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စာမျက�်�ာ ၁

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁

အေထေွထသွတ� ေဗဒ
ဓာတခဲွ်ခန်းြဖည့စ်ကွ်

စတဖီငဒ်ဗလျ� Ziser
ဇီဝေဗဒဌာန

အထတွအ်ထပ်ိေကျာငး်ပရဝ�ဏ်

သတ� ေဗဒဓာတခဲွ်ခန်းလကစ်ွ�ဲ �င့အ်တ�လိ�ကပ်ါရန် -
Smith က DG & အမတ ်Schenk

သတ� ေဗဒကိ���ာေဖွြခငး် - ဓာတခဲွ်ခန်းလမ်း��န်။
Morton ထ�တေ်ဝေရးက�မ�ဏီ

ဘိ� ့

BIOL 1413
အေထေွထသွတ� ေဗဒ

2017.5

စာမျက�်�ာ ၂

အေထေွထသွတ� ေဗဒ
ဓာတခဲွ်ခန်းေလက့ျင့ခ်န်း

1. Orientation, Lab မ�ေဘးကငး်လံ�ြခံ�မ�, တရိိစ�ာန်စ�ေဆာငး်ြခငး်။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၃
၂။ Lab Skills & Microscopy ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၁၄
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၂

၃။ တရိိစ�ာန်ဆလဲမ်ျား��င့တ်စ�်��းများ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၁၅၄။ တရိိစ�ာန်ေအာ်ဂဲနစမ်ျား��င့အ်ဖဲွ�အစညး်များ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၁၇
5. တရိိစ�ာန်မျိ�းပွားြခငး်။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၂၅
၆ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၂၇

၇ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၃၁
၈ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၃၃
9. Phylum Porifera (ေရြမ��ပ်) ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 47

၁၀။ Phyla Cnidaria (ဂျယလ်�ီ�င့သ်��ာ) ��င့ ်Ctenophora ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 49
11. Phylum Platyhelminthes (Flatworms) ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 52
12. Phylum Nematoda ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 56

13. Phyla Rotifera ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 59
14. Acanthocephala, Gastrotricha & Nematomorpha ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၆၀
15. Phylum Mollusca (Molluscs) ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 67

16. Phyla Brachiopoda & Ectoprocta ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၇၃
17. Phylum Annelida (အပိ�ငး်အပိ�ငး်အစများ) ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၇၄
18. Phyla Sipuncula ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၇၈

19. Phylum Arthropoda (၁) - Trilobita၊ Myriopoda ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၇၉
20. Phylum Arthropoda (II): Chelicerata ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၈၁
21. Phylum Arthropods (III ကိ�): Crustacea ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၈၆

22. Phylum Arthropods (IV): Hexapoda ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၉၀
၂၃ Phyla Onycophora & Tardigrada ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၉၇
24. Phylum Echinodermata (Echinoderms) ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ .104

25. Phyla Chaetognatha & Hemichordata ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၁၀၈
၂၆။ Phylum Chordata (၁) ။ ေအာကပိ်�ငး် Chordates & Agnatha ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 109
27. Phylum Chordata (II ကိ�): Chondrichthyes & Osteichthyes ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၁၁၂

28. Phylum Chordata (III): အမ်ဖီဘ။ီ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 115
29. Phylum Chordata (IV): Reptilia ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၁၁၈
30. Phylum Chordata (V): Aves ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၁၂၁
31. Phylum Chordata (VI): �ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၁၂၄

ဓာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာများ & Assignments

တရိိစ�ာန် Phyla ေဖာ်ထ�တြ်ခငး်။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၃၉
အြဖစမ်ျားသည့ေ်ရချိ�ေကျာ�ိ� းမ့ဲသတ� ဝါများကိ�ခဲွြခားသတမ်�တြ်ခငး်။ ။ 42
လကေ်တွ� # 1 များအတကွဓ်ာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 43
လကေ်တွ� # 2 များအတကွဓ်ာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၆၂
အငး်ဆကပိ်�းအမိန ့်များသတမ်�တြ်ခငး်။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၉၆
လကေ်တွ� # 3 များအတကွဓ်ာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 98
လကေ်တွ� # 4 များအတကွဓ်ာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 130

စာမျက�်�ာ ၃

Biol 1413 Lab မ� Orientation

ဒသီငတ်နး်၏ဓာတခ်ွခဲနး်အပိ�ငး်ကိ�ေယဘ�ယျအားြဖင့တ်ရိစ�ာနမ်ျား၏ခ��ာေဗဒအေသးစိတက်ိ�ေလလ့ာဖိ�ဒ့ဇိီ�ငး်ြပ�လ�ပ်ထားသည်
တကိျစာွ phyla ၏ဘံ�ဥပမာကေဟာေြပာပွဲအတကွေ်ပးအပ်သညထ်က။် ဒနီညး်လမ်း
သင�်ကားပိ�ခ့ျမ�၌သငရ်��ိေသာဗဟ�သ�တများကိ�လညး်ပိ�မိ�ေကာငး်မနွခ်ိ�ငမ်ာေစသင့သ်ည။် အများစ�
သငျသ�ျတစ် ဦး ချငး်စီသိ�မ့ဟ�တအ်ားလံ�းအတကွအ်လ�ပ်လ�ပ်လမိ့်မညအ်ချိန။်

တစ်ခါတစ်ရံတငွသ်ငတ်ာ ၀ နတ်စ်ခ�စီကိ�သငသ်ာွးရနအ်ချိနအ်လံ�အေလာကမ်��ိပါ။ The
ဓာတခ်ွခဲနး်သညသ်ငသ်တမ်�တထ်ားသည့အ်ချိနအ်တငွး်သငမ်ရ��ိ�ိ�ငသ်ည့ပ်စ�ညး်များကိ�သငရ်��ိ�ိ�ငေ်သာအချိနြ်ဖစ်သည်
အမ်ိေလလ့ာမ�အချိန။် သငအ်မ်ိတငွေ်လလ့ာ�ိ�ငေ်သာဓာတခ်ွခဲနး်တငွေ်ပးထားေသာအချကအ်လကအ်ချိ� �၊
အထ�းသြဖင့ခ်��ာေဗဒေဝါဟာရများခွထဲားေသာကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါ, တရိိစ�ာနမ်ျား��င့ေ်မာ်ဒယမ်ျား��င့ဏ်�
အဏ��ကည့မ်�နေ်ြပာငး်ြဖင့�်ကည့�်�သည့အ်ေသးစိတအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ�ဓာတခ်ွခဲနး်ခနး်တငွလ်ံ�ေလာကစ်ာွေလလ့ာ�ိ�ငသ်ည။်

ဓာတခ်ွခဲနး်ကာလသညတ်ိ�ေတာငး်ေသာနဒိါနး်��င့ေ်လလ့ာရနလ်ိ�အပ်သည့အ်ေ�ကာငး်အရာများ��င့သ်ကဆ်ိ�ငသ်ည။် ငါလ�ပ်မယ်
သငျသ�ျဓာတခ်ွခဲနး်သိ�မ့ေရာကမီ်သငေ်လက့ျင့ခ်နး်ကိ�ဖတ�်က�ပီထင။် ငါဘယေ်မာ်ဒယမ်ျားကိ�ေထာကြ်ပလမိ့်မယ,်
က��်�ပ်တိ�သ့ငခ်နး်စာအတကွရ်��ိ�ိ�ငေ်သာတကိျေသာတရိိစ�ာနမ်ျား��င့ဆ်လိ�ကမ်ျားအြပငလ်�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များကိ�ေြပာငး်လြဲခငး်။
ကျန�်�ိေသာဓာတခ်ွခဲနး်အချိနသ်ညအ်ေ�ကာငး်အရာကိ�စတငေ်လလ့ာရန၊် သတမ်�တထ်ားေသာဆလိ�ကမ်ျားကိ��ကည့�်�ရန�်�င့လ်�ပ်ေဆာငရ်နအ်တကွသ်င့အ်တကွြ်ဖ
လိ�အပ်ေသာမညသ်ည့ခ်ွစိဲတ။်

ခွစိဲတက်ရိိယာများအားလံ�းကိ�သင့အ်တကွေ်ထာကပံ်ေ့ပးလမိ့်မည။် သငခ်ွထဲားေသာကရိိယာအစံ�ကိ�သငဝ်ယစ်ရာမလိ�ပါ။ ငါတိ�မ့�ာေသးေသးေလး��ိတယ်
အဆိ�ပါခွစိဲတဘ်ိ�ရ့��ိ�ိ�ငေ်စးလကအ်တိမ်ျားေထာကပံ်ေ့ရး။
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၃

စာမျက�်�ာ ၄

ဓာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာများ

ေကျာငး်သားတစ် ဦး စီသည ်၄   ခ�စီတငွပ်ါ ၀ ငေ်သာအေ�ကာငး်အရာများအတကွ ်(မာတကိာကိ��ကည့ပ်ါ) ဓာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာကိ� �ပီးေြမာကလ်မိ့်မည်
ဓာတခ်ွခဲနး်လကေ်တွ�။ ဓာတခ်ွခဲနး်အစီရငခ်စံာများသညလ်ကေ်တွ�ကျေသာအပိ�ငး်တစ်ခ�စီအတကွအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�စီ၏အဆံ�း၌��ိေနသည ်(ဇယားကိ��ကည့ပ်ါ)
မာတကိာ) ။

ဓာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာ တစ်ခ�စီ တငွသ်းီြခားဓာတခ်ွခဲနး်လ�ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားမ�တကိျေသာေမးခနွး်များအတကွအ်ေြဖများပါ ၀ ငမ်ညြ်ဖစ်သည်
တရိိစ�ာန�်ိ�ငျငေံတျာအေကာွငျးေယဘ�ယျေမးခနွး်များကိ�။ သင့အ်ားပံ��ကမ်းများ��င့ေ်လလ့ာမ�များြပ�လ�ပ်ရနလ်ညး်ေတာငး်ဆိ�လမိ့်မည်
သငေ်လလ့ာေနေသာဆလိ�ကမ်ျား��င့ထ်နိး်သမ်ိးထားသည့ပ်စ�ညး်များအေ�ကာငး်။ အြခားမညသ်ည့အ်ရာများကိ�မဆိ�သငလ်တွလ်ပ်စာွေရွးချယ�်ိ�ငသ်ည်
ဓာတခ်ွခဲနး်တငွတ်ငြ်ပထားသည့သ်တငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ�သငယ်�ရနသ်င့အ်ားက�ညလီမိ့်မညဟ်�သငထ်ငေ်သာပစ�ညး်များ (ေအာကတ်ငွ�်ကည့ပ်ါ)
ေလက့ျင့ခ်နး်များ��င့လ်ကေ်တွ�များအတကွက်ိ�ယက်ိ�ြပငဆ်ငပ်ါ။

ဤေရွ�ကား Lab အစရီငခံ်စာများအတ�တ�ပငပ်စ�ညး်ကိ�ဖံ�းလ�မ်းလကေ်တွ�ကျတဲေ့န၌့ြဖစလ်မ့်ိမည။်

ပံ�များ:

၁။ အကယ၍် သငသ်ညပ်စ�ညး် ကိ�ချဲ�ထငွြ်ခငး်မ��ိဘပံဲ��ကမ်း ဆွ ဲေနလ�င ်(သိ�)့ သငေ်နာကသ်ိ�အ့လ�ည့ေ်ြပာငး်ေနလ�င်
ချဲ�ထငွြ်ခငး်��င့အ်နညး်ငယခ်ျဲ� ြခငး် (ဥပမာလကမ်�နဘ်လီ�း) အ�ကားသငစ်တ�ဂံပံ�ဆွသဲင့သ်ည်
သင၏်ပံ��ကမ်း��င့ပ်တသ်တ�်ပီးပံ��ကမ်းြပ�လ�ပ်ေနသည့အ်ရာဝတ� �၏အရွယအ်စားကိ�ေဖာ်ြပပါ။

2. သငတ်စ်ဦးမ�တဆင့�်ကည့�်�အားေပးပစ�ညး်ပံ��ကမ်းလ�င ်ဏ� တစ်ခ�သိ�မ့ဟ�တ ်ချကက်ိ�ပိ�ငး်ြခားစတိြ်ဖာနယပ်ယ,် သလဲနွစ်တစ်ခ�
သင၏်ပံ�ဆွရဲနအ်ဝိ�ငး်ပတလ်ညန်ယန်မိိတ ်(သငအ်သံ�းြပ�ရနက်တထ်�ြပားကိ�ြဖတေ်တာက�်ိ�ငသ်ည။် )
တစ်ခ�ချငး်စီကိ�အချိနဒ်ါသ�တိ�ေ့သသပ်စာွြပ�မိအေပါငး်တိ��့ �င့အ်တ�တ�ပငအ်ရွယအ်စားလမိ့်မည။် သင၏်ပံ�ဆွသဲညက်ိ�ေသချာေအာငလ်�ပ်ပါ
အရာဝတ� �သညအ်ဏ��ကည့မ်�နေ်ြပာငး်မ�တဆင့တ်�ညေီသာအတိ�ငး်အတာအထစိကဝိ်�ငး်ပံ�ဆွပဲါ။ ေသချာေအာငလ်�ပ်ပါ
တစ်ခ�ချငး်စီကိ�ပံ��ကမ်းများအတကွအ်သံ�းြပ�လျက�်�ိ သည့ ်ချဲ� ေဖာ်ြပသည်

၃။ ပံ�ဆွနဲညး်��င့ ်ပတသ်က၍် အေသးစိတအ်ချကအ်လကက်ိ�“ စ�ေဆာငး်ြခငး်��င့ထ်နိး်သမ်ိးြခငး်
ဓာတခ်ွခဲနး်ေကာငတ်ာေပ�နညး်လမ်းများ "စာအ�ပ်ချ�ပ်သမား။ ဒအီေသးစိတအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ�သင�်က�ိးစားလိ�ပါကငါြဖစ်လမိ့်မည်
သငျသ�ျေဆာငး်ပါး၏မိတ� �ေအာငေ်ပျာ်ရ�င်

သငဘ်ာေတထွည့ခ်ျငလ်။ဲ

▪သငအ်တကွေ်လလ့ာရနအ်ေထာကအ်က�ြပ�မည့ဆ်လိ�ကပ်စ�ညး်များ၊ ေမာ်ဒယမ်ျားသိ�မ့ဟ�တထ်နိး်သမ်ိးထားသည့ပ်စ�ညး်များပံ��ကမ်းများ
လကေ်တွ�။ မဆိ�ပံ��ကမ်းသင့ေ်လျာ်စာွတဆံပ်ိကပ်ရပါမည်

▪အသငွအ်ြပင�်�င့�်�ာေဖွေတွ� ��ိရနအ်ခကအ်ခ�ဲ�င့ပ်တသ်ကေ်သာမ�တခ်ျကမ်ျားကိ�သငလ်ညး်ထည့ခ်ျငေ်ပလမိ့်မည်
ေလလ့ာမ�အတကွပ်စ�ညး်များေဖာ်ထ�တ်

▪ေလက့ျင့ခ်နး်ကိ��ပီးဆံ�းချိနသ်ိ�မ့ဟ�တအ်ေ�ကာငး်အရာကိ�ေလလ့ာစ�သငြ်ပ�လ�ပ်ခဲေ့သာကိ�ယပိ်�ငေ်လလ့ာေတွ� ��ိချကမ်ျား
▪ဓာတခ်ွခဲနး်ကိ�စစ်ေဆးစ�သတထိားရမည့အ်ထ�းအချကမ်ျား

ဤအစီရငခ်စံာများ၏လ�ပ်ေဆာငခ်ျကသ်ည ်သင၏်ဓာတခ်ွခဲနး်ပစ�ညး်များကိ�စ�စညး်ရန�်�င့က်�ည ီရနြ်ဖစ် သင့ ်သညက်ိ�သတရိပါ
လကေ်တွ�များအတကွေ်လလ့ာသငယ်�လယွက်�ေချာေမွ�။
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၄

စာမျက�်�ာ ၅

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၅

အေထေွထသွတ� ေဗဒတရိိစ�ာန်စ�ေဆာငး်ြခငး်
မတ�ကွြဲပားေသာဖီလာ (၅) ခ�မ� (၅) မျိ�းြဖင့တ်ရိိစ�ာန ်၅ မျိ�းပါဝငသ်ည့တ်ကိျစာွတကိျစာွစ�ေဆာငး်ထားေသာေသးငယသ်ည့တ်ကိျစာွသငစ်�ေဆာငး်�ိ�ငသ်ည်
ေခါငး်စ�။ ဤပစ�ညး်များကိ�သငြ်ပနလ်ညရ်��ိမညမ်ဟ�တပ်ါ။ ေကျးဇ�းြပ�၍ သငသ်မ်ိးဆညး်ထားေသာသိ�မ့ဟ�တဘ်ဏ္tre◌ာမထည့ပ်ါ
ကိ�ငခ်ျငတ်ယ။် ACC သညပိ်�ကမ်ျား၊ ဖလားများ၊ အိ�းများ၊ �ကာ��ညခ်၊ံ အငး်ဆကပိ်�းမ �ားများ၊ တဆံပ်ိအချိ� �စသညတ်ိ�က့ိ�ေပးလမိ့်မည်
ဤစ�ေဆာငး်မ�အတကွရ်ညမ်�နး်ချကမ်ျားမ�ာ -

the ထိ�ေဒသ��ိဘံ�တရိိစ�ာနအ်ချိ� �ကိ�အြမငအ်ာ�ံ�သ�ိ�ိရနေ်လလ့ာပါ
these ဤတရိိစ�ာနမ်ျား၏ေဂဟစနစ်��င့အ်ြပ�အမ�အေ�ကာငး်ေလလ့ာပါ
identification မ�တပံ်�တငလ်ကစ်ွဲ��င့ေ်သာမ့ျားကိ�မညသ်ိ�အ့သံ�းြပ�ရမညက်ိ�ေလလ့ာပါ
animals တရိစ�ာနမ်ျား၏ taxonomy ��င့အ်မျိ�းအစားခွြဲခားြခငး်��င့ရ်ငး်��းီက�မ်းဝငမ်���ိလာပါ
museum ြပတိ�ကန်မ�နာများကိ�မညသ်ိ�ေ့ကာငး်မနွစ်ာွထနိး်သမ်ိး။ မညသ်ိ�တ့ဆံပ်ိကပ်ရမညက်ိ�ေလလ့ာပါ

သင့ေ်လျာ်ေသာထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်��ာကြ်ခငး်��င့န်မ�နာများကိ�ဓာတခ်ွခဲနး်တငွတ်ငြ်ပြခငး်��င့ ်ပတသ်က၍် သင့အ်ားသတငး်အချကအ်လကပိ်�ေပးလမိ့်မည။် မငး်
သငစိ်တဝ်ငစ်ားေသာတရိိစ�ာနအ်မျိ�းအစားများအတကွသ်တမ်�တခ်ျကဆ်ိ�ငရ်ာေသာခ့ျကအ်ချိ� � ��င့လ်ညး်ေဆးွေ�းွ�ိ�ငသ်ည်
စ�ေဆာငး်။ တရိိစ�ာနစ်�ေဆာငး်ြခငး်သညရ်မ�တ ်၅၀ ြဖစ်�ပီးေနာကဆ်ံ�းအပတ၏်တနလ�ာေန ့ြဖစ်သည်
အတနး်များ။

စ�ေဆာငး်မ�အတကွသ်င၏်အတနး်သညေ်အာကပ်ါစံ��နး်များအေပ�အေြခခလံမိ့်မည။်
collection သင၏်စ�ေဆာငး်မ�၏မတ�ကွြဲပားမ���င့မ်�ရငး်
described နမ�နာတငွေ်ဖာ်ြပထားေသာနမ�နာများကိ�ထနိး်သမ်ိးရန�်�င့ြ်ပသရန ်မ�န်ကန်ေသာ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ ကိ�လိ�ကန်ာ�ိ�ငြ်ခငး်

သငေ်ထာကက်�ပစ�ညး်များ
the ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်��ာကေ်ရးနညး်လမ်း၏အရညအ်ေသးွ
identification ေဖာ်ထ�တြ်ခငး်၏တကိျမ� (များေသာအားြဖင့မ်ျိ�းစိတမ်ျားအထ)ိ ��င့ဘ်ံ�အမည်

ဒစီ�ေဆာငး်မ�ကိ�လ�ပ်ဖိ�ဘ့ာမ�မသတပ်စ်ရနမ်လိ�အပ်ပါ။ သငစ်�ေဆာငး်မ�အမျိ�းအစားများဥပမာအချိ� �ကိ�
လ�ပ်�ိ�ငတ်ယ:်

ေြမဆလီ�ာ��င့အ်ရွကအ်မ�ိကသ်�ိ�ကမ်ျားသက�်�ိ
ေရေနသက�်�ိ
ခွံ
အ�ိ�းစ�များ��င့ ်/ သိ�မ့ဟ�တ ်ဦး ေခါငး်ခွမံျား
အသိ�က,် Burrow, ဥမငလ်ိ�ဏေ်ခါငး်, etc
ေြခရာခသံိ�မ့ဟ�တပ်�ဒအ်ဂ�ေတသနွး်
ဓာတပံ်�များ
ကပ်ပါးေကာင်
ေကျာကြ်ဖစ်��ပ်�ကငး်

သငေ်ရွးချယေ်သာထနိး်သမ်ိးမ�နညး်လမ်းသညသ်ငြ်ပ�လ�ပ်ေသာစ�ေဆာငး်မ�အမျိ�းအစားေပ�မ�တညသ်ည။် ဥပမာ:

အ�မဲတမ်းဆလိ�က:် ေသးငယတ်ဲသ့ိ�မ့ဟ�တဏ်�တရိိစ�ာနမ်ျားအတကွအ်သံ�းြပ��ကသည်
၇၀% အရက ်/ ၁၀% formalin: အငး်ဆကပိ်�းေလာငး်ေလာငး်များ၊ ပိ��ကးီေသာေကျာ�ိ�းမဲသ့တ� ဝါများ��င့ေ်ကျာ�ိ�းမဲသ့တ� ဝါအများစ�အတကွအ်သံ�းြပ�သည ်။

ေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါအချိ� �ကိ�ထိ�းရနလ်ိ�အပ်သည်
Study Skins: င�ကမ်ျား��င့�်ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများအတကွ်
ေြခာကေ်သွ�ေသာနမ�နာများ: အ�ိ�းများ၊ အခွမံျား၊
ပံ�သငွး်ထားေသာနမ�နာများ - အရွယေ်ရာက�်ပီးေသာအငး်ဆကပိ်�းမ �ားများအားေယဘ�ယျအားြဖင့အ်ငး်ဆကပိ်�းမ �ားများေပ�တငွေ်ြခာက�်ပီးအငး်ဆကပိ်�းမ �ားေသတ� ာထတဲငွတ်ပ်ထားသည်

နမ�နာတစ်ခ�စီကိ�စနစ်တကျတဆံပ်ိတပ်ရမည။် တဆံပ်ိ၏အမျိ�းအစား��င့တ်ညေ်နရာေပ�တငွမ်�တညသ်ည်
သငလ်�ပ်ေသာစ�ေဆာငး်မ���င့ထ်နိး်သမ်ိးေစာင့ေ်��ာကမ်�မျိ�း။ တဆံပ်ိအားလံ�းတငွေ်အာကပ်ါအချကအ်လကမ်ျားပါဝငရ်မည ်-

စ�ေဆာငး်ြခငး်ေနရာ (အနးီဆံ�း�မိ��အပါအဝင)် စ�ေဆာငး်သည့ေ်နစ့ွဲ

အေထေွထ ွHabitat (ဥပမာ - သစ်ေတာများ၊ ေရကန၊် ေြမဆလီ�ာ၊ သစ်ပငမ်ျား၊ အပငမ်ျား)
သပိ�ံနညး်ကျအမည�်�င့ဘ် ံ�အမည်
သင့န်ာမည်

