စီအိပ္ခ်္အို အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊
အမွတ္စဥ္ ၂၇
မတ္လ ၂၀၁၆
၂၀၁၆

အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ သုေတသနမွတ္တမ္း
ေျမဆီလႊာအဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ား - သူတို႔ဘာလုပ္သနည္း ႏွင့္ ၎တို႔ကိုမည္သို႔တိုင္းတာမည္နည္း
ဆိုဖီယာ ေရာဘတ္၁၊ ယု၀တီ ဒန္မာလီဒိုအ၂ီ ၊ ေအဘရမ္ ဘစ္လာ၃၊
၁
၂

အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ အက်ိဳးသက္
း
ေရာက္မႈစင္တာ အခမဲ့အက်ိဳးေဆာင္၊ မိုင္ အိုင၊္ ထိုင္းႏိုင္ငံ

အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ပညာရွင္
၃

အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစင္တာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
စက္တင္ဘာလမွႏ၀
ို င္ဘာလ ၂၀၁၄ခု
၂၀၁၄ ႏွစ္၊ ႏွင့္ တဖန္ ဇူလိုင္လႏွင့္ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၅၊ အီးစီအိပ္ခ်္အို
အာရွသည္ေဒသတြင္ရရွိႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္

သမရိုးက်မဟုတ္သည့္ေပါင္းသတ္ေဆးကိုျပဳလုပ္၍စမ္း

သပ္မႈျပဳခဲ့သည္။

မိုင္

ထိုစမ္းသပ္မႈကို

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊

အိုင္ရွိ

အီးစီအိပ္ခ်္အို

အာရွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္တင
ြ ္ျပဳ

လုပ္ခဲ့သည္(အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွ မွတ္တမ္း# ၂၆၊ အေသးစားလယ္သမားမ်ားအတြက္သမရိုးက်မဟု
က်
တ္
သည္
ည့္ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္ျခင္း)။ ၎သည္စမ္းသပ္သည့္ေနရာမ်ား တြင္ ေပါင္း
ပင္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ထိေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကို မွည့္သည့္ သေဘၤာ သီး၊
နာနတ္သီး၊ ဆား ႏွင့္ လိုင(္ အယ္လကာလီဓါတ္ကဲ့သို႔)ေသာအရာျဖင့္ေပါင္းစပ္ထားသည္။ကၽြန္ပ္တအ
ို ေန
ျဖင့္ အယ္ကာလီေပါင္းသတ္ဖ်န္းေဆးမ်ားသည္ ေျမဆီလႊာ pH၊ ေျမဆီတည္ေဆာက္မႈ၊ အပင္၏က်န္း
မာေရးႏွင့္မိုက္ခရိုဘိုင္ရယ္(ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္သည္(့ သိ)ု႔

အခ်ဥ္ေပါက္ေစသည္ဘ
့ က္တီးရီးယားပိုး)သိပ္

သည္းမႈမ်ားတိကိ
က
ု႔ ုမ
ိ ည္သို႔ထိခိုက္မည္ကိုစဥ္းစားၾကပါသည္။

အျခားေသာသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္

ေပါင္း

သတ္ေဆးမ်ားႏွင့္မႈိသတ္ေဆးမ်ားသည္အဏုဇ၀
ီ ရုပ္အေရအတြက္အား ေျပာင္းလဲေစႏိင
ု ္ သည္ကိုေတြ႔ရွိခ့ဲ
ၾကသည္။

သီးျခားတည္ရွိေနသည့္အဏုဇ၀
ီ ရုပ္

(သိ)ု႔

အိမ္ရွင္အဏုဇ၀
ီ ရုပဦ
ဥ
္ းီ ေရ/အေရအတြ
ေရ
က္အတြင္း

တည္ၿငိမ္မႈသည္ အဟာရလည္ပတ္မႈႏွင့္ ေျမဆီေပါင္းစပ္မႈစသည္တို႔၏ျဖစ္စဥ္အတြက္အလြန္အေရးႀကီး
ပါသည္၊

ထို႔ေၾကာင့္

ကၽြန္ပ္တို႔သည္အဏုဇ၀
ီ ရုပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေသာအရာမ်ားကို

ေစာင့္ၾကည့္လိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဏုဇ၀
ီ ရုပ္အေရအတြက္ကိုတိုင္းတာရန္မွာ အမ်ားအားျဖင္ဓ
့ ါတ္ခခ
ဲြ န္း

တြင္သာျပဳလုပ္ႏိုင္၍

ေစ်းႀကီးေသာေၾကာင့္

တြက္ႏွင့္အရြယ္အစားမ်ား

အီးစီအိပ္ခ်္အို

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

အာရွမွ

ေျမဆီမိုက္ခရိုဘိုင္ရယ္အေရအ

ဆုံးျဖတ္ရန္အေရအတြက္သင့္ေတာ္၊ကိုက္ညီ၍အသုံး၀င္

သည့္လုပ္နည္းက်င္၀
့ တ္မ်ားကိုျပန္လည္ဖန္တီးရန္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။

နိဒါန္
ဒါန္း
အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ားကိသ
ု ည္ မ်က္ေစ့ျဖင့္မျမင္ႏိုင္သည္ ့မည္သည့္အလြန္ေသးငယ္ေသာသက္ရွိမဆို ဟုအနက္ဖင
ြ ့္ၾကသည္ - ၎တို႔တင
ြ ္ မႈိ၊ အယ္လ္ေဂ်းႏွင့္ ဘက္တီးရီးယား(Rao, 1995)မ်ားပါ၀င္သည္။
ဤအလြန္ေသးငယ္သည့္ သက္ရ(ွိ ဇီ၀ရုပ)္ မ်ားကိုေနရာတိုင္းတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္ - ေရ၊ ေလႏွင့္ေျမဆီ
မ်ားထဲတင
ြ ္။ လယ္ယာတစ္ခုတင
ြ ္ အဏုဇ၀
ီ ရုပ္အေရအတြက္သည္ ေျမေဆြး၊ ႏြားေခ်းႏွင့္ အိုင္အမ္မွအ
ရည္မ်ား(မူလ အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ား - Indigenous Microorganisms) သို႔မဟုတ္ အီးအမ္အရည္မ်ား
(Effective Microorganisms)ထဲတင
ြ ္အထူးသျဖင့္မ်ားျပားသည္။ အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ားသည္ေျမဆီအတြက္အ
ေရးႀကီးသည့္အပိုင္းတစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။သူတုိ႔သည္ ေအာ္ဂဲနစ္(အပင္ႏွင့္သက္ရွိအစိတ္အပိုင္းမ်ား) ပစၥည္း
မ်ားကိုေဆြးေျမ့ေစရန္ကူညီသည္။အပင္မ်ားအတြက္အဟာရမ်ားရရွိရန္ေက်ာက္မ်ားႏွင့္ေလတို႔မွျပဳလုပ္ေပး
၍ ေျမဆီစြဲကပ္မႈကိုလည္းအ ေထာက္အကူျပဳသည္ (တစ္ဒယ္၊ ၁၉၉၄၊ ဟာရထ္ et al၂၀၁၀။ ေျမဆီ
အာဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ားသည္အပင္မ်ား၏က်န္းမာေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္အဓိကက်သည့္လုပ္ငန္းကို
လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ အဟာရလည္ပတ္မႈ၊ ေပါင္းသတ္ ေဆးမ်ား
ကိုဖ်က္ဆီမႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္၍ - ေကာင္းသည့္အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ားသည္ ျပည္၀
့ မႈရွိပါက - ဘက္တီးရီးယား
ဆိုငရ
္ ာအပင္ ေရာဂါမ်ားကိုေလ်ာ့နည္းေစသည္(အန္ဒီစန္၊ ၁၉၈၄၊ မင္းေဒ့စ္ et al ၂၀၁၁)။
အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္အေရအတြက္သည္ ေအာက္ပါတို႔အပါအ၀င္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား
စြာတို႔မွလႊမ္းမိုးထားသည္ - ေျမဆီလႊာpH၊ ေျမဆီတြင္အစိုဓါတ္ပါ၀င္မႈ၊ အပူခ်ိန္၊ ဆားအငံဓါတ္၊ေအာက္ဆီ
ဂ်င္ပါ၀င္မႈ ႏွင့္ေအာ္ဂန
ဲ စ္ပစၥည္း(Schnürer et al.၁၉၈၆၊ မာသီးရပ္စ္ et al. ၁၉၉၅၊ ဂရာမီ et al.၂၀၀၈၊
တိုးနာ et al. ၂၀၀၈)။ လယ္ရာထြက္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏြားေခ်း၊ ေျမေဆြး၊ အိုင္အမ္ အရည္၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊
မႈိသတ္ေဆးႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးတို႔သည္လည္း လက္ရွိ ရွိေနသည့္ အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ား၏ အေရအတြက္ပမာဏ
အနည္းအမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးအစားကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္သည္(ဘရူနီမန္း et al.၂၀၀၅)။
အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ေျမဆီလႊာ၏အထက္ပိုင္းႏွင့္မ်က္ႏွာျပင္အပိုင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေလ့
ရွိသည္။ ဤအပိုင္းသည္လည္း ေပါင္းသတ္ေဆး၊ ေျမၾသဇာမ်ား၊ ႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္သာမက ထည့္
သည့္ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ႏြားေခ်း၊ ေျမေဆြးႏွင့္ အိုင္အမ္အရည္တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ရမည့္ အပိုင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္
သည္။ အဏုဇ၀
ီ ရုပ္အမ်ားစုသည္pH ၅-၇ပတ္၀န္းက်င္ရွိသည့္ pHကိုပို၍ႏွစ္သက္သည္ (ေရ ႏွင့္ဆင္
တူသည္)။ေျမဆီ pH တြင္အတက္အက်မ်ားသည့္

ေျမဆီလႊာအဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ား၏အုပ္စုတည္ ေဆာက္

ပုံကိုလေ
ဲ ျပာင္းလဲႏိုင္သည္။အပူပိုင္းေျမဆီလႊာမ်ားသည္ အက္စစ္ပ၍
ို ဆန္သည္( နိမ့္ေသာ pH ၄-၅ သည္
ပုံမွန္ျဖစ္သည္)။

ထုိ႔ေၾကာင့္

အက္စစ္ဆန္သည့္ေျမကိုႏွစ္သက္သည့္

အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ားသည္ထိုေဒသ

သို႔နယ္ခ်ဲ႔ၾကမည္။ အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ားသည္ ကာဘြန္၊ ေအာက္္ဆီဂ်င္၊ ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္၊ ဆာလဖာ၊ ပိုတက္စီယမ္၊
မဂၢနီစီယမ္၊ မဂၢနီးစ္၊ သံဓါတ္ႏွင့္အျခားေသာသံဓါတ္အနည္းငယ္စသည္တို႔ကိုလုိအပ္သည္။ လိုအပ္သည့္

အဟာရ အမ်ားစုမွာကို အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ားသည္ ေသေသာပစၥည္းမ်ားကိုပုတ္သိုးေစေသာအခါ သို႔မဟုတ္
အခ်င္းခ်င္း

စားေသာအခါရရွိသည္။

အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ားသည္

ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားသည့္စိမ၀
့္ င္ႏိုင္ေသာ

ေျမမ်ိဳးကိုပို၍ႏွစ္သက္သည္၊ သို႔မွသာလုံေလာက္သည္အ
့ စာ၊ ေရႏွင့္ေအာက္ဆီဂ်င္စသည္တို႔လုံ ေလာက္
စြာရွိမည္(ဟာစင့္ခ္ ၁၉၉၃)။
ေျမဆီလႊအငံဓါတ္ကိုတိုင္းတာျခင္းသည္ေျမဆီအတြင္းတြင္ဆားပမာဏကိုတိုင္းျခင္းျဖစ္သည္၊ ဤဆား
တြင္

ဆိုဒီယမ္၊

မဂၢနီစီယမ္၊

ကယ္လ္စီယမ္၊

ဆာလဖါႏွင့္

ဘိုင္ကာဘြန္နိတ္မ်ားပါ၀င္သည္။

ဆား၏ဖိစီးမႈသည္ ေရာဂါျဖစ္ေစသည့္ဘက္တီးရီးယားဦးေရတို႔၏ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က္မႈအရည္အေသြးကို နိမ့္
သြားေစႏိုင္သည္

(ရစ္ဇ္ႏွင့္

ဟာနက္စ္

၂၀၀၃)။

ဆားငံေရ၀င္ေရာက္ထိုးေဖါက္ျခင္းသည္

ဆာငံေရ

စိမ့္ေျမမ်ား၊ ငံၿငိၿငိရွိေသာေရ သို႔မဟုတ္ ပင္လယ္ႏွင့္နီးေသာေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ေျမဆီ ဆားပါ
၀င္မႈပမာဏတြင္

ထပ္ေဆာင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္

ေရမ်က္ႏွာျပင္ေျပင္းလဲျခင္းႏွင့္

အခ်ိဳ႔ေသာေျမၾသ

ဇာထည့္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္၍ထိုႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတို႔သည္ အာဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္အေရအတြက္
ကိုနည္းေစသည္။
သမိုင္းေၾကာင္တေလွ်ာက္

အသုံးျပဳသည့္ေျမမ်ားသည္လည္း

ေျမဆီအဏုဇ၀
ီ ရုပ္အေရအတြက္မ်ား

အေပၚတြင္ႏွစ္ရွည္လမ်ားအက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ သီးျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္ pH အဆင့္၊
အငံဓါတ္ပါ၀င္မႈႏွင့္

ပိုးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္မ်ားသည္

ေျပာင္းလဲရန္ခက္ခႏ
ဲ ိုင္သည္။

အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာတို႔သည္

အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ၍
သို႔ေသာ္

ေျမဆီထဲတင
ြ ္ဆက္လက္တည္ရွိ

လယ္ယာမားမ်ားသည္

အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ား၏အဖြဲ႔အ

ေနႏိုင္၍
စည္းမ်ား

ျပႆနာမ်ားကိုတိတိက်က်နည္းသြားသည္အထိျပလုပ္ရန္ခက္ခသ
ဲ ည္။
အဏုဇ၀
ီ ရုပ္အေရအတြက္ကို

ေစာင့္ၾကည့္ရန္မွာအေရးႀကီးပါသည္၊

အထူးသျဖင့္ အသစ္ေသာနည္းပညာမ်ားႏွငအ
့္ သုံးခ်သိပၸံပညာမ်ားကိုစမ္းသပ္သည့္အခါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤ
ေဆာင္းပါးသည္

ေျမဆီလႊာတြင္ရွိသည့္အဏုဇ၀
ီ ရုပ္အေရ

အတြက္ကိုေစာင့္ၾကည့္ရန္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို

ေဖၚျပထား၍ ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ဓါတ္ခြခ
ဲ န္းအတြင္းစမ္းသပ္မႈမ်ားေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ေဖၚျပထားသည္
ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုငသ
္ ည့္ဘက္တီးရီးယား(မိုက္ခရိုဘိုင္ရယ္) အေရအတြက္သိပ္သည္းမႈကို ေဆြးေျမ့ ေစ
ျခင္းႏွင့္ ေျမဆီလႊာေလ၀င္ေလထြက္တို႔ျဖင္ဆ
့ က္စပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယူဆခ်က္မွာ အမွတ္အဆင့္တစ္ခုအထိ
ေျမဆီအဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ား၏သိပ္သည္းမႈပို၍မ်ားသည့္ေျမသည္ သိပ္သည္းမႈနည္းေသာေျမထက္ ေအာ္ဂန
ဲ စ္
ပစၥည္းမ်ားကိုပိုမိုလွ်င္ျမန္စာြ ေဆြးေျမ့ေစႏိုင္သည္။ ယခင္က သီးျခားတည္ရွိေနေသာအဏုဇီ ၀ရုပ္အေရ
အတြက္တိုင္းတာမႈကိုကာလတစ္ခုအတြင္တိုင္းတာ၍

ထိုတိုင္းတာမႈကိုေျမဆီလႊာညစ္ျငမ္းမႈ

တုိင္းတာ

သည့္အရာအျဖစ္အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္ ( ဗင္ ဘရူဂင္ ႏွင့္ စီမီေနာ့ ၂၀၀၀)။ အေဆြးေျမ့ျခင္းပါ၀င္သည့္
အဟာရလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးအတြက္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ဤအဏုဇ၀
ီ

ရုပ္

မ်ား သည္ ဤျဖစ္စဥ္ကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ပစၥည္းအသစ္မ်ားထည့္သည့္အခါ အေရအတြက္
ပမာဏေျပာင္းလဲမႈကိုကၽြန္ပ္တို႔တိုင္းတာလိုပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ အဏုဇ၀
ီ
ရုပ္မ်ားထိခိုက္၍ အေရအတြက္နည္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္ပါသည္။ ဤကိုယ္စားျပဳတိုင္းတာမႈသည္ ကၽြန္ပ္တို႔
အား ေရစစ္စကၠဴအေပၚတြင္ ေပါင္းသတ္ေဆးဖ်န္းသည့္ အကြက္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရမ်ားျဖင့္ဖ်န္းသည့္
အကြက္ထက္ပို၍ေႏွးသည့္ေဆြးေျမ့မႈကိုျဖစ္ေစ ျခင္းကိုေဖၚျပမည္။

အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္

-

ေရာက္မႈကိုစမ္းသပ္ရန္

အီးစီအိပ္ခ်္အို

အာရွမွ

အိမ္လုပ္သဘာ၀ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား၏အက်ိဳးသက္

ေအာက္ပါနည္းမ်ားကိုအသုံးျပဳသည္။

ကၽြန္ပ္တို႔သည္

နာနတ္သီးေပါင္းသတ္

ေဆး၊ သေဘၤာသီးေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကိုႏႈိင္းယွဥ္၍ရိုးရိုးေရကိုထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္အသုံးျပဳသည္။ စာဖတ္
သူမ်ားကိုးကားရန္အတြက္ စမ္းသပ္သည့္ေနရာကို ၁မx၂မ အကြက္အျဖစ္ပိုင္းျခားထားသည္၊ ကုသ
မႈ(နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆး၊ သေဘၤာသီးေပါင္းသတ္ေဆးသို႔မဟုတ္ ရိုးရိုးေရ)မ်ားကို စမ္းသပ္သည့္
ယူနစ္၉ခုတင
ြ ္

