အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွမွတ္တမ္းမ်ား
အမွတ္စဥ္ ၂၇
မတ္လ ၂၀၁၇

မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအေအးခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း
ဇာခရိဖရိုက္စ္၊ အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွ အႀကီးတန္းနည္းပညာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မွ
မေ
ွ ရးသားသည္။

မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ရန္အတြ
အတြက္ စဥ္းစားရမည့္အေျခခံသေဘာတရားမ်ား
အလားအလာေကာင္းသည့္မ်ိဳးေစ့ကိုနဂိုမူလအတိုင္းထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ "အေအးခန္
အေအးခန္း"

သို႔မဟုတ္

"မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ခန္း"ကိ
ကိုေဆာက္မည္ဟုစီစဥ္သည့္အခါ ထိုသူသည္ပထမဆု
ပထမဆုံးစဥ္းစားရမည့္အရာမွာ အ
ေကာင္းဆုံးေသာမ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ႏိုင္ရန္အေျခခံသေဘာတရာမ်ားကိုစဥ္းစာရမည္။ အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ

မွတ္တမ္း

၁၄

(ဇူလိုင္လ

၂၀၁၂)တြင္

ေပးျခင္းတို႔၏ရလဒ္မ်ားကိုမွ်ေ၀ခဲ့၍
ထိုးေဖၚျပခဲ့

သည္။ကၽြန္ပ္တို႔သည္

ေလဟာနယ္အားတင္းၾကပ္စြာထားျခင္
ထား းႏွငအ
့္ ေအးဓါတ္

မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ရာတြင္အစိုဓါတ္ႏွင့္အပူခ်ိန္တို႔ကိုထိန္းရန္မီးေမာင္း
အလားအလာေကာင္းသည့္မ်ိဳးေစ့ကိုထိန္းသိမ္းရန္အတြက္အစိုဓါတ္

ထိန္းသိမ္းျခင္း(ေလဟာနယ္
ေလဟာနယ္ကိုတင္းၾကပ္စြာပိတ္ျခင္း)သည္
ထက္ပို၍ထိေရာက္မႈရွိသည္ကိုေတြ႔ခ့ရ
ဲ သည္။

အပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း(အေအးဓါတ္ေပးျခင္း)

မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုအပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္

အေကာင္းဆုံးသို

ေလွာင္ႏိုင္ရန္အတြကအီ
အ
္ းီ စီအိပ္ခ်္အိုအာရွ၏ အေတြ႔အႀကဳံအရအေျခာက္
အေျခာက္ခံၿပီးေနာက္ေလဟာနယ္ ကိုတင္း
ၾကပ္စြာပိတ္ျခင္းနည္း(မ်ိ
မ်ိဳးေစ့မ်ားတြင္အစိုဓါတ္နည္းေစရန္အတြက္ျဖစ္သည္)ကုိအသုံးျပဳ၍၎ ေနာက္ ပိင
ု ္း
တြင္အထုပ္ထုတ္ထားသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုေအးျမသည့္အပူခ်ိန္တင
ြ ္ထားသည္။မ်ိဳးေစ့သို ေလွာင္ ရန္အတြက္
အေကာင္းဆုံးအေျခအေနကိုရႏိုင္ရန္အေအးခန္းကိုပုံစံဆရ
ြဲ ာတြင္ အပူဓါတ္ကိုေကာင္း စြာကာ ကြယ္ျခင္း
ႏွင့္အေအးခံျခင္းသည္အေရးႀကီးပါသည္။

သို႔ေသာ္အစိုဓါတ္ကိုဆီေလ်ာ္စြာတားဆီ
ဆီးမႈမရွိပါက

အေအးခံ

သည္အ
့ ဆင့္ဆင့္တင
ြ ္ အျပင္မွအစိုဓါတ္ကိုဆြဲယူသျဖင့္ စိုထိုင္းသည့္ပမာဏတိ
တိုးပြားလာေစသည္
း
။ မ်ိဳးေစ့
မ်ားကိုေလဟာနယ္ တင္းၾကပ္စာြ ပိတ္ထားသည့္အိတ္တင
ြ ္ မသိုေလွာင္ပါက သို႔မဟုတ္ေလဟာနယ္ကို

တင္းၾကပ္စြာပိတ္ထားသည့္ အထုပ္က်ိဳးပဲ့သြားပါကထပ္ေဆာင္း၀င္ လာသည့္အစိုဓါတ္သည္ မ်ိဳးေစ့မ်ား
ကိုပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၍ အလားအလာေကာင္းသည့္မ်ိဳးေစ့ကိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ အေအး
ခန္းတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ပစၥည္းမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအသုံးျပဳႏိုင္သည္။

"ေဒသတြင္ရႏိုငသ
္ ည့္

ပစၥည္းတြငအ
္ ပူဓါတ္ထိုးေဖါက္မႈကိုတားဆီးရန္အတြက္ ျမင့္မားသည့္အာနိသင္ရွိ၍
ဟုသင့္ကိုယ္သင္ေမးၾကည့္ပါ။

အေျခအေနအမ်ားစုတင
ြ ္

မည္သည့္

ခံႏိုင္ရည္ရွိသနည္း"

ဤအေမးခြန္း၏အေျဖမွာ

ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

ကိုစုေပါင္းအသုံးျပဳျခင္း ဟူေသာအခ်က္လည္းပါ၀င္နိင္သည္။ဥပမာအားျဖင္သ
့ င့္ အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ
တားဆီးမႈျပဳႏိုင္ေသာသဘာ၀ပစၥည္းကိုသိ၍

ထိုပစၥည္းသည္အစိုဓါတ္ကိုစုတ္ျခင္း၊

မႈိ

ႏွင/့္ သို႔မဟုတ္

ေဆြးေျမ့ျခင္း၊ အစိုဓါတ္ကိုတားဆီးျခင္း(ပလပ္စတစ္ကဲ့သို႔ေသာ) တို႔ကိုျဖစ္ေစသည့္ပစၥည္း မ်ားျဖစ္ေနပါက
အေဆာက္အဦးအျပင္ဘက္ႏွင့္အတြင္းဘက္ႏွစ္ေနရာစလုံးတြင္အသုံးျပဳႏိုင္ေကာင္းျပဳႏိုင္လိမ့္မည္။
ဓါတ္ႏွငအ
့္ ပူဓါတ္ကာကြယ္တားဆီးမႈကိုစဥ္းစားသည့္အခါ

အခင္းႏွင့္နံရံႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္

အစို

စဥ္စားပါ။

အခင္းသည္ အစိုဓါတ္ထိန္းရန္ႏွင့္ အပူခ်ိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။
သင္သည္အေအးခန္းကိုစိုစတ
ြ ္သည့္ရာသီဥတုရွိေသာေနရာတြင္တည္ေဆာက္ပါကအခန္းထဲတင
ြ ္စိုစတ
ြ ္မႈ
အားလုံးကိုဖယ္ထုတ္ႏိုင္ရန္မွာျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိသည္ကိုမွတ္သားထားပါ။သင္သည္အခန္းကိုေအးေအာင္ထား
သည္ႏွင့္အမွ် စိုထိုင္းသည့္အဆင့္တိုးလာမည္ျဖစ္၍ သဘာ၀ပစၥည္းမ်ားသည္အစိုဓါတ္ကိုစုပ္ယူ၍ ထိန္း
သိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။

စိုစတ
ြ ္မႈရာႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ေပးထားသည့္စိုစတ
ြ ္မႈပမာဏ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု၌

သတ္မွတ္ထားသည့္ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတင
ြ ္

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိရွိသည့္အပူခ်ိန္တင
ြ ္ေလ

ထုမွထိန္းထားႏိုင္သည့္ေလပမာဏအတြင္းအမွန္တကယ္ရွိသည့္အစိုဓါတ္ဟုယူဆႏိုင္သည္။ ပူေႏြး ေသာ
ေလသည္ေအးျမေသာေလထက္အစိုဓါတ္ကိုပို၍ထိန္းထားႏိုင္သည္။စိုထိုင္းမႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ရာႏႈန္းမွာမူ
လအားျဖင့္ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳးျဖင့္အပူခ်ိန္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ဆိုလိုသည္မွာအပူခ်ိန္ေလ်ာ့နည္း လာ သည္
ႏွငအ
့္ မွ်ပတ္၀န္းက်င္ရွိေလတို႔သည္ေရေငြ႔ကိုထိန္းႏိုင္သည့္အားနည္းသြားသည္။ စိုထိုင္းမႈကို တိုးေစျခင္း
သို႔ဦးတည္သည္၊

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ထိုေလပမာဏသည္ပိုမိုျမင့္မားသည့္အပူခ်ိန္