ဘယအ်ချိနမ်�ာသသံယသငတ်နး်ပိ�ခ့ျေမးပါ။

စာမျက�်�ာ ၆

တရိိစ�ာန်များထန်ိးသမ်ိးနညး်စနစ်
အကျ�းချ�ပ်အကျ�းချ�ပ်

(အေသးစတိ�်�န်�ကားချကမ်ျား��င့အ်�ကြံပ�ချကမ်ျားကိ� ၇၀၁ ��ိ "သတ� ဝါတရိိစ�ာန်စ�ေဆာငး်ြခငး်��င့န်ညး်ပညာများ" စာအ�ပ်ချ�ပ်ေရးတငွေ်တွ� �ိ�ငသ်ည)်
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ကျေနာ်တိ�ေ့ပး�ိ�ငျ ကန်ွတန်ိနာ, ဖလားသိ�မ့ဟ�တအ်တိ ်��င့အ်တ� �ကာ��ညခံ် သင့စ်�ေဆာငး်မ�သည။်

က��်�ပ်တိ�တ့ငွ ်တက�ဆကြ်ပညန်ယအ်လယပိ်�ငး်တရိိစ�ာနမ်ျားအတကွ ် မ�တပံ်�တင ်ဒါဇငဒ်ါဇငမ်ျားစာွ��ိသည ်။ သငလ်ညး်လ�ပ်�ိ�ငတ်ယ်
PIN စာ�ကည့တ်ိ�က�်�င့ ်Austin ��ိအများြပညသ်�စာ�ကည့တ်ိ�ကအ်များစ�တငွ ်ID လမ်း��နမ်ျားကိ���ာပါ။ သငျသ�ျအေတာ်ေလးအများ�ကးီ��ာေတွ� �ိ�ငပ်ါသည်

ဝဘ�်�ာေဖွြခငး်အားြဖင့အ်ချကအ်လကမ်ျား၏

သင့ေ်လျာ်ေသာစ�ေဆာငး်ြခငး်��င့ထ်နိး်သမ်ိးြခငး်နညး်စနစ်များ��င့ ်ပတသ်တေ်သာသတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ� ဓာတခ်ွခဲနး်တငွအ်ေ��ာကအ်ယ�ကြ်ဖစ်ေစသည်

………

နမ�နာအမျိ�းမျိ�းကိ�ထန်ိးသမ်ိးြခငး်ဆိ�ငရ်ာအေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျား -

ေအ။ တိ�က�ိ်�ကထ်�တလ်�တရိိစ�ာန်များ:

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါစာရငး် မ�လွ၍ဲ ေကျာ�ိ�းမဲသ့တ� ဝါအများစ�မ�ာ -

10% formalin ေြဖ��ငး်ချကသ်ိ�မ့ဟ�တ ်70% အရက ်(ethyl သိ�မ့ဟ�တ ်isopropyl) ၏အိ�းထမဲ�ာသတ�်�င့ထ်နိး်သမ်ိးထား; ��င့အ်တ�တဆံပ်ိကပ်ပါ
အ�ိ�ယိမ�င�်�င့ ်အိ�းတလံ�း အတငွး်၌ ေနရာ

လပ်ိြပာများ၊ ပိ�းရွများ��င့ပ်�စ�းများ မ�လွ၍ဲ အငး်ဆကပိ်�းအများစ�

အိ�းသိ�မ့ဟ�တေ်ရခေဲသတ� ာကိ�သတြ်ခငး်၌သတ;် စနစ်တကျ pin; ေြခာကေ်သွ�ရနခ်ငွ့ြ်ပ�; တဆံပ်ိ 1 "x1 / 2" ထကမ်ပိ�ေစရ
အငး်ဆကပိ်�းမ �ားကိ�ေအာကတ်ငွ ်pin ကိ�ေပ�မ�ာ

လပ်ိြပာ၊

အိ�းသိ�မ့ဟ�တေ်ရခေဲသတ� ာကိ�သတြ်ဖတသ်တပ်စ်; ပျံ� ��ံသ့ည့ပ်ျ�ြပားသိ�မ့ဟ�တ ်styrofoam အပိ�ငး်အစများေပ�တငွေ်တာငပံ်များကိ� pin ��င့စီ်စ�ပါ။ ေြခာကေ်သွ�ရနခ်ငွ့ြ်ပ�;
တဆံပ်ိသည ်1 "x1 / 2" ထကမ်�ကးီသင့ပ်ါ

င�ကမ်ျား��င့�်ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ မ�လွ၍ဲ ေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများ (ဥပမာ - ငါး၊ ဖား၊ သမငဒ်ရယ၊် အမ်ိေြမ�ာင၊် ေ�မ၊ လပ်ိ)

ေရခေဲသတ� ာထမဲ�ာသတပ်စ်; 10% formalin ေြဖ��ငး်ချက၏်အိ�းတလံ�းထမဲ�ာ fix ��င့ထ်နိး်သမ်ိးထား; formalin ေြဖ��ငး်ချကထ်ိ�းသငွး်ရနေ်ဆးထိ�း�ပတက်ိ�သံ�းပါ
ေနရာများစာွတငွက်ိ�ယခ်��ာအေခါငး်ေပါက၊် အ�ိ�ယိမင�်�င့ ်အိ�းတလံ�း ထ၌ဲ တဆံပ်ိကပ်ပါ

င�ကမ်ျား��င့�်ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ

သကဆ်ိ�ငရ်ာြပညန်ယ�်�င့ဖ်ကဒ်ရယဥ်ပေဒများကိ�လိ�ကန်ာြခငး်၊ ေဖာ်ြပထားေသာနညး်စနစ်များကိ� အသံ�းြပ�၍“ ေလလ့ာသည့အ်ေရြပား” ကိ�ြပငဆ်ငပ်ါ
အထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပခဲေ့သာ 'ZACT' လကစ်ွဲ၊ 1 "x3" ထကမ်�ကးီေသာတဆံပ်ိကိ�ေနာကေ်ကျာေြခေထာကတ်ငွ�်က�ိးြဖင့တ်ွထဲားသည်

ခ။ တရိိစ�ာန်အေသေကာငမ်ျားကိ�စ�ေဆာငး်ေသာ်လညး်ေကာငး်မွန်ေသာအေြခအေနတငွ ်-

ေကျာ�ိ�းမဲသ့တ� ဝါအများစ���င့ေ်အာကေ်ကျာ�ိ�းမဲသ့တ� ဝါများ -

10% formalin ေြဖ��ငး်ချကသ်ိ�မ့ဟ�တ ်70% အရက၏်အိ�းထမဲ�ာထနိး်သမ်ိးထား; အေပ�ကတဆံပ်ိကပ်ပါ

အငး်ဆကပိ်�းများ

သ�တိ�အ့သစ်စကစ်ကေ်သ�ပီဆိ�ရငအ်ထကပ်ါလ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များကိ�သံ�းပါ။ အကယ၍် သ�တိ�သ့ည�်�ည။် ေသ။ ေြခာကသ်ာွးလ�ငသ်ငေ်နရာချရမည်
သ�တိ�က့ိ�အေအးေပးသည့အ်ခနး်ထ�ဲ�ိသ�တိ�က့သ�တိ�က့ိ���းညံေ့ပျာေ့ပျာငး်ေစရနသ်�တိ�က့ိ�ချညေ်��ာင။် စီစ��ိ�ငသ်ည။် အေပ�ကတဆံပ်ိကပ်ပါ

စာမျက�်�ာ ၇

င�ကမ်ျား��င့�်ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ

ေကာငး်မနွေ်သာအေြခအေနတငွ�်�ိသည့ ်"roadkills" များကိ�အသားအေရ��င့�် �နယသ်ကဲသ့ိ�အ့ေရခွမံျားကိ�ေလလ့ာ�ိ�ငသ်ည်

ဦး ေခါငး်ခွသံိ�မ့ဟ�တအ်�ိ�း

အသားကိ�ြပ�တြ်ခငး်၊ မီးေတာကေ်တာငက်�နး်အနးီတငွရ်ပ်ြခငး်၊
ပိ�းေတာငမ်ာများ၊ အ�ိ�း defleshed တခါသ�တိ� ့ whiten ဖိ�အ့ေရာငခ်�တသ်ိ�မ့ဟ�တဟ်ိ�ကဒ်�ိ�ဂျငပ်ါေအာကဆ်ိ�ဒေ်ြဖ��ငး်ချကထ်မဲ�ာထား�ိ�ငပ်ါတယ;်
ေြခာကေ်သွ�ရနခ်ငွ့ြ်ပ�; ြဖစ်�ိ�ငလ်�င ်ဦး ေခါငး်ခွ�ံ �င့တ်ွဖဲက�်ပီးြပည့စံ်�ေသာတဆံပ်ိကပ်ပါ

C. အသိ�က၊် အေမွး၊ ဥ၊ ဥ၊ အခံွ၊ ခံွ၊

တတ�်ိ�ငသ်မ�သန ့�်�ငး်ေရးလ�ပ်�ပီးအတိသ်ိ�မ့ဟ�တေ်သတ� ာထတဲငွ�်ပီးြပည့စံ်�ေသာတဆံပ်ိကပ်ပါ

Foot ေြခရာများ��င့ ်Burrow:

ပံ���ပ်ိြခငး်သိ�သ့နွး်ေလာငး်ရနပဲ်ရစ်၏အဂ�ေတကိ�သံ�းပါ၊ ထိ�ေ့နာကဖ်ယထ်�တ�်ပီးဖယထ်�တ�်ိ�ငသ်ည။် အတိသ်ိ�မ့ဟ�တေ်သတ� ာထတဲငွေ်နရာ
တဆံပ်ိ

အးီဓာတပံ်�များ

မ�ရငး်ဓာတပံ်�ြဖစ်သင့သ်ည၊် 'ေကာငး်ေသာ' ဓာတပံ်�အများစ�သညေ်ကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများအတကွသ်ိ�မ့ဟ�တတ်ယလ်ဖီ�နး်မ�နဘ်လီ�းလိ�အပ်လမိ့်မည်
ေသးငယေ်သာေကျာ�ိ�းမဲသ့တ� ဝါများ��င့အ်ငး်ဆကပိ်�းမ �ားများအတကွအ်နးီကပ်မျကက်ပ်မ�နမ်ျား - နမ�နာသညသ်သိသိာသာအစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�ကိ�ယ�သင့သ်ည်
ေဘာင�်�င့အ်လယွတ်က�မ�တမိ်ြဖစ်လမိ့်မည်
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စာမျက�်�ာ ၈

ဇီဝေဗဒဓာတခဲွ်ခန်းေဘးကငး်လံ�ြခံ�မ�လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ��င့သ်တငး်အချကအ်လက်
ကျနး်မာေရး��င့လ်ံ�ြခ�ံမ�သညသ်ပိ�ံစာသငခ်နး်များ၊
လ�ပ်��ားမ�များ။ သင့အ်ေနြဖင့ ်ACC ၏ပတ ်၀ နး်ကျင၊် ကျနး်မာေရးကိ�ေလလ့ာရန၊် နားလညရ်န�်�င့လ်ိ�ကန်ာရနေ်မ�ာ်လင့ပ်ါသည်
��င့ေ်ဘးကငး်လံ�ြခ�ံမ�လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ��င့ ်ACC သပိ�ံလံ�ြခ�ံမ�မ�ဝါဒကလိ�ကန်ာရနသ်ေဘာတ�သည။် မငး်ေမ�ာ်လင့ထ်ားတယ်
လ�တိ�ငး်ကိ�ေလးစားမ���င့ယ်�ေကျးမ���င့အ်တ�မိမိကိ�ယက်ိ�ပညာ��ငဆ်နစ်ာွကျင့�်ကြံပ�မ�ပါ။ သငျသ�ျအြပည့အ်ဝကိ�ဖတ�်��ိ�ငပ်ါတယ်
http://www.austincc.edu/sci_safe/ တငွ ်ACC သပိ�ံလံ�ြခ�ံမ�မ�ဝါဒ

လံ�ြခံ�ေရးမ�ဝါဒများ��င့လ်�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များသညပံ်�မ�န်ဓာတခဲွ်ခန်းအတန်းများသာမကပွင့လ်ငး်ေသာဓာတခဲွ်ခန်းများ��င့လ်ညး်သကဆ်ိ�ငသ်ည။်

ေဘးကငး်လံ�ြခံ�မ�လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ��င့အ်တ�မလိ�ကန်ာဘိ�အ့ကျိ�းဆကမ်ျား:
၁။ အကယ၍် သငက်ဓာတခ်ွခဲနး်လ�ပ်��ားမ�တငွသ်ငပ်ါဝင�်ိ�ငလ်မိ့်မညမ်ဟ�တပ်ါ -

က။ သငသ်ညအ်တနး်ေနာကက်ျ�ပီးထိ�ေန၏့ဓာတခ်ွခဲနး်အတကွလ်ံ�ြခ�ံေရးေလက့ျင့ေ်ရးအစီအစ�ကိ�လွေဲချာ်ခဲသ့ည်
သိ�မ့ဟ�တလ်ယက်ငွး်လ�ပ်��ားမ�၊

ခ။ သင၏်ပ�ဂ�ိ�လေ်ရးအကာအကယွပ်စ�ညး်များကိ�သငေ်မသ့ာွး�ပီြဖစ်သည;်
ဂ။ သငျသ�ျပ�ဂ�ိ�လေ်ရးအကာအကယွပ်စ�ညး်ကရိိယာများဝတဆ်ငရ်နြ်ငငး်ဆန;်
။ သငဤ်ဓာတခ်ွခဲနး်သိ�မ့ဟ�တလ်ယက်ငွး်လ�ပ်��ားမ�အတကွလ်ံ�ြခ�ံေရးမ�ဝါဒများ��င့လ်�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များကိ�မလိ�ကန်ာပါ။

2. အကယ၍် သငက်အတနး်မ�ထ�တပ်ယခ်ရံ�ပီးြပနလ်ညလ်�ငြ်မနစ်ာွမရ��ိလ�င ်-
က။ သငက်စာသငခ်ျိနရဲ်အ့ေစာပိ�ငး်မ�ာလိ�အပ်တဲေ့ဘးကငး်လံ�ြခ�ံမ�သငတ်နး်ကိ�လကလ်တွခ်ဲတ့ယ၊်
ခ။ သငျသ�ျအ�ကမ်ိ�ကမ်ိဓာတခ်ွခဲနး်ေဘးကငး်လံ�ြခ�ံမ�မ�ဝါဒများ��င့လ်�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များကိ�လိ�ကန်ာရနပ်ျကက်ကွ။်

3. အကယ၍် သငသ်ညက်ျနး်မာေရးကိ�မဆငမ်ြခငသ်ိ�မ့ဟ�တရ်ညရွ်ယခ်ျက�်�ိ��ိအ��ရာယြ်ပ�ပါက ACC မ���ငထ်�တခ်ရံ�ိ�ငသ်ည်
ေဘးကငး်လံ�ြခ�ံေရးသိ�မ့ဟ�တအ်ြခားတစ် ဦး ချငး်။

အေရးေပ�
အသကအ်��ရာယြ်ဖစ်ေစေသာအေရးေပ�အေြခအေန (မီး၊ အဓိကဓာတ�ယိ�ဖိတမ်�၊ ေပါကက်ွမဲ�၊ ဒဏရ်ာ) ��ိပါက -

၁။ အေြခအေန��င့သ်င့တ်ညေ်နရာ (ေကျာငး်ဝငး်၊ အခနး်) အားသတငး်ပိ�ပ့ါ
ေဘးကငး်လံ�ြခ�ံေရးဖ�နး်ကိ�ဓာတခ်ွခဲနး်စာသငခ်နး်တငွအ်သံ�းြပ�ြခငး်၊ ၎ငး်သညသ်င့အ်ား ACC သိ�အ့လိ�အေလျာကဆ်ကသ်ယွလ်မိ့်မည်

ရဲစခနး် (လံ�ြခ�ံေရးတညေ်နရာ ____________________________)
ACC ရဲစခနး်သိ�ေ့ရာက�်�ိရန ်ACC ဖ�နး်မ� 222 ကိ�ေခ�ဆိ�ပါ
ACC ရဲသိ�ေ့ရာကရ်နဆ်လဲဖ်�နး်သိ�မ့ဟ�တ ်ACC မဟ�တသ်ည့ဖ်�နး်မ� 512-223-7999 ကိ�ေခ�ဆိ�ြခငး်

ေပးပိ�သ့ည်

၂။ လိ�အပ်ပါကေြပာငး်ေ���ပါ။
က။ ြဖစ်�ိ�ငလ်�ငသ်င၏်ကိ�ယပိ်�ငပ်စ�ညး်များကိ�ယ�ေဆာငလ်ာပါ။
ခ။ သင၏်လမ်းအြပငတ်ငွပိ်တထ်ားေသာ်လညး်စာသငခ်နး်တခံါးကိ�မပိတပ်ါ��င့။်
ဂ။ သင၏်ေကျာငး်ဝငး်��င့အ်ေဆာကအ်အံ�အတကွသ်တမ်�တထ်ားေသာစ��ံ� းေနရာသိ�သ့ာွးပါ။

အနးီဆံ�းထကွေ်ပါကသ်ိ�လ့မ်း��နမ်ျား ______________________________________
rally point ၏တညေ်နရာ: _________________________________________

အလနွအ်မငး်အေရးေပ�သိ�မ့ဟ�တမ်�ကာမီအ��ရာယ�်က�ံေတွ�ရပါက ACC Emergency Alert ကေပးပိ��့ိ�ငသ်ည်
သင၏်ဆလဲဖ်�နး်သိ�အ့ေရး�ကးီေသာအသ�ံ�င့စ်ာသားမကေ်ဆခ့ျ်များ။ သင၏် ACC အေရးေပ�အေြခအေနကိ�စစ်ေဆး�ပီးမမ်ွးမံပါ
အချကေ်ပးအချကအ်လကမ်ျား။ အေရးေပ�မဟ�တေ်သာဖ�နး်ေခ�ဆိ�မ�များအတကွ ်512-223-1231 ကိ�ေခ�ပါ။
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၈

အ��ရာယက်ငး်��ငး်ေရးစကက်ရိိယာ��င့အ်သံ�းြပ�နညး်
→ဤဓာတခ်ွခဲနး်တငွအ်သံ�းြပ�ေသာဓာတ�ပစ�ညး်များအေ�ကာငး်သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ� Material Safety တငွေ်တွ� �ိ�ငပ်ါသည်

ေဒတာဇယားများ (MSDSs) ��င့ဓ်ာတ�ပစ�ညး်စာရငး်တငွတ်ည�်�ိသည ်_________________ ။
→ဤဓာတခ်ွခဲနး်အတကွအ်ေရးေပ�ဓာတေ်ငွ�ပိတြ်ခငး်သည ်_____________________ ြဖစ်သည။် ပိတ်

ဓာတေ်ငွ� nozzles သိ�မ့ဟ�တအ်ဆိ��့�ငပ်ျကစီ်းလ�ငသ်ိ�မ့ဟ�တမီ်း��ိလ�ငခ်ျကခ်ျငး်ဓာတေ်ငွ�ပိတပ်ါ။
→မီးသတေ်ဆးဘ�းများ (၁) ________________________________ ��ိသည။်

(2) ________________________________ ။
မီးသတဘ်�းကိ�အသံ�းြပ�ရန်

၁။ pin ကိ�လ�ည့�်ပီးလကက်ိ�ငမ်�ဆွထဲ�တပ်ါ
၂။ ပိ�က၏်အဆံ�းကိ�ကိ�င။် မီး၏ေအာကေ်ြခတငွ�်�နြ်ပပါ

စာမျက�်�ာ ၉

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၉

3) လကက်ိ�ငည်�စ်
→မီးေစာငမ်ျား (၁) __________________________ ။

(2) ___________________________ ။
သငမီ်းစွဲေနပါကရပ်တန ့ပ်ါ၊ တစ်ေယာကေ်ယာကက်ိ�မီးေစာငယ်�ခိ�ငး်ပါ။

→လံ�ြခ�ံစိတခ်ျရေသာေရချိ�းခနး်ကိ� _________________________________________ တည�်�ိသည။် အကယ၍်
သငျသ�ျသသိသိာသာဓာတ�အေရအတကွအ်ထ�းသြဖင့အ်ကဆ်စ်သိ�မ့ဟ�တအ်ေြခစိ�ကစ်ခနး်ကိ�ယ့က်ိ�ကိ�ယအ်ေပ� ဖိတ်

ချကခ်ျငး်ေရချိ�းခနး်ေအာကမ်�ာရပ်��င့လ်ကက်ိ�ငဆ်ွ။ဲ မဂ�လာပါ။ အဆိ�ပါနညး်ြပဆရာ
သင၏်အခနး်ကဏ္ privacy အတကွတ်ခံါးကိ�ပိတထ်ားလမိ့်မည။် သင့ရဲ်တ့စ်စံ�တစ်ေယာက်
ကျားမသညသ်င့က်ိ�က�ညရီနေ်နမည။် ေရချိ�းခနး်ေအာက၌်အနညး်ဆံ�းမိနစ် ၂၀ ခန ့ရ်ပ်ပါ။ မငး်
ေရချိ�းခနး်�ပီးေနာကအ်ဝတအ်စားေပးလမိ့်မည။်
→မျကြ်မငသ်ကေ်သသည ်________________________________ ြဖစ်သည။် ဓာတ�ြဖစ်တယဆ်ိ�ရင်

မျကခ်ံ�းမ�ိတြ်ခငး်သိ�မ့ဟ�တပ်တွသ်ပ်ြခငး်သငသ်ညအ်နညး်ဆံ�း (၂၀)   �ကာေအာငမ်ျကမ်�နက်ိ�သံ�းရမည်
သင၏်မျကစိ်��င့အ်တ�မိနစ်ဖွင့က်ျငး်ပခဲတ့ယ။် တစ်စံ�တစ်ေယာကက်ဒကီိ�သငက်�ညလီမိ့်မယ်
→ အကယ၍် လ�တစ် ဦး သညဝ်ါယာ�က�ိးများသိ�မ့ဟ�တပ်စ�ညး်ကရိိယာများကိ�ထြိခငး်မ�လ�ပ်စစ်ေ��ာခ့�်က�ံေတွ�ရပါက၊

လ�ပ်စစ်အရငး်အြမစ်မ�သ�တိ�က့ိ�ဆွထဲ�တရ်နခ်ါးပတသ်ိ�မ့ဟ�တအ်ြခား non- ပိ�ခ့ျပစ�ညး်။
→ေ��း ဦး သ�နာြပ�ပစ�ညး်များသည ်(၁) ____________________________ ။

(2) ____________________________ ။
က။ အေသးစားြဖတေ်တာကြ်ခငး်��င့ေ်လာငက်�မ်းြခငး်ကိ�သာဓာတခ်ွခဲနး်တငွက်�သလမိ့်မည။် ြပငး်ထနေ်သာဒဏရ်ာများြဖစ်ရမည်
ေဆးဘကဆ်ိ�ငရ်ာစက�ံ်�အတကွက်�သ။ အေရးေပ�ေဆးဘကဆ်ိ�ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်�များ (EMS) ြဖစ်လမိ့်မည်

သငဒ်ဏရ်ာရ��ိ�ပီးေဆး�ံ�သိ�သ့ငက်ိ�ယတ်ိ�ငမ်ပိ��့ ိ�ငလ်�ငေ်ခ�ပါ။
ခ။ သင�်ကားသ�သညသ်င၏်ဒဏရ်ာကိ�ေဖာ်ြပသည့အ်စီရငခ်စံာကိ�ြဖည့ရ်မည။်

တစက်ိ�ယေ်ရကာကယွသ်ည့က်ရိိယာ (PPE)

၁။ ဓာတခဲွ်ခန်းတငွဇီ်ဝေဗဒ၊ ဓာတ�ေဗဒ��င့�်�ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာအ��ရာယမ်ျား��ိပါကလိ�အပ်သည်
ခံ�တန်း��ည,် ပွင့လ်ငး်စငေ်ပ�သိ�မ့ဟ�တေ်ကာငတ်ာ:

က။ Safety Eyewear
* သင့အ်ေနြဖင့အ်ေရာငေ်တာကြ်ခငး်မ��ိေသာေဘးကငး်လံ�ြခ�ံေရးမျကမ်�နက်ိ�တပ်ဆငရ်ပါမည။်

