ပါဝင်ေသာ BDI တို့ကို ဆန်ဵစစ်ြေပ
ဲဴ ါသည်။ Nguyen et. al (2014) ြမစ်မျာဵ၏
ေရအရည်အေသွဵကို

စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵ

ရာတွင်

ေရှဵယြေင်က

အသုဳဵြပုြေဲဴသညဴ်

ရူပ-ဓါတု

ဆန်ဵစစ်ြေျက်အစာဵ ေရေနေကျာရိုဵမဲဴ သတ္ရဝါမျာဵ ပါဝင်ေသာ ဘက်ေပါင်ဵစုဳအညွှန်ဵမျာဵ၏ အသုဳဵဝင်မှု
ကို ေဖာ်ြပြေဲဴပါသည်။ Pham (2013) သည်လည်ဵ မဲေြေါင်ြမစ် ဝှမ်ဵေဒသတွင် ြမစ်ေြေျာင်ဵထဲရှိ
ေကျာရိုဵမဲဴသက်ရှိ (benthic macro invertebrates) မျာဵ အသုဳဵြပုြြေင်ဵသည် ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ
အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြြေင်ဵနှငဴ် ဇုန်ြေွဲြြောဵရာတွင် အသုဳဵဝင်ေသာနည်ဵလမ်ဵြဖစ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပြေဲဴပါသည်။
Hue (2007) ၏ WEPA ဖိုရမ်တွင်တင်သွင်ဵေသာ အစီရင်ြေဳစာအရ ဗီယက်နမ်နိုင်ငဳတွင် ေကာင်ဵမွန်
ေသာ ေရအရည်အေသွဵ အတန်ဵအစာဵသတ်မှတ်ြြေင်ဵနှငဴ် ေရသုဳဵစွဲမှုအမျိုဵမျိုဵ (အိမ်သုဳဵ၊ ဆည်ေရ)
တို့အတွက် သီဵသန့်စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵရှိေကကာင်ဵ၊ ေြမေပါ်ေရအရည်အေသွဵစဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵတွင် pH၊
COD၊ BOD၊ NO3၊ NH4-N၊ ေအာက်ဆီဂျင်ေပျာ်ဝင်နှုန်ဵ၊ အနည်ပါဝင်နှုန်ဵနှင်ဴ coliform တို့ကို စစ်ေဆဵပပီဵ
ကမ်ဵရိုဵတန်ဵ ေရအရည်အေသွဵအတွက် BOD၊ ဆီပါဝင်မှု၊ coliform၊ ေဖာဴ်စဖိတ်၊ နိုက်ထရိတ်၊ COD နှငဴ်
ေြမေအာက်ေရ အရည်အေသွဵတွင် အာစင်ဵနိတ်၊ ကလိုရိုက်၊ နိုက်ထရိတ်၊ သဳဓါတ်နှငဴ် coliform တို့ကို
စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵ ပါသည်။

တရုတ်နိုင်ငဳ
Zhai et al (2012)သည် Baiyangdian ကန်၏ ၁၃ ေနရာတွင် လစဉ် ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ ရူပ-ဓါတု
အညွှန်ဵကိန်ဵ ၂၁ မျိုဵအာဵ ၂နှစ်ကကာ

နမူနာေကာက်ယူစမ်ဵသပ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။

စမ်ဵသပ်သညဴ် အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵမှာ ေရအပူြေျိန်၊ pH၊ လျှပ်စီဵနှုန်ဵ၊ အနည်ပါဝင်မှု၊ ကယ်ဆီယမ်၊
မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ ဆိုဒီယမ်၊ ကလိုရိုက်၊ ဆာလဖိတ်၊ ေစဵသွက်နှုန်ဵ၊ ေရြေျဉ်နှုန်ဵ၊
ေအာက်ဆီဂျင်ေပျာ်ဝင်နန
ှု ်ဵ၊

အမိုနီယမ်-နိုက်ကတိုဂျင်၊

နိုက်ထရိုက်-နိုက်ကတိုဂျင်၊

နိုက်ထရိတ်-

နိုက်ကတိုဂျင်၊ permanganate index၊ BOD၊ အာစင်ဵနိတ်၊ ြေရိုမီယမ်၊ ြေဲ၊ စုစုေပါင်ဵေဖာဴစရပ်၊ စုစုေပါင်ဵ
နိုက်ကတိုဂျင်တို့ြဖစ်ပါသည်။ Baiyangdian ကန်ေရအရည်အေသွဵကို စမ်ဵသပ်ရာတွင် သုေတသန
ရလာဒ်ကွဲလွဲမှုမျာဵအာဵ