ထက္ပို

မိုျပည္၀
့ ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသ႔ိုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရခဲေသတၱာကဲ့သို႔ေသာအေအးသိုေလွာင္ ကိရိ
ယာမ်ားသည္ စိုထိုင္းဆအလြန္မ်ား၍ အကာအကြယ္ေပးထားေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားကိုပ်က္စီးေစျခင္းျဖစ္ သည္။
မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ အသက္ရွိသည့္သက္ရွိဇ၀
ီ ရုပ္ျဖစ္၍ မ်ိဳးေစ့အစိုဓါတ္ပါ၀င္မႈ ၃-၁၀%အထိအေျခာက္ခံသည့္
ေနာက္ပိုင္းတြင္ပင္ပတ္၀န္းက်င္ရွိစိုထုိင္းဆကိုဟန္ခ်က္ညီေစမည္။မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုေရခဲေသတၱာထဲတင
ြ ္သို
ေလွာင္ျခင္းသည္

အေကာင္းဆုံးမ်ိဳးေစ့ရရန္အတြက္မေကာင္းပါ။

ပစၥည္းထဲတင
ြ ္မ်ိဳးေစ့ကိုသိုေလွာင္ျခင္းသည္

ေလဟာနယ္ကိုအလုံပတ္ထားသည့္

ေရခဲေသတၱာထဲတင
ြ ္သိုေလွာင္ျခင္းထက္ပို၍သင့္ေတာ္မည္၊

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔သိုေလွာင္ေသာအေျခအေနသည္ပင္လ်င္ အေကာင္းဆုံးအေျခအေနမဟုတ္ပါ၊စိုထိုင္းမႈျမင့္
ေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ စိုထိုင္းမႈႏင
ွ ့္သက္ဆိုင္သည့္ထပ္ေဆာင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကိh
ု ttp://ocw.usu.edu/Forest__Range__

and_Wildlife_Sciences/Wildland_Fire_Management_and_Planning/Unit_4__TemperatureMoisture_Relationship_4.html] တြင္ၾကည့္ပါ။
သင္သည္

အေအးခန္းကိုအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ဆက္၍

သို႔မဟုတ္အၾကားတြင္ေဆာက္လုပ္ပါက

ထို

အခန္း၏ထိေရာက္မႈအျမင့္ဆုံးရႏိုင္မည့္ေနရာကိုေရြးခ်ယ္ရန္စဥ္းစားပါ။ ဟမ္ရွားယား ေျမာက္ ပိုင္း တြင္
အရိပ္ရပင္လုံး၀မရွိသည့္အေဆာက္အဦး၏အေနာက္ေတာင္ဘက္သည္

အေဆာက္အဦ၏

အပူဆုံးအ

ပိုင္းျဖစ္မည္။ ထိ႔အ
ု တူပင္ဟမ္ရွားယား၏မည္သည့္အေဆာက္အဦးတြင္မဆိုအေနာက္ေျမာက္ ဘက္တင
ြ ္
အရိပ္ရပင္

မရွိပါကအေဆာက္အဦ၏ထိုအပိုင္းသည္အပူဆုံးျဖစ္မည္။

ေျမာက္ပိုင္းဟမ္ရွားယားတြင္ရွိၿပီး

သားအ ေဆာက္အဦ၏အေရွ႔ေျမာက္တင
ြ ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းကအထိေရာက္ဆုံးျဖစ္မည္သို႔မဟုတ္ ေတာင္
ဟမ္ရွားယားတြင္ရွိၿပီးသားအေဆာက္အဦ၏အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းတြင္ေဆာက္ပါကအထိေရာက္ဆုံးျဖစ္ သည္။
အရိပ္ရပင္မ်ားကိုပူးေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္လည္းအပူခ်ိန္မွ်တမႈရွိရန္ အေထာက္အ ကူျဖစ္ေစ ႏိုင္သည္။
တံခါးမ်ားကိုေရွာင္ပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ေညွာက္ေပါက္ရန္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တင
ြ ္

သဘာ၀အလင္းေရာင္မ်ားသည္

မ်ိဳးေစ့၏အဟာရျဖစ္စဥ္ကိုႀကီးထြားေစ၍

မ်ိဳးေစ့မ်ားအား

အ

၎တိ၏
ု႔ သက္တမ္း

အဆင့္ကိုနိ္မ့္ေစသည္။
အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွ အေအးခန္း
အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွမွ
မၾကာမီက

မ်ိဳးေစ့အေရအတြက္ႏွင့္အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုတိုးျမွင့္၍ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီေနပါသည္။