ဓာတခ်ွခဲနး်နညး်ြပဆရာသိ�မ့ဟ�တဓ်ာတခ်ွခဲနး်ေဘးကငး်လံ�ြခ�ံေရးအားြဖင့အ်ဒဲလီိ�လ�ပ်ဖိ��့�န�်ကားေသာအခါ Z87 မ�တသ်ားခဲသ့ည်
��န�်ကားချကမ်ျား။

* သင၏်အကာအကယွမ်ျကမ်�နက်ိ�ဓာတခ်ွခဲနး်အတနး်တိ�ငး်သိ�ယ့�ေဆာငလ်ာရမည။် မငး်ဆိ�ရင်
သင၏်မျကမ်�နက်ိ�မေမ�့�င့ဓ်ာတခ်ွခဲနး်ခနး်တငွသ်င့အ်ားေချးင�ားရနမ်လိ�ပါ။
သငသ်ညဓ်ာတခ်ွခဲနး်တငွပ်ါ ၀ င�်ိ�ငမ်ညမ်ဟ�တဘ်သဲင၏်ဓာတခ်ွခဲနး်အတနး်ကိ�လညး်လကလ်�တဆ်ံ�း�� ံး�ိ�ငသ်ည်
ထိ�ေနရ့ကသ်ည။် ACC ကေချးထားေသာလံ�ြခ�ံေရးမျကမ်�နသ်ိ�မ့ဟ�တလ်ံ�ြခ�ံမ�ကိ�အာမခေံပး�ိ�ငသ်ည်
မျကမ်�နက်ိ�တပ်�ပီးပိ�းမ �ားများသိ�မ့ဟ�တဓ်ာတ�ပစ�ညး်များြဖင့မ်သန ့�်�ငး်ေသာအရာြဖစ်သည။်

* မျကက်ပ်မ�နမ်ျားကိ�ဝတဆ်ငသ်�များသညမ်ျကမ်�နက်ိ�တပ်ရမည်
မျကမ်�န။်

ခ။ လကအ်တိမ်ျား - သင့အ်ား biohazards များကိ�ကိ�ငတ်ယွရ်နအ်တကွ�်ိ�ကထ်�ိ�ငး်လကအ်တိမ်ျား��င့သ်င့အ်ားေပးလမိ့်မည်
အ��ရာယ�်�ိေသာဓာတ�ပစ�ညး်များ။သင၏်အေရြပားကိ�ယားယေံစပါကနညး်ြပကိ�အေ�ကာငး်�ကားပါ
ဒလီကအ်တိ်
ဂ။ ဖိနပ် - ဖိနပ်သညသ်င၏်ေြခေထာကထ်ပ်ိ၊ ေ�� � ��င့�် �စ်ဖကက်ိ�ဖံ�းအ�ပ်ရမည။် သ�တိ� ့ြဖစ်ရမယ်

အရညမ်� impervious ။
။ ဓာတခ်ွခဲနး်များ၌ထ�းြခားေသာေဘးအ��ရာယမ်ျား��ိေနသည့အ်တကွပိ်�မိ�တကိျေသာလိ�အပ်ချကမ်ျား��ိသည်
(ဥပမာ - BSL2 သက�်�ိများသိ�မ့ဟ�တသ်သိသိာသာြပတသ်ားေသာ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာအ��ရာယမ်ျား၊
ခရမ်းလနွေ်ရာငြ်ခည၊် ဖိအား��ိေသာဓာတေ်ငွ�များသိ�မ့ဟ�တ�်ိ�ကထ်�ိ�ဂျငအ်ရည။်

၂။ ဓာတခဲွ်ခန်းတငွဇီ်ဝေဗဒ၊ ဓာတ�ေဗဒ��င့�်�ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာအ��ရာယမ်ျား��ိပါကအ�ကြံပ�ပါသည်
ခံ�တန်း��ည,် ပွင့လ်ငး်စငေ်ပ�သိ�မ့ဟ�တေ်ကာငတ်ာ:

က။ ခါးစ�ျးေ�� � ဖံ�းသိ�မ့ဟ�တျ Lab Coat - သင့က်ိ�ခါးစညး်ခံ�သိ�မ့ဟ�တက်�တအ်က�ျဝတရ်နသ်င့အ်ား��န�်ကား�ိ�ငသ်ည်
biohazards သိ�မ့ဟ�တအ်��ရာယ�်�ိေသာဓာတ�ပစ�ညး်များကိ�ငတ်ယွေ်သာအခါအဝတ။်

ခ။ ပငွ့လ်ငး်ေသာမီးလ�ံ (ြဒပ်ပစ�ညး်) ပါဝငေ်သာမညသ်ည့ဓ်ာတခ်ွခဲနး်တငွမ်ဆိ�သဘာ ၀ ဖိ�ငဘ်ာအဝတအ်စားများဝတဆ်ငပ်ါ

စာမျက�်�ာ ၁၀

မီးထ၌ဲအေရြပားေပ�အရညေ်ပျာ်ကျြခငး်) ။



24/07/2021

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 8/103

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၀

ဂ။ လကအ်တိမ်ျားမဝတခ်ငြ်ပ�လ�ပ်�ိ�ငသ်ည့န်ာရီများ၊ ကငွး်များ��င့လ်ကေ်ကာကမ်ျားကိ�ဖယ�်�ားပါအတငွး်မ�လကအ်တိက်ိ�ထိ�းေဖာကပ်ါသိ�မ့ဟ�တလ်ကအ်တိမ်ျားကိ�လျငြ်မနစ်ာွဖယ�်�ားြခငး်��င့ဝ်ငေ်ရာကစ်ကွဖ်ကပ်ါ။
။ ဆပံင�်�ညက်ိ�ချညထ်ားပါ။ င။ ��ညေ်သာလကအ်က�ျလကမ်ျားြဖင့အ်ဝတအ်စားမဝတပ်ါ��င့။်

စနွ ့်ပစပ်စ�ညး်စနွ ့်ပစပ်စ�ညး်

စနွ ့ပ်စ်ပစ�ညး်စနွ ့ပ်စ်ြခငး်လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များကိ�သငတ်တိကိျကျလိ�ကန်ာရမည။် ဓာတခ်ွခဲနး်ထမဲ�ာဘာမ�ဖယ�်�ားပစ်ဘယေ်တာမ့�မ
အဆိ�ပါနညး်ြပဆရာထမံ��က�ိတင�်�န�်ကားချကမ်��ိဘ။ဲ
→အ��ရာယ�်�ိေသာဓာတ�စနွ ့ပ်စ်ပစ�ညး်ကနွတ်နိန်ာများမ�ာ

စိ�ငအ်ခ ဲ_________________________________________________________
အရည ်________________________________________________________
→ဇီဝအ��ရာယ�်�ိေသာအတိမ်ျား��ိသည ်__________________________________________ →

��ားပါးကနွတ်နိန်ာတည�်�ိသည:် ________________________________________ →ဖနခ်ကွ်
(ေဆးသ�တထ်ားေသာ�ပနမ်ျား��င့ဖ်နက်ွကဲျိ�းြခငး်) စနွ ့ပ်စ်ြခငး်ေသတ� ာများတည�်�ိသည ်-

______________________________________
→ပံ�မ�နအ်မ�ိကပံ်�းများတည�်�ိသည ်___________________________________

ဓာတခဲွ်ခန်းအြပ�အမ�

၁။ ဓာတခ်ွခဲနး်တငွြ်ပ�လ�ပ်ေသာအတနး်တစ်ခ�၏အစတငွသ်င၏်နညး်ြပဆရာမလ�ပ်မချငး်အခနး်ထသဲိ�ဝ့ငမ်သာွးပါ��င့်
ပစ��ပ�န။် တခံါးဖွင့ထ်ားရငေ်တာငခ်နး်မမ�ာေစာင့ပ်ါ။

၂ ။
လကစ်ွဲစာအ�ပ်၊ လကက်မ်းစာေစာငမ်ျား��င့န်ညး်ြပဆရာမ�ေပးသည့အ်တိ�ငး်လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်အားလံ�းကိ�လိ�ကန်ာပါ။
��န�်ကားထားသည့အ်တိ�ငး်ေကျာပိ�းအတိမ်ျား၊ အက�ျများ��င့အ်ြခားကိ�ယေ်ရးကိ�ယတ်ာပစ�ညး်များသိ�ေလ�ာငထ်ားပါ။
* ကျိ�းပဲေ့နေသာဖန�်�င့ဓ်ာတ�ယိ�ဖိတမ်�များကိ�သင၏်နညး်ြပဆရာထသံိ�ခ့ျကခ်ျငး်သတငး်ပိ�ပ့ါ။

၃။ ဤအရာများကိ�မြပ�လ�ပ်ပါ��င့။်
* မ�းယစ်ေနစ�သိ�မ့ဟ�တသ်င့အ်ားအေ��ာင့အ်ယ�ကြ်ဖစ်ေစသည့ေ်ဆးဝါးများ၏လ�မ်းမိ�းမ�ေအာကတ်ငွ�်�ိစ�အတနး်သိ�တ့ကပ်ါ
ဓာတခ်ွခဲနး်သိ�မ့ဟ�တက်ငွး်ဆငး်လ�ပ်ေဆာငမ်�ကိ�ေဘးကငး်စာွလ�ပ်ေဆာင�်ိ�ငစ်မ်ွး၊
* ပတ ်၀ နး်ကျငတ်ငွြ်မငး်သိ�မ့ဟ�တခ်ငွ့ြ်ပ�ချကမ်��ိေသာစမ်းသပ်မ�များကိ�လ�ပ်ေဆာငြ်ခငး်။
စားြခငး်၊ ေသာကြ်ခငး်၊ ဝါးြခငး် (ေဆးရွက�်ကးီသိ�မ့ဟ�တသ်ာွးဖံ�း)၊
* ဓာတခ်ွခဲနး်သိ�အ့ချိ�ရညသ်ိ�မ့ဟ�တအ်စားအစာ (တခံါးပိတက်နွတ်နိန်ာများသိ�)့ ယ�ေဆာငလ်ာပါ။
ပါးစပ်ြဖင့ ်pipet; ဓာတ�ပစ�ညး်များြမညး်စမ်းပါသိ�မ့ဟ�တဓ်ာတ�အေငွ�တိ�က�ိ်�ကအ်နံ။့

ဓာတခဲွ်ခန်းသန ့်��ငး်ေရး

→သင၏်တစ် ဦး ချငး်လ�ပ်ငနး်ခငွe်quipmentရိယာ / ပစ�ညး်ကရိိယာ��င့ရ်ပ်ရွာအလ�ပ်ကိ���ငး်လငး်ပါ
/ရိယာ / ပစ�ညး်ကရိိယာများ (ဥပမာနစ်ြမ�ပ်မ�၊ ချိနခ်ငွ)် ။

→အသံ�းြပ��ပီးေနာကခ်ျကခ်ျငး်ပ�လငး်များ��င့ပ်�လငး်များထသဲိ� ့ြပနထ်ည့ပ်ါ။
→ဓာတ�ပစ�ညး်များကိ�မ�လကနွတ်နိန်ာထသဲိ� ့ြပနမ်ထည့ပ်ါ��င့။်
→ဓာတ�ပစ�ညး်များ��င့အ်မ�ိကမ်ျားကိ�နညး်ြပဆရာ��န�်ကားသည့အ်တိ�ငး်သာဖယ�်�ားပါ။
→��န�်ကားထားသည့အ်တိ�ငး်ပစ�ညး်များကိ�ပိတပ်ါ။
→ဓာတခ်ွခဲနး်မထကွခ်ာွမီသင၏်လကက်ိ�ေဆးပါ။
→ဓာတခ်ွခဲနး်တငွအ်သံ�းြပ�ေသာဓာတ�ပစ�ညး်များသညတ်ြဖညး်ြဖညး်စားေသာ၊ မညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွပ်ါ

သင့အ်ေရြပား��င့ထ်ေိတွ�မိေသာဓာတ�ပစ�ညး်များသညေ်ဘးဒဏသ်င့ေ်ဒသကိ�ချကခ်ျငး်ေဆးေ�ကာပါ။

စ ံ/ Universal �က�ိတငက်ာကယွမ်�များ

အပ်ိချ်အိ�ငဗီွ်��င့အ်သညး်ေရာငေ်ရာဂါ (ပိ�း) ကဲသ့ိ�ေ့သာေရာဂါများကိ�လ�တစ် ဦး မ�တစ် ဦး သိ�အ့ဆကအ်သယွမ်�တဆင့က်�းစက�်ိ�ငသ်ည်
လ�ေ့သးွသိ�မ့ဟ�တအ်ြခားခ��ာကိ�ယအ်ရည�်�င့အ်တ�။ စံသိ�မ့ဟ�တ ်Universal �က�ိတငက်ာကယွမ်�များလိ�ကန်ာပါ
လ�ခ့��ာကိ�ယအ်ရညမ်ျား��င့ထ်ေိတွ�ပါက

→ခ��ာကိ�ယအ်ရညမ်ျား (တေံတးွ၊ ေသးွ၊ ဆးီ၊ မစင၊် အနြ်ခငး်) ကိ�က�းစက�်ိ�ငသ်ည့အ်လားအလာ��ိသညဟ်�မ�တယ်�ပါ
အ��ရာယ�်�ိေသာေရာဂါပိ�း��င့အ်တ�။

စာမျက�်�ာ ၁၁

→အြခားသ�တစ် ဦး ၏ခ��ာကိ�ယအ်ရညမ်ျား��င့ထ်ြိခငး်သိ�မ့ဟ�တထ်မိိြခငး်မြပ�လ�ပ်ပါ��င့။်

ေကျာငး်သားမေတာ်တဆထခိိ�ကမ်�အာမခံ

ဓာတခ်ွခဲနး်အတနး်များ၌စာရငး်သငွး်ထားသည့ေ်ကျာငး်သားများအားလံ�းအတကွေ်ပးရမည့မ်ေတာ်တဆထခိိ�ကမ်�အာမခြံဖင့ဖံ်�းအ�ပ်ထားသည်
ေကျာငး်မ�ပံပိ့�းေပးေသာလ�ပ်��ားမ�များမ�အတနး်��င့သ်ကဆ်ိ�ငသ်ည့ဒ်ဏရ်ာများ။ ဒဟီာအတကွပိ်�ကဆ်မံေပးပါ
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာဓာတမ်တညသ်ိ�မ့ဟ�တတ်�ပ်ေကးွ, ဒါမ�မဟ�တစိ်တပ်ျကြ်ခငး်အြဖစ်နာမကျနး်။ ေြဒ��င့ေ်ကျာငး်သားများအားလံ�းဖတသ်င့ပ်ါတယ်
http://www.austincc.edu/offices/environmental-health-safety-and- တငွလ်မ်း��နခ်ျကမ်ျား
အာမခ ံ/ ေကျာငး်သား - အာမခ ံ။ ေတာငး်ဆိ�မ�ပံ�စံကိ�ဤေနရာမ�လညး်က�းယ��ိ�ငသ်ည။်

ဓာတ�ေဗဒဆိ�ငရ်ာအ��ရာယတ်ဆံပ်ိများ
* ��န�်ကားထားသညအ်တိ�ငး်ကနွတ်နိန်ာ��င့စ်မ်းသပ်�ပနအ်ားလံ�းတဆံပ်ိကပ်။
* တဆံပ်ိတစ်စံ�တစ်ရာသညမ်ညသ်ည့န်ညး်��င့မ်ဆိ�ပျကစီ်းသာွးပါကသင့အ်ားနညး်ြပကိ�ချကခ်ျငး်အေ�ကာငး်�ကားပါ။
* တဆံပ်ိများအားလံ�းကိ�ဖတ�်ပီးအ��ရာယအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ�အထ�းဂ��ြပ�ပါ။

ပံ�မ�နဓ်ာတ�ေဗဒဆိ�ငရ်ာအ��ရာယတ်ဆံပ်ိတစ်ခ�သညသ်တငး်အချကအ်လက�်�စ်မျိ�းကိ�ေဖာ်ြပသည ်- ၁) အမျိ�းအစား
အ��ရာယ�်�ိေသာ (ေလာငက်�မ်း�ိ�ငေ်သာ၊ အဆပ်ိအေတာကြ်ဖစ်ေစ၊ ဓာတြ်ပ��ိ�ငေ်သာ (သိ�)့ တြဖညး်ြဖညး်စား�ိ�င�်ပီး) ၂) အ��ရာယအ်ဆင့။်

တဆံပ်ိအမျိ�းအစားသံ�းမျိ�း��ိပါသည။် ၁) GHS (ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာသဟဇာတြဖစ်ေသာစနစ် - �ိ�ငင်တံကာ)
အ��ရာယေ်ဖာ်ထ�တြ်ခငး်စနစ်)၊ ၂) စိနပံ်�စံအ��ရာယတ်ဆံပ်ိများ��င့ ်၃) ဘားပံ�အ��ရာယ်
တဆံပ်ိများ။
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၁

GHS တဆံပ်ိများကိ�အဓိကကနွတ်နိန်ာများ၊ အိ�းများသိ�မ့ဟ�တအ်ထ�ပ်များေပ�တငွအ်များဆံ�းေတွ�ရသည်ဓာတ�ပစ�ညး်ထ�တလ်�ပ်သ�က chemicals.The GHS စနစ်တဆံပ်ိများမ�ာ icon ေတပွါပါတယ်
ဓာတ�ပစ�ညး်��င့ဆ်ကစ်ပ်ေသာအဓိကအမျိ�းအစားများသိ�မ့ဟ�တအ်မျိ�းအစားများအေ�ကာငး်သင့အ်ားသတေိပးပါ။ (ေနာက�်ကည့ပ်ါ
စာမျက�်�ာ)

သငဓ်ာတခ်ွခဲနး်တငွသ်ငအ်သံ�းြပ�ေသာကနွတ်နိန်ာအများစ�သညဘ်�းများ၊ စမ်းသပ်�ပနမ်ျား၊
အိ�း��င့ ်beaker ။ အလယတ်နး်ကနွတ်နိန်ာစိနပံ်�စံမျိ�းစံ�သိ�မ့ဟ�တဘ်ားြဖစ်ေစပါလမိ့်မယ်
ပံ�စံ။ သ�တိ�အ့ားတဆံပ်ိ��စ်ခ�လံ�းအတကွအ်��ရာယအ်မျိ�းအစားအေရာင�်�င့အ်ဆင့အ်ားြဖင့က်ိ�ယစ်ားြပ�သည်
အ��ရာယ၏်နပံါတအ်ားြဖင့က်ိ�ယစ်ားြပ�သည။်

၁။ Hazard အမျိ�းအစားများကိ�အေရာငြ်ဖင့ေ်ရးသားထားသည။်

၂။ သဘာဝေဘးအ��ရာယက်ိ�နပံါတမ်ျားြဖင့ေ်ရးသားထားသည။်

၃။ ဥပမာများအတကွသ်င၏်ဓာတခ်ွခဲနး်��ိေလက့ျင့ေ်ရးပိ�စတာကိ�ကိ�းကားပါ။

စာမျက�်�ာ ၁၂

သငသ်တြိပ�ရမည့အ်ြခားအ��ရာယသ်တေိပးတဆံပ်ိများမ�ာ -
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၂

စာမျက�်�ာ ၁၃

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၃

ဓာတခဲွ်ခန်းအ��ရာယက်ငး်��ငး်ေရး & ပစ�ညး်ကရိိယာ

သငခ်နး်ထ�ဲ�ိပစ�ညး်အမျိ�းမျိ�း��င့အ်က�မ်းတဝင�်�ိသည။် ဒစီာရွကက်ိ�သမ်ိးထားပါ
အဆိ�ပါစာသငတ်စ်ေလ�ာကလ်ံ�းလကလ်�မ်း။

သငပ်�နး်သညအ်ခနး်၏“ ေ�� �” တငွ�်�ိ�ပီးြပတငး်ေပါကမ်ျားသည“် ဘယဘ်က”် တငွ�်�ိသညဟ်�ယ�ဆပါ

သးီြခားတညေ်နရာကိ�ေဖာ်ြပပါ
တစခ်�ချငး်စ၏ီ

ေစးလကအ်တိ်

ေဘးကငး်လံ�ြခံ�ေရးမျကမ်�န် / မျကမ်�န်ကိ�တပ်�ပီး

မျကြ်မငသ်ကေ်သဘ�တာ�ံ�

နစြ်မ�ပ်
ပိ�းသတေ်ဆး

ပ�လငး်ြဖန်း

စက� �လကသ်�တပ်�ဝါ

biohazard အတိ်

ဖန်စနွ ့်ပစြ်ခငး်ေသတ� ာများ
deionized ေရ

နအဖ

မီးသတေ်ဆးဘ�း

ပထမ ဦး ဆံ�းအက�အညကီရိိယာအစံ�
အ��ရာယ�်�ိေသာပစ�ညး်များ

ယိ�ဖိတက်ရိိယာ

ပစ�ညး်များခဲွ
slides အလတွ ်&

ပ�လဲ

စာမျက�်�ာ ၁၄
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၄

အေြခခံကျေသာ Lab Skills & Microscopes အသံ�းြပ�ြခငး်
(Smith & Schenk: အေြခခံဓာတခဲွ်ခန်းက�မ်းကျငမ်�၊ အခန်း ၁)

1. ခ��ာကိ�ယ ်symmetry, ခ��ာကိ�ယေ်လယာ�များ��င့ခ်��ာကိ�ယေ်နရာများ [1 st ထ ွ1-7; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁-၆]

- symmetry ��င့ပ်တသ်ကေ်သာေဝါဟာရများ ( assymetry, radial symmetry, экиateral) ��င့သ်ငရ်ငး်��းီက�မ်းဝငေ်စရန်
symmetry ); ခွ ဲစတိ၏် ေလယာ� ( sagittal, transverse ��င့တ်ိ�ကျ�ိ�ကျေလယာ� ) ��င့ ်directional
စညး်ကမ်းချကမ်ျား ( anterior - posterior, dorsal - ventral, medial - ��စ ်ဦး ��စဖ်က,် proxomal distal )

2. အေြခခံပညာခ�ဲစတိျ Techniques [1 st ထ ွ1-6; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁-၅]

- အေြခခခံွြဲခမ်းစိတြ်ဖာနညး်စနစ်များအတကွစ်ညး်မျ�းများကိ�အနးီကပ်ဖတ�်�ပါ။ နားလညေ်အာငေ်သချာစစ်ေဆးပါ

3. ထိ�ြခံဝငး်ဏ� [1 st ထ ွ1-3; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁-၂]

- မိ�ကခ်�ိ�စက�ပ်၏အေြခခခံ��ာေဗဒ��င့ေ်ယဘ�ယျလ�ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ�သငက်ိ�ယတ်ိ�ငသ်ကိ�မ်းေစသည်
ေအာကပ်ါအစိတအ်ပိ�ငး်များ: ocular, ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား, ဇာတစ်င,် စကမ်�ဇာတစ်င,် ဆံ�လည ်nosepiece,
condenser, illuminator, iris ေြမ�း၊ အလငး်ခလ�တ၊် သငတ်န်း��င့ေ်ကာငး်မွန်ေသာအာ�ံ�စ�းစိ�ကေ်သာအဖ�များ

- ချဲ� ြခငး်ကိ�သတမ်�တ�်ိ�င�်ပီး တစ်ခ�ချငး်စီမ�ထ�တလ်�ပ်ေသာချဲ� ြခငး်ကိ�ဆံ�းြဖတ ်�ိ�ငသ်ည်
ရညရွ်ယခ်ျက်

- စကငဖ်တစ်စ်ေဆးြခငး်မ�ြမင့မ်ားေသာစမ်ွးအားအထခိျဲ�စကမ်ျားအားလံ�းတငွြ်ပငဆ်ငထ်ားသည့ဆ်လိ�ကမ်ျားကိ���ာေဖွ�ပီးအာ�ံ�စိ�က�်ိ�ငြ်ခငး်

