
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

အလယ်အလတ ်စီမံကိန်း 

ေခါငမုိ်းဥယျာဉ် - သတူိုစ့ိတက်းူများေအးြမပါသလား 

ဘာသာရပ်များ ေခါငး်စဉ်များ ဆက်စပ်အေ�ကာငး်အရာများ 

SDG ဆက်သယွခ်ျက် 

 

၄ - ၅ သငခ်န်းစာ 

�မို� ရဲအ့ိမ်ေခါငမုိ်းေပါ်ကေနေကျာ်�ကည့်�ပီး သက်�ှိအပင်များ၏ပနး်ချီကားတစ်ချပ်ကို ြမငေ်ယာင�်ကည့်ပါ။ 

ကမ�ာတစ်ဝှမ်း အထူးသြဖင် ့�မို� �ကီးများတွင ်အိမ်ေခါငမုိ်းများသည် စိမ်းလနး်စုိေြပေနသည်။ ဤေခါငမုိ်းေပါ် �ှိ 

ဥယျာဥ်များသည် လူ�ကိုက်များလာသည့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင�်ငှ် ့သဟဇာတြဖစ်ေသာ နည်းလမ်းြဖစ်သည်။ 

ေနထိုငေ်သာအစိမ်းေရာငေ်ခါငမုိ်းများသည် စုိက်ပျိုးေရးအတွက်ေနရာများေပးြခငး်၊�မို� ြပ��ခငး်ကို လှပမ��ငှ်၊့ 

ေလထုအရည်အေသွးတိုးတက်ြခငး်တို ့ အပါအဝင ်အားသာချက်များစွာ�ှိသည်။အပင်များသည် 

အစာချက်လုပ်ချိနအ်ေတာတွငး် ေလထဲမှကာဗွနဒ်ိငုေ်အာက်ဆိုဒက်ို ဖယ်ထုတ်�ပီး ေအာက်စီဂျငက်ို 

ထုတ်လ�တ်သည်။ တစ်�စ်ှပတ်လုံး ြမက်များြဖင်စုိ့က်ထားေသာ ၁.၅မီတာပတ်လည် စုိက်ခင်းတစ်ခုမှာ လူတစ်ဦး 

တစ်�စ်ှ အသက်���ိငုရ်န ်ေအာက်စီဂျင ်အလုံအေလာက်�ှိသည်။ 

 

ေခါငမုိ်းေပါ် �ှိဥယျာဥ်များ၏ ေနာက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ သူတိုသ့ည် �ို းရာကတ� ရာေစး�ငှ် ့

ေကျာက်စရစ်ေခါငမုိ်းများ အပူကိုစုပ်�ပီး အေဆာက်အဦးကို ကာကွယ်�ိငုြ်ခငး်ထက် ပုိမုိေကာငး်မွနသ်ည်။ 

ဘာြဖစ်လုိလဲ့ဆိုေတာ့ ေခါငမုိ်းများဟာေနေရာငြ်ခည်ထဲမှာ နာရီေပါငး်များစွာထိေတွ�ေနရတဲ့အတွက် 

�ို းရာေခါငမုိ်း�ှိ အပူချိနဟ်ာ �ှိေန�ပီးသားအပူချိနထ်က်ြမင်တ့က်ေနေလ့�ှိသည်။�ပီးေတာ့ သူတိုမှ့တဆင် ့

ပတ်ဝနး်ကျငသုိ် ့ြပနြ်ဖာထွက်သွားသည်။ သငသ်ည်�မို� �ကီးတစ်�မို� သုိမ့ဟုတ် ပူေ�းွေသာလများအတွင်း 

ကွနက်ရစ်တိုက်ခနး် တွင ်ေနထိုငပ်ါက သငသ်ည်ထိုေဒသများ�ငှ် ့ဆငေ်ြခဖံုး သုိ ့ ေကျးလက်ေဒသများ 

အ�ကားအပူချိနက်ွာြခားချက်ကို သတိြပုမိေပလိမ့်မည်။ အေ�ကာငး်မှာ အိမ်ေခါငမုိ်းများမှအပူကို ပတ်ဝနး်ကျင်သုိ ့ 

ြပနလ်ည်ထုတ်လ�တ်ေသာအခါ �မို�တစ်�မို�ကဲ့သုိေ့သာ အေဆာက်အဦးဧရိယာသည် ြပည်တွငး်ေလထုအပူချိနက်ို ၅ 

မှ ၇ ဒဂီရီစငတ်ီဂရိတ်အထိ တိုးြမ�င်ခ့ံစား�ိငုေ်သာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။ ဤြဖစ်စဥ်ကို �မို� ြပအပူက�နး်၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�အြဖစ် ရည်��နး်သည်။ 

 

သုိေ့သာ်ေခါငမုိ်းေပါ် �ှိဥယျာဉ်များသည်ဤအကျိုးသက်ေရာက်မ�ကိုေလျာ့နည်းေစ�ိငုသ်ည်။ေခါငမုိ်းေပါ် �ှိဥယျာဉ်

များသည်ေခါငမုိ်းေပါ် �ှိအြမင့ဆ်ံုးမျက်�ာှြပငအ်ပူချိနက်ိုေလ�ာ့ချေသာ်လည်း၎ငး်သည်အေဆာက်အ ဦး 

အတွငး်�ှိအခနး်များ၏အတွငး်ပုိင်းအပူချိနက်ိုေြပာငး်လဲေစပါသလား။ ေခါငမုိ်းေပါ် �ှိဥယျာဉ်သည် 

ေနေရာငြ်ခည်စွမ်းအငက်ိုသက်သာေစ�ပီးအတွငး်ပုိငး်အပူချိနက်ိုပူြပငး်သည့်ေနမ့ျားတွငထ်ိနး်သိမ်းထားြခငး်ြဖင့စွ်မ်း

အငက်ိုသက်သာေစ�ိငုသ်လား။ ဤစီမံကိနး်တွငေ်ကျာငး်သားများသည်စံြပအိမ်�စ်ှလုံး - 

တစ်ခုမှာအိမ်ေခါငမုိ်းဥယျာဥ်တစ်ခု�ငှ့တ်စ်ခုမှာမပါ - ထိုေ့နာက်သူတိုက့တစ်ေနတ့ာအတွငး်အိမ်များ၏ 

အတွငး်ပုိငး်အပူ�ှိန�်ငှ့ေ်န ၀ငေ်သာအခါ မည်သုိေ့အးလာေ�ကာငး်��ငိး်ယှဉ်လိမ့်မည်။ 
 

အငဂ်ျငန်ီယာ ေရ�ှည်တည်တံ့ေရး၊ ရာသဦတေုြပာငး်လဲမ�၊ အငဂ်ျငန်ီယာလုပ်ငနး်စဥ် အပူချိန်၊ စွမ်းအငထ်နိ်းသမိ်းြခငး်၊ �မို� ြပက�န်းအပူချနိ်သက်ေရာက်မ� 

နိဒါန်း 

 

�ကာြမင့ခ်ျိန ်
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အဓိကရည်မှနး်ချက်များ 

 
အမ်ိေခါငမုိ်းေပါ် �ိှဥယျာဉ်သည်အေဆာက်အဦးကိုအေအးမ�တစွာထနိ်းသမ်ိး�ိငုမ်�ိငု ်ဆံုးြဖတရ်န်။ 

 

 

1 
လုိအပ်သည့်ပစ�ည်းများ 

ဥယျာဥ်သံးုေသာကတေ်�ကး (သို)့ ခုိငခ့ံ်ေသာကတေ်�ကး 
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ဖိနပ်ေသတ� ာများ သိုမ့ဟုတ ်ဓာတပုံ်ထားေသာေသတ� ာ 

(၂)ခု တညူီေသာအရွယ်အစား၊ အေရာင�်ငှ့ပုံ်သ�ာန်။ 

တနည်းအားြဖင့ဂ်ါလံဝက်အရွယ်အစားသန ့�ှ်ငး်�ပီး 

�ိုထ့ည့်ကတထ်ဘူးူများကိုသံးု�ိငုသ်ည။် 

ဟာ့ဒဝ်ဲစတိးုဆိငုမ်ျားတငွရ်�ိှ�ိငုေ်သာ Tar paper 

(ေသတ� ာ�စှ်ဘးူဖုံးရန်ေလာက်) 

ကပ်အားြပငး်ေသာ �စှ်ဖက်တပ်ိ (၁လိပ်) 

အချို�ေသာပျိုးခငး်များသိုမ့ဟုတဥ်ယျာဉ်ေရာငး်ဝယ်ေရးစ

တိးုဆိုငမ်ျားတငွရ်�ိှ�ိငု ်ေြမစိုကခ်ငး်(Sod) 

(ဖိနပ်ေသတ� ာအရွယ်အစားေလာက်) 

ဓား 

သာမုိမီတာ (၃)ခု၊ total immersion  

သာမုိမီတာကဲသ့ိုေ့သာ။ မှတစ် ု- အြပငမှ်ာ (သို)့ 

အတငွး်မှာေရာ အလုပ်လုပ်ေသာသာမုိမီတာ။။ 

�ပိုကွဲလ�ငအ်��ရာယ်�ိှ�ိငုေ်သာြပဒါးသာမုိမီတာများ 

၀ယ်ြခငး်ကိုေ�ှာင�်ကဉ်ပါ။ အစား red alcohol 

သာမုိမီတာကိုေရွးချယ်ပါ။ 

မလုပ်မေနရ: ထပ်မံအဆငေ်ြပေစရန်အတကွ် မီးဖုိခန်းမှ 

ေသတ� ာအမ်ိ အတငွး်�ိှအပူချိန်ကို တိငုး်တာရန်အတကွ ်

စတိးုဆိုငမ်ျားမှရ�ိှ�ိငုသ်ည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်သာမုိမီတာကိရိယာကို 

အသံးုြပုရန်ေရွးချယ်�ိငုသ်ည။် ဤသို ့ြပုလုပ်ရန် 

သငေ်ရွးချယ်ပါကဒစ်ဂျစတ်ယ်အပူတိငုး် (probe) သာမုိမီတာ 

၂ ခု�ငှ့ ်red alcohol သာမုိမီတာ ၁ လံုးလိုအပ်လိမ့်မည်။ 

အချိန်မှတန်ာရီ 

မှတစ်စုာအပ်ု 

ဟာ့ဒဝ်ဲစတိးုဆိငုမ်ျား�ငှ် ့

အမ်ိေမွးတရိစ�ာန်ေထာက်ပ့ံေရးပစ�ည်းဆိုငတ်ငွရ်�ိှ�ိငု ်မီးအမ်ိ။ 

မှတစ် ု- မီးအမ်ိသည် မီးလံုးမပါ�ပီး 

ဟာ့ဒဝ်ဲစတိးုဆိငုမ်ျားတငွရ်�ိှ�ိငုေ်သာ ထိမီုးလံုးကိုလံုး 

ဝယ်ဖုိရ့နလ်ိုအပ်သည်။ 

သငသ်းီြခားဝယ်ယူပါကမီးသးီသည်မီးေမာငး်ထိးုမီးသးီမဟတု်

ဘပုိဲ၍အလငး်အားေကာငး်ေသာ 

မီးသးီတစ်လံုးြဖစ်ေ�ကာငး်ေသချာေစပါ။ 

သင့ေ်ဒတာအချက်အလက်များကိုခဲွြခမ်းစိတြ်ဖာရန်ဇယားကွ

က်။ တနည်းအားြဖင့ဆ်ိုေသာ်သငသ်ည် 'Graph 

တစ်ခုဖန်တးီရန'် အနွလ်ိုငး်အစီအစဉ်ကိုအသံးုြပု�ပီးဂရပ်ကိ ု

ြပုလုပ်၍ မှတစ်စုာအပ်ု အတကွ်ထတုယ်ူ�ိငုသ်ည။် 

1 

2 

3 

4 
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အမိ်ေခါငမ်ိုးဥယျာဥ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ 

လမ်း��န်ေမးခွနး်များ 

 

ခိုငခ်ံေသာ ကတ်ေ�ကးကိုအသုံးြပု�ပီး tar paper ကို 

ေသတ� ာအဖုံးအရွယ်ေလာက် အပုိငး်�စ်ှခုကို ည�ပ်လိုက်ပါ။ 

ပုံ(၂) တွငြ်ပထားသည့်အတိုငး် ေသတ� ာအဖုံးများ�ငှ် ့tar paper 

များကို�စ်ှဖပ်တိပ်�ငှ် ့ကပ်လိုက်ပါ။ 

ကေတာ့သည် ခ�နေ်နေသာ အနားကွပ်ေပါ်တွင ်

မတ်တပ်အေနအထား�ိှေနေအာင ်ေသချာေစပါ။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုံအတိုငး် သတ� ာတစ်လံုးေပါ်  tar paper ၊ 

ထုိအရာအေပါ်တွင ်sod ကိုထားလိုက်ပါ။      က။ ေသတ� ာ�ငှ်အ့တ ူsod 

�ငှ် ့tar paper သည် အိမ်ေခါငမုိ်းဥယျာဥ်အိမ်ကို ကိုစားြပုသည်။                             

ခ ။ ေသတ� ာ�ငှ်အ့တူ tar paper သည် �ုိးရာအိမ်ကို ကိုစားြပုသည်။ 

ေသတ� ာတစ်ခုစီ၌ သာမုိမီတာတစ်ခုစီထားပါ။ က။ 

သာမုိမီတာများသည်သင့ေ်သတ� ာအိမ်များ၏အတွငး်ပုိငး်အပူချိနက်ိုမှတ်တ

မ်းတငရ်နခ်ွင့ြ်ပုလိမ့်မည်။ ခ ။ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်သာမုိမီတာကိုအသုံးြပုေနတယ်ဆုိရင ်

တိုငး်တာအစိတ်အပုိငး်တစ်ခုကို ေသတ� ာအတွငး်၌�ိှလိမ့်မည်။ 

အဖုံးကိုေသတ� ာေပါ်မှအတတ်�ိငုဆုံ်းအေကာငး်ဆုံးပိတ်�ပီး ဒစ်ဂျစ်တယ် 

ဖတ်သူအပုိငး်ကိုေသတ� ာြပငပ်မှာထားပါ။ 

သုံးခုေြမာက်သာမုိမီတာကို 

စားပဲွေပါ် �ိှေသတ� ာ�စ်ှခုအ�ကားတွငထ်ားရမည်။ ၎ငး်သည်သင၏် 

ြပငပ်သာမုိမီတာြဖစ်�ပီးသင၏်ေသတ� ာအိမ်ပတ်လည်�ိှြပငပ်ေလအပူချိန်

ကိုကိုယ်စားြပုသည်။ ြပငပ်အပူချိနက်ိုဖတ်ရနအ်တွက် 

ဒစ်ဂျစ်တယ်အပူချိနတ်ိုငး်တာကိရိယာကိုအသုံးြပုရနမ်လိုအပ်ပါ။ 

3/5 

ဓားအသံးုြပုတဲ့အခါ သတထိားပါ။ 

ေဘးကငး်ေစရန ်��န်�ကားချက်များ 

အမိ်ေခါငမ်ိုးဥယျာဥ်ကုိ သငဘ်ယ်လုိေဆာက်သလဲ။ 

အမိ်ေခါငမ်ိုးဥယျာဥ်၏ ေကာငး်ကျိုး�ငှ်ဆ့ိုးကျိုးေတကွ ဘာေတလဲွ။ ေခါငမ်ိုးကုိ ပံုမှန်အားြဖင် ့ဘယ်လုိပစ�ည်းေတနွဲ ့ြပုလုပ်သလဲ။ 

1 

2 

3 4 

လမ်း��န်ေမးခွနး်များ 

 
ေသတ� ာအမ်ိေဆာကလ်ုပ်ြခငး် 

ေသတ� ာအမ်ိများကို အပူချိန်တိငုး်တာြခငး် 

သာမုိမီတာသုံးခုကို ၁၅မိနစ်ထိ တစ်ေနရာထဲတွငထ်ားပါ 

(အလငး်ကျေရာက်ြခငး်တူ အပူကျေရာက်ြခငး်တူေသာ စားပဲွအေပါ် 

သုိမ့ဟုတ် ေထာင်တ့စ်ေနရာ)။ သူတိုေ့တွ အပူချိနတ်ူ�ကပါမလား။ 

သင၏်သာမုိမီတာများသည်၎ငး်တို�့�နး်ကိုဖတ်ရာတွငက်ျယ်ြပန ့စွ်ာကွဲြပားမ�

မ�ိှေစရနအ်ေရး�ကီးသည်၊အဘယ့်ေ�ကာင့ဆုိ်ေသာ်၎ငး်သည်ေနာက်ပုိငး်တွ

င�်�ငိး်ယှဉ်မ�များကိုပျက်ြပယ်ေစသည်။ အကယ်၍ 

သာမုိမီတာတစ်မျိုးလံုးသည်များစွာကွဲြပားပါကအြခားသာမုိမီတာကိုအသုံး

ြပုပါ။ ၁ ဒဂီရီ ၂ ဒဂီရီ ေလာက် ကွဲြပားေနရငေ်တာ့ အဆငေ်ြပပါတယ်။ 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7 

8 သင၏်သာမုိမီတာများ�ငှ့ေ်သတ� ာများကိုစားပဲွေပါ်၌ မိနစ် ၃၀ 

�ကာ�ငမ်ိသက်စွာထားပါ။ 

သငေ်စာင့ေ်နစဉ်သင၏်ဓာတ်ခွဲခနး်မှတ်စုတွငေ်အာက်ပါဇယား ၁ 

ကဲ့သုိေ့ဒတာဇယားတစ်ခြုပုလုပ်ပါ။ မငး်ရဲရ့လဒေ်တွကို 

ီ  ် ် ိ ် ်  

9
 



  

မိနစ် ၃၀�ကာ�ပီးေနာက ်အပူချိနက်ို မှတ်စုစာအုပ်ထဲ�ိှ 

ေဒတာဇယားတငွမှ်တ်သားပါ။ အပူချိနေ်တွ 

တြဖည်းြဖည်းေြပာငး်လဲလာပါသည်။ 

က။ တစ်ချိနထဲ်မှာပဲ ေသတ� ာတစ်ခုချငး်စီက သာမုိမီတာ၏ 

အပူချိနေ်တွကိုအြမနဖွ်င်ဖ့တ်ရနလ်ိုအပ်သည်။ တကယ်လို ့ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်သာမုိမီတာကိုသုံးမယ်ဆုိလ�င ်ေသတ� ာအဖုံးကိုဖွင်ရ့နမ်လိုဘဲ 

ဖတ်�ိငုသ်ည်။ 

ခ ။ အြပငမှ်သာမုိမီတာကိုလည်းဖတ်ပါ။ 

ဂ ။ ေသတ� ာအိမ်များသည် မူလ�ိှအတွငး်အပူချိနတ်ူညီသလား။ 

အတွငး်အပူချိနမ်ျားသည် 

ြပငပ်အပူချိန�်ငှ့တ်ူညီသလားသုိမ့ဟုတ်ကွဲြပားြခားနားပါသလား။ 

မီးအိမ်ကို ေသတ� ာအိမ်းများေပါ်တွင ်အခုထားလိုက်ပါ။ 

ေသတ� ာများ�ငှ့ြ်ပငပ်သာမုိမီတာတိုက့ိုေနရာချကာ၎ငး်တိုသ့ည်အပူဆီမီးမှ

တနး်တူအလငး်ရ�ိှမည်ြဖစ်သည်။ ပူြပငး် ေနပူေသာေနတ့ွငအ်ိမ်များ 

မည်သုိ ့ြဖစ်မည်ကိုမီးေမာငး်ထုိးြပသည့် မီးအိမ်သည် 

ေ�းွေထွးမ�ကိုေပးလိမ့်မည်။ 

မီးခွက်ေအာက်၌ ၁ နာရီအ�ကာတွငအ်ဆင့ ်၇ တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့်နည်းကို 

သုံး၍ အပူချိနက်ိုမှတ်တမ်းတငပ်ါ။ ဒအီရာေတွက 

ပူ�ပီးသားအပူချိနြ်ဖစ်သည်။ 

က။ အကယ်၍ သငသ်ည် red alcohol သာမုိမီတာကို အသုံးြပုေနပါက 

အတွငး်ပုိငး်အပူချိနက်ို 

ထိနး်ထားရနအ်ဖုံးများကိုအိမ်များ၌အြမနဆုံ်းြပနထ်ားပါ။ 

ခ ။ 

ေသတ� ာအိမ်၏အတွငး်ပုိငး်အပူချိနက်ိုြပငပ်အပူချိန�်ငှ့မ်ည်သုိ�့�ငိး်ယှဉ်သန

ည်း။ 

ေခါငမုိ်းေပါ် �ိှဥယျာဉ်အိမ်သည်�ုိးရာအိမ်ေခါငမုိ်းကဲ့သုိအ့တွငး်ပုိငး်တွငပူ်

ေနသလား။ 
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သင၏်အပူချိနက်ိုမှတ်တမ်းတင�်ပီးသည်�ငှ့အ်ပူမီးအိမ်ကိုပိတ်ထားပါ။ 

ဤေနသ့ည်ေနဝငခ်ျိနက်ဲ့သုိ ့ြဖစ်သည်။ 

ထုိေနာက်ေသတ� ာများအေအးအြဖစ်အပူချိနမှ်တ်တမ်းတငပ်ါ။ 

က။ ၁၅ မိနစ်အ�ကာတွငအ်ဆင့ ်၇ 

တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး်အပူချိနက်ိုမှတ်တမ်းတငပ်ါ။ 

၎ငး်သည်ပထမဆုံးအ�ကိမ်အေအးခံအပူချိနြ်ဖစ်သည်။ 

ခ ။ ထုိေ့နာက်ေနာက်ထပ် ၁၅ 

မိနစ်ေစာင့�်ပီးဒတုိယအပူချိနမှ်တ်တမ်းတငပ်ါ။ ဤကားဒတုယိ 

အေအးခံအပူချိနြ်ဖစ်�ကသည်။ 

ဂ ။ အိမ်ေသတ� ာများသည်မည်မ�လျငြ်မနစွ်ာေအးသွားသနည်း။ 

ဥယျာဥ်အမ်ိေခါငမုိ်းအိမ်�ငှ့�ုိ်းရာအိမ်ေခါငမုိ်းသည်တူညီေသာ��နး်ြဖင့ေ်အး

ပါသလား။ 

သိပ�ံပညာ�ှငမ်ျားသည်၎ငး်တို၏့အချက်အလက်များမှေကာက်ချက်မချမီှ

သူတို၏့စမ်းသပ်မ�များကိုြပနလ်ည်ထုတ်လုပ်�ိငုေ်အာငေ်သချာေစေအာင်

လုပ်သည်။ စုစုေပါငး်စမ်းသပ်မ�သုံးခုအတွက်အဆင့ ်၁-၁၁ ထိ 

�စ်ှခါထပ်လုပ်ပါ။ 

အစမှအပူေပးသည့်အထိ၊ ေသတ� ာအိမ်များသည် တစ်ခုချငး်စီအတွက ်

ေအးသည်ထိအပူချိနတ်ိုးတက်မ�ကိုြပသသည့်စမ်းသပ်မ�တစ်ခုစီတိုငး်အတွ

က်မျဉ်းေ�ကာငး်ဆဲွပါ။ 

က။ y-axis (ေဒါငလ်ိုက် ၀င�ုိ်း) တွငအ်ပူချိနက်ိုထားပါ။ x-axis 

(အလျားလိုက် ၀င�ုိ်း) စတငြ်ခငး်မှအပူသုိ ့ ေအးသည်အထိ 

တိုးတက်မ�ကိုမှတ်သားထားပါ။ 

ခ ။ မငး် ဇယားသုံးခု�ငှ်အ့တူအဆုံးတတ်သင်ပ့ါတယ်။ 

 ေဒတာအချက်ေလးချက် (အပူချိနက်ိုဖတ်) တွငပ်ါဝငသ်ည့် လိုငး်သုံးလိုငး် 

(ေသတ� ာအိမ်တစ်ခုစီအတွက်တစ်ခု�ငှ့ြ်ပငပ်အပူချိနအ်တွက်တစ်ခု)  

ဂ ။ ဂရပ်များကိုလက်ြဖင့ြ်ပုလုပ်�ိငုသ်ည် သုိမ့ဟုတ် 

ကွနြ်ပူတာေပါ်တွငဂ်ရပ်များကိုပုံ�ှပ်ိထုတ်ေဝရန ်'Create a Graph' 

ကဲ့သုိဝ့က်ဘ်ဆုိက်ကိုအသုံးြပု�ိငုသ်ည်။ 

 

သင့ရဲ်ေ့ဒတာကိုခဲွြခမ်းစိတြ်ဖာ 

သင၏်ဂရပ်များကအဘယ်အရာကိုြပသနည်း။ 

ထပ်ခါတလဲလဲ�ကား�ိှတသမတ်တည်းပုံစံကို သငြ်မငပ်ါသလား။ 

ေခါငမုိ်းေပါ် �ိှဥယျာဉ်သည်ေသတ� ာအိမ်၏အပူ�ငှ့အ်ေအးကိုေြပာငး်လဲေစ

သလား။ သင့တ်ွငအ်ေဆာက်အဦး အေပါ် ဥယျာဉ်ေခါငမုိ်းတစ်ခု�ိှခဲ့လ�င ်

၎ငး်သည်စွမ်းအငက်ိုထိနး်သိမ်းရနအ်ေထာက်အကူြပုမည်ေလာ။ 

13 

14 

15 

16 

17 

မူရငး်ဖန်တးီသ ူ(သို)့ မူရငး်အေထာက်အထား 

Sandra Slutz, PhD, "Rooftop Gardens: Are They a Cool Idea?" Science Buddies, 12 Jan. 2020, https://www.sciencebuddies.org/science-
fair-projects/project-ideas/EnvEng_p026/environmental-engineering/rooftop-garden-cooling  
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