ကၽြန္ပ္တို႔သည္

မိမိတို႔၏အေအးခန္းမ်ားကိုျပန္လည္မြန္းမံ၍

ကၽြန္ပ္တို႔၏စြမ္းရည္တိုးတက္

လာေစရန္ႏွင့္ သိုေလွာင္ခန္း၏ထိေရာက္မႈတိုးျမင့္လာရန္အတြက္ ဒုတိယအေအးခန္းကိုထပ္၍ျပဳ လုပ္ခ့ဲ
ရသည္။မူလမ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ခန္းသည္
သတၱဳအမိုးႏွငအ
့္ ထပ္သားမ်က္ႏွာက်က္ရသ
ွိ ည့္အေဆာက္အဦတင
ြ ္ျပဳလုပ္ ထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို
ေသာ္ ယခင္ကတည္းကရွိ၍ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည့္ အခန္းေထာင့္တင
ြ ္ရွိေသာေၾကာင့္
ျဖစ္၍ နံရံႏွစ္ခုအေပၚတြင္ ထြက္ေပါက္ႏွစ္ေပါက္ရွိသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အထပ္သားမ်က္ႏွာက်က္ အေပၚ
တြင္ အပူဓါတ္ကိုကာကြယ္သည့္ဖိုင္ဘာမွန္ျဖင့္ကာထား၍ နံရံမ်ားကို ၅၀မမထူသည္ စထရိုင္ဖုန္းေရျမႈပ္
အျပားမ်ားျဖင့္ လိုင္နာမ်ားလုပ္၍ပိတ္ထားသည္။ အခန္းသည္ ၉၂၆၅ ဘီတီယ/ူ အိပ္ခ်္ ေလခြအ
ဲ ေအး
စက္(အဲယားကြန္း)ျဖင့္ေအးေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ထိုအေအးစက္ကို Storeitcold.com. မွ၀ယ္ ယူ
သည့္ ကူလ္းေဘါ့ျဖင့္ျပဳျပင္မန
ြ ္းမံခ့သ
ဲ ည္။ ကူလ္းေဘါ့ သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ထိုအရာကိုျပဳ လုပ္ေလာက္
ေအာင္လြယ္ကူသည့္ အတိုင္းအတာအထိျပဳျပင္မြမ္း္းမံထားသည္။ ကူလ္းေဘါ့တစ္ခုသည္ အတြင္းရွိအပူ
ထိန္းကရိယာကိုေက်ာ္လြန္ပယ္ဖ်က္၍ အေအးစက္(အဲယားကြန္း) ကိုပို၍ေအးေစသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္အ
ေအးစက္ႏွင့္ ကူလ္းေဘါ့တို႔ေပါင္းစပ္၍ ကၽြန္ပ္တို႔၏အခန္းကို ၁၀ - ၁၆ ဒီကရီစဲလ္စီယပ္စ္ ျဖင့္ထားႏိုင္
သည္။

၀ဲ - အခန္းေဟာင္းမ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ေသာေနရာ
ယာအထက္ - အခန္းအသစ္နံရံမ်ားကိုတည္
ေဆာက္၊ သို႔ေသာ္ အပူဓါတ္မတားရေသး
ယာေအာက္ - ေအေအစီဘေလာက္တုံးမ်ားကို
အနီးကပ္ေတြ႔ရပုံ၊ အေအးခန္းအသစ္ ေဆာက္
ျခင္း

ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အခန္းထဲတင
ြ ္ေအးသည့္ ပမာဏမွေငြ႔ရည္ဖြဲ႔သည့္ပမာဏကိုထိန္းရန္ စိုထိုင္းမႈကိုေလ်ာ့
နည္းေစသည့္ကရိယာကိုအသုံးျပဳ သည္။ ေအးေသာအခန္းတြင္ေကာင္းစြာျဖစ္ေပၚေသာ္လည္းထိ ေရာက္
မႈမ်ားစြာမရွိပါ (ပု
ပုံမွန္လည္ပတ္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးထားသည့္ဥးီ တည္ခ်က္အရ ေဆာက္သည့္အခန္း)၊
အခန္းကိုလည္း

၁၅

ံစ

ေအာက္
အာက္ပမ
ုံ ွန္လည္

ပတ္ျခင္းမေပးႏိုင္သည့္အျပင္

ေငြ႔ရည္မ်ားသည္အလြန္

အမင္းေပါင္းစည္းကာ မ်က္ႏွာက်က္အကြက္ မ်ားမွ တဆင့္ေရမ်ားစိမ့္က်လာေစသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္
မ်က္နွာက်က္သည္ အခန္းအထက္တင
ြ ္ရွိသည့္ ၎ ၏ပတ္၀န္းက်င္မွေရေငြ႔မ်ားကိုေကာင္းစြာမေက်ာ္လႊား
ႏိင
ု ္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ေရသည္ မ်က္ႏွာက်က္

