အိုင်ဆိုတိုပ်နည််းပညာအသို်းပပြု မပြေမအာက်မေအေင််းအပြေစ်ြေ ာ်းစီြေခန်ခွဲြေှု

အပိုင််း (၁)
အနာဂတ်တင်

မပြေမအာက်မေြေ ာ်း

ကိုန််းခြေ််းသာ်းလျှင်

လူသာ်းတသည်
ို

ြေည်သည်

အခက်အခွဲြေ ာ်းနှင်

ကကြုမတွေ့နိုင်ြေည်နည််း?

ရေသည်သက်ေှိမ ောျား၏ဖွွံ့ဖဖှိ ျားတျားှို တက်မှုအတွက်အရေျားပါရသောအေောတစ်ခုဖဖစ်သည်။ကမဘောရပေါ်ေှိရေအောျားလုျား
၏၂.၅ေောခှိုင်နှုန်ျားသောရေခ ှိ

(Fresh

Water)

ဖဖစ်ဖပျားက န်ရေမ ောျားမောဆောျားငန်ရေမ ောျားဖဖစ်ကကသည်။၎င်ျားရေခ ှိ အနက်အမ ောျားစုသည်ရအျားခဲရနရသောရေမ ောျား (Glaciers
and

Ice

Caps)ရဖမဆလောအစှိုဓောတ်အဖဖစ်တည်ေှိရနဖပျား၆၈.၇ေောခှိုင်နှုန်ျားေှိပါသည်။

ရဖမရအောက်ရေမော၃၀.၁ေောခှိုင်နှုန်ျားသော

ေှိဖပျား

က န်အစှိတအ
် ပှိုငျား် မ ောျားမော

ရဖမရပေါ်ရေမ ောျား

ဖဖစ်သည်။နက်ရှိှုင်ျားရသောရဖမရအောက်ရေရအောင်ျားလောမ ောျားကှိုမူထုတယ
် ူသုျားစွဲ၍မေနှိုင်ပါ။ထုတယ
် ူသုျားစွဲနှိုင်ရသောရဖမ
ရအောက်ရေမော(၁)ေောခှိုင်နှုန်ျားထက်ပင် ရလ ောျော့နည်ျားပါသည်။
အှိုင်ရအအျားရအ၏ရဖော်ဖပခ က်မ ောျားအေကမဘောလုျားဆှိုင်ေောစောျားနပ်ေှိကခော၏သုျားပုတစ်ပုသည်ရေသွင်ျားစှိုက်ပ ှိ ျားဖခ
င်ျားမဖဖစ်ပါရသောရကကောင်ျော့ရေေည်တည်တျော့ရသောရဖမရအောက်ရေအေင်ျားအဖမစ်မ ောျားေေှိေန်အရေျားကကျားလောပါသည်။လွန်ခဲျော့
ရသော အနစ် ၂၀ ခန်က အနတေောယ်ကင်ျားရသော ရသောက်သုျားရေ (Safe Drinking Water) ေေှိနှိုင်မသ
ှု ည်
တှိျားု တက်လုရလောက်ခဲျော့ရသော်လည်ျား

ယရနရခတ်တွင်

လူဦျားရေ၁.၁ဘလယသည်အနတေောယ်ကင်ျားရသောရသောက်သုျားရေ(Safe

Drinking

Water)လုရလောက်မှုမေှိပဲ

ေင်သန်ရနကကေပါသည်။
အထူျားသဖဖငျော့်ရဖမောက်အရမေှိကနငျော့်အရနောက်အောဖေှိကတှိတွ
ု င်ရေေောျားပါျားမှုရကကောငျော့် ဖပည်သူလူထု၏
စှိုျားေှိမ်ပူပန်မှုမ ောျားမော
ဖမငျော့်တက်လျှက်ေှိသည်။လောမညျော့်ဆယ်စုနစ်နစ်ခုအတွင်ျားစုစုရပါင်ျားရေလှိုအပ်မှုမော၄၀ေောခှိုင်နှုန်ျားဖမငျော့်တက်မည်ဟခ
ု န်
မန်ျားကကသည်။

၂၀၂၅ခုနစ်တင
ွ ်

ကမဘောျော့လူဦျားရေ၏

သုျားပုနစ်ပုသည်

ဖပင်ျားထန်ရသော

သှိမဟု
ု
တ်

အသငျော့်အတငျော့်ရေဖပတ်လပ်မှုေှိရသော နှိုင်ငမ ောျားတွင် ရနထှိုင်ကကေမည်ဖဖစ်ပါသည်။
ထှိုနည်ျားတူစွောဖမန်မောနှိုင်ငတွင်လည်ျား

စက်မှုလုပ်ငန်ျားသုျားစွန်ပစ်ရေမ ောျား၊ဓောတုပစစည်ျားမ ောျားနငျော့်

အဖခောျားအညစ်အရကကျားမ ောျားရကကောငျော့်လည်ျားရကောင်ျား
ရဖမရအောက်ရေရအောင်ျားလောမ ောျားတွင်ရေငန်မ ောျားတျားှို ဝင်လောဖခင်ျားရကကောငျော့်လည်ျားရကောင်ျားရေ၏အေည်အရသွျားက ဆင်ျား
ရစလောသကဲျော့သှို

ေောသဥတုရဖပောင်ျားလဲမှုနငျော့်

ရေအေင်ျားအဖမစ်မ ောျားရလ ောျော့နည်ျားလောပါသည်။ထှိအဖပင်
ု

လူဦျားရေတှိုျားတက်လောဖခင်ျား၊ဖမှိ ွံ့ဖပဧေှိယောက ယ်ဖပန်လောဖခင်ျားနငျော့်အတူ
မှိုျားရေမစှိမျော့်ဝင်နှိုင်ရတောျော့သညျော့်ရနေောမ ောျားလောဖခင်ျားရကကောငျော့်
ရဖမရအောက်ရေကှိုဖပန်လည်ဖဖညျော့်တင်ျားမမ
ှု ေှိသညျော့အ
် ဖပင်အကန်အသတ်မေှိ

2
ထုတယ
် ူသုျားစွဲမှုမ ောျားလောသညျော့်အတွက်ရဖမရအောက်ရေသှိရ
ု လောင်နှိုင်မှုပမောဏနည်ျားလောသည်နငျော့်အမျှ
ရဖမရအောက်ရေတရဖဖျားရဖဖျားခမ်ျားရဖခောက်လောမည်ဖဖစ်သည်။
အဆှိုပါ
ရေနင်ျော့ပတ်သက်သည်ျော့စှိန်ရခေါ်မှုမ ောျားကှိုကှိုင်တယ
ွ ်ရဖဖေင်ျားနှိုင်ေန်အလှိင
ု ောရဖမရအောက်ရေစနစ်အောျားဖပည်ျော့စုစွောရလျော့လော
ဖခင်ျားသည်ရဖမရအောက်ရေအေင်ျားအဖမစ်မ ောျားစဉ်ဆက်မဖပတ်ဖွွံ့ဖဖှိ ျားတျားှို တက်မှုအတွက်လွန်စွောအရေျားကကျားလောပါသည်။
ရဖမရအောက်ရေအေင်ျားအဖမစ်မ ောျားအောျားစမခန်ခွဲရေျားအတွက်န ျူကလျားယောျားအှိုင်ဆှိုတုပ်နည်ျားပညောသည် ကမဘောျော့
ကုလသမမဂ္ဂ၏ ရေေည်တည်တျော့ခှိုင်ဖမဲရသောဖွွံ့ဖဖှိ ျား တှိျားု တက်ရေျား ေည်မန်ျားခ က်-၆ (UN Sustainable Development
Goal(SDG)6) တွင်အက ျားဝင်ပါသည်။SDG-6သည်လသ
ူ ောျားအောျားလုျားအတွက် (clean water and sanitation)
ေေှိေန်ဖဖစ်ဖပျား"လူသောျား
အောျားလုျားအတွက်ရေနငျော့်သန်ေင်ျားမှုေေန
ှိ ှိုင်မှုနငျော့်ရေေည်တည်တျော့ခှိုင်ဖမဲရသောစမခန်ခွဲမှုရသခ ောရစေန် " ေည်ေွယ်ပါသည်။
ထှိုနည်ျားတူစွော ဖမန်မောနှိုင်င၏ ရေေည် တည်တခှိုင်ဖမဲဖပျားဟန်ခ က်ညရသောဖွွံ့ဖဖှိ ျားတျားှို တက်မှုစမကှိန်ျား (၂၀၁၈၂၀၃၀)(Myanmar