စာရင်ဵအင်ဵပညာရပ်မျာဵြဖငဴ်

အကဲြဖတ်စစ်ေဆဵထာဵပါသည်။

ထိုအကဲြဖတ်စစ်ေဆဵမှုမတ
ှ ဆငဴ် နမူနာအေကာင်ဵဆုဳဵ ေကာက်ယူရမညဴဗ
် ျုဟာ (Optimal Sampling
Strategy) ေဆာင်ရွက်နိုင်မှုအာဵ ေကာက်ြေျက်ြေျထာဵပါ သည်။ ကိန်ဵဂဏန်ဵအြေျက်အလက်မျာဵအာဵ
ထညဴ်သွင်ဵဆန်ဵစစ်ရာတွင်

စာရင်ဵအင်ဵပညာရပ်၏

အသုဳဵဝင်ပုက
ဳ ို

ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပထာဵပပီဵ

ထိေရာက်ေသာ ကန်ေရစီမဳအုပ်ြေျုပ်မှုတွင် ကကုဳေတွရ
့ မညဴ် ေရအရည်အေသွဵ ဆိုင်ရာ ကွဲလွဲမှုတို့ကို
နာဵလည်ေစရန်ြဖစ်ပါသည်။
Zhang & Zang (2015) သည် တရုတ်နိုင်ငဳ Zhalong ေရဝပ်ေဒသတွင် ေရညှိေရေမှာ်မျာဵအာဵ ေရအရည်
အေသွဵဆန်ဵစစ်ရာ၌ ဇီဝအညွှန်ဵကိန်ဵအြဖစ် အသုဳဵြပုပါသည်။ ၎င်ဵသည် COD၊ စုစုေပါင်ဵ နိုက်ကတိုဂျင်၊
စုစုေပါင်ဵေဖာဴစရပ်နှငဴ် ကလိုရိုဖီဵလ်ေအစသညဴ် ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ ရူပ-ဓါတု အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
ကိုလည်ဵ တိုင်ဵတာထာဵပါသည်။ ေရညှိေရေမှာ် မျိုဵစိတ် စုစုေပါင်ဵ ၄၁၀ မျိုဵအာဵ ရရှိြေဲဴပါသည်။
ဘဂေလာဵေဒဴရှ်နိုင်ငဳ
Chowdhury et. al., (2015)သည် ပထမဆုဳဵေသာ Bangladesh Lake Biotic Index (BLBI)အာဵ
စမ်ဵသပ်ေဖာ်ထုတ်ြေဲဴပါသည်။ ထိအ
ု ညွှန်ဵကိန်ဵသည် ေရေနေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵအာဵ ေကာက်ယူ
စမ်ဵသပ်၍ ကန်၏ ေဂဟအေြြေအေနအာဵ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ရန်ြဖစ်ပပီဵ ဘဂေလာဵေဒဴရှ် နိုင်ငဳ၏
ထိေရာက်ေသာ ေရကန်စီမဳအုပ်ြေျုပ်မှုအတွက် အေထာက်အကူြပုေစရန်ြဖစ်ပါသည်။ BLBI သည်
မျိုဵစိတ်မျာဵကွဲြပာဵမှုနှငဴ်

ကကယ်ဝမှု

(Species

Diversity

and

Richness)၊

ညစ်ညမ်ဵမှုအေပါ်

တုဳ့ြပန်နိုင်သညဴ်မျိုဵစိတ်မျာဵ တည်ရှိမှု (presence of taxa sensitive to pollution) နှငဴ် ညီညာမှု
(Eveness) စသညဴတ
် ို့သည် ေရှဵယြေင်တိုင်ဵတာ ြေဲဴသညဴ် အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှငဴ် ေကာင်ဵမွန်ေသာ
ဆက်စပ်မှုရှိေကကာင်ဵ ေတွရ
့ ှိြေဲဴပါသည်။ ဤေလဴလာမှုမှတဆငဴ် ဘဂေလာဵေဒဴရှ်နိုင်ငဳရှိ ေရကန်မျာဵ၏
ေဂဟစနစ်အေြြေအေနဆိုင်ရာ သတင်ဵအြေျက်အလက်မျာဵအာဵ ရရှိြေဲဴ ပပီဵ အာရှဖပွဳ့ဖိုဵဆဲနိုင်ငဳမျာဵတွင်

ေရကန်မျာဵထိန်ဵသိမ်ဵြြေင်ဵနှငဴ် ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်သညဴ် ဇီဝေစာငဴ်ကကည်ဴစစ် ေဆဵြြေင်ဵမျာဵ ဖွပဳ့ဖိုဵေစရန်
အေထာက်အကူြပုပါသည်။

၅.၃

နိဂုဳဵ

ရှာေဖွရရှိေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵအရ အာရှအြေျို့နိုင်ငဳမျာဵတွင် ေရကန်နှငဴ်ြမစ်မျာဵ ေရအရည်
အေသွဵ ေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵရာတွင် ရူပ-ဓါတုဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဇီဝဆိုင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအာဵ
အသုဳဵြပုေနပပီ