"စိ�စတွေ်သာေတာငေ်ပ�" ေအာင�်�င့က်ိ���ာေဖွ�ိ�ငခ်ဲ ့-be အေပါငး်တိ��့ �င့ခ်ျဲ� မ�ာအာ�ံ�စ�းစိ�က ်[1 st ထ ွ1-4; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁-၃]

4. ခ�ဲစတိျ (Stereoscopic) ဏ� [1 st ထ ွ1-5; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁-၄]

- ခွထဲ�တထ်ားေသာနယပ်ယ�်�င့ေ်ယဘ�ယျလ�ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား၏အေြခခ ံ"ခ��ာေဗဒ" ��င့သ်ငရ်ငး်��းီက�မ်းဝငေ်စရန်
ေအာကပ်ါအစိတအ်ပိ�ငး်များ: မျကလ်ံ�း, ချဲ�ဘ�းသးီ, စငြ်မင့,် overhead & subage အလငး်
ဘ�းသးီအာ�ံ�စိ�က,် switches များ

- အာ�ံ�စ�းစိ�က�်ိ�င၊် ချဲ� ြခငး်��င့အ်လငး်ချိနည်��ိိ�ငသ်ည်

ြဒပ်ေပါငး်အဏ��ကည့�်� ြခငး်��င့ဆ်န ့က်ျင။် ဤအတိ�ငး်အတာကိ�အသံ�းြပ�ရနအ်ေကာငး်ဆံ�းအချိနက်ိ�သပိါ

ေနာကထ်ပ်ဓာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာအ�ကြံပ�ချကမ်ျား:

စကငဖ်တစ်စ်ေဆးြခငး်၊ စမ်ွးအငန်မိ့်ြခငး်��င့ြ်မင့မ်ားြခငး်

- ��ေထာင့�် �စ်ခ�လံ�းေအာကတ်ငွသ်င�်ကည့�်�သည့အ်ရာများကိ�အ�ကမ်းအားြဖင့ပံ်�ဆွပဲါ။ ပံ��ကမ်းတစ်ခ�စီကိ�ေသချာစာွေရးပါ
��င့အ်သံ�းြပ�ြခငး်ချဲ� ��နြ်ပ; မညသ်ည့ထ်�းြခားေသာဝိေသသလက�ဏာများသိ�မ့ဟ�တအ်ဂ� ါရပ်များသတြိပ�ပါ

အကယ၍် သငသ်ညက်ွြဲပားြခားနားေသာပံ�ဆွနဲညး်စနစ်များ��င့စ်မ်းသပ်လိ�ပါက သတ� ေဗဒဘာသာ ြပနြ်ခငး် D ကိ�ဖတပ်ါ
တရိိစ�ာန်စ�ေဆာငး်မ�များ��င့ဓ်ာတခဲွ်ခန်းနညး်စနစ်  ဖိ�ငတ်ွဲ

စာမျက�်�ာ ၁၅

တရိိစ�ာန်ဆလဲမ်ျား��င့တ်စ�်��းများ
(Smith & Schenk; ဆလဲ ်& တစ�်��းများ၊ အခန်း ၂)

I. တရိိစ�ာန်ဆလဲ ် [ထ ွ၂-၁]

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်:

၁။ တရိိစ�ာနဆ်လဲမ်ျား၏အေထေွထလွက�ဏာများ
က။ ေမာ်ဒယ:် တရိိစ�ာနဆ်လဲ်

- တရိိစ�ာနဆ်လဲပံ်�စံကိ�ေလလ့ာ�ပီးေအာကေ်ဖာ်ြပပါဖဲွ�စညး်ပံ�များကိ�ခွြဲခားသ�ိိ�ငမ်ည။်
ဆလဲအ်ေြမ�းပါး, cytoplasm, �ျ�ကလယိ, organelles, mitochondria, ribosomes,
endoplasmic reticulum

ခ။ စိ�စတွေ်သာေတာငေ်ပ�: ပါးဆလဲ်
- ��န�်ကားထားသည့အ်တိ�ငး်စိ�စတွေ်သာေတာငေ်ပ�ကိ�ြပငဆ်ငပ်ါ၊ ြမင�်ိ�ငေ်သာဆယလ်�လာအေဆာကအ်အံ�များကိ�ခွြဲခားပါ
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၅

ဂ။ ေလ�ာ - ဓာတေ်ြမ�သဇာမ��ိေသာ�ကယဥ်များ [ထ ွ၂-၁]

၂။ ဆလဲေ်မာ်ဒယတ်ငွေ်တွ�ရေသာအဓိကတညေ်ဆာကပံ်�များသိ�မ့ဟ�တေ်အာ်ဂဲနစ်များ��င့တ်စ်ခ�ချငး်စီ၏အေထေွထလွ�ပ်ေဆာငမ်�တိ�က့ိ�စာရငး်ြပ�စ�ပါ
သင့ရဲ်ဓ့ာတခ်ွခဲနး်အစီရငခ်စံာထမဲ�ာေပးထားတဲအ့ာကာသအတငွး်။

၂ ။ တရိစ�ာန်တစ�်��းများ [ထ ွ၂-၂]

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်:

၁။ အေထေွထတွစ်���းများ��င့တ်စ်သ��း ၄ မျိ�းစီအတကွန်ဒိါနး်ပစ�ညး်များဖတပ်ါ။

2. Epithelial Tissues
- အတငွး်ပိ�ငး်��င့ြ်ပငပ်��စ်ခ�လံ�းမျက�်�ာြပငမ်ျား၊ function ကိ�: ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကေ်ရး, လ�ိ�� ဝ�က,် စ�ပ်ယ�, filtration;

cuticles, exoskeletons, ခွ,ံ etc လ�ိ�� ဝ�က်
-tightly ထ�ပ်ပိ�းဆလဲေ်တွ

က။ ဆလိ�က:် epithelium �ိ� း��ငး်ေသာ squamous ပါးစပ် smear
ဆလိ�က:် �ိ� း��ငး်ေသာ cuboidal epithelium (ပံ� ၂.၃ ခ)
ဆလိ�က:် epithelium columnar cell စက� � (ပံ� ၂-၃ ဂ)

- ဤဆလိ�ကမ်ျားကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ပီး squamous epithelial tissue ၏နမ�နာအြဖစ်မ�တယ်��ိ�ငသ်ည်

3. connective တစ�်��း
-support, သိ�ေလ�ာငမ်�, သယယ်�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး, ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကေ်ရး
ပစ��ပ�န ်matrix ကိ���င့အ်မ�င၎်ငး်၏�ကငန်ာြခငး်ြဖင့ေ်ဖာ်ထ�တခ်ဲသ့ည်

က။ ေယဘ�ယျအားြဖင့ခ်ျိတဆ်ကတ်စ်���းများအတကွ�်�င့ေ်လးသတသ်တမ်�တမ်�တတ်စ်ခ�ချငး်စီအတကွန်ဒိါနး်ကိ�ဖတပ်ါ
ေအာကပ်ါအမျိ�းအစားများ။

ခ။ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါချိတဆ်ကမ်�တစ်���း ၄ မျိ�းကိ�ေလလ့ာ�ပီး ၄ ငး်တိ�က့ိ�အမျိ�းအစားများအြဖစ်မ�တယ်��ိ�ငသ်ည်
ချိတဆ်ကတ်စ်���းများ:

စာမျက�်�ာ ၁၆

i ။ Areolar: slide: mammal areolar တစ်���းြပန ့ပ်ာွးြခငး် (ပံ� ၂.၉)
- အြခားတစ်���းများကိ�အတ�တကကွိ�ငတ်ယွရ်န ်"ေကာ်"

ii ။ adipose : slide: adipose တစ်���း၊ စက� န ့ ်(ပံ� ၂.၈)
- အဆသီိ�ေလ�ာငြ်ခငး်

iii ။ အ�ိ�း: ေလ�ာ: ေသွ�ေြခာကေ်သာေြမြပငလ်� ့ cs (ပံ� 2.7)
- ေထာကခ်မံ�

ဃ။ ေသးွေ�ကာတစ်သ��း: ဆလိ�က:် ဖားေသးွ smear (HO)
- အာဟာရများ၊ စနွ ့ပ်စ်ပစ�ညး်များ၊ ေအာကစီ်ဂျင၊် ေဟာ်မ�နး်များသယယ်�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး

4. �ကကသ်ားတစသ်��းများ
ြပညတ်ငွး်ေရး��င့ြ်ပငပ်, ��စ်ဦးစလံ�း��စ်ဦးစလံ�း -movement မိမိဆ��အေလျာက ်��င့ ်အတငး်အဓမ�
-elongated ဗိ�ငး်လပ်ိတ ံ-shaped ဆလဲေ်တွ

က။ ဆလိ�က:် အ�ိ�း�ကကသ်ားတစ်သ��း teased (ပံ� 2.13)
- ေအာကပ်ါဆလိ�ကက်ိ��ကကသ်ားအသားတငဥ်ပမာအြဖစ်အသအိမ�တြ်ပ�ပါ

5. အာ�ံ�ေ�ကာတစ�်��း
- သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ�ထ�တလ်�င့သ်ည။်
- �ကးီမားေသာဗဟိ�areaရိယာ��င့ဆ်လဲမ်ျား��င့ေ်ဝးကာွေသာလ�ပ်ငနး်စ�များ��ိဆလဲမ်ျား

က။ ဆလိ�က ်- �ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါအာ�ံ�ခဆံလဲမ်ျားကိ� ပျကစ်းီ ေစသည ်(ပံ� ၂.၁၅)
- ေအာကေ်ဖာ်ြပပါဆလိ�ကက်ိ�အာ�ံ�ေ�ကာတစ်���းအြဖစ်အသအိမ�တြ်ပ�ပါ

6. ေပးထားေသာအာကာသအတငွး်အဓိကတရိိစ�ာနတ်စ်သ��းအမျိ�းအစားေလးမျိ�း၏ဥပမာတစ်ခ�၏ပံ��ကမ်းတစ်ခ�ြပ�လ�ပ်ပါ
သင့ရဲ်ဓ့ာတခ်ွခဲနး်အစီရငခ်စံာ

ေနာကထ်ပ်ဓာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာအ�ကြံပ�ချကမ်ျား:
→ကွြဲပားြခားနားေသာတစ်���းအမျိ�းအစားများကိ�ခွြဲခားရနမ်ညမ်�ခကခ်သဲည်
→အဓိကတစ်���းအမျိ�းအစားတစ်ခ�စီ၏ဘံ�အဂ� ါရပ်များမ�ာအဘယန်ညး်
→သင�်ကည့သ်ည့တ်စ်���းတစ်ခ�စီ၏အဓိကလ�ပ်ေဆာငခ်ျကအ်ချိ� �ကားအဘယန်ညး်။
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၆

စာမျက�်�ာ ၁၇

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၇

တရိိစ�ာန်ေအာ်ဂဲနစ�်�င့အ်ဖဲွ�အစညး်စနစမ်ျား
ဘ ၀ တိ�ငး်�ိ�ငင်အံားလံ�းတငွတ်ရိိစ�ာနမ်ျားသညအ်�ကးီြမတဆ်ံ�းဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာကပံ်�ကိ�ရ��ိခဲ�့ကသည။် အားလံ�း
တရိိစ�ာနမ်ျား multicellular ြဖစ်�ကသည။် အများစ�မ�ာတရိိစ�ာနမ်ျား discrete သိ� ့, ဤဆလဲဖဲွ်�စညး်�က တစ�်��း တစ်ဦး��င့အ်တ�
ကွြဲပားဖဲွ�စညး်ပံ���င့ ်function ကိ�။ ဒါအ့ြပငတ်ရိိစ�ာနအ်များစ�ဟာဒတီစ်���းေတကွိ�အမျိ�းမျိ�းေသာေဆာကလ်�ပ်မ�ေတြွပ�လ�ပ်�ကပါတယ်
ဘဝ၏ဘံ�လ�ပ်��ားမ�များလ�ပ်ေဆာငရ်န ်အဂ� ါ များ��င့ ်ကိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ�စနစမ်ျား ။

လ�အ့ဖဲွ�အစညး်စနစမ်ျားြခံ�ငံ�သံ�းသပ်ချက်

က။ အ�ိ�းစနစ်

အ�ိ�းတစ်ခ�ချငး်စီသညအ်�ိ�းစနစ်၏သးီြခားအဂ� ါတစ်ခ�ြဖစ်သည ်(ဥပမာ - humerus,
အချငး်ဝက,် ေပါငျ�ိ�း, etc)

အေထေွထ ွFunctions များ

၁။ ပံပိ့�းမ� (အထ�းသြဖင့ေ်ြမေပ�တငွ)်
၂။ လ�ပ်��ားမ� (�ကကသ်ားစနစ်��င့အ်တ�)
၃။ အေရး�ကးီေသာကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများကာကယွြ်ခငး် (ဥပမာ - ဦး ေ��ာက၊် ��လံ�း၊ မျိ�းပာွးအဂ� ါများ)
4. ဓာတသ်တ� �သိ�ေလ�ာငြ်ခငး် (ဥပမာ - ကယလ်စီယမ်��င့ေ်ဖာစ့ေဖာရက)်

အ�ိ�းစနစ်သညဖဲွ်�စညး်တညေ်ဆာကပံ်�များမ�အထင�်�ားဆံ�းြဖစ်ေသာအေရး�ကးီေသာလ�ပ်ေဆာငမ်�များစာွကိ�ေဆာငရွ်ကသ်ည်
အေရး�ကးီေသာအဂ� ါအစိတအ်ပိ�ငး်များကိ�ေထာကပံ်ြ့ခငး်��င့က်ာကယွြ်ခငး်။ အ�ိ�းစ�သညလ်ညး်အေရး�ကးီေသာေရေလ�ာငက်နတ်စ်ခ�ြဖစ်သည်
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာကယလ်စီယမ်��င့ေ်ဖာစ့ဖရပ်အြဖစ်သတ� �ဓာတ။် ထိ�အ့ြပငေ်သးွနဦများကိ�အ�ိ�းြဖင့ထ်�တလ်�ပ်သည်
�ိ�းတငွး်ြခငဆ်။ီ

ေရေနသတ� ဝါများသညေ်ြမထ�ဆွအဲားကိ�အနညး်ငယသ်ာအေထာကအ်က�ြပ�ေသာ်လညး်က�နး်ေနသတ� ဝါများသညအ်မျိ�းမျိ�းကိ�တထီငွခ်ဲ�့ကသည်
ေြမထ�ဆွအဲား၏စမ်ွးအားကိ�တနြ်ပန�ံ်�သာမကအေရးပါေသာအခနး်ကဏ္ may မ�ပါ ၀ င�်ိ�ငေ်သာအေထာကအ်က�ြပ�အေဆာကအ် ဦ များြဖစ်သည်
အြဖစ်ေကာငး်စာွလ�ပ်��ားမ�။

ဦး ေခါငး်ခံွ

axial ေကျာ�ိ� း (ေကျာ�ိ� း)
အ�ိ�းစ�

နံ�ိ� းအမ်ိ

အ�ိ� းစ�

လကမ်ျား (ပခံ�း��င့က်�န်း�ိ� းဆန ့်၊ လကေ်မာငး်၊ လကေ်မာငး်၊ လက)်

ေနာကဆ်ကတ်ွဲ
အ�ိ� းစ�

ေြခေထာကမ်ျား (တငပ်ါးဆံ�တငွး်၊ ေြခေထာက၊် ေြခေထာက၊် ေြခေထာက)်

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်:

၁။ ရ��ိ�ိ�ငသ်ည့ပံ်�စံေပ�တငွအ်ထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာလ�အ့�ိ�းစ�ခွကဲိ�ခွြဲခားသတမ်�တပ်ါ
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2. ရ��ိ�ိ�ငအ်�ိ�းစ�ကိ��ကည့ြ်ခငး်��င့ ်axial ��င့ ်appendicular အ�ကားခွြဲခား�ိ�ငပ်ါလမိ့်မည်
အ�ိ�းစ�

ခ။ �ကကသ်ားစနစ်

တစ် ဦး ချငး်စီ�ကကသ်ားတစ်ခ�ချငး်စီဟာ�ကကသ်ားစနစ်၏သးီြခားကိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ� (ဥပမာ, biceps,
triceps, gastrocnemius ။ စသညြ်ဖင့)်

အေထေွထလွ�ပ်ငန်းေဆာငတ်ာများ -

၁။ လ�ပ်��ားမ�
၂။ ကိ�ယဟ်နအ်ေနအထား��င့တ်ည�်ငမ်ိမ�
၃။ ဆကသ်ယွေ်ရး (ယ�ြခငး်၊ ကိ�ယခ်��ာဘာသာစကားစသည)်
ခ��ာကိ�ယအ်ပ�ချိန ်4. ထနိး်ချ�ပ်မ�

လ�ပ်��ားမ�သညတ်ရိိစ�ာနမ်ျား၏ထ�းြခားေသာလက�ဏာတစ်ခ�ြဖစ်သည။် တရိစ�ာနအ်များစ�သညအ်နညး်ဆံ�းေရွ�လျား�ကသည်
တစ်ချိနခ်ျိနမ်�ာသ�တိ�ရဲ့ဘ့ဝသသံရာ၌တည၏်။ လ�ပ်��ားမ�ကိ�များေသာအားြဖင့ ်မ�ကာခဏ �ကကသ်ားတစသ်��း တစ်မျိ�းမျိ�းအေပ�အေြခခသံည်
အ�ိ�း��င့အ်ဆစ်ဆန ့က်ျငအ်လ�ပ်လ�ပ်။ လ�သားများတငွ�်ကကသ်ားေပါငး် ၆၀၀ ေကျာ်��ိသည်
တစ် ဦး moveable အဆစ်ကိ�ြဖတ�်ပီးအ�ိ�းမ�ရွတသ်ည။် လ�ပ်အားေပးလ�ပ်��ားမ�အများစ�သညည်��ိ �ငိး်ေဆာငရွ်ကရ်နလ်ိ�အပ်သည်
တစ်ချိနတ်ညး်မ�ာအများအြပား�ကကသ်ားများ။

တရိိစ�ာနမ်ျားတငွေ်ရက�းြခငး်၊ ဂျကေ်လယာ�ကဲသ့ိ�ေ့သာလ�ပ်��ားမ�အမျိ�းအစားများ��ိသည။်
တနွး်ကနြ်ခငး်၊ ပျံသနး်ြခငး်၊ burrowing လ�ပ်ြခငး်၊ လမ်းေလ�ာကြ်ခငး်��င့ေ်ြပးြခငး်��င့တ်စ် ဦး စီအေနြဖင့တ်ကိျေသာလိ�ကေ်လျာညေီထြွဖစ်ေအာငလ်ိ�အပ်သည
အများဆံ�းထေိရာကေ်သာ။

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်:

၁။ လ� ့�ကကသ်ားပံ�စံများကိ�ေလလ့ာပါ။ ' lats' (= latissimus dorsi), ' pecs' (= pectoralis ) ကိ���ာေဖွပါ။
အဓိက & အေသးအဖဲွ), ' biceps' (= biceps brachii), ' triceps' (= triceps brachii), ' quads' (= quadriceps
femoris (rectus femoris ��င့အ်ြခားသ�များလညး်ပါဝငသ်ည)်), ' glutes' ' (= gluteus maximus),' ' sixpac' ' (= rectus
abdominus)

ဤအ�ကကသ်ားတစ် ဦး ချငး်စီကထ�တလ်�ပ်လ�ပ်��ားမ�ေဖာ်ြပရန်

ဂ။ endocrine စနစ်

ဥပမာ။ pituitary gland, သိ�ငး်ရိွ�ကဂ်လငး်, ပနက်ရိယ

အေထေွထလွ�ပ်ငန်းေဆာငတ်ာများ -

၁။ ေရ��ညလ်�ပ်ေဆာငမ်�များကိ�ထနိး်ချ�ပ်ြခငး် - �ကးီထာွးမ�၊ ဇီြဝဖစ်ပျကမ်�၊ မျိ�းပာွးမ���င့ဖံွ်� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�

ေယဘ�ယျအားြဖင့ ်endocrine စနစ်၏ေဟာ်မ�နး်များသညေ်ရ��ညသ်ိ�မ့ဟ�တစ်ကဘ်းီစီးြခငး်�ကးီထာွးမ�ြဖစ်စ�ကိ�ထနိး်ည�ေိပးသည်
ဦး ေ��ာကအ်ာ�ံ�ေ�ကာစနစ်သညခ်ျကခ်ျငး်တ�န ့ြ်ပနမ်�လိ�အပ်ေသာလ�ပ်��ားမ�များကိ�ည��ိ �ငိး်ေနစ���င့ဖံွ်� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�
သဘာဝပတဝ်နး်ကျငအ်ေြခအေနများရန။်

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်:

စာမျက�်�ာ ၁၉

၁။ ကိ�ယထ်ညေ်ပ�တငွေ်အာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာအဓိက endocrine gland ၃ ခ�ကိ���ာေဖွပါ
ေမာ်ဒယမ်ျား

pituitary gland →ခ��ာကိ�ယ၏်အဓိကဂလငး်; အြခား endocrine ၏ function ကိ��သဒနိတိက်�ညေီပးသည်
ဂလငး်

သိ�ငး်ရိွ�ကဂ်လငး် →ခ��ာကိ�ယမ်�ဇီြဝဖစ်ပျကမ်� (သိ�)့ ဓာတ�ေဗဒဆိ�ငရ်ာအေြပာငး်အလမဲျား၏အလံ�းစံ���နး်ကိ�ထနိး်ည�သိည်
ဆလဲေ်တ။ွ အချိ��ေသာ OTC“ အစားအေသာကေ်ဆးြပား” များတငွသ်ိ�ငး်ရိွ�ကမ်�ထ�တယ်�ေသာအရာများပါ��ိသည်
ဇီြဝဖစ်စမ�တိ�းြမ�င့ဖိ်�ဂ့လငး်

ပန်ကရိယ →ေသးွထတဲငွသ်�ကားဓာတပ်ါဝငမ်�ကိ�စ�ဆကမ်ြပတထ်နိး်သမ်ိးရနက်�ညေီပးသည။် သ�ကားက
ဆလဲမ်ျားသညသ်�တိ�၏့အလ�ပ်ကိ�သယေ်ဆာငရ်နလ်ိ�အပ်သည့အ်ဓိကစမ်ွးအငအ်စားအစာ။ ဆးီချိ�ေရာဂါသည်
ဒဂီလငး်၏ခ�တယ်ငွး်မ�သ�ကားဓာတပ်မာဏကိ�အ�ကးီအကျယြ်ဖစ်ေပ�ေစသည်
များစာွေသာဇီဝကမ�ခ�တယ်ငွး်မ�တိ�းြမ�င့ြ်ခငး်��င့ရ်��ိလာတဲ့
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။ အာ�ံ�ေ�ကာစနစ်
ဗဟိ�အာ�ံ�ေ�ကာစနစ်��င့ ်Peripheral Nervous System၊ ဦး ေ��ာက၊် ဦး ေ��ာက၊်

ေကျာ�ိ�း, brainstem, ေကျာ�ိ�း, cranial အာ�ံ�ေ�ကာ, ေကျာ�ိ�းအာ�ံ�ေ�ကာ

အေထေွထ ွFunctions များ

၁။ ကိ�ယခ်��ာလ�ပ်��ားမ�အားလံ�းကိ�ည��ိ �ငိး်ြခငး်��င့ထ်နိး်ချ�ပ်ြခငး်
၂။ အေရးေပ�အေြခအေနများကိ�ချကခ်ျငး်တံ� ့ြပနြ်ခငး်
အာ�ံ�ခသံတငး်အချကအ်လက ်3. အြမင ်& အနက်
၄။ (လ�သားများတငွ)် အဆင့ြ်မင့အ်ေတးွအေခ�အဆင့ဆ်င့၊် စီစ�ြခငး်၊ စိတ� ဇအေတးွ၊ မ�တဉ်ာဏ၊်

