ေ ရငန္ (Salt္ water)၊
လူ၊က ်ြဲင ြား၊တ ိစ ၦငနတိို႔မေသ ကနသံိုြား ိရနေသ ေ ၊္ စန ာေသ၊နဖေ ပေ္ ြားစမနြားသ နင၊နြားမ မိိုေ ကိိုလ ္ ရနပ
အင်ြဲရယနတိို႔ၾက၊နပ ာေကလကန ဖံ ိရနေလ ကနသ၊နပရံေသ အ သ ကိို ေ မ၊နဖအပယနေၾက ရနပၾိိုေသ န ရန
လယနေ ၊ၾ ြားရငနေ တရနေ

နလရနေငေသ ောေတနၾ ြား မ ာသ၊နလူသတ္လာေတိို႔ါေသြားမတ
်ြဲ ရန ိသ၊နပောေတန

ၾ ြား မ ာမကန(၃)ၾေက န ိိုမ ြားေငေသ ေၾက ရနပ္ စန ာေသ၊နဖ(လူ႔ေသြားမတ
်ြဲ ရနေ

နလရနေငေသ ောေတနၾ ြား

မ ာသ၊န မနြားမ အ ြား္ ရနပ(၇လ၁၂) ၊ ီ ီအမန(TDS္  in္  human္  blood္  ranged္  from္  3,028္  to္  18,480္ 
ppm, the mean value being 7,012 ppm)္ ္ စန္ ီြား ရနလယနေ ၊ၾ ြားရငနေ တရနေ

နလရနေငေသ ောေတၾ
န
ြား

မ ာသ၊န(၃၅လလလ)၊ ီ ီ၊္ Seawater typically is very္ salty္ (TDS္ >35,000္ ppm)္ ္ စန ာေသ၊နဖ
ောေတၾ
န
ြားေ

နလရနမ႔စ
ူ စ
ို ေ
ို ာေရြားန ္ Total္ Dissolved္ Solid(TDS)ဖ

လ ကန ိေသ ောေတနၾ ြားမ ြား ာေလရနမ႔စ
ူ ိုစိုေ ာေရနြားကိိုစမနြားသ နတိိုရနြားတ
သ၊နဖသတနမတနဖ ကနမကန ိို ာေကေသ ကနသံိုြား

ဖစံ ငနြားသတနမ တနဖ ကနမ ေ တရနေ

နလရန

ိသ၊နပောေတန စ္၊နြားစိုစိုေ ာေရနြားါ မ ာ္ စန

တရနအ သ မေက ရနြား၊ရံ္ ္ စီြားမိိုရနြားမိိုရနြား္ စနေင ာေမ၊နဖ

ေသ ကနသံိုြား ငနမသရနပ ာေသ၊န)ဖ ရနလယနေ တရနေ

နလရနေငေသ ောေတနၾ ြားေ

၅လလလလ)္  ီ ီအမန ္ိ ီြား၊ေ တကနေ က ၾကနစ နေငသ၊နပ္မစနေဖ ရနြားမ ြား်ေ

နလရနမေပ မ ာမ ္ (၁၅လလလ္ -္ 
နလရနေငေသ ၾ ြားောေတန မ ာ

မ (၁၅လလ-၁၅လလလ) ီ ီအမန ိါဖေ ဖ ိေေ ရံအစ န၊ေ တကနေ က ိသ၊နပ္မစနေဖ ရနြား(လေိရန္မစန၊ ငနြားလိေရန္မစန၊ ်ြဲဖူြား
္မစနစသ၊နပ)မ ြားတရနၾ ြားောေတန ာေလရနမေပမ (ာလလ-၁၅လလ) ီ ီအမန ိသ၊နဖ။ီေ အတကနအက ိသ၊နပ္မစနေဖ ရနြား
မ ြား ရနပငီြား ာေကမိမိါစကနေ တရနြားမသ
်ြဲ ိို႔ေ ရံတိိုြားလရနမေပ ိမ ိကိိုကငွီြားေလပလ သိ ိ ိရန ာေသ၊နဖ
ေ္မေအ ကနေ ဖ ေိ မ်ြဲသ႔ေ
ိို ရငနတြားိို လရန္ဖရနြား၊
ေ ရငနတိိုြားလရန္ဖရနြားကိို ရနလယန ရနပငီြားေသ ၊ ရနလယနေ အတကနအက
(။ီေ အတကနအက ) ိသ၊နပ္မစနေဖ ရနြားမ ြား ရနပငီြားေသ ေ္မ္ ငန႔၊ေ္မ ိမနပလရန္ ရန္ (Plain,္ 
Topography)္  ိ္မိပေ
္

င တ

Low္ 

land္ 

ေ။သမ ြားတရနအ္ စနမ ြား ာေသ၊နဖ ရနလယနေ ၊ၾ ြားရေ
ံ တိိုြားလရန္ဖရနြားသ၊န္ အေိက

နအေင ရနပကမ ကတလငနြားတရနေတ႔ၾကံေေင

ာေသ၊နဖအၾိို ာေအ

ေအ ကန(ေ ဖ ိေ)ေ ေအ ရနြားလ (Fresh္ 

နေ။သမ ြားတရနေတ႔ သ၊နပေ္မ

groundwater္ 

aquifer)္ 

သ၊န ိတနေလ ရနမမ ြားေသ ေ ေအ ရနြားလ ္ (Unconfined္ 

Aquifer)္ 

မ ြား္ စနၾက ာေသ၊နဖမိိုေ္မေအ ကန(ေ ဖ ိေ)ေ ေအ ရနြားလ ကိို္ ငနလ၊န္ ၊နပတရနြားေ ြား
သ၊နပေ မ မိိုြားေ သ အေိက္ စန ာေသ၊နဖေ ရငန္ (Saltwater density is about 1.025g/cm3)္  သ၊နေ ဖ ိေ္ 
(Freshwater density is about 1.000g/cm3 )္ မကနသိ နသ၊နြားၾမ ြားေသ ေၾက ရနပေ ဖ ိေသ၊နအစွနသ္ ရနပ
ေ ရငနါအေ ပတရန ိေင ာေသ၊နဖသပ လအေငအမ ြားအ ၊ေ္မေအ ကန(ေ ဖိ ေ)ေ ကိိုနေ ္ ၊
၊နပတရနြားေ ြားသ၊နပမိိုြားေ
္ ရန္မရနပ

မ ိမနပ

အ

မ ာ၊မိုတနယူသံိုြားစ်ြဲသ၊နပေ

မ ာ ရနပေ္မေအ ကနေ မ ကန

္

န္ စနေသ ္မစန

ေဖ ရနြားမ ြား ရနပ ရနလယနတရနြားသိို႔စီြားလရနမေပ မ ာတိ႔မ
ို ေဖ ္ (Recharge္ and္ Discharge္ Balance)္ ္ စနေငေသ
အဖာေေ္မေအ ကနေ ဖ ိေအလ သ၊နေအ ကနတရန ိေသ ေ ရငနအလ ကိို ိမ ြားေင ိရနေ သ၊နဖမိိုသိ
သိို႔္ ရနပေ ရငနတိိုြားလရန္ဖရနြားကိိုလ၊နြားက ကယနမ ြား

ေ

ကနေ သ၊နဖမိိုအေဖ အေငမေ္မေအ ကနေ မ

မိုတနယူသံိုြားစမ
်ြဲ ေပမ ြား
္

ြားလ ေသ အဖာေ၊မိိုြားေ ္ ၊နပတရနြားေ ြားမိုေပသ၊နလ၊နြားင၊နြား ာေြားလ ေသ အဖာေတိို႔တရနေ္မေအ ကနန(ေ ဖိ ေ)ေ

ေအ ရနြားလ ေ

မ ာေလ ပငလ
်ြဲ
္ ီြားေ ရငနအလ ကိအ
ို ္ ၊နပအလ ိမမ ြား ိရနသ၊န ရနပအမ ေ္

ေ္မေအ ကနေ စီြားၾရနြားမေပလ၊နြားင၊နြား ာေြားလ ေ သ၊နဖမိိုအဖာေ ရနလယနေ ါတငနြားအ ြားေၾက ရနပ
နပ ရနလယနေ (ေ ရငန) ရနပေ ဖိ ေ
အၾက ြားတရန ိေသ ေ ရငန၊ေ ဖိ ေေ
ေ ဖိ ေအလ မ်ြဲသိို႔တိိုြားလရနလ

စ နေငေသ ေ ၊(ရငန္ရိ္ရိေ (သိို႔)၊င်ြဲငရ
်ြဲ ငနေသ ေ ၊Brackish္ water)မ ြား

ာေသ၊နဖမိိုသိို႔္ စန္ဖရနြားကိိုေ ရငနတိိုြားလရန္ဖရနြားငိုေဖပ ာေသ၊နဖ

အ္ဖ ြားေသ င၊နြားမ ြား္ ရနပေ ရငနတြားိို ြားလရန သ၊နပအေၾက ရနြားအ ရနြားဖ

ဖ

(၁)္ ။ီေ အတကနအက ေၾက ရနပေ္မေအ ကနေ (ေ ဖိ ေ)ေအ ရနြားလ ကိိုေငစွနတေ္ ြားေ္ ြား္ဖရနြားတိိုြားလရနက ေ
ဖ ိေအ ၊နအေသြားယိိုယရနြားလ ္ ီြားေင ကနၾံိုြားတေင႔တရနေ ရငနလရနေ
(၂)

ကနသ ြား္ဖရနြားဖ

သီွတိုေ ာေကန္ ငနို္ဖရနြား၊မိိုြားေဖာေရန္ဖရနြားတိိုပေၾက ရနပေ္မေအ ကနေ ္ ငနလ၊န္ ၊နပတရနြားမူေလ ပင၊နြားလ ္ဖရနြား၊

ေ ေရ႔္ ငန ငနြားမ ြား္
ြားေၾက ရနပေ ရငနလရနေ

ြားလ ္ဖရနြားစသ၊နတိို႔ေၾက ရနပေ္မေအ ကနေ မ ကန

္ ရနငိမပက
န ္ဖရနြားေ

ကန္ဖရနြားဖ

(၃) ရနလယနေ ္မရနပတကနလ ္ဖရနြားေၾက ရနပ ရနလယနကမနြားစ နအငီြားအင ြား ေ
ိ ဖိ ေေ ေအ ရနြားလ မ ြား ရနပ ရနလယန
ရနပၾကနစ နေငသ၊နပ္မစနေဖ ရနြားမ ြားါေ မ ကန
ေဖ ရနြားအမကန ိိုရနြားမ ြားစသ
ီ ိို႔ေ

္ ရန္မရနပတကနလ ္ဖရနြား ရနပအတူေ တကနေ က ျံိုသ၊န္မစန၊

ကန ိလ ္ ီြားေ ရငနစိမနပလရန္ဖရနြားစသ၊နတိို႔ေၾက ရနပ ရနလယနကမနြား ိုိြားတငနြားတ

ေလ ကန ရနပမိို္မစနေဖ ရနြားအငီြားလငနြားက ရန ေ
ိ ေအ ရနြားလ မ ြားေ ရငနတိိုြားလရန္ဖရနြားဖ
(၄)္မိေပ္ လူေင

နလငနြားတိိုြားဖ ်ြဲလ ေသ ေၾက ရနပမိိုြားေ စိမနပလရနစီြားၾရနြား

Area္ /္ zone) ရနပအတူမိိုေင

ေ္မေင

မ ြားေလ ပင်ြဲလ ္ဖရနြား္ (Recharge္ 

မ ြားတရနအိိုြားအိမနအေၾ ကနအွီမ ြားေၾ ကနလို နလ သ္ ရနပေ စိမနပမလရန ိရန

သ၊နပေ္မလ မ ြား္ စနသ ြား္ဖရနြားေၾက ရနပေ္မေအ ကနေ ဖ ိေတ္ ၊နြား္ ၊နြားေ

ပင၊နြားလ ္ ီြားေ ရံလရနေ

ကန္ဖရနြား၊

တိို႔္ စန ာေသ၊နဖ
မိိုအေဖ အေငမိ ေြားတရနစကန ံိုအလို န ံို ရနပအိမနသံိုြားစကနေ တရနြားမ ြားမေ မိုတနယူသံိုြား
ိုြားစၾ်ြဲ က၊နပေသ အဖာေေ အ ၊နအေသြားသ၊နမူလေ အ ၊နအေသြားမငိုတနေတ ပေ ဖေသ ကနသံိုြား
ိုြား မ ေသ ေ ္ စနေငေ မ၊နဖအ
ပယနေၾက ရနပၾိိုေသ နအေ ပယံေ ဖ ိေမ ိသေလ ကနင၊နြား ာေြားသ ြား္ ီြားေအ ကနေ ရငနအလ မေ မ
မ ြားေ ဖ ိေအလ ကိိုမိိုြားေ ာေကန၊မကန ိလ ေသ ေၾက ရနပ္ စန ာေသ၊နဖ(အ

နအေဖပ-

ေ ရငနလိိုကနလ သ၊နငိုစကနေ တရနြားတူြား
ၾကသူမ ြားကေဖပေလပေ္

ၾိိုၾက ာေသ၊န)ဖေ ရံတိိုြားလရန္ဖရနြားသ၊နေ္မေအ ကနေ ကိို၊စန၊မနြားေစသ၊နပင၊နြား

တမ ိေြား္ စန ာေသ၊နဖ