သစ္သားကြ
သားကြက္မ်ား၏အေပၚတြင္ေငြ႔ရည္ဖ႔သ
ဲြ ည့္အခါ

ကန္ငယ္အျဖစ္ေပၚလာ၍ အခန္းထဲသို႔လမ္းရွာကာ အခန္း၏စိုထိုင္းဆပါ၀င္
င္မႈကိုတိုးေစသည္။

မ်ိဳးေစ့သိ
သုေ
ိ လွာင္ခန္းအေဟာင္
အေ
း

မ်ိဳးေစ့အခန္းအသစ္ႏွင့္အေဟာင္းကိုဆက္ရန္
တံခါးအျဖစ္ေျပာင္းလဲသည့္ျပဴတင္းေပါက္
ပုံ ၁။ သိုေလွာင္ခန္းအသစ္ပုံစံ၊ အခန္းေဟာင္းႏွင့္ ေဘးခ်င္းကပ္

ပုံ ၂။ စတိုင္ရိုပလပ္စတစ္ ေဖါ့ျပားမ်ား၊ အဂၤေတ ႏွင့္ ေအေအစီဘေလာက္မ်ားျဖင့္ေဆာက္ထားသည့္ အခန္းသစ္

အသစ္ေသာအခန္းကိုလက္ရွိအေအးခန္းႏွင့္ကပ္လ်က္ေဆာက္ထားသည္(ပုံ ၁)။ ထိုအခန္းတြင္ ေက်ာက္
စရစ္အေၾကကိုအေျချပဳသည့္ပစၥည္းျဖင့္အေပၚတြင္ေလာင္းထား၍

ပလပ္စတစ္လိုင္နာကိုအေငြ႔ပ်ံျခင္း

အားကာကြ
ကာကြယ္သည့္အရာအျဖစ္အသုံးျပဳထားသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ၂လကၼစတိ
စတိုင္ရိုဖုန္း(စတိုင္ရို ပလပ္
စတစ္ေဖါ့ျပားမ်ား)ကို

ပလပ္စတစ္လိုင္နာအေပၚတြင္

ထပ္ဆင့္အေငြ႔တားပစၥည္း

အျဖစ္ထားသည္၊

ထို႔ေနာက္ေဖါ႔ျပားအေပၚတြင္ သမရိုးက်အတိုင္းအဂၤေတအခ်ပ္မ်ားကိုေလာင္းသည္(၄လကၼအထူ) (ပုံ ၂)။
ေနာက္အလႊာအတြက္

ကၽြန္ပ္တို႔သည္အပူေပးထား၍ခိုင္ခန္႔သည့္

ေလသလပ္ထားေသာအဂၤ
ားေသာ
ေတ/ကြန္

ကရစ္(ေအေအစီ (autoclaved aerated concrete (AAC)ကိုအသုံးျပဳသည္၊ ေအစီစသ
ီ ည္ အေလးခ်ိန-္
အလြန္ေပါ့-ပိတ္ထား-စဲ
စဲလ္မ်ားကိုေလသလပ္ထားသည့္ကြန္ကရစ္တုံးမ်ားျဖစ္၍
ထားသည့္ပစၥည္းျဖစ္သည္၊
ႏိုင္သည္။

ေအေအ သည္
ေအေအစီ

ႀကိဳတင္ပုံသင
ြ ္းထုတ္လုပ္

အေလးခ်ိန္ေပါ့၍အပူဓါတ္ကိုကာကြ
ကြယ္မႈေပးၿပီးမိႈကို

ခုခံ

ယခုအခါ တြင္ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ေအေအစီကိုမ်ားစြာရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေအေအစီသည္ အပူဓါတ္

ကိုအျမင္ဆု
ဆ
့ ံးု ကာကြယ္ႏိုင္၍ဘိလပ္ေျမ၊ သတၱဳႏွင့္ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္ပလုံစီမ်ားရရန္အတြက္ ဓါတုတုံ႔ျပန္မႈျပဳထား
သည့္အျခားပစၥည္းမ်ားကိုေပါင္းစပ္ထားကာမ်ားစြ
ားကာ
ာစိမ၀
့္ င္ႏိုင္မႈသို႔ဦးတည္၍
ဆီးႏိုင္သည့္