သငယ်�ြခငး်၊

တရိိစ�ာနမ်ျားသညအ်ြခားမညသ်ည့�်ိ�ငင်မံ�အသငး်ဝငမ်ျားထကမ်ဆိ���ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာတက�်ကစာွတက�်ကစာွပါဝင�်ကသည်
သ�တိ�ရဲ့�့� ပ်ေထးွေသာစနစ်များများအတကွည်��ိ �ငိး်ြခငး်��င့ထ်နိး်ချ�ပ်မ�သသိသိာသာသာ။ �ကးီြမတဒ်ဂီရီ။ ြဖည့စ်ကွက်ာ
အြခား (တက�်ကမ�နညး်ေသာ) �ိ�ငင်မံျားတငွလ်ညး်ေတွ�ရေသာ ေဟာ်မ�န်း များသညမ်ျားေသာအားြဖင့တ်ရိိစ�ာနအ်ချိ� � ��ိသည်
ဦး ေ��ာကအ်ာ�ံ�ေ�ကာစနစ၏် ။

လ�သားများတငွအ်ာ�ံ�ေ�ကာစနစ်ကိ� ဗဟိ�အာ�ံ�ေ�ကာစနစ ်( ဦး ေ��ာက ်��င့ ်အာ�ံ�ေ�ကာစနစ ်) ခွြဲခားထားသည်
ေကျာ�ိ� း ) ��င့ ်Peripheral အာ�ံ�ေ�ကာစနစ ်(ထိ� အာ�ံ�ေ�ကာ ဦးေ��ာက�်�င့ေ်ကျာ�ိ�းကေနစိမျး
�က�ိး) ။ ဦး ေ��ာကက်ိ�သတငး်အချကအ်လကေ်တပိွ�ေ့ဆာငေ်ပးတဲ ့PNS ရဲအ့ာ�ံ�ေ�ကာဆလဲေ်တကွိ�အာ�ံ�ခအံာ�ံ�ခလံိ�ေ့ခ�တယ။်
ဦး ေ��ာကမ်��ကကသ်ားများ��င့ဂ်လငး်များသိ�သ့တငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ�သယေ်ဆာငေ်နေသာအာ�ံ�ေ�ကာဆလဲမ်ျားကိ�လညး်ေခ�သည်
ေမာ်တာအာ�ံ�ေ�ကာ။

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်:

၁။ ေ�ကာင ်ဦး ေ��ာကအ်ာ�ံ�ေ�ကာစနစ်၏ြပသမ�ကိ� ေလလ့ာ�ပီး CNS & PNS ကိ� ခွြဲခားသတမ်�တပ်ါ ။

၂။ လ� ့ ဦး ေ��ာကပံ်�စံတငွေ်အာကပ်ါေယဘ�ယျေဒသများကိ���ာပါ။

Brain Stem →��လံ�းခ�နြ်ခငး်၊ အသက�်�ြခငး်၊

Cerebellum →ေစတနာအေလျာက�်ကကသ်ားလ�ပ်��ားမ���င့က်ိ�ယဟ်နအ်ေနအထားကိ�ည��ိ �ငိး်ထနိး်ချ�ပ်သည်

ဦး ေ��ာက် →က�နေ်တာ်တိ�က့ိ�က�နေ်တာ်တိ�ရဲ့အ့ဓိကအာ�ံ�ကိ�သတအိြမငေ်ပးသည;် စိတက်�းစိတသ်နး်��င့်

စာမျက�်�ာ ၂၀

စီမံကနိး်ေရးဆွြဲခငး်၊ ဘာသာစကား��င့မိ်န ့ခ်နွး်; သငယ်�ြခငး်��င့မ်�တဉ်ာဏ်

၃။ ေကျာ�ိ�းသည ်ဦး ေ��ာက�်�င့ခ်��ာကိ�ယ၏်အဓိကအာ�ံ�ေ�ကာများ��င့မ်ညသ်ိ�ခ့ျိတဆ်ကေ်နသညက်ိ�ေလလ့ာပါ
ဦး ေ��ာက�်�င့ရ်န ်"တိ�က�ိ်�ကအ်သာွးအလာ" ရန။်

င။ Sense ေအာ်ဂဲနစ်

ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများမျကစိ်၊ နားများ၊

အေထေွထလွ�ပ်ငန်းေဆာငတ်ာများ -

၁။ ကိ�ယခ်��ာမ�တ�န ့ြ်ပနမ်�ြပ�ရနြ်ပငပ်ကမ�ာ��င့အ်တငွး်ပိ�ငး်ပတဝ်နး်ကျငက်ိ�စစ်ေဆးပါ
ြဖစ်�ိ�ငေ်ချ��ိေသာအ��ရာယမ်ျား (သိ�)့ �ခမ်ိးေြခာကမ်�များကိ�လျငြ်မနစ်ာွ၊

တရိိစ�ာနမ်ျားသညသ်�တိ�၏့အတငွး်ပိ�ငး်��င့ြ်ပငပ်ပတ ်၀ နး်ကျငက်ိ�ေစာင့�်ကည့�်ိ�င�်ပီးတံ� ့ြပန�်ိ�ငစ်မ်ွး��ိရမည်
သ�တိ�စ့�ေဆာငး်ထားေသာသတငး်အချကအ်လကက်ိ�တံ� ့ြပနပ်ါ။ ကွြဲပားြခားနားေသာအာ�ံ�ခအံဂ� ါအမျိ�းမျိ�းကိ�ေြပာငး်လြဲဖစ်ေပ�ေစသည်
�ိ�း��ငး်ေသာဆလဲမ်ျားမ�သညအ်ာ�ံ�ခအံဂ� ါများကိ�အေသးစိတေ်ဖာ်ြပသည့တ်ရိိစ�ာန�်ိ�ငင်ြံဖစ်သည။် ဗဟိ�အာ�ံ�ေ�ကာ
တရိိစ�ာနမ်ျား၏စနစ်များသညသ်တငး်အချကအ်လကတ်စ်ခ�တညး်၊
အားလံ�းကိ�ယခ်��ာစနစ်များကိ��သဒနိတိ�်�င့ထ်နိး်ချ�ပ်။ တစ်ခ�ချငး်စီကိ�အာ�ံ�ခဆံလဲမ်��ိမြဖစ်လိ�အပ်တဲတ့စ်ခ� transducer သည�်�င့ြ်ဖစ်ရမည်
တစ် ဦး �လ�ပျစစျချငတ်ဲေ့ဒါသစိတန်ဲသ့ိ� ့ input ကိ�တစ် ဦး သတသ်တမ်�တမ်�တမ်ျိ�းကိ�ေြပာငး်လ�ဲိ�ငစ်မ်ွး။ Sense ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါ�ိ�ငပ်ါတယ်
သ�တိ�လ့�ပ်ေဆာငေ်သာအာ�ံ�ခအံချကအ်လကမ်ျား၏သေဘာသဘာဝအရခွြဲခားသတမ်�တထ်ားသည:်

Photoreceptors →အလငး်စမ်ွးအငက်ိ�အာ�ံ�ေ�ကာများသိ�ေ့ြပာငး်လေဲစပါ

ကမ်ွးြခံက�န်း →ေလထ�ဲ�ိေရ��င့ေ်ရထ�ဲ�ိဓာတ�ပစ�ညး်များကိ�အာ�ံ�ေ�ကာများသိ�ေ့ြပာငး်လေဲစပါ

mechanoreceptors →ေလ၊ ေရတိ�၏့တ�နခ်ါမ�ကဲသ့ိ�ေ့သာစကလ်�ပ်��ားမ�များကိ�ေြပာငး်လြဲခငး်၊
ဖိအား��င့အ်ာ�ံ�ေ�ကာများ Impulse မ�ထိ

သဟီသ�ရ →အပ�သိ�မ့ဟ�တအ်ေအးကိ�အာ�ံ�ေ�ကာတ�◌ိ�အ့ြဖစ်ေြပာငး်လေဲပးသည်

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်:

၁။ အဓိကလ�အ့သအိဂ� ါများ၏အဓိကလ�ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ�ေဖာ်ြပ�ပီးေဖာ်ြပပါ
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၂၀

၂။ အထကပ်ါ receptors အမျိ�းအစားကိ�သခိျငရ်ငက်ိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါေတမွ�ာေတွ� �ိ�ငပ်ါတယ်
အြမင၊် အနံ ့၊ အရသာ၊ ထမိ�၊

f ။ ေသးွလညပ်တမ်�စနစ်

ဥပမာ။ ��လံ�း, ေသးွလ�တေ်�ကာ, ဆခံျညမ်�ငေ်သးွေ�ကာ, ေသးွြပနေ်�ကာ

အေထေွထလွ�ပ်ငန်းေဆာငတ်ာများ -

၁။ ဆလဲမ်ျားသိ�အ့စားအစာ��င့ေ်အာကစီ်ဂျငေ်ပးပိ�သ့ည်
၂။ ဆလဲမ်ျားမ�ကာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�က�်�င့စ်နွ ့ပ်စ်ပစ�ညး်များကိ�ဖယ�်�ားေပးသည်
၃။ ဆလဲမ်ျားကိ�ပစ်မ�တထ်ားရနေ်ဟာ်မ�နး်များကိ�သယေ်ဆာငသ်ည်
4. ဆား / ေရချိနခ်ငွလ်�ာ��င့အ်ကဆ်စ် / အေြခအေနကိ�ချိနခ်ငွလ်�ာထနိး်သမ်ိးထားသည်
၅။ ခ��ာကိ�ယက်ိ�ေရာဂါပိ�းများမ�ကာကယွေ်ပးသည်

စာမျက�်�ာ ၂၁

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၂၁

Multicellular သက�်�ိများသညတ်စ် ဦး ချငး်ဆလဲမ်ျားသိ�အ့ာဟာရများ��င့ေ်အာကစီ်ဂျငမ်ျားကိ�ရယ��ပီးဖယ�်�ားပစ်�ိ�ငရ်မည်
စနွ ့ပ်စ်ပစ�ညး်��င့က်ာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ကဓ်ာတေ်ငွ�။ တရိစ�ာနင်ယေ်လးများ၌�ိ�း��ငး်ေသာပျံ� ��ံမ့�သညအ်ရာများကိ�တစ်ေနရာမ�တစ်ေနရာသိ�အ့လယွတ်က�ေ���ေြ
ေနရာ။ �ကးီထာွးလာေသာတရိိစ�ာနမ်ျားသညဤ်သိ� ့ြပ�ရနေ်သးွလညပ်တမ်�စနစ်တစ်မျိ�းမျိ�းလိ�အပ်သည။်

ေသးွလညပ်တမ်�စနစ်တငွ�်ကကသ်ားစ�ပ်စက၊် ��လံ�း ��င့ပိ်�က�်�င့ ်ေသးွလ�တေ်�ကာများ၊ ဆခံျညမ်�ငေ်သးွေ�ကာများပါဝငသ်ည်
��င့ေ်သးွြပန်ေ�ကာ ။ �ိ� း��ငး်ေသာတရိိစ�ာနမ်ျားတငွ�်�လံ�းသည�ိ်�း�ိ� းေရစ�ပ်စကတ်စ်ခ�ြဖစ်�ပီးင�ကမ်ျား��င့�်ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများတငွ�်�လံ�းြဖစ်သည်
��စ်ခ�စီးေသာေသးွစီးဆငး်မ���င့အ်တ���စ် ဦး စ�ပ်စကြ်ဖစ်၏ အဆိ�ပါ အဆ�တ ်circuit ကိ� ��င့ ်စနစတ်ကျ
တိ�ကန်ယ ်။ ��လံ�းက ေအာကဆ်ဂီျငက်ိ�ယ��ပီးကာဗွနထ်�တလ်�တဖိ်�အ့တကွ ်ေသးွကိ� အဆ�တေ်တ၊ွ
dioxide ။ ထိ�ေ့နာကေ်အာကစီ်ဂျငရ်��ိေသာေသးွသည�်�လံ�းသိ� ့ြပနသ်ာွး�ပီး system circuit သိ� ့ pump လ�ပ်သည်
အရာသညေ်အာကစီ်ဂျင�်�င့အ်ာဟာရများြဖန ့ေ်ဝရနက်ိ�ယခ်��ာ��ိအြခားကိ�ယအ်ဂ� ါအစိတအ်ပိ�ငး်များကိ�ခွထဲ�တေ်ပးသည။် အဆိ�ပါ ေသးွေ�ကာမ�ငက်ေလးများ
ပစ�ညး်များဖလ�ယြ်ခငး်၏အမ�နတ်ကယဆ်ိ�ဒမ်ျားြဖစ်ေ�ကာငး်ဏ�ေရယာ�များြဖစ်�ကသည။် ဆခံျညမ်�ငေ်သးွေ�ကာများကိ�ေတွ� ��ိရသည်
ကိ�ယခ်��ာ၏အဂ� ါအားလံ�းနးီပါးတငွ�်�ိ�ပီးမညသ်ည့ခ်��ာကိ�ယဆ်လဲမ်�မီလမီီတာထက ်ပိ�၍ မေဝးပါ။

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်:

၁။ ထနိး်သမ်ိးထားေသာ�ာွး၊ ��လံ�း��င့လ်��့ �လံ�းပံ�စံများကိ�ေလလ့ာ�ပီးေအာကပ်ါတိ�က့ိ�သတြိပ�ပါ။
အဆိ�ပါ 4 ြမစေ်ရတငစ်မံီကန်ိးအခန်းများ ; 2 atria ��င့ ်2 ventricles
ေသးွကိ�စစ်ေဆး ေသာ 1-way valves များသည ်ဦး တညရ်ာသိ�သ့ာပျံ� ��ံ�့ ိ�ငသ်ည်
��င့ ်4 အဓိကေသးွေ�ကာ ��လံ�းပ�းတွဲ
ေသးွြပန်ေ�ကာ atria သိ�ေ့သးွေဆာင ်ေသးွြပန်ေ�ကာ
v entricles ကေနေသးွ ယ�ေသးွ လ�တေ်�ကာ

��လံ�းေသးွေ�ကာမ�သညအ်ဆ�တအ်ထ�ိ�လံ�းေသးွေ�ကာမ�ြဖတသ်ာွးေသာ အဆ�တလ်မ်းေ�ကာငး်ကိ� လိ�ကန်ာပါ
ေသးွြပနေ်�ကာများမ�တဆင့�်�လံ�း၏ atria သိ� ့ြပနသ်ာွးပါ

၃။ ��လံ�းေသးွေ�ကာမ�ေသးွေ�ကာများမ�တစ်ဆင့အ်ြခားအစိတအ်ပိ�ငး်များအထ�ိ�လံ�းေသးွေ�ကာမ� စနစက်ျေသာ circuit ကိ� လိ�ကန်ာပါ
ေသးွြပနေ်�ကာေတကွေနတစ်ဆင့�် �လံ�းေသးွြပနေ်�ကာသိ� ့ြပနသ်ာွးပါ

ဆ။ အစာေြခစနစ်

ဥပမာ။ ပါးစပ်၊ လညေ်ချာငး်၊ အစာ�ပန၊် အစာအမ်ိ၊ အ�သမ်ိ၊ အ�မ�ကးီ၊
အသညး်, သညး်ေြခအတိ,် ပနက်ရိယ

အေထေွထလွ�ပ်ငန်းေဆာငတ်ာများ -

အစားအစာ 1. ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ��င့ဓ်ာတ�အစာေြခ
2. ြဖန ့ခ်ျိအာဟာရ၏စ�ပ်ယ�
3. undigested ေလျာစ့�ေဆာငး်ဖယ�်�ားပစ်

အစာေြခစနစ်သညမ်��ိမြဖစ်လိ�အပ်ေသာ��ညလ်ျားေသာဆနွး်�ပနတ်စ်ခ�ြဖစ်သည်
အစားအစာကိ�စ�ပ်ယ�ရန�်�င့စ်�ပ်ယ�ရနတ်ာဝန�်�ိသည့က်ိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများဖဲွ�စညး်ပါ။ ထိ�အ့ြပငအ်များအြပားဆကစ်ပ်ပစ�ညး်ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါ
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာအသညး်, သညး်ေြခအတိ�်�င့ပ်နက်ရိယအြဖစ် alimentary တ�းေြမာငး်��င့ဆ်ကစ်ပ်လျက�်�ိသည။်

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်:

၁။ ရ��ိ�ိ�ငသ်ည့ပံ်�စံများတငွအ်ဓိကအစာေြခအဂ� ါများကိ�ေနရာချပါ။
ပါးစပ်၊ လညေ်ချာငး်၊ အစာ�ပန်၊ အစာအမ်ိ၊ အ�သမ်ိ၊ အ�မ�ကးီ၊
ပန်ကရိယ

၂။ အစာေြခ ရာတငွ ်အ ဘယအ်ဂ� ါသညအ်ေရး�ကးီ သနညး်။
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စာမျက�်�ာ ၂၂

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၂၂

၃။ အထကပ်ါအဘယအ်ဂ� ါများသည ်အာဟာရဓာတမ်ျား စ�ပ်ယ� ရာတငွအ်ေရး�ကးီ သနညး်။

ဇ။ အသက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာစနစ်

ဥပမာ။ ��ာေခါငး်၊ လညေ်ချာငး်၊ အသေံသတ� ာ (= အသအံိ�း)၊ trachea, bronchi, အဆ�တ၊် အေြမ�းေရာင်

အေထေွထလွ�ပ်ငန်းေဆာငတ်ာများ -

1. O 2 ��င့ ်CO 2 သညေ်သးွ��င့ေ်လအ�ကားလလဲ�ယသ်ည်
2. မိန ့ခ်နွး်��င့အ်သံ
အနံ ့ 3. အသိ

တရိိစ�ာနအ်ားလံ�းနးီပါး သညအ်သက�်��ရန ်အခမဲေ့အာကစီ်ဂျငဓ်ာတေ်ငွ� (O 2 ) လိ�အပ်သည ်။ �ပီးေတာတ့ရိိစ�ာနမ်ျားြဖစ်�က၏
သသိသိာသာပိ�မိ�တက�်ကေသာအြခားတိ�ငး်ြပညအ်ဖဲွ�ဝငမ်ျားကသ�တိ�ေ့အာကစီ်ဂျငေ်ထာကပံ်ေ့ရးလိ�အပ်သည်
စမ်ွးအငထ်�တလ်�ပ်ရန။်

အဆိ�ပါအသက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာစနစ်၏ခ��ျအေ��ာဖွင့လ်�စ်ကျငး်ပစ�ဆကမ်ြပတအ်ကိ�ငး်အခက�်ပနစ်�ေဆာငး်မ�ြဖစ်ပါတယ်
ေလကိ�အဆ�တထ်ကဲိ� ၀ ငထ်ကွသ်ာွးေစသည့ ်အ�ိ�း�� ။ အဆ�တ ်အတငွး်၌ ပငွ့လ်ငး်ေသာ�ပနမ်ျားအဆံ�းသတသ်ည်
alveoli ကိ� ေခ� sac ၏�ပတမ်�ာ ။ ဤေရွ�ကားဓာတေ်ငွ�လလဲ�ယ၏်အမ�နတ်ကယက်ဘ်ဆ်ိ�ကမ်ျားြဖစ်�ကသည။် သ�တိ�က့ဝိ�ငး်ရံေန�ကသည်
kapillaries ။ ��င့အ်တ�တကစွ�းစားဆငြ်ခငစ်ရာမျက�်�ာြပငေ်ပးဓာတေ်ငွ�လလဲ�ယဘ်ိ� ့ြဖစ်�က၏။

ထိ� ့ြပငလ်ညေ်ချာငး်ေအာကတ်ငွ ်အသကံျယက်ျယေ်သာအသအံိ�း�ကးီ ဟ�၍လညး် ေခ�သည ်။ ေလထ�ေကျာ်အတငး်အကျပ်အားဖွငျ� ဖွစျသ�ျ
ပါးလ�ာေသာ�ကကသ်ားများ��င့အ်မျိ�းမျိ�းေသာအသမံျားကိ�က��်�ပ်တိ�ထ့�တလ်�ပ်�ိ�ငသ်ည်
စိတခ်စံားမ�၊ ငိ�ြခငး်၊ ရယေ်မာြခငး်��င့ေ်ြပာဆိ�ြခငး်တိ��့ �င့ဆ်ကစ်ပ်ေသာသ�များပါ ၀ ငသ်ည။်

��ာေခါငး် → လညေ်ချာငး် → အသ ံbox (အသအံိ�း) → trachea → bronchial tree → alveoli

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်:

1. ��ာေခါငး်၊ လညေ်ချာငး်၊ အသေံသတ� ာ၊ trachea ��င့ ်bronchial tree တိ�က့ိ�ကိ�ယထ်ညပံ်�စံတငွေ်နရာချပါ
2. သင့ေ်လျာ်ေသာေမာ်ဒယေ်ပ� alveoli ေဖာ်ထ�တ ်��င့ဓ်ာတေ်ငွ�လလဲ�ယရ်န၎်ငး်၏အေရးပါမ�ကိ���ငး်ြပပါ
၃။ အ ေြမ�း (သိ�)့“ အသက�်���ကကသ်ား” ကိ���ာပါ။

i ။ အဆိ�ပါဆးီ (ဆးီ) စနစ်

ဥပမာ။ ေကျာကက်ပ်, ureter, ဆးီအမ်ိ, urethra

အေထေွထလွ�ပ်ငန်းေဆာငတ်ာများ -

1. ဇီဝြဖစ်စ�ေလျာ ့& အဆပ်ိ၏ဖယ�်�ားေရး
2. ပိ�လ�ံအာဟာရများ��င့ပိ်�လ�ံေဟာ်မ�နး်များဖျကသ်မ်ိးေရး
ေသးွပမာဏ��င့ဖိ်အား 3. စညး်မျ�း
Electrolytes ေတ ွ& ခ��ာကိ�ယေ်သာ pH ၏ 4. စညး်မျ�း

တရိစ�ာနမ်ျားသညမ်လိ�လားအပ်ေသာ ဇီဝြဖစပ်ျကမ်�ဆိ�ငရ်ာစနွ ့်ပစပ်စ�ညး်များကိ�ဖယ�်�ားရန် နညး်လမ်းအချိ� �လိ�အပ်သည ်။ ေသးငယ�ိ်�း��ငး်ေသာတရိိစ�ာနမ်ျ
များေသာအားြဖင့ခ်��ာကိ�ယ၏်နရံံများမ�တစ်ဆင့သ်းီသန ့အ်ဂ� ါအစိတအ်ပိ�ငး်များမပါ ၀ ငပ်ါ။ ဇီဝြဖစ်စ�
စနွ ့ပ်စ်ပစ�ညး်များကိ�ဆလဲတ်စ်ခ�ချငး်စီမ��ိ� း��ငး်ေသာပျံ� ��ံမ့�ြဖင့ဖ်ယ�်�ားသည။် ပိ�မိ���ပ်ေထးွေသာတရိိစ�ာနမ်ျားအတကွ်
ဇီဝြဖစ်ပျကေ်သာအညစ်အေ�ကးများကဲသ့ိ�ေ့သာအမျိ�းမျိ�းေသာအစ�အေဝးကိ�စ�ေဆာငး်ရန�်�င့ဖ်ယထ်�တရ်နအ်တကွြ်ပ�ြပငထ်�တလ်�ပ်သည့စ်နစ်မျိ�းလိ�အပ်သည

စာမျက�်�ာ ၂၃

ဓာတသ်တ� ���င့ဆ်ား, ပိ�လ�ံေရ��င့�်ိ�ကထ်�ိ�ဂျငစ်နွ ့ပ်စ်။ ထ�တလ်�တသ်ည့စ်နစ်သညမ်ျားေသာအားြဖင့အ်နးီကပ်အလ�ပ်လ�ပ်သည်
ေသးွလညပ်တမ်�စနစ်��င့အ်တ� t သည၎်ငး်၏စနွ ့ပ်စ်၏ခ��ာကိ�ယစ်�ေဆာငး်ဖယ�်�ားပစ်။