Sustainable

Development

Plan

2018

–

2030)

၏ပန်ျားတင
ှို ်(၅)

ဖဖစ်ရသော

နှိုင်င၏အနောဂ္တ်မ ှိ ျားဆက်မ ောျားအတွက် သယဇောတနငျော့် သဘောဝပတ်ဝန်ျားက င် (Natural Resources & The
Environment For Posterity Of The Nation)၊မဟောဗ ျူဟော(၅.၃)သဘောပတ်ဝန်ျားက င်ရေေည်တည်တျော့ရစမညျော့်
နည်ျားလမ်ျားမ ောျားဖဖငျော့် လုခခ စှိတခ
် ၍ သောတူညမျှေှိရသော ရသောက်သုျားရေနငျော့် ရေဆှိုျားစွန်ပစ်စနစ် ေေှိရေျား(Enable safe
and

equitable

access

to

water

and

sanitation

in

ways

that

ensure

environmental

sustainability)တွင်လည်ျား အက ျားဝင်ပါသည်။

မေအေင််းအပြေစ်ြေ ာ်း စီြေခန်ခွဲမေ်း အတက် နည််းပညာထန််းကာ်းလာပခင််း

ဖမန်မောနှိုင်ငတွင်ရဖမရအောက်ရေထှိန်ျားသှိမ်ျားရစောငျော့်ရေောက်ရေျားနငျော့်
ရဖမရအောက်ရေအေင်ျားအဖမစ်မ ောျားအောျားစမခန်ခွဲရေျားတွင်ဓောတုနည်ျားစနစ်မ ောျားကဲျော့သှို
သမောျားရှိုျားက နည်ျားပညော(Conventional Method)မ ောျားကှိုအသုျားဖပ ရဆောင်ေွက်လ က်ေပ
ှိ ါသည်။
ရဖမရအောက်ရေစနစ်အောျားဖပည်ျော့စုစွောရလျော့လောနှိုင်ေန်အလှိုငော

အဆငျော့်ဖမငျော့်နည်ျားပညောဖဖစ်သညျော့်

န ျူကလျားယောျားအှိုင်ဆှိုတုပ်နည်ျားပညောအောျားအသုျားဖပ ရဆောင်ေွက်မည်ဆှိုပါကရဖမရအောက်ရေအေင်ျားအဖမစ်မ ောျားအောျားစမ
ခန်ခွရ
ဲ ေျားတွင်ပှိုမှိုထှိရေောက်စွောလုပ်ရဆောင်နှိုငမ
် ည်ဖဖစ်ပါသည်။

3

ပု (၁) ရေသသေောဖဖစ်တည်ရနပု (ရေေည်တည်တျော့ရသောအေင်ျားအဖမစ်စမခန်ခွဲမှုအတွက်အဓှိကရသောျော့ခ က်)

ပု (၂) ကမဘောရပေါ်ေှိ ရေခ ှိ အကန်အသတ်နငျော့်အဖှိုျားတန်အေင်ျားအဖမစ်အဖဖစ်တည်ေှိရနပု

4

ပု (၃) ကမဘောရပေါ်တွင် ရနေောရေသအလှိုက် ရေေေမ
ှိ ှု နငျော့် ရေအေင်ျားအဖမစ်အရပေါ် စှိုျားေှိမပ
် ူပန်မှုဖပရဖမပု

5
အပိုင််း (၂)

ရဖမရအောက်ရေစမခန်ခွဲမှုတင
ွ ်အှိုငဆ
် ှိုတုပ်နည်ျားပညော၏ အရေျားပါလောမှု

အှိုင်ဆှိုတုပ်နည်ျားပညောသည်အရေျားကကျားရသောဇလရဗေဆှိုင်ေောသတင်ျားအခ က်အလက် လှိုအပ်ခ က်ကှိုဖဖညျော့်
ဆည်ျားေန်ထှိရေောက်ရသောနည်ျားပညောတစ်ခုဖဖစ်သည်။ သဘောဝတွင်ရပါမ ောျားစွောရတွွံ့ေေ
ှိ ရသောhydrogen, carbon,
nitrogen, oxygen နငျော့်sulphur စသည်တှိုသည်ဇလရဗေဆှိုင်ေော၊ဘူမှိရဗေဆှိုင်ေောနငျော့်ဇဝရဗေဆှိုင်ေောစနစ်မ ောျားကှို
ရလျော့လောေန်အတွက်

အဓှိကအသုျားဖပ သညျော့်

ဖေပ်စင်မ ောျားဖဖစ်သည်။oxygen(18O)နငျော့်Deuterium

(2H)

ကဲျော့သှို

တည်ဖငှိမ်အှိုငဆ
် ှိုတုပ်မ ောျားသည် ရဖမရအောက်ရေအေင်ျားအဖမစ်မ ောျား၊ ရဖမရအောက်ရေ ဖဖစ်စဥ်မ ောျားကှို ေောရဖွေောွ တွင်
အသုျားဖပ သကဲျော့သှိုTritium(3H)

(14C)

နငျော့်Carbon-14

ရေေယှိုသတတကှိ ကွအှိုင်ဆှိုတုပ်မ ောျားသည်ရဖမရအောက်ရေသက်တမ်ျားတွက်ခ က်ေောတွင်အသုျားဖပ ပါသည်။
ရဖမရအောက်ရေသက်တမ်ျားဆှိုသည်မောရေအေင်ျားအဖမစ်စတင်ဖဖစ်တည်ေောမရေအဖဖစ်အသုျားဖပ နှိုင်သညျော့်အခ ှိ
န်ထှိကကောခ န
ှိ ်ကှိုဆှိုလှိုပါသည်။ရေေယှိုအှိုင်ဆှိုတုပ်ရဖခေောခနည်ျားစဉ်တွင်Mean

Resident

Time

(MRT)

ဟုရခေါ်ရဝေါ်အသုျားဖပ ပါသည်။ရဖမရအောက်ရေသက်တမ်ျားတွက်ခ က်ေောတွငအ
် ထူျားသဖဖငျော့်ရေတှိမပ
် ှိုင်ျားေှိရဖမရအောက်ရေ
ရအောင်ျားလောတွင်ပါဝင်ရသောTritium
ပါဝင်မှုကှိုခန်မန်ျားေန်အတွက်အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ထှိရကကောငျော့
ု
်အဖခောျားအင
ှို ်ဆှိုတုပမ
် ောျားဖဖစ်ရသောRadon(222Rn),
Chlorine(36Cl),

CFC,

3

H/3He,

Sulphur(34S),

Strontium(87Sr/86Sr)နငျော့်Nitrogen(15N)

မ ောျားကလ
ှို ည်ျား

ရဖမရအောက်ရေအကဲဖဖတ်ဖခင်ျားနငျော့်ရဖမပုထုတဖ် ခင်ျားမ ောျားအတွက်အသုျားဖပ ေန်လှိုအပ်လောပါသည်။
ရေသက်တမ်ျားတွက်ခ က်ေသညျော့်အရကကောင်ျားေင်ျားမောရဖမရအောက်ရေဖပန်လည်ဖဖညျော့်တင်ျား နှိုင်မှုေ/ှိ မေှိကှိုသှိေှိနှိုင်
ေန်၊ဆက်စပ်မှုမေှိရသောသက်တမ်ျားေငျော့်ရဖမရအောက်ရေမ ောျားကှိုေောရဖွေောတွင်အသုျားခ ေန်၊ရဖမရအောက်ရေအတွင်ျားဆောျားင
န်ရေဝင်ရေောက်မမ
ှု ောျား၊သက်တမ်ျားအလွန်ေငျော့်ရဖမရအောက်ရေမ ောျားကှိုရလျော့လောေန်နငျော့်ရဖမရအောက်ရေအေင်ျားအဖမစ်မ ောျားစ
မခန်ခွဲမှုမ ောျားတွင်အသုျားဝင်ရသောရကကောငျော့်ဖဖစ်ပါသည်။