ဘေလာက္တုံးမ်ားျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တို႔သည္

အခင္းေပၚတြင္ခ်ပါသည္၊

အပူဓါတ္ကိုျမင့္မားစြ
ား ာတား

ေအေအစီဘေလာက္တုံးမ်ားကို

ကြန္ကရစ္

ေနာက္ဆုံးတြင္ထိုအရာအားလုံးကိုပလပ္စတစ္ႏွင့္အထပ္သားျပားမ်ား

ျဖင့္အ

ေလးခ်ိန္ပ်ံ႕ရန္ဖိထားသည္(ၾကြပ္ရေ
ြ သာေအေအစီက်ိဳးပဲ့ျခင္းမရွိရန္)။ ရိုးရာအေထာက္အကူအားျပဳ ကြန္က
ရစ္ျဖင့္ အခန္းအားအိမ္တိုင္ေလးတိုင္ကိုထမ္းထားသည့္တိုင္မ်ားအျဖစ္ေဒါင့္မ်ားတြင္စိုက္သည့္ တုိင္ႏွင့္နံရံ
ကိုတည္ေဆာက္သည္။
ကၽြန္ပ္တို႔သည္

ေအေအစီဘေလာက္တုံးမ်ားကို

လက္ရအေဆာက္
အ
ွိ ေဆာက္အဦးႏွင့္အေအးခန္းကိုဆက္သည့္

ေအးေသာအခန္း၏နံရံသစ္မ်ားေဆာက္
်ားေ
လုပရ
္ န္ႏွင့္
မူလနံရံမ်ားတြင္

လိုင္းေဖၚရန္အသုံးျပဳသည္။

ေက်ာက္ဂြမ္းျပားမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္သတၱဳအမိုးရက္မသည္ နံရံႏွင့္တိုငမ်ားကိ
မ
္ ်ားကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္။
ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ၂၅ မမထူသည့္အပူဓါတ္ကိုကာကြယ္သည့္ျဖန္းေဆးအျမဳပ္
ေဆး
ပက
ပ္
္ ိုနံရံ ေလးဘက္ တြင္ျဖန္း၍

အမိုး၏ေအာက္ပိုင္းကို ၅၀ မမျဖန္းသည္၊ ထိုသို႔ျပဳျခင္းျဖင့္ နံရံႏွင့္အမိုးမ်ားသည္အပူဓါတ္ကို ေကာင္းစြာ
ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီးအရည္မ်ားမစိမ၀
့္ င္ႏိုင္ပါ(အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေငြ႔ရည္တားသည့္အရာတစ္ခုႏွင့္ အပူဓါတ္ကိုကာ
ကြယ္သည့္အရာကိုတစ္ခုတည္းျပဳလုပ္ျခင္း)။

ေအးသည့္ပမာဏလုံေလာက္စြာ ေပးႏိုင္ရန္ အေအးဗို႔

၁၅၀၀၀ ဘီတီယူ/အိပခ
္ ်္ ခြထ
ဲ က
ြ ္သည့္ယူနစ္ရွိေသာအေအးေပးစက္ကို တပ္သည္။ ကူးလ္ဘို႔ ယူနစ္
တပ္ထားသည့္

အေအးေပးစက္အသစ္သည္

ခန္းသစ္ကို

လုံေလာက္၍အသုံးျပဳႏိုင္ေသာေနရာကိုဖန္တီးႏိုင္ရန္
ခ်ိန္တင
ြ ္

မူလအေအးခန္းပုံစံကို

ကၽြန္ပ္တို႔သည္

၄ဒီကရီ

စီအထိေကာင္းစြာထားႏိုင္သည္။

ကၽြန္ပ္တို႔သည္

အေအးခန္းအသစ္တည္ေဆာက္

ျပန္လည္ျပဳျပင္သည္။

လက္ရွိပလပ္စတစ္အေခါင္း

အပူဓါတ္တားဆီးမႈႏွင့္အစိုဓါတ္ကိုတားႏိုင္ရန္

(ေဟာင္းေလာင္း)တံခါးကိုအေခါင္းပိတ္ပီဗြီစီ

(PVC

(polyvinyl chloride)တံခါးျဖင့္အစားထိုးသည္)။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္တံခါးေပါက္မ်ားကိုဖယ္ျပစ္သည္။တခုမွာ
အေအးခန္းအသစ္သို႔သာြ းေသာလမ္းျဖစ္လာ၍
လိုကသ
္ ည္။

မ်က္ႏွာက်က္ကို

အျခားတစ္ခုကိုေအေအစီ*ဘေလာက္တုံးမ်ားႏွင့္ျဖည့္

ကၽြန္ပ္တို႔သည္၅၀

မမအထူရွိသည့္အပူဓါတ္ကာကြယ္သည္ေရျမႈပ္ျဖင့္

ဖ်န္းသည္။ နံရံမ်ားကို၂၅ မမအထူျဖင့္ဖ်န္းျခင္းျဖင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကတ
ို ိုးတက္ေစ၍ အစိုဓါတ္ပိုကာ
ကြယ္ေစသည္။ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည့္ဤအခန္းကိုပုံမွန္အားျဖင့္ ၁၆ ဒီကရီစီတင
ြ ္ထားသည္။ ထိုအ
ရာသည္