က��်�ပ်တိ�၏့ဆလဲမ်ျားထ�တလ်�ပ်ေသာဇီဝြဖစ်စ�စနွ ့ပ်စ်ပစ�ညး်သညေ်သးွထသဲိ�ပ့ျံ� � �ံသ့ာွး�ပီးေကျာကက်ပ်သိ�ေ့ရာကသ်ာွးသည်
စနွ ့ပ်စ်ြခငး်။ အေြခခနံညး်ဗျ�ဟာမ�ာစနွ ့ပ်စ်ပစ�ညး်��င့ပိ်�လ�ံေသာပမာဏများ��ိအြခားပစ�ညး်များြဖစ်ရမည်
အေသးွထကဲေနဖယ�်�ားခဲသ့ည။် ေကျာကက်ပ်သညေ်ပျာ် ၀ ငေ်နေသာစနွ ့ပ်စ်ပစ�ညး်��င့အ်ြခားအရာ ၀ တ� �များကိ�ပံ�မ�နထ်နိး်ချ�ပ်သည်
အေသးွ၌ပစ�ညး်များ။ ဤသညစ်ညး်မျ�းြဖစ်စ�ကိ�ဖျကသ်မ်ိး filtering ကိ�အားြဖင့ြ်ပည့စံ်�သည်
ေသးွထကဲပစ�ညး်ေတ။ွ ေနာကပိ်�ငး်တငွအ်ချိ� �ေသာမဲဆ��နယမ်ျားကိ�ြပနလ်ညြ်ပနလ်ညထ်ည့သ်ငွး်ခဲသ့ည်
ေသးွ။ ေနာကဆ်ံ�း filtrate, ဆးီ, �ပနမ်�တဆင့သ်က�်�ိထကဲြဖတသ်နး်��င့ဟ်�ေခ�ေသာကိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ�
ဆးီကိ�ယာယသီိ�ေလ�ာငထ်ားတဲဆ့းီအမ်ိ။

ေကျာကက်ပ် Ureters ဆးီအမ်ိဆးီအမ်ိ
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ေသးွစစ်ြခငး်��င့ဆ်းီဖဲွ�စညး်ြခငး်ကိ�ေကျာကက်ပ်တငွေ်တွ� ��ိရသည။် ေကျာကက်ပ်တစ်ခ�စီသည ်၁၀၀၀ ြပည့ေ်သာစ�ေဆာငး်မ�တစ်ခ�ြဖစ်သည်အလနွေ်သးငယေ်သာ neprhons ၏ ။ nephron တစ်ခ�စီသညဇီ်ဝြဖစ်စ�ဆိ�ငရ်ာစနွ ့ပ်စ်ပစ�ညး်များကိ�ထ�တယ်�ရနေ်သးွအနညး်ငယက်ိ�ထ�တယ်�သည်
ေသးွမ�အာဟာရဓာတမ်ျားကိ�သိ�ေလ�ာငသ်မ်ိးဆညး်ရန�်�င့ေ်နာကပိ်�ငး်တငွဖ်ယထ်�တရ်နအ်တကွဆ်းီအမ်ိသိ�ပိ့�သ့ည။်

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်:

၁။ ရ��ိ�ိ�ငသ်ည့ေ်မာ်ဒယမ်ျားအေပ�ေကျာကက်ပ်၊ ဆးီအမ်ိ၊ ဆးီအမ်ိ��င့ ်Urethra တိ�က့ိ�ခွြဲခားသတမ်�တပ်ါ

ည။ မျိ�းဆကပွ်ားစနစ်

အထးီ: လငိတ်,ံ ေဝ�း, ဂလငး်
အမျိ�းသမီး - Ovary, oviducts, သားအမ်ိ၊ ေယာနိ

အေထေွထရွာထ�း

၁
မျိ�းစိတ ်2. ဝါဒြဖန ့်

တရိိစ�ာနအ်များစ�သညလ်ငိ�်�င့လ်ငိ�် �စ်မျိ�းလံ�းမျိ�းပာွး�ကသည။် တရိိစ�ာနမ်ျားသညအ်မျိ�းအစားများစာွကိ�ြပသသည်
မျိ�းပာွးအတနး်အတကွအ်ေစာပိ�ငး်ကေလလ့ာခဲသ့ည။် ၎ငး်��င့ ်ပတသ်က၍် လ�သားများ��င့အ်ြခား�ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများသညပံ်�မ�နမ်ဟ�တ�်ကပါ
သ�တိ�က့သာလငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးြခငး်ြဖင့သ်ားစ�ေြမးဆကထ်�တလ်�ပ်ရန။် အဓိကလ�မ့ျိ�းပာွးအဂ� ါများမ�ာ
ေအာကပ်ါဇယားတငွေ်ဖာ်ြပထားသည။်

အထးီ
မျိ�းဆကပွ်ားအဂ� ါ

အမျိ�းသမီး
မျိ�းဆကပွ်ားအဂ� ါ

ကိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ�အေထေွထ ွfunction ကိ� ကိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ�အေထေွထ ွfunction ကိ�
ေဝ�းေစ့ သ�ကပိ်�းများထ�တေ်ပးသည်

လငိေ်ဟာ်မ�နး်များ
သားဥအမ်ိ များသညဥ်��င့လ်ငိက်ိ�ထ�တလ်�ပ်သည်

ေဟာ်မ�နး်

အတငွး်ပိ�ငး်
ပိ�ခ့ျ
လမ်းခရီး

မိနး်မမ�တိ�က�ိ်�ကသ်�တရ်ည်
မျိ�းဆကပ်ာွးစနစ် oviduct

�ကကဥ်၏ fertilization

ဂလငး်
မ�သ�တရ်ညထ်�တလ်�ပ်ရန်
ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာက်
သ�ကပိ်�းဆလဲ်

သားအမ်ိ
ကေလးဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�

urethra
လငိတ်ထံမဲ�ာ

ြပညတ်ငွး်ဓာတေ်ြမ�သဇာ ေယာနိ ြပညတ်ငွး်ဓာတေ်ြမ�သဇာ

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်:

စာမျက�်�ာ ၂၄

၁။ ရ��ိ�ိ�ငသ်ည့ပံ်�စံများေပ�တငွအ်ထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာအဓိကမျိ�းပာွးအဂ� ါများကိ�သတမ်�တပ်ါ

၂။ တစ်ခ�ချငး်စီ၏လ�ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ�သ�ိ�ိပါ

အပိ�ေဆာငး် Lab အစရီငခံ်စာအ�ကြံပ�ချကမ်ျား

→အဓိကကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါစနစ်တစ်ခ�စီ၏အဓိကလ�ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ�ေဖာ်ြပ�ပီးမတ�ညေီသာကိ�ယအ်ဂ� ါ��စ်ခ�ကိ�ေဖာ်ြပပါ
တစ်ခ�ချငး်စီ၏
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စာမျက�်�ာ ၂၅

တရိိစ�ာန်မျိ�းပွားြခငး်
တရိိစ�ာနအ်များစ�သည ် လငိ ်��င့ ်လငိ ်��စ်မျိ�းလံ�း မျိ�းပွား �ိ�ငသ်ည ်။ လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးြခငး်သညမ်ျိ�း�ိ� းဗီဇကိ�ြဖစ်ေပ�ေစသည်
လငိဆ်ိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးြခငး်ကမျိ�း�ိ� းဗီဇဆိ�ငရ်ာထ�းြခားသည့သ်ားစ�ေြမးဆကမ်ျားကိ�ထ�တေ်ပးေနစ�တ�ညေီသာမိတ� �များ (ဥပမာအားြဖင့မ်ျိ�းပာွးများ) ��ိပါတယ်
ပိ�ခ့ျချကမ်�ာေဆးွေ�းွ�ကလမိ့်မညဟ်�မျိ�းပာွး��စ်မျိ�းစလံ�းမ�အားသာချကမ်ျား��င့အ်ားနညး်ချကမ်ျားကိ�။ ဒမီ�ာ
သငေ်လက့ျင့ခ်နး်လ�ပ်ြခငး်��င့သ်��ပ်ြပြခငး်တိ�သ့ညသ်င၏်အေထေွထအွမျိ�းအစားကိ�အသအိမ�တြ်ပ�ရန�်�င့ခ်ွြဲခားသြိမငရ်နသ်ငယ်�လမိ့်မည်
ြဖစ်ေပ�ေနေသာမျိ�းပာွးြခငး် (asexual (သိ�)့ လငိဆ်ိ�ငရ်ာ) ��င့တ်စ်ခ�ချငး်စီ၏သးီြခားနမ�နာများ။

လငိက်ွမဲျိ�းပွားြခငး်၏ဥပမာများ

လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးြခငး်သညမိ်ဘ၏တ�ညေီသာမိတ� �များ (ကိ�ယပ်ာွးများ) ကိ�ြဖစ်ေစသည။် �ကငေ်ဖာ်မဲမိ့ဘတစ် ဦး တညး်သာလိ�အပ်သည်
��င့ြ်ဖစ်စ�ကိ�လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးထကအ်များ�ကးီပိ�ြမနသ်ည။် လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးြခငး်သညအ်ကျိ�း��ိသည်
အရငး်အြမစ်များေပါများြဖစ်�ကသည။်

ရွက ်ေပါကြ်ခငး် - အထ�းသြဖင့ ်ကိ�လိ�နီေခတ ်တရိိစ�ာနမ်ျား တငွမ်တ�ညေီသာမျိ�းပာွးြခငး်အမျိ�းအစားများြဖစ်သည်
ရွက။် ရင့က်ျကလ်ာေသာအခါမျိ�းဆကသ်စ်သညမိ်ဘ၏�ကးီထာွးမ�အြဖစ်စတငသ်ည်
ဆက�်ယွေ်နပါ��င့က်ိ�လိ�နဖဲွီ�စညး်သိ�မ့ဟ�တေ်ဝးခွထဲကွြ်ခငး်��င့လ်တွလ်ပ်ေသာဘဝကိ�စတငပ်ါ။

ေလ�ာ - Hydra ရွက ်ေပါက ်(ပံ� ၃-၁)
ေရြမ��ပ်ေကာငေ်ရ

အပိ�ငး်အစများ - အချိ��ေသာတရိိစ�ာနမ်ျားသညအ်လိ�အေလျာကက်ွထဲကွသ်ာွးသည့အ်ပိ�ငး်အစများသိ�အ့လိ�အေလျာကခ်ျိ�းဖ့ဲ�ကသည်
ြပည့စံ်�တရိိစ�ာနသ်ိ� ့ regrow ။

သ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ

Polyembryony (အမ�ာ) - သေ��သားေလာငး်ဒါမ�မဟ�တပိ်�းေလာငး်ေလာငး် မတ�ညတီဲ ့မျိ�းပာွးြခငး်အမျိ�းအစား
(လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးမ�မ�ရ��ိလာေသာ) ထိ�ေ့နာကမိ်မိကိ�ယက်ိ�သးီြခားပ�ဂ�ိ�လမ်ျားအြဖစ်ပံ�တ�က�းယ�သည။် ဥပမာ
armadillos များသညပံ်�မ�နအ်ားြဖင့မ်ျိ�းဥတစ်ခ�တညး်မ�မျိ�းတ� ၄ မျိ�းကိ�ထ�တလ်�ပ်သည။် အချိ��ကပ်ပါး၌
မတ�ကွြဲပားေသာပိ�းေလာငး်များသညတ်ရိိစ�ာနမ်ျားကိ�သ�ဟ့ာသ�က�းယ��ိ�ငသ်ည။် ဤသညဥ်တစ်ခ�တညး်ထ�တလ်�ပ်ရနခ်ငွ့ြ်ပ�သည်
၁၀၀ ြပည့လ်နွ�်�စ်များေသာကေလးများ��င့အ်နညး်ဆံ�းလ�သစ်သညအ်သစ်တစ်ခ�ကိ���ာေတွ� �ိ�ငမ်ည့အ်ခငွ့အ်လမ်းများကိ�တိ�းပာွးေစသည်
သ�တိ�ရဲ့ဘ့ဝသသံရာြဖည့စ်ကွရ်နအ်မ်ိ��ငအ်ြဖစ်။ လ�သားများတငွဤ်ြဖစ်စ�သညတ်စ်ခါတစ်ရံတငွတ်�ညေီသာထ�တလ်�ပ်မ�ကိ�ြဖစ်ေပ�ေစသည်
အမ �ာ။

slides : redia; သိ�မ့ဟ�တ ်redia & cercaria (1 st ပံ� 8,10; ။ 2 �ကမ်ိေြမာက ်ပံ� 9.9)
သ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ

သစမ်ျား အစားထိ�း စိ�ကပ်ျိ�းြခငး် - ဤလ�ပ်ငနး်ကိ�မျိ�းပာွးရနပံ်�စံအြဖစ်မဟ�တဘ်အဲစားထိ�းရနအ်သံ�းြပ�သည်
ေပျာကဆ်ံ�းေနတဲသ့ိ�မ့ဟ�တပ်ျကစီ်းေနေသာအစိတအ်ပိ�ငး်များ။ အချိ��ေသာသက�်�ိများသညြ်ပနလ်ည�်�ငသ်န�်ိ�ငသ်ည့စ်မ်ွးအားများ��ိသည်
�ိ�း��ငး်ေသာဆလဲမ်ျား��င့တ်စ်���းများကိ�သာအသစ်ထ�တလ်�ပ်သည။် ဥပမာအားြဖင့လ်�သားများသညသ်�တိ�၏့အ�ိ�းတစ်သ��းများအားလံ�းကိ�အသစ်ြပနြ်ပ�
၇ လတစ်�ကမ်ိ��င့သ်�တိ�၏့ေသးွဆလဲအ်ားလံ�း ၄ လတိ�ငး်တငွ�်�ိသည။် ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာအြဖစ်အြခားတရိိစ�ာနမ်ျားအတကွ်
ပ�တသ်ငည်�ိေတ၊ွ အ�မီးေတဒွါမ�မဟ�တေ်ြခလကေ်တတွစ်မျိ�းလံ�းအစားထိ�း�ိ�ငပ်ါတယ။် �ကယင်ါးပငွ့သ်စ်သညအ်သစ်ြပနထ်ကွ�်ိ�ငသ်ည်
လ�တစ် ဦး သညြ်ပတေ်တာကသ်ာွး�ပီးတစ်ခါတစ်ရံတငွလ်ကတ်စ်ေချာငး်သည�်ကယတ်စ်လံ�းလံ�းကိ�အသစ်တဖနြ်ပနလ်ညြ်ဖစ်ေပ�ေစသည့အ်ခါ“ လကန်

ထန်ိးသမ်ိးထား: အသစ်တဖန�်ကယင်ါး
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၂၅

စာမျက�်�ာ ၂၆

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၂၆

လငိဆ်ိ�ငရ်ာမျိ�းပွားြခငး်၏ဥပမာများ

ပံ�မ�နအ်ားြဖင့လ်ငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးြခငး်တငွအ်မျိ�းသား၏သ�ကပိ်�းများမ�အမျိ�းသမီး�ကကဥ်ကိ�မျိ�းပာွးြခငး်ပါဝငသ်ည။် လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ
မျိ�းပာွး�ိ�ငမ်�သညမ်ျိ�း�ိ� းဗီဇဆိ�ငရ်ာထ�းြခားေသာတစ် ဦး ချငး်စီ��င့မ်ျိ�းဆကမ်ျားအတကွရ်လဒြ်ဖစ်သည။် လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးမ�များစာွေပးသည်
ဆင့က်ြဲဖစ်စ���င့လ်ိ�ကေ်လျာညေီထမွျားအတကွလ်ိ�အပ်ေသာမျိ�းဗီဇမ�ကွ။ဲ လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးအတကွမ်�ကွအဲများစ�မ�ာ
ဖံွ� �ဖိ�းဆဥဲသညေ်ြမ�သဇာ��ိသညြ်ဖစ်ေစ၊ မြဖစ်ေစ၊

Monoecious တရိိစ�ာန်များ (Hermaphrodites)  - monoecious သက�်�ိများသည�်�စ်မျိ�းလံ�းပါ ၀ ငသ်ည်
အထးီ��င့အ်မျိ�းသမီးမျိ�းပာွးအဂ� ါ။ တရိစ�ာနမ်ျား၏ ၁၅% ခန ့သ်ညအ်ထ�းသြဖင့ထ်ိ�ငခ်ံ�များြဖစ်သည်
(nonmotile) သိ�မ့ဟ�တက်ပ်ပါး, hermaphrodites ြဖစ်ေလ�့�ိပါတယ။် နမ�နာများကိ���ာေဖွရနအ်တကွေ်ပးထားေသာပံ�ဥပမာများကိ�သံ�းပါ
ေအာကပ်ါပစ�ညး်များအသးီအသးီအတကွအ်ထးီ��င့အ်မျိ�းသမီးကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါ၏

slide: Clonorchis sinensis wm (1 st ပံ� 8,10; 2 ။ �ကမ်ိေြမာက ်ပံ� 9.8)
ထန်ိးသမ်ိးထား: ည�ိညစ်ေရာင ်(1 st ပံ� 11.5; 2 ။ �ကမ်ိေြမာက ်ပံ� 12.5)

Dioecious တရိစ�ာန်များ: အဒဲသီက�်�ိေတဟွာအသးီအ��ေံ�ကာင့ ်ြဖစ်ေစ အထးီ သိ�မ့ဟ�တ ်အမျိ�းသမီးမျိ�းပာွး
ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါ��င့ ်gametes ေပမယ့ဘ်ယေ်တာမ့���စ် ဦး စလံ�းတစ်ချိနတ်ညး်မ�ာ။

Protandry - အချိ��ေသာတရိိစ�ာနမ်ျားတငွထ်ိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာပတဝ်နး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာအချကမ်ျားအေပ� အေြခခ၍ံ သ�တိ�၏့လငိေ်ြပာငး်လ�ဲိ�ငစ်မ်ွးြဖစ်သည်
အပ�ချိနေ်ြပာငး်လမဲ�အြဖစ်။

သ��ပ်ြပအေပ�ဥပမာ��င့ဥ်ပမာအချိ� �ကိ��ကည့ပ်ါ
ထန်ိးသမ်ိးထား : Crepidula ခွံ

လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ Dimorphism : တစ်ခါတစ်ရံေယာကျ်ား၏အ ထးီ ��င့မ်ခွြဲခား�ိ�ငပ်ါ
အြပငပ်နး်အသငွအ်ြပငအ်ားြဖင့မ်ျိ�းစိတ။် အြခား dioecious တရိိစ�ာနမ်ျားတငွေ်ယာကျ်ား��င့မိ်နး်မ��စ်ေယာကတ်ညး်မတ�ပါ၊
ဒါေပမယ့အ်��င ်dimorphism ေဖ� ြပြခငး်, အသငွအ်ြပငက်ွြဲပားြခားနားသည။် ဥပမာအားြဖင့ေ်ကျာ�ိ�းမဲသ့တ� ဝါအများစ�တငွအ်မျိ�းသားများြဖစ်သည်
ေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများတငွမိ်နး်မငယသ်ညမ်ျားေသာအားြဖင့မိ်နး်မငယြ်ဖစ်သည။် In
အရွယအ်စားအြပင ်dimorphism သညလ်ငိက်ွြဲပားမ���င့ဖဲွ်�စညး်ပံ�ကွြဲပားမ�ကိ�ြဖစ်ေပ�ေစ�ိ�ငသ်ည။်
င�ကမ်ျားတငွအ်ထးီများသညမ်ျားေသာအားြဖင့အ်ေရာငေ်တာကပ်သည။် အဘယအ်ရာကိ�အားသာချကမ်ျား��င့ပ်ါလမိ့်မယ်
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာကွြဲပားြခားနားမ�၏အားနညး်ချကမ်ျားကိ�?

ေလ�ာ: Schistosoma ေယာကျ်ား��င့မိ်နး်မ��စ်ေယာကတ်ညး် wm
ထန်ိးသမ်ိးထား: Ascaris ေယာကျ်ား��င့မိ်နး်မ��စ်ေယာကတ်ညး်ကိ� (1 st ပံ� 9.4; 2 �ကမ်ိေြမာက ်ပံ� 10.4)

Parthenogenesis ('အပျိ�စငေ်မွးဖွားြခငး်') - သသံယ��ိေသာသဘာဝလနွဝ်ငေ်ရာကစ်ကွဖ်ကမ်� မ�လွ၍ဲ
လနွခ်ဲေ့သာအ��စ် ၂၀၀၀ ကဤြဖစ်စ�သညလ်�သားမဟ�တေ်သာတရိစ�ာနမ်ျား၊
ေကျာ�ိ�းမဲသ့တ� ဝါ။ ဤကစိ�များတငွမ်ျိ�းမပာွး�ိ�ငသ်ည့ဥ်သညမ်ဖံွ� �ဖိ�းေသးေသာ်လညး်ဖံွ� �ဖိ�း�ိ�ငသ်ည်
တစ် ဦး သ�ကပိ်�းများက fertilized ။ ပျားများ��င့ပ်�ရွကဆ်တိမ်ျားကဲသ့ိ�ေ့သာအစကအ်ေြပာကမ်ျား၊ ဆားရညပ်�ဇွနမ်ျား��င့အ်ချိ� �ေသာလ�မ�အငး်ဆကပိ်�းမ �ားများ
ပံ�မ�နဤ်လမ်းမျိ�းပာွး။ တစ်ခါတစ်ရံငါးများ��င့ဖ်ားများကဲသ့ိ�ေ့သာြမင့မ်ားေသာတရိစ�ာနမ်ျားလညး်ြဖစ်�ိ�ငသ်ည်
ဒလီမ်းအတကွမ်ျိ�းပာွး။

slide : Rotifers (2 nd ပံ� 10.7)

အပိ�ေဆာငး် Lab အစရီငခံ်စာအ�ကြံပ�ချကမ်ျား
→ေအာကပ်ါစညး်မျ�းများ��င့ဆ်လိ�ကမ်ျား��င့သ်��ပ်ေဖာ်ပံ�များကိ�သငမ်ညသ်ိ�ခ့ွြဲခားမညန်ညး်

ေထာကပံ်တ့ယ်

စာမျက�်�ာ ၂၇

တရိိစ�ာန်ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�
သက�်�ိအားလံ�းသည�်ကးီထာွးမ���င့ဖံွ်� �ဖိ�းမ�အချိ� �ကိ�ြပသသည။် တရိိစ�ာန�်ိ�ငျင၏ံအဖဲွ�ဝငမ်ျား
မညသ်ည့သ်က�်�ိသတ� ဝါ၏အ��ပ်ေထးွဆံ�းေသာဖံွ� �ဖိ�းမ�ဆိ�ငရ်ာသသံရာများ��ိသည။် diskrete ၏ sequence ကိ�,
သ�တိ�တ့စ်ေတ ွzygote ၏ဖဲွ�စညး်ြခငး်ကေနဖံွ� �ဖိ�းအြဖစ်ဤသက�်�ိြဖတသ်နး်ေ�ကာငး်မ�တမိ်အဆင့်
လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာရင့က်ျကေ်သာအရွယေ်ရာကသ်�အား (ဓာတေ်ြမ�သဇာ�ကကဥ်) ကိ�ယငး်၏ ဖံွ� �ဖိ�းမ�ဆိ�ငရ်ာသသံရာ အြဖစ်ရည�်�နး်သည ်။ တရိိစ�ာန်
ဖ�ံဖိွ့�းတိ�းတအများအြပား sequential ြဖစ်စ�များခွြဲခား�ိ�ငပ်ါတယ:် gametogenesis , fertilization ,
preembryonic ဖ�ံဖိွ့�းတိ�းတ , သေ��သားဖ�ံဖိွ့�းတိ�းတ ��င့ ်post သေ��သားဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်� ။
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၂၇

သေ��သားဖံွ� �ဖိ�းမ�၏လ�ပ်ငနး်စ�များပါဝငသ်ည ်တိ�းတကမ်���န်း , ြပဌာန်းခွင့ ်, ကွြဲပားြခားနားမ� များ��င့်morphogenesis ။

