
 
ေျး ေျမေအာေျိေျမေောာင ေးလြာထနဲေျိေ႔ော ထနာတေား ောာ  ောခ ငေိ႔ောအန႔ော 
(The movement of saline water into groundwater (aquifers) and Greater Yangon) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
စအောဥ ာ။  ိ႔ောအန႔ေား ထခ့ဳ   ောင  ာငပာေျိာ  ိ   ေျ  ာအေငအစစ၍ေျး ေျမေအာေျ ိအထနြံာနာစ လငေ လခြာ့ာ  ေ 
ယေျ႔ေဲးထး စာပါ 
ြာ့ာ။ ယေျ႔ေဲေျ  ာ၍ မ  ထ႔ောအေင  ော  ော  ငေိ႔ောအန႔ော၊ 
 ထနာ  လဲး ထခ့ဳြာစာ  ောြာ့ာ၍ေျး ေျမေအာေျိအထန၍ိေ၍ ရ ႔ောားပ့ခာ႔ေ ာ 
ပါာ     ထနမေားော၍ ေျ႔ေိပါြာ့ာ။ ဆအာငအာစ င့ာာြံာနာစ လ၍ေျ႔ေိဥ ာ ့ာ၍း စာပါြာ့ာ။၍း ႔ော ေ နထောေံ မ  ောာ 
ပောငယာ  ော၍ခ႔ေ ာေျြာေ၊ ပောငယာေျိေံ မ အာမအ  ိထ ြာ့ာခး စာေျ  ေောာ  ော  ောခ 
႔ေ ာေျြာေး ထခ့ဳိ ေေျ ြာိထ ၍ေျး ေျမေအာ၍ေျိအထနေျြာေအာြံာနာေျိ၊ စအာိနံမငနပာိနံြံာနာေျိ မး စာ    ထန 
မေားောေျ႔ေနအြာသ  ော၊ ြာံနာစ လြာသ  ော၊ (မးသာြား ော၍ ခ ငေိ႔ောအန႔ော၍႔ေယာ႔ေ ထ ာမ  ောာ၊ ငထ ့ဳေား စာ၊ ပ႔ောာငထ ့ဳေား စာ၊ 
ပနဇ ႔ောေျ ေောေျ  ေောာာ၊ ပလ သား စာ   ောခိ႔ောအန႔ေား စာတ ထနဲ မ႔ေ ာ တထနအာ၊ ိထ း ထခ့ဳ႔ေယာ  ော 
း စာေျြာေ၍၍ငထ ့ဳောြာေယေ၊၍ေျိ းပ့ာြာေ၊ မောာစထ႔ော၊ င ထ့ဳေား ထခ့႔ေယာ၊ မငံန၊ နအ့ား ော ထနောာ  အာအ ာာ၊ 
(ယ နး ထခ့ဳြာစာ၍ ့ာ ့ာေျ႔ေိေ)၍ ေျ ြာ  ော  ော၍ေျ႔ေးထနောနအးပ ာ၍ေျး ေျမေအာေျိအထန 
မြံာနားပ့ဳေျ႔ေေျြာေ၍းပ့ာြာသ  ော) မြာထပ့ေ ဗငနြာန    ောခနအထ့ဳ ော၍အေအ ယာ၍႔ေထနော ့ာခ၍႔ေ့ာာင ာာ  ော 
ိိထ ေျစိ႔ော  ောခ နအထ့ဳ ော၍ြာထးောြာောခ ြာ့ာ  ော အထနနြာထိထ ငေေျစိ႔ော၍ိ့ာိ ယာပါြာ့ာ။ 
 ယေျ႔ေဲအေင  ော၍ ိ႔ောအန႔ော ထနောာတ႔ောနအ ာ  ့ဳပာ္၍စ စဥာ၊ဥ ာေျဆေေားပ ာ၍း ထခ့ဳြာစာ ့ာေျဆေအာေျိေျအော    
  န  လဲစ ားပ ာေျ႔ေပါြာ့ာ။  ့ာေျဆေအာ ့ခာေျ႔ေိေ  ေ မးထအမေျိာနအ ာဆံနား စာြာ့ာခ၍ေျြာေအာြံာနာေျိ ၍
ငံနငံနေျငေအာေျငေအာ  စာိ့ာင  ော ိိထ  ထနော ့ာခေျ႔ေိေး စာ း စာ၊၍ေျြာေအာြံာနာေျိ  ောခ စ ႔ောဲးပစာ၍
ေျိဆထနာ  ော၍ေျိေေျ႔ေေအေ ငသ  ောခပ ာတ႔ောာအ ောအထန ့စာ့ ာာေျစး ောာ၊ မဆထပာမေျ ေအာ၍
း စာေျစ ့ာခ၍ေျိေပါပထနာ  ော၍ေျပါအာပ ောေျ႔ေေျြာေ၍ေျိဆထနာေျိ့စာ  ော၍း စာ ့ာ ေျ႔ေေျစး ောာ စြာ့ာခ 
မေျး  ံမ  အာ  ောအထန အ႔ေဥ ာ၊   ာြာထ႔ေောင့ာြာ့ာခပ့ေိ ော  ော၊ အ   ာာာအ ောြာသ  ော၊ မောဂ ော႔ေ ယေ  ော  ောခ 
 နထောပောေျဆ ာေျ  ာ၊၍ေျငခငေ  အာ  အာြာောခပါြာ့ာ။ းထနိပာတ႔ောာြာ့ာ၍ေျး ႔ေ ထ ာခင ေားပော၊   ေျိမ အာမအ  
ိထ ြာ့ာခ၍း စာေျ  ေောာိထနာ  ော  ောခ အပာင အာိထ ေျ႔ေပါြာ့ာ။၍ေျး ေျမေအာေျိြာ့ာ႔ေဂထန  သငး စာ ့ာစဥာအးလအ၊၍
ေျိေ႔ောမး စာ၊၍း စာ ့ာေျ႔ေပါြာ့ာ။၍ေျ႔ေေအားပာ၊ ငထ နောြာေယေ  န းပာ း စာ္ထန ဲ မေျိာနအ ာပါြာ့ာ။ 
 ့ာေျဆေောိ႔ော((တ၀၁၉ န  စာ  ောစ ောေျ႔ေပါးပ ။(မဆထနပါး ထခ့ဳြာစာမ  အာေျြာေအာြံာနာေျိအထန ထနား စာ   