ြဖစ်ပါသည်။

ြမစ်မျာဵ၊

ကန်မျာဵရှိ

ေရအေြြေအေနကို

သိရှိရန်အတွက်

စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵထာဵေသာ ရူပ-ဓါတုဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဇီဝဆိုင်ရာ ရလာဒ်မျာဵအာဵ Bureau of Indian
Standard (BIS)၊ World Health Organization (WHO)နှငဴ် State Environmental Protection
Administration

of

China

(SEPA)

တို့မှ

ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ

ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵြဖငဴ်

နှိုင်ဵယှဉ်သုဳဵသပ်နိုငပ
် ါသည်။ မျိုဵစိတ်မျာဵြေွဲြြောဵြြေင်ဵကို Meneghini (1840)၊ Prescott (1970, 1978)၊
Huber-Pestalozzi (1982)၊ Croasdale et al (1994)၊ Chang and Mi (1997)၊ Komarek and Jankovska
(2001)၊ John et al. (2011)၊ Kowalska and Wolowski (2010)၊ Wongrat (1999)၊ Cox (1996)၊
Desikachary (1959)၊ Krammer and Lange Bertalot (1991)၊ Prescott (1978) and Smith (1950) တို့အရ
ေဆာင်ရွက်ပါသည်။
ေရအရည်အေသွဵ ေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵြြေင်ဵအာဵ ေရညှိေရေမှာ်မျာဵ ေပါက်ပွာဵြေျိန် (သို့မဟုတ)်
တစ်နှစ-် နှစ်နှစ် ကာလအတွင်ဵ လစဉ်ေဆာင်ရွက်သငဴ်ပါသည်။ ဇီဝအညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ အကဲြဖတ်ဆန်ဵ
စစ်ရာတွင် အာရှနိုင်ငဳအမျာဵစုတွင် ေရညှိေရေမှာ်မျာဵအာဵ အသုဳဵြပု၍ ဆန်ဵစစ်ပပီဵ ေရေနအပင်မျာဵ၊
ေရေနသက်ရှိ အစု အဖွန
ဲ့ ှငဴ် ေကျာရိုဵမဲဴသက်ရှိမျာဵကို အြေျို့ေနရာမျာဵတွင်သာ အသုဳဵြပုပါသည်။
ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယာဵတွင် အာရှနိုင်ငဳမျာဵရှိ ြမစ်မျာဵ၊ ေရကန်မျာဵ၏ ေဂဟစနစ် အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်
သညဴ် ေရအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ စဳြေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵကို ရှင်ဵလင်ဵထာဵပါသည်။

ကန်မျာဵ

ြမစ်မျာဵ

ဇီဝအရည်အေသွဵဆိုင်ရာအညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
ေရညှိေရေမှာ်

(ကလိုရိုဖီဵလ်

ေအ၊

စုစုေပါင်ဵေရညှိဇီဝြဒပ်ထု၊

-

မျိုဵစိတ်မျာဵ ပါဝင်ဖွစ
ဲ့ ည်ဵမှု၊ ဆိုင်ယာနိုဘက်တီဵရီဵယာဵ၏ ဇီဝြဒပ်ထု)
ေရေနသက်ရှိမျာဵ (ေပါမျာဵနှုန်ဵ၊ မျိုဵစိတ်မျာဵ ပါဝင်ဖစ
ွဲ့ ည်ဵမှု)

(

)

(+)

ေရေနသက်ရှိအစုအဖွဲ့ (ေပါမျာဵနှုန်ဵ၊ မျိုဵစိတ်မျာဵ ပါဝင်ဖစ
ွဲ့ ည်ဵမှု)

(

)

-

ေရေနေကျာရိုဵမဲဴသတ္ရဝါမျာဵ

(ေပါမျာဵနှုန်ဵ၊

မျိုဵစိတ်မျာဵ

(

)

+

ပါဝင်ဖစ
ွဲ့ ည်ဵမှု)
ငါဵမျာဵ (ေပါမျာဵနှုန်ဵ)

မရရှိ

မရရှိ

ရူပ-ဓါတု အရည်အေသွဵဆိုင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
Secchi အနက် (မီတာ)

-

ေအာက်ဆီဂျင်ေပျာ်ဝင်နှုန်ဵ
စုစုေပါင်ဵေဖာဴစဖိတ်
အမိုနီယမ် (NH4+ NH3)
စုစုေပါင်ဵနိုက်ကတိုဂျင်
pH
ထင်ရှာဵေသာ

အေသဵစာဵညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ

(quantitative

significant micropollutants) မျာဵ၏ ပါဝင်နှုန်ဵမျာဵ (heavy metals
မျာဵ၊ ေအာ်ဂဲနစ် အေသဵစာဵညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ)
ေရရုပ်သွင်အေြြေအေန (ေရအနက်၊ ေရစီဵနှုန်ဵ)

မရရှိ

မရရှိ