၁ ။

အဆိ�ပါ gametes meiosis ၏လ�ပ်ငနး်စ�အားြဖင့ထ်�တလ်�ပ်�ကသညတ်စ်ခ�တညး်ေသာအတကွ ်mitosis ထမံ�ကွြဲပားေနသည်
တစ်ခ�ချငး်စီကိ�ခ�ိ�မိ�ဆ�နး်ဌာနခွ�ဲပီးေနာကဆ်လဲထ်မဲ�ာတကအ်ဆံ�းသတထ်ားသည။် အ�မိ�းသားအ�မိ�း, သ�ကပိ်�း, ေသးငယသ်ည�်�င့်
နးီပါးအ�မဲ flagellated ။ အမများကများေသာအားြဖင့က်��်�ပ်တိ�တ့ငွအ်များအားြဖင့အ်ရွယအ်စား�ကးီသည။်

ေလ�ာ: သ�ကပိ်�း smear, ဖားသ�ကပိ်�း flagella H & E, င�ကသ်�ကပိ်�း IH / Eosin (HO)
ေလ�ာ ။ Graafian follicles sec (ပံ� ၃.၉)
ေလ�ာ။ �ကယင်ါးများကိ�ေြမ�သဇာမေပးေသာဥများ (ပံ� ၄.၂ ေအ)

- သ�ကပိ်�း��င့ဥ်များကိ�ခွြဲခား�ိ�င�်ပီးဆလိ�ကေ်ပ� ��ိေအာကေ်ဖာ်ြပပါအေဆာကအ်အံ�များကိ���ာေဖွေတွ� ��ိ�ိ�ငသ်ည်
��င့�်�ပ်ပံ�များ

သ�ကပိ်�းအတကွမ်� ေခါငး်၊ အ�မီး (flagellum)
�ကကဥ်အဘိ�ခ့ွြဲခားသတမ်�တ:် ဆလဲအ်ေြမ�းပါး, �ျ�ကလယိ

၂ ။ [ထ ွ၄-၁]

fertilization မ�ာသာတစ်ခ�တညး်သ�ကပိ်�းထိ�းေဖာကမ်���င့ထ်�တလ်�ပ်ရန�်ကကဥ် fertilizes Zygote ။ �ကကဥ်
��င့သ်�ကပိ်�းတစ်ခ�စီသညခ်�ိ�မိ�ဆ�မ်းအစ�တစ်စ�ကိ�ထည့သ်ည်
ခ�ိ�မိ�ဆ�နး်, အထးီမိဘကေနတစံ���င့အ်ြခားအမျိ�းသမီးမိဘထမံ�အစံ�။ ကာကယွတ်ားဆးီဖိ� ့

ဥ သ�ကပိ်�း

zygote

(မျိ�းဥဥ

ခဲွစတိ်
preembryonic blastula

အဆင့် အစာအမ်ိ

သေ��သား
အဆင့်

ပိ�းေလာငး် nymph သေ��သား

စာမျက�်�ာ ၂၈

ဥကိ�ထိ�းေဖာကြ်ခငး်မ�အပအြခားသ�ကပိ်�းတစ်မျိ�းသညမ်�ရငး်ထ�တလ်�ပ်ရန ်fertilization cone တစ်ခ�ထ�တလ်�ပ်သည်
သ�ကပိ်�းဥထသဲိ�လ့ျငြ်မနစ်ာွ။ ထိ�ေ့နာကဥ်များပတ ်၀ နး်ကျငတ်ငွ ်fertilization membrane တိ�းချဲ� �ပီးတနွး်ထ�တသ်ည်
အြခားသ�ကပိ်�းဆလဲမ်ျားကိ�ဖယထ်�တပ်စ်လိ�ကသ်ည။်

ေလ�ာ - �ကယင်ါးေြမ�သဇာမ�ကကဥ် wm (ပံ� ၄.၂ က)
ေလ�ာ ။ �ကယင်ါးများေြမ�သဇာ�ကကဥ် wm (ပံ� ၄.၂ ခ)

- ဓာတေ်ြမ�သဇာ��င့သ်ေ��တားနညး်ဥများကိ�ခွြဲခားသြိမင�်ိ�ငြ်ခငး်

3. Preembryonic ဖံွ� �ဖိ�းေရး။ [ထ ွ၄-၁]

ချကခ်ျငး်နးီပါး, ထိ� zygote multicellular သေ��သားထ�တလ်�ပ်ရနက်ိ�ေဝခွစဲတငခ်ဲသ့ည။်

က။ ခဲွစတိ ်။

ဓာတေ်ြမ�သဇာ�ကကဥ်သညစ်တငခ်ွထဲကွလ်ာသည�်�င့အ်မ�ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�ပထမ ဦး ဆံ�းကာလကိ�ေတွ�ရသည။်
ဤ ေရွ� ကားအေစာပိ�ငး် ကွြဲပားမ� cleavage ကွြဲပားြခငး် ဟ�ေခ� �ကသည ်ထ�တလ်�ပ်ဆလဲတ်စ်ခ�ချငး်စီတ�ညသီည်
အဆိ�ပါ zygote ၏မျိ�းဗီဇမိတ� ���င့ ်blastomere ဟ�ေခ�သည ်။ ဒအီဆင့မ်�ာ blastomere တစ်ခ�စီ��ိတယ်
ြပည့စံ်�ေသာသေ��သားြဖစ်လာရနအ်လားအလာ။

ေလ�ာ: �ကယင်ါးပငွ့အ်ေစာပိ�ငး်ခွြဲခငး် wm (ပံ� ၄.၂)

- အေစာပိ�ငး်ပိ�ငး်တငွ�်ကယင်ါးပငွ့ဥ်များ၏ဆလိ�ကက်ိ�ေလလ့ာ�ပီးဤအဆင့က်ိ�ခွြဲခားသြိမင�်ိ�ငြ်ခငး်
ေနာကလ်ိ�ကေ်သာသ�တိ�က့ိ�မ�

ဆလဲအ်ဆင့ ်၂၊ ၄၊ ၈၊ ဆလဲတ်စ်ခ�စီကိ� Blastomere ဟ�ေခ�သည်

ခ။ Morula
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၂၈

ဆကလ်က၍် ကွြဲပားြခငး်သည ်Morula ဟ�ေခ�ေသာအစိ�ငအ်ခဆဲလဲတ်စ်ခ�ဆသီိ� ့ ဦး တညသ်ည ်။
ေလ�ာ။ �ကယင်ါးပငွ့ေ်နာကက်ျသည့ ်wm (ပံ� ၄.၂ ဂ)

- အ morula ဇာတစ်င ်ေဖာ်ထ�တရ်န ်။ ၎ငး်၏အရွယအ်စားကိ�ဓာတေ်ြမ�သဇာ�ကကဥ်��င့မ်ညသ်ိ��့ �ငိး်ယ��မညန်ညး်။

ဂ။ Blastula:

သေ��သားသညဆ်လဲအ်ေပါကတ်စ်ခ�ြဖစ်လာသညအ်ထဆိလဲမ်ျားကိ�ခွြဲခားသည။် သေ��သားလ�င်
�ကယင်ါးပငွ့၌်��ိသကဲသ့ိ� ့ လံ�းလံ�းက Blastula ဟ�ေခ�သည ်; အဆိ�ပါ Blastula အတငွး်��ိလိ�ငဟ်�ေခ�သည်
ကမ်ွးြခံက�န်း ။

ေလ�ာ။ �ကယင်ါးပငွ့ေ်ကျာကစိ်မ်းေတာငမ်ျား wm (ပံ� ၄.၂ ဟ)

- အဆိ�ပါခွြဲခားသတမ်�တရ်န ်blastula ��င့အ်ြခား embryological အဆင့ဆ်င့က်ေနခွြဲခား
- ဆလဲမ်ျား၏ဆနွး်ေဘာလံ�း
-blastocoel

။ အစာအမ်ိ:

သေ��သားေလာငး်တစ်ခ�၏အဆံ�းတငွ ်gastrula တငွစိ်တဓ်ာတက်ျမ�ြဖစ်ေပ�သည။် ဆလဲမ်ျားသည ်saclike ပံ�စံကိ�ြဖစ်ေပ�ေစသည်
အတိ ်သေ��သားသညယ်ခ�အခါအလ�ာ��စ်လ�ာ��ိသည။် ဒအီတိအ်သစ်ကိ�အေခါငး်ေပါကလ်ိ�ေ့ခ�ပါတယ်

စာမျက�်�ာ ၂၉

အဆိ�ပါ archenteron (သိ�မ့ဟ�တ ်gastrocoel ယခ�မ�ရငး်ကဝိ�ငး်ထားတဲ)့ အများ�ကးီေသးငယ်
ကမ်ွးြခံက�န်း ။ အဆိ�ပါ archenteron blastopore မ�တဆင့အ်ြပငဘ်ကမ်�ဖွင့လ်�စ် ။ အဆိ�ပါ blastopore
ေနာကဆ်ံ�းတငွ ်အရွယေ်ရာက�်ပီးသ�တရိစ�ာန၏် ခံတငွး် သိ�မ့ဟ�တစ် အိ� ြဖစ်သာွးလမိ့်မည ်။ ဤအချိနအ်ားြဖင့်
သေ��သား၏တစ် ဦး ချငး်စီဆလဲ ်3 သေ��သားတစ်���းအလ�ာသိ� ့ ခဲွြခား ရနစ်တငေ်န�ကသည ်;
အဆိ�ပါ ectoderm , mesoderm ��င့ ်endoderm ။ ectoderm ဟာေနာကဆ်ံ�းမ�ာြဖစ်လာလမိ့်မယ်
အေရြပား��င့အ်ာ�ံ�ေ�ကာစနစ်။ mesoderm သညအ်�ိ�းစနစ်၊ �ကကသ်ားစနစ်ြဖစ်လာလမိ့်မည်
��င့ေ်သးွလညပ်တမ်�စနစ်။ ထိ�အခါ endoderm အသက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာ��င့အ်စာေြခသိ�ဖံွ့� �ဖိ�းလမိ့်မည်
စနစ်။ ဒအီဆင့မ်�ာဖယထ်�တလ်ိ�ကတ်ဲဆ့လဲတ်စ်လံ�းလံ�းသေ��သားေလာငး်အြဖစ်မဖံွ� �ဖိ�း�ိ�ငေ်တာဘ့�း။

ေလ�ာ။ �ကယင်ါးပငွ့ ်gastrula wm (ပံ� ၄.၃ စငက်ာပ�၊ D)

- Blastula ကိ�ခွြဲခားသတမ်�တ�်ပီးအြခားသေ��သားအဆင့�်�င့ခ်ွြဲခားပါ။
- မ�တစ်�: blastocoel , archenteron (gastrocoel) ��င့ ်blastopore

၄

Emtronic တစ်သ��းအလ�ာ (၃) ခ�ကိ� gastrula မ�ာဖဲွ�စညး်�ပီးတဲေ့နာကမ်�ာမရင့တ်ဲတ့ရိိစ�ာနက်ိ�ရည�်�နး်ပါတယ်
သေ��သား အြဖစ် ။ သေ��သားေလာငး်ဖံွ� �ဖိ�းမ�စ�အတငွး်ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများ��င့က်ိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ�စနစ်များကိ�ဖဲွ�စညး်။ အဆံ�းအားြဖင့်
တစ်သ��းများ��င့အ်ဓိကကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများဖဲွ�စညး်�ပီးြဖစ်ေသာသေ��သားအဆင့။်

ေလ�ာ : �ကကသ်ေ��သား 72 နာရီ (HO)
စြံပ - လ�သ့ေ��သား

-Note: အယငး်သေ��သားအေပ���င့ေ်နရာချထား ဦးေ��ာက ်, ��လံ�း , ကိ�ယလ်ကအ်ဂ� ါဘ�းသးီ , မျကစ်ိ

တရိိစ�ာနသ်ေ��သားေလာငး်သည ် ေလာငး် ၊ န ီဖမ် သိ�မ့ဟ�တ ်သေ��သား ကဲသ့ိ�ေ့သာပံ�စံအမျိ�းမျိ�းသိ�ထ့ပ်မံဖံွ� �ဖိ�းလာလမိ့်မည ်။
ကွြဲပားြခားနားေသာတရိိစ�ာနအ်�ပ်စ�များအတကွေ်နာကထ်ပ်ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�သသိသိာသာကွြဲပားြခားနားသည။် ဥပမာအချိ� �ကိ�ေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားသည။်

၅ က။ ပိ�းေလာငး်။

တရိိစ�ာနမ်ျားစာွတငွသ်ေ��သားေလာငး်သညမ်�ကာမီတငွလ်တွလ်ပ်ေသာသက�်�ိထင�်�ား ေလာငး် ြဖစ်လာသည။် ပိ�းေလာငး်တစ် ဦး ��ြဖစ်�ကသည်
လတွလ်ပ်စာွေရွ�လျား��င့အ်စာေက�းြခငး်��င့မ်�ကာခဏသညမ်ျား၏အရွယေ်ရာက�်ပီးသ�မ�ာလံ�းဝမဆငတ်���ိသညေ်သာစငြ်မင့်
မျိ�းစိတ။် အမျိ�းအစားသိ�မ့ဟ�တအ်တနး်အစားတစ်ခ�စီတငွ ်၄ ငး်၏ကိ�ယပိ်�ငလ်က�ဏာေလာငး်များ��ိေလ�့�ိေသာ်လညး်အနညး်ငယေ်သာေလာငး်ေလာငး်ေလာ
ပံ�စံတစ်မျိ�းထကမ်ကေသာအမျိ�းအစားများ။ အလားတ�ေလာငး်အလားတ�မျိ�း�ိ� းဆိ�လိ�; ��နြ်ပ
အဆိ�ပါ taxa အေတာ်ေလးနးီကပ်စာွဆကစ်ပ်ြဖစ်ေ�ကာငး်။ တရိိစ�ာနအ်�ပ်စ�များစာွတငွေ်လာငး်ေလာငး်ေလာငး်အဆင့မ်ျား��ိသည။်
ဥပမာအချိ� �ကိ�ေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားသည။်

i ။ Planula ေလာငး်။

��ပေဗဒမပါေသာ�ိ�း��ငး်ေသာမျိ�းစံ���ိေသာဘဥဲပံ�ေလာငး်ေလာငး်သည၎်ငး်၏မျက�်�ာြပင�်�င့ဖံ်�းအ�ပ်ထားသည်
ဂျယလ်ငီါး��င့ ်Flatworms အတကွဘ်ံ�လ�ပ်��ားမ�များအတကွ ်cilia

ေလ�ာ: Aurelia planula wm (HO)

ii ။ Nauplius ေလာငး်။

ပ�းတွတဲွဖဲကတ်ွသဲံ�းခ�, မျကလ်ံ�းများ��င့အ်စာေြခအဂ� ါသံ�းခ���င့အ်တ��တဂံိပိ�းေလာငး်။
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၂၉

Nauplii သညပ်�ဇွန�်�င့က်ဏနး်ကဲသ့ိ�ေ့သာ crustaceans များ၏ေလာငး်များြဖစ်သည်
ေလ�ာ : nauplius, barnacle wm (HO)

စာမျက�်�ာ ၃၀

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၃၀

iii ။ Glochidia larva ။

Glochidia သညေ်ရချိ� Clam များ၏ေလာငး်များြဖစ်�ပီး၎ငး်တိ�သ့ညင်ါး၏ပါးဟကမ်ျားအထကိပ်ပါးေကာငမ်ျားြဖစ်သည်
ရင့က်ျကြ်ခငး်��င့အ်နညအ်��စ်များသိ�က့ျ�ပီး freeliving clam များကဲသ့ိ�ဘ့ဝကိ�စတငပ်ါ။ �ကးီမားေသာ 'သာွးများ' ကိ�သတြိပ�ပါ
သ�တိ�က့သ�တိ�ရဲ့ေ့ကာငး်ကငဗိ်�လေ်ြခအ��ငခ်ျိတဆ်ကရ်နအ်သံ�းြပ�သည။်

ေလ�ာ : mussel glochidia wm (HO)

ဃ။ ကျိ�ငး်ေကာင,် ပိ�း, GRUB ��င့ ်tadpoles (HO)

၎ငး်တိ�သ့ညအ်ရွယေ်ရာက�်ပီးသ�များထကအ်ေတာ်ေလးကွြဲပားစာွ�ကည့�်�။ အစာေက�းေသာေလာငး်ဥပမာများြဖစ်သည်
(လပ်ိြပာများ၊ ယငေ်ကာငမ်ျား၊ ပိ�းေတာငမ်ာများ��င့ဖ်ားများအသးီသးီ)

ထန်ိးသမ်ိးထား: Caterpillars, maggots, grubs & tadpoles (HO)

၅ ခ။ Nymphs:

Nymph များသညအ်နညး်ဆံ�းမျိ�းစိတမ်ျား၏အရွယေ်ရာက�်ပီးသ���င့ဆ်ငတ်�သည့�်�နယေ်သာအဆင့မ်ျားြဖစ်သည်
လတွလ်ပ်စာွေနထိ�င�်ပီးေက�းေမးွသည်

ထန်ိးသမ်ိးထား: mayfly, Dragonfly, stonefly, roach nymphs

၅ ဂ။ သေ��သား:

သေ��သားဖံွ� �ဖိ�းမ�အြပငေ်ကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများ (အဆင့ြ်မင့တ်ရိိစ�ာနမ်ျား) သညမ်ရင့က်ျကေ်သာအဆင့က်ိ�ြဖစ်ေပ�ေစသည်
၎ငး်သညအ်ရွယေ်ရာကသ်���င့တ်�ေသာ်လညး်အများအားြဖင့မိ်ခင ်(သိ�မ့ဟ�တပ်�းတွ)ဲ သညလ်ံ�းဝမ�ီခိ�သည်
�ကကဥ်) အာဟာရ��င့က်ာကယွမ်�အတကွ။်

ထန်ိးသမ်ိးထား: misc ေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါသေ��သား
သ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ: လ�သ့ေ��သားဖ�ံဖိွ့�းတိ�းတ
& Models : လ�သ့ေ��သား

စာမျက�်�ာ ၃၁

အချိ� �ေသာတရိိစ�ာန်��င့တ်�ေသာပ�ိ�တကစ်တင့မ်ျား
(စမစ ်& Schenk, Protists; 1 st အခန်း 5; 2 �ကမ်ိေြမာက ်အခန်း 6)

ပ�ိ�တကစ်တင့မ်ျားသညတ်စ်ခ�တညး်ေသာဆလဲ ်(သိ�)့ ကိ�လိ�နေီခတယ်�ကရီတိ�отစ်များြဖစ်သည။် အချိ��ေသာအဖဲွ� ၀ ငမ်ျားသညထ်ိ�လက�ဏာများ��ိသည်
တရိိစ�ာနမ်ျားတငွလ်ညး်ေတွ� ��ိရသည။် ဒဓီာတခ်ွခဲနး်မ�ာတရိိစ�ာနလ်ိ�မျိ�းဆ��ြပသ�ေတကွိ�ပိ�ေကာငး်ေအာငလ်�ပ်ဖိ�င့ါတိ�ေ့လလ့ာလမိ့်မယ်
�ိ�း��ငး်ေသာဘဝပံ�စံများမ�တရိိစ�ာန�်ိ�ငင်ေံတာ်၏မ�လအစကိ�နားလညရ်န။်
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တရိိစ�ာန်��င့တ်�ေသာပ�ိ�တကစ်တိ�များ၏အေထေွထဝိွေသသလက�ဏာများ (ပ�ိ�တိ�အိ�):
ဆလဲသ်က�်�ိအချိ� �ကိ�လိ�နီ
- ဆလဲန်ရံံမ��ိေသာ်လညး်အချိ� �သည ်silica သိ�မ့ဟ�တ ်calcium carbonate (သိ�)့ ေြပာငး်လယွြ်ပငလ်ယွ�်�ိေသာအခွတံစ်ခ�အားထ�တေ်ပးသည်
heterotrophs -mostly
လ�ပ်ေဆာငခ်ျကအ်မျိ�းမျိ�းအတကွအ်ထ�းြပ�ေအာ်ဂဲနစ်��င့အ်တ�များစာွေသာ
- flagella၊ cilia, pseudopodia သိ�မ့ဟ�တေ်ရွ�လျားြခငး်မဟ�တပ်ါ
မတ�ကွြဲပားေသာေနရငး်ေဒသများ၌ေနထိ�င�်ပီးေြမဆလီ�ာတငွေ်ရချိ���င့အ်ဏ� ဝါပံ�စံများပါ ၀ ငသ်ည။်

သ��ပ်ေဆာင�်�င့က်ပ်ပါးပံ�စံများ။

ဓာတခဲွ်ခန်းရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား
- သက�်�ိ��င့ထ်နိး်သမ်ိးထားေသာ protozoa ဥပမာများကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငြ်ခငး်
- အမျိ�းမျိ�းေသာကနမ်ျား၊ ေရကနမ်ျား��င့ြ်မစ်ေရနမ�နာများတငွ ်protozoans များကိ�ခွြဲခားသြိမင�်ိ�ငြ်ခငး်

နမ�နာ
- ��န�်ကားထားသည့အ်တိ�ငး်သက�်�ိ��င့ထ်နိး်သမ်ိးထားေသာအသငး် ၀ ငမ်ျားကိ�ပါခွြဲခားသတမ်�တ�်ိ�ငြ်ခငး်
- ��နြ်ပထားသည့အ်တိ�ငး်ေရွးချယထ်ားေသာေအာ်ဂဲနစ်��င့တ်ညေ်ဆာကပံ်�များကိ�ခွြဲခားသြိမင�်ိ�ငြ်ခငး်
- protozoa ေ���ေသာနညး်လမ်းများကိ�ေဖာ်ြပရန�်ိ�င;် ��ငိး်ယ��ြခငး်��င့၎်ငး်တိ�၏့နညး်လမ်းများ��ငိး်ယ��။

Live Protozoa အတကွ ်Depression Slides ကိ�သံ�းပါ
အကယ၍် လိ�အပ်ပါက“ ေ��း” ရန်“ Detain” ကိ�အသံ�းြပ�ပါ

[၂ မ�တမ်�တအ်ပိ� - အကယ၍် သငသ်ညဤ်ဓာတခ်ွခဲနး်၏ဒ�တယိေြမာကေ်နတ့ငွဆ်��ြပသ�များပါ ၀ ငသ်ည့ေ်ရနမ�နာတစ်ခ�ကိ�သငယ်�ေဆာငလ်ာပါက
ေလက့ျင့ခ်နး်]

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:
သင၏်ဓာတခ်ွခဲနး်အစီရငခ်စံာတငွေ်ဖာ်ြပထားေသာေနရာများသိ�သ့င�်ကည့�်�သည့ပ်�ိ�တိ�ဇိ�းအချိ� �၏ပံ��ကမ်းများကိ�ထည့ပ်ါ။ ��နြ်ပ
organisms နညး်လမ်း၏ေရွ�လျားမ�နညး်လမ်း��င့သ်င၏်ပံ��ကမ်းများေပ�တငွသ်ငြ်မင�်ိ�ငေ်သာမညသ်ည့ေ်အာ်ဂဲနစ်ကိ�မဆိ�တဆံပ်ိကပ်ပါ။

1. အဆိ�ပါ "amoebas" [1 st ထ ွ5-6; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၆-၃]
က။ နဒိါနး်အေ�ကာငး်အရာကိ�ဖတပ်ါ

ခ။ slide: Amoeba proteus (1 st သေဘ�ာသဖနး် 5,26; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 6.13): တိ�က�ိ်�က:် Amoeba SP ။ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 5,26; သေဘ�ာသဖန်

- Amoeba ��ိေအာကေ်ဖာ်ြပပါအေဆာကအ်အံ�များကိ�ခွြဲခားသတမ်�တရ်န ်- �ျ�ကလယိ၊ အစာအာဟာရချိ� �တဲြ့ခငး်၊

ဂ။ အသက�်�ငေ်သာနမ�နာများအတငွး်��ိလ�ပ်��ားမ�များကိ�ေလလ့ာ�ပီးေဖာ်ြပပါ

။ ဤအ�ပ်စ�၏ဆလိ�ကမ်ျား��င့ေ်နထိ�ငေ်သာကိ�ယစ်ားလ�ယမ်ျားကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငသ်ည်

င။ ဆလိ�က ်: Radiolaria wm, Foraminifera wm, Foraminifera strew, ေကျာကြ်ဖစ်��ပ်�ကငး် foraminifera;
-olololarians ��င့ ်foraminiferans အ�ကားခွြဲခား

စာမျက�်�ာ ၃၂

- ၎ငး်တိ�သ့ညလ်ကန်က�်ကးီကျညဆ် ံ၂ မျိ�းကွြဲပား�ကသည။် Radiolaria သည ်silica shell တစ်ခ�တညေ်ဆာကသ်ည။်
Foraminiferans သည ်Calcioum ကာဗွနန်တိအ်ခွကံိ�ေဆာကလ်�ပ်သည။်

2. အဆိ�ပါ "flagellates" [1 st ထ ွ5-1; ၅-၅; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၆-၁]

က။ slide: Euglena wm (1 st သေဘ�ာသဖနး် 5.2; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 6.2)
- Euglena :: flagellum, nucleus, chloroplast ��ိေအာကပ်ါအေဆာကအ် ဦ များကိ�ခွြဲခားသတမ်�တပ်ါ

ခ။ slide : dinoflagellates (2 wm �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 6.5 & 6.6)

ခ။ slide : Trypanosoma gambiense sm (1 st သေဘ�ာသဖနး် 5.3; 2 ။ �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 6.3)

ဂ။ slide : Volvox လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာဇာတစ်င ်wm (1 st သေဘ�ာသဖနး် 5.22)
- အလပံံ�နမ�နာများအြဖစ်ရ��ိ�ိ�ငေ်သာဆလိ�ကမ်ျားကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငသ်ည်

ဂ။ Live : Termites (��ိလ�င)်၊ Volvox sp ။ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 5.22), ေရကနေ်ရ; ြမကပ်ငြ်ပ�တရ်ည်
အထကပ်ါသက�်�ိပစ�ညး်များမ� flagellates ဥပမာများကိ�မ�တမိ်�ိ�ငသ်ည်

3. အဆိ�ပါ "ciliates" [1 st ထ ွ5-2; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၆-၂]

က။ slide: Paramecium wm (1 st သေဘ�ာသဖနး် 5.9; 2 �ကမ်ိေြမာက ်6.9); တိ�က�ိ်�က:် Paramecicum sp ။
- Paramecium တငွေ်အာကပ်ါဖဲွ�စညး်ပံ�များကိ�ခွြဲခားသတမ်�တရ်န ်- macronucleus, micronucleus, pellicle

cilia, ပါးစပ် groove, trichocysts, အစားအစာ vacuoles, ကန်ထ�ိ�က ်vacuoles

ခ။ ဆလိ�က:် Stentor wm, Vorticella wm (1 st သေဘ�ာသဖနး် 5.12; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 6.12); တိ�က�ိ်�က:် Paramecium , Stentor ,
Spirostomum , Vorticella
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- ကိ�ယစ်ားလ�ယမ်ျားကိ� ciliates အြဖစ်အသအိမ�တြ်ပ�ရမည်
ဂ။ ြဖစ်�ိ�ငပ်ါကမညသ်ည့သ်က�်�ိအသငး်ဝငမ်ဆိ�အစာေက�းြခငး်အြပ�အမ�ကိ�ေစာင့�်ကည့ပ်ါ

။ ြဖစ်�ိ�ငလ်�င�်�ိ "ထတိလ်န ့တ်�န ့ြ်ပန"် ကိ�ေစာင့ေ်��ာကမ်ည ်တိ�က�ိ်�က ်: Vorticella (1 st သေဘ�ာသဖနး် 5.12; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 6.12)

င။ ဆလိ�က:် Paramecium fission wm (1 st သေဘ�ာသဖနး် 5.10; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 6.10), Paramecium bursaria conjugation wm
(1 st သေဘ�ာသဖနး် 5,11; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 6.10)
အတကွမ်ျိ�းပာွး၏��စ်ခ�အဓိကအမျိ�းအစားများအ�ကား -Distinguish Paramecium asexual မျိ�းပာွး:

= fission ��င့လ်ငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွး = conjugation

4. အဆိ�ပါ "apicomplexans" သိ�မ့ဟ�တ ်sporozoans [1 st ထ ွ5-2; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၆-၂]

က။ slide: Plasmodium vivax smear (1 st သေဘ�ာသဖနး် 5.8; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 6.8)
- ဘဝ၏သသံရာတငွအ်ဆင့အ်မျိ�းမျိ�းကိ� (သငအ်ဆင့တ်စ်ခ�စီကိ�ေဖာ်ြပရနမ်လိ�အပ်) အသအိမ�တြ်ပ�ပါ
Plasmodium , င�ကဖ်ျားကပ်ပါး

ေနာကထ်ပ်ဓာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာအ�ကြံပ�ချကမ်ျား:

→သက�်�ိနမ�နာများကိ��ကည့ပ်ါ။ သ�တိ�ရဲ့ေ့ရွ �လျား�ိ�ငတ်ဲန့ညး်လမ်း၊ သ�တိ�ဘ့ယေ်လာကေ်���တယ၊် ဘယေ်လာကြ်မနတ်ယဆ်ိ�တာကိ�သတြိပ�ပါ
ေ���ပါ

→သငသ်ညမ်ညသ်ည့�်ိ�တ့ိ�ကေ်က�းေရးလ�ပ်��ားမ�သတထိားမိခဲပ့ါ
→ Live protozoa တငွေ်အာ်ဂဲနး်အမျိ�းအစားေပါငး်မညမ်���ာေတွ� �ိ�ငသ်နညး်။ ြပငဆ်ငထ်ား၌တည၏်

slides?

စာမျက�်�ာ ၃၃

တရိိစ�ာန်�ိ�ငင်ေံတာ်
မျိ�းစိတအ်မျိ�းမျိ�းအေရအတကွအ်ရအ�ကးီဆံ�း�ိ�ငင်သံည ်တရိိစ�ာန်�ိ�ငင်ြံဖစသ်ည်
(Metazoa) ။ တရိိစ�ာနမ်ျားကိ�အလနွက်ွြဲပားြခားနားေသာအရွယအ်စားများ၊ ပံ�စံများ��င့ပံ်�စံအမျိ�းမျိ�းြဖင့က်ိ�ယစ်ားြပ�သည်
"လ�တ့ရိိစ�ာန"် အပါအဝငအ်လနွ�်�ပ်ေထးွ�ပီး�ိ� း��ငး်ပါသည။် တရိိစ�ာနမ်ျားအားလံ�းသည ်multicellular ြဖစ်သည်
heterotrophs ။ တရိိစ�ာနအ်များစ�တငွဆ်လဲမ်ျား��င့အ်လနွ�်�ပ်ေထးွေသာတစ်���းများ��င့က်ိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများအြဖစ်ခွြဲခားထားသည။် သာွးရမည်
အပငမ်ျားတငွတ်စ်���းစနစ်များ��ိ�ပီး�ိ� း��ငး်ေသာအပငမ်ျား��င့မ်ျိ�းပာွးြခငး်ဆိ�ငရ်ာအဂ� ါများ၊ တရိိစ�ာနမ်ျားတငွ�်�ိသည်
ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများ��င့ပီ်ပီကိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ�စနစ်များဖဲွ�စညး်��ပ်ေထးွေသာတစ်���း။ ဆလဲမ်ျား၏သာ။ �ကးီြမတအ်ထ�းြပ���င့်
တစ်သ��းများသညသ်တ� ဝါများအသကတ်ာ၏အေြခခြံဖစ်စ�များကိ�ေဆာငရွ်က�်ိ�ငသ်ည့စ်မ်ွးအားကိ�ြမ�င့တ်ငေ်ပးသည်
ေနရငး်ေဒသများအမျိ�းမျိ�းမ�ဆင့က်ြဲဖစ်စ�မ�ကွမဲျား��င့လ်ိ�ကေ်လျာညေီထမွျားအတကွန်းီပါးအဆမဲအ့ခငွ့အ်လမ်းများ
��င့ပ်တဝ်နး်ကျငအ်ေြခအေနများ။

ေအာကပ်ါအဓိကသငွြ်ပငလ်က�ဏာများကိ�ေဝမ�ြခငး်အားြဖင့တ်ရိိစ�ာန�်ိ�ငင်ေံတာ်၏အဖဲွ�ဝငမ်ျားကိ�ခွြဲခားထားသည ်-

1. multicellular, eucaryotic သက�်�ိ
အဘယသ်�မ�မဆလဲနံ်ရံသိ�မ့ဟ�တက်လိ��ိ�ပလတိ�်�င့ပိ်��ပီး mitochondria ��င့အ်တ�ဆလဲ်
�� ပ်ေထးွေသာတစ�်��းများသိ�ခဲွ့ြခားထားေသာဆလဲမ်ျား - epithelial, connective, muscular, nervous
��ပ်ေထးွေသာကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများ��င့က်ိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါစနစမ်ျားသိ�ခဲွ့ြခား 4. တစ�်��း။
5. heterotrophic အာဟာရ (herbivores, carnivores, saprobes)
(၆) အများစ�သညမ်ျားေသာအားြဖင့ပိ်�မိ�တက�်ကစာွ��ိ�ပီးဇီြဝဖစပ်ျကမ်�သညမ်ညသ်ည့အ်သငး်ဝငမ်ျားထကမ်ဆိ�ပိ�မိ�များြပားသည်

အြခားတိ�ငး်ြပည်
၇။ စမ်ွးအငထ်�တလ်�ပ်ရန်အတကွေ်အာကစ်ဂီျငလ်ိ�အပ်သည်
၈။ အများအားြဖင့အ်ဆ�ီ�င့အ်ဆမီျားအြဖစသ်ိ�ေလ�ာငထ်ားသည်
၉။ လ�အများစ�တိ�သ့ညသ်�တိ�၏့ဘဝသသံရာတစခ်ျိန်ချိန်တငွေ်ရွ �လျားေန�ကသည်
၁၀။ လငိ�်�င့လ်ငိမ်တ�ေသာမျိ�းပွားြခငး် ၊ တရိိစ�ာနမ်ျားသညမ်တ�ကွြဲပားမ�များစာွကိ�ြပသသည်

မျိ�းပာွး။ ေကာငး်စာွဖံွ� �ဖိ�း�ပီးမျိ�းဆကသ်စ်များ��င့အ်တ�အချိ� �ေသာ။
11. အများဆံ�း တစ်ခ�အပါအဝင ်အေတာ်ေလး��ပ်ေထးွဖံွ� �ဖိ�းမ�ဆိ�ငရ်ာအဆင့�်�ိသည်

သ�တိ�သ့ေ��သားသိ�မ့ဟ�တ ်larv ဇာတစ်ငသ်�တိ� ့ zygote ကေနအရွယေ်ရာကမ်�တိ�းတကအ်ြဖစ်
၁၂. လ�အများစ� တိ�သ့ညသ်�တိ�၏့ေနရငး်ေဒသအတငွး်သ�တိ�၏့��ငသ်နရ်ပ်တညေ်ရးကိ�ြမ�င့တ်ငရ်န ်မ�တေသာအေသးစတိက်ျေသာအြပ�အမ�များ��ိသည်

တရိိစ�ာန�်ိ�ငင်တံငွက်ွြဲပားေသာ ၃၆ မျိ�း��ိသည။် ၎ငး်အမျိ�းအစားအများစ�မ�ာတစ်မျိ�းတညး်သာ��ိသည်
မျိ�းစိတအ်နညး်ငယသ်ာ��ိေသာ်လညး်အြခားတရိိစ�ာနမ်ျား��င့က်ာွြခားမ�မ�ာ၎ငး်တိ�အ့ား၎ငး်တိ�က့ိ�ယပိ်�င“် အမျိ�းအစား” ကိ�ေပးသည။်

အထကတ်ငွအ်များဆံ�း၊ အသံ�းအများဆံ�းသိ�မ့ဟ�တမ်�တမိ်ေလာကေ်သာတရိိစ�ာနအ်�ပ်စ�အချိ� �ကိ�ေဖာ်ြပထားသည။်
��ပ်ေထးွတိ�းြမ�င့�်ိ�ငရ်နအ်တကွအ်�ကမ်းဖျငး်ခွြဲခား။ အ�ိ�း��ငး်ဆံ�းတရိိစ�ာနမ်ျား, ေရြမ��ပ်, ပငမ်ကျင့်
တစ်���းများသိ�မ့ဟ�တက်ိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများ��ိြခငး်၊ အ��ပ်ေထးွဆံ�းသတ� ဝါများ၊ ေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများသညအ်ေသးစိတက်ျကျဖံွ� �ဖိ�း�ပီးြဖစ်သည်
ကိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ���င့က်ိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ�စနစ်များ။ သငက်ိ�ယတ်ိ�ငေ်အာကပ်ါ phyla ��င့ရ်ငး်��းီက�မ်းဝငအ်သအိမ�တြ်ပ��ိ�ငပ်ါ
တစ်ခ�ချငး်စီမ�ကိ�ယစ်ားလ�ယမ်ျား။

တရိိစ�ာနမ်ျားကိ�အမျိ�းအစားခွြဲခားရန�ိ်�း��ငး်ေသာနညး်လမ်းမ�ာ ေကျာ�ိ� းမ့ဲသတ� ဝါများ ( ေကျာ�ိ� းမ့ဲသတ� ဝါများ ) ��င့ ်ေကျာ�ိ� း��ိသတ� ဝါများြဖစသ်ည်
(= ေကျာ�ိ�း��င့အ်တ�တရိိစ�ာနမ်ျား) ။ ေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများသညလ်�အများစ�အတကွအ်က�မ်းတဝငအ်��ိဆံ�းတရိစ�ာနမ်ျားြဖစ်သည။် သတြိပ�ပါ
က���◌ပ််တိ�အ့ေနြဖင့တ်ရိိစ�ာနမ်ျိ�းစိတအ်များစ�သညေ်ကျာ�ိ�းမဲသ့တ� ဝါများြဖစ်�ပီးေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများကိ�တစ်ခ�တညး်တငွသ်ာေတွ� ��ိရသည်
တရိိစ�ာန၏်အမျိ�းအစား။
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၃၃

စာမျက�်�ာ ၃၄

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၃၄

အဆိ�ပါ အဓိက တရိိစ�ာနမ်ျား phyla:

Phylum: Porifera [ေရြမ��ပ်များ]

Phylum: Cnidaria [ဂျယလ်�ီ�င့သ်��ာ]

Phylum: Platyhelminthes [Flatworms]

Phumum : Nematoda [အဝိ�ငး်သ�တမ်ျား]

Phumum: Rotifera [ဘးီတရိိစ�ာနမ်ျား]

Phylum: Mollusca [Molluscs]

Phylum: Annelida [အပိ�ငး်အစများတေီကာငမ်ျား] ေကျာ�ိ� းမ့ဲသတ� ဝါ
Phylum: Arthropoda [Arthropods] (ေကျာ�ိ�းမဲသ့တ� ဝါများ)

Trilobita
Chelicerata (ပင့က်�၊ ကငး်�မီးေကာက)်
Crustacea [ေကျာကပ်�စနွ,် ကဏနး်, crayfish, ပ�စနွ]်

Uniramia [centipedes, millipedes, အငး်ဆကပိ်�းမ �ား]
Phylum: Echinodermata [Echinoderms]
Phylum: Chordata [Chordates]

Agnatha (lampreys, hagfish)
Chondrichthyes (ငါးမနး်��င့ေ်ရာငြ်ခည)်
Osteichthyes (အသညး်ငါး)

က�န်းေနေရေနသတ� ဝါများ (ဖားများ၊ သမငဒ်ရယ)် ေကျာ�ိ� း��ိသတ� ဝါ
ပကတ် လယီာ (ေ�မ၊ အမ်ိေြမ�ာင၊် လပ်ိ) (ေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများ)
Aves (င�ကမ်ျား)
�ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ (�ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ)

စာမျက�်�ာ ၃၅

အသံ�းများေသာတရိိစ�ာန် taxa များအတကွေ်သာခ့ျက်
များေသာအားြဖင့ေ်တွ�ရေသာတရိိစ�ာနမ်ျားကိ�သ�တိ�၏့အမျိ�းအစား��င့ပ်ငအ်တနး်ထတဲငွခ်ွြဲခားသတမ်�တရ်နအ်လနွလ်ယွက်�သည်
သာနမ�နာ၏အဓိကြပငပ်သိ�မ့ဟ�တသ်သိာြပညတ်ငွး်ေရးဝိေသသလက�ဏာများအချိ� �ကိ�သာအသံ�းြပ�ြခငး်အားြဖင့။် အများစ�မ�ာ
သငေ်ရွးချယမ်���င့အ်တ�တငြ်ပ ရေသာ dichotomous ေသာ ့ကိ� အသံ�းြပ�၍ ေဖာ်ထ�တြ်ခငး်ကိ�ြပ�လ�ပ်သည ်။ ရလဒမ်ျား
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ေရွးချယမ်�တစ်ခ�စီသညသ်င့အ်ားေရွးချယမ်�အသစ်တစ်ခ�သိ�သ့င�်�န�်ကားသည။် သငျသ�ျသငျ�ေ�လျာေသာေရာက�်�ိလာသညအ်ထလိ�ပ်ငနး်စ�ကိ�ဆကလ်က်တကန်ွး ။ သိ�ေ့သာ်မညသ်ည့ေ်သာခ့ျကက်ိ�မဆိ�အသံ�းြပ�ေသာအခါ၎ငး်သည၎်ငး်၏ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားကိ�သတြိပ�ရမည။် ၏ကန ့သ်တဘ်ာေတလွ�ပ်ေနလဲ
ေအာကက်ေသာလ့ား။

၁ က ။ ခ��ာကိ�ယသ်ညေ်သးငယေ်သာအေပါကမ်ျား၊
တစ်ခ�သိ�မ့ဟ�တတ်စ်ခ�ထကပိ်�ေသာ�ကးီမားေသာအဖွင့ ်... .. Phylum Porifera

၁ ခ ။ အထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားသည့အ်တိ�ငး်မဟ�တပ်ါကအေပါကမ်ျားပါ��ိလ�င၎်ငး်တိ�သ့ညအ်များအားြဖင့အ်ချိ�းအစားညမီ�မ� (၅) တနး်��င့အ်များအားြဖင့အ်စာေ
ေကျးရွာအ�ပ်စ� ... .. 2

၂ က ။ radial သိ�မ့ဟ�တ ်biradial symmetry ��င့အ်တ�ခ��ာကိ�ယ ်... .. 3
၂ ခ ။ ��စ် ဦး ��စ်ဖက ်symmetry ��င့အ်တ�ခ��ာကိ�ယ ်... .. 10

၃ က ။ ကိ�ယခ်��ာအစိတအ်ပိ�ငး်များသညေ်ပျာေ့ပျာငး်။ gelatinous၊ cylindrical သိ�မ့ဟ�တထ်းီပံ�သိ�မ့ဟ�တတ်စ်ခါတစ်ရံလံ�းဝနး်ေသာကိ�ယခ်��ာအစိတအ်ပိ�ငး်များြဖ
များေသာအားြဖင့ ်၄၊ ၆၊ ၈ တိ�၏့ကွြဲပားြခားနားမ�များမ�ာ .. Phylum Cnidaria ... .. 4

၃ ခ ။ ကိ�ယခ်��ာသညမ်ျားေသာအားြဖင့မ်ာေ�ကာ။ ဆ�းများသိ�မ့ဟ�တသ်ားေရအေရြဖင့၊်
branched tentacles, �ပနေ်ြခတနး်များပံ�မ�နအ်ားြဖင့ြ်မင�်ိ�င ်... .. 7

၄ က ။ ခ��ာကိ�ယ၏် gelatinous, ထးီသိ�မ့ဟ�တေ်ခါငး်ေလာငး်ပံ� ... .. 5
၄ ခ ။ ခ��ာကိ�ယဆ်လငဒ်ါ��င့အ်တ�ပါးစပ်ကိ�ဝိ�ငး်ရံထားသည်

အလနွေ်သးငယေ်သာကိ�လိ�နေီခတ�်�င့ေ်ကျာကက်ဲသ့ိ�ေ့သာသိ�မ့ဟ�တသ်ားေရကဲသ့ိ�လ့�ိ� � ဝ�ကခ်ျကမ်ျား၌ embedded ... .. 6

၅ က ။ ေသးငယေ်သာအဏ��ကည့မ်�နေ်ြပာငး်များမ� ၄ ခ�သိ�မ့ဟ�တ ်၈ ခ�သညက်ိ�ယထ်ည၏်ဗဟိ�မ�ထကွလ်ာေသာ… Class Class Hydrozoa
၅ ခ ။ �ကးီမားေသာတခါတရံတငွ ်scalloped margines ��င့အ်တ�တ�းေြမာငး်များ ... .. Class Scyphozoa

၆ က ။ များေသာအားြဖင့စ်က�ံ်�ကဲသ့ိ�က့ိ�လိ�နစိီမျးအတကွဏ်�မ�ခ��ာကိ�ယေ်သးငယတ်ဲ ့... .. အတန်းအစား Hydrozoa
၆ ခ ။ အများ�ကးီပိ��ကးီေသာ, tentacles ၏လကစ်ပ်ွမ�ကာခဏြပနလ်ည�်�ပ်သမ်ိးေပးရနသ်ိ�မ့ဟ�တအ်လယွတ်က�မြမင�်ိ�င ်... ... အတန်းအစား Anthozoa

၇ က ။ လကမ်ျားမ��ိေသာခ��ာကိ�ယ၊် တစ်ခါတစ်ရံပါးလ�ာေသာေပျာေ့ပျာငး်ေသာ“ အသားအေရ” သိ�မ့ဟ�တတ်ငး်ကျပ်ေသာအ�ိ�းစ�မဟ�တဘ်ကဲိ�ယခ်��ာ��ိခယဲ�းေ
သားေရ��င့ေ်ြပာငး်လယွြ်ပငလ်ယွန်ရံံ ... .. 8

၇ ခ ။ အလယဗ်ဟိ�မ�လကေ်မာငး်မ�ထကွလ်ာသည့လ်ကေ်မာငး်��င့အ်တ�ခ��ာကိ�ယသ်ညပ်ါးလ�ာေသာဖံ�းအ�ပ်ထားေသာမာေကျာေသာအ�ိ�းစ�မ��ိ
��းညံေ့သာအသားအေရ ... 9

၈ က ။ မျက�်�ာြပငမ်�ေရွ�လျားေရွ�လျားေကျာ�ိ�း��င့အ်တ�ခ��ာကိ�ယလ်ံ�းသိ�မ့ဟ�တြ်ပားြပား disc ကိ� ... .. Class Echinoidea
၈ ခ ။ တ ဦး တညး်အဆံ�းမ�ာ tentacles အခက�်�င့အ်တ���ညလ်ျားသားေရ, sac ကဲသ့ိ�ခ့��ာကိ�ယ ်... .. Class Holothuroidea

၉ က ။ လကန်ကသ်ညအ်လယဗ်ဟိ� 'disc' မ�ခ�တယ်��ပီးမညသ်ည့ေ်နရာတငွမ်ဆိ� groove သိ�မ့ဟ�တ�်ပနေ်ြခေထာကမ်ျားမ�မြမင�်ိ�ငပ်ါ
လကန်က ်... .. အတန်း Ophiuroidea

၉ ခ ။ အလယပိ်�ငး်fromရိယာမ�လကန်ကမ်ျားသသိသိာသာမချညေ်��ာငပ်ါ
လကန်က၏်မျက�်�ာြပင ်... .. အတန်းအစား Asteroidea

စာမျက�်�ာ ၃၆

၁၀ က ။ အ�ိ�း��င့ ်/ သိ�မ့ဟ�တအ်�ိ�း��များအပါအ ၀ ငအ်တငွး်��ိအ�ိ�းစ���င့က်ိ�ယထ်ည၊်
ဦး ေခါငး်အနးီ��ိတစ် ဦး ချငး်စီအြခမ်းအေပ� gill အလျားလိ�ကအ်ေပါက၏် 5 သိ�မ့ဟ�တ ်6 ကွြဲပားအားလံ�းအတကွ�်�င့အ်တ�ခ��ာကိ�ယ ်... .. 32

၁၀ ခ ။ မညသ်ည့က်ွြဲပားