အပူပိုင္းအာ႐ွေဒသအတြင္းရာသီဥတုဆိုင္ရာစိ
ာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို
ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏင္
ိုငေ
္ သာစိက္
ုကပ
္ ်ိဳးေရးဆိုင္ရာတံ
ာတံု႔ျပန္မႈ
မမ
ႈ ်ားအတြ
်ားအတြကကရိ
္ကရိယာအစံုအလင္ပါေသာအိတ္
ရစ္(ခ္) ဘားနက္
ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ အီးစီအိပခ
္ ်္အို အာ႐ွေဒသဆိုငရ
္ ာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစင္တာ
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တင
ြ ္က်င္းပေသာအီးစီအိပခ
္ ်္အိုစိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကာလအတြင္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္
ပတ္သက္၍

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္႐ွိေသာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႔အစည္းအနည္းဆံုး၂၅ဖြဲ႔မွတက္ေရာက္သည့္

ကိုယ္စားလွယ္ ၆၃ဦးတိသ
ု႔ ည္ မိမိတို႔၏ေလ့လာေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားႏွင့္အယူအဆမ်ားကိဆ
ု ႏၵေပးၾကသည္။ျပန္လည္ ေျဖဆိုေသာ
သူအေျမာက္အမ်ားထဲမွ သူတို႔သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကိုသတိျပဳမိသည္သာမက ေဒသအတြင္းတြငရ
္ ာသီဥတု သို႔မဟုတ္
မိုးေလ၀သပံုစံမ်ားလည္းေျပာင္းလဲလာသည္ကိုသတိျပဳမိေၾကာင္းေဖၚျပၾကသည္။

ထို႔အျပင္

တက္ေရာက္သူ၈၆ရာခိုင္ႏႈန္းမွ

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းသည္လူတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကိုနားလည္ေၾကာင္းေဖၚျပၾကသည္။
ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္၍တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာကြဲျပားေနသည္ကိုယံုၾကည္၍ အခ်ိဳ႕
ေသာလူဦးေရတို႔မွာ ေျပာင္းလဲမႈထက္အျခားေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားကိုပ၍
ို ယံုၾကည္သည္။ ၂၀၁၂ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလတြက္
ေယး(လ္)တကၠသိုလဆ
္ ႏၵမစ
ဲ ာရင္းအရ အေမရိကန္လူမ်ိဳးတစ္ဆယ္ဦးတြင္ခုနစ္ဦး (၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း) တို႔သည္ ကမၻာေျမႀကီး ပူေႏြး
လာျခင္းျဖစ္ေနသည္ဟုယံုၾကည္၍ ၁၂ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမယံုၾကည္ပါ။သို႔ေသာ္ ေယဘုယ်အားျဖင္ရ
့ ာသီဥတုေျပာင္းလဲေနသည္ကို
ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားကမၻာတြင္တိုးတက္မ်ားျပားလာေသာ္လည္း
မ်ားစြာ႐ွိေနပံုရသည္။

ထို႔ျပင္

အရင္းခံအေၾကာင္းရင္းကိုနားလည္ျခင္းမွာအကန္႔အသတ္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳရန္လိုအပ္ေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္

ျဖစ္ေပၚေစ

ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိဥ
ု ီးတည္(သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္) မည္ခ
့ ်ဥ္းကပ္ျခင္းမ်ားကိုဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ကနဦးပဏာမအေန
အထားတြင္သာ႐ွိေသးသည္။
ယခုအခါတြင္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္ေသဆံုးမႈႏွင့္ကမၻာ့စီးပြားေရးပ်က္စီးမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေနေစၿပီျဖစ္သည္။

ဒီေအအာရ္

ေအအဖြ႔ဲ (DARA Group )ႏွင့္ထိခိုက္လယ
ြ ္ေသာရာသီဥတုေဆြးေႏြးသည့္အဖြဲ႔ (the Climate Vulnerable Forum)မွျပဳလုပ္ေသာ
၂၀၁၂ခုႏွစ္ေလ့လာမႈတင
ြ ္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္တစ္ႏွစ္လွ်င္လူေပါင္း ၄၀၀၀၀၀နီးပါး တိအ
ု႔ ားေသေစခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ကမၻာအား
ကုန္က်မႈယူအက္စ္ေဒၚလာ

၁.၂

ကုေဋကုဋာထက္ပို၍ျဖစ္ေစၿပီးကမၻာ့စီးပြားေရးမွႏွစ္စဥ္

၁.၆ရာခိုင္ႏႈန္းထုတ္ယူေနသည္ဟု

အဆံုးသတ္တင
ြ ္ေျပာဆိုပါသည္။အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္သက္ေရာက္မႈမ်ား၍ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဆက္
စပ္ေနေသာ လြန္ကသ
ဲ ည္ရ
့ ာသီဥတုမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိုပ်က္စီးေစသျဖင့္ အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္း
ပါးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ဆက္ႏယ
ြ ္ေနေသာေရာဂါမ်ား (ဂါးဒီယန္းသတင္းစာ၊ စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂) ေၾကာင့္ေသဆံုးမႈမ်ား
ကိုျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္အတြင္းအက်ိဳး

သက္ေရာက္

မႈမ်ားသည္ပိုမိုဆိုး၀ါးလာမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရသည္

(Reuters စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂)။
ကံေကာင္းသည္မွာ လယ္သမားမ်ား၊ သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ား၊ ေပၚလစီေရးဆြသ
ဲ ူမ်ားႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္သားမ်ားသည္ တေျဖးေျဖးတိုး
တက္မ်ားျပားလာသည့္ရာသီဥတုလန
ြ ္ကမ
ဲ ႈမ်ားကို

ရင္ဆိုင္းရာတြင္လအ
ို ပ္သည့္ခ်ည္းကပ္မႈမ်ားတို႔ကိုက်ယ္ျပန္႔စြာစတင္သတိျပဳ

မိျခင္းျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ လာမည့္စီးပြားေရးႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားကိုတားဆီးေပး မည့္တစ္ခု
တည္းေသာအေျဖမ႐ွိသည္ကိုကၽြန္ပ္တို႔သတိျပဳမိပါသည္။သို႔ေသာ္ဤေဆာင္းပါးသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ စိုက္
ပ်ိဳးေရးမ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ေလ်ာ့နည္းေစမည့္ခ်ည္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္

လက္ေတြ႔က်ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကို

ေထာက္ခံအႀကံျပဳသည့္အျပင္ အာ႐ွတင
ြ ႐
္ ွိေသာအေသးစားပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ားသည္မိမိတို႔၏လယ္ယာမ်ားကိအ
ု လြန္
အမင္းျပင္းထန္သည့္ရာသီဥတုမွပို၍ႀကံ႕ႀကံ႕ခံေစေသာလိုက္ေလ်ာညီ
ပါ၀င္သည္။

ေထြျပဳျခင္းမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္မည္အေၾကင္းအရာမ်ားလည္း

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ၎၏အေၾကာင္းရင္းမ်ား
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ရာသီဥတုကိုတိုင္းတာရာတြင္ထူးျခားေသာမည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈကိုမဆို (ဥပမာ-အပူခ်ိန္၊ အခိုး
အေငြ႔မ်ား၊ မိုးေရစသည္တအ
ို႔ ျဖစ္က်ဆင္းေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေလတိုက္မႈပံုစံမ်ား) ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပို၍ ပိုမို
ၾကာ႐ွည္ေသာအခ်ိန္ကာလတြင္တည္ျမဲျခင္းကိုရည္ညႊန္းသည္။ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစေသာသဘာ၀အေၾကာင္း
ရင္းမ်ားတြင္ ကမၻာ၏လည္ပတ္မႈလမ္းေၾကာင္းတြင္ေျပာင္းလဲမႈရွိျခင္း၊ ေနႏွင့္ဆိုင္ေသာအဖြဲ႔အစည္းျခားနားျခင္းမ်ားႏွင့္ မီးေတာင္
ေပါက္ကျဲြ ခင္းတို႔ပါ၀င္သည္ (အီးပီေအ-ရာသီဥတုေျပာင္းလဲရျခင္းအေၾကာင္းရင္း)။
သို႔ေသာ္စက္မႈလုပ္ငန္းေခတ္စတင္ကတည္းက

လူသားမ်ားသည္ရာသီဥတုအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတိုးပြားျဖစ္ေပၚေစခဲ့

သည္။ အထူးသျဖင့္တန္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အပူေလွာင္အစိမ္းေရာင္ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေင႔ြမ်ား (heat-trapping greenhouse
gases(GHG)) ကုိကမၻာ့ေလထုထသ
ဲ ို႔ေပါင္းထည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀ရာစုအလယ္ပိုင္းကတည္းက အမ်ားတို႔သည္ပူေႏြးလာျခင္းကို
ေလ့လာၾကည့္႐ႈ၍

၎မွာလူတို႔မွျဖစ္ေစေသာအစိမ္းေရာင္ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္ျခင္း(greenhouse

gas

emissions)

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကာဘြနဒ
္ ိုင္ေအာက္ဆိုက္ (CO2)၊ မီသိမ္း (CH4) ႏွင့္ႏိုက္ထေရာ့ေအာက္ဆိုက္ (N2O) တို႔ျဖစ္
သည္။ ကမၻာသည္စမ
ြ ္းအင္ကိုေနမွရေသာခါ ဤစြမ္းအင္မ်ားစြာကိုေလထုသို႔ျပန္၍ ထုတ္လႊတ္သည္။သို႔ေသာ္ အစိမ္းေရာင္ဖန္
လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႔မ်ားသည္ထက
ြ ္သည့္စမ
ြ ္းအင္အခ်ိဳ႕ကိုစုပ၍
္ ၎တို႔ကိုေလထုထဲတင
ြ ္ခ်ဳပ္ထားၿပီး ´အစိမ္းေရာင္ဖန္လုံအိမအ
္ က်ိဳး
သက္ေရာက္မ´
ႈ ကိုဖန္တီးကာကမၻာ့ေလထုအားအပူကုိပို၍ထိန္းထားေစသည္။ တဘက္တင
ြ ္ ဤအရာသည္ကမၻာ၏ရာသီဥတု
ကိုေျပာင္းလဲေစသည္(အီးပီေအ-အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအထဲတင
ြ ္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ညႊန္ကိန္းမ်ား(EPA: Climate change
indicators in the United States)။ လူမ်ားမွျဖစ္ေပၚေစေသာအစိမ္းေရာင္ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႔မ်ား၏အရင္းအျမစ္မွာ စြမ္းအင္ထုတ္
လုပ္မႈ၊ စက္မႈလက္မႈ၊ သစ္ေတာၿပဳန္းတီးမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္အေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္သည္ (အီးပီေအကမၻာထုတ္လႊတ္မႈမ်ား)။သို႔ေသာ္စိုက္ပ်ိဳးေရးသည္တစ္ႏွစ္လွ်င္

ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက၏
္

၅၁၀၀-၆၁၀၀

မီကာတန္

(megatons(Mt)ႏွင့္ညီမွ်ေသာ(CO2e) ကိုထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္တိုက္႐ိုက္တာ၀န္႐ွိသည္။အၾကမ္းအားျဖင့္ကမၻာ့သယ္ယူပို႔ေဆာင္
ေရးက႑ႏွင့္အတူတူျဖစ္၍ျမင့္မားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႐ွိေသာဓါတ္ေငြ႔မ်ားျဖစ္သည့္ႏိုက္ထေရာ့ေအာက္ဆိုက္ႏွင့္မီသိမ္း
ပမာဏတူညီမႈမ႐ွိေစရန္ကူညီသည္။စိုက္ပ်ိဳးေရး၏ရာသီဥတုေကာင္းေသာအနာဂတ္(Farming’s climate smart future)တြင္
ခ်ာလီ ပိုင-္ စမစ္(Charlie Pye-Smith)၏ဆိုအရ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အထမ်ားသည္ အၾကမ္းအားျဖင့္လူမ်ားမွလည္ပတ္ေသာ
မီသိမ္းထုတ္လႊတ္မႈ ၄၇ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ႏိုက္ထေရာ့ေအာက္ဆိုက္ ထုတ္လႊတ္မႈ ၅၈ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္တာ၀န္႐ွိသည္ဟုဆိုသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၏
းေရး၏ GHG အရင္းအျမစ္မ်ားတြ
်ားတြင္ေအာက္ပါတို႔ပါ၀
ါ၀င္သည္။
•

ေျမဆီလႊာမွ ႏိုက္ထေရာ့ ေအာက္ဆိုက္ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ေျမၾသဇာမ်ားပ်က္ျပားမႈမွဆင္းသက္၍
စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္ျခင္းမွ ၃၈ရာခိုင္ႏႈန္းဟုယူဆႏိုင္သည္။

•

တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးတြင္မီသိမ္းပမာဏအေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ေသာ

မိုက္ခ႐ိုေအာ္ဂဲနစ္စင္မ်ားေၾကာင့္

ကာဘြန္ဟိုက္

ဒရိတ္မ်ား သာမန္ေမာ္လီက်ဴးအသြင္သို႔ပ်က္ျပားျခင္းတြင္စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာထုတ္လႊတ္မႈ ၃၂ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္သည္။
•

ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈမွမီသိမ္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အစိမ္းေရာင္ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႔ (GHG) ထုတ္
လႊတ္မႈ၏ ၁၁ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေစသည္။

•

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအၾကြင္းအက်န္မ်ားကိုမီး႐ႈိ႕ျခင္းႏွင့္ ညံ့ဖ်င္းေသာေျမေဆြးစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္စိုက္ပ်ိဳး ေရး
ဆိုင္ရာထုတ္လႊတ္မႈ၏ ၁၉ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေပၚေစၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ႏိုက္ထေရာ့ေအာက္ဆိုက္ႏွင့္မီသိမ္းအသြင္ျဖင့္ ထုတ္
လႊတ္သည္ (ပိုင-္ စမစ္)။

ေလထုထတ
ဲ င
ြ ္ CO2 မည္မွ်ပါ၀
ပါ၀င္သနည္း။
သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားမွ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးအစတြင္ ေလထုထ၌
ဲ
ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိက္ သည္တစ္သန္း တြင္၂၉၀ ပိုင္းခန္႔
(parts per million - ppm)႐ွ
႐ွိသည္ဟုဆိုသည္။၂၀၀၀ခုႏွစ္တင
ြ ္
ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိက၏
္ ၃၇၀ ppmသည္
သည္ေလထုထဲ တြင္စု
ေပါင္းခဲ့သည္ (ယူအန
ဲ ္အီးပီ/ဂ်ီအာရ္အိုင္ဒ-အာရင္
-ီ
ဒါလ္)။ သိပၸံ
ပညာ႐ွင္မ်ားမွေလထုထတ
ဲ င
ြ ္

ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိက္

၏

၃၇၀ ppm သည္လူသားမ်ားအတြက္လံုၿခံဳသည္ဟု ဆိုေသာ္
လည္းတိုးပြားလာေသာ (GHG) ထုတ္လႊတ္ျခင္းသည္ ၂၀၁၂
အဆံုးတြင္ ၃၉၂ ppm စုပံုလာမည္
ည္ဟုဆိုလိုသည္ (၃၅၀
Monthly mean atmospheric carbon dioxide at
Mauna Loa Observatory, Hawaii;
Hawaii 1958 –
2011
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends
://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

သိပၸံ)။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ အာ႐ွစိုက္ပ်ိဳးေရးအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ေလထုထတ
ဲ င
ြ ္ ၃၅၀ ppmCO2ထက္ပိုသျဖင့္ယခုအခါတြင္ရာသီဥတုအက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္းႏွင့္ ပို၍ဆိုး၀ါးမည္ဟုေမွ်ာ္
လင့္ရသည့္အရာထဲတင
ြ ္ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္
င္သည္။
•

၀င္႐ိုးစြန္းမ်ားအနီးတြင္ ပင္လယ္ေရခဲမ်ားေပ်ာက္ဆံုးျခင္း။

•

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္မႈကိုပို၍ျမန္ေစသည္။လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း၅၀အထက္က ေလ့လာၾကည့္႐ႈသည့္ ျမင့္တက္
မႈ၂၀စမ (၈ လမ)၂၀၅၀အျပင္ ထပ္ေဆာင္း ၃၃စမ (၁၃ လမ) တိုးမည္။

•

ပိုမိုၾကာ႐ွည္ေသာကာလတြင္

ပို၍အင္အားႀကီးေသာအပူလႈိင္းမ်ားမ်ား

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚအစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာအကဲ

ျဖတ္အဖြ႔ဲ (Intergovernmental
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC))မွလာမည္ရ
့ ာစု
စုတင
ြ ္အပူခ်ိန္ ၂.၅မွ ၁၀ဒီဂရီ (ဖ) (၁.၄ ၅.၆ ဒီဂရီ)ျမင့္တက္မည္ဟုခန္႔မွန္းသည္။
•

MIT ၏ေလ့လာမႈအရအပူခ်ိန္ ၁ဒီ
ဒီဂရီစင္တီဂရတ္ (၁.၈ ဒီဂရီ ဖ)ျမင့္တိုင္း အပူပိုင္းေဒသတြင္ လြန္ကေ
ဲ သာမိုးေရခ်ိန္
၁၀ရာခိ
ရာခိုင္ႏႈန္းပို၍မ်ားလာမည္ဟုခန္႔မွန္းသည္။သို႔ေသာ္အစိုစြတ္ဆံုးေသာေဒသမ်ား၊အထူ
ေသာေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္မိုးရာသီကာလတြင္မိုးပို၍
မ်ားလာေစကာမူ အပူပိုင္းေဒသ၏ပို၍ေျခာက္
ေျခာ ေသြ႔ေသာအပိုင္းမ်ားသည္ပို၍ပင္ေျခာက္
က္ေသြ႔လာမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသစိုက္ပ်ိဳးေရးအေပၚေမွ်ာ္လင့္ရေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏အက်ိဳးဆက္
မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္႐ွိေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရစီမံခန္႔ခမ
ြဲ အ
ႈ ဖြ႕ဲ အစည္း (the
the International Water Management
Institute (IWMI))၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေအဂ်င္စီ (Swedish
Swedish International Development Agency (SIDA))၊
(SIDA)
မဲေခါင္ေဒသခြဲၾကီး(GMS)

ရွကမၻ
က
ိ မၻာ့ငါးစင္တာ (World Fish Center) တို႔မွ

ထုတ္ေ၀သည္
သည့္တင္ျပမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္တင
ြ G
္ MS

အတြင္း၂၀၅၀ခုႏွစ္အထိရာသီ
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ေအာက္ပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။
•

အပူခ်ိန္တိုးလာသည္
လာသည္။
ပို၍ေႏြးလာေသာအေျခအေနမ်ားသည္၀တ္မကူ
က
ံႈု းူ ျခင္းျဖင့္မ်ိဳးပြားျခင္းကိုတားျမစ္သျဖင့္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားႏွင့္စားက်က္မ်ား
အထြက္ကိုေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည္။စပါးမ်ား၏အပြင့္မ်ားအျပည့္အ၀ပြင့္ေသာအခ်ိန္တင
ြ ္ဖိစီးမႈေပးေသာအပူသည္ပန္း၀တ္မႈံ
အိမ္ႏွင့္ပန္း၀တ္မႈံေၾကြျခင္းကို
ဖြင့္ရန္တားဆီးသျဖင္၀
့ တ္မကူ
က
ံႈ းူ ျခင္းျဖင့္မ်ိဳးပြားျခင္းႏွင့္အေစ့အေရအတြက္မ်ားကိုနည္းေစသည္ (Bazzaz and Sombroek)
အိုင္အာရ္အာရ္အိုင္ မွတင္ျပရာတြင္ ပို၍ျမင့္ေသာညအခ်ိန္အပူခ်ိန္မ်ားသည္ အနည္းဆံုးေသာအပူခ်ိန္ ၁ ံစီတုိးတိုင္းစပါး
အထြက္ကို ၁၀ရာခိ
ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္နည္းသြားသည္။