ဆတူ

၃ဆထည့္သည္၊

ဆိုလိုသည္မွာ

၃

ကုသမႈ

x

၃

ဆတူ)

ႏွင့္

ကုသမႈ

ျပဳလုပ္ထားသည့္အကြက္တစ္ခုစီကို ေပါင္းပင္မ်ားရွိသည့္အကြက္တင
ြ ္ ၅၀၀ မလ/မ၂အား ၁မိနစ္ခန္႔
ထည့္သည္)။

ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္

ေက်းဇူးျပဳ၍

အီးစီအိပ္ခ်္အို

အာရွမွတ္တမ္း၂၆

ကိုၾကည့္ပါ။
ေရစစ္စကၠဴနည္
နည္း
ပထမစမ္းသပ္နည္းသည္အခ်ိန္အနည္းငယ္လိုပါသည္
အပတ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္သည္။
ဆိုင္အရာအေၾကာင္းအရာ

သို႔ေသာ္

အေျဖမ်ားရသည့္အခ်ိန္အတိုင္မီ

ဒုတိယနည္းထက္အရင္းအျမစ္လိုအပ္မႈနည္းသည္၊

သို႔မဟုတ္

အရည္အေသြး

အေရအတြက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားတခုခုကိုေပးႏိုင္မည္။

ဤစကၠဴေရစစ္နည္းသည္အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ား၏အေရအတြက္ကိုမတုိင္းပါသို႔ေသာ္အဏုဇ၀
ီ ရုပ္ေပၚမူတည္၍
ေအာ္ဂဲနစ္မ်ား၏ေဆြးေျမ့ႏႈန္းတိုင္းတာသည္။ အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ားသည္ ေဆြးေျမ့ျခင္းအတြက္လအ
ို ပ္ သည္၊
ထို႔ေၾကာင့္

အဏုဇ၀
ီ ရုပအ
္ ေရအတြက္ႏွင့္

ေဆြးေျမ့ႏႈန္းတို႔သည္

ေကာင္းမြန္သည့္ဆက္စပ္မႈရွိသည္။

အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ား၏အေရအတြက္သည္ ေဆြးေျမ႕ျခင္းမ်ားလာေစရန္တာ၀န္ရွိသည္ႏွင့္အမွ် စကၠဴေရစစ္မွ
ပယ္ဖ်က္ႏႈန္းအတြက္လည္းတာ၀န္ရွိသည္။
မ်ားျဖစ္သည့္

(အျခားေသာအဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ားတည္ရသ
ွိ ည့္အေၾကာင္းအရာ

အပူခ်ိန္ႏွင့္ေျမစိုထိုင္းမႈမ်ားတို႔သည္လည္းေဆြးေျမ့ႏႈန္းအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏင
ို ္

သည္)။
ပစၥည္းမ်ား
•

ေရစစ္စကၠဴ(ေကာ္ဖီစစ္သို႔မဟုတ္ ၀ပ္ထ္မင္
ဓါတ္ခခ
ြဲ န္းသုံး ေရစစ္စကၠဴ)

•

အမႈိတ္ပစ္အိတ္ သို႔မဟုတ္
ပိုက္ကက
ြ ္အိတ္(အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္တင
ြ ္
ေျခစြတ္မ်ားေလွ်ာ္ရန္ထည့္သည့္အိတ)္

•

ေဂၚျပား

•

အကြက္မ်ားကိိုအမွတ္အသားလုပ္ရန္ပစၥည္း
(အလံ၊ ပလပ္စတစ္ဖျဲ ပား သို႔မဟုတ္ ရိုးရိုးဒုတ)္

•

တိုင္းတာသည့္တိတ္ေခြ

ပု၁
ံ ။ ေရစစ္စကၠဴနည္းတြင္ ပုံတင
ြ ္ျပထားသည့္
အတိုင္း အမႈိက္အိတ္အတြင္းတြင္ေရစစ္စကၠဴကို
အသုံးျပဳျခင္းပါ၀င္သည္။

နည္းလမ္း
၁။ သန္႔ရွင္းသည့္လက္မ်ားႏွင့္သန္႔ရွင္းသည့္အမႈိက္ပစ္အိတ္ျဖင့္အစျပဳပါ။
၂။ေရစစ္စကၠဴ ၂ခုမ၃
ွ ခု ကိုခ်ိန္၍ အိတ္ထဲတင
ြ ္ထားပါ၊ ၎တို႔သည္ ၁ထပ္အထူသာရွိ၍
တခုႏွင့္တစ္ခုထပ္မေနရန္သတိျပဳပါ(ထပ္ေဆာင္းေရစစ္စကၠဴမ်ားရွိေနျခင္းသည္
ထပ္ဆင့္ပုံတူသာျဖစ္မည္) (ပုံ ၁)။
၃။ ေနရာတစ္ခုစီ သို႔မဟုတ္ ကုသမႈတင
ြ ္ သင္သည္ အဏုဇ၀
ီ ရုပ္အေရအတြက္ကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ၊
အမႈိက္အိတ္အရြယ္အေပါက္ျပဳလုပ္၍ အနက္ ၄-၆စမ အထိတူးပါ၊
အေပါက္၏ေအာက္ပိုင္းသည္ျပားေနရမည္။
၄။ ေရစစ္စကၠဴထည့္ထားသည့္အမႈိက္အိတ္ကို အေပါက္၏ေအာက္ပိုင္းတြင္ထား၍အေပါက္
ကိုေျမစာျဖင့္ျဖည့္၍ အျခားေသာေျမဆီမ်ားႏွင့္တညီတည္းျဖစ္ေအာင္ညွိပါ။
၅။ ေနာက္တႀကိမ္ျပန္ရွာႏိုင္ရန္ ေနရာကိုအမွတ္အသားလုပ္ပါ။
၆။ ၆ပတ္ခန္႔ထားပါ။
၇။ ေျခာက္ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ အျခားအကြက္မ်ားႏွင့္ေဆြးေျမ့ျခင္းကိုႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ (၎ကို
မ်က္ေစ့ျဖင့္မည္သည္ကပို၍/နည္း၍ ေဆြးေျမ့သည္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင္ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ ပိုမိုတိက်စြာ
ျပဳလုပ္လိုပါက အဆင့္ ၈ကိုၾကည့္ပါ)။
၈။ ေဆြးေျမ့ႏႈန္းကိုပိုမိုတိက်စြာတိုင္းရန္အတြက္ အမႈိတအ
္ ိတ္မွ ေရစစ္စကၠဴကိုဖယ္၍ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို
ခါပါ (စကၠဴတြင္ကပ္ေနသည့္ေျမခဲရႊ႔ံခဲမ်ားကိုေျဖးညင္းစြာဖယ္ပါ)။ ေရစစ္စကၠဴကို အလုံပိတ္ မီးဖို

(အိုဗင္)တြင္ ၆၀ ℃ ျဖင့္ ၂၄နာရီအေျခာက္ခံပါ။ လုံး၀ေျခာက္သြားသည့္အခါ ေရစစ္စကၠဴကိုျပန္၍
ခ်ိန္ပါ။ ေအာက္ပါပုံေသနည္းသည္ အေလးခ်ိန္၏ေနာက္ဆုံးေျပာင္းလဲမႈကိုေဖၚျပသည္။ အနည္း

ငယ္ပို၍နည္းသည့္ေဆြးေျမ့ျခင္းရာႏႈန္းသည္ ေဆြးေျမ့မႈနည္းသည္ကိုေဖၚျပသည္၊မ်ားစြာေဆြး ေျမ့
သည့္ႏႈန္းသည္ေဆြးေျမ့ျခင္းမ်ားစြာျဖစ္သည္ကိုေဖၚျပသည္။ မိုက္ခရိုဘိုင္ရယ္က်န္းမာေရးႏွင့္အေရ
အတြက္မ်ားကိုဤကိန္းဂဏန္းမ်ားမွေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ ေဆြးေျမ့မႈရာႏႈန္းပိုျမင့္လွ်င္ အဏုဇ၀
ီ
ရုပ္ ပိုမိုရွိေနသည္ကိုေဖၚျပသည္။

ေဆြးျမည့္ျခင္း% =

ကနဦးအေလးခ်ိန္ - ေနာက္ဆုံးအေလးခ်ိန္
ကနဦးအေလးခ်ိန္

x၁၀၀

ဘက္တီးရီးယား ကိုလိုနီ အေရအတြက္နည္း
ဘက္တီးရီးယားအေရအတြက္မ်ားသည္ ၂၄နာရီမွ်ေလာက္ႏွင့္ ကိန္းဂဏာန္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကိုေပး၍