39

Ar,

4

He,

14

C,

85

Kr

အစေှိသည်ျော့အှိုင်ဆှိုတုပ်မ ောျားကှိုအသျားု ဖပ ဖပျားနစ်သန်ျားရပါင်ျားမ ောျားစွောအထှိရဖမရအောက်ရေစျားဆင်ျားမှုပုစနမူနောဖဖငျော့်တဖ
ွဲ က်
၍ရေသက်တမ်ျားမ ောျားကှိုတက
ွ ်ခ က်နှိုငပ
် ါသည်။သက်တမ်ျားအလွန်ေငျော့်ရဖမရအောက်ရေမ ောျားမောနစ်ရပါင်ျား၁၀၀,၀၀၀အထ
က်ထှိပင်ေှိရကကောင်ျားသှိေှိေပါသည်။
ရဖမရအောက်ရေအောျားဖပန်လည်ဖဖညျော့်တင်ျားဖခင်ျား

(Groundwater

recharge)

ဆှိုသည်မောမ က်နောဖပင်မရေသည်ရဖမရအောက်ရေေှိေောရအောက်ဖက်သရေွ
ှို ွံ့လ ောျားသညျော့်ဇလရဗေဆှိုင်ေောလုပင
် န်ျားစဉ်တ
စ်ခုဖဖစ်ဖပျား
ရဖမရအောက်ရေကှိုသဘောဝရေသသေောမတစ်ဆငျော့်

ရေရအောင်ျားလောထဲသဝင်
ှို ရေောက်သညျော့်အဓှိကနည်ျားလမ်ျားဖဖစ်သည်။
(ဥပမော-
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မှိုျားရေမှိုျားေောွ ခ ဖခင်ျား၊ဆျားနင်ျားမ ောျားအေည်ရပ ော်ဖခင်ျားနငျော့်ရဖမရပေါ်ရေ

(ဖမစ်မ ောျားနငျော့်ရေမ ောျား)

ဖဖစ်စဉ်မ ောျားရကကောငျော့်ဖပန်လည်ဖဖညျော့်တင်ျားဖခင်ျားနငျော့်anthropogenic

စသညျော့်

ဖဖစ်စဉ်မ ောျား

(ဥပမော-

ဖပ ဖပင်ဖန်တျားထောျားရသောရေ)မတစ်ဆငျော့်ဖဖစ်ရပေါ်သည်။
တည်ဖမဲအှိုင်ဆှိုတပ
ု ်oxygen(18O)

နငျော့်Deuterium

(2H)၏ပါဝင်ဖွဲွံ့စည်ျားမှုကှိုသှိေှိဖခင်ျားအောျားဖဖငျော့်ရဖမရအောက်ရေနငျော့်ရဖမရပေါ်ရေ
တှိ၏ဆက်
ု
စပ်မှုေှိမေှိကှိုလည်ျားသှိေှိနှိုင်ပါသည်။ရေမ ောျားတွင်

(ဖမစ်ရေ၊ကန်ရေ)
oxygen(18O)

နငျော့်Deuterium

(2H)၏ပါဝင်ဖွဲွံ့စည်ျားမှုတပ
ူ ါကဆက်စပ်မှုေှိဖပျား၊မတူပါကဆက်စပ်မှုမေှိရကကောင်ျားသှိေှိနှိုင်ပါသည်။ရဖမရအောက် ရေတွင်
ပါဝင်ရသောအှိင
ု ်ဆှိုတုပမ
် ောျား၏ပါဝင်ဖွဲွံ့စည်ျားမှုသည်မှိုျားေောွ သွန်ျားဖခင်ျားရကကောငျော့်ရဖမရအောင်ျားလောတွင်ဖပန်လည်ဖဖညျော့်တင်ျားသ
ညျော့်ဧေှိယောတွင်ပါဝင်ရသောအှိင
ု ်ဆှိုတုပမ
် ောျား၏ပါဝင်ဖွဲွံ့စည်ျားမှုနငျော့်လည်ျားဆက်စပ်မှုေှိရကကောင်ျားသှိေှိနှိုင်ပါသည်။ထှိန
ု ည်ျား
တူစွောရဖမရအောင်ျားလောမ ောျားတွင်လည်ျားအဖပန်အလန်ဆက်စပ်မှုေှိမေှိကအ
ှို ှိုင်ဆှိုတုပ်oxygen(18O)

နငျော့်Deuterium

(2H)မ ောျားဖဖငျော့်နှိှုင်ျားယဉ်သှိေှိနှိုင်ပါသည်။
ရေေယှိုသတတကှိ ကွအှိုင်ဆှိုတုပ်Tritium(3H)

အောျားသက်တမ်ျားနုရဖမရအောက်ရေ

(Young

Groundwater)

အမ ှိ ျားအစောျားမ ောျားအောျားရလျော့လောေောတွင်လည်ျားရကောင်ျား၊Carbon-14
(14C)ကှိုသက်တမ်ျားေငျော့်ရဖမရအောက်ရေအမ ှိ ျားအစောျား(Old

Groundwater)

မ ောျားအောျားရလျော့လောေောတွင်လည်ျားရကောင်ျားအသုျားဖပ ပါသည်။
Tritium(3H)

သည်Nuclear

Weapon

စမ်ျားသပ်ဖပ လုပ်ဖခင်ျားမရသော်လည်ျားရကောင်ျား၊အောကောသအတွင်ျားေှိရကောျော့ စ်မစ်ရေောင်ဖခည်နငျော့်ရလထုအတွင်ျားေှိနက
ှို ်ထရှို
ဂ္ င်ဓါတ်ရငွွံ့တဓောတ်
ှို
ဖပ ေောမလည်ျားရကောင်ျားဖဖစ်ရပေါ်လောဖပျားHydrologic
ထဲသရေောက်
ှို
ေှိလောဖခင်ျားဖဖစ်သည်။Tritium(3H)

Cycle

၏ယှိုယွင်ျားမှုသက်တမ်ျားဝက်

(သှိမဟု
ု
တ်)

တဝက်ယှိုယွင်ျားမှုကကောခ န
ှိ ်မော၁၂.၄၃နစ်ဖဖစ်၍ယင်ျားအှိုငဆ
် ှိုတုပ်ကှိုအသျားု ဖပ ဖခင်ျားဖဖင်ျော့ရေသက်တမ်ျားနစ်၅၀အထှိတင
ှို ်ျား
တောနှိုင်ရကကောင်ျားရလျော့လောသှိေှိေပါသည်။ ဇလရဗေတွငT
် ritium(3H) ကှိမ
ု ောျားရသောအောျားဖဖငျော့် “TU” (tritium unit)
အဖဖစ်သတ်မတ်ပါသည်။TU တန်ဖှိုျား၀.၈ရအောက်ငယ်လ င်တဝက်တပ က်ရခတ်ရပေါ်ရေ (Submodern water)
ဟုသတ်မတ်ဖပျား၎င်ျားအောျား၁၉၅၀ခုနစ်မတှိင
ု ်မကေှိရသောရေမ ောျားအဖဖစ်လည်ျားရကောင်ျား၊ TU

တန်ဖှိုျား၀.၈မ၄အထှိကှို

(Submodern water) နငျော့် (modern water) အရေောအရနောအဖဖစ်လည်ျားရကောင်ျား၊TU တန်ဖှိုျား၅မ၁၅အထှိေလ
ှိ ျှင်
(modern

water)

အဖဖစ်သတ်မတ်ဖပျား၎င်ျားမောရေသက်တမ်ျား၅နစ်ရအောက်နငျော့်၁၀နစ်အထှိေှိရကကောင်ျား၊ TU

တန်ဖှိုျား၁၅မ၃၀အထှိေှိလျှင်Bomb

Tritum

မဖဖစ်ဖပျား၁၉၆၀ခုနစ်အတွင်ျားဖဖစ်ရပေါ်ခဲျော့ရသောရေမ ောျားဖဖစ်ဖပျား၊ TU

တန်ဖှိုျားသည်၃၀အထက်ေှိလ င်၁၉၆၀မ၁၉၇၀ခုနစ်အခ ှိန်ကရေမ ောျားဖဖစ်ရကကောင်ျားရလျော့လောသှိေှိေပါသည်။
Carbon-14
(14C)သည်အောကောသအတွင်ျားေှိရကောစ်မစ်ရေောင်ဖခည်နငျော့်ရလထုအတွင်ျားေှိနှိုက်ထရှိုဂ္ င်ဓါတ်ရငွွံ့တဓောတ်
ှို
ဖပ ေောမဖဖစ်
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ရပေါ်လောသည်။Carbon-14

(14C)

သည်တဖဖည်ျားဖဖည်ျားယှိုယွင်ျားလောဖပျားယှိုယွင်ျားမှုသက်တမ်ျားဝက်

(သှိမဟု
ု
တ်)