ပို၍ေအးေသာအခန္းအတြက္

ေလပိတ္အျဖစ္အသုံးျပဳ၍

အ၀င္အထြက္ပစၥည္းမ်ားထားရန္

ယာယီသို ေလွာင္ခန္အျဖစ္လည္းအသုံးျပဳသည္။ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္မ၀
ွ န္ထမ္းမ်ားပစၥည္းစာရင္းျပဳလုပ္ရန္ ေန
ရာႏွင့္ ေလဟာနယ္ မရွိရန္ခ်ိတ္ပိတ္ထားသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားအတြက္ေနရာေပးႏိုင္သည္။

၀ဲမွယာ - အေအးခန္းသည္ တစ္ယူနစ္အေအးစက္တစ္လံုးႏွင့္ ကူးလ္ေဘာ့ကိုသုံးသည္၊ အခန္းသည္ ဖ်န္းသည့္
ေရျမႈပ္ျဖင့္အပူဓါတ္ကိုတားသည္။

ရလဒ္မ်ား
ဤမ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ခန္းအသစ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ၀န္ထမ္းအဖြ၀
ဲ႔ င္မ်ားတို႔သည္ မ်ိဳး
ေစ့သိုေလွာင္ခန္းအသစ္ႏွင့္အေဟာင္းတို႔၏ျခားနားခ်က္မ်ားစြာရွိသည္ကိုေတြ႔ရွိခ့ၾဲ ကသည္။

မ်ိဳးေစ့ဘဏ္

တြင္ ယခုအခါ အေအးစက္တစ္လုံးအစား ႏွစ္လုံးကိုအသုံးျပဳသည္မွလ၍
ြဲ လွ်ပ္စစ္အတြက္ လစဥ္ကုန္
က်ေငြမ်ားစြာသက္သာသည္။အခန္းသစ္ၿပီး၍ အခန္းအေဟာင္း ကိုျပဳျပင္ အသုံးျပဳသည့္အခါ ေငြ႔ရည္ဖ႔ဲြ
ျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာေသာေရမ်ားကိုအရိပ္အေယာင္မွ်ပင္မေတြ႔ရပါ။ အခန္းအတြင္း စိုထိုင္းမႈနိမ့္ျခင္း သည္
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္

မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္သည့္ေနရာတြင္

စိုထိုင္းမႈေလ်ာ့နည္းေစေသာ

စက္ကိုေမာင္း

ႏွငရ
္ န္မလိုသည့္အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အပူဓါတ္တားဆီးမႈ ေၾကာင့္ အခန္းသစ္သည္
အခန္းေဟာင္းထက္ ပစၥည္းသိုေလွာင္ရန္ ပိုမိုေအးျမသည့္ေနရာကိုရရွိေစ၍ အခန္းအေဟာင္းသည္ပင္
လွ်င္ ယခင္ကထက္ပို၍ေအးသည္။ အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွ၏ မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုပိုမိုစိတ္ခ်ရသည့္ ေနရာတြင္
ကာကြယ္မႈကိုေပးႏိုင္သည္။
ကုန္က်စရိတ္မ်ား
ဇယား၁ တြင္ ဤအခန္းသစ္ကိုေဆာက္လုပ္သည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားပါ၀င္သည္။ ေစ်းအႀကီးဆုံး ပစၥည္း
မွာအေအးစက္ပစၥည္းမ်ား၊ အပူဓါတ္အကာအကြယ္ေပးေရျမဳပ္္(လုပ္သားခအပါအ၀င္)ႏွင့္ အဂၤေတ ေအ
ေအစီဘေလာက္တုံးမ်ားျဖစ္သည္။ ဤအေအးခန္းပုံစံသည္လယ္သမားတစ္ဦးခ်င္း အသုံး ျပဳရန္ အတြက္
အသိေပးျဖန္႔ေ၀ရန္မဟုတ္ဘဲ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ သို႔မဟုတ္ က်ယ္ျပန္႔ စြာေဆာက္ လုပ္သည့္ ေနရာ
မ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္ရႏိုင္၍ေစ်းႏႈန္းပို၍ခ်ိဳသာသည့္အစားထိုးႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားလည္း ရ
ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သစ္တံခါးႏွင့္ ၎ကိုသစ္ေစးျဖင့္သုတ္၍အသံုးျပဳျခင္း (အစိုဓါတ္ မွကာကြယရ
္ န္)၊
အပူဓါတ္ကိုကာကြယ္ သည့္ေရျမဳပ္အစားေရျမဳပ္အခ်ပ္မ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္း ႏွင့္ ရိုးရာအုတ္ ႏွင့္ပလာစတာ
ကို က်ဴ ကြန္ ဘေလာက္ (Q Con Blocks)မ်ားအစားအသုံးျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား

ထိုင္းဘတ္|

ယူအက္စ္ေဒၚလာ$

အပူဓါတ္ကာကြယ္သည့္ေရျမႈပ(္ လုပ္အားခအပါ)

|၂၃၈၂၉

$

အေအးခန္းေဆာက္လုပရ
္ န္သစ္

|၂၄၂၈၂

$

၆၉၃.၇၇

က်ဴ ကြန္ ဘေလာက္တုံး

|၇၈၀၀

$

၂၂၂.၈၆

ပလပ္စတစ္ စသျဖင္)့

|၂၆၃၅၁

$

၇၅၂.၈၉

လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးအသစ္ရိုက္ျခင္း

|၁၅၂၇

$

၄၃.၆၃

အေအးခန္းအတြက္တံခါး

|

၅၁၇

$

၁၄.၇၇

ေလေအးေပးစက္ (အဲယားကြန္း)

| ၁၉၄၉၀

$

၅၅၆.၈၆

အေအးေပးသည့္ဘို႔

|၈၇၅၀

$

၂၅၀

အေအးခန္းအသစ္ကိုေဆးသုတ္ျခင္း

|၈၀၀

$

၂၂.၈၆

အေအးခန္းအတြက္ ေရစီးရန္ေျမာင္း

|၃၁

$

၀.၈၉

စုစုေပါင္း

|၁၁၃၄၇၇

$

၃၂၄၂.၂၉

၆၈၃.၆၉

အေထြေထြ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား(
အမ်ားအားျဖင့္ အထပ္သား၊ ကြန္ကရစ္၊

ဇယား ၁။ မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ခန္းကုန္က်စရိတ္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ(USD) ႏွင့္ ထိုင္းဘတ္ (|)ျဖင့္ေဖၚျပထားသည္။ ေဒသကိုလုိက္၍
အသုံးျပဳေသာပစၥည္းႏွင့္တန္ဖိုးျခားနားႏိုင္ပါသည္။

ထပ္ဆင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ဤပမာဏရွိသည့္မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ခန္းသည္ အေျခအေနတိုင္းအတြက္ဆီေလ်ာ္မႈရွိမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္
ဤေဆာင္းပါးတြင္ေဖၚျပထားသည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ပစၥည္းမ်ားတို႔သည္
ဤသေဘာတရားႏွင့္ဆင္တူသည့္

အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာသို႔မဟုတ္

မ်ိဳးေစ့ဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္

လ်က္ရွိေသာလူထုမ်ားအတြက္

စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုငသ
္ ည့္အခ်က္အလက္မ်ားသို႔မဟုတ္

ေျဖရွင္းနည္း

မ်ားကိုေပးႏိုင္ေကာင္းေပးႏိုင္မည္။ သင္သည္အေအးခန္းကိုတည္ေဆာက္လိုပါကသင့္အေျခအေန အရလို
အပ္သည့္အရာမ်ားႏွင့္

သင္၏လိုအပ္ခ်က္အရအဆင္သင့္ရႏိုင္မည့္အရာမ်ားကို

ပထမဦးစြာစဥ္းစားပါ။

ထို႔ေနာက္ သင္၏မ်ိဳးေစ့မ်ားအတြက္ အလုံၿခံဳဆုံးေသာေနရာကိုသင္မည္သုိ႔ဖန္တီးမည္ ကိုဆုံးျဖတ္ပါ။
အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွ၏ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္နည္းသုေတသနႏွင့္
ပတ္သက္၍ ထပ္ေဆာင္းဖတ္ရႈရန္အတြက္ ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားတြင္ၾကည့္ပါ။
•

ECHO Asia Note 14: Vacuum Sealing versus Refrigeration:
http://c.ymcdn.com/sites/members.echocommunity.org/resource/collection/0ADF35E
D-72B3-44AA-92B5-D50F9B4A741D/EAN_14_-_July_2012.pdf

•

2015 Cambodia Seed Saving Workshop:
http://www.echocommunity.org/en/resources/b3b28c0a-efbf-46fe-a63c2c223dc70a86

•

2014 Thailand Seed Banking Workshop:https://echocommunity.siteym.com/?Asia_SeedWorkshop

•

YouTube Video: A Low-Cost Germination Chamber in Earthbag House Seed Bank in
NE Cambodia: https://www.youtube.com/watch?v=Ao5M7OLsGTY
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