နမူနာတစ္ခုတင
ြ ္အမွန္ရွိသည့္အဏုဇ၀
ီ ရုပ္အေရအတြက္ကိုအၾကမ္းဖ်င္းေဖၚျပသည္(ပုံ

၂)။

အပင္၏အျမစ္မ်ားအျပင္ မိုက္ခရိုအင္သရိုေဖါ့မ်ားႏွင့္ မီခရိုအင္သရိုေဖါ့မ်ား၊ အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ားတို႔ သည္
ေျမဆီလႊာစနစ္၏ဇီ၀အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဓါတ္ခခ
ြဲ န္းအမ်ားစုတို႔သည္ ဤနည္းကိုေျမဆီအဏုဇ၀
ီ
ရုပ္ဦးေရကိုခြဲျခားရာတြင္

ေျမဆီစနစ္၏က်န္းမာေရးေျပာင္းလဲမႈတိုင္းတာသည့္အရာအျဖစ္အသုံးျပဳသည္။

ဤနည္းတြင္

ျပင္ဆင္ရေသာအခ်ိန္ပိုလိုအပ္၍ အရင္းအျမစ္မ်ားလဲပို၍လိုအပ္သည္၊ သို႔ေသာ္

မ်ားသည္ပို၍

တိက်ႏိုင္သည္။

ဤနည္း၏မွန္ကန္တိက်မႈသည္

အလုပ္လုပ္ေသာေနရာ၏

အေျဖ
ေရာဂါပိုး

မႊားကင္းသည့္ေနရာျဖစ္ျခင္းအေပၚတြင္မူတည္သည္။
ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈအမ်ားႏွင့္မတူဘက
ဲ ၽြန္ပ္တို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔၏ကိုယ္ပိုင္

အဟာရအာဂါ

(ပင္လယ္

ေရညွိျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ဂ်ယ္လီက့သ
ဲ ို႔ေသာအရာ)ကိုျပဳလုပ္၍အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ားကိုေမြးျမဴသည့္ျပန္လည္အသုံးျ

ပဳႏိုင္ေသာပန္းကန္ျပားမ်ားတြငအ
္ ေကာင္ေပါက္ရန္အတြက္အနည္းငယ္အပူေပးသည္(စံခ်ိန္ ၂၅ ℃ သို႔မ

ဟုတ္ ၃၀℃ အစား ၂၇ ℃ )။ ဆိုလိုသည္မွာ အျခားဓါတ္ခခ
ြဲ န္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းက်င္၀
့ တ္တို႔၏

စီအက္ဖ္ယူ

အေရအတြက္သည္

ကၽြန္ပ္

တို႔ရရွိသည့္

စီအက္ဖ္ယူအေရအတြက္ႏွင့္အနည္းငယ္

ကြာျခားမည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္တစ္ခအ
ု တြင္းေယဘုယပုံစံမ်ား- မိုက္ခရိုဘိုင္ရယ္အေရအတြက္တိုးလာျခင္း၊
ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း

သို႔မဟုတ္

မတိုးမေလ်ာ့ပုံမွန္အတိုင္းရွိေနျခင္း

-

တို႔သည္

အျခားေသာဓါတ္ခဲြ

ခန္းမွေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ဆင္တူရိုမားျဖစရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘက္တီးရီးယားႏွင့္မႈိမ်ားသည္
အလြန္ကြာျခားသည္၊ သူတို႔၏အဟာရလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုစီအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ
အခ်ိဳးအစားမ်ားလိုအပ္၍ အလြန္ကာြ ျခားသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အာဂါအဟာရတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ အဏုဇ၀
ီ ရုပ္
အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုအေထာက္အကူမျဖစ္ေစပါ။အခ်ိဳ႕ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္

ျမင္သာသည့္ကိုလုိနီ

ထဲသို႔ေအာင္ျမင္စာြ တိုးပြားရန္ထပ္ေဆာင္းအဟာရႏွင့္အျခားေသာကြန္ေပါင္းမ်ားလိုအပ္ေကာင္းလိအ
ု ပ္
မည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တို႔၏အာဂါသည္ ေျမဆီတင
ြ ္ရွိသည့္ဘက္တီးရီးယားႏွင့္မအ
ႈိ စိတ္အပိုင္း
အနည္းငယ္ကိုသာေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ကိုအသုံးျပဳႏိုငသ
္ ည့္ဘက္တီးရီးယားအတြက္
ေယဘုယ်ဦးတည္ခ်က္ကိုေဖၚျပေနေသးသည္။

ပစၥည္းမ်ား
•

မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါ

•

ဖန္ဘူး/ပလပ္စတစ္နမူနာအိတ္

•

၅ မလ ဖန္ျပြန္ ၇ွည္ (တေနရာမတေနရာေျပာင္းရန္သုံးသည့္ဖန္ျပြန)္

•

အာဂါပန္းကန္မ်ား(ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္၊

ေအာက္တင
ြ ္ၾကည့္ပါ)
•

ေမႊရန္အတံ

•

ဘက္တီရီယားဆိုင္ရာမ်ားကိုျဖန္႔သည့္အရာ

•

အရက္ပ်ံ/မီးေတာက္

ပုံ ၂။ အာဂါပန္းကန္ကိုဖန္တီး၍ ဘက္တီးရီးယား
ကိုလိုနီမ်ားကိုတက
ြ ္ခ်က္ျခင္းသည္

[ မွတ္ခ်က္-သိပၸံနည္းပညာဆိုင္ရာ - အာဂါပန္းကန္၊ စမ္းသပ္သည့္ဖန္ျပြန္၊ ေမႊသည့္အတံ/ကရိယာ ၊
ဘက္တရ
ီ ီယားဆိုင္ရာမ်ားကိုျဖန္႔သည့္ကရိယာ - တုိ႔ကို ယူနီယံ စိုင္းယင့္၊ စူသပ္ လမ္း၊ ခ်င္းမိုင္၊
ထိုင္းႏိုင္ငံတင
ြ ၀
္ ယ္ယူသည္]။

နည္းလမ္း

၁ မလ

၁ မလ

၁ မလ

+၉ မလ

၁ မလ

+၉ မလ

+၉ မလ

+၉ မလ

.၁

.၀၁ စ

.၀၀၁

.၀၀၀၁

စေတာ့/

ေတာ့/မ

စေတာ့/

စေတာ့/

လ

မလ

မလ

.၁/၁၀

၀၁/၁၀

.၀၀၁/၁၀

၁/၁၀၀

၁/၁၀၀၀

၁/၁၀၀၀၀

၁၀ မလ
ေရ
၁
စေတာ့/
မလ

အဆီအႏွစ္

စေတာ့

အမွန္တ

အင္အားအျပည့္

ကယ္ေပ်ာ္

မလ

၁/၁၀

၀င္ရည္

ပုံ ၃ - ဘက္တီးရီးယား ကိုလုိနီအေရအတြက္ အတြက္ ဆက္တိုက္ေရာေႏွာမည့္ အရည္အ တြက္
ေပ်ာ္၀င္ရည္မ်ားဖန္တီးျခင္း

၁။ စမ္းသပ္ျပြန၇
္ ခုႏွင့္ အာဂါပန္းကန္၇ခုအား “၁, ၁၀-၁,၁၀-၂, ၁၀-၃, ၁၀-၄, ၁၀-၅, ၁၀-၆.” တို႔ျဖင့္
အမွတ္အသားျပဳလုပ္ပါ။ ေရ ၉ပိုင္းႏွင့္ခၽြတ္ေဆး၁ပိုင္းပါသည့္ေပ်ာ္၀င္ရည္ထဲတင
ြ ္ ၂၄နာရီစိမ္၍ ၎တိ႔ု
ကိုပိုးသတ္ပါ သို႔မဟုတ္ ပရက္ရွာကြတ္ကာ(ေပါင္းအိုး)ထဲတင
ြ ္ မိနစ္၂၀ခန္႔ အပူခ်ိန္ ၁၂၁℃ ၊ ဖိအား
၁၀၃.၄ ကီလိုပတ္စ္စကြာတြင္ထားပါ။
၂။ ဖန္ျပြန္ ၁ ကို ၁၀မလ ပိုးသတ္ထားေသာေရႏွင့္ က်န္သည့္ဖန္ျပြန္မ်ားကို ၉ မလ ပိုးသတ္ထား
ေသာေရျဖည့္ပါ။
၃။ ပိုးသတ္ထားသည့္မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါကိုအသုံးျပဳပါ၍ အနည္းဆုံး ၁ဂရမ္ရွိေျမဆီနမူနာကိုယူ၍
ပိုးသတ္ထားသည့္ဘူးထဲသို႔ထည့္ပါ။
၄။ ေျမဆီ ၁ဂရမ္ ကိုတိုင္းတာထုတ္ယူ၍ ၎ကို စမ္းသပ္ဖန္ျပြန္ ၁ ထဲရွိသန္႔စင္ေရထဲသို႔ေပါင္း
ထည့္ပါ။