တဝက်ယှိုယွင်ျားမှုကကောခ န
ှိ ်မော၅၇၃၀နစ်ဖဖစ်သည်။၎င်ျားသည်ရဖမကကျားအတွငျား် ဓောတုဓောတ်ဖပ မှုမ ောျားမဖဖစ်ရပေါ်ဖပျားေှိုလမ
ှို ှို
က်မ ောျားအဖဖစ်ရဖမဆလောတွင်ပါဝင်ရန၍မူလကောဗွန်ပါဝင်မှုကှိုရလ ောျော့နည်ျားရစဖပျားCarbon-14
(14C)၏ရေေယှိုသတတကှိ ကွမှု

(Activity)

ကှိုအသျားု ဖပ တွက်ခ က်နှိုင်ပါသည်။Dilution

ရပ ော်ေည်အတွင်ျားပါဝင်ရနရသောရဖမဆလောအတွင်ျားေှိCarbon-13
(13C)နငျော့်ရေောရနောမှုကှိုတွက်ခ က်ေပါသည်။Carbon-14

(14C)၏ရေေယှိုသတတကှိ ကွမှုကှိုပုမန်အောျားဖဖငျော့P
် ercent

Modern Carbon (pMC) အဖဖစ်သတ်မတ်ပါသည်။Carbon-14 (14C) ၏ရေေယှိုသတတကှိ ကွမှု (Activity) သည်၆၀
pMCရအောက်ငယ်လ င်သက်တမ်ျားေငျော့်ရေအမ ှိ ျားအစောျားအဖဖစ်

သတ်မတ်၍

လည်ျားရကောင်ျား၊

Carbon-14

(14C)

၏ရေေယှိုသတတှိကကွမှု (Activity) သည်၆၀pMC နငျော့် ၁၀၀pMC အကကောျားတွင် ေှိလ င် သက်တမ်ျားေငျော့်ရေ နငျော့်
သက်တမ်ျားနရ
ု ေ

အမ ှိ ျားအစောျားမ ောျား

ရေောရနောရန၍လည်ျားရကောင်ျား၊

အထက်ေှိလျှင်သက်တမ်ျားနုရေအမ ှိ ျားအစောျားအဖဖစ်လည်ျားရကောင်ျား

၁၀၀pMC

ရလျော့လောသှိေှိေပါသည်။Carbon-

14(14C)ကှိုအသုျားဖပ ၍ရေ၏သက်တမ်ျားနစ်၄၀,၀၀၀အထှိတင
ှို ်ျားတောနှိုင်ရကကောင်ျားရလျော့လောသှိေှိေပါသည်။
အှိုင်ဆှိုတုပ်မ ောျားသည်ရဖမရအောက်ရေမည်မျှဖမန်ဖမန်ရေွွံ့လ ောျားသည်နင်ျော့မည်မျှသက်တမ်ျားကကောေငျော့်သည်ကှိုလ
ည်ျားတင
ှို ်ျားတောနှိုငပ
် ါသည်။ရဖမရအောက်ရေသည်ဖမစ်ရေထက်ပှို၍ရနျားရကွျားစွောရေွွံ့လ ောျားမှုေှိ၍ဖမစ်ရေတစကကန်
စျားဆင်ျားမှုကမ
ှို တောဖဖငျော့်တင
ှို ်ျားတောနှိုင်ဖပျားကကျားမောျားရသောဖမစ်ရေမ ောျားပင်လျှင်ေက်သတတပတ်နစ်ပတ်အတွငျား် အသစ်ဖပန်လ
ည်ဖဖညျော့်တင်ျားရပျားနှိုင်သည်။ရဖမရအောက်ရေမောမူတစ်နစ်လျှင်မလမတောမမတောအထှိသောရေွွံ့လ ောျားနှိုင်ဖပျားလမနစ်
ရထောင်ရပါင်ျားမ ောျားစွောအထှိရေွွံ့လ ောျားမှုမောကကောဖမငျော့ပ
် ါသည်။သက်တမ်ျား အလွန်ေင်ျော့ရသောရဖမရအောက်ရေမ ောျားသည်ရေ
ရလောင်ကန်သမဟု
ှို
တရ
် ဖမရအောင်ျားလောမ ောျားတွင်ဖပန်လည်ဖဖညျော့်တင်ျားနှိုင်စွမ်ျားအောျားနည်ျားရကကောင်ျားရလျော့လောသှိေှိေပါသည်။
ရေစျားဆင်ျားမှုနှုန်ျားတွက်ခ က်ေောတွင်အှိုင်ဆှိုတပ
ု ်ထညျော့်ထောျားသညျော့်ရနေောမတှိုင်ျားတောသညျော့်ရနေောရေထွက်ရပါ
က်ကကောျား “ကကောခ န
ှိ ်”နငျော့်ရေောရနောမှုမ ောျားကှိုတှိုင်ျားတောေပါသည်။
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ပု (၄) ကွဲဖပောျားဖခောျားနောျားရသောရနေောရေသအလှိုက် oxygen(18O) နငျော့်Deuterium (2H) အှိုင်ဆှိုတုပ်အခ ှိ ျားမ ောျား
ဖဖစ်တည်ရနပု

ပု (၅) ဟှိက
ု ်ေရှိုဂ္ င်နငျော့် oxygen(18O) နငျော့်Deuterium (2H) အှိုင်ဆှိုတပ
ု ်အခ ှိ ျားမ ောျား၏ ေင်ျားဖမစ်ဖပရဖမပု
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ပု

(၆)

ရေေယှိုသတတကှိ ကွအှိုင်ဆှိုတုပ်

Carbon-14

(14C)

၏

ရဖမရအောက်ရေသက်တမ်ျားအောျား

ခန်မန်ျားအသုျားဖပ နှိုင်သညျော့်ပု။

ပု (၇) သဘောဝတွင်ရတွွံ့ေရသောရေထဲေှိ ရေေယှိုသတတကှိ ကွအှိုင်ဆှိုတုပ် Tritium(3H)၊ Carbon-14 (14C) နငျော့်
ရေထဲတင
ွ ်ရပ ော်ဝင်ရနရသောဓောတ်ရငွွံ့အှိုင်ဆှိုတပ
ု ်
ခန်မန်ျားအသုျားဖပ နှိုင်သညျော့်ပု။

krypton-81

(81Kr)

တှိ၏
ု

ရဖမရအောက်ရေသက်တမ်ျား
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အှိုင်ဆှိုတုပ်နည်ျားပညောတွင် မည်သညျော့် စက်ပစစညျား် ကှိေယ
ှိ ောမ ောျားကှို အသုျားဖပ ရဆောင်ေွက်ရနသနည်ျား

တည်ဖမဲအှိုင်ဆှိုတပ
ု ် oxygen(18O) နငျော့်Deuterium (2H) မ ောျားကှို တှိင
ု ျား် တောနှိုင်ေန် Isotope Ratio Mass
Spectrometer (IRMS) နငျော့်Laser Based Liquid Water Isotope Analyzer (LWIA) စက်အမ ှိ ျားအစောျားမ ောျားကှို
အသုျားဖပ ပါသည်။LWIA
မောတန်ဖှိုျားမကကျားလွန်ျားဖခင်ျား၊တှိက မှုေှိဖခင်ျား၊လျှပ်စစ်သုျားစွဲမှုနည်ျားပါျားဖခင်ျား၊သင်ယူေောတွင်လွယ်ကူဖခင်ျား၊ထှိန်ျားသှိမ်ျားေလွယ်
ကူဖခင်ျားမ ောျားရကကောငျော့်ယခုအခါတွင်IRMS အစောျားLWIA အောျားပှိုမ၍
ှို အသုျားဖပ လောကကပါသည်။ရေေယှိုသတတကှိ ကွအှိုင်ဆှိုတုပ်
Tritium(3H)နငျော့်

Carbon-14

(14C)ကှိLု iquid

Scintillation

Counter(LSC)

နငျော့်တှိုင်ျားတောနှိုင်ပါသည်။Tritium(3H)သည်ပါဝင်မှုပမောဏအလွန်နှိမ်ျော့(10-18
%)ပါသဖဖငျော့်၎င်ျားအောျားတင
ှို ျား် တောမည်ဆှိုပါကEnrichment
တွင်ထညျော့်သွင်ျားတင
ှို ်ျားတောနှိုငပ
် ါသည်။ထှိရကကောင်
ု
ျော့
တခုလည်ျားလှိုအပ်ပါသည်။Carbon-14
ဖပ လုပ်ဖပျား

Liquid

Scintillation

ဖပ လုပ်ဖပျားမသောLSC

Tritium(3H)အောျားတင
ှို ်ျားတောနှိုင်ေန်Enrichment

(14C)ကှိB
ု enzene
Counter(LSC)

Method

ကှိုအသျားု ဖပ ၍ Sample

System
preparation

နငျော့်တှိုင်ျားတောနှိုင်ပါသည်။သှိတည်
ု
ျားမဟုတ်Carbon-14

(14C)အောျားAccelerator Mass Spectrometry ဖဖငျော့်တက
ှို ်ရှိုက်တုင
ှိ ်ျားတောနှိုင်ပါသည်။

ပို (၈) ကင််း ဆင််းလိုပ်ငန််းြေ ာ်း လိုပ်မဆာင်၍ မေနြေူနာမကာက်ယူောတင်အသို်းပပြုသည် တင
ို ််းတာမေ်းပစစည််း
ကေယာြေ ာ်း
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ပု (၉) တည်ဖမဲအင
ှို ်ဆှိုတုပ် ဟှိုက်ေရှိဂ္
ု င်နငျော့်ရအောက်စဂ္ င်အှိုင်ဆှိုတုပအ
် ခ ှိ ျားကှို တှိင
ု ်ျားတောသညျော့် Laser Based Liquid
Water Isotope Analyzer (LWIA)

ပု (၁၀) Tritium (3H) ပါဝင်မက
ှု ှို တှိင
ု ်ျားတောနှိုင်ရသော Liquid Scintillation Counter(LSC) နငျော့် Enrichment
System
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အပိုင််း (၃)

ပြေန်ြောနိုင်ငတင် အင
ို ်ဆိုတိုပ်နည််းပညာအာ်း စတင်အသို်းပပြုမဆာင်ေွက်လာပခင််း

ဖမန်မောနှိုင်ငတွင်ရေအေင်ျားအဖမစ်မ ောျားစမခန်ခွဲမှုကှိုထှိရေောက်စွောရဆောင်ေွက်နှိုင်ေန်အတွက်
အဏုဖမျူစွမ်ျားအင်ဌောနသည်အဖပည်ဖပည်ဆှိုင်ေောအဏုဖမျူစွမ်ျားအင်ရအဂ္ င်စ(International

Atomic

Agency)နင်ျော့ပူျားရပါင်ျား၍Isotope

Energy
Hydrology

နည်ျားပညောကှိုအသျားု ခ ဖခင်ျားနင်ျော့အရဖခခအရဆောက်အအက
ု ှိုဖွွံ့ဖဖှိ ျားတျားှို တက် ေန်National

TC

Project

on

“Establishment of Infrastructure for Application of Isotope Techniques in Water Resources
Management”

လုပ်ငန်ျားစမကှိန်ျားကှို၂၀၁၆

ခုနစ်မ

စတင်၍

အမ ှိ ျားသောျားစမကှိန်ျားအဖဖစ်

အရကောင်အထည်ရဖော်ရဆောင်ေက
ွ ်လ က်ေှိပါသည်။

ပု

(၁၁)

ဖမန်မောနှိုင်ငတွင်

အှိုင်ဆှိုတပ
ု ်နည်ျားပညော

အသုျားဖပ လောနှိုင်ရေျားနငျော့်

ပတ်သက်၍

၂၀၁၅

ခုနစ်

ရနဖပည်ရတော်ရုျားခ ပ်၌ IAEA မ ကျွမ်ျားက င်သူ Mr. Pradeep Aggarwal, Head of Isotope Hydrology Section နငျော့်
Mr Manuel B. Dengo၊ National Liaison Officer ရေါက်တောခင်ရမောင်လတ်၊ သက်ဆှိုင်ေော ဝန်ကကျားဌောနမ ောျားမ
ကှိုယ်စောျားလယ်မ ောျားပါဝင် ရဆွျားရနွျားစဥ်
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ပု (၁၂) ၂၀၁၆ ခုနစ် ေန်ကုန်ဖမှိ ွံ့၊ ကန်ရတော်ကကျားပဲရလျော့ဟှိုတယ်တင
ွ ် National Workshop on “Application of
Isotope Techniques in Water Resources Assessment, Fieldwork Designing and Sampling
Demostration”အလုပ်ရုရဆွျားရနွျားပွဲ က င်ျားပဖခင်ျားမတ်တမ်ျားဓောတ်ပု

ပု (၁၃) ေန်ကုန်ဖမှိ ွံ့၊နတ်ရမောက်လမ်ျား၊ အဏုဖမျူစွမ်ျားအင်ဌောန(ရုျားခွဲ) ေှိ Isotope Hydrology လက်ရတွွံ့ခန်ျားတွင် pH,
Electrical Conductivity, Dissolved Oxygen နငျော့် Arsenic တှိင
ု ်ျားတောမှုမ ောျား လက်ရတွွံ့ရဆောင်ေက
ွ ်ရနပု
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ပ(ု ၁၄) ေန်ကုန်ဖမှိ ွံ့၊ အဏုဖမျူစွမ်ျားအင်ဌောနတွင် ကျွမ်ျားက င်သူမ Laser Based Liquid Water Isotope Analyzer
(LWIA)

စက်ကှိေှိယောအောျား

တပ်ဆင်ဖခင်ျားနငျော့်

အသုျားဖပ ပုတအောျား
ှို
ဖပသ၍

လက်ရတွွံ့ရဆောင်ေွက်

ရနရသော

မတ်တမ်ျားဓောတ်ပု

ပု (၁၅) ကျွမ်ျားက င်သူနငျော့်အတူ ေန်ကုန်ဖမှိ ွံ့၊ အင်ျားလ ောျားကန်သသွ
ှို ောျားရေောက်၍ Radon AQUA အတွက် Continuous
Radon တှိင
ု ်ျားတောမှုမ ောျား ရဆောင်ေွက်ရနရသော မတ်တမ်ျားဓောတ်ပု

ဧေောဝတတှိုငျား် ရေသကကျား၊ရက ောင်ျားကုန်ျားဖမှိ ွံ့နယ်ရေသမ ရဖမရပေါ်-ရဖမရအောက်ရေနငျော့် ဖမစ်ရေ နမူနောမ ောျားအောျား
အှိုင်ဆှိုတုပ်နည်ျားပညောဖဖငျော့်ရလျော့လောခဲျော့ဖခင်ျား

ဧေောဝတတှိုငျား် ရေသကကျား၊ရက ောင်ျားကုန်ျားဖမှိ ွံ့နယ်ရေသသည်အောဆင်ျားနစ်အမ ောျားအဖပောျားရတွွံ့ေေ
ှိ ောရေသဖဖစ်ဖခ
င်ျား၊ရဖမရအောက်ရေအသုျားဖပ မှုမ ောျားဖပောျားရနသဖဖင်ျော့ရေအေည်အရသွျားက ဆင်ျားလောဖခင်ျား၊အနည်အနစ်ပခ
ှို မှုမ ောျားဖပောျားလောဖခ
င်ျားနငျော့်ရေရနောက်က လ
ှိ ောဖခင်ျားစသညျော့်အရဖခအရနမ ောျားရကကောငျော့်အဏုဖမျူစွမ်ျားအင်ဌောနသည်အဖပည်ဖပည်ဆှိုင်ေောအဏု
ဖမျူစွမ်ျားအင်ရအဂ္ င်စ(International

Atomic

Energy

Agency)နင်ျော့နည်ျားပညောပူျားရပါင်ျားရဆောင်ေွက်မအ
ှု စအစဉ်ဖဖငျော့်၂၀၁၈ခုနစ်ဧဖပလအတွင်ျားအဆှိပ
ု ါရေသသှိုကွင်ျားဆင်ျား၍
အနက်ရပ၁၅မရပ၆၀၀ထှိရဖမရပေါ်-ရဖမရအောက်ရေနမူနော (၄၅) မ ှိ ျားအောျားရကောက်ယူခဲျော့ပါသည်။
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ရေနမူနောရကောက်ယူစဉ်အတွင်ျားတည်ရနေော၊လတတက ျူွံ့၊ရလောင်ဂ္ က ျူွံ့၊ရေမ က်နောဖပင်အဖမင်၊ရေတွင်ျားအမ ှိ ျား
အစောျား၊တွင်ျားအနက်နင်ျော့Screen
Conductivity

Level

တှိအောျား
ု
မတ်သောျားဖခင်ျား၊ရကောက်ယူဖပျားရသောရေနမူနောမ ောျားကှိုpH၊Electrical

(EC)၊Alkalinity၊Temperature၊Dissolved

Oxygen၊Nitrate

နင်ျော့Arsenic

ပါဝင်မှုမ ောျားကှိုတင
ှို ်ျားတောခဲျော့ပါသည်။ဓောတ်ခခ
ွဲ န်ျားတွင်တင
ှို ်ျားတောနှိုင်ေန်ရေနမူနောမ ောျားကှိုထညျော့်သွင်ျားေန် အတွက်၁၀၀၀မ
လလတော၊၂၅၀မလလတော၊၅၀မလလတော၊အက်ဆစ်ခနှိုင်ဖပျားဖေပ်ဖပ မှုမေှိရသောဗူျား High

Density

Polyethylene

(HDPE) မ ောျားကှိုအသျားု ဖပ ခဲျော့ပါသည်။
ရေနမူနောမ ောျားအောျား Carbon (13C and 14C) နင်ျော့Stable Isotope (2H and 18O) မ ောျား တှိင
ု ်ျားတောေန်အတွက်
နယ်သောလန်နှိုင်င၊ Isotope Hydrology Laboratory သှိပှိ
ု ရဆောင်
ု
ခဲျော့ပါသည်။14C(Carbon-14) အောျားAccelerator
Mass Spectrometry(AMS)ဖဖငျော့်တင
ှို ်ျားတောဖပျား Carbon-13 (13C)နင်ျော့Stable Isotope (2H and

18

O) မ ောျားအောျား

Isotope Ration Mass Spectrometer (IRMS) ဖဖငျော့်တှိုင်ျားတောခဲျော့ပါသည်။ တှိင
ု ်ျားတော ေေှိခရ
ဲျော့ သော Carbon-14 (14C)
ေလောေ်မ ောျားကှို

ရလျော့လောခဲျော့ေောတွင်ရေနမူနော(၉)

မ ှိ ျားမောအနက်ရပ

၁၃၀

သက်တမ်ျားေငျော့်ရေမ ောျားဖဖစ်ဖပျားရေသက်တမ်ျားမောနစ်၅၀၀မ၅၆၁၃နစ်ေှိရကကောင်ျား ၊

မ

၆၀၀

ရပ

အတွင်ျားေှိ

က န်ရေနမူနော

(၃၆)

မ ှိ ျားမောရခတ်ရပေါ်ရေ (Modern Water) မ ောျားဖဖစ်ရကကောင်ျားရလျော့လောရတွွံ့ေေ
ှိ ပါသည်။Stable Isotope (2H and

18

O)

မ ောျား၏ အှိုင်ဆှိုတုပအ
် ခ ှိ ျား ေလောေ်မ ောျားကှို ကကညျော့်ဖခင်ျားအောျားဖဖငျော့် ရဖမရအောက်ရေ၏ ေင်ျားဖမစ်မော မှိုျားရေ (Precipitation
recharge) မ တစ်ဆငျော့် ရေောက်ေှိလောရကကောင်ျား သှိေှိေပါသည်။
ရဖမရပေါ်-ရဖမရအောက်ရေနမူနော (၄၅) မ ှိ ျားမ ရေအေည်အရသွျားကှို ရလျော့လောေန်အတွက် ဓောတုဓောတ်ခဖွဲ ခင်ျားကှို
သုရတသနနငျော့်တထွင်ဆန်ျားသစ်မှုဉျားစျားဌောနမ

အမ ှိ ျားသောျားဓောတ်ခခ
ွဲ န်ျားနငျော့်

သတတ ရဗေသုရတသနဓောတ်ခဌ
ွဲ ောန(ဧလော)တှိတွ
ု င်တှိုင်ျားတောခဲျော့ပါသည်။
အောဆင်ျားနစ်

ပှိမ
ု ှို

ပါဝင်ရကကောင်ျား၊

ရဖမရပေါ်ရေသည်

ယင်ျားတအနက်
ှို

ရဖမရအောက်ရေထက်

ရေနမူနော

မ ှိ ျားမောအောဆင်ျားနစ်ပါဝင်မှုသတ်မတ်နှုန်ျား၅၀μg/lထက်ရက ော်လွန်ရနရကကောင်ျား

(၁၆)

ရတွွံ့ေေ
ှိ ပါသည်။

ရက ောင်ျားကုန်ျားဖမှိ ွံ့၏ရဖမောက်အေပ်သည်ရတောင်အေပ်ထက်အောဆင်ျားနစ်စုခပ က ရေောက်လ က်ေှိရကကောင်ျား၊ ရက ောင်ျားကု
န်ျားဖမှိ ွံ့အတွင်ျား
ေါျားကဖမစ်၏အရေွံ့ဖက်ရဖမရအောက်ရေသည်အရနောက်အေပ်နငျော့်နှိှုင်ျားယဉ်လျ င်အောဆင်ျားနစ်ပါဝင်မပ
ှု ှိုမမ
ှို ောျားရကကောင်ျား
ရတွွံ့ေခ
ှိ ဲျော့ေပါသည်။ရက ောင်ျားကုန်ျားဖမှိ ွံ့အတွင်ျားအရေွံ့ များရသွျားတက
ှို ်ေွောနငျော့် ဂ္ ျားဂ္ ျားက တတောျားရအောက်မ ရခ ောင်ျားရေမော
အောဆင်ျားနစ် ပမောဏ ၅၀၀μg/l ထှိ ေှိရကကောင်ျား ရတွွံ့ေှိခေ
ဲျော့ ပါသည်။ အခ ှိ ွံ့ရေနမူနောမ ောျားတင
ွ ် Nitrate (NO3)
သတ်မတ်စခ န
ှိ ်စနှုန်ျားထက်

ပှိုမှို

ပါဝင်ရနသဖဖငျော့်

အောဆင်ျားနစ်ကဲျော့သှို

အနတေောယ်ေှိ

ရေမ ောျားအဖဖစ်ရလျော့လောရတွွံ့ေေ
ှိ ပါသည်။ ရက ောင်ျားကုန်ျားဖမှိ ွံ့ ရဖမရပေါ်-ရဖမရအောက်ရေ မ ောျား၏ ရေအမ ှိ ျားအစောျားမော CaMg-Na/K-HCO3+CO3 ဖဖစ်ရကကောင်ျား ရတွွံ့ေေ
ှိ ပါသည်။
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ရေသသေောကှိုထပ်မရလျော့လောေန်အတွက်ဧေောဝတတှိုငျား် ရေသကကျား၊ရက ောင်ျားကုန်ျားဖမှိ ွံ့နယ်ရေသမမှိုျားတွင်ျားအ
ခန
ှိ ်ကောလ၂၀၁၈ခုနစ်၊ဇွန်လမရအောက်တုဘ
ှိ ောလအတွငျား် မှိုျားရေကှို
(၂)ပတ်လျှင်တစ်ကကှိမ်မှိုျားရေစုရဆောင်ျားဖခင်ျားလုပ်ငန်ျားမ ောျားရဆောင်ေွက်ခဲျော့ဖပျားတည်ရနေော၊လတတက ျူွံ့၊ရလောင်ဂ္ က ျူွံ့၊အဖမင်ျော့
မ ောျား၊ရလထုအပူခ န
ှိ ်နင်ျော့စှိုထှိုင်ျားဆမ ောျားအောျားတင
ှို ျား် တောဖခင်ျား၊မှိုျားရေနမူနောမ ောျားအောျားTwo-chamber
တွင်0.45

µm

Membrane

Filter

ကှိုအသုျားဖပ ၍စစ်ယူဖပျားpH၊Electrical

မ ောျားအောျားတင
ှို ျား် တောဖခင်ျားတကှိ
ှို ုရဆောင်ေွက်ခပ
ဲျော့ ါသည်။
Network

Isotope

Filtering

Unit

Conductivity

(EC)

ကမဘောလုျားဆှိုင်ေောအှိုင်ဆှိုတပ
ု ်အနည်က မှုကွန်ယက်

Precipitation-GNIP)

data

(Global
မ၁၉၆၁-

၁၉၆၃ခုနစ်အတွင်ျားေန်ကုန်ဖမှိ ွံ့မရကောက်ယူေေခ
ှိ ဲျော့ရသောမှိျားု ရေနမူနောမ ောျားမအှိုင်ဆှိုတပ
ု ်မ ောျားနငျော့်နှိှုင်ျားယ ဉ်ကကညျော့်ေောရဖပော
င်ျားလဲမှုအနည်ျားငယ်သောေှိသည်ကှိုရတွွံ့ေှိေပါသည်။
ဆက်လက်၍ဖပညျော့်စုလုရလောက်ရသော

ရေတောအခ က်အလက်

ေေှိေန်အတွက်

3

H

(Tritium)

တှိင
ု ်ျားတောမှုမ ောျားဖပ လုပ်၍ရလျော့လောသွောျားမည်ဖဖစ်ပါသည်။

ပုံ(၁၆)

၂၀၁၈

ခုံနစ
ှ ်အတွင်း်

ဧရာဝတီတုံင်း် ဒေသကကီ်း၊ဒက ာင််းကုံန်း် မမ ြို့နယ်ဒေသမှဒ မဒပေါ်-ဒ မဒအာက်ဒရနှင်

မစ်ဒရနမူနာမ ာ်းအာ်း ဒကာက်ယခ
ူ ဒသာ မှတ်တမ််းဓာတ်ပုံ
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ပု (၁၇) ရေနမူနောမ ောျားတွင်ပါဝင်ရသော (2H and 18O)၊Tritium(3H)၊Carbon (13C and 14C)၊Chemical Cations
နင်C
ျော့ hemical Anions ကှို တှိင
ု ်ျားတောေန်အတွက် ၅၀မလလတော၊ ၂၅၀မလလတော၁၀၀၀မလလတောHigh Density
Polyethylene (HDPE) မ ောျားအောျားဖပင်ဆင်ထောျားပု

ပု (၁၈) ဧေောဝတတှိင
ု ်ျားရေသကကျား၊ ရက ောင်ျားကုန်ျားဖမှိ ွံ့နယ်ရေသမရကောက်ယူခဲျော့ရသော ရဖမရပေါ်-ရဖမရအောက်ရေနငျော့်
ဖမစ်ရေနမူနောမ ောျားမ Field Sites အတွင်ျား တှိင
ု ်ျားတောေေှိခရ
ဲျော့ သော အောဆင်ျားနစ်ပါဝင်မှုဖပ ရဖမပု
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ပု (၁၉) ဧေောဝတတှိင
ု ်ျားရေသကကျား၊ရက ောင်ျားကုန်ျားဖမှိ ွံ့နယ်ရေသမ ရကောက်ယူခဲျော့ရသော ရဖမရပေါ်-ရဖမရအောက်ရေနငျော့်
ဖမစ်ရေနမူနောမ ောျားမ Carbon-14 (14C) တှိင
ု ်ျားတောေေှိခရ
ဲျော့ သော သက်တမ်ျားေငျော့် ရေသက်တမ်ျားဖပရဖမပု

ပု (၂၀) ဧေောဝတတှိုင်ျားရေသကကျား၊ရက ောင်ျားကုန်ျားဖမှိ ွံ့နယ်ရေသမရကောက်ယူခဲျော့ရသောရဖမရပေါ်-ရဖမရအောက်ရေနငျော့် ဖမစ်ရေ
အနက်အလှိုက် အောဆင်ျားနစ်ပါဝင်မှုဖပပု
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ပု (၂၁) ၂၀၁၈ ခုနစ်အတွင်ျား ဧေောဝတတှိုင်ျားရေသကကျား၊ရက ောင်ျားကုန်ျားဖမှိ ွံ့နယ်ရေသမရကောက်ယူခဲျော့ရသောရဖမရပေါ်ရဖမရအောက်ရေနငျော့် ဖမစ်ရေ နမူနောမ ောျားမ ဟှိုက်ေရှိုဂ္ င်နငျော့်ရအောက်စဂ္ င်အင
ှို ်ဆှိုတုပပ
် ါဝင်မှုအခ ှိ ျား အောျား Global
Meteoric Water Line (GMWL) နငျော့် Local Meteoric Water Line (GMWL) တှိန
ု ငျော့် နှိှုင်ျားယဉ် ဖပသသညျော့်ပု

ပု (၂၂) ၂၀၁၈ ခုနစ်အတွင်ျား ဧေောဝတတှိုင်ျားရေသကကျား၊ရက ောင်ျားကုန်ျားဖမှိ ွံ့နယ်ရေသမရကောက်ယူခဲျော့ရသောရဖမရပေါ်ရဖမရအောက်ရေနငျော့် ဖမစ်ရေ နမူနောမ ောျားအောျား Piper Plot ဖဖငျော့် ဖပသသညျော့ပ
် ု

20

အပှိုင်ျား (၄)
ေန်ကုန်ဖမှိ ွံ့၊ နတ်ရမောက်လမ်ျား၊ အဏုဖမျူစွမ်ျားအင်ဌောန(ရုျားခွဲ)၊ Isotope Hydrology Laboratory တွင်Liquid Water
Isotope Analyzer နငျော့် Radon Detector Rad7 အောျား အသုျားဖပ ၍ တှိင
ု ်ျားတောရဆောင်ေွက်ဖခင်ျား

Stable

Isotope

မ ောျားကှို

အလုအရလောက်ေှိေန်လှိုအပ်ပါသဖဖငျော့်

တှိင
ု ျား် တောေန်အတွက်

Laboratory

In

house

Working

Standard

Standard

(Secondary

မ ောျား

Standard)မ ောျား

ဖပ လုပ်လျှက်ေှိေော High Standard အဖဖစ်လတတက ွံ့ အနှိမျော့်ပှိုင်ျားေှိ Sea Water ကှိုလည်ျားရကောင်ျား၊Low Standard
အဖဖစ်လတတက ွံ့အဖမငျော့ပ
် ှိုင်ျားမ Snow အစောျား Mineral Drinking Water ကှိုလည်ျားရကောင်ျား၊Control Standard
အဖဖစ်Tap

Water

ကှိုလည်ျားရကောင်ျားအသုျားဖပ ေန်အဆှိုပါရေမ ောျား၏Stable

Isotope

(2H

and

18O)

မ ောျားကှိုတင
ှို ်ျားတောခဲပ
ျော့ ါသည်။
တှိင
ု ်ျားတောေေှိခရ
ဲျော့ သောတည်ဖမဲအှိုင်ဆှိုတုပမ
် ောျား၏ပါဝင်ဖွဲွံ့စည်ျားမမ
ှု ောျားမော သတ်မတ်ထောျားရသော Greenland Ice
Sheet

Precipitation

(GISP)

အတှိင
ု ်ျားအတောအတွင်ျားကှိုကည
် မှု

နငျော့်

Standard

Mean

ေှိခပ
ဲျော့ ါသည်။သှိေောတွ
ု
င်Isotope

Ocean

Water

Hydrology

(SMOW)

Laboratory,

တှိ၏
ု
IAEA

မအတည်ဖပ ခ က်ေယူေမည်ဖဖစ်ပါသည်။
Radon

Detector

Rad

7

ကှိုအသျားု ဖပ ၍ေန်ကုန်တုင
ှိ ်ျားအတွင်ျားေှိဗဟန်ျားဖမှိ ွံ့နယ်၊ရတောင်ေဂ္ုဖမှိ ွံ့နယ်၊မေမ်ျားကုန်ျားဖမှိ ွံ့နယ်၊ကကညျော့်ဖမင်တင
ုှိ ်ဖမှိ ွံ့နယ်၊
ရဖမောက်ေဂ္ုဖမှိ ွံ့နယ်တုမ
ှိ ရဖမရအောက်ရေ (၆) မ ှိ ျား၊ဂ္ ှိ ျားဖဖျူ၊အင်ျားလ ောျားကန်၊ကန်ရတော်ကကျားတမ
ှို ရဖမရပေါ်ရေနမူနော (၃)
မ ှိ ျားတကှိ
ှို ုတှိုင်ျားတောခဲပ
ျော့ ါသည်။ရေေွန်ပါဝင်မှုမောပ မ်ျားမျှအောျားဖဖငျော့်
Environmental

Protection

Agency

EPA

508.53

(4,000

pCi/L)

Bq/m3နငျော့်
(1

631.56

pCi/L

=

Bq/m3ေှိ၍US
37

Bq/m3)

နငျော့်နှိှုင်ျားယဉ်ပါကသုျားစွဲေန်သငျော့်ရတော်ပါရကကောင်ျား၊pH ပ မ်ျားမျှတန်ဖှိုျားမော 7.36 ေှိရကကောင်ျား၊ကန်ရတော်ကကျားကန်ရေ၏pH
တန်ဖှိုျားမော

9.42

တန်ဖှိုျားမောပှို၍ဖမငျော့်မောျားရကကောင်ျားရလျော့လောရတွွံ့ေေ
ှိ ပါသည်။

ေှိရကကောင်ျားနငျော့်ရဖမရပေါ်ရေထက်ရဖမရအောက်ရေ၏EC
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ပု

(၂၃)

Laboratory

In

house

Standard

(High

Standard)

ဖပ လုပ်ေန်အတွက်

ေခှိုင်ဖပည်နယ်၊

ငပလကမ်ျားရှိုျားတမ်ျားရေသမ ပင်လယ်ရေအောျား ရကောက်ယူခဲျော့သညျော့် မတ်တမ်ျားဓောတ်ပု

ပု (၂၄) Laboratory In house Standard (High Standard) ဖပ လုပ်ေန်အတွက် ပင်လယ်ရေအောျား Distilled
ဖပ လုပ်ရနပု
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ပု

(၂၅)

Liquid

Water

Isotope

Analyzer

အသုျားဖပ ၍Stable

Isotope

(2H

and

18O)

ကှို

လက်ရတွွံ့တင
ှို ်ျားတောရနရသော မတ်တမ်ျားဓါတ်ပု

ပု (၂၆) Radon Detector Rad7 ကှိအ
ု သုျားဖပ ၍ရေနမူနောထဲမ ရေေွန်ပါဝင်မှုကှို လက်ရတွွံ့တင
ှို ်ျားတောရနပု

ပု

(၂၇)

တှိင
ု ်ျားတောေေှိခရ
ဲျော့ သော

(2H)၏ပါဝင်ဖွဲွံ့စည်ျားမှု ေလေ်

မှိျားု ရေနမူနောမ ောျားမ

တည်ဖမဲအှိုင်ဆှိုတပ
ု ်

oxygen(18O)

နငျော့်Deuterium
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ပု (၂၈) တှိင
ု ်ျားတောေေှိခရ
ဲျော့ သော Secondary In-house Laboratory Standards မ ောျား၏ တည်ဖမဲအှိုငဆ
် တ
ှို ုပ်
oxygen(18O) နငျော့်Deuterium (2H)၏ပါဝင်ဖွဲွံ့စည်ျားမှု ေလေ်

အကကဖပ ခ က်မ ောျား


အခ ှိ ွံ့ရေသမ ောျားသည်

သက်တမ်ျားေငျော့်

ရဖမရအောက်ရေမ ောျား

ပါေှိရနဖခင်ျားနငျော့်

ရဖမရအောက်ရေကှို

ဖပန်လည်ဖဖညျော့်တင်ျားနှိုင်စွမ်ျား အောျားနည်ျားမှု ေှိရနပါသဖဖငျော့် ရဖမရအောက်ရေကှို အလွန်အကျွ ထုတမ
် သျားု မှိရစေန်
အကကဖပ ပါသည်။


ရဖမရပေါ်တွင်အမှိက
ှု ်မ ောျားကမ
ှို ရလ ော်ကန်စွောစွန်ပစ်ဖခင်ျား၊စက်မှုနငျော့်အှိမ်သုျားဓောတုပစစညျား် မ ောျားနငျော့်အမှိက
ှု ်သရှိုက်
မ ောျား၊စှိုက်ပ ှိ ျားရေျားတွငအ
် သုျားဖပ ရသောဓောတ်ရဖမကသဇောမ ောျားနငျော့်ပှိုျားသတ်ရဆျားမ ောျား၊စက်မှုစွန်ပစ်ပစစည်ျားမ ောျားစသ
ည်တုရကကောငျော့
ှိ
်ရဖမရအောက်ရေညစ်ညမ်ျားမှုသည်မ ောျားကှိုကောကွယ်တောျားဆျားေန်လှိုအပ်ပါသည်။



ရဖမရအောက်ရေတွင်Arsenic

(As)

ကဲျော့သရသော
ှို

အနတေောယ်ေှိ

ဓောတုညစ်ညမ်ျားမှု

မေှိရစေန်

ညစ်ညမ်ျားရေမ ောျားစွန်ပစ်မှုကှိုကောကွယ်တောျားဆျားေန် လှိအ
ု ပ်ပါသည်။


နက်ရှိှုင်ျားရသောရေရအောင်ျားလောမ ောျားသည်အောဆင်ျားနစ်ဓောတ်မ ောျားကင်ျားစင်ရနဖခင်ျားေှိမေှိစုစမ်ျားစစ်ရဆျားေန်နငျော့်အော
ဆင်ျားနစ်နငျော့်အတူ

အဖခောျားညစ်ညမ်ျားဓောတ်မ ောျားအဖခောျားရေရအောင်ျားလောမ ောျားတွင်ဖဖစ်လောနှိုင်ပုကှို

ပှိုမှိုနောျားလည်ရစေန်ရေသခမ ောျား၊ နှိုင်ငတကောအဖွဲွံ့အစည်ျားမ ောျားနငျော့် ရေနငျော့်ဆက်စပ်ရဆောင်ေွက်လျှက်ေှိသညျော့်
အဖွဲွံ့အစည်ျားမ ောျားနငျော့် ပူျားရပါင်ျားရဆောင်ေွက်၍ ဆက်လက်လုပ်ရဆောင်ေန် လှိုအပ်ပါသည်။


ရေအေည်အရသွျားရစောငျော့်ကကညျော့် စစ်ရဆျားဖခင်ျားကှို Arsenic (As) နငျော့် Nitrate (NO3) ကဲျော့သရသော
ှို
သတ်မတ်
စခ န
ှိ ်စညန်ျားထက်

ရက ော်လွန်ရနရသော

ရသောက်သုျားရေစသတ်မတ်ခ က်ထက်

heavy

metal

ရက ော်လန
ွ ်ရနရသော

parameter

မ ောျားနငျော့်

parameter

WHO

မ ောျားအတွက်

ဆက်လက်လုပ်ရဆောင်သငျော့ပ
် ါသည်။


၏

ရေအေင်ျားအဖမစ်မ ောျားမ ညစ်ညမ်ျားဓောတုပစစည်ျားမ ောျားဖယ်ေောျားေန် ရေသန်စင် စနစ်မ ောျား လှိုအပ်ပါသည်။
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ရေညစ်ညမ်ျားမှု

ဖဖစ်ရစရသော

အရကကောင်ျားေင်ျားမ ောျားနငျော့်

လူထု

က န်ျားမောရေျားနငျော့်

ပတ်ဝန်ျားက င်အရပေါ်

ရနောက်ဆက်တဲွ သက်ရေောက်မှုမ ောျားကှို ထပ်ဆငျော့်ရလျော့လောမှုမ ောျားဖပ လုပ်ေန် လှိုအပ်ပါသည်။


ရဖမရအောက်ရေ

အေင်ျားအဖမစ်မ ောျားမ

အှိုင်ဆှိုတပ
ု ်မ ောျားအောျား

ခွဲဖခမ်ျားစှိတဖ် ဖောေန်အတွက်

အေည်အရသွျားဖမငျော့်သညျော့်ခွဲဖခမ်ျားစှိတဖ် ဖောမှုလက်ရတွွံ့ခန်ျား(Analytical

Laboratory)

ရခတ်မဖပျား
တစ်ခု

အမန်တကယ်လှိုအပ်လ က်ေှိပါသည်။


ရဖမရအောက်ရေဆှိုင်ေော ဓောတုနငျော့် အှိုင်ဆှိုတပ
ု ်မ ောျား၏ ပါဝင်မဖ
ှု ွဲွံ့စည်ျားမှု အရဖခအရနဖပ ရဖမပုရေျားဆွဲေန်
လှိုအပ်ပါသည်။



ရဖမရအောက်ရေဆှိုင်ေော ထှိန်ျားသှိမ်ျား ရစောငျော့်ရေောက်ရေျားဆင
ှို ်ေော အစအမမ ောျား၊ မူဝါေမ ောျား၊ ဥပရေမ ောျား ဖပဌောန်ျား၍
လှိုက်နောရဆောင်ေွက်ေန် လှိုအပ်ပါရကကောင်ျား အကကဖပ တင်ဖပလှိုက်ေပါသည်။

