
အရိပ်အဆင့််အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးအအောကတ်ငွ ်ဟငျ်ိုးသ ျိုးဟငျ်ိုးရွကအ်မ ိ ျိုးအစောျိုးဖြစသ်ည့်် 

ဒရငအ်ကောကပ်ငထ်တုလ်ပ်ုဖြငျ်ိုး(ဒ ပလောျိုးဇ ယမ် အကြ်ယလူန်ထမ် ရိစ ်(Diplazium 

esculentum Reytz.) 

 

၁ပကထ်ရစ် ထရရေးလ၊် ၁ယ၀ုတ ီတနမ်ာလတီ  ွိုင၊် ၁၊ ၂ ရေဘရမ် ဘစ်စလာ နငှ့်် ၁၊ ၃ ရစခ် ်ဘာေးနက ်

၁ ေေီးစေီ ပ်ခ ်ေ ု ောရေှက  ွိုေးသကရ်ရာကမ်ှုစငတ်ာ၊ ခ ငေ်းမ ငုမ်မ ွိုြို့၊ ထ ငုေ်းန ငုင် ံ

 

လကရ်ှ  နှေီးန ယမ်ှုမ ာေး 

၂ စာေးနပ်ရ ကခာနငှ့််စ ကုပ်  ွိုေးရရေးေဖ  ြို့၊ ကမဘာကလုသမဂ္ဂေဖ  ြို့၊ ရရာမန ငုင်၊ံ ေတီလနီ ငုင်၊ံ  

၃ Cultivate Abundance၊ ရဖါ ့် မ ုငယ်ာ၊ ဖရလာ်ရီဒါ၊ ယေူကစ််ရေ 

 

 

ပ ု ၁။ စာေးသံေုးန ငုသ်ည့်် ဒရငရ်ကာကပ်င(်ဟငေ်းသေီးဟငေ်းရ က)်ေည န် ့်မ ာေး (ဒပီလာေးဇီယမ ်ေကခ်ယလူနထ်မ ်ရ စ ်Diplazium esculentum 

Reytz.)။ စာေးသံေုးန ငုသ်ည့််ေည န် ့်မ ာေးက တုစခ်ါတစရ်ံ “တရယာရခါငေ်း”ဟုလညေ်းရခေါ် ကကသည။် 

 [ေယဒ်တီာမတှခ် က-်ဤေရကကာငေ်းေရာနငှ့််ပတသ်ကသ်ည့််စ တ၀်ငစ်ာေးမှုသညေ်ေီးစေီ ပ်ခ ်ေ ုောရှတ င ်ညွှန ်

ကကာေးရရေးမှူေဖဖစ် ရစ်ခ ်ဘာေးနက ်တာ၀နထ်မ်ေးရ ာငစ်ဥ်ေခ  နမှ်စတငခ် ့်ပါသည။်ရဒသတ ငေ်းရနထ ငုရ်သာသမူ ာေး 

တ ု ့်သည ်စာေးသံေုးန ငုသ်ည့်် ဒရငရ်ကာကပ်င/်ေရ က(်ဖနေ်းပင/်ရ က)်မ ာေးက နုစှတ်စ်နစှ်၏ေခ  နက်ာလတစ်ခတု ငသ်ာ 

ေရ ုငေ်းပငမ် ာေးမဖှဖတယ်၍ူရစ ေးတ ငရ်ရာငေ်းခ ကကသညက် ကုကည့််ရနရငေ်း ကပငသ်သူညမ်ညသ်မူျှဂ္ရုမစ ုက၊်ေသံေုးဖပွို 



သမူ ာေးစ ာမရှ သည့််ဤေပငမ်  ွိုေးစ တက် ုလယယ်ာမ ာေးတ ငလ်မူ ာေးမှဖနတ်ေီးသည့််ေရ ပ်ရောကတ် ငစ် ုကန် ငုရ်ကာငေ်း

စ ုကန် ငု၍် ထ သု ု ့်စ ုကဖ်ခငေ်းဖဖင့််“ရာသခီ  နက်နု ်ံေုးသည့််ကာလ”တ ငပ်ငရ်စ ေးတ ငရ်ရာငေ်းခ န ငုရ်ကာငေ်းရရာငေ်းခ န ငု ်

မည ်ဟစုဥ်စာေးမ ခ ့်သည။်ထ ေုခ  နမ်ှစ၍ စမေ်းသပ်မှုမ ာေးက ထုပ်ခါ ထပ်ခါ ဖပွိုလပ်ု၍ (ေမ ာေးသငူါတ ု ့်၏ေကေူည ီ

ဖဖင့််) ရောကပ်ါစာရစာငက် ေုက ဉေးခ ွိုပ်ရရေးသာေးရဖေါ် ဖပခ ့်ပါသည။်] 

ဟငျ်ိုးသ ျိုးဟငျ်ိုးရွကအ်မ ိ ျိုးအစောျိုးဖြစသ်ည့်် ဒရငအ်ကောကပ်င/်ရွကန်ငှ့်် မိတဆ်ကဖ်ြငျ်ိုး 

ကမဘာရပေါ်တ ငေ်ပူပ ုငေ်းရဒသမှစ၍ရာသဦတသုမသည့််ရဒသမ ာေးေထ စာေးသံေုးန ငုသ်ည့်် ဒရငရ်ကာက် 

ပငမ်  ွိုေးစ တမ် ာေးစ ာရှ ၍ ဘရကက်င ်ဖနေ်းပငမ် ာေး (ထရစ်ဒယီမ် ေကစ််ပီပီ(Pteridium spp.)၊ ရော့်စထ ရစ် 

ဖနေ်းပငမ် ာေး(မကတ်ဦခ ာ စထရူသယီ ပုတရီစ် (Matteuccia struthiopteris)၊ နငှ့်် စတငန် ခုလငေ်းနာ 

(Stenochlaena)ဖနေ်းပငမ် ာေးေပါေ၀ငဖ်ဖစ်သည။်သ ု ့်ရသာ်ဤရ ာငေ်းပါေးတ ငေ်ာရှနငှ့််ပငလ်ယက်မေ်းရဖခ ရဒသ 

မ ာေး၏ေပူပ ုငေ်းရဒသ နစှရ်ှညခ်ပံငဖ်ဖစ်သည့််စာေးသံေုးန ငုသ်ည့်် ဟငေ်းသေီးဟငေ်းရ ကေ်မ  ွိုေးေစာေးဖဖစ်ရသာ  ဒရင ်

ရကာကပ်င ်ဒပီလာေးဇီယမ် ေကခ်ယလူနထ်မ် ရ စ် (Diplazium esculentum Reytz.) က ေုဓ ကထာေး၍ 

တငဖ်ပထာေးပါသည။်  ာကာေ ီနငှ့််ေဖခာေးရသာသမူ ာေး(၂၀၁၆) တ ု ့်မှဤစာေးသံေုးန ငုသ်ည့််ဟငေ်းသေီးဟငေ်းရ က်တ ု ့်က  ု

သစ်-မဟတုသ်ည့််သစ်ရတာ ထတုလ်ပ်ုမှု သ ု ့်မဟတု ်ေ နတ်ေီကဖ်် ထတုလ်ပ်ုမှု(Non-Timber Forest Product 

or NTFP)ဟေုမ  ွိုေးေစာေးခ  ထာေးသည။် ေ နဒ ယန ငုင်၊ံ ဘဂ္လ်ာရဒ့်ရှ်န ငုင်၊ံ ထ ငုေ်းန ငုင်၊ံ မရလေးရှာေးန ငုင်၊ံ ဖ လစ်ပ ုငန် ငုင် ံ

နငှ့်် ယေူကစ််၏ဖပညန်ယတ်စ်ခဖုဖစ်သည့််ဟာ၀ါရီဖပညန်ယတ် ငမ် ာေးဖပာေးထငရ်ှာေးစ ာရပါကသ်ည့််ရကာကပ် သေီးနှပံင ်

ဖဖစ်သည(်လငေ်း နငှ့််ေဖခာေးသ ူမ ာေး ၂၀၀၉)။ ဒရငရ်ကာကပ်ငမ် ာေး၏နသုည့််ရ ကလ်က် (ေမ ာေးောေးဖဖင့်် “တရယာ 

ခါငေ်း” ဟရုခေါ်တ ငက်ကသည)်မ ာေးက  ုေစ မေ်း၊ ဖပွိုတ၊် ရရရန ေးပ ြုတ်၍စာေးကကသည။် သ ု ့်မဟတု ်ဟငေ်းမ ာေးေဖဖစ် 

ခ ကစ်ာေး ကကသည။် ၎ငေ်းမှာစာေးသံေုးသည့််ရဒသမ ာေးေရပေါ်တ ငမ်ူတညသ်ည(် ဒနေ်းကင ်၂၀၁၂)။ 

ဒရငရ်ကာကပ်ငမ် ာေး(ဖနေ်းပငမ် ာေး)  ငုရ်ာေဟာရခ  ဖခမ်ေးစ တဖ်ဖာမှုသရုတသနဖပွိုလပ်ုရာမှ၎ငေ်းတ ငေ်က  ွိုေးဖပွို

သည့််ေဟာရဂ္ုဏသ်တတ  မ ာေးစ ာပါ၀ငသ်ညက် ညုွှနဖ်ပသည၊် ဘတီာ-ကာရ ုတ နေ်း၊ ရဖါလစေ်ကစ်စ်၊ ကယလ် ်စယီမ်၊ 

သဓံါတ၊် နငှ့်် ရဖါ ့်ဖရပ်စ် ဓါတသ်တတ ွိုမ ာေးကကယ၀်သည့််ေဖပင ်ေဟာရ- န် ့်က ငသ်ည့်် ဓါတ ်ပစစညေ်းမ ာေးဖဖစ်သည့်် 

စီတစ်ေကစ်စ်၊ တငေ်းနငေ်း၊ နငှ့်် ထရ ုငစ်ငမ် ာေးပါ၀ငရ်သာလ်ညေ်းေ  ပ်-မဖဖစ ်ရစသည့်် ပမာဏရလာကသ်ာပါ၀င ်

သည(်ောခ ာနာနငှ့််ေဖခာေးသမူ ာေး., ၂၀၁၂;ဂ္ျွနဂ်္  ွိုနငှ့််ေဖခာေးသမူ ာေး.,၂၀၁၅)။ဘနရ်ကာကမ်မ ွိုြို့၊ကာ ာ ပ်တကကသ လု ်

တ ငဖ်ပွိုလပ်ုသည့်် ဒရငရ်ကာကပ်ငမ် ာေး (ဖနေ်းပငမ် ာေး)   ငုရ်ာေဟာရခ  ဖခမေ်းစ တဖ်ဖာမှုသရုတသနဖပွိုလပ်ု ရာတ င ်

ဒပီလာေးဇီယမ် ေကခ်ယလူနထ်မ် ရ စ် (Diplazium esculentum)၏ေဟာရပါ၀ငမ်ှုက သုရုတသနဖပွိုရာ တ င ်

ကကယ၀်သည့််ေဟာရရပါငေ်းစပ်မှုရှ ရကကာငေ်းရဖေါ် ဖပသည(်ဇယာေး ၁)။ 

 

 

 



ဇယောျိုး ၁။ ဒပီလာေးဇီယမ ်ေကခ်ယလူနထ်မ ်ရ စ် (Diplazium esculentum Reytz )၏ေဟာရရပါငေ်းစပ်မှု။ စစီစေ်က ဖဖတမ်ှုသည ်

၂၀၁၇ ခနုစှတ် င ်ထ ငုေ်းန ငုင်၊ံ ဘနရ်ကာကမ်မ ွို ြို့၊ ကာ ာ ပ် တကကသ လုန်ငှ့််ပေူးရပါငေ်းရ ာငရ် ကမ်ပီေးစေီးခ ့်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဒရငရ်ကာကပ်ငမ် ာေး(ဖနေ်းပငမ် ာေး)က  ုရာသီလ ကု၍်ောရှရစ ေးက ကမ် ာေးစ ာတ ု ့်တ ငရ်တ ြို့ရမပီေး စ ုစ တ ်၍ေရ ပ်ရှ  

သည့််ဖမစ်ကမေ်းရဘေးတရလ ာကန်ငှ့််သစ်ရတာဧရ ယာမ ာေးတ ငရ်တ ြို့ရသည။် ထ ရုနရာမ ာေးမှ(သဘာ၀ရပါကပ်င)် 

  တခ်ေူးကကသည။် မ ုေးရာသတီ င ်ထ ရုဒသမ ာေး၌ ဒရငရ်ကာကရ် က/်ေည န် ့်မ ာေး(ဖနေ်းေရ က/်ေည န် ့်မ ာေး)က ရုဒသရှ  

ရစ ေးမ ာေးထ တ ငေ်စညေ်းလ ကုရ်ရာငေ်းခ သညက် ရုတ ြို့ရသည။် သ ု ့်ရသာ် ရဖခာကရ်သ ြို့သည့််လမ ာေးတ ငမ်ူဝယလ် ေုာေး 

က  ုဖပည့််မှီစ ာရရာငေ်းခ န ငုဖ်ခငေ်းမရှ ပါ၊ ောေးလံေုးရပ ာကက် ယသ် ာေးကကသည။် 

ယခေုခါတ င ်ဒရငရ်ကာကပ်ငမ် ာေး(ဖနေ်းပငမ် ာေး)ောေးစ ကုပ်  ွိုေးန ငုရ်ဖခ၊ စ ုကပ်  ွိုေးရရေးေခ င့််ေလမ်ေးမ ာေးနငှ့်် ကန် ့် 

သတခ် ကမ် ာေးက သုရုတသနဖပွိုလပ်ုလ ကရ်ှ သည။်ဒရငရ်ကာကပ်ငမ် ာေး(ဖနေ်းပငမ် ာေး)မ ာေးက  ုကလ်က၍်သဘာဝ 

ေရ ုငေ်းပငမ် ာေးမှရဖမာကမ် ာေးစ ာရစ ေးမ ာေးသ ု ့် ခေူးယရူရာငေ်းခ ရနရသာ်လညေ်း ထ သုဘာ၀ေရ ုငေ်းပငမ် ာေးက ေုစီ ေစဥ ်

တက  ခေူးယသူည့််မ  ွိုေးစ တေ်ဖဖစ်ရ ာငရ် ကရ်နလ် ေုပ်ရနရသေးသည။် မတ(်ဇ)(၁၉၉၉) သည ်စတငန် ခု လငေ်းနာ 

ပါလစုထရစ် (ဘမေ်း)Stenochlaena palustris (Burm.)နငှ့်် ဒပီလာေးဇီယမ် ေကခ်ယလူနထ်မ် (ရ စ်) (Diplazium 

esculentum (Retz.)တ ု ့်၏စ ကုပ်  ွိုေးန ငုဘ် ယ ်ေရဖခေရနက မုရလေးရှာေးန ငုင်တံ ငန် ှု ငေ်းယဥ်ှခ ့်၍ ဒပီလာေးဇီယမ် 

ေကခ်ယလူနထ်မ် (ရ စ်)(Diplazium esculentum (Retz.)က ေုရ ပ်မရှ သည့််ေရဖခေရနမ  ွိုေးတ င ်စ ုကပ်  ွိုေးရန ်

မဖဖစ်န ငုသ်ညက် ရုတ ြို့ ရှ ခ ့်သည။် ထ ငုေ်းန ငုင်ရံဖမာကဘ်ကတ် ငရ်ှ ရသာ ေေီးစီေ ပ်ခ ်ေ ုောရှရဒသ  ငုရ်ာ ေက  ွိုေး 

သကရ်ရာကမ်ှုစငတ်ာမှ၎ငေ်းတ ု ့်က စု ုကပ်  ွိုေးန ငု၍်ေရ ပ်ရောကတ် ငစ် ုကပ်  ွိုေးထတုလ်ပ်ုသည့်် စနစ်ဖဖင့််စ ုက ်ပ  ွိုေးပါက 

ရောငဖ်မငန် ငုရ်ကကာငေ်းရဖေါ် ဖပထာေးသည။် 

 

ဒ ပလောျိုးဇ ယမ် အကြ်ယလူန်ထမ် ရိစ ်(Diplazium 

esculentum Reytz) ၏အဟောရအပေါငျ်ိုးစပ်မှု။ 

ဘတီာ-ကာရ ုတ နေ်း(ug/100 g) ၅၁၆.၅±၂.၆၆ 

ရဖါ ့်ဖရပ်စ် (mg/100 g) ၅၄.၀၅±၀.၈၂ 

ဗီတာမင ်B1 (mg/100 g) ND 

ဗီတာမင ်B2 (mg/100 g) ၀.၀၄±၀.၀၀ 

ဗီတာမင ်C (mg/100 g) ၀.၉၄±၀.၈၆ 

ဗီတာမင ် E (α-tocopherol) (mg/100 g) ၀.၂၈±၀.၂၀ 

ကယ်လ်စီယမ် (mg/kg) ၁၃၈.၀၀±၅.၂၅ 

မဂ္ဂ နစီီယမ် (mg/kg) ၂၀၅.၀၅±၂၉.၀၇ 

ပ တုက်စီယမ် (mg/kg) ၃၆၉၁.၇၅±၂၇၈.၁၇ 

  ုဒယီမ် (mg/kg) ၂၇.၁၆±၂.၆၀ 



အလ့်လောမှု၏ရည်ရွယြ် ကမ် ောျိုး 

ဤသရဘာတရာေးက  ုစီစစ်ရနန်ငှ့််စမ်ေးသပ်ရနေ်တ က ်နစ်ှရပါငေ်းမ ာေးစ ာရသာ လကရ်တ ြို့က ငေ်း ငေ်းေရတ ြို့ 

ေကကွံိုက ရု ာကတ်ညခ် ့်သည့််ေရကကာငေ်းမ ာေးမှာ - (၁) ေရ ပ်ပုံစံေမ  ွိုေးမ  ွိုေးက ေုသံေုးဖပွို၍ စီမံခန် ့်ခ  မှုစနစ်ရောက ်

တ င ်ဒရငရ်ကာကပ်ငမ် ာေး(ဖနေ်းပငမ် ာေး)၏ကကေီးထ ာေးမှုနငှ့််ရစ ေးက ကေ်လာေးေလာတ ု ့်က စီုစစ်ရန ်နငှ့်် (၂) ရ တယ်နူ ငု ်

သည့််မူလမ ုေးရာသကီာလသာမက တ ေုးခ  ြို့ စ ုကပ်  ွိုေးန ငုရ်ဖခက ရုလ့်လာ ေက ဖဖတရ်န ်တ ု ့်ဖဖစ်သည။် 

ဒရငရ်ကာကပ်ငမ် ာေး(ဖနေ်းပငမ် ာေး)က သုဘာ၀ောေးဖဖင့််ရ တယ်နူ ငုသ်ည့််မူလမ ေုးရာသကီာလသာမက တ ေုးခ  ြို့ စ ုက် 

ပ  ွိုေးန ငုဖ်ခငေ်းသည ်ေရသေးစာေးလယသ်မာေးမ ာေးေတ ကရ်စ ေးက ကေ်သစ်ဖ င့််ရပေးန ငုသ်ည့်် စီေးပ ာေးရရေးေခ င့််ေလမ်ေး 

ဖဖစ်လာန ငုသ်ည။် ထ ု ့်ဖပငဖ်ဖစန် ငုရ်ဖခက စုမေ်းသပ်သည့််ဤရလ့်လာမှုက ေုစီေီ ပ်ခ ်ေ ၏ု က နယ်ကေ်တ ငေ်းနငှ့််ေဖပင ်

လ ူမ ာေးမှစ တ၀်ငစ်ာေးကကသည။် 

 

ဒရငအ်ကောကပ်ငမ် ောျိုး(ြန်ျိုးပငမ် ောျိုး)ကိ ုအမ ိ ျိုးမ  ိျိုးအသောအဆင့််ရိှသည့်် အရိပ်အအောကတ်ငွစ်ိုကပ် ိ ျိုးဖြငျ်ိုး 

 

တညရ်နရာ နငှ့်် စ ုကပ်  ွိုေးသည့််ရနရာရဖေါ် ဖပခ က ်

ေေီးစီေ ပ်ခ ်ေ ု ောရှ မ  ွိုေးရစ့်ဘဏမှ် ၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၇/၂၀၁၈ ခနုစှ်စ ုကပ်  ွိုေးရာသေီတ ငေ်းစ ုကက် ငေ်းတ င ်စမေ်းသပ် 

မှုမ ာေးဖပွိုလပ်ုခ ့်ပါသည။် ရလ့်လာမှုဖပွိုလပ်ုသည့််ရနရာ၏ရာသဦတေုရဖခေရနမ ာေး၊ထ ငုေ်းန ငုင် ံရဖမာကပ် ုငေ်းရတာင ်

ကနုေ်းမ ာေး(၂၀° ၁’ရဖမာက,် ၉၉° ၁၇’ေရရှြို့ )တ ငတ်ညရ်ှ ၍ထေူးဖခာေးသည့််မ ုေးရာသ(ီရမ လ မှရောကတ် ဘုာလ)၊ 

ထငရ်ှာေးသည့််တနစှ်ပတလ်ံေုးေပူခ  နရ်ာသကီာလ(န ၀ုငဘ်ာ မှ ဧမပီလ)တ င ်ေပူ ခ  န ်၂၅oC နငှ့််၃၀oC ရှ သည ်

(ဇယာေး ၂)။ 

 

ဇယောျိုး ၂။ ထ ငုေ်းန ငုင် ံမ ေ ုင၏် ပထမေကက မန်ငှ့််ဒတု ယေကက မ်စမေ်းသပ်မှု၏ လစဥ်စစုရုပါငေ်းမ ေုးရရခ  န(်မမ)နငှ့်် လစဥ်ပ မေ်းမျှေပခူ  န ်(oC) 

ေခ ကေ်လက ်

 

 

 
ဇ န.် ဇူ ကသ စက ်

ရော

က ်
န  ု ဒ ီ ဇန.် ရ ဖ မတ ် ဧ ရမ. 

 

ပထအ်ပပိမ် (၂၀၁၁)  စုစုရပါငေ်း 

မ ုေးရရခ  န(်မမ) 

 

ေပူခ  န ်(oC) 

၂၈၇ 

 

(၂၉) 

၃၃၄ 

 

(၂၈) 

၃၃၅ 

 

(၂၈) 

၃၀၅ 

 

(၂၈) 

၂၉ 

 

(၂၈) 

၅ 

 

(၂၅) 

၃ 

  

(၂၃) 

၃ 

 

(၂၂) 

၁ 

 

(၂၇) 

၉၂ 

 

(၂၆) 

၆၄ 

 

(၃၁) 

၂၄၂ 

 

(၂၉) 

၁၇၀၀ 

ပ မ်ေးမျှ 

၂၇ 

ဒတုယိအကကမ်ိ 

(၂၀၁၇/၂၀၁၈) 

  စုစုရပါငေ်း 

မ ုေးရရခ  န(်မမ) 

 

ေပူခ  န ်(oC) 

 ၂၁၁ 

 

(၃၁) 

၃၄၉ 

 

(၂၉) 

၃၄၆ 

 

(၂၉) 

၃၂၂ 

 

(၂၉) 

၃၅၁ 

 

(၂၇) 

၁၂၀ 

 

(၂၆) 

၉၀ 

 

(၂၃) 

၄၀ 

 

(၂၅) 

၁၆ 

 

(၂၈) 

၃၄ 

 

(၃၂) 

၈၅ 

 

(၃၂) 

၃၃၃ 

 

(၃၁) 

၂၂၉၇ 

ပ မ်ေးမျှ 

၂၈.၅ 



စမ်ေးသပ်မှုက ု ထည်ရ ာက်ဖခငေ်း 

ဒရငရ်ကာကပ်ငမ် ာေး(ဖနေ်းပငမ် ာေး)က ရုနရရာငေ်ဖပည့််ရသာ ဖပွိုဖပငထ်ာေးသည့််စ ုကခ်ငေ်းမ ာေးတ င ်ေရ ပ်ေ 

မ  ွိုေးေစာေးသံေုးမ  ွိုေးဖပွိုလပ်ုစ ုကပ်  ွိုေးသည ်-  

၁။ ေရ ပ်လံေုး၀မရှ (၀%) ထ နေ်းခ ွိုပ်၊ ၂။ န မ့််သည့််ေရ ပ်(၅၀%) နငှ့််(၃)  ဖမင့််သည့််ေရ ပ် (၈၀%)။ စမ်ေးသပ်မှု 

မ ာေးက  ုRandomized Complete Block Design (RCBD) ဒဇီ ုငေ်းဖဖင့််ပုံတရူလေးခဖုပွိုလပ်ုသည။်ဖပွိုလပ်ုထာေးသည့်် 

ပ  ွိုေးခငေ်းရဘာငေ်တနေ်းမ ာေး၏ေရပေါ်တ င ်ေစ နေ်းနစ်ှဘကဖ် င့််ထာေးသည့််ေရ ပ်ရရစရသာ ေ၀တစ် (တစ်ခစုီ)ောေး 

ေတနေ်းလ ကု ်၁.၅ မီတာေဖမင့််တ ငဖုံ်ေးထာေး၍(ပံု ၂)၊ ရဖခာကရ်သ ြို့သည့််ရာသလီမ ာေးတ င ်ရရသ ငေ်း စ ုကပ်  ွိုေးရန ်

ေတ ကရ်ရဖဖနေ်းကရ ယာေရသေးစာေးမ ာေးက တုပ် ငထ်ာေးသည၊်ထ သု ု ့်ဖပွိုလပ်ုဖခငေ်းမှာမလူ ရပါကသ်ည့်် ရဒသ၏ 

ပတ၀်နေ်းက ငေ်ရဖခေရနနငှ့်် ငတ်ရူစရနဖ်ပွိုလပ်ုဖခငေ်းဖဖစသ်ည။်စမ်ေးသပ်မှုနစှ်မ  ွိုေးစလံေုး၏ရ တသ် မ်ေးမှုကကာေးကာလ

မှာ ၁နစှ်တာဖဖစ်၍ကကေီးထ ာေး နှုနေ်းနငှ့််ထ ကန်ှုနေ်းမ ာေးက စု စု တခ်  နသ် ု ့်မဟတုရ်ဖခာကရ်သ ြို့ခ  နေ်လ ကုန်ှု ငေ်းယဥ်ှန ငုသ်ည။် 

စမ်ေးသပ်စ ုကပ်  ွိုေးသည့််ေက ကမ် ာေးသည ်၁မီတာx၁မီတာ ရှ ၍ဒရငရ်ကာကပ်င(်ဖနေ်းပင)် မ  ွိုေးည န် ့်မ ာေးက  ု

၃၀စမx၃၀စမခန် ့်ဖခာေး၍ရရွှြို့ရဖပာငေ်းစ ုကပ်  ွိုေးသည၊် စ ကုက် ကတ်စ်တက ကတ် င၉်ပငစ် ကုပ်  ွိုေးသည။် ယခငက်ခေူး 

ဖဖတခ် ့် သည့််ရဒသ သဘာ၀ေရ ုငေ်းပငမ် ာေးမှ ကကေီးထ ာေးလာရသာမ  ွိုေးည န် ့်မ ာေးက စုတငတ်ညရ်ထာင ်သည့်် ဒရင ်

ရကာကပ်င(်ဖနေ်းပင)် ေခငေ်းမ ာေးမှတေူးယသူည။်ဒရငရ်ကာကပ်င(်ဖနေ်းပင)်မ ာေးက ရုောဂ်္ နစ်ရဖမ  ီမ ာေးဖဖင့််ဖပွိုဖပင ်

ထာေးသည့််ပ  ွိုေးခငေ်းရဘာငမ် ာေးသ ု ့်ရဖပာငေ်း၍စ ကုပ်  ွိုေးသည၊်ရဖမ ဖီပွိုဖပငမ်ှုတ ငရ်ဖမရ  ေး၊ န ာေးရခ ေး နငှ့််ရကာကရ် ုေးရ  ေး 

မ ာေးေပါေ၀ငဖ်ဖစ်သည။် ဤစမ်ေးသပ်မှုတ င ်စတငစ်မေ်းသပ်သည့််ကာလေတ ငေ်းရဖမ ီဖပွိုဖပငမ်ှုမ ာေးေတ က ်ထပ် 

ရ ာငေ်းရဖမ မီ ာေးမထည့််ပါ။သ ု ့်ရသာ်ေခငေ်းမ ာေးက စု ုကပ်  ွိုေးရာသမီတ ငုမ်ီ ရကာကရ် ုေးရ  ေးမ ာေးစ ာတ ု ့် ဖဖင့််ေထပ် 

ပ ု ၂။ ထ ငုေ်းန ငုင်ရံဖမာကပ် ငုေ်း၊ မ ေ ုင ်ရှ  ေေီးစေီ ပ်ခ ်ေ ု ောရှ၏ ဒရင ်ရကာကပ်င(်ဖနေ်းပင)် သရုတသန စ ကုခ်ငေ်းတ င ်ေခ ကေ်လက ်

မ ာေးစရု ာငေ်းနပံ။ု 



ထပ်ဖုံေးထာေး၍ ခန် ့်မှနေ်းရဖခောေးဖဖင့်် ၁ ဟကတ်ာ လ င၄် တနခ်န် ့်ထည့််၍ ဤေ င့််မှာရဖမ စီ ု စ တမ်ှုက ထု နေ်းထာေး 

ရနန်ငှ့်် ဒရငရ်ကာကပ်င(်ဖနေ်းပင)်မ ာေးက စုတင ်စ ုကသ်ည့််ေခ  နတ် ငရ်ပါငေ်းပငမ် ာေး၏ဒဏက် မုခရံရစရနေ်ရရေးကကေီး 

သည့်် ေ င့််ဖဖစသ်ညက် ရုတ ြို့ရသည။်  

ေခ က်ေလက်ရကာကယ်ူဖခငေ်း 

ရဖပာငေ်းရရွှြို့ စ ုကပ်  ွိုေးသည့််ေပငမ် ာေးရှငသ်နသ်ည့််ေခါ(ရဖပာငေ်းရရွှြို့ မပီေးရနာက ်၃ လ) နမူနာစ ုကသ်ည့်် ဧရ ယာ 

ေက ကတ်က ကစ်၏ီေလယတ် ငရ်ှ သည့််ေတနေ်းမ ာေးမှရစ ေးတ ငရ်ရာငေ်းခ န ငုသ်ည့််ဒရငရ်ကာကပ်င ်(ဖနေ်းပင)် 

ေည န် ့်မ ာေးက  ု၃ပတလ်ျှငတ်ကက မ်ဖဖတမ်ပီေးေခ ကေ်လကမ် ာေးစုစညေ်းသည။် ဒရငရ်ကာကပ်င(်ဖနေ်းပင)်မ ာေး၏ ကကေီး 

ထ ာေးမှုေခ ကေ်လကမ် ာေးက  ု၃ပတစီ်ဖခာေး၍ စုစုရပါငေ်းနမူနာကာလ ၁၄ကက မ် ေထ  ကတ် ကုရ်ကာက ်ယသူည။် 

ေရ ကလ်ကည် န် ့်မ ာေးက ရုရတ က၍်ေစ ေုတ ငုေ်းခ  နတ် ယသ်ည၊်ေရဖခာကေ်ရလေးခ  နက် တု ကခ် ကရ်န ်နမူနာ ေ 

ခ  ွိုြို့က ေုာဗင(်မီေးဖ ု)ထ တ ငေ်ရဖခာကခ်မံပီေးသည့််ရနာကခ်  နတ် ယသ်ည။်စ ုကက် ကတ်စ်ခစုီမှနမူနာေတ ကစ် ုကသ်ည့်် 

ဧရ ယာရှ ေပင၏်ေဖမင့််နငှ့််ရသ ြို့ရဖခာကပ် ကစီ်ေး(ရသသည)် ရသာေရ ကန်စှ်မ  ွိုေးစလံေုး၏ေခ ကေ်လကမ် ာေးက  ု

၃ပတလ် ငတ်စ်ကက မ်တ ငုေ်းထ ာသည။်ေပင၏်ေဖမင့််က တု ငုေ်းရာတ ငေ်ရှည ်ံေုးထ ကလ်ာသည့််ဒရငရ်ကာက ်ရ က/် 

ည န် ့်က ေုသံေုးဖပွိုတ ကခ် က၍်ေပငရ်ဖခာကရ်သ ြို့သ ု ့်မဟတုရ်သ ံေုးဖခငေ်းရာနှုနေ်းက မူုေဖမငေ်ာရုံဖဖင့််ေ င့်် သံညု 

(ရဖခာကရ်သ ြို့ မှု/ရသ ံေုးမှုမရှ ) မှ ၁၀၀(လံေုး၀ ရဖခာကရ်သ ြို့ မှ/ရသ ံေုး) ဟခု  ဖခာေးသတမ်တှသ်ည်ဟ(ုဒကမ်ငေ်း နငှ့်် 

ေဖခာေးသမူ ာေး ၂၀၀၂မ)ှသံေုးသပ်သည။် 

စမ်ေးသပ်မှုဖပွိုလပ်ုစဥ်ရဒသတ ငေ်းရှ ရစ ေးမ ာေးသ ု ့်စာေးန ငုသ်ည့််ဒရငရ်ကာကပ်င(်ဖနေ်းပင)်မ ာေးက ၀ုယယ်ရူနေ်ကက မ်

မ ာေးစ ာသ ာေးခ ့်သည။် ထ သု ု ့်ဖပွိုလပ်ုဖခငေ်းမှာနစ်ှတစ်နစ်ှ၏ေခ  နက်ာလေပ ုငေ်းေဖခာေးမ ာေးေရပေါ်တ ငမ်ူတည၍် ၎ငေ်းတ ု ့် 

က  ုရန ငုမ်ည့််ေခ  န ်နငှ့််ရစ ေးနှုနေ်းက  ုသ ရှ န ငုရ်နေ်တ ကဖ်ဖစ်သည။် ရ ကလ်က(်ေည န် ့်)မ ာေးက ေုစညေ်း လ ကု၀်ယယ် ူ

၍ပါရှ သည့််ပမာဏေတ ငုေ်းခ  နတ် ယမ်ပီေးမတှသ်ာေးထာေးသည။်ရစ ေးနှုနေ်းက ာဖခာေးမှုမ ာေးက သုံေုးသပ်ရနရ်စ ေးမှ၀ယသ်ည့်် 

ဒရငရ်ကာကည် န် ့်မ ာေးက ေုနေီး ံေုးမမ ွိုြို့ ရှ ရက ေးလကရ်စ ေးမ ာေးနငှ့် ်ခ ငေ်းမ ငုမ်မ ွိုြို့ေနေီးတ င ်ရန ငုသ်ည။် 

 

အရိပ်သည်အအရျိုးကက ျိုးသည်၊ စိုထိငုျ်ိုးမှုမှောလည်ျိုးထိနုည်ျိုးတအူအရျိုးကက ျိုးသည်!   

ကျွနပ််တ ု ့်၏လယယ်ာစ ကုက် ကမ် ာေးတ ငစ်မ်ေးသပ်သည့််ရလဒမ် ာေးမှ ဒရငရ်ကာကပ်င(်ဖနေ်းပင)် မ ာေးက  ုလယယ်ာ 

မ ာေးတ ငစ် ကုပ်  ွိုေးပါက မ ေုးရာသနီငှ့််ရန ရာသနီစ်ှမ  ွိုေးစလံေုးတ ငေ်က  ွိုေးဖဖစ်ထ နေ်းန ငုမ်ညဟ်ရုဖေါ် ဖပထာေးပါ သည။် 

ရန ရာသတီ ငတ်နစှ်ပတလ်ံေုး လံရုလာကသ်ည့်် ရရသ ငေ်းစ ကုပ်  ွိုေးမှုက လုပ်ုရ ာငရ်သာလ်ညေ်းထတုလ်ပ်ုမှုမှာ ရန ေ 

ခ  နထ်ကမ် ုေးရာသတီ ငပ် မု ုဖမင့််မာေးသည။် ကျွနပ််တ ု ့်၏ရလဒမ် ာေးမှစီမံခန် ့်ခ  မှုစနစ်ဖဖင့််ထတုလ်ပ်ုရာတ င ်ေရ ပ် သည ်

ေရရေးကကေီးသည့််လပ်ုငနေ်းတာ၀နက် လုပ်ုရ ာငရ်ကကာငေ်းရတ ြို့ရသည(်ပုံ ၃)။ ဒရငရ်ကာကပ်င(်ဖနေ်းပင)်မ ာေး သည ်

ေရ ပ်တပ ုငေ်းတစရပေးထာေးသည့််(ေရ ပ် ၅၀%)ရနရာတ ငစ် ကုပ်  ွိုေးပါက ေရ ပ်မ ာေးစ ာရပေးထာေးသည့််(၈၀%) ရနရာ 

ထကေ်ထ ကပ် ု၍ရကာငေ်းသညက် စုမ်ေးသပ်မှုမ ာေးတ ငရ်တ ြို့ရသည၊် သ ု ့်ရသာ်၎ငေ်းတ ု ့်နစ်ှမ  ွိုေးေကကာေးက ာဖခာေး ခ က ်

မ ာေးစ ာမရှ ပါ။ 



 

မညသ်ည့််နမူနာစမ်ေးသပ်မှုတ ငမ်   ုေရ ပ်မရှ သည့််ရနရာတ ငစ် ုကသ်ည့်် ဒရငရ်ကာကပ်င(်ဖနေ်းပင)် မ ာေး 

တ ငပ် ကစ်ေီး/ရသ ံေုးသည့််နှုနေ်းမှာ ေရ ပ်ရောကတ် ငစ် ုကသ်ည့််ေပငမ် ာေးထကပ် ၍ုဖမင့််သည။် ေရ ကေ်စ တေ် 

ပ ုငေ်းတ ငရ်သ ံေုးဖခငေ်းမှာဒရငရ်ကာကပ်ငမ် ာေးသည်ဖမင့််သည့််ရနရရာငဖ်ခညတ် င ်ထ လ ယရ်ှလ ယရ်ကကာငေ်းရဖေါ် ဖပ 

ဖခငေ်းဖဖစ်သဖဖင့််ေ မ်တ ငေ်းစ ုကပ်  ွိုေးရရေးေဖဖစ်ရ ာငရ် ကမ်ည ် ပုါက ဤေခ ကက် ထုည့််သ ငေ်းစဥ်ေးစာေးရနလ် ေုပ် 

သည။် စမ်ေးသပ်မှု ၁နငှ့််၂ တ ု ့်ကကာေးတ ငန်စ်ှစဥ်ေပူခ  နဖ်ခာေးနာေးခ က ်၁.၅ံC ရှ ၍တစ တတ်ပ ငုေ်းေရနဖဖင့်် ပ ုမ ုကကေီး 

ထ ာေးမှုနငှ့််ရသ ံေုးမှုေက  ွိုေး ကမ် ာေးသညေ်ရ ပ်မရှ သည့််ဒတု ယစမ်ေးသပ်မှုက ပုထမစမ်ေးသပ်မှုဖဖင့််န ှု ငေ်းယဥ်ှဖခငေ်း 

ဖဖစ်သည။် 

 

ပ ု ၄။ မ ေုးရာသနီငှ့််ရဖခာကရ်သ ြို့ရာသေီရတာေတ ငေ်း သေီးဖခာေးစမေ်းသပ်မှု ၂ခဖုပွိုလပ်ုရာတ င ်

ဒရငရ်ကာကပ်ငေ်ရ ကမ် ာေးရသ ံေုးသည့််ရာခ ငုန် ှုနေ်း 

 ဤလပ်ုငနေ်း၏ရလဒမ် ာေးက သုံေုးသပ်ရာတ ငစ် ုကပ်  ွိုေးသည့်် ၂ ကက မ်စလံေုးတ ငမ် ေုးရာသနီငှ့််ရ်ဖခာကရ်သ ြို့ရာသ ီ

ကကာေး တ င ်ေထ ကေ်လ နက် ာဖခာေးသညက် ရုတ ြို့ရပါသည။် ၎ငေ်းသညမ် ေုးရာသကီာလစ ုကပ်  ွိုေးရရေးတ ေုးခ  ြို့ရနေ်တ က ်

 ကစ်ပ် ရနသည့််ေရကကာငေ်းေရာတစ်ခဖုဖစ်၍ ဒတု ယေကက မ်တ ငပ် မေ်းမျှမ ေုးရ ာသ နေ်းဖခငေ်းက ရုဖေါ် ဖပထာေး သည် 

(ပထမေ ကက မ်စ ုကပ်  ွိုေးသည့်် ၁၇၀၀မမ နငှ့်် နှု ငေ်းစာပါက ၂၂၉၇ မမ)။ ထ ကု ့်သ ု ့်ဖဖစ်ဖခငေ်းသည ်ေရ ပ်ထ က ်နှုနေ်းက  ု

က ာဖခာေးရစသညသ်ာမကဒရငရ်ကာကပ်ငပ်င(်ဖနေ်းပင)်ထတုလ်ပ်ုမှုေတ ကစ် ကုပ်  ွိုေးရာတ ငလ်ညေ်းေရရေးကကေီး 

သည။် လံရုလာကသ်ည့််ေစ ဓုါတသ်ညလ်ညေ်း၎ငေ်းနညေ်းတေူရရေးကကေီးသည။်ရာသတီခလုံေုးတ င၃်-၄ရကတ်စ် ကက မ် 

ရရ  သ ငေ်း ရပေးရသာ ်လညေ်း စ ုစ တမ်ှုပ ု၍လ ေုပ်ရကာငေ်းလ ေုပ်လ မ့််မည။် 

အလောျိုးအလောမ ောျိုးနငှ့်် အအသျိုးစောျိုးလယယ်ောလပ်ုငန်ျိုးတငွဖ်ပန်လည်အသ ျုိုးဖပ ဖြငျ်ိုး 

  ဤရလဒမ် ာေးသညမ်ဖပည့််စံရုသာ်လညေ်း ဒရငရ်ကာကပ်င(်ဖနေ်းပင)်စီမံက နေ်း   ၍ စ ုကပ်  ွိုေးထတုလ်ပ်ုဖခငေ်း 

သညေ်လာေးေလာေလ နရ်ကာငေ်းသညက် ညုွှနဖ်ပပါသည။်ေရသေးစာေးလပ်ုငနေ်းေဖဖစ်ဒရငရ်ကာကပ်င(်ဖနေ်းပင)် 

စ ုကပ်  ွိုေးထတုလ်ပ်ုဖခငေ်းက ေုရသေးစာေးလယယ်ာလပ်ုငနေ်းမ ာေးတ ငရ်ပါငေ်းစညေ်းန ငု၍် ရပါငေ်းစညေ်းထတုလ်ပ်ုသင့််သည ်

ဟကုျွနပ််တ ယုံကုကညပ်ါသည။် ၀ငရ်င ရသေီးနှနံငှ့််ေ မ်တ ငေ်း စာေးသံေုးရနေ်တ ကဖ်ဖစသ်ည။် ဤလ စ်လ ျူရှုထာေးခရံ၍ 

မ ာေးစ ာေသံေုးမဖပွိုသည့််မ  ွိုေးစ တ(်Neglected & Underutilized Species (NUS)သညရ်စ ေးက ကတ် ငရ်ရာငေ်းခ  

ပထမ ေကက မ် ဒတု ယ ေကက မ် 

မ ုေးရာသ ီ

 ရနေဖပည့််           ေရ က် ၅၀% ေရ ပ် ၈၀% 

 

မ ုေးရာသ ီ

 

ရဖခာက်ရသ ြို့ရာသ ီ

 

ရဖခာက်ရသ ြို့ရာသ ီ

 

အဖြောက်

အသွွေ့ 

ဒရင်

အကောက်

ပငမ် ောျိုး 

( %) 

 



န ငုရ်ဖခရှ သညစ်ီေးပ ာေးရရေးေခ င့််ေလမ်ေးရှ သည့်် ေပငဖ်ဖစ်သညသ်ာမကစာေးသံေုးရသာမ သာေးစုမ ာေးေတ ကေ်ဟာရ 

ဖပည့််၀သည့််ထပ်ရ ာငေ်းဟငေ်းသဟီငေ်းရ ကေ်ဖဖစေ်ရထာကေ်ကဖူဖစ်ရစသည။် ေရရှြို့ရတာငေ်ာရှနငှ့််ေဖခာေး 

ရသာရဒသမ ာေးတ ငလ်ညေ်း ဒရငရ်ကာကပ်င(်ဖနေ်းပင)် သည ်စီေးပ ာေးရရေးေလာေးေလာရှ သည့်် ရကာကပ် သေီးနှ ံဖဖစ ်

သည။် ဒရငရ်ကာကပ်င(်ဖနေ်းပင)်မ ာေးက စု ုကပ်  ွိုေးဖခငေ်းနငှ့်် ပတသ်က၍် ကလ်ကသ်ရုတသနဖပွိုရနန်ငှ့်် ေရခ ာသပ် 

လပ်ုရ ာငရ်နလ် ေုပ်ပါသည။် သ ု ့်ရသာ်စီမံက နေ်းခ ၍ စ ကုပ်  ွိုေးထတုလ်ပ်ုဖခငေ်းဖဖင့်် ေလ နပ်ငေ်လာေးေလာရကာငေ်း 

သည။် 

အက ျိုးဇူျိုးတငလ် ောမ ောျိုး 

 စာရရေးသမူ ာေးမှ ကလ်ကရ် ာငရ် ကလ် ကရ်ှ သည့််ဤစမီံက နေ်းတ င ်ပါ၀ငက်ညူရီ ာငရ် ကသ်မူ ာေးစ ာတ ု ့် 

ောေးရက ေးဇူေးတငေ်ပ်ပါသည။် လပ်ုငနေ်းစဥ်တရလျှာကေ်ခ ကေ်လကရ်ကာကယ်ဖူခငေ်းနငှ့််ထ နေ်းသ မ်ေးဖခငေ်းောေးဖဖင့်် 

ကညူပံီ့်ပ ုေးရပေးသမူ ာေးောေးလညေ်းရက ေးဇူေးတငပ်ါသည၊်ေထေူးသဖဖင့်် ေေီးစီေ ပ်ခ ်ေ ု ောရှ ရစတနာ့်၀နထ်မ်ေးမ ာေးဖဖစ် 

ကကရသာ ဂ္  မေ်းစ် မနစ်န၊် ခရစ ်ရလာ့်၊ နငှ့်် ကာလက(်ဘ)နငှ့်် ရကလ ငု ်ဖ လစ် တ ု ့်ောေးရက ေးဇူေးမ ာေးစ ာတငပ်ါသည။် 

စတငတ်ညရ်ထာငဖ်ခငေ်း၊စ ုကက် ကမ် ာေးက ထု နေ်းသ မ်ေးဖခငေ်းနငှ့်် မငေီးရင ြို့ ဖ ယရ်ကာငေ်းသည့််ေခ ကေ်လကရ်ကာက်ယ ူ
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