ြာ ယာယသ ့ာမစ မစဥာ၍ း စာြား ောခ ဆထနား စာ၍ေျိ္၍ေျိမ ိ့ာမေျြာ ာအထန ိေြာ မငထနအာ၍ ြာထိထ ၊    ာ  ာားော 
ိထ ိ႔ော၍မအထအမ  အား စာပါြာ့ာ။၉ 
 
 
ေျး ေျမေအာေျိ၊၍၍၍၍၊ြာ့ာအ ္ေေျး   အာ  ေးပော၍ေျမေအာ  ော၍ေျး င   ေ (ြာလ၊၍ေျအ ေအာစိစာ၊ ြာလဆ႔ောေျြာေေျး ၉ 
(Sand,၍ Gravel,၍ Sandy၍ soil၉၍ စြာ့ာ ထနဲမ  ောာ ၍ေျြာောင့ာာေျအေောာ၊၍ေျအ ေအာင  ေနအော၍(Fractures၍ /၍
Rocks)  ောမ  ောာ ၍ေျြာောင့ာေျအေောာ၊ 
စထ ာခတော ထနေျမေောာ၍ေျ႔ေေျြာေေျိး စာပါြာ့ာ။၍ေျး ေျမေအာ၍ေျိေျမေောာင ေြာ့ာ၍ေျ႔ေိေေျ ြာ၍္ေျ
္ေျး ၍  အာ  ေြာ ေားပော (Topography၉၍၊ပးတ မေျ႔ေမးော၍(Geography၉၊ 
္သ ထေျဗ ၍(Geology၉၊ ဇင သ္ ထေျဗ (Hydrogeology၉၍မေျ႔ေမးောမငထနအာ၍မ ထ ာမ႔ေအာ၊၍မိ ယာမစော 
ပ ေဏ၊၍ ေျိေျမေောာင ေ၍မ  ထ့ဳာမစော  ော   သနအပါ။ ပောငယာ  ောခ႔ေ ာေျြာေ၊ ပောငယာေျိေံမ အာမအ  
ိထ ြာ့ာခး စာေျ  ေောာ  ော  ောခ ႔ေ ာေျြာေး ထခ့ဳိ ေ၍ေျ ြာိထ ၍ေျး ေျမေအာေျိေျမေောာင ေြာ့ာ၍ ထ ာေျြာေ၊ 
ပထ ာေျင ေော းောေျြာေ၍ေျိေျမေောာင ေ၍(Shallow၍ /၍ Unconfined၍ Aquifer၉၍
  ေား စာနအပါြာ့ာ။၍ေျး ေျမေအာ၍ေျိေျမေောာင ေ္၍ေျိ  အာ  ေးပောြာ့ာင့ာာ  ထ ာေျြာေေျး ေျမေအာေျိ 
  အာ   ေးပော၍(Shallow၍ Groundwater၍ Table၉   ေား စာပါြာ့ာ။၍(
(မးသာြား ော၍ခ ငေိ႔ောအန႔ော႔ေယာ႔ေ ထ ာမ  ောာ၊ ငထ ့ဳေား စာ၊ ပ႔ောာငထ ့ဳေား စာ၊ ပနဇ ႔ောေျ ေောေျ  ေောာာ၊ ပလ သား စာ  ော 
  ောခ နအ့ား ော ထနော၍  အာအ ာာ၍း ထခ့ဳြာစာ ့ာေျဆေအာ ့ာခေျ႔ေိေ  ော   ောခိ႔ောအန႔ေား စာတ မ႔ေ ာ တထနအာ ထနဲ  ော၍
မဆထနပါေျိ ထ ာ၊  ောာ ထ ာ၊ေျိေျမေောာင ေ၍၍(Shallow၍Wells၍/၍shallow၍Aquifer၉၍  ောအထနေျ  ိ ပါြာ့ာ။ 
 