•

သီးႏွံဖ်က္ပိုးႏွင့္ေရာဂါမ်ားတိုးပြားသည္။
ပို၍ျမင့္ေသာအပူ
ပူခ်ိန္မ်ားႏွင့္ပို၍႐ွည္ေသာစိုကပ
္ ်ိဳးရာသီတို႔သည္သီးႏွံဖ်က္ပိုးဖ်က္သည့္အေရအတြက္တိုးျခင္းကိုအားေပး
ႏိုင္သည္။

•

ေရလိုအပ္မႈတိုးလာသည္။
ပို၍ျမင့္ေသာအပူခ်ိန္မ်ားသည္ေရေငြ႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ပင္ေငြ႔ျပန္ျခင္းမ်ားကိုတိုးေစမည္။

ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားႏွင့္စားက်က္မ်ားကို

ေရေပးျခင္းႏွင့္ေရသြင္းစိုက္ပ်ိုးျခင္းမ်ားအတြက္ေရလိုအပ္မႈကိုျမင့္လာေစလိမ့္မည္။
•

အပင္မ်ား၏႐ွ
်ား၏႐ွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္မႈေျပာင္
ျပာင္းလဲသည္။
အပူခ်ိန္ႏွင့္မိုးေရခ်ိန္ပံုစံေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္လယ္သမားမ်ားသည္ကြဲျပားသည့္အသစ္ေသာသီးႏွံမ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုအသံုးျပဳရန္
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံပံုစံမ်ားကိုအသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္မည္။

•

သက္႐ွိပတ္၀န္းက်င္အဖြ႔ေ
ဲ ဂဟစနစ္တင
ြ ္ေထာင္လိုက္ေျပာင္
ျပာင္းလဲျခင္း၊
အပူပင
ို ္းမွအပူေလ်ာ့ပိုင္းေဒသမ်ားအထိပ်မ္းမွ်ႏွစ္စဥ္အပူခ်ိန္သည္ကုန္းျမင့္၏ ၁၀၀m (၃၂၈ေပ)တိုင္းတြင၁
္ ံစင္တီဂရိတ္ ခန္႔
နည္းသြားသည္။အခ်ိဳ႕ေသာသက္႐ွိပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ႔ေဂဟစနစ္တင
ြ ္ေထာင္လိုက္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္အပူခ်ိန္တိုးလာဖြယ္႐ွိ
သည္။ အထူးသျဖင့္ တိဘက္ကုန္းျပင္္ျမင့္ႏွင့္ယူနန္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအေပၚတြင္ျဖစ္သည္။

•

ရာသီအလိုက္အခ်ိန္ဇယားသို႔ေျပာင္းလဲသည္။
စိုစတ
ြ ္ေသာရာသီဥတူအစႏွင့္အဆံုးႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအထြက္မ်ားႏွင့္ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈလို
အပ္ခ်က္က(ို အေကာင္းသို႔မဟုတ္အဆိုး-ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံျပကၡဒိန္အေပၚတြင္မူတည္သည္) အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႐ွိေစမည္။

•

လြန္ကေ
ဲ သာရာသီ
သာရာသီဥတုအျဖစ္အပ်က္မ်ား၊
်ား၊
လြန္ကေ
ဲ သာရာသီဥတုမၾကာခဏပို၍ ျဖစ္လာဖြယ္႐သ
ွိ ည္။

•

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္လာျခင္
့္ဆားေရ၀င္ေရာက္ျခင္း၊
ာျခင္းႏွငဆားေရ၀
ဆားေရ
ျမင့္လာေသာပင္လယ္ေရသည္ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚႏွင့္ ကမ္းေျခ တစ္ေလွ်ာက္တင
ြ ႐
္ ွိေသာ႐ွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္သည့္သီးႏွံဧရိယာ
မ်ားကိုနည္းပါးေစမည္။ ဆားငံဓါတ္က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျခင္းသည္မေ
ဲ ခါင္ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ ၁.၄ အမ္ ဟာ (၃.၄၆
အမ္ ဧက) ကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ခ့ၿဲ ပီးျဖစ္သည္။ ထပ္မံျမင့္တက္လာပါက ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားကိုကာကြယ္ ရန္အတြက္
လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳလုပ္ျခင္းလိုအပ္လိမ့္မည္။

•

ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မ၊ႈ
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းသည္ေရေနသက္႐ွိအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားစြာတို႔ကိုရ႐ွိႏိုင္မႈအေပၚအဆိုးဘက္မွအက်ိဳးသက္ ေရာက္ႏိုင္
ဖြယ္႐ွိသည္။

ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ေျခာက္ေသြ႔ရာသီျမစ္ေရစီးဆင္းမႈနည္းသြားျခင္းေၾကာင့္နည္းလာႏိုင္သည္။

ေမြးျမဴျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေသာငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအထူးသျဖင့္ပင္လယ္ထြက္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး လုပ္
ငန္းႏွင့္ျခံေမြးတိရစၧာန္လုပ္ငန္းမ်ားကိုအေထာက္
ေရာက္

ႏိုင္သည္။

အကူျပဳေသာငါးစာႏွင့္ငါးအဆီမ်ားကိုထုတ္

လုပ္ျခင္းတြင္အက်ိဳးသက္

သို႔ေသာ္ပင္လယ္မ်က္ႏွာျပင္ျမင့္လာေသာအခါသီးႏွံထုတ္လုပ္မႈအတြက္မသင့္ေလ်ာ္သည့္

ကမ္းေျခ

ႏွင့္ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚမ်ား တြင္ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားေပၚလာႏိုင္သည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲသည့္အေနအထားအရစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္
ငလ
္ ိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳျခင္းႏွင့္ရာသီဥတုကိုေျပာင္းလဲေစေသာ
အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားႏွ
မ်ားႏွင့္မွီျငမ္းခ်က္မ်ား၊
်ား၊
ေအာက္ပါအခန္းသည္စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအား အေသးစားလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳး
ေရးစနစ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးလာရန္ႏွင့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္

စိုက္ပ်ိဳးေရးအေပၚသက္ေရာက္ေစသည့္

ပို၍နည္းပါးေစရန္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကူညီႏိုင္ရန္ အတြက္စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္ႏွင့္အမ်ား
သိရန္ျဖစ္ႏိုင္ေသာအၾကံျပဳထားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား(ေ႐ြးႏႈတ္ႏိုင္ေသာ အြန္လိုင္း
မွွီျငမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္

ဆက္ႏယ
ြ ္၍)ကိုကမ္းလွမ္းထားပါသည္။အႀကံျပဳထား ေသာခ်ဥ္း

ကပ္နည္းမ်ားႏွင့္မွီျငမ္းခ်က္မ်ားသည္ေအာက္ပါ
မည္။
•

.ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာစပါးထုတ္လုပ္ငန္း၊

•

ေျခာက္ေသြ႔ကုန္းပိုင္းသီးႏွံထုတ္လုပ္ငန္း၊

•

သစ္သီး၀လံပန္းမံထုတ္လုပ္ငန္း၊

•

ၿခံေမြးတိရစၧာန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊

တို႔အေပၚမူတည္၍ကမ္းလွမ္းထား

အေၾကာင္းအရာမ်ား

•

ကမ္းေျခအသက္ေမြးမႈမ်ားႏွင့္ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး၊

•

႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာမ်ားအေပၚမွီခိုမႈနည္း၍့ဘိုင္အိုမ(စ္)
(biomass)ေလာင္စာမ်ားကိုအသံုးျပဳမႈတိုးတက္လာရန္အတြက္စုိက္ပ်ိဳး ေရးႏွင့္လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ေနာက္ထပ္ေ႐ြးခ်ယ္ ႏိုင္
ေသာစြမ္းအင္၏တာ၀န္။

ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာကာဘြန္

(စီ)ဖယ္ထုတ္ျခင္း

သည္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ေလ်ာ့နည္းေစရန္အေကာင္းဆံုးေသာနည္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာကာဘြန္ဖယ္ထုတ္ျခင္းသည္ေလထုထတ
ဲ င
ြ ္ဘိုင္
အိုမ(စ္)သို႔ ဖိုတိုစင္းသစစ္ (စိမ္းေသာအပင္မ်ားနွင့္အျခားေသာေအာ္ဂဲနစ္စင္မ်ားေနကိုအသံုးျပဳ၍ကာဘြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္
ႏွင့္ေရမွအသားကိုဖန္တည္း

သည့္ျဖစ္စဥ္

Photosynthesis)

မွတဆင့္ကာဘြန္ဒိုင္

ေအာက္ဆိုက္မွကာဗြန္

ကိုေျပာင္းေ႐ြ႔

ျခင္းႏွင့္၎တို႔ကိုအပင္မ်ား(သစ္႐က
ြ ္မ်ား၊ သစ္ေတာႏွင့္အျမစ္မ်ား)ႏွင့္ေျမႀကီးအထဲတင
ြ ္အားလံုးသို ေလွာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အ
လြန္ေကာင္းေသာ ကာဘြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက၏
္ သဘာ၀သိုေလာင္မႈကိုတိုးတက္ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဆိုင္ရာႏွင့္သစ္ေတာ
ေျမမ်ားကိုနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
•

အပင္စိုက္ျခင္းသို႔မဟုတ္သစ္ပင္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းျခင္း။

•

အျခားေသာေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံထုတ္လုပ္ေသာအေလ့အထမ်ားကိုသံုးျခင္း။

•

ေျမဆီလႊာတိုက္စားေသာေနရာမ်ားတြင္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္စိုက္ျခင္း။

•

တိရစၧာန္စားက်က္ေျမမ်ားကိုစီမံခန္႔ခန
ဲြ ည္းမ်ားကိုေျပာင္းလဲျခင္း။

သစ္ေတာမ်ား၊ သီးႏွံစိုက္ေျမမ်ားႏွင့္တိရစၧာန္စားက်က္ေျမမ်ားသည္ စီကို ခြဲျခားေပးေသာအခါ ဤေျမကြက္ မ်ား ကို စီ စင္(့ ခ္)
( C sinks) ဟုရည္ညႊန္းသည္ (Haile, et al.)။
ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္စပါးထုတ္လုပ္ငန္းကိရာသီ
ုရာသီဥတုႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳလုပ္ျခင္း၊
ပို၍ျမင့္ေသာအပူခ်ိန္မ်ားသည္ စပါးအထြက္မ်ားကိုအဆိုးဘက္မွ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသျဖင့္ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ စပါးမ်ားကို
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္အျခားေသာစိ
အျခားေသာစိုက္ပ်ိဳးမည့္ ေနာက္ထပ္ေ႐ြးစရာ ေန႔ရက္
မ်ားကိ
မ်ား ုေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္ စဥ္းစားရန္လိုအပ္မည္။ေျမဆီလႊာစိုထိုင္းမႈ႐ွိေသာ ေနရာ၊
ပို၍ပူေသာပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္လယ္သမားမ်ားသည္

ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္

အ

ေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ သီးႏွံထူေထာင္မႈအတြက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိေသာ ေနာက္ထပ္
ေ႐ြးစရာေန႔ရက္မ်ားႏွငအ
့္ ပူခ်ိန္ပို၍နိမ့္ေသာ လမ်ားတြင္ စပါးေစ့မ်ားကိုျဖည့္ စြက္မည့္
အခ်ိန္ ကာလထားရန္စဥ္းစားရမည္။
ထို႔ျပင္ျဖင္မိ
့မ႐
ိ ိုးဖလာစပါးအမ်ိဳး

အစားမ်ားႏွ
့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ိသည့္အသစ္ေသာ
အစားမ်ား ငျဖစ္
ျခ႐ွသည္

အမ်ိဳး

အစားမ်ားကို ရႏိုငမ
္ ႈကို အႀကံျပဳပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္သားမ်ားသည္ ဒဏ္ခံႏိုင္မႈျမင့္
မားေသာမိ႐ိုးဖလာစပါးအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုစီစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္အမ်ားသိရန္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္အတူ
ကိုခံႏိုင္၍ဆားဓါတ္၊

မိုးေခါင္မႈႏွင့္ေရလႊမ္းမိုးဒဏ္မ်ားကိုခံႏိုင္သည့္

အသစ္ေသာမ်ိဳးကြဲမ်ားကိုစဥ္းစားေကာင္းစဥ္းစားမည္

(Ibid.)။ခ်ဥ္းကပ္နည္းႏွစ္နည္းစလံုးျဖစ္ႏိုင္ရန္အတြက္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေသာလူထုအေနျဖင့္
ျခင္း၊

အိမ္ေထာင္စုမ်ိဳးေစ့စုေဆာင္းျခင္း/သို႔မဟုတ္

ပိုမိုျမင့္မားေသာအပူဒဏ္

လုထုမ်ိဳးေစ့ဘဏ္မ်ားထူေထာင္

မ်ိဳးေစ့ပေ
ြဲ တာ္မ်ားႏွင့္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ကိုကမ္းလွမ္းျခင္း၊

ဖလာစပါးအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္၍ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိေသာတန္ဖိုးကိုတိုးေစျခင္း

မိ႐ိုး

စသည္တို႔တင
ြ ္ပါ၀င္ျခင္းအားျဖင့္

ကူညီရန္လိုအပ္မည္။ အႀကံျပဳေသာအြန္လိုင္း အီးစီအိပခ
္ ်္အို မ်ိဳးေစ့စုေဆာင္းျခင္း/မ်ိဳးေစ့ဘဏ္မွီျငမ္းခ်က္ မ်ားတြင္ေအာက္ပါတို႔
ပါ၀င္သည္။
•

အီးစီအိပခ
္ ်္အိုနည္းပညာဆိုင္ရာမွတ္ခ်က္# ၆၃-မ်ိဳးေစ့စုေဆာင္းျခင္း-အဆင့္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈနည္းပညာမ်ား
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB174D9D8C3EDD4/TN_63_Seed_Saving--Steps_&Technologies.pdf

•

သာမန္အစို႔ေပါက္စမ္းသပ္နည္းမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍မ်ိဳးေစ့မ်ား၏အသက္႐ွင္ႏိုင္မႈႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကိုစမ္းသပ္ျခင္း
(Testing Seed Viability Using Simple Germination Tests)(အီးစီအိခ်္အိုအာ႐ွမွတ္တမ္းမ်ား)

•
•

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Testing_Seed_Viability_Using_Simple_Germination_Tests.pdf
(ECHO Asia Notes)

ေလဟာနယ္ကုိတင္းၾကတ္စာြ ပိတ္ျခင္း နွငအ
့္ ၿပိဳင္ ၾကာ႐ွည္ခံရန္အေအးဓါတ္ေပးျခင္း-မည္သည့္နည္းသည္ မ်ိဳးေစ့သို
ေလွာင္ရန္အေကာင္းဆံုးနည္းျဖစ္သနည္း။ (Vacuum Sealing vs. Refrigeration: Which is the most effective way to store
seeds?) (အီးစီအိပခ
္ ်္အိုအာ႐ွမွတ္တမ္းမ်ား)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Vacuum_Sealing_vs._Refrigeration.pdf

•

သာမန္အသက္႐ွင္ျခင္းႏွင့္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးတိုးတက္ျခင္းကိုစမ္းသပ္ရန္သင္၏ကိုယ္ပင
ို ္မ်ိဳးေစ့အေညွာက္ေဖါက္ေသာေသတၲာေဆာက္
္ ်္အိုအာ႐ွမွတ္တမ္းမ်ား)
ပါ ။(Build Your Own Seed Germination Cabinet for Testing Seed Viability) (အီးစီအိပခ
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Build_Your_Own_Seed_Germination_Cabinet.pdf

မ်ိဳးေစ့ေ၀ငွျခင္း(မ်ိဳးေစ့ပေ
ဲြ တာ္မ်ား)ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ထပ္ေဆာင္းမီွျငမ္းခ်က္မ်ားတြင္ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
•

•

မ်ိဳးေစ့ပေ
ဲြ တာ္မ်ား-ေဒသဆိုင္ရာဇီ၀မ်ိဳးကြျဲ ပားျခင္းကိုအေထာက္အကူျပဳရန္ေဒသခံမ်ိဳးေစ့ဖလွယ္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ျခင္း(Seed
Fairs: Fostering local seed exchange to support regional biodiversity)(အီးစီအိခ်္အိုအာ႐ွမွတ္တမ္းမ်ား)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/0ADF35ED-72B3-44AA-92B5D50F9B4A741D/EAN_12_-_January_2012.pdf
လယ္သမားမ်ား၏မ်ိဳးေစ့ပေ
ဲြ တာ္မ်ား (အီးစီအိခ်္အိုအာ႐ွမွတ္တမ္းမ်ား)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB174D9D8C3EDD4/Seed_Fairs.pdf

ေအာက္ပါတို႔သည္ မ်ိဳးကြအ
ဲ သစ္မ်ားကိုပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေသာလူထု မ်ားအထဲသို႔
သင့္ေလ်ာ္သည့္အသစ္ေသာမ်ိဳးကြမ
ဲ ်ားကိုမိတ္ဆက္ရာတြင္ေထာက္ပံ့သည့္ေအဂ်င္စီမ်ား(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္
အစိုးရဆိုင္ရာ) ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာမီွျငမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
•

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း-အဆင္သင္ဆ
့ န္စပါး(Climate change-ready rice)
(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆန္စပါးသုေတသနတအဖြ)ဲ႔
http://www.irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=9148:climate-ready-rice&lang=en

•

ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ိဳး႐ိုးဗီဇဆိုင္ရာမ်ားကိုပိုမိုတိုးျမွင့္၍တြင္ၾကယ္ေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္းအဲန္ဂ်ီအိုမ်ားအတြက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား (The Crop Genetic Pump: A Possible Task for
NGOs)(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုအာ႐ွမွတ္တမ္းမ်ား)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/The_Crop_Genetic_Pump.pdf

လယ္ယာမ်ားတြ
ယာမ်ားတြင္ထုတ္လုပ္ေသာဆန္စပါးမ်ားကိုအထြက္တိုးရန္ရည္
႐ြယ္ေသာနည္းစနစ္(SRI)တြငရ
္ ာသီဥတု
ေထြျပဳျခင္းႏွင့္ေလ်ာ့

ေျပာင္းလဲျခင္းကိုလိုက္ေလ်ာညီ

နည္းေစျခင္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုးႏွငသ
့္ က္ဆိုင္ေသာျဖစ္ႏိုင္

ေျခမ်ားပါ၀င္သည္။ SRI သည္ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကိုပူးေပါင္းထားသည္။
•

တစ္လထက္ငယ္ေသာပ်ိဳးပင္မ်ားကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း။

•

သံုးပင္သို႔မဟုတ္

ထိုထက္မ်ားေသာအစုအစား

ပ်ိဳးပင္တစ္ပင္စီကို

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေ႐ႊ႕စိုက္ပ်ိဳးျခင္း။
•

အပင္မ်ားကိုထူထပ္စာြ ႏွင့္ပံုမွန္မဟုတ္ဘျဲ ခားျခင္းထက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ
ႏွင့္ပံုမွန္ျခား၍စိုက္ျခင္း။

•

ေျမဆီမ်ားကိုေရ၀ပ္ေစသည္ထက္စိုစတ
ြ ္ေအာင္ထားျခင္း။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကိုတံု႔ျပန္ရာတြင္

SRI

သည္ေအာက္ပါအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္လူသိမ်ားရန္

ျပဳလုပ္ျခင္းခံရသည္

(Uphoff)။
•

SRI နည္းသည္ေကာင္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားမွသင
ြ ္းေရကိုအသံုးျပဳမႈေလ်ာ့နည္းေစသည္။

•

ဆန္စပါးမ်ားသည္ မိုးေခါင္ျခင္းကိုခံႏိုင္၍ ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းကိုတြန္းလွန္ႏိုင္သည္ဟုတင္ျပၾကသည္။

•

မုန္တိုင္းေၾကာင့္ပ်က္စီးျခင္း(ထားသိုေသာေနရာ)ႏွင့္ ေအးေသာပမာဏကိုခုခံႏိုင္သည္။

•

ပင္ဖ်က္ပိုးမ်ားႏွင့္ေရာဂါမ်ားကိုခုခံႏိုင္သည္။

•

တိုေတာင္းေသာသီႏွံကာလ (၁-၃ပတ္ထက္နည္းသည္)။

•

GHG ထုတ္လႊတ္ျခင္းကိုနည္းေစသည္။ အထူးသျဖင့္ မီသိမ္းကိုေလ်ာ့ခ်ျခင္း။ ႏိုက္ထေရာ့ေအာက္ဆိုကအ
္ ဆင့္အေပၚ သက္
ေရာက္မႈသည္မေသခ်ာေသးပါ။

SRIကိုတစ္ပိုင္းတစ္စသို႔မဟုတ္တစ္ခုလံုးစီစစ္အကဲျဖတ္၍လက္ခံေကာင္းလက္ခံမည္။ ကေမၻာဒီးယား လယ္သမား အခ်ိဳ႕သည္
၎တို႔၏စပါးစိုက္ကင
ြ ္းမ်ားကိုႏွစ္ပိုင္းပိုင္းသည္။တကြက္စီအေပၚတြင္ မတူညီေသာစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ည္ခ
့ ်ဥ္းကပ္နည္းကိုအသံုးျပဳသည္။
ယင္းမွာေသာ၎တို႔၏လယ္တစ္၀က္တင
ြ သ
္ မ႐ိုးက်စိုစြတ္ေသာစပါးစိုက္နည္းကိုအသံုးျပဳ၍ က်န္တစ္၀က္ကိုေရနည္းေသာ ႏွံ႔စပ္
သည္S့ RI စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ ျခင္းနည္းကို အသံုးျပဳစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္(Redfern, et al.)။
ေအာက္ပါတို႔သည္ SRI ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအသံုး၀င္သည့္မွီျငမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္သားမ်ား အတြက္ဦးတည္သည့္
အသံုး၀င္မည့္ကရိယာျဖစ္သည္။
•

SRI လယ္ယာမ်ားတြင္ထုတ္လုပ္ေသာဆန္စပါးမ်ားကို အထြက္တိုးရန္ ရည္႐ြယ္ေသာနည္းစနစ္သည္အနဲမွ အမ်ား
္ ်္အို အာ႐ွမွတ္တမ္းမ်ား)
ျဖစ္ႏိုင္သည္(SRI, the System of Rice Intensification: Less Can Be More)(အီးစီအိပခ

•

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn70.pdf
SRI ၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအေပၚအမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ေရာက္ႏိုင္မည္လား(Can a Consensus be Reached on the

•

Benefits of SRI?)(အီးစီအိပခ
္ ်္အို အာ႐ွမွတ္တမ္းမ်ား)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/Issue102.pdf
ကေမၻာဒီယားႏိုင္ငံတင
ြ ္ SRI ျပန္႔ႏွံ႔ျခင္းမွ သင္ယူရ႐ွိခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား (Lessons Learned from the Spread of SRI

•

•
•

in Cambodia) (အီးစီအိပခ
္ ်္အို အာ႐ွမွတ္တမ္းမ်ား)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Lessons_Learned_from_the_Spread_of_SRI_in_Cambodia.pdf
စပါးပ်ိဳးခင္းထုတ္လုပ္ျခင္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္အတြက္ ျပဳျပင္ထားေသာပ်ိဳးခင္းျပင္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း(Preparation of

•

Modified Mat Nurseries (MMN) for Improved Rice Seedling Production)(အီးစီအိပခ
္ ်္အို အာ႐ွမွတ္တမ္းမ်ား)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Preparation_of_Modified_Mat_Nurseries.pdf
SRIအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ယက္ႏွင့္အရင္းအျမစ္စင္တာ၏ (SRI- စပါး) SRI ညႊန္ၾကားခ်က္ဆိုင္ရာလက္စြဲမ်ား-

•

ဘာသာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေရးသားေသာစာမ်က္ႏွာျဖင့္ကမ္းလွမ္းထားသည္(The SRI International Network and Resource
Center’s (SRI-Rice) SRI Instructional Manuals pageoffered in various languages)
။http://sri.ciifad.cornell.edu/extmats/index.html

•

လယ္သမားမ်ားႏွင့္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးလုပ္သားမ်ားသည္
ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ား-အထူ
းသျဖင့္ေျမၾသဇာအတြက္
်ား

ပို၍ေျခာက္ေသြ႕ေသာအခ်ိန္တင
ြ ္ဆန္စပါးႏွင့္မိုးေခါင္ျခင္းကိုပို၍ခံႏိုငသည္
္သည့္
ျပန္လည္ထြန္ယက္ေသာအခါထည့္သည့္စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ား/ကာကြယ္ရန္ႏွင့္

ေျမၾသဇာအတြက္စိုက္ေသာအပင္မ်ား(green manure/cover crops (GM/CC)ကိုတလွည့္စီစုိက္ရန္ကိုလည္းစဥ္းစားသင့္သည္။
•

ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံတင
ြ ္စပါးႏွစ္ႀကိမ္ရိတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ပဲဒီစိမ္း(mungbean (Vigna radiata))၊ ေျမပဲ(Arachis hypogaea)
ႏွင့္ပပ
ဲ ိစပ္(Glycine max) ကဲ့သိုေသာ ပဲေတာင့္မ်ားကိုအလွည့္က်စိုက္သည္ (Ibid.)။

•

ထိုင္းႏိုင္ငံတင
ြ ္စပါးပင္မ်ားႏွင့္ စြန္းပဲပင္( sunn hemp (Crotolaria juncea))၊ ပဲတလပ္ (jack bean (Canavalia ensiformis))၊
္ ဒ
ဲ ီစိမ္း(mung bean (Vigna radiata)) ကဲ့သို႔ေသာ(GM/CC)မ်ားကိအ
ု လွည့္
စီဘာနီယား (sesbania (Sesbania rostrata)) ႏွင့ပ
က်စိုက္ပ်ိဳးသည္။ ထို႔ျပင္အာလူး၊ ၾကက္သန
ြ ္ျဖဴႏွင့္ၾကက္သြန္နီကဲ့သို႔ေသာေရမ်ားစြာမလိုအပ္သည့္သီးႏွံပင္မ်ားကိုေျခာက္
ေသြ႔ေသာရာသီတင
ြ ္ စပါးကြင္းမ်ားထဲတင
ြ ္စို္က္သည္။

ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာစပါးႏွင့္အလွည့္က်စိုက္ေသာေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္မွီျငမ္းခ်က္မ်ားတြင္ေအာက္ပါတိ႔ုပါ၀င္
သည္။
1. ခ႐ိုတာလာရီယာ ဂၽြန္စီယာ Crotalaria juncea-အပူပိုင္းေဒသမ်ားအတြက္ေျမဩဇာပိုမို္ေကာင္းလာေစရန္ေျမဆီထသ
ဲ ို႕

ေပါင္းစည္းေရာယွက္သာြ းေသာအပင္မ်ား(Crotalaria juncea, a promising green manure crop for the
tropics)(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုအာ႐ွမွတ္တမ္းမ်ား)။http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collect
ion/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180-F391C063E31A/Crotalaria_juncea.pdf
2. စဲဘာနီယာ ႐ို႕ထရာတာ (Sesbania rostrata)-ဆန္စပါးအတြက္ ေျမဆီထသ
ဲ ို႕ေပါင္းစည္းေရာယွက္သြားေသာ

အပင္ေျမဩဇာထုတ္လုပ္ေသာစနစ္-အီးစီအိပခ
္ ်္အို၏မ်ိဳးေစ့ဘဏ္မွ (A Green Manure Production System for Rice – From

3.

ECHO’s Seed Bankx(အီးစီအိခ်္အို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား #၇၅ စာမ်က္ႏွာ ၇)။
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn75.pdf
အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ပပ
ဲ ိစပ္မ်ား(Soybeans in the Tropics)(အီးစီအိပခ
္ ်္အို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား)။
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn92.pdf

ကာဘြန္ကသ
ို ီးျခားခြထ
ဲ ားရန္ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏လယ္ယာမ်ားတြင္ေကာက္႐ိုးမ်ားကိုမီး႐ႈိ႕ျခင္းကိုရပ္တန္႔သင့္သည္။
၎အစား သူတို႔သည္၎အရင္းအျမစ္မ်ားမွအက်ိဳးရႏိုင္ရန္အတြက္ေအာက္ပါအတိုင္းျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္း
သင့္သည္။
•

စပါးပင္မ်ားတြငစပါး႐ိ
္စပါး႐ိုး(ေကာက္႐ိုး)ကို ေျမဆီလႊာတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္အတြကျပန္
္ျပန္လည္ျပဳျပင္အသံ
အသံုးျပဳျခင္း-

စပါး႐ိုး(ေကာက္႐ိုး)၏အံ့ၾသဘြယ္ေသာအက်ိုဳးသက္ေရာက္မ-ႈ ေျမဆီလႊာပို၍ေကာင္းလာရန္အတြက္ေကာက္ပဲ သီးႏွံ
္ ်္အို အာ႐ွမွတ္တမ္းမ်ား)(The Amazing Effects of Rice
အကၽြင္းအက်န္မ်ားကိုျပန္လည္ျပဳျပင္အသံုးျပဳျခင္း(အီးစီအိပခ
Straw: Recycling Crop Residues to Improve the Soil)တြင္ၾကည့္ပါ။
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/The_Amazing_Effects_of_Rice_Straw.pdf)
•

စပါး႐ိုးျပတ္မ်ားထဲတင
ြ ္ ပဲပိစပ္က့သ
ဲ ို႔ေသာသီးႏွံကို ဒုတိယေကာက္
ဲ ီးႏွံမ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးျခင္းေကာက္ပသ

ပဲပိစပ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေစ်းကြက္တင
ြ ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို႐ွင္းလင္းေဖၚျပျခင္း -လာအိုႏိုင္ငံတင
ြ ္ကၽြန္ပ္တို႔၏အေတြ႔အႀကံဳ
(Demystifying Soybean Production and Marketing: Our Experience in Laos)တြင္ၾကည့္ပါ။ (အီးစီအိပခ
္ ်္အို
အာ႐ွမွတ္တမ္းမ်ား)http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/0ADF35ED-72B344AA-92B5-D50F9B4A741D/EAN_15.pdf
•

စပါး႐ိုး(ေကာက္႐ိ
႐ုးိ )ကိုအျခားေသာေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားအားဖံုးအုပ္ရန္အသံုးျပဳျခင္း- စပါး႐ိုး (ေကာက္႐ိုး)ကိုျပန္လည္

ျပဳျပင္အသံုးျပဳျခင္း-ရည္႐ွည္ခိုင္ျမဲေသာစပါးထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္လမ္းစ (Recycling of Rice Straw – an entry point for
sustainable rice production) တြင္ၾကည့္ပါ။ http://www.slideshare.net/Scheewe/effects-recycling-of-rice-straw2009-09-23v-072011)

ဘဲမ်ားကယ္ဆယ္ျခင္းသို႔
ဘဲမ်ားႏွင့္စပါးသည္

အာ႐ွတိုက္တင
ြ ္အလြန္႐ွည္လ်ားေသာဆက္ႏြယ္မႈ႐ွိခဲ့သည္။

ေရေနေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္မ်ားသည္ခ႐ုမ်ား၊သီးႏွံဖ်က္ပိုးမ်ားႏွင့္ေပါင္းပင္မ်ားကို စား
ျခင္း၊ ေျမၾသဇာေပးျခင္းႏွင့္စပါး႐ႊန္႔မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကိုတူးဆြျခင္းအားျဖင့္ စပါးထုတ္
လုပ္ျခင္းကိုအက်ိဳးျဖစ္ေစသည္။ ကြမ္ဇိုတင
ြ ္ျပဳလုပ္ေသာေလ့လာမႈတင
ြ ္ တ႐ုတႏ
္ ိုင္ငံ
သည္ စပါး-ဘဲေမြးျမဴေသာသက္႐ွိပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ႔ေဂဟစနစ္စပါးခင္းမ်ားမွမီသိမ္း
ထုတ္လႊတ္ျခင္းကိုစူးစမ္းၾကရာမီသိမး္ မ်ားစြာထုတ္လႊတ္ျခင္းအေပၚဘဲမ်ား၏အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈသည္

စပါးႀကီးထြားေသာအဆင့္ႏွင့္

ေလအပူခ်ိန္စနစ္ေပၚတြင္မူ

တည္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ဘဲမ်ားကိုစပါးစိုက္ပ်ိုဳးမႈစနစ္တင
ြ ္မိတ္ဆက္ျခင္းသည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ မီသိမး္ (CH4) ထုတ္လႊတ
ျခင္းကိုေလ်ာ့နည္းေစေသာေၾကာင့္ကမၻာပူေႏြးလာျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိသည္။
ဤေလ့လာမႈအေတာအတြင္းသိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ ဘဲမ်ားစပါးကြင္းမ်ားထဲတင
ြ ္ျပဳလုပ္သည့္အရာမ်ားသည္ စပါးပင္မ၏ အပင္
ေအာက္ေျခမွအစို႔ထက
ြ ္သည္အ
့ ဆင့္တင
ြ ္ မီသိမ္း ထုတ္လႊတ္သည့္ႏႈန္းကိုတုိးေစသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအဆင့္မတုိင္မီ အခ်ိန္
တြင္ထိုသို႔ေသာအထြက္ႏႈန္းကိုေလ်ာ့ေစသည္။.ထိုသို႔ေသာျဖစ္စဥ္၏အေၾကာင္းရင္းကိုမသိၾကေသာ္လည္းသုေတသီမ်ားကဘဲ
မ်ား၏မၾကာခဏေ႐ြ႕လ်ားျခင္းသည္စပါးခင္းမ်ား႐ွိေရကို႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရေမႊေႏွာက္ျခင္းေၾကာင့္ေလထုထသ
ဲ ို႔

မီသိမ္းထုတ္

လႊတ္ျခင္းကိုျမန္ေစႏိုင္သည္ဟုက်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္ၾကသည္။ထို႔ျပင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေမႊေနာက္ျခင္းသည္လယ္ကက
ြ ္မ်ား႐ွိေရ
တြင္ ေပ်ာ္၀င္ေနေသာေအာက္ဆီဂ်င္ပါ၀င္မႈကိုတိုးေစျခင္းျဖင့္ထုတ္လႊတ္ျခင္းႏႈန္းကိုနည္းေစၿပီး႐ုပ္ပိုင္းအေနျဖင့္မီသိမ္း ေအာက္
စီေဒး႐ွင္းတိုးလာျခင္းကိုကူညီသည္။
ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာေရးသားခ်က္မ်ားကိရ
ု ႐ွိႏိုငရ
္ န္ေအာက္ပါ လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပါ။
• http://www.srs.fs.usda.gov/pubs/ja/2011/ja_2011_zhang_003.pdf

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတင
ြ ္ ေပါင္းစပ္ထားေသာလယ္ယာစနစ္မ်ားတြင္ဘဲမ်ား၊ ဘဲစာ-ေမွာ္ပင္ႏွင့္ငါးမ်ားကိ႐
ု ွာယူျခင္း၏အခန္းက႑(The
Role of Scavenging Ducks, Duckweed and Fish in Integrated Farming Systems in Vietnam) (အက္ဖ ေအ အို မွတ္တမ္း)တြင္
လည္းၾကည့္ပါ။ http://www.fao.org/ag/aga/agap/frg/conf96.pdf/men.pdf.

ေျခာက္ေသြ႔ေသာကုန္းေျမသီးႏွံထုတ္လုပ္ျခင္းကုိ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳလုပ္ျခင္း။
အာ႐ွတိုက္အပူပိုင္းေျခာက္ေသြ႔ေဒသ႐ွိလယ္ယာေျမအေသးစားပိုင္ဆိုင္ေသာလယ္သမားအမ်ားစုသည္ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ကုန္း
ေျမသီးႏွံထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ဆက္ႏယ
ြ ္မႈ႐ွိသည္။ ၎တို႔သည္အားထားႏိုင္ျခင္းနည္းေသာ ရာသီအလိုက္မိုး႐ြာသြန္းမႈမ်ား၊ မၾကာ
ခဏျဖစ္ေပၚေသာမိုးေခါင္ျခင္းႏွင့္ျပင္းထန္စာြ ႐ြာေသာမိုးေၾကာင့္ေျမညံ့ဖ်င္းျခင္းတို႔ကိုခံုခံႏိုင္သည့္အင္အားအထူးနည္းပါးသည္။
ေျခာက္ေသြ႔ေသာကုန္းေျမသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈစနစ္မ်ားတြငဒ
္ ဏ္ခံႏင
ို ္မႈကိုတည္ေဆာက္ရန္ႏင
ွ ့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကိုေလ်ာ့နည္းေစ
ရန္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားတြင္ျပင္ထံေသာမိုးမ်ားေၾကာင့္တုိက္စားျခင္းကိုနည္းသြားေစရန္

ေျမဆီလႊာထိန္း

သိမ္းျခင္းပါ၀င္သည္။ ဆက္ႏယ
ြ ္ေနေသာ အီးစီအိပခ
္ ်္အိုမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ေအာက္ပါတို႔တင
ြ ္ၾကည့္ပါ။
•

•

ညံ့ဖ်င္းေျမမ်ားကိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ျပဳလုပ္ျခင္း(အီးစီအိပခ
္ ်္အို

အေကာင္းဆံုးက်င့္စဥ္မ်ားမွတ္တမ္း)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F267E2F9-644D-46CF-8ADB213667181889/BPN_1_Improving_Degraded_Land--interactive.pdf
လယ္ယာေျမပ်ိဳးေထာင္ျခင္းအေလ့အထမ်ားအတြက္ အပင္မ်ားႀကီးထြားျခင္းဆိုင္ရာႏွငသ
့္ ိပၸန
ံ ည္းက်ေသာနည္းပညာမ်ား
(Vegetative and Agronomic Technologies for Land Husbandry)(အီးစီအိပခ
္ ်္အို အာ႐ွမွတ္တမ္းမ်ား#၈၉ စာမ်က္ႏွာ ၅)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn89.pdf

ထိုအျပင္ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈကိုကာကြယ္ရန္ျပန္လည္ထြန္ယက္ေသာအခါထည့္သည့္စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ား/ကာကြယ္ဖံုးအုပရ
္ ာတြင္
သံုးေသာအပင္မ်ားကိုစိုက္ျခင္းႏွင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာေျမဆီလႊာစိုထုိင္းမႈကိုအေထာက္အကူျပဳရန္

ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားတုိး

တက္ေစျခင္းသည္ မိုးေခါင္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုတားဆီးျခင္းအတြက္အကူအညီေပးသည္။GM/CC မ်ားသည္ ေျမဆီ
လႊာအေျခအေနႏွင့္

ေျမၾသဇာျပည္၀
့ ရန္အတြက္သာမက

ေပါင္းပင္ထိန္းသိမ္းရန္လည္းျပဳလုပ္သည္။

အေရွ့ေတာင္အာ႐ွ

တြင္စိုက္ပ်ိဳးေသာ ထိေရာက္မႈ႐ွိသည့္ GM/CCs အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ပဲပုဇြန္ (lablab bean (Lablab purpureus))၊ ပဲယဥ္း (rice bean
(Vigna umbellata))၊ ပဲလန
ြ ္း (blackpea/cowpea (Vigna unguiculata))ႏွင့္ပဲတလတ္ (jack bean (Canavalia ensiformis))
တို႔ျဖစ္သည္။ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေအာက္ပါတို႔ကိုၾကည့္႐ႈပါ။
•

ရည္႐ွည္တည္ၿမဲေသာကုန္းျမင့္လယ္ယာလုပ္ငန္းထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းအစဥ္စိုက္ပ်ိဳးေသာေတာင္ေပၚလယ္ယာမ်ားတြင္သီးႏွံလက္ဆင့္ကမ္းရန္အတြက္ ေျမၾသဇာရရန္ ျပန္
လည္ထန
ြ ္ယက္ေသာအခါထည့္သည့္စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ား/ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ေျမၾသဇာအတြက္စိုက္ေသာအပင္မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း
(Sustainable Upland Farming: The Use of Green Manure/Cover Crops for Relay Cropping in the Permanent Hill Fields

•
•

္ ်္အိုမွ ဆလိုက္ျဖင့္တင္ျပခ်က္မ်ား)
of Northern Thailand)(အီးစီအိပခ
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Green_Manure_Cover_Crops.pdf
ailand (ECHO Asia Notes)
ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းအစဥ္စိုက္ပ်ိဳးေသာ ေတာင္ေပၚလယ္ယာ မ်ားတြင္သီးႏွံလက္ဆင့္ကမ္းရန္အတြက္ ေျမၾသဇာရရန္
ျပန္လည္ထန
ြ ္ယက္ေသာအခါ

ထည့္သည့္စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ား/

ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ေျမၾသဇာအတြက္

စိုက္ေသာအပင္မ်ားကို

္ ်္အိုအာ႐ွ
အသံုးျပဳျခင္း (The Use of Green Manure/Cover Crops for Relay Cropping in Northern Thailand)(အီးစီအိပခ
မွတ္တမ္းမ်ား)http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/0ADF35ED-72B3-44AA92B5-D50F9B4A741D/EAN_10_-_July_2011.pdf
မီးမ႐ႈိ႕ေသာGM/CC အကၽြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္အျခားေသာ သီးႏွံမ်ားသည္ေျမ
ဆီလႊာမ်က္ႏွာျပင္ဖံုးလႊမ္းမႈကိုထိန္းသိမ္း၍ေျမဆီ

လႊာတိုးတက္ေစေသာ

ေအာ္ဂန
ဲ စ္ပစၥည္းမ်ားရႏိုင္မႈကိုတိုးေစသည္။ဤအရာသည္
ထိန္းသိမ္းျခင္းကိုတိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္

ေရခိုးေရေငြ႕

ကာဘြန္ကိုသီးျခားခြဲထုတ္ျခင္း

ျဖင့္

မိုးေခါင္ျခင္းကိုတားဆီးမည္။ (ယခင္ေဖၚျပထားေသာေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအၾကြင္း
အက်န္မ်ားကိုစီမံခန္႔ချဲြ ခင္းလင့္ခ္ကိုၾကည့္ပါ။
အခ်ိန္ႏွင့္မိုးေခါင္ေသာဒဏ္ခံႏိုင္ရန္အတြက္

မိုးေခါင္ျခင္းဒဏ္ခံ
ခႏ
ံ ိုင္ေသာ

လယ္ယာေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားကိုစိုက္ပါ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံသုေတသနအဖြဲ႔အစည္း (The International Crops
Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT)) မွ အေသးစား-လြင္တီးေခါင္ျပင္ အပူပိုင္း မ်ား (ICRISAT)
တြငဆ
္ င္းရဲျခင္းႏွငင
့္ တ္မတ
ြ ္ျခင္းကိုတိုက္ဖ်က္ရန္အေကာင္ဆံုးနည္းလမ္းမွာမိုးေခါင္ျခင္းခံႏိုင္ေသာလယ္ယာေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံ
အေျမာက္အမ်ားစိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ICRISAT ၏အဆိုတင
ြ ္ ေျမပဲ (ground nut (Arachis hypogaea))၊ ပဲစဥ္းငံု (pigeon
pea (Cajanus cajan))၊ပုလဲ လူးဆတ္ႏွံစားေျပာင္း (pearl millet (Pennisetum glaucum))၊ ကုလားပဲ (chickpea (Cicer
arietinum))ႏွင့္လူးဆပ္ႏွံစားေျပာင္း (sorghum (Sorghum bicolor)) ကိုဦးတည္၍ ေျပာျခင္းျဖစ္ သည္။အျခား ေသာမိုးေခါင္
ဒဏ္ခံပင္မ်ားတြင္ပေလာပီနံ (cassava (Manihot esculenta)) ပင္မ်ားႏွင့္ၾကက္ေမာက္ပန္းေစ့ (grain amaranth (Amaranthus
cruentus)) မ်ားပါ၀င္သည္။
အီးစီအိပခ
္ ်္အိုအာ႐ွတင
ြ ္မိုးေခါင္ျခင္းဒဏ္ခံႏိုင္ေသာေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္းမွီျငမ္းရန္မ်ားစြာ႐ွိသည္။ ဥပမာ•

အီးစီအိပခ
္ ်္အိုအာ႐ွ၏မ်ိဳးေစ့ဘဏ္မ-ွ ICARDA မွကုလားပဲေစ့(အီးစီအိခ်္အိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား#၁၀၈ စာမ်က္ႏွာ

•

၇)http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/Issue108.pdf
ေဟတီႏိုင္ငံတင
ြ ္လယ
ြ ္ကူေသာလူးဆပ္ႏွံစားေျပာင္းစူးစမ္းေလ့လာမႈမွသိ႐ွိရေသာအျမင္မ်ား(အီးစီအိပခ
္ ်္အို
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား #၉၅ စာမ်က္ႏွာ ၈)

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn95.pdf
•

မိုးေခါင္ေဒသလယ္လာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း- လြင္တီးေခါင္ျပင္ေဒသမ်ားအတြက္ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံႏွင့္နည္းပညာမ်ား
(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုနည္းပညာဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB174D9D8C3EDD4/DrylandFarming.pdf

•

ပေလာပီနသ
ံ စ္ဥသစ္ျမစ္မ်ားကိုအေရအတြက္တိုးျမင့္ျခင္း-အပင္မ်ား၏သြင္ျပင္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈကို တိုးတက္ေစ
္ ်္အို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား #၈၉ စာမ်က္ႏွာ ၂)
ေသာဓေလ့ထုံးစံနည္းပညာမ်ား(အီးစီအိပခ

•

•

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn89.pdf
ၾကက္ေမာက္ပင္-အေစ့ႏွင့္အသီးအ႐ြက္အမ်ိဳးအစားမ်ား(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုနည္းပညာဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB174D9D8C3EDD4/Amaranth_Grain_&_Vegetable_Types_[Office_Format].pdf
အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ၏ကုန္းျမင့္မ်ားတြင္ၾကက္ေမာက္ပင္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုနည္းပညာဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Amaranth_Potential_for_the_Highlands_of_Southeast_Asia.pdf.

ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္လံုေလာက္ေသာအ႐ွည္ကိုသစ္ေတာခုတ္ထင
ြ ္ျခင္းမျပဳဘဲေျပာင္းေ႐ႊ႕စိုက္ပ်ိဳးေသာေနရာတြင္ေျမဆီလႊာႏွင့္
ကာဘြန္ကိုသီးျခားခြထ
ဲ ားျခင္းကိုရည္႐ွည္တိုးတက္ေစျခင္း၊ ကုန္းျမင့္စပါးထုတ္လုပ္မႈေရ႐ွည္တည္တံ့ရန္အတြက္ပခ
ဲ ်ံဳပင္ မ်ားကို
အသံုးျပဳ၍ ေရတိုထန
ြ ္ယက္ၿပီးမစိုက္ေသာစနစ္ကိုတိုးတက္ေစျခင္းသည္အျခားေသာေ႐ြးရန္နည္းျဖစ္သည္။ဆက္ႏြယ္ေနေသာ
မွီျငမ္းခ်က္မွာ ကုန္းျမင့္စပါးအေျချပဳစနစ္မ်ားကိုတိုးတက္ေစရန္အတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္ေတာ
ေရးရာသုေတသနအဖြ႕ဲ အစည္းမွ ထုတ္ေ၀သည္။လာအိုႏိုင္င)ံ ျဖစ္သည္။
http://www.nafri.org.la/document/sourcebook/Sourcebook_eng/volume2/01_shortfallowalts_iuarp.pdf.
စပါးထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ပို၍စိတ္ခ်ႏိုင္ရန္ ကုန္းျမင့္မ်ားတြင္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ မည္သည့္
ေနရာတြင္မဆို မိုးေရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ကြန္တိုမ်ဥ္းကဲ့သို႔ေတာင္ေစာင္းအတိုင္း စိုက္ပ်ိဳး
ေသာ ေလွကားထစ္စပါးစိ
စပါးစိုက္ေသာလယ္
သာလယ္ကြက္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းကိုျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစား
သင့္သည္။စားနပ္ရိကၡာလံုျခံဳမႈ၊ လယ္သမားမ်ားအသက္ေမြးမႈႏွင့္စီပြားေရးမ်ား (တည္
ၿငိမ္ ေသာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသိ႔ု ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည္N
့ AFRIကုန္းျမင့္မ်ားမွ
ဆက္ လက္ေဆာင္႐ြက္သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွအခန္း)
http://www.nafri.org.la/document/uplandproceedings/24_rice_pandey.pdf.

ရာသီဥတုအလြန္ျပင္းထန္ေသာအခ်ိန္ကာလအတြင္းေကာက္ပဲသီးႏွံလံုး၀ဆံုး႐ႈံးျခင္းမွကာကြယ္ရန္မိုးေရေသာက္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေ
သာလယ္ယာအမ်ိ
အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလု
္စုက
ိ ္ပ်ိဳးျခင္
္ န္အတြက္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
းျပဳလုပစိ
းျခင္းသည္ဒဏ္ခံႏိုငရ

ဥပမာ-အေ႐ွ႔ေတာင္အာ႐ွ

ေတာင္ေပၚလယ္ယာမ်ားတြင္ ေတာင္ေပၚစပါး၊ (ေျမေခြးအမွီး)လူဆပ္ႏွံစားေျပာင္း၊ လူးဆပ္ႏွံစားေျပာင္းႏွင့္အျခားေသာ ေကာက္
ပဲသီးႏွံမ်ားကိုေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးသည္။
ထိုနည္းတူစာြ အဓိကထုတ္ေသာႏွစ္႐ွညခ
္ ံေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားႏွငအ
့္ မ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကိုအေလးထားသင့္သည္။

ေရ

႐ွည္တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္မိမိအတြက္လံုေလာက္ျခင္းကိုရည္႐ြယ္ထားသည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးေဂဟစနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပညာ႐ွင္
အဲရစ္ တြမ္မီယာ (Eric Toensmeier) အဆိုအရဤေကာက္ပဲသီးႏွံအမ်ိဳးအစားမ်ားထဲတင
ြ ္အႏွံမ်ား၊ ပဲေတာင္(့ ေျခာက္ေသာ ပဲ
မ်ား)၊ အခြံမာသီး၊ ေျခာက္ေသာသီးေတာင့္မ်ား၊ ကစီဓါတ္မ်ားေသာအသီးမ်ား၊ အဆီေစ့မ်ားႏွင့္ဥျမစ္မ်ားပါ၀င္သည္။
ႏွစ္႐ွညခ
္ ံအပင္မ်ားသည္ ကာဘြန္ကိုသီးျခားခြထ
ဲ ုတ္ျခင္း၊ ေတာင္ေစာင္းမ်ားကိုတည္ၿငိမ္ေစျခင္းႏွင့္ေျမဆီလႊာကိုမထြန္ယက္
ေသာႏွစ္႐ွညခ
္ ံသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသည့္စနစ္၏အပိုင္းအျဖစ္ တစ္ၿပိဳင္နက္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အဓိကစားသံုးထုတ္လုပ္သည့္ႏွစ္႐ွညခ
္ ံ
ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ထပ္ေဆာင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေအာက္ပါမွီျငမ္းခ်က္မ်ားတြင္ၾကည့္ပါ။

•

•

Toensmeier ၏ကမၻာ၏အဓိကစားသံုးထုတ္လုပ္သည့္ႏွစ္႐ွညခ
္ ံေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ား
http://www.perennialsolutions.org/perennial-farming-systems-organic-agriculture-edible-permaculture-erictoensmeier-large-scale-farmland.html
အီးစီအိပခ
္ ်္အို၏ငွက္ေပ်ာသီး၊ အုန္းသီးႏွင့္ပိႏၷသ
ဲ ီး (အီးစီအိပခ
္ ်္အိုနည္းပညာမွတ္တမ္းမ်ား)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB174D9D8C3EDD4/Banana_Coconut_&_Breadfruit.pdf.

ႏွစ္႐ွညခ
္ ံပင္မ်ားတြင္

ဇီ၀ကြျဲ ပားေသာသစ္
ုး
ပားေသာသစ္ေတာႏွင့္လယ္ယာေရာေႏွ
ာေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးေသာစနစ္မ်ားအားလံ
်ား

လိုအပ္ေသာဖြ႔စ
ဲ ည္းသည့္

အပိုင္းအားလံုးပါ၀င္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာစနစ္မ်ားသည္ရာသီပင္ႏွင့္ႏွစ္႐ွည္ခံ သီးႏွံ
ပင္မ်ား

ကိုစနစ္တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာစိုက္ေသာဓေလ့ျဖင့္စိုက္ေသာသီးႏွံပင္မ်ား

(မ်ိဳးကြတ
ဲ စ္မ်ိဳးတည္းကိုသာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ား) ထက္မ်ားစြာပို၍ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္သည္။
တြမ္မီယာ၏အဆိုအရထိုသီးႏွံမ်ိဳးသည္ကာဘြန္သီးျခားခြဲထုတ္ျခင္းပိုနည္း၍ ပင္ဖ်က္
ပိုးမ်ားႏွင့္လြန္ကေ
ဲ သာရာသီဥတုမ်ားကိုရင္ဆိုင္ရာတြင္အားနည္းသည္။ သစ္မဟုတ္
ေသာသစ္ေတာမွရေသာပစၥည္းမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမ်ား - ဇီ၀ကြဲျပားျခင္း၊ ထုတ္လုပ္
ႏိုင္ျခင္း၊ ဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္ႏွင့္ကာဘြန္ခြဲျခားႏိုင္ျခင္းမ်ားကိုေပးေသာ သစ္ေတာႏွင့္လယ္
ယာေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးေသာ

စနစ္္မ်ားသည္အာ႐ွတိုကအ
္ တြကအ
္ လြန္တန္ဖိုးျမင့္မား

သည္။ ထပ္ေဆာင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ေအာက္ပါတို႔ကိုၾကည့္ပါ။
•

သစ္ေတာႏွင့္လယ္ယာေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးေသာစနစ္၏အေျခခံသေဘာတရားမ်ား(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုနည္းပညာမွတ္တမ္းမ်ား)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB174D9D8C3EDD4/Agroforestry_Principles_[web_format].pdf

•

ကုန္းျမင့္လယ္ယာမ်ားအတြက္

သစ္မဟုတ္ေသာသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိုအေျချပဳေသာသစ္ေတာႏွင့္

္ ်္အိုမဆ
ွ လိုက္ျဖင့္တင္ျပခ်က္မ်ား)
လယ္ယာေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးေသာစနစ္မ်ား(အီးစီအိပခ

•

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Agroforest_Options.pdf
ေျမာက္ပိုင္းလာအိုႏိုင္ငံ၏မူရင္းသစ္ေတာႏွင့္လယ္ယာေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးေသာအေလ့အထားမ်ား(ႏိုင္ငံေတာ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္

•

သစ္ေတာေရးရာသုေတသနအဖြ႕ဲ အစည္းမွထုတ္ေ၀သည္။လာအိုႏိုင္င)ံ http://www.nafri.org.la/document/sourcebook/
Sourcebook_eng/volume2/26_AFsurvey_Lsuafrp.pdf
ရည္႐ွည္တည္ၿမဲေသာကုန္းျမင့္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးတိုးတက္ရန္ NTFP - အျချပဳခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား(ႏိုင္ငံေတာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္ေတာ
ေရးရာသုေတသနအဖြ႕ဲ အစည္းမွထုတ္ေ၀သည္။လာအိုႏိုငင
္ )ံ http://www.nafri.org.la/document/sourcebook/Sourcebo
ok_eng/volume2/22_ntfps_sounthone.pdf.

သစ္သီးပန္းမန္စိုကပ်ိ
္ပ်ိဳးစနစ္မ်ားကိ
မ်ားကိုရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳလုပ္ျခင္း၊
မ်ား
အေသးစားပိုင္ဆိုင္ေသာသစ္သီးပန္းမံစိုက္ပ်ိဳးစနစ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္အလြန္အမင္းထြန္ယက္ စိုက္ပ်ိုး
ေသာၿခံမ်ားသို႔မဟုတ္ကန္႔သတ္မႈ႐ွိေသာသစ္သီးၿခံမ်ားျဖစ္ၿပီး ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး သည့္စနစ္မ်ား ထက္စာလွ်င္
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကိုအမ်ားျဖင့္ပို၍ဦးတည္ႏိုင္၍အေကာင္အထည္ေဖၚရန္အဆင္ သင့္ျဖစ္သည္။အေသးစားပိုင္ဆိုင္ေသာ
သစ္သီးပန္းမန္စိုက္ပ်ိဳးစနစ္မ်ားတြင္ ဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကိုေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္အႀကံျပဳေသာခ်ဥ္း ကပ္နည္း
မ်ားထဲတင
ြ ္ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။

(၁)ႏွစ္႐ွညခ
္ ံသီးႏွံပင္မ်ားႏွငအ
့္ မ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊

(၂)

ေရရ႐ွိမႈကိုတုိးတက္

ေစျခင္း၊ (၃) ေရထိန္းသိမ္းသည့္ပမာဏ ႏွင့္ေျမဆီ၏ေျမာင္း မ်ားကိုပိုေကာင္းေစျခင္း၊ (၄)သစ္သီးပန္းမံစိုက္ပ်ိဳး စနစ္မ်ား စို စြတ္
သို႔မဟုတ္ေရလႊမ္းေျမမ်ားတြင္ သီးပန္းမံစိုက္ပ်ိဳးစနစ္ မ်ားျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း။

အစဥ္မျပတ္
မျပတ္ထုတ္လုပ္စိုက္ပ်ိဳးေသာဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားႏွင့္အသီးမ်ားအတြက္ႏွစ္ႏွစ္ခံပင္မ်ားႏွငအမ်ိ
့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ စိုက္ျခင္း
သစ္သီးျခံမ်ားတြင္ လက္႐ွိ႐ွိေနေသာႏွစ႐
္ ွညခ
္ ံပင္မ်ားသည္မိုးေခါင္ျခင္းကိခ
ု ုခံႏိုင္မႈကိုေပးၿပီးသားျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အသီး
ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္

အျခားေသာထုတ္ကုန္မ်ား၏အရင္းအျမစ္အျဖစ္ႏွစ္႐ွညခ
္ ံသီးႏွံပင္မ်ားကိုပိုမိုခိုင္မာေသာအေလးထား

မႈျပဳရန္စိုက္ပ်ိဳး ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္သားမ်ားသည္အမ်ားသိရန္အတြက္ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္မည္။ နက္စြာအျမစ္တြယ္၍မိုးေခါင္ေသာဒဏ္
ကိုခံႏိူင္ေသာေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားသည္အနည္းငယ္သာလိုသည္။

ဤသိ႐
ု႔ ိွပါက ေရးသြင္း

စိုက္ပ်ိဳးလွ်င္

တႏွစ္ပတ္လံုးထုတ္

လုပ္ေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကိုေပးသည္။
ႏွစ္႐ွည္ခံဟင္သီးဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ပင္မ်ားျဖစ္
်ား သည့္ ဒန္႔သလြန္ပင္(moringa (Moringa oleifera))၊ ကတြတ္ပင္(katuk (Sauropus
androgynous))၊အညြန္႔အနီေရာင္သဖန္းသီး(Ficus

virens)၊မန္က်ည္း(tamarind

(Tamarindus

indica))

ႏွင့္

ႏြယ္ေသာ

ဆူးပုတ္Acacia pennata တို႔သည္စားႏိုင္ေသာအ႐ြက္ႏုမ်ားထြက္၍စားသံုးႏိုငသ
္ ည္။ဆက္ႏြယ္ေနေသာအြန္လိုင္းမွီျငမ္းမ်ားကို
ေအာက္ပါတို႔တင
ြ ္ၾကည့္ပါ။
•

ဒန္႔သလြန္ပင္(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုနည္းပညာမွတ္တမ္းမ်ား)http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/c
ollection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB1-74D9D8C3EDD4/Moringa_Tree.pdf

•

ခ်ယာပင္

•

(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုနည္းပညာမွတ္တမ္းမ်ား)http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/49B
3D109-0DE9-458E-915B-11AAF1A67E20/Chaya.pdf
စာ႐ိုပတ္စ္ အန္ၿဒိဳဂ်ီနပ္စ္ (Sauropus androgynus) ခါတြတ/္ ခ်ိဳေသာအ႐ြက(္ Katuk) - အီးစီအိပခ
္ ်္အို၏ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္မွ -

•

•

္ ်္အိုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား)
အဟာရပါ၀င္ေသာႏွစ္႐ွညခ
္ ံပင္အစိမ္း (အီးစီအိပခ
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn90.pdf
ႏွစ္႐ွညခ
္ ံဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ပင္မ်ား၏အားသာခ်က္မ်ား (အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/Issue107.pdf

အ႐ြက္မ်ား၊

အညြန္႔မ်ားႏွင့္အတြင္းသားမ်ား-ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၏ႏွစ္႐ွညခ
္ ံဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ပင္မ်ားသို႔လမ္းညႊန္အခ်ိဳ႕

(ယူအန
ဲ ္ဒီဖီႏွင့္အီးစီအိပခ
္ ်္အို ဆလိုက္ျဖင့္တင္ျပေသာမွတ္တမ္းမ်ား)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Leaves,_Shoots_and_Hearts.pdf
•

မိုးရာသီတေလွ်ာက္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ထုတ္လုပ္ျခင္း(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုအာ႐ွ မွတ္တမ္းမ်ား)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Vegetable_Production_Throughout_the_Rainy_Season.pdf.

တႏွစ္ပတ္လံုးထြက္ေသာအသီး- ငွက္ေပ်ာသီး(Musa acuminata)၊မာလကာသီး(Psidium guajava)၊
guajava)၊

ပိႏသ
ၷဲ ီး(Artocarpus

heterophyllus)ႏွင့္တလည္းသီး

(Punica

granatum)

သေဘၤာသီး(Psidium

တို႔သည္တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

အသီး

သီးသည္။တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအဟာရအတြက္ရာသီေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားအစားဤကဲ့သို႔ေသာအပင္မ်ားကိုအသံုးျပဳစို္က္ပ်ိဳးသင့္သည္။
အျခခံက်ေသာအပူပိုင္းေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကိုေအက္ပါတို႔တင
ြ ္ၾကည့္ပါ။
•

အသစ္ေသာေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံကိုမိတ္ဆက္ျခင္း - အာဖရိကအလယ္ပိုင္းမွအေတြ႔အႀကံဳ
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB174D9D8C3EDD4/TN_68_Introducing_a_New_Fruit_Crop.pdf

•

ပူေႏြးေသာရာသီမွသစ္သီးမ်ား (အြန္လိုင္းမွ ဂ်ဴလီယာ ေမာ္တန္၏အေကာင္းဆံုးမ်ားေပးျခင္း)
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/index.html

တိုးပြားလာေသာအပူ
းလာေသာအပူပိုင္းဇံုမ်ားအတြက္သစ္သီး
အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔က၎
ို တို႔၏

အေျခအေနႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြၢ႐ိွ

သည့္စိုက္ပ်ိဳးေရး႐ွိေသာ အငယ္စား-ေျခာက္ေသြ႔လင
ြ ္တီးေခါင္ျပင္သို႕မဟုတ္ လြင္တီး
ေခါင္ျပင္မ်ား ဟုမွတ္ယူၾကသည္။ အျခားေသာ ပို၍ေသးငယ္သည့္အာ႐ွအပူပိုင္းေဒသ
အစိတ္အပိုင္းမ်ား-ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အင္ဒိုနီ႐ွားႏိုင္ငံ
ႏွင့္ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံတို႔၏အခ်ိဳ႕အပိုင္းအပါအ၀င္တို႔ကို အပူပိုင္းဇံုမ်ားဟုအတန္း အစားခြဲ
သည္။ ေျခာက္ေသြ႔ေသာေနရာမ်ားသည္ပို၍ ပင္ပူလာမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေသာေၾကာင့္
ေျခာက္ေသြ႔ေသာအေျခအေနတြင္ေအာင္ျမင္ေသာသီးပင္မ်ား

-

ကႏၱာရသံပုရာ

(desert lime (Citrus glauca))၊ တယ္သီး (fig (Ficus carica))၊ နဂါးေမာက္သီး(Dragon fruit (Hylocereus undatus)) စြန္ပလြန္သီး
(date palm (Phoenix dactylifera))၊ စြန္ပလြန္အနီ (jujube (Ziziphus mauritiana)) မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးရန္စဥ္းစားသင့္သည္။
ဤေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအမ်ားႏွင့္ဆက္ႏယ
ြ ္ေနေသာ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ပူေႏြးေသာအပိုင္း၏အပင္မ်ား (Fruits
of Warm Climates) တြင္ၾကည့္ပါ။
မိုးေခါင္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းေစ
ေစရန္အိမ္ၿခံမ်ားအတြက္ေရရ႐ွိမႈကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း၊
အာ႐ွတခြင္႐ွိဆင္းရဲေသာလူထုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားစြာတို႔သည္ အဆင္ေျပလက္လွမ္းမွီသည့္တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးရႏိုင္သည့္ ေသာက္ေရ
ႏွင့္အေသးစားစိုက္ပ်ိုဳးေရးႏွင့္ဥယ်ဥ္မ်ားအတြက္ေရနည္းပါးေနေသးသည္။ေရကိုပို၍အဆင္သင့္ရႏိုင္ရန္

လုထုေရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအား

ထုတ္မႈမ်ားသည္အမ်ားအားျဖင့္စီးပြားေရးတြငအ
္ စုပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္စတင္ပူးေပါင္းေသာနည္းသည္အလြန္

ေကာင္းေသာနည္း

ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသခံလိုအပ္မႈမ်ား၊

ေဒသ႐ွိအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကး၊လူထုႏွင့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားစသည္တို႔

အေပၚတြင္

မူတည္၍ေရအရင္းအျမစ္အားထုတ္မႈမ်ားတြင္ေအာက္ပါတို႔ကိုတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ပါ၀င္ႏိုင္သည္။
•

လူထုေတာင္ေပၚေရသိုေလွာင္သယ
ြ ္ယူေသာစနစ္မ်ား

•

ေက်း႐ြာေရတြင္းမ်ားႏွင့္ေရစုပ္စက္မ်ား

•

အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ဥယ်ဥ္မိုးေရသိုေလွာင္ေသာစနစ္မ်ား

•

ေရသိုေလွာင္ရန္ကန္မ်ားႏွင့္အျခားေသာေရသိုေလွာင္ႏိုင္သည့္စည္္မ်ား

ထို႔ျပင္ ေရရ႐ွိႏိုင္မႈကိုေအာက္ပါတို႔မွတဆင့္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မည္။
•

လူအားကိုအသံုးျပဳေသာေရစုပ္စက္

•

ဆီ/ေရအား(အရည္ဖိအား)ကိုအသံုးျပဳေသာေရစုပ္စက္

•

အိမ္လုပ္ ပီဗီစ
ြ ီ ေရစုပ္စက္ မ်ား

•

အပင္ေျခရင္းသို႕တျဖည္းျဖည္းေရသြင္းျခင္း

•

အေသးစားေရျဖန္းကရိယာမ်ား

•

ေရပိုက္ႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ေရေလာင္းပံုးႏွင့္လက္ျဖင့္သတိျပဳ၍ ေလာင္းျခင္း

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာအခါတိုင္းတြင္

ေက်း႐ြာေရတြင္းမ်ား၊

ေရစုပ္စက္မ်ားႏွင့္ေရေလွာင္ေသာေနရာမ်ားတို႔၏အနီးတြင္ထားသည့္

အျပင္ဘက္႐ွိအ၀တ္ေလွ်ာ္ဖတ
ြ ္ ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ေရခ်ိဳးသည့္ေနရာမ်ားကဲ့သို႔ေသာအစဥ္
အစဥ္မျပတ္စိုစြတ္ေသာေနရာမ်ားအနီ
းတြင္
သာေနရာမ်ား
ဥယ်ာဥ္မ်ားကို တည္ေဆာက္သင့္သည္။ ဥယ်ာဥ္ကိုသဘာ၀အေလ်ာက္ရာသီ
ရာသီအလိ
အလိက္
ုကစိ
္စုစ
ိ ြတ္ေသာေနရာမ်ား(႐ႊ
ံ ိုင္မ်ား၊ ေရစီး
သာေနရာမ်ား ႔အ
ေျမာင္းမ်ား၊

ဂါလီမ်ားႏွင့္

စိုေသာ-ရာသီေခ်ာင္းမ်ား)

တို႔တြင္ထားရွိျခင္းသည္

ေျခာက္ေသြ႔ေသာရာသီဥတုတင
ြ ္

ဟင္း႐ြက္မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးရန္တိုးခ်ဲ႕ေသာအခါ၌ စိုစတ
ြ ္မႈ႐ိွရန္ကူညီႏိုင္မည္။
ဆက္ႏယ
ြ ္ေနေသာအြန္လိုင္းမီွျငမ္းခ်က္မ်ားတြင္ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
•

အေသးစားလူထုေရေပးျခင္းမ်ား (ITACA မွကမ္းလွမ္းသည္။အင္တာနက္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းပညာကို စုစည္း
ထားေသာအင္းတာနက္) ဤျပည့္စံုေသာ ပီဒီအက္ဖ္တင
ြ ္ မိုးေရသိုေလွာင္ျခင္း၊ စမ္းေရကိုစုတ္ယူျခင္း၊ ေရတြင္းႏွင့္

ဟင္းသီး

အေပၚယံေရမ်က္ႏွာျပင္မ်ားစသည္တို႔ပါ၀င္သည့္ ေရအရင္းအျမစ္ေခါင္းစဥ္အေျမာက္အမ်ားပါ၀င္သည္။ ေရအရည္

•

အေသြးႏွင့္ကုစားျခင္းလည္းပါ၀င္သည္။
http://www.itacanet.org/doc-archive-eng/water/small-community-water-supplies/small-community-watersupplies.pdf
ေတာင္ေပၚေရစုေဆာင္းသြယ္ယူေသာစနစ္၏ဖြ႕ဲ စည္းပံု (ITACA မွကမ္းလွမ္းသည္- မိသားစု ၃၂ စုအားေတာင္ေပၚ

•

ေရစုေဆာင္းသြယ္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းအေသးစိတ္ကိုအြန္လိုင္းဓါတ္ပံုဂရပ္ဖစ္မ်ားျဖင့္ေဖၚျပထားသည္။
http://www.itacanet.org/anatomy-gravity-flow-water-system/
မာရီဘာေရစုပ္စက္မ်ား(ထိုင္းႏိုင္ငံအေျချပဳကုကၠိဳပင္ေဖါင္ေဒး႐ွင္း(Raintree Foundation)ႏွင့္ပူးေပါင္း၍) မွအစီအစဥ္
မ်ားႏွင့္ဆ/ီ ေရအား (အရည္ဖိအား)ကို အသံုးျပဳေသာေရစုပ္စက္ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာအျခားေသာအခ်က္
အလက္မ်ားကိုကမ္းလွမ္းသည္။http://www.meribah-ram-pump.com/index.php?id=35.

ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ဆက္ႏယ
ြ ္ေနေသာ အြန္လိုင္းအီးစီအိပ္ခ်္အိုမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
•

သဲဆည္မ်ားအားျဖင့္ေရသိုေလွာင္ျခင္း(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား#၁၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/Issue111.pdf

•

ခ်ိဳးေရ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္ေရ၊ ပန္းကန္ေဆးေရစသည္တို႔မွက်န္ေသာေရႏွင့္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း

•

(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား#၈၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၁)
http:// c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn88.pdf
ေရငံေသာေရျဖင့္ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား#၅၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၄)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn57.pdf
ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးရန္နက္ေသာပိုက္ျဖင့္ ျဖည္းညွင္းစြာေရခ်ေသာစနစ္ (အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား#၉၇၊ စာမ်က္ႏွာ

•

•

•

•

•

•

၃ႏွင၄
့္ )http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn97.pdf
ေဟတီႏိုင္ငံတင
ြ ္အေသးစားေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာက်ိဳးပမ္းမႈမ်ား(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား#၇၉၊ စာမ်က္ႏွာ၅)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn79.pdf
အေသးစားေရသိုေလွာင္ျခင္း(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား#၆၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn63.pdf
တိုးတက္သည့္အသစ္ေသာႀကိဳး၀ါ႐ွာေရစုပ္စက္မ်ား(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား#၉၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၂)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn97.pdf
၀စ္ခ္ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား#၁၁၅၊ စာမ်က္ႏွာ၄)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn_115.pdf
လက္တူးေရတြင္းမ်ား-အီးစီအိပခ
္ ်္အိုမွတဆင့္ http://www.echobooks.org/SearchResults.asp?
Search=Hand+Dug+Wells မွမွာယူႏိုင္ေသာ မွွီျငမ္းစာအုပ္

•

ပီဗီစ
ြ ီ လက္ေရစုပ္စက္မ်ား(အီးစီအိပခ
္ ်္အို ဆီေလ်ာ္ေသာနည္းပညာမွတ္တမ္း)

•

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/B7F86DC3-439D-4486-A7B41057664DB7E0/PVC_Hand_Pumps.08.pdf
ပီဗီစ
ြ ီ ေရစုပ္စက္မ်ား(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုနည္းပညာမွတ္တမ္း)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/B7F86DC3-439D-4486-A7B41057664DB7E0/PVC_Water_Pumps.pdf

ေရထိန္းသည္စြ
့စမ
ြ ္းရည္ႏွ
ႏင
ွ ့္ေျမေျမာင္
္သည္စနစ္
့စနစ္ကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း
ျမေျမာင္းသြယသည္
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားသည္

အမ်ိဳးအစားညံ့ေသာႏွင/့္ သို႔မဟုတ္သဲမ်ားစြာပါေသာ

ေျမဆီလႊာမ်ားတြင္႐ွိေနႏိုင္၍

၎သည္ေရထိန္းသိမ္းသည့္စမ
ြ ္းရည္နည္းျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္။ သို႔မဟုတ္ဥယ်ာဥ္ေျမမ်ားသည္႐ႊံေစးမ်ား၍ညံ့ေသာေျမာင္းသြယ္
စနစ္ကိုျဖစ္ေစသည္။

သစ္သီး၀လံမ်ားႏွင့္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္လံုေလာက္ေသာေရရ႐ွိေရးအတြက္

အာမ

ခံႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါေျမဆီတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကိုစဥ္းစားသင့္သည္။
•

ေျမဆီလႊာေလ၀င္ေလထြက္၊

ေရထိန္းစြမ္းအားႏွင့္ေျမၾသဇာမ်ားအတြက္ေျမဆီေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္ ေျမ

ေဆြးျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။
•

ေျခာက္ေသြ႔ေသာအခ်ိန္ကာလတြင္ ေျမဆီစိုထိုင္းမႈထား႐ွရ
ိ န္ႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကို
ေအးျမေစရန္ သစ္႐က
ြ ္ႏွင့္ေကာက္႐ိုးကဲ့သို႔ေသာေဒသတြင္ရႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္
ဖံုးအုပ္ပါ။

•

ေျမာင္းမ်ားေၾကာင့္ျပႆနာျဖစ္ေသာေနရာႏွင့္အခ်ိန္တင
ြ ေဘာင္
္ေဘာင္မ်ားကိုျမွင့္ပါ။

•

ေရရ႐ွိမႈအခြင့္အလမ္းနည္းေသာေခ်ာက္ေသြ႔ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေျမဆီစိုထိုင္းမႈ
အမ်ားဆံုးျဖစ္ေစရန္ဇိုင္အေပါက္မ်ား((zai holes)) မ်ားထဲတင
ြ ္အပင္မ်ားကို စိုက္
ပါ(အေပါက္ကို အနည္းငယ္ျခား၍ေျမေဆြးျဖင့္ေျမၾသဇာေကာင္း ေစပါ)။

•

အပင္သစ္
သစ္ငယ္
ငယ္မ်ားကိုပူေသာေနမွအရိ
အရိပ္ေပးပါ။
ပးပါ

ဥယ်ာဥ္ေျမမ်ားကိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာအြန္လိုင္းမွီျငမ္းခ်က္မ်ားတြင္ေအာက္ပါတိ၀
ု႔ င္သည္။
•

ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံတင
ြ ္အိမ္လုပ္ဥယာဥ္မ်ားအတြက္လက္စြဲစာအုပ-္ ဟယ္လင္ကဲလားအင္တာနယ္႐ွင္နယ္မွ အခမဲ့ ေဒါင္း
လုတရ
္ ရွိနိုငသ
္ ည္။

ဤျပဌာန္းစာအုပ္သည္အာ႐ွအပူပိုင္းအတြက္အလြန္ေကာင္းေသာ

ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ဥယ်ာဥ္

စိုက္

ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ မွီျငမ္းစာအုပ္ျဖစ္၍ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ား၊ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင၊့္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဖံုးအုပ္ျခင္းစသည္တို႔
ႏွင့္ဆီေလ်ာ္ေသာလက္ေတြ႔က်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျခားေသာေျခာက္ေသြ႔ရာသီနည္းဗ်ဴဟာမ်ား စသည္
တို႔ပါ၀င္သည္။ http://www.hki.org/research/Home%20_Gardening_Cambodia.pdf
ဖံုးအုပ္ျခင္းျဖင့္ကာကြယ္ျခင္းအပိုင္းမ်ားပါေသာအီးစီအိပခ
္ ်္အိုမွီျငမ္းခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါတို႔ျဖစ္သည္။
•

႐ိုးလင္း ဘန္(႔ ခ်) (Roland Bunch)၏ေဆာင္းပါး-အဟာရပမာဏသို႔မဟုတ္အဟာရ ရ႐ွိမအ
ႈ ခြင့္အလမ္း? (Nutrient

•

Quantity or Nutrient Access?)(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မွတ္တမ္းမ်ား#၇၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn74.pdf
ေဒါင္း ဘာခဲလား(Dawn Berkelaar’s)၏ေဆာင္းပါး- အာဖရိကေတာင္ပိုင္းတြင္ေအာင္ျမင္ေသာလယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳး

ျခင္းအတြက္ခ်ဥ္းကပ္မႈ (A Successful Approach to Field Cropping in Southern Africa)

•

(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား#၉၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၁)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn98.pdf
ဒယ္နီ ဘလင္(့ Danny Blank)၏ေဆာင္းပါး-မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္႐ွိအသက္႐ွင္မႈကိုအျမင္သစ္ျဖင့္ၾကည့္ျခင္း(A Fresh Look at

Life Below the Surface)(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား#၉၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn96_for_web.pdf
စဥ္းစားရန္အျခားေသာဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိသည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈမွာ ဘိုင္အိုခ်ာျဖစ္
်ာ သည္။ ၎သည္ အဟာရႏွင့္ေရကိုထိန္းထားရန္ ကူညီ
ေသာညက္စာြ ႀကိတ္ထား၍ျမင့္မားစြာစိမ၀
့္ င္ႏိုင္ေသာမီးေသြးျဖစ္သည္(International Biochar Initiative)။ ဘိုင္အိုခ်ာတြင္ ႐ွိေသာ
ကာဘြန္သည္ညံ့ဖ်င္းလာျခင္းကိုခံႏိုင္၍ေျမဆီလႊာမ်ားထဲတင
ြ ္ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာသို႔မဟုတ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကာဘြန္မ်ားကို
သီးျခားခြထ
ဲ ားႏိုင္သည္ဟုတင္ျပသည္။အီးစီအိပခ
္ ်္အိုအာ႐ွသည္ဘိုင္အိုခ်ာ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို၎၏မ်ိဳးေစ့ဘဏ္႐ွိထုတ္
လုပ္ေသာေျမကြက္ငယ္မ်ား တြင္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္လ်က္႐ွိသည္။မိုး႐ြာေသာရာသီကိုေစာင့္ ေနေသာလမ္းအစ (အီးစီ အိပ္ခ်္
အိုအာ႐ွဘေလာက္)၊ဘိုင္အိုခ်ာေလ့လာမႈအတြက္ျပင္ဆင္ျခင္းhttp://sustainabilityquest.blogspot.com/2012/ 06/preparingfor-biochar-study.html.

တြင္ၾကည့္ပါ။

ဘိုင္အိုခ်ာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္း၊

ေျမဆီအေျခအေနအေပၚတြင္

၎၏

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ေျမၾသဇာေကာင္းေစျခင္း၊ ၎၏ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အ
ခ်က္အလက္မ်ားကိုေအာက္ပါလင္(့ ခ)မ်ားတြင္ၾကည့္ပါ။
•

ယူဘီအိုင္ http://www.biochar-international.org/regional/ubi

•

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘိုင္အိုခ်ာအစပ်ိဳးျခင္းhttp://www.biochar-international.org/

•

ဘိုင္အိုခ်ာ-မိုင္ခ႐ုဘ္မ်ားအတြက္ေအာ္ဂန
ဲ စ္အိမ္ (အီးစီအိခ်္အိုအာ႐ွမွတ္တမ္းမ်ား)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Biochar-An_Organic_House_for_Soil_Microbes.pdf.

စိုစတ
ြ ္ သို႔မဟုတ္ ေရလႊမ္းေသာေဒသမ်ားတြ
္သစ္သီးပန္းမန္စိုက္ပ်ိဳးခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားေရေပၚဥယ်ာ
ေသာေဒသမ်ားတြငသစ္
မ်ားေရေပၚဥယ်ာဥ္
ရေပၚဥယ်ာဥ္မ်ား
ဘဂၤလာေဒ့(႐ွ)ႏိုင္ငံတင
ြ ္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္
´လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း(Practical Action)´မွ

ေဗဒါကိုစုေဆာင္းအသံုးျပဳ၍

႐ွစ္မီတာအ႐ွည္ႏွင့္တစ္မီတာအက်ယ္႐ွိေရေပၚတြင္ေပၚေသာေဖါင္မ်ားတြင္ တည္
ေဆာက္ေသာေရေပၚဥယ်ာဥ္မ်ားကို အမ်ားသိေစရန္ျပဳလုပ္လ်က္႐ွိသည္။ ေဖာင္
တစ္ခုစ၏
ီ အေပၚတြင္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္

(ဘူးသီး၊

႐ံုးပတီသီးႏွင့္အ႐ြက္အမ်ိဳး

အစားမ်ားစသျဖင္)့ မ်ားစိုကရ
္ န္ ေျမႀကီးႏွင့္ႏြားေခ်းျဖင့္ဖံုးထားသည္။ အသစ္ေသာ
ေဖာင္မ်ားကိုႏွစ္စဥ္ေဆာက္ရန္ လျဖစ္ေသာ္လည္း အေဟာင္းမ်ားကိုေျခာက္ေသြ႔
ေသာရာသီတင
ြ အ
္ နားေပးႏိုင္၍ ေျမၾသဇာအျဖစ္အသံုးျပဳသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္းေလးကန္တင
ြ ္ထိုကဲ့ သို႔ေသာ ဥယ်ာဥ္
မ်ားကိုဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ထုတ္လုပ္ရန္အသံုးျပဳၾကသည္။
ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Practical Action၏ေရေပၚဥယ်ာဥ္စာမ်က္ႏွာ http://practicalaction.org/
climatechange_floatinggardensတြင္ၾကည့္ပါ။

စြတ္စိုေသာေနရာႏွင့္ေရလႊမ္းမိုးေသာေနရာမ်ားတြင္စိုက္ေသာဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား
ေရစီးဆင္းမႈညသ
ံ့ ည့္ နိမ့္ေသာေနရာမ်ားသည္ေရလႊမ္းမိုးျခင္းႏွင့္ေရတင္ေနျခင္းမ်ားကိုလြယ္ကူစြာခံရ၍သမ႐ိုးက် ေျခာက္ေသြ႔
ကုန္းေျမသီးႏွံမ်ားကိုတိုးခ်ဲ႕ကာလမ်ားအတြကအ
္ ေထာက္အကူမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ စြတ္စိုေသာေနရာႏွင့္ေရလႊမ္းမိုးေသာေနရာမ်ားတြင္
ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံထုတ္လုပ္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိရန္ ေရတြင္ေျမာက္မ်ားစြာေပါက္သည့္ ေအာက္ပါတို႔အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ အာ႐ွေကာက္
ပဲသီးႏွံမ်ားကိုစဥ္းစားေကာင္းစဥ္းစားရမည္။
•

ေရထီးက႐ုန္းပင္ (Water mimosa (Neptunia oleracea)) သည္ေရလႊမ္းေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ေပါက္သည္။ ေရထီး

•

ြ ္ၾကည့္ပါ (Water Mimosa (AVDRC))။
က႐ုန္းပင္တင
http://libnts.avrdc.org.tw/fulltext_pdf/ebook1/10-39%20water%20mimosa.pdf.
ပိန္းဥ (Taro (Colocasia esculenta))။ အမ်ိဳးအစားအေပၚတြင္မူတည္၍ ဤေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံပင္သည္ေရလႊမ္းမိုး၍
စိမ့္ေျမအေျခအေနမ်ားတြင္ေပါက္သည္။ လယ္ယာနွင့္သစ္ေတာထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ပိန္းဥေစ်းကြက္အျခအေန တြင္ၾကည့္ပါ

•

(Farm and Forestry Production and Marketing Profile for Taro(Permanent Agriculture Resources publication))။
http://www.agroforestry.net/scps/Taro_specialty_crop.pdf.
ကန္ဇန
ြ ္းပင္သို႔မဟုတ္ ကန္ကုန္း (Water spinach or kangkong (Ipomoea aquatica))။ အမ်ိဳးအစားအေပၚတြင္မူတည္၍
ကန္ဇန
ြ ္းပင္ သည္ စိုစတ
ြ ္ေသာေနရာ၊ စိမ့္ေျမ သို႔မဟုတ္ ေရလႊမ္းေသာအေျခအေန႐ွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ေပါက္သည္။
ကန္ဇန
ြ ္းပင္အတြက္အႀကံျပဳေသာဓေလ့ထံုးစံအေလ့အထမ်ား (Suggested Cultural Practices for Kangkong (AVRDC))
တြင္ၾကည့္ပါ။http://libnts.avrdc.org.tw/fulltext_pdf/E/2001-2005/e03423.pdf.

•

ၾကာ (Lotus (Nelumbo nucifera))သည္ေရလႊမ္းေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ေပါက္သည္။

အာ႐ွဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား

(Asian vegetables(The New Crop Industries Handbook)) ထဲမွ အခန္းတစ္ခန္းတြင္ ၾကာပင္ထုတ္လုပ္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည္။http://203.88.115.225/shadomx/apps/fms/fmsdownload.cfm?file_uuid=4A1FDBDE-F589-9F81B9B4-6763A646F8F9&siteName=RIRDC.

•

ေတာင္ၾကာကေလးပင္

(Watercress

(Nasturtium

officinale))ဤအပင္သည္လည္း

ေရလႊမ္းေသာအေျခအေန

မ်ားတြင္ေပါက္သည္။ ဟာ၀ါရီေတာင္ၾကာကေလးပင္ထုတ္လုပ္ျခင္း (Hawaii Watercress Production(University of
Hawaii)) တြင္ၾကည့္ပါ။ http://www.ctahr.hawaii.edu/oc/freepubs/pdf/RES-088.pdf.
•

ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ိဳးဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ (Vegetable fern (Diplazium esculentum)။ ဤအပူပိုင္း ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ပင္သည္
စိုစတ
ြ ္သို႔မဟုတ္စိမ့္ေျမအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ေပါက္သည္။ ကံမေကာင္းသည္မွာ အလြန္နည္းေသာအြန္လိုင္း ထုတ္လုပ္မႈ
အခ်က္အလက္မ်ားသာရႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ိဳးဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ အျခားေသာေရတြင္ေပါက္ေသာ
အပင္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို (quatic Crops vs. Organic Soil Subsidence (Julia F. Morton and
George H. Snyder)တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.fshs.org/Proceedings/Password%20Protected/1976%20Vol.%2089/125-129%20(MORTON).pdf.

ေရတြင္ေပါက္ေသာအပင္မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းလက္စြဲစာအုပသ
္ ည္ (The Handbook of Utilization of Aquatic Plants)(FAO
Fisheries Technical Paper No. 187)လူမ်ားႏွင့္တိရစၧာန္မ်ားစားသံုးရန္အတြက္စိုက္သည့္ ေရတြင္ေပါက္ေသာအပင္ အမ်ိဳး
မ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ခိုင္လံုေသာမွီျငမ္းစာအုပ္ျဖစ္သည္။ http://www.fao.org/docrep/003/X6862E/X6862E00.htm#TOC.

တိရစၧာန္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္းကုိ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳလုပ္ျခင္း
ပိုင-္ စမစ္ ေရးသားေသာ အနာဂတ္လယ္ယာမ်ား၏အဆင္ေျပသည့္ ရာသီဥတု
Farming’s climate-smart future ၏အဆိုအရ ကမၻာ၏ေကာက္ပဲ သီးႏွံ စိုက္
ပ်ိဳးေျမ၏ ၃၃ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးတြင္ေကၽြးရန္ႏွင့္ ေရခဲကင္း
ေသာေျမ ၂၆ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တိရစၧာန္စားက်က္ေျမအျဖစ္အသံုးျပဳသည္ ဟုဆို
သည္။
•

တိရစၧာန္

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသည္

စားက်က္ေျမတြင္တိရစၧာန္မ်ား

ကို

လႊတ္ထား၍လြန္ကစ
ဲ ာြ အစားေကၽြးမႈ၊ ေျမယာျပဳန္းတီးမႈ၊ သစ္ေတာမ်ားဆံုး
႐ႈံးမႈ၊ အစိမ္းေရာင္ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႔ေျမာက္စြာထုတ္လႊတ္မႈ မ်ားအေပၚတြင္
တာ၀န္႐ွိသည္။
•

တိရစၧာန္ေမြးျမဴျခင္းသည္ကမၻာ့မီသိမ္းကိုထုတ္လႊတ္ေသာအဓိကအမ်ားဆံုးလည္းျဖစ္သည္။

•

အေရးပါေသာႏွစ္စဥ္ပပ
ဲ ိစပ္ရိတ္သိ္မ္းမႈအပိုင္းလက္တင္အေမရိကတြင္စိုက္ပ်ိဳးေသာပဲပိစပ္အမ်ားစု၏အပူပိုင္းသစ္ေတာမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္မ႐
ႈ ွိေသာအရာကိုတိရစၧာန္အစာအျဖစ္အသံုးျပဳသည္။

•

၎၏အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ အသားစားသံုးမႈတိုးျမင့္လာျခင္းအျဖစ္ ျဖစ္လာမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္၍ လာမည္ဆ
့ ယ္စု
ႏွစ္မ်ားတြင္မ်ားစြာျမင့္လာမည္ဟု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းသည္။

တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးအခန္းက႑၏ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအမွတ္အသားေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္အလြနက်ယ္ျပန္႔သည့္
တိုင္းတာတြက္ခ်က္မႈမ်ားလိုအပ္၍ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
•

မီသိမ္းထုတ္လုပ္မႈနည္းသည့္အသစ္ေသာစၿမံဳ႕ျပန္ေသာတိရစၧာန္အမ်ိဳးအစားအသစ္ကိုဖံ႔ၿြ ဖိဳးေစျခင္း၊

•

တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ေကၽြးေသာစနစ္မ်ားကိုပိုမိုတိုးတက္ေစျခင္း၊

•

တိရစၧာန္အဟာရကိုပိုမိုေကာင္းေစရန္ႏွင့္အစိမ္းေရာင္ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈေလ်ာ့နည္းရန္ပို၍စားက်က္ေျမတြင္
လႊတ္ထားျခင္းကိုစီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈကိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊

•

ထုတ္လႊတ္မႈေလ်ာ့နည္းေစသည့္ေျမေဆြးစီမံခန္႔ခြဲနည္းမ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊

•

ေလလြင့္မႈနည္းရန္ႏွင့္ေျမဆီလႊာ၏အဆီအႏွစ္တိုးတက္ေစရန္အတြက္ တိရစၧာန္ေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံထုတ္ လုပ္
ျခင္းကုိ ေပါင္းစပ္ေရာေႏွာျခင္း၊

ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ေသာတိ
မ်ားကိုေမြးျမဴျခင္းအခြင့္အလမ္း
သာတိရစၧာန္မ်ားကိ
မီသိမ္းထုတ္လႊတ္မႈနည္းေသာ စၿမံဳ႕ျပန္ေသာတိရစၧာန္အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားကိုေမြးျမဴျခင္းသည္ အမွနအ
္ ားျဖင္အ
့ လားအလာ
မ႐ွိေသးေသာ္လည္း အပူဒဏ္ခံႏိုင္ေသာအမ်ိဳးအစားမတူသည့္ၿခံေမြးတိရစၧာန္မ်ားကိရ
ု ႏိုင္ရန္မွာမူ အေသးစားပိုင္ဆိုင္သည့္လယ္

သမားမ်ားလက္လွမ္းမွီႏိုင္သည္။ အပူ၏ၿခံေမြးတိရစၧာန္ေမြးထုတ္လုပ္မႈမ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုတံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္
Calvosa, et al. (IFAD) မွေအာက္ပါနည္းဗ်ဴဟာမ်ားပါ၀င္ကိုအႀကံျပဳသည္။
•

ေဒသရာသီဥတုႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဖိအားကိုလိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ႏိုင္ေသာေဒသခံသားေပါက္မ်ားႏွင့္အစာအရင္းအျမစ္ကို
ေဖၚထုတ္၍အားျဖည့္ျခင္း၊

•

ေဒသမ်ိဳး႐ိုးဗီဇမ်ားကို အပူႏွင့္ေရာဂါဒဏ္ခံႏိုင္ေသာသားေပါက္မ်ားျဖင့္မ်ိဳးစပ္ေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊

သင့္ေလ်ာ္မႈ႐ွိေသာ

အပူႏွင့္ေရာဂါဒဏ္ခံႏိုင္ေသာမ်ိဳး႐ိုးဗီဇအရင္းအျမစ္မ်ားတြင္

သန္မာေသာေဒသ

သားေပါက္မ်ားပါ၀င္

ႏိုင္သျဖင့္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္အျခားေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသၿခံေမြးတိရစၧာန္ေမြးထုတ္မႈမ်ားကိုတင္သင
ြ ္းျခင္းႏွင့္
မူလဇီ၀ကြျဲ ပားမႈမ်ားကိုထိန္းသိမ္းေသာအခန္းကာ႑ကုိေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ လိုအပ္ပါက ၎တို႔သည္အသစ္ေသာသင့္ေတာ္
သည့္သားေပါက္မ်ားကို အျခားေနရာမွရႏိုင္ရန္အကူအညီေပးႏိုင္သည္။ တိရစၧာန္ေမြးျမဴျခင္းဇီ၀ကြဲျပားမႈုထိန္းသိမ္းျခင္း အတြက္
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္
ေသာမွီျငမ္းတစ္ခုမွာ

အပူဒဏ္ခံႏိုင္ေသာတိရစၧာန္ေမြးျမဴျခင္းအတြက္ေမြးျမဴသားေဖါက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍မိတ္ဆက္ေပး
အက္(ဖ)ေအအိုမွ

ဆလိုက္ျဖင့္တင္ျပေသာ

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္

လကၡဏာ၊

ေပါက္ပာြ း

ျခင္းနွင့္တိရိစၧာန္မ်ိဳးရိုးအေႀကာင္းေျပာဆုိျခင္း´Climate change and the characterization, breeding and conservation of
animal genetic resources´ျဖစ္သည္။
http://www.globaldiv.eu/Livestock_Biodiversity_Workshop/Presentations/5th%20May%202010/Hoffmann.pdf.
တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အစာေကၽြးသည့္စနစ္မ်ားကိုမိုမိုတိုးတက္ေစျခင္း၊
အပူႏွင့္သီးႏွံဖ်က္ပိုးမ်ား (ဥပမာ-ယင္ေကာင္မ်ား၊ ျခင္မ်ား)-မ်ားလာမည္ ဟူ
ေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ အေသးစားပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ား၏ တိရိ စၧာန္
ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္းအေလ့အထမ်ား

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အရိ
အရိပ္ႏွင့္

ေရေပးျခင္း(Calvosa, et al.) ႏွငသီ
့္သးီ ႏွံဖ်က္ပိုးမ်ား ပေပ်ာက္
ပေပ်ာက္ ေစျခင္းတို႔ပါ၀င္မည္။
•

အရိပရေသာအ
္ရေသာအ၀
ရေ
သာအ၀တ္ (Shade cloth) သို႔မဟုတ္ပလပ္စတစ္ပိုက္မ်ားကို
၀က္ၿခံမ်ားကဲ့သို႔ေသာတိ
သာ ရစၧာန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပစၥည္းမ်ား၏ ပတ္လည္
တြင္ခ်ိတ္ႏိုင္သည္။

•

သစ္မွရေသာအခ်ဥ္ရည္(Wood vinegar)ကိုယင္ေကာင္မ်ားကိုဖယ္႐ွား
ရန္ႏွင့္ အနံ႔ အသက္မ်ားေလ်ာ့နေ
ဲ စရန္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။အီးစီအိပခ
္ ်္အိုမွတ္တမ္းမ်ားမွ သစ္မွရေသာအခ်ဥ္ရည္ကို

•

မိတ္ဆက္ျခင္း (An Introduction to Wood Vinegar) ကိုၾကည့္ပါ။
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Wood_Vinegar.pdf.
ေရကိ
ေရ ုတစ္ခ်ိန္လံုးရႏိုင္ရမည္။မိုးေရသိုေလွာင္ေသာခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား(သစ္သီးပန္းမန္စိုက္ပ်ိဳးစနစ္မ်ားအခန္းက႑တြင္
ေဖၚျပ ေသာစာရင္း ႏွင့္ဆင္တူသည္) ကိုျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ေကာင္းခ်ႏိုင္မည္။

ပို၍ေကာင္းေသာေကၽြးေမြးျခင္းအတြက္စီမံခန္႔ချဲြ ခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ´ျဖတ္ျခင္းႏွင့္သယ္ေဆာင္ျခင္း“cut and carry”´တိရစၧာန္
အစာေကၽြးသည့္စနစ္မ်ားအတြကႏွ
္ႏံ႔စ
ွ ပ္ေသာတိရစၧာန္အစာဥယာ်ဥ္
စာဥယာ်ဥ္မ်ားသည္
်ား

ကာဘြန္ကိုခြဲျခားႏိုင္ၿပီး

အေျခအေနမ်ားတြင္စားက်က္မ်ားထက္ပို၍ထုတ္လုပ္အားေကာင္းသည္။ဆိတ္မ်ား၊

ပူ၍ေျခာက္ေသြ႔ေသာ

ႏြားမ်ားႏွင၀
့္ က္မ်ားကိုအစာေကၽြးရန္

အ

တြက္ထိုက့ဲသို႔ေသာဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ နာပီယာျမက္ (napier grass (Pennisetum purpureum) ၊ ပိုးစာပင္- (mulberry (Morusspp)၊
ႀကီးေသာအင္ဒီဂ(ို large indigo (Indigofera teysmanii) ပင္၊ Leucaeana spp. ၊(စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သီးႏွံ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္
သံုးေသာအပင္ပအ
ု မ်ိဳးအစား) ဖလာမင္ဂါ (fleminga (Flemingia macrophylla)၊ (တိရစၧာန္မ်ားကိုဂ်ံဳ၊ ဆန္တို႔ျဖင့္ေရာ၍ ေကၽြး
ေသာအပြင့္ပင
ြ ့္သည့္အပင္ပုမ်ိဳး)

စတိုင္လို stylo (Stylosanthes guianensis)

စသည့္ေဒသႏွင့္ဆီေလ်ာ္

ေသာေကာက္

ပဲသီးႏွံအစားအစာမ်ားပါ၀င္ႏိုင္သည္။ႀကီးေသာအင္ဒီဂ(ို large indigo (Indigofera teysmanii) ပင္ဆသ
ို ည္မွာ ၾကက္၊ ဘဲႏွင့္
ျမက္ငါးေမြးျမဴေရးတြင္ေကာင္းေသာတိရစၧာန္ေကၽြးသည့္အစာမ်ားျဖစ္ရန္ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ကိုျပဳျပင္ေပးသည့္ (nitrogen-fixing tree)
ဘက္စံုအသံုးျပဳႏိုင္ေသာအပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြ၊ဲ ႏြားမ်ားအစားအစာအြန္လိုင္မွီျငမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။

•

ကၽြ၊ဲ ႏြားအစာမ်ား (အီးစီအိပခ
္ ်္အိုနည္းပညာမွတ္တမ္း)။

•

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB174D9D8C3EDD4/Forages.pdf.
ပိုးစာပင္-တစ္ကမၻာလံုးေလာက္နီးပါးရႏိုင္သည့္အလြန္ေကာင္းေသာ ကၽြ၊ဲ ႏြားမ်ားအစာ။!(FAO bulletin)
http://www.fao.org/ag/AGA/AGAP/FRG/Mulberry/Papers/HTML/Mulbwar2.htm.
၀က္ေကၽြးရန္အစာ႐ွာျခင္းကိ၀
ု န္ေပါ့ေစေသာ ကၽြ၊ဲ ႏြားမ်ားအစာေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ား(CGIAR ေဆာင္းပါး )။
http://aciar.gov.au/files/node/8925/Forage_crops_pig_feed.pdf.
ကုန္းျမင့္တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးစနစ္မ်ားတြင္ေကၽြးသည့္အရင္းအျမစ္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲျခင္း
(လာအိ-ု ႏုိင္ငံေတာ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္

•

သစ္ေတာေရးရာသုေတသနအဖြ႔အ
ဲ စည္းမွထုတ္ေ၀သည္။)
http://www.nafri.org.la/document/sourcebook/Sourcebook_eng/volume2/13_feedresources_ciat.pdf.
လာအိုႏိုင္ငံကုန္းျမင့္မ်ားအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏို္င္ေသာကၽြ၊ဲ ႏြားမ်ားအစားအစာ။ -(National Agriculture and Forestry

•
•

Research Institute publication - Laos)(ႏိုင္ငံေတာ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာသုေတသန အဖြ႕ဲ အစည္းမွထုတ္ေ၀
သည္။ လာအိုႏိုင္င)ံ http://www.nafri.org.la/document/sourcebook/Sourcebook_eng/volume2/14_forages_ciat.pdf.
တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးအစာကိ
ျမဴေရးအစာကိုကေဇာ္ေဖါက္ျခင္း
ငွက္ေပ်ာပင္၊ သေဘၤာသီးႏွင့္အျခားသစ္သီး၀လံႏွင့္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ေဒသခံအရပ္တင
ြ ္ရႏိုင္သည့္ ႏွစ္႐ွည္ခံ
ပင္မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကေဇာ္ေဖာက္ထားသည့္သီးသန္႔အစားတစ္မ်ိဳး အား ၀က္၊ ၾကက္၊ ဘဲႏွင့္ငါးခူမ်ားကို ေကၽြးရန္
အစားထိုးအစာအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကိုတံု႔ျပန္ရာတြင္ေဒသထြက္ပင္စည္အ႐ိုးေပ်ာ့ေသာအပင္မ်ား
မွျပဳလုပ္ေသာအစာမ်ားသည္ တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးတြင္အသံုးျပဳေသာအႏွံမ်ား၏ပမာဏကိုေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ကေဇာ္ေဖာက္
ရာတြင္ခ်က္ျပဳတ္ရန္မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ေလာင္စာကိုေခၽြတာႏိုင္၍ GHG ထုတ္လႊတ္မႈကိုလည္းေလ်ာ့နည္းေစသည္။
ကေဇာ္ေဖာက္ေသာအစာမ်ားကိုထုတ္လုပ္ရန္မိုင္ခ႐ိုေအာ္ဂဲနစ္စင္မ်ားကိုအသံုးျပဳသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးကိုမိတ္ဆက္ရန္ (ႏွင့္ေျမ
ဆီလႊာပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္) ေအာက္ပါတို႔ကိုၾကည့္ပါ။
•

အာ႐ွသဘာ၀လယ္ယာလုပ္ငန္းကိုမိတ္ဆက္ျခင္း
(http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/An_introduction_to_Asian_Natural_Farming_-_Pig_Production.pdf) ။

•

မိုင္ခ႐ိုေအာ္ဂန
ဲ စ္စင္မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ဆင့္ပြားျခင္း (အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား# ၁၁၀စာမ်က္ႏွာ ၁)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/62026577-227A-4FB0-8B25B0838484CED7/Issue110.pdf

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္ စားက်က္ေျမတြ
္ထားျခင္းအားစီ
ျမတြင္လွနထားျခင္
အားစီမံမႈ
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာေလ့လာမႈမ်ားမွ စားက်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေတာင္တန္းေျမယာ
ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ေျမဆီလႊာကို

ေအာက္ပါတို႔

ေကာင္းေသာအက်ိဳးသို႔မဟုတဆ
္ ိုးေသာအက်ိဳးတစ္ခုခု

အေပၚတြင္မူတည္၍

သက္ေရာက္ေစႏိုင္သည္

ဟုဆိုသည္ (Calvosa, et al.) ။

ဥပမာအားျဖင့္၊

•

ရာသီဥတုအဂၤါလကၡဏာမ်ား၏ ေတာင္တန္းေျမယာေဂဟ စနစ္မ်ား

•

စားက်က္ျပဳလုပ္သည့္သမိုင္း

•

စီမံခန္႔ခြဲမ၏
ႈ ထိေရာက္မႈ

စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေထာက္ပံ့မႈ

(an International Fund for Agricultural

Development (IFAD) ၏တင္ျပခ်က္အရ စားက်က္မ်ားတြင္တိရစၧာန္အစာစားျခင္းသည္ တိရစၧာန္ေနာက္ေခ်းသိုေလွာင္ျခင္းတြင္
ထုတ္လႊတ္ျခင္းကိုေလ်ာ့နည္းေစသည္ဟုမွတ္ယူႏိုင္သည္။ ယင္းတင္ျပခ်က္မွလည္း ကာဘြန္ထုတ္လႊတ္မႈကိုတိုးေစသည့္သာ
မန္စားက်က္ေျမထိန္းသိမ္းမႈအေလ့အထမ်ားတြင္ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
•

စုစည္းသိုေလွာင္ႏႈန္းစီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈ (Stocking rate management) - ဆိုလိုသည္မွာ ျမက္ခင္းျပင္၏ထိန္းႏိင
ု ္ ေသာပမာ
ဏထက္မပိုေသာစုစည္းသိုေလွာင္ႏႈန္းကိုထားျခင္း၊

•

တိရစၧာန္အစာထုတ္လုပ္မႈမွ

GHG

ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ားေလ်ာ့နည္းရန္

ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္နည္းအျဖစ္

စားက်က္

ေျမစီမံခန္႔ချဲြ ခင္း။ ညံ့ဖ်င္းေျမျဖစ္မည့္အႏၱရယ္႐ွိေသာေျမမ်ားကို ရာသီအလိုက္ႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ျပန္လည္ ႐ွင္သန္
လာသည္အထိစည္း႐ိုးခတ္ထားရန္။
•

အလွည့္က်စိုက္ျခင္း။

ျမက္မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ပမ
ဲ ်ားကိ
်ား ု

အစာအတြက္

ေျမဆီလႊာတြင္ကာဘြန္သိုေလွာင္ျခင္းကိုတိုးတက္ေစသည္။

တိရစၧာန္လႊတ္ေသာစားက်က္သမိ
ို႔မတ
ိ ္ဆက္ျခင္းသည္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အပူပိုင္းေဒသစိုက္ပ်ိဳးေရးစင္တာ

International Center for Tropical Agriculture (CIAT) ၏တင္ျပမႈမွ အဆိုအရ စိုက္ပ်ိဳးေသာကၽြ၊ဲ ႏြားစားက်က္မ်ား သည္
GHG ထုတ္လႊတ္ျခင္းကို ေအာက္ပါတုိ႔အားျဖင့္ေလ်ာ့နည္းေစသည္။
•

ကမၻာေလထု CO2 ကိုချဲြ ခားျခင္း။ အပူပိုင္းဇံုျမက္မ်ိဳး (brachiaria) ကဲ့သို႔ေသာအဆင့္ျမင့္ေသာကၽြ၊ဲ ႏြားတိရစၧာန္အစားအစာ
မ်ားသည္

၎တို႔၏ေျမဆီကာဘြန္သိုေလွာင္ႏိုင္မႈအတြက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအရ

မူရင္းသစ္ေတာမ်ားႏွင့္စာလွ်င္

ဒုတိယသာ

ျဖစ္သည္။
•

အဆင့္ပိုနိမ့္ေသာေတာင္တန္းေျမယာ/ညံ့ေသာစာက်က္တင
ြ ္ေမြးျမဴေသာတိရစၧာန္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္၍

စၿမဳံ႕ျပန္
႕ျပန္ေသာတိရစၧာန္

အမ်ိဳးအစားမွတိရစၧာန္တစ္ေကာင္စီ မီသိန္းCH4ထုတ္လႊတ္မႈကိုနမ္
ိမ့ေ
္ စျခင္း။
•

N2O ထုတ္လႊတ္မႈကိူေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာစားက်က္ေျမတြင္

လႊတ္ထားျခင္းအားစီမံမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္

အြန္လိုင္းမွီျငမ္းခ်က္မ်ားတြင္

ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
•

အသက္႐ွင္ေသာျခံစည္း႐ိုး-လယ္ယာငယ္မ်ားအေပၚ ၎၏အခန္းက႑။ (အီစီအိပခ
္ ်္အိုနည္းပညာမွတ္တမ္း)

•

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/D9D576A1-771A-4D95-A8894FBD9E75D03D/Living_Fence--Its_Role_on_the_Small_Farm.pdf.
မေလး႐ွားႏိုင္ငံစုေပါင္းစားက်က္ေျမစနစ္တင
ြ ္ ကၽြ၊ဲ ႏြားတိရစၧာန္အစားအစားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ (အက္(ဖ)ေအအို
မွတ္တမ္း) http://www.fao.org/ag/AGP/agpc/doc/Proceedings/manado/chap9.htm.

•
•

•

ဘီကိုးလ္တင
ြ ္ အံုးပင္မ်ားေအာက္တင
ြ ္စားက်က္မ်ားတုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (အက္(ဖ)ေအအို မွတ္တမ္း)
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Publicat/VIET95/V95_37.PDF.
အေ႐ွ႔ေတာင္အာ႐ွအတြက္ ကၽြ၊ဲ ႏြားတိရစၧာန္စားမ်က္မ်ားႏွင့္ပဲႏွင့္က်ယ္ျပန္႔စြာဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း (International
Grasslands)
http://www.internationalgrasslands.org/files/igc/publications/1997/1-01-051.pdf.
အပူပိုင္းေဒသကၽြ၊ဲ ႏြားတိရစၧာန္အစားအစာ-ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာအျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳသည့္ကရိယာမ်ား- CSIRO ရည္႐ွည္
တည္တန္႔ေသာ ေဂဟစနစ္မ်ား(Tropical Forages: An Interactive Selection Tool -CSIRO Sustainable Ecosystems
(CSIRO), Department of Primary Industries and Fisheries (DPI&F Queensland), Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT) and International Livestock Research Institute (ILRI) –
http://www.tropicalforages.info/.

ေတာင္တန္းေျမမ်ားကိုပိုမိုတိုးတက္အရန္

ထည္၀
့ င္မႈနည္းသည့္ေ႐ြးခ်ယ္မႈတစ္ခုမွာ

သဘာ၀
သဘာ၀အေလ်ာက္ျပန္လည္ေပါက္ပာြ း

လာျခင္းကုိ လယ္သမားမွစီမံခန္႔ချဲြ ခင္း(Farmer Managed Natural Regeneration - FMNR)--အလြန္ျမန္သည့္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊
သစ္ေတာႏွင့္စားက်က္ေျမမ်ားကိုျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းအတြက္ အကုန္အက်နည္း၍ လြယ္
ကူစာြ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္သည္။(FMNR)ကုိမူလအားျဖင္၁
့ ၉၈၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အေနာက္အာဖရိက၌ ေ၀ါဗီ
႐ွင္အလုပ္သမား တိုနီရီနာဒိ(ု Tony Rinaudo)မွ တီ္ထင
ြ ္၍အမ်ားသိရန္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎၏ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားသည္ ကမၻာ့
ေနရာမ်ားစြာတြင္ျပန္႔ႏွံ႔ေန၍ ႐ွိႏွင့္ၿပီးေသာသစ္ပင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ႀကဲသည့္အေစ့မ်ားကို စနစ္တက်ျပန္လည္စိုက္ပ်ိုးျခင္းအေပၚ
အားေပးမႈကိုအေျခခံသည္။

အသက္႐ွင္လ်က္႐ွိ၍

ျပန္လည္အညႊန္႔ထြက္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္႐ွိေသာသစ္ပင္အငုပ္မ်ားသို႔မဟုတ္

အေညွာက္ထက
ြ ္ႏိုင္ေသာေျမထဲတင
ြ ႐
္ သ
ွိ ည့္ အေစ့မ်ား႐ွိသည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆိအ
ု သံုးျပဳႏိုင္သည္။
FMNR

ကုိေ႐ြးခ်ယ္ေသာလြင္တီးေခါင္ျပင္မ်ားတြင္

စားက်က္တင
ြ ္႐ွိေသာျမက္မ်ားကုန္ခန္းေသာ္လည္း

ျပန္ေပါက္ရန္အခြင့္

အလမ္းေပးသည့္ အပင္မ်ား၏ အ႐ြက္မ်ားႏွငသ
့္ ီးေတာင့္မ်ားကိုေကၽြးျခင္းျဖင့္ စားက်က္ေျမတြင္ ကၽြ၊ဲ ႏြားတိရစၧာန္မ်ားအား
အစာေကၽြးျခင္းကို မိုးေခါင္ေသာကာလတေလွ်ာက္လံုးေက်ာ္ျဖတ္ေစႏိုင္သည္။ တိရစၧာန္မ်ားသစ္ပင္ရိပ္မ်ားတြင္အခ်ိန္ပို၍ေနၿပီး

က်လာေသာအပင္၏သီးေတာင့္ကို႐ွာေဖြ၍ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ဆီးမ်ား ကိုစြန္႔သျဖင္အ
့ ေသးစားသစ္ေတာစားက်က္မ်ား တြင္ေျမ
ဆီ ေျမႏွစ္မ်ားတိုးလာသည္။ FMNR စနစ္႐ွိ သစ္ပင္အရိပ္မ်ား သည္ စားက်က္တင
ြ ္႐ွိေသာျမက္ႏင
ွ ့္အျခားေသာသီးႏွံမ်ားကို
အပူႏွင့္ေလတိုက္စားျခင္းတုိ႔မွကာကြယ္သည္။
ထပ္ေဆင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သဘာ၀အေလ်ာက္ျပန္လည္ေပါက္ပြား လာျခင္းကုိ လယ္သမားမွစီမံခန္႔ခြဲျခင္း(Farmer
Managed Natural Regeneration - FMNR) တြင္ၾကည့္ပါ (အီးစီအိပခ
္ ်္အို နည္းပညာမွတ္တမ္း)။
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/D9D576A1-771A-4D95-A8894FBD9E75D03D/TN_65_Farmer_Managed_Natural_Regeneration.pdf.
ကၽြ၊ဲ ႏြား၊ တိရစၧာန္စန
ြ ႔ေ
္ သာအရာမ်ားကိုစီမံခန္႔ချဲြ ခင္း
ကၽြ၊ဲ ႏြား၊ တိရစၧာန္စန
ြ ္႔ေသာပစၥည္းမ်ား-အထူးသျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာထုတ္လုပ္ေသာ
စနစ္မ်ားသည္ မီသိမ္းႏွင့္အျခားေသာေလထုညစ္ညမ္းေစသည့္အရာမ်ား၏ အေျခ
ခံျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေရေၾကာမ်ားႏွင့္ေရမ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ ႏိုင္ထရိတ္
မ်ားပါ၀င္သည္။ ဤစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုစီမံခန္႔ခရ
ဲြ န္အတြက္ေ႐ြးခ်ယ္စရာတစ္ခုမွာ
ဘိုင္အိုဂက္စ္ကို