၅။ ေကာင္းစြာေရာေမႊပါ(ပိုးသတ္ထားသည့္ေမႊသည့္ကရိယာကိုလုိအပ္ပါကအသုံးျပဳပါ၊ အခဲမ်ားကို
ေခ်ရန္ျဖစ္သည္)။
၆။ ပိုးသတ္ထာသည့္ ဖန္ျပြန္ရွည္ကိုအသုံးျပဳ၍ စမ္းသပ္ဖန္ျပြန္ ၁တြင္ရွိေသာရႊ႔ံေပ်ာ္ရည္ ၁ မလ
ကိုယူ၍ စမ္းသပ္ဖန္ျပြန္ ၁၀-၁ ထဲသို႔ေျပာင္းထည့္ပါ။ ေကာင္းစြာေမႊပါ။
၇။ ထို ဖန္ျပြန္ရွည္ကို ျပန္သုံး၍ စမ္းသပ္ဖန္ျပြန္ ၁၀-၁ ထဲမွရႊံ႔ေပ်ာ္၀င္ရည္ ၁ မလ ကိုဖယ္ထုတ္၍
စမ္းသပ္ ဖန္ျပြန္ ၁၀-၂ ထဲသို႔ေျပာင္းထည့္ပါ။ ေကာင္းစြာေမႊပါ။
၈။ စမ္းသပ္ဖန္ျပြန္ ၁၀-၂ တြင္ရွိေသာရႊ႔ံေပ်ာ္၀င္ရ
္ ည္ ၁ မလ ကိုယူ၍ စမ္းသပ္ဖန္ျပြန္ ၁၀-၃ ထဲသို႔
ေျပာင္းထည့္ပါ။ ဤပုံစံအတိုင္း နံပတ္စဥ္အလိုက္ စမ္းသပ္ဖန္ျပြန္တိုင္းတြင္ေပ်ာ္၀င္ရည္ရွိ သည္
အထိဆက္လုပ္ပါ (ပုံ ၃)။
၉။ ဘက္တီးရီးယားဆိုင္ရာမ်ားကိုျဖန္႔သည့္ကရိယာအားပိုးသတ္ပါ။ ၎ကိုမီးေတာက္တင
ြ ္နီလာ သည္
အထိျဖတ္သာြ းေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္အေအးခံပါ သို႔မဟုတ္ ၇၀%အီသာ အရက္ပ်ံျဖင့္ သုတ္၍
အေျခာက္ခံပါ။
၁၀။ ပိုးသတ္ထားသည့္ ဒုတိယ ဖန္ျပြန္ရွည္ ကိုအသုံးျပဳ၍ ၀.၅ ေပ်ာ္၀င္ရည္ကို စမ္းသပ္ဖန္ျပြန္ ၁၀-၆
မွထုတ္၍ အာဂါးပန္းကန္ ၁၀-၆ သို႔ထည့္ပါ။

1

2

3

ပုံ ၄။ အာဂါပန္းကန္မ်ားသို႔ဘက္တီးရီးရားေပါင္းထည့္ရန္အတြက္ျဖန္႔သည့္နည္း

4

၁၁။ ပိုးသတ္ထားသည့္ျဖန္႔သည့္ကရိယာကိုအသုံးျပဳ၍ ပန္ကန္မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလုံးတြင္ရွိ သည့္ေပ်ာ္
၀င္ရည္မ်ားကိုအစြန္းမ်ားအထိျဖန္႔ပါ၊ ပန္းကန္ျပားကို ၉၀ဒီဂရီလွည့္ၿပီးထပ္၍ျဖန္႔ပါ၊ အျပည့္ျဖန္႔ၿပီး သား
ျဖစ္ေစရန္ေနာက္ႏွစ္ႀကိမ္လွည့္၍ျဖန္႔ပါ(ပုံ ၄)။ ပန္းကန္ျပားကိုခ်က္ခ်င္းျပန္အုပ္ပါ။
၁၂။ ျဖန္႔သည့္ကရိယာကိုထပ္မံပိုးသတ္ပါ၊ ထိုေနာက္ ၀.၅ ေပ်ာ္၀င္ရည္ကို ဖန္ျပြန္ ၁၀-၅ မွထုတ္ ၍ ၁၀၅

အာဂါပန္းကန္ေပၚသို႔ထည့္ပါ။အဆင့္ ၁၁ တြင္ျပထားသည့္အတိုင္းျဖန္႔ပါ။

၁၃။ အဆင့္ ၁၀ မွ ၁၂ အထိျပန္လုပ္ပါ။ ၎သည္က်န္သည့္စမ္းသပ္ဖန္ျပြန္မ်ား/အာဂါပန္း ကန္ျပား
မ်ားအတြက္ နံပါတ္စဥ္အတိုင္း ၁၀-၆ မွ ၁၀-၁ အထိဆက္လက္လုပ္ရန္ျဖစ္သည္။
၁၄။

အာဂါပန္းကန္ျပားအားလုံးကိုေမွာက္၍ဆင့္လိုက္ပါ၊

ၿပီးလွ်င္

အေႏြးဓါတ္ေပးသည့္အခန္းတြင္

အပူခ်ိန္ ၂၇ ℃ ျဖင့္၂၄နာရီ ထားပါ။ (အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွသည္ ကၽြန္ပ္တို႔ျပဳလုပ္ေသာ မ်ိဳးေစ့အ

ေညွာက္ေဖါက္သည့္အခန္းကိုအသုံးျပဳသည္၊ ယူက်ဳ (You Tube) တြင္ျဖစ္စင္မ်ားကိုရွင္းျပထားသည့္
ဗီဒီယိုကို [https://www.youtube.com/watch?v=k6lux5EVUuI] တြင္ၾကည့္ပါ)။
၁၅။ ၂၄နာရီပပူေပးသည့္ကာလၿပီးေနာက္ ကိုလုိနီ ၃၀-၃၀၀အထိပါသည့္ပန္းကန္ျပားကိုရွာပါ။ ထူးျခား
သည့္အစက္ေျပာက္အေရအတြက္ကိုေရတြက္ပါ၊ မထင္ရွားသည့္အစက္ေျပာက္မ်ားကိုေရတြက္ပါ (ကို
လုိန)ီ ၊ပုံသ႑ာန္၊ အရြယ္ႏွင့္အေရာင္မ်ားျခားနားႏိုင္သည္ (ပုံ ၂)။"ကိုလုိန"ီ သည္ သင္အစင္းေၾကာင္း
ျခစ္ခဲ့မသ
ိ ည့္ေနရာတြင္ အစင္းေၾကာင္းမျဖစ္သာရွိေနသည္ သို႔မဟုတ္ ၂၄နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ "ကိုလုိ
နီ"သည္ ပန္းကန္ျပားထဲတင
ြ ္ပို၍က်ယ္ျပန္႔စြာေနရာယူထားသည္ကိုမွတ္သားရန္အေရးႀကီး သည္။ေပ်ာ္
၀င္ေရသည္ ေကာင္းစြာေရာေႏွာျခင္းမရွိ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳေသာကရိယာမွာမသန္႔မျပန္႔ျဖစ္ေနႏိုင္
သည္။

မူရင္းဆဲလ္မ်ားသည္

ကိုလိုနီတစ္ခုကိုသာျပဳလုပ္သည့္အစား

ကိုလိုနီမ်ားစြာတို႔သည္အတူ

တကြ ႀကီးထြားလာသျဖင့္ မွန္ကန္စာြ ေရတြက္ရန္မျဖစ္ႏင
ို ္ပါ(ပုံ ၅)။

ပုံ ၅။ ပန္းကန္ျပားကိုျခစ္မိေသာအခါအစဥ္းမ်ားျဖစ္
မ်ားျဖစ္တတ္သည့္သာမန္နမူနာမ်ား။ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည္ သန္႔ျပန္႔မႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္
အလြန္အမင္းျမင့္မားေသာဘက္
ဲ က္တင
ြ ္ရွိေသာပုံသည္ အစင
ားေသာဘက္တီးရီးယားမ်ားကိ
ယားမ်ားကို အာရုံစူးစိုက္ျခင္းတို႔ကို ညႊန္ျပသည္။ ၀ဘ
အစင္း

ေၾကာင္းႀကီးမ်ားျဖစ္
ြ ္ရွိေသာပုံသည္ ကိုလုိနီမ်ား အတူတကြ
မ်ားျဖစ္၍ ေရတြက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ေဖၚျပသည္။ ယာဘက္တင
ပူးေပါင္းသြား၍ အခ်ိဳ႔ေသာေနရာမ်ားသည္အလြနက်ယ္
္က်ယ္ေနသည္ကိုေဖၚျပသည္။
က်

၁၆။ ကိုလိုနီ ဖြဲ႔ထားသည့္ယူနစ္ကိုတက
ြ ္ခ်က္ျခင္း (စီအပ္ဖ္ယ)ူ (To calculate Colony Forming Units
(CFU)
အဆင့္ ၁
ေပ်ာ္၀င္ေစေသာအရာ = ܨܦကနဦးပမာဏ × ൭

ေျပာင္းသြာေသာပမဏ

၂

ေျပာင္းသြာေသာပမဏ + ေရပမဏ

൱ ပန္းကန္

အဆင့္ ၂
ကိုလိုနီဖြဲ႔စည္းသည္႔ယူနစ္စီအက္ဖ္ယူ =

≠ ကိုလိုနီ

ဒီအက္ဖ္ × ပန္းကန္ထုတည္

ဥပမာ - ပန္းကန္အမွတ္ ၂ အေပၚတြင္ ကိုလိုနီ ၁၃၃ ရွိပါက
အဆင့္ ၁
ဒီအာရာ = ၀. ၅ × ቆ
= ၀. ၅ × ቀ ቁ
၁၀
= ၀.၅( ၀.၀၁)
၁

၂

၁မလ
ቇ
၁မလ + ၉မလ

ကနဦးပမာဏ =

အဆင့္ ၂
စီအက္ဖ္ယူ =

၂

၁၃၃ကိုလိုနီ
၀.၀၀၅×၀.၅မလ

=

= ၀.၀၀၅

၁၃၃ကိုလိုနီ
၀. ၀၀၂၅မလ

၁၅မလေျမဆီ
၂၀ မလ ေရ

=၀.၅

ေျပာင္းသြားေသာပမာဏ = ၁မလ
ေရပမာဏ = ၉မလ
ပန္းကန္ပမာဏ = ၀.၅မလ

= ၅.၃၂၀၀ မလ
တစ္ခုစီကိုလိုနီမ်ား

စီအက္ဖ္ယူသည္ ေပးထားသည့္နမူနာပမာဏအတြင္း အလားအလာေကာင္းသည္(့ က်န္းမာေသာ)
အဏုဇီရုပ္မ်ား၏ခန္႔မွန္းအေရအတြက္ျဖစ္သည္။ ဘက္တီးရီးယား သို႔မဟုတ္ မႈိတစ္မ်ိဳးစီတို႔သည္ မိမိတို႔
ကိုယ္ကိုယ္ခြဲျခားႏိုင္၍ျမင္သာသည့္ကိုလုိနီကိုျပဳလုပ္သည္။ စီအက္ဖ္ယူသည္ မူလအားျဖင့္ စီအက္ဖ္ယူ/
မလ အျဖစ္ကို္ယ္စားျပဳသည္။ ျမင့္ေသာစီအက္ဖ္ယူသည္ နိမ့္ေသာ စီအက္ဖ္ယူရွိသည့္ နမူနာထက္
အာဏုဇ၀
ီ ရုပ္ပို၍မ်ားျပားသည္ကိုေဖၚျပသည္။ ေျမဆီတစ္ဂရမ္တင
ြ ္ ဓါတ္ခခ
ြဲ န္းတြင္းေျမဆီအဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ား
၏အရည္ေပ်ာ္ျခင္းကြင္းဆက္အမ်ားစုမွာေကာင္ေရ ၁၀၄မွ၁၀၁၂အၾကားရိသ
ွ ည္၊ သုိ႔ေသာ္ ပုံမွန္ျဖစ္သည္ ဟု
ၾကယ္ျပန္႔စြာသုံးသပ္ၾကသည္။

ဤေနရာတြင္

အၾကမ္းဖ်င္းေဖၚျပထားသည့္နည္းမ်ားသည္

အျခားေန

ရာမ်ားမွ ေျမဆီမ်ားႏွင့္ အေရအတြက္ကိုႏႈိင္းယွဥ္ရန္ထက္ အေရအတြက္ကိုတိုင္းတာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း
ေဒသတစ္ခု၏ ကာလတစ္ခုအတြင္းကိုဦးတည္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမဆီလႊာထဲတင
ြ ္ ေျမဆီေပါင္းစပ္ဖ႔ဲြ
စည္းမႈႏွင့္အေရအတြက္အရြယ္အစားတို႔သည္
မွတသ
္ ားပါ။

အနက္ႏွင့္တည္ေနရာအေပၚမူတည္၍ကြဲျပား

သည္ကို

လုံျခံဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍

ဤနည္းကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္

အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ/ပက္သိုဂဲနစ္ဘက္တီးရီးယား/မႈိ

မ်ားႀကီးထြားႏိုင္သည္ကိုသတိျပဳရန္အေရးႀကီးသည္။ ေမြးျမဴသည့္ကာလအတြင္းအခန္းအပူခ်ိန္ထက္ ျမင့္

သည္အ
့ ပူခ်ိန္တင
ြ ္၊ ကိုလုိနီမ်ားကိုမထားပါႏွင(့္ အထူးသျဖင့္ ၃၆မွ၃၈ ℃ အၾကားကိုေရွာင္ၾကည္ပါ၊ ရွင္သန္
ႏိုင္မႈႏွင့္ ႏို႔တို္က္သတၱ၀ါမ်ားတြင္ေနထိုင္သည့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားထပ္မံျဖစ္ပာြ းျခင္းကိုတားရန္အတြက္
ျဖစ္သည္)။
အာဂါပန္းကန္ျပားမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
ပစၥည္းမ်ား
•

ပိုးေမြးျမူသည့္ပန္းကန္ျပား ၁၂ခု

•

ေရ ၂ခြက္

•

အာဂါမႈန္႔ စားပြတ
ဲ င္ဇန
ြ ္း ၂ဇြန္း

•

အသား/ငါး/ဟင္းရြက္အႏွစ္ခမ
ဲ ႈန္႔ ၂တုံး

•

သၾကားလက္ဘက္ရည္ဇြန္း၄ဇြန္း

•

အရည္၏ပမာဏႏွစ္ဆ ဆံ့သည့္ဓါတ္ဘူး

၁ဘူး(ပိုးသတ္ရန္အတြက္)

အာဂါျပားမ်ားျပဳလုပ္ရန္ပစၥည္း တြင္ သၾကား၊
အသား/ငါး/ဟင္းရြက္အႏွစ္ခဲမႈန္႔ ႏွင့္ေရပါ၀င္သည္။

•

ေပါင္းအုိး(ပရက္ရွာကြတ္ကာ) ၁ခု

•

ပဒါးတိုင(္ သာမိုမီတာ) ၁ခု (ခၽြတ္ေဆးႏွင့္ပိုးသတ္ထားေသာ)

•

အလူမီနီယမ္စကၠဴ

နည္း
၁။ ပန္းကန္ျပားကိုေပါင္းအိုးျဖင့္ ၁၂၁℃ ႏွင့္ ဖိအား ၁၀၃.၄ ကီလိုပတ္စ္ကာလ္တြင္ မိနစ္ ၂၀ေပါင္းပါ၊
သို႔မဟုတ္ ခၽြတ္ေဆး ၁ဆ ေရ ၉ဆျဖင့္ေရာထာသည့္ေပ်ာ္၀င္ေရတြင္ ၂၄နာရီ စိမ္ပါ။
၂။ အာဂါ၊ အသား/ငါး/ဟင္းရြက္အႏွစ္ခဲမႈန္႔၊ သၾကားႏွင့္ေရကို ၎တို႔၏ပမာဏႏွစ္ဆ ဆန္႔သည့္
ဖန္ဇလားတြင္ေရာေမႊပါ။ မိုက္ခရိေ
ု ၀့ဗ္ သိုမဟုတ္ မီးဖိုအေပၚတြင္အေရာအေႏွာမ်ားေပ်ာ္သြားသည္
အထိေရာေမႊပါ။အခဲမ်ားမက်န္ေစရန္သတိျပဳပါ။
၃။ ဓါတ္ဘူးကိုအလူမီနီယမ္စကၠဴျဖင့္ဖုံး၍ ေပါင္းအိုး သို႔မဟုတ္ ပရက္ရွာကြတ္ကာထဲတင
ြ ္ထည့္ပါ။

ထုတ္ လုပ္သူမ်ား၏အညႊန္းအတိုင္းျပဳလုပ္၍ အပူခ်ိန္း၁၂၁ ℃ ႏွင့္ ၁၀၃.၄ ကီလိုပတ္စ္ကာလ္တင
ြ ္

မိနစ္ ၂၀ခန္႔အပူေပးပါ။

၄။ ဓါတ္ဘူးကို ပရက္ရွာကြတ္ကာမွဖယ္၍ အပူခ်ိန္ ၄၅℃ ေရာက္သည္အထိေစာင့္ပါ။
၅။ အာဂါအေရာကို ပိုေမြးျမဴေသာပန္းကိန္ေအာက္သို႔ေလာင္းထာ့္၍ ေအာက္ေျခသည္လုံး၀ဖုံးျခင္း
ရွိမရွိေသခ်ာစြာၾကည့္ပါ၊ သို႔ေသာ္ တ၀က္ထက္ပိုမျဖည့္ပါႏွင့္။

၆။ ပန္ကန္ျပားမ်ားကိုအဖုံးျဖင့္ခ်က္ခ်င္းဖုံ၍ အာဂါကိုေအးေစပါ။ အာဂါသည္အခဲျဖစ္သြားပါက
ပန္းကန္ေျပာင္းျပန္လွန္ပါ။
အာဂါကိုခ်က္ခ်င္းအသုံးမျပဳလိုပါက အျခားေသာနည္းလမ္း
၁။ အာဂါအတြက္အဆင့္ ၂ ႏွင့္ ၃ အတိုင္းျပဳလုပ္ပါ သို႔ေသာ္ အဖုံးပါ၍ ပိုးသတ္ထားသည့္ဖန္ဘူးကို
အသုံးျပဳပါ။ အာဂါကိုပိုးသတ္ၿပီးသည့္အခါပရက္ရွာကြတ္ကာကိုဖိအားေလ်ာ့ပါ၊ ဖန္ဘူးကိုအဖုံးဖုံးပါ။
အာဂါခဲလာပါမည္။ ၎ကို တပတ္အထိသိုေလွာင္ႏိုင္သည္။
၂။ ၎ကိုအသုံးျပဳလိုေသာအခါအာဂါျဖင့္ျပည့္ေနသည့္ဖန္ဘူးကိုေႏြးေသာေရတြင(္ ဆူေနေသာ ေရ
မဟုတ)္ အာဂါေပ်ာ္ရည္ ၄၅ ℃ ေရာက္သည္အထိထားပါ။

၃။ အဆင့္ ၅ ႏွင့္ ၆ အတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။
ပုံ ၇။
အာဂါႏွင့္အျခားေသာကရိယာမ်ားကိုပိုးသတ္ရန္
မီးဖိုတင
ြ ္တင္ႏိုင္သည့္ပရက္ရွာကြတ္ကာ။
ဖိုခုံေလာက္ကို ပရက္ရွာ ကြတ္ကာထဲသို႔ထည့္၍
အိုး၏ေအာက္ေျခ ၂ မွ ၃ စမ အထိေရကိ
ရကိုထည့္ပါ
(ဖန္ဘူး၏ ေအာက္ေျခႏွင့္မထိရန္ျဖစ္သည္)။
သတၱဳလႊာျပားအုပ္ထားသည့္ဖန္ဘူးမ်ားကိုအလ
ယ္ တြင္ထားပါ။ ပရက္ရွာကြတ္ကာ၏ထိပ္ပိုင္းႏွင့္
အဖုံးတို႔ျဖင့္ ၂စမျခားထားပါ။

ရလဒ္မ်ား

[အယ္
အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ -

သဘာ၀
ဤအီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွမွတ္တမ္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာသဘာ
၀ ေပါင္း

ေဆးမ်ား
မ်ား၏ေပါင္
ိ ိုက္မႏွ
ွ ့္ပတ္သက္၍ စမ္းသပ္ရန္
သတ္ ေဆး
မ်ား
၏ေပါင္းပင္မ်ားႏွင့္ ေျမဆီလႊာ၏က်န္းမာေရးကိထိ
ုထခ
ႈႏင
ျဖစ္သည့္ ႀကီးုက်ယ္
ယ္သည့္စမ္းသပ္မႈအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ
အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာတိုင္းတာမႈႏွင့္ ေျမဆီက်န္းမာေရးကိုခ်င့္တြက္ရန္၊ ေျမဆီအဏုဇ၀
ကြနယက္
္ယက္အတြ
ီ ဦးေရ
မ်ားကိုႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ဤနည္းႏွစ္မ်ိဳးကို အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွဓါတ္ခခ
ြဲ န္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
တြင္

ကိုလိုနီ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းသည့္ယူနစ္မ်ားႏွင့္

စကၠဴေရစစ္မိုက္ခရိုဘိုင္ရယ္ကိုယ္ပြားမ်ားဦးတည္မႈကို

ေျမဆီလႊာခြျဲ ခားစိတ္ျဖာမႈကၽြမ္းက်င္ဓါတ္ခခ
ြဲ န္းတစ္ခုမွ စီအက္ဖ္ယူ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ႏင
ႈိ ္းယဥ္ၾကည့္ရန္စမ္
စမ္း
ျဖတ္
္စားျပဳအရာမ်ားကို ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္
သပ္ခသည္
ဲ့သည္။ ေျမဆီလႊာက်န္းမာေရးကို ဆုံးျဖ
တ္ႏိုင္ရန္ ကိုယစားျပဳအရာမ်ားကိ
လက္ခံ
ခႏိ
ႏ
ံ ုင
ိ သည္
္သည့္ဓါတ္ခခ
ဲြ န္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈနသ
ဲ ည့္အင္ဂ်ီအိုမ်ားအသုံးျပဳႏိုင္ ျခင္းရွိ
မရွိၾကည့္ရႈရန္အတြက္သာျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္

ေအာက္ပါစာရင္းမ်ားတြင္ပါသည့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္

ကိန္းဂဏာန္းျဖစ္ေနစဥ္

ရလဒ္မ်ားသည္

သည္၊ အေရအတြက္ဆိုင္ရာအခ်က္မဟုတ္သည္ကိုသေဘာေပါက္နား
အေရအေသြးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားျဖစ္သည္
လည္ရမည္၊ ၎တို႔အားတူညီေသာစမ္းသပ္မႈအတြင္းႏႈိင္းယွဥ္ရန္အတြက္အသုံးျပဳႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္
စမ္းသပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးးအတြ
အတြက္မဟုတ္ပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရလဒ္မ်ားသည္ ကၽြန္ပ္တစမ္
ို႔စမ္း သပ္
သည့္အကြက္၏ေဒသပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္ တို႔
သည္ ကနဦးစမ္းသပ္မႈမွရလဒ္မ်ားကိုထည့္ရန္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္၊ အေၾကာင္းမွာ ကၽြန္ပ္တို႔၏ကြန္ ယက္
အတြင္းရွိအဖြ႔သ
ဲ ားမ်ားသည္ဤနည္းမ်ားကိုမစမ္းသပ္မီ ကၽြန္ပ္တို႔သင္ယူေတြ႔ရွိခဲ့သည့္အေၾကာင္း အရာ
မ်ားကိ
ေ၀
မ်ား
ကိုမွ်ေ
၀လိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။]
စကၠဴေရစစ္နည္းကိုစမ္းသပ္သည့္အခါကၽြန္ပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္၎သည္ေျမႀကီးထဲတင
ြ ္ထား
ခဲ့သည့္အခ်ိနအ
္ ေပၚတြင္မူတည္၍ ပိုမိုထိခိုက္လြယ္သည္ကိုေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ရာသီဥတုအေျခအေပၚမူတည္
၍ေဆြးေျမ့မႈႏႈန္းကြျဲ ပားႏိုင္သည္။

သင္သည္ ကနဦးႏႈင
ိ ္းယွဥ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ သုေတသနမ်ားကို မိမိ

အတြက္ဤနည္းျဖင့္ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက စမ္းသပ္မႈတစ္ခုတင
ြ ္အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ားကိုတိုင္းတာျခင္းမျပဳမီ စကၠဴ
ေရစစ္မ်ားကိုမိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ေျမတြင္ျမႈပ္ထား၍တပတ္ၾကာၿပီးေသာအခါ တစ္ခုခ်င္းစီျပန္သိမ္းရန္ အႀကံျပဳ
လုိပါသည္၊ ထိုသို႔ျပဳျခင္းမွာ စကၠဴသည္တစစီျဖစ္ရန္အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာသည္ကိုသိႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎ကို
တိုင္းရန္ႏင
ွ ့္ႏႈိင္းယွဥ္ရန္သင့္တင
ြ ္တစ္ခုခုရွိေနရမည္။

ထို႔ေၾကာင့္

၉၀%ထက္ပို၍ေဆြးေျမ့ပါက

ျမဳပ္ထားေသာ အခ်ိန္ကိုေလ်ာ့ရန္အႀကံျပဳလုိပါသည္။ သင္သည္ေရစစ္သည္ ေျမႀကီးတြင္ေဆြးျမစ္ရန္မည္
မွ်ၾကာမည့္ အခ်ိနအ
္ ကန္အ
႔ သတ္ကသ
ို ိၿပီးသည့္အခါသင္၏နမူနာစမ္းသပ္မႈကိုစတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ကၽြန္ပ္တို႔၏စမ္းသပ္မႈမ်ားသည္အနည္းငယ္ကြာဟခ်က္မ်ားရွိသည္ကိုေဖၚျပသည္။ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးမွ ေျမဆီ
ထဲတင
ြ ္ျခားနားခ်က္မ်ားစြာေဖၚျပသည္။ ေျမဆီမ်ား၏ပုံစံမ်ားလည္းေျပာင္းသြားသည္-ေျမဆီသည္ ဆင္တူ
ျဖစ္က်န္ခဲ့သည္ သို႔မဟုတ္ ေဆြးေျမ့သြားသည္။ ေရစစ္စကၠဴစမ္းသပ္မႈသည္ ေရျဖင့္ကုသမႈ၊ နာနတ္
သီးေပါင္းသတ္ေဆး

သို႔မဟုတ္

သေဘၤသီးေပါင္းသတ္ေဆးရရွ(ိ ထည့္သည္)့ သည့္ေျမဆီတင
ြ ္ရွိ

သည့္

အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးမွာ သိသာစြာျခားနားမႈမရွိသည္ကိုေဖၚျပသည္(ဇယား ၁)။ကြဲျပားမႈမ်ားမွာ
ကုသ မႈမ်ားအၾကားတြင္ျမင့္သည္ထက္ ကုသမႈမ်ားအတြင္းတြင္ပို၍ျမင့္မားသည္၊ အထူးသျဖင့္ နာနတ္သီး
ေပါင္းသတ္ေဆးႏွင့္ထိန္းထားသည့္အကြက္မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ နမူနာအရြယ္ ပမာဏသည္ ကိန္းဂဏန္း
အခ်က္အလက္ျပဳလုပ္ရန္ေသးငယ္လန
ြ ္းေသာ္လည္း နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ ေဆးျဖင့္ကုသထားသည့္ေျမ
တြင္ ျမႈပ္ထားသည့္ေရစစ္စကၠဴ အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းမႈအနည္းဆုံးျဖစ္ပုံရ၍ အျခားေသာေျမဆီကုသမႈမ်ား
ေအာက္တင
ြ ္ျမႈပ္ထားျခင္းထက္ပို၍ေႏွးသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အျခားေသာအရာမ်ားႏွင့္ကုသျခင္းတြင္
ထက္ နာနတ္သီးပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ကုသမႈတင
ြ ္ေျမဆီအဏုဇ၀
ီ ရုပ္အေရအတြက္ပို၍နိမ့္သည့္ကိုဆိုလိုသည္။
ကုသမႈ

စတင္သည့္အေလးခ်ိန(္ ဂ) ဆုံးသည့္အေလးခ်ိန(္ ဂ)

ေဆြးေျမ့ျခင္း

အမ္ ၁

၁.၂၁

၁.၀၆

၀.၁၅

အမ္ ၂

၁.၂၁

၀.၉၆

၀.၂၅

အမ္ ၃

၁.၂၁

၀.၇၂

၀.၄၉

ပီ ၁

၁.၂၁

၀.၁၅

၁.၀၆

ပီ ၂

၁.၂၁

၀.၈၇

၀.၃၄

ပီ ၃

၁.၂၁

၀.၅၆

၀.၆၅

စီ ၁

၁.၂၁

၀.၈၃

၀.၃၈

စီ ၂

၁.၂၁

၀.၄၁

၀.၈၀

စီ ၃

၁.၂၁

၀.၅၂

၀.၆၉

ဇယား ၁။ သေဘၤာသီးေပါင္
့ကသ
ု ထား
ေပါင္းသတ္ေဆး(
ဆး(M)ျဖင့္ကုသထားေသာေျမ၊ နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆး(
ဆး(P)ျဖင္ကု
ေသာေျမ၊ ေရထိန္းခ်ဳပ္မ(ႈ C)ျဖင့္ကုသထားေသာေျမတြင္ ပုံစံတူသုံးခုျဖင့္ စကၠဴေရစစ္ စမ္းသပ္မႈရ လဒ္မ်ား။ ေဆြး
ေျမ့ျခင္းသည္ စတင္သည့္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ေနာက္ဆုံးအေလးခ်ိန္မ်ား အၾကားျခားနားခ်က္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္
ေျမဆီထဲတင
ြ ္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ မိုက္ခရိုဘိုင္ရယ္လႈပ္ရွား မႈမ်ားကိုေဖၚျပႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေျမ့သည္
သည့္ အကန္႔ တြင္ပို
၍ျမင့္သည့္ကိန္းဂဏန္းကိုယူထားသည္။

စီအက္ဖ္ယူ

ပိုးေမြးျမဴသည့္ပန္းကန္ျပားစမ္းသပ္မႈတင
ြ ္

ကိုလိုနီဖြဲ႔သည့္ယူနစ္တင
ြ ္ေျပာင္းလဲမႈက့သ
ဲ ို႔ပင္ႀကီးမားသည္။

အစပိုင္းေျမဆီတင
ြ ္းရွိ

စီအက္ဖ္ယူသည္

ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ခက္ခသ
ဲ ည့္ပုံစံကို

ဖြ႔ဲ

စည္းၾကသည္။ နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆးျဖင့္ကုသျခင္းျဖင့္ အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ားနည္းသြားသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္
သေဘၤာသီးေပါင္းသတ္ေဆးျဖင့္ကုသေသာေျမသို႔မဟုတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေျမတြင္အဏုဇ၀
ီ ရုပ္အေရအ
တြက္တိုးလာသည္

(ဇယား

၂)။

စာေပမ်ားတြင္မွတ္သားခ်က္မ်ားအရေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားမွ

ေျမဆီ

မိုက္ခရိုဘိုင္ရယ္ က်န္းမာေရးကိုအဆိုးဘက္မွအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစပါက စီအက္ဖ္ယူမ်ားတြင္ အစ
ျပဳသည့္ကိုလိုနီအေရအတြက္ ၁.၀ x ၁၀၄ထက္နည္း၍က်ဆင္းသည္ဟုဆိုလိုသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္
သေဘၤာသီးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ကုသမႈမ်ားအတြက္ စီအက္ဖ္ယူမ်ားတြင္တိုးပြားလာျခင္းသည္ စတင္စမ္း
သပ္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္

မုတ္သုန္မိုးစတင္ရြာသြန္း၍

အစိုဓါတ္ပိုမိုမ်ားလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္မည္ဟုထင္ပါ

သည္။ ထပ္မံျပဳလုပ္ေသာ ပိုးသတ္ေဆးပုံတူစမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္ ထပ္မံျပဳလုပ္သည့္ပုံစံမ်ားအားနည္းရျခင္း
သည္ အကြက္မ်ားအၾကားမ်ားစြာျခားနားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚရျခင္းျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ ေျမဆီမိုက္ခရို
ဘိုငရ
္ ယ္က်န္းမာေရးအေပၚ ပိုးသတ္ေဆးႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္ျခားနားမႈအမွန္တကယ္မရွိျခင္း တို႔ကိုေဖၚျပမည္။
ကုသမႈ

စတင္သည့္

ဆုံးသည့္ စီအက္ဖ္ယူ

စီအက္ဖ္ယူေျပင္းလဲျခင္း

စီအက္ဖ္ယူ
အမ္

၅.၂၄ x ၁၀၅

၁.၂၈ x ၁၀၆

+ 7.56 x ၁၀၅

ပီ

၄.၀၄ x ၁၀၅

၃.၃၂ x ၁၀၄

- 7.20 x ၁၀၄

စီ

၄.၁၆ x ၁၀၅

၈.၄x ၁၀၅

+ 4.24 x ၁၀၅

ဇယား ၂။ သေဘၤာသီးေပါင္
ေပါင္းသတ္ေဆး(
ဆး(M)ျဖင့္ကုသထားေသာေျမ၊ နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆး(
ဆး(P)ျဖင့္ကုသထား
ေသာေျမ၊ ေရထိန္းခ်ဳပ္မ(ႈ C)ျဖင့္ကုသထားေသာေျမတြင္ ပိုးေမြးေသာပန္းကန္တင
ြ ္ ကိလိ
ုလုန
ိ ီအေရအတြက္ စမ္းသပ္မႈ
ရလဒ္မ်ား။ စီအက္ဖ္ယတြ
ူတင
ြ ္ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ စတင္သည့္အေရအတြ
ႏင
ွ ့္ ေနာက္ဆုံးအေရအတြက္တို႔၏ျခား
ေရအတြက္ႏွ
နားခ်က္ျဖစ္သည္။

နိဂုံး
ဤစမ္းသပ္မႈမ်ားတို႔သည္ သင္၏ေျမဆီထဲတင
ြ ္ရွိသည့္ အဏုဇ၀
ီ ရုပ္အေရအတြက္ပမာဏကို အကဲ
ျဖတ္ရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ေျမဆီတခုစီတင
ြ ္ ဂုဏ္သတၱိမ်ားရွိ၍ မတူညီေသာ အဏုဇ၀
ီ
ရုပ္အေရအတြက္ရွိမည္။ ဤစမ္းသပ္မႈမ်ားကို ေျမဆီထသ
ဲ ို႔ထည္၀
့ င္မည့္ပစၥည္းမ်ားမထည့္မီႏွင့္ထည့္ ျပီး
ေနာက္ သို႔မဟုတ္ျပဳျပင္မမ
ႈ ျပဳလုပ္မီႏွင့္လုပ္ၿပီးေနာက္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ေျမဆီ က်န္း
မာေရး အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုအကဲျဖတ္ႏိုင္သည္။ ၎တို႔ကို ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ လယ္ယာမ်ားမွ
ေျမဆီအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုႏႈိင္းယွဥ္ရန္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

အထူးသျဖင့္သီးျခားေနရာတစ္ခုတင
ြ ္အဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ား

အေပၚဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္မည္ဟုထင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤစမ္းသပ္မႈမ်ားသည္
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမရွိကိုသာေျပာႏိုင္မည္၊ေျမဆီအဏုဇ၀
ီ ရုပ္မ်ားကိုမည္သည့္အရာကတိုးပြားေစသည္
သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့သာြ းေစသည္ကိုမူ မေဖၚျပႏိုင္ပါ။ မူလအားျဖင့္ သင္၏ေျမသည္က်န္းမာေလေလ အဏုဇီ
၀ရုပ္ပိုမ်ားေလျဖစ္၍ ပို၍က်န္း မာသည့္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္ကိုေပးမည္။
မွတ္ခ်က္ - ေျမဆီစိုထိုင္းမႈ၊ ေျမဆီအရည္အေသြး ႏွင့္ pH တို႔ကို သီးျခားစမ္းသပ္မႈမ်ားအား အီးစီ
အိပ္ခ်္အို အာရွ မွတ္တမ္း ၁၅၊ မာရီယာ ခေရာဖ္ ေရးသားသည့္ "ေျမဆီအရည္အေသြးကိုအကဲျဖတ္ျခင္း - အ
ဘယ္ေၾကာင့္နည္း ႏွင့္ မည္သို႔ျပဳလုပ္မည္နည္း" တြင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။
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