္ေေျနအေောခေျး ေျမေအာေျိအထနငသမ  ောမြာံနားပ့ဳနအိြာ႔ေ့ာာ။ ေျး ေျမေအာေျိအထန၍မြံာနားပ့ဳိြာ့ာခမေျနအေောာ 
မိောာ  ေ၍ြာ ႔ောဲိ ောာေျြာေေျိအထန၍း စာေျ  ေောာမောာမထနော  ော၍  
   ိ နထောေျပ။၍ေျး ေျမေအာ  ော ထန၍ေျမေောာေျ႔ေေျြာေေျိ၊၍ေျး ေျမေအာေျိေျမေောာင ေ၍  
  ြာေမ  ောဆံနာ၍ိိထ ေျပြာ့ာ။ ေျး ေျမေအာေျိြာ့ာ၍င ယာအသစ ေ ိိထ း ောာ၊ အန႔ောအ  
စ၍ ိထ ာ၊၍ ေျစ ာြာအာြာေး ောာ၊  ထ ထမငထနိထ ေျြာေေျ႔ေိေ (ြာထနဲ၉မ႔ေ ာဆံနာေျ႔ေိေ    ောာ သာေျ ေစ ငထနမပာြာငထန 
းန ာယသိိထ  ႔ေထနောေျြာေေျနအေောခး စာပါြာ့ာ။ အ ေ္ေျပေိထ  ငသဥ ာေျိြာ႔ောာ ((တတတ)၍ ေျအ ောြာ့ာ၍ေျး ေျမေအာာေျိ 
အထနေျြာေအာြံာနာေျိမေျ႔ေ  ောခ     ထနးပ ာ အ ေ္ဲစော၍႔ေပာိထပာအၡေ းန ာ၍ငနပာ  ့ဳခ္၍(၄တ%၍၉၍ြာ့ာ၍ေျး ေျမေအာေျိး ောခ 
းန ာငနပာေျ႔ေး ောာ၍း စာေျပြာ့ာ။ းထနေျနအေော၍ခေျး ေျမေအာေျိ၍မစဥာြာ႔ောဲစော၊   ံး ထ့ဳာ ထနာ အာ၍  ့ဳခြာ့ာ၍မ
မ႔ေေဂ ာမ  အာ မေျိာနအ ာေျြာေမ  အာ စာ  အာပော၍း စာပါြာ့ာ။ ငသ ထနဲ   အာေျစခး ောခ 
 း ောေျ  ဲိေျြာေ၊၍ေျး ေျမေအာ  ော၍ ့ာိထ ေျ႔ေြာ့ာခ ြာ႔ောဲစောေျ႔ေေျြာေေျိအထန ပ ာတ႔ောာအ ော၍းပောပိထ ၍စအာိံန၊ 
မငနပာိံန၊ ြာ  ့ဳ  ောာ  ော၍႔ေ ောခ စထနအာ ောာ  ော   ေျ္ား အာစ ႔ောဲးပစာ၍
ပစၥ့ာာ  ော၍ေျနအေောခ၍ ့စာ   ာာေျစေျိာပေား စာပါြာ့ာ။ 
 
ေျိေ႔ော၍(Salt၍water၉၊ 
 ငသ၊အ  လ႔ေ ော၊ ိထစေၦ႔ော ထနဲ ေျြာေအာြာံနာ  ထောေျြာေေျိ၊း စာပါြာ့ာ။ေျိ ခေျးပာစ ာာြာပာ႔ေ့ာာ  ေးထနေျိအထနင  ေး ောခ 
မ႔ေလေယာ ထနဲနအ့ာခပါအငအာ  ံ  ထောေျငေအာြာ့ာခေံေျြာေမိြာေအထနိေျပ ့ာ။မ္ယာေျနအေောခဆထနေျြာောပော 
ငယာေျိ၊ဆောေ႔ောေျိ  ောေျပ ောတောေျ႔ေေျြာေအါ ာဆောပ ေဏြာ့ာငသြာ  တါ ထနဲ္ေျြာ ားလ  ောိထ ြာ့ာခအါ ာ 



ဆောပ ေဏးအာ(၃၉ဆေျအ ောပထန  ောေျ႔ေေျြာေေျနအေောခး စာပါြာ့ာ။(ငသဲေျြာ ားလ  ောေျပ ောတောေျ႔ေေျြာေအါ ာဆော 
ပ ေဏြာ့ာပ  ာာ   မေား ောခခ(၇တ၀() ၊ပ ပ မ ာ(TDS၍ in၍ human၍ blood၍ ranged၍ from၍ 3,028၍ to၍ 18,480၍
ppm, the mean value being 7,012 ppm)၍း စားပ ာပောငယာေျိ၊ဆောေ႔ောေျိ  ောေျပ ောတောေျ႔ေေျြာေအါ ာဆော 
ပ ေဏြာ့ာ(၃၅တတတ)၊ပ ပ ၊၍Seawater typically is very၍salty၍(TDS၍>35,000၍ppm၉၍း စာပါြာ့ာ။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