ႀကီးေသာ

သို႔မဟုတ္ငယ္ေသာပမာဏစနစ္မ်ားထု
ထုတ္လုပ္ျခင္း

ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါမ်ားထဲတင
ြ ္ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကိုၾကည့္
ပါ။
•

•
•

ဟိုင္ဖာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘိုင္အိုဂက္(စ) လက္စြဲစာအုပ္
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Biogas_-_Heifer_International.pdf
ဘာ႐ြန္ အေသးစားဘိုင္အိုဂက္(စ္) ေက်ညက္ေစသည့္အရာ(link from the Border Green Energy Team
website)http://www.habmigern2003.info/biogas/Baron-digester/Baron-digester.htm
တိရိစၧာန္ေမြးျမဳမႈေတာ္လွန္ေရး (အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား ၇၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၃)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn76.pdf

သစ္႐က
ြ ္ေဆြးေျမၾသဇာထု
ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ရန္အတြက္

တိရစၧာန္၊

သစ္႐ြက္ေဆြးေျမၾသဇာမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္

(စီ)ခြျဲ ခားျခင္း

ကိုေပးေသာ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာ စပါးခံြမ်ား သို႔မဟုတ္ လႊစာမႈ႔ံမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀
အခင္းျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လေပါင္းမ်ားစြာအသံုးျပဳၿပီးေသာအခါ တိရစၧာန္စြန္႔ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေရာသြားမည္။ ထို႔ေနာက္ ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ၾကြယ၀
္ ေသာပစၥည္းမ်ားကို ဥယာဥ္မ်ားႏွင့္လယ္မ်ားထဲသို႔ေျမၾသဇာအျဖစ္ထည့္ႏိုင္သည္။ သင့္ေလ်ာ္၍အသံုးျပဳရန္စိတ္ခ်ရေသာ
တိရစၧာန္စန
ြ ္႔ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါတို႔ တြင္မွီျငမ္းပါ။
•

ညစ္ညမ္းသည့္အရာကိုထုတ္လုပ္ျခင္းမွကာကြယ္ရန္ တိရစၧာန္၊ သစ္႐ြက္ေဆြးေျမၾသဇာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

•

(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား ၅၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၃) http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/ resource/
collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-9B9733AAB8F1/edn58.pdf
တိရစၧာန္စန
ြ ္႔ပစၥည္းမ်ားကုိျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း-အက္(ဖ)ေအအိုမွထုတ္သည့္ မွတ္တမ္းတြင္ တိရစၧာန္စြန္႔ပစၥည္းမ်ားကုိ
ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအဟာရၾကြယ၀
္ ေစျခင္း၊ ဘိုင္အိုဂက္(စ)ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္အသံးု ျပဳျခင္းႏွင့္ ဘဲစားေမွာ္ကို တိရစၧာန္

•

အစာအျဖစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းစသည္တို႔ပါ၀င္သည္။
http://betuco.be/dieren/Recycling%20Livestock%20Wastes%20Fao.pdf
အာ႐ွသဘာ၀လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးသို႔မိတ္ဆက္ျခင္း(http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/c
ollection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180-F391C063E31A/An_introduction_to_Asian_Natural_Farming__Pig_Production.pdf)

ကမ္းေျခအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင့္မ်ားႏွင့္ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴျခင္းစနစ္မ်ားကိရာသီ
ုရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွငလိ
့္လုက
ိ ္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ျပဳ
လုပ္ျခင္း
ပိုင-္ စမစ္၏ Farming’s climate-smart future အဆိုအရ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းသည္ လက္႐ွိလူဦးေရသန္း ၅၀၀ ကို
အသက္ေမြးစမ္းေခ်ာင္းေပး၍ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးေသာလူထုမ်ားအတြက္ တိရစၧာန္မွရေသာပ႐ိုတင္းအဓိကရေစေသာ အရင္း
အျမစ္ျဖစ္သည္ငါးလု
့ငါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚထင္႐ွားစြာအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေအာက္ပါတို႔

ပါ၀င္သည္။
•

ပင္လယ္ေရမ်ာက္ႏွာျပင္အပူခ်ိန္တိုးတက္လာျခင္း။

•

ပင္လယ္-ေရခဲဖုန္လႊမ္းမႈနည္းလာျခင္း။

•

ဆားငံသတၱိႏွင့္အက္စစ္ဓါတ္သတၱိေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား။

တင္ျပခ်က္မွ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတိက်ေသာ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈသည္

ေဒသ၏သဘာ၀ရာသီဥတုေျပာင္လဲျခင္းႏွင့္ေရ၌ေပါက္ေရာက္ေနထိုင္ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ား

ေနထိုင္ပါ၀င္မႈ

အေပၚတြင္မူတည္သည္ဟုဆိုသည္။ ေရ၌ေပါက္ေရာက္ေနထိုင္ေသာေအာက္ဂဲနစ္စင္မ်ားသည္ ပို၍႐ွည္ၾကာ စြာႀကီးထြား ေသာ
ရာသီမ်ားႏွင့္ႀကီးထြားႏႈန္းျမန္ျခင္းမွအက်ိဳးရႏိုင္စဥ္အခါတြင္အျခားတုိ႔မွာ

စီးပြားျဖစ္ေရာင္းရန္ႏွင့္

ငါးလုပ္ငန္းမ်ားကိုထိန္းသိမ္း

ရန္အတြက္ ထူးျခားသည့္ပါ၀င္ပါတ္သက္မႈ႐ွိသည့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ-ကမ္းေျခေဒသ
႐ွိသီးႏွံစိုက္ေျမမ်ားသည္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံစုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္းမွေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး လုပ္
ငန္းသို႔ေျပာင္းေကာင္းေျပာင္းရမည္(Pye-Smith)။
ပင္လယ္ေရတိုက္စားျခင္းႏွင့္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္သည့္အႏၱရာယ္မ်ားေၾကင့္

ဘဂၤလာေဒ့(႐ွ)ႏိုင္ငံတင
ြ ္

ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး

ျခင္းသည္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသည္ဟု UNDP မွခန္႔မွန္းသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္သည္လက္႐ွိႏႈန္းျဖင့္ ဆက္လက္၍
တက္ေနပါက ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ၁၆ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ကမ္းေျခဧရိယာမ်ားသည္ ေရေအာက္သို႔ေရာက္မည္။ ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲသည့္ရလဒ္အျဖစ္ ဘဂၤလာေဒ့(႐ွ)ႏိုင္ငံကမ္းေျခတြင္ေနထိုင္ေသာလူ ၁၈.၅ သန္း တို႔သည္ငတ္မြတ္ျခင္း၊ အိုမ့ဲ အိမ္မ့ဲ
ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ဆင္းရဲျခင္းတို႔ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမည္ဟုခန္႔မွန္းသည္။
၎ကိုတံု႔ျပန္ေသာအေနျဖင့္ဘဂၤလာေဒ့(႐ွ)ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ´သစ္ေတာ၊ သစ္သီး၀လံႏွင့္ငါး-အက္(ဖ) သံုးလံုး´ “Forest, Fruit
and Fish (Triple F)” စီမံကိန္းကိုေဆာင္႐က
ြ ္လ်က္႐ွိသည္။ ၎စီမံကိန္းတြင္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္ရည္႐ယ
ြ ္၍ သစ္
သီး၀လံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ငါးေမြးျမဴျခင္းအျပင္ဒီေရေတာမ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္အျခား ေသာကမ္းေျခ
သစ္ေတာမ်ားကိုျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္

ကမ္းေျခ႐ွိေျမယာမ်ားကိုမုန္တိုင္းတုိက္ခတ္မႈမ်ားကိုကာကြယ္ရန္၊

သဘာ၀အ

ေလ်ာက္ ႐ွင္သန္ေနေသာသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ ဇီ၀ကြျဲ ပားမႈႏွင့္ (စီ) ကန္႔သတ္ျခင္း ကိုတိုးတက္ေစရန္အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
´သစ္ေတာ၊ သစ္သီး၀လံႏွင့္ငါး-အက္(ဖ) သံုးလံုး´ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ထပ္ေဆာင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေအာက္ပါ
လင့္ခ္တင
ြ ္ၾကည့္ပါ။
http://www.undp.org.bd/projects/prodocs/Coastal%20Afforestration/ANewLandUseModel_ForestFruitFish.pdf.
ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးအတြက္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲသည့္ ဒဏ္ႏွင့္ပို၍လိုက္ေလ်ာ
ညီေထြျဖစ္ေစရန္ IWMI ႏွင့္ ကမၻာ့ငါးစင္တာ (World Fish Center) တို႔မွ
ေအာက္ပါ တို႔ကိုအႀကံျပဳပါသည္။
•

ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားထဲသို႔ငါးေမြးျမဴေရးကိုေပါင္းစည္းျခင္း(ဥပမာငါး/စပါးစနစ္မ်ား)ကိုအႀကံျပဳသည္။၎သည္ေရအထြက္တိုးတက္ေစသည္။

•

ငါးထုတ္လုပ္ျခင္းနွင့္ ေဒသခံငါးလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားအေပၚ ဖိအားနည္းေစ
ရန္ ေရေလွာင္ကန္တင
ြ ္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးကိုတိုးတက္ေစျခင္း။

သဘာ၀ငါးမ်ားသည္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲသည့္ဒဏ္ကိုတိုးျမင့္ခံစားေနရေသာေၾကာင့္

(ဥပမာ-ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊

မိုးေခါင္ျခင္း)

လူမ်ားသည္ ကန္ငယ္မ်ားႏွင့္ေရကန္ငယ္မ်ားတြ
်ား င္ငါးကိုပို၍ထုတ္ရန္လိုအပ္လာသည္ကို ေတြ႔႐ွိလာႏိုင္သည္။
ေအာက္ေဖၚျပပါတို႔တင
ြ ္ အေသးစာေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးမွီျငမ္းခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ပါ။
•

ေဟတီႏိုင္ငံတင
ြ ္ ငါးေမြးျမဴရန္အတြက္ နိမ့္ေသာအရင္းအျမစ္ (အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား #၁၀၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၁)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/Issue105.pdf.

•

ငါးေမြးျမဴျခင္း-အေျခခံက်ေသာ

တီလားပီယားေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းမ်ားကို

အေကာင္

အထည္

္ ်္အိုနည္းပညာမွတ္တမ္း)http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection
ေဖၚျခင္း(အီးစီအိပခ
•

/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB1-74D9D8C3EDD4/Fish_Farming.pdf.
ေရ၊ ငါးႏွင့္အသက္ေမြးမႈမ်ားအတြက္လယ္ယာကန္မ်ား (အက္(ဖ)ေအအို မွတ္တမ္း)
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0528e/i0528e.pdf.

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေလ်ာ့နည္းေစရန္ အျခားေသာစြမ္းအင္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္သားမ်ားသည္ အေသးစားပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအားသင့္ေလ်ာ္ေသာအသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းအင္ (ဥပမာစိုလာ၊ ဟိုက္ၿဒိဳ)ကိုအမ်ားသိေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပို၍သန္႔ရွင္း ထိေရာက္၍ရႏိုင္ေသာ ေဒသတြင္လုပ္ သည္ဘ
့ ိုင္ အိုမတ္(စ)
ေလာင္စာျပဳလုပ္နည္းမ်ားကို အမ်ားသိေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ GHG ထုတ္လုပ္သည့္ကာဘြန္ေလာင္စာမ်ား အေပၚမွီခိုအား
ထားမႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ကူညီႏိုင္သည္။ဇီ၀ဓါတ္ေငြ႔

(biogas)

အျပင္

(ယခင္ကေဖၚျပခဲ့ေသာ)

အျခားေသာစြမ္းအင္မ်ားကို

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္သားမ်ားအကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ လူသိမ်ားေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
•

ေတာင္ေပၚေခ်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ

က်ဆင္းလာေသာေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွ

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလည္ပတ္ေသာမိ
မိုက္ခ႐ိ-ု

သို႔မဟုတ္ ပီခ-ို ဟိုက္ၿဒိဳ (Micro- or pico-hydro)။ ေသးငယ္၍ေစ်းမႀကီးေသာေရအားျဖင့္လည္ေသာစက္မ်ား-ျမန္မာ ႏွင့္
္ ်္အိုမွတ္တမ္းမ်ား)။
ထိုင္းတြင္ မိုက္ခ႐ိုဟိုက္ၿဒိဳ တြင္ၾကည့္ပါ(အီးစီအိပခ
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Micro-Hydro_in_Myanmar_and_Thailand.pdf.
စိုလာစြမ္းအင္-ေနမွစြမ္းအင္ကိုအသံုးျပဳ၍လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ခ်က္ရန္ႏွင့္ ေရအပူေပး

•

ရန္ အသံုးျပဳျခင္း -စိုလာစြမ္းအင္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္အေသးစားႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား(WOT
မွ

ထုတ္သည့္ ေနျဖင့္အေခ်ာက္ခံျခင္းႏွင့္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ ေရပူႏွင့္ ပီဗီျပာမ်ား)
http://www.wot.utwente.nl/en/knowledge-center/publications/otherapplicationsမွ ေဒါင္းလုတ္ ရရွသ
ိ ည္။
•

သစ္ေတာျပဳန္းတီျခင္းကိုကာကြယ/္ ေလ်ာ့ခ်ရန္အကူအညီျဖစ္ႏိုင္သည့္

ေလလြင့္ ေသာသစ္မ်ား၊ ခ်ိဳင္ေသာအကိုင္းမ်ားႏွင့္ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအႀကြင္းအက်န္

•

္ ်္အိုမွတ္တမ္းမ်ား)။
မ်ားမွ မီးေသြးထုတ္လုပ္ျခင္း-၂၀၀လီတာျပင္ညီစည္မီးဖို မ်ားျဖင့္မီးေသြးထုတ္လုပ္ျခင္း အီးစီအိပခ
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Charcoal_Production_in_200-Liter_Horizontal_Drum_Kilns.pdf.
ေလာင္စာမ်ားကိုပို၍ထိေရာက္စာြ ေလာင္၍ ထုတ္လႊတ္ျခင္းနည္းေသာ ပိုမိုးတက္ေကာင္မြန္သည့္မီးေသြးႏွင့္ထင္းမီးဖိုမ်ား။
်ား
ေအာက္ပါမွီျငမ္းခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ပါ။





အိမ္တင
ြ ္းခ်က္ျပဳတ္ေသာမီးခိုးမွေလထုညစ္ညမ္းမႈ(အီးစီအိပခ
္ ်္အိုဖြ႔ံၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ား# ၈၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၁)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn85.pdf
သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေျမမီးဖိုတည္ေဆာက္ျခင္း (HEDON အြန္လိုင္းမွီျငမ္းခ်က္)
http://www.hedon.info/PortableClayStoveConstruction
ထင္းေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖင့္ခ်က္ေသာမီးဖိုမ်ားအတြက္ဒီဇိုင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား(The Partnership for Clean Indoor Air))
http://www.hedon.info/View+Publication&itemId=12226.

•

ဇီ၀ေလာင္စာဖိုမ်ားသည္
်ား

စပါးခြံက့သ
ဲ ို႔ေသာဇီ၀ေလာင္စာ(ဘိုင္အိုမတ္(စ))ကို

ခ်က္ျပဳတ္ရန္ေလာင္စာအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္

ေသာ ဓါတ္ေငြ႔အတုအျဖစ္ေျပာင္းလဲသည္။ က်န္ရစ္ေသာ ခ်ာဇီ၀ေလာင္စာကို ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအထြက္တိုးရန္ မီးေလာင္
ကၽြမ္းေသာသဘာ၀ေလာင္စာမ်ား(ဘိုင္အိုခ်ာ) အျဖစ္အသံုး ျပဳႏိုင္သည္။ ဆက္ႏြယ္ေနေသာမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ေအာက္ပါ
တို႔ပါ၀င္သည္။ http://www.hedon.info/docs/BP53-Anderson-14.pdf


အေသးစားဇီ၀ေလာင္စာဖိုမ်ားႏွင့္၎တို႔သည္အဘယ္ေၾကာင့္လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္သနည္း။ (HEDON ၀က္ဆိုဒ္မွ ထုတ္
ေ၀သည္)။



ျပည့္စံုသည့္႐က
ြ ္စာတမ္း ´စပါးခြံဓါတ္ေငြ႔မီးဖိုလက္စြဲစာအုပ´
္ (A.T Belonio)
http://www.bioenergylists.org/stovesdoc/Belonio/Belonio_gasifier.pdf.

ေနာက္ဆံုးအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုလိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္
ေျပာင္းလဲျခင္းဒဏ္ကိုႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ရန္ႏွင့္

တစ္ခုတည္းေသာအေျဖမ႐ွိပါ။

လယ္သမားမ်ားရာသီဥတု

လာမည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္မျပည့္စံုႏိုင္ပါ။

ကံေကာင္းသည္မွာ

လက္ေတြ႔အားျဖင့္ဤေနရာတြင္အႀကံျပဳထားသည့္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာအရာမ်ားသည္ ရည္႐ွည္တည္ၿမဲေသာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ လူထု
ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈမ်ားအတြက္ လူသိမ်ား၍ လက္ခံႏိုင္ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္သားသို႔မဟုတ္ေအဂ်င္စီ တစ္ခု
စီတို႔သည္

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ဦးတည္အုပ္စုမ်ားထဲတင
ြ ္

ေခၚမႈမ်ားကိုတံု႔ျပန္မည့္

ဆီေလ်ာ္၍ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ေသာ

အမ်ားကိုအသိေပးရန္အတြက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိသည့္ရာသီဥတုစိန္

စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေသာအခါ

ေအာက္ပါတို႔

ကိုစဥ္းစားရမည္။
•

သီးျခားေဒသႏွင့္ဦးတည္အုပ္စုမ်ားတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကိုတံု႔ျပန္ရာတြင္ မည္သည့္လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳလုပ္ျခင္း
ႏွင့္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ကို

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိင
ု ္မည္နည္း။

ဥပမာ-ကမ္းေျခေဒသအတြက္သီးျခားခ်ဥ္းကပ္မႈသည္

ကုန္းျမင့္

ေဒသမ်ားအတြက္သင့္ေလ်ာ္မည္မဟုတ္ပါ။
•

ပို၍ေသးငယ္ေသာေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ဦးတည္မႈျပဳ၍အထူးတံု႔ျပန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအား ထုတ္မႈ မ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္းထက္အမွန္တကယ္ပင္ပို၍ေကာင္းေသာခ်ဥ္္းကပ္မႈျဖစ္မည္။

•

ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ မွ်ေ၀လုပ္ကိုင္ေနေသာဦးတည္ဧရိယာမ်ားတြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကင္းေသာတံု႔ျပန္သည့္နည္းဗ်ဴဟာ မ်ားျဖင့္
တစ္ဖ႔ႏ
ဲြ ွင့္တစ္ဖ႔တ
ဲြ ိုင္ပင္၍ပူးေပါင္းေဆာင္႐က
ြ ရ
္ မည္။

•

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွအလႉ႐ွင္မ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းတြင္ ဦးတည္မႈတိုးလာလ်က္႐ွိသည္။ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္
ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ေသာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္လူထုမ်ားထူေထာင္ရာတြင္အကူအညီေပးရန္လိုအပ္သည့္လံုေလာက္ေသာေငြေၾကးႏွင္
အျခားလိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကိရ
ု ႐ွိႏိုင္ရန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေအဂ်င္စီမ်ား(ႏွင့္အျခား)တို႔ႏင
ွ ့္မည္သို႔တြဲ၍လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္မည္ကိုစဥ္းစားသင့္သည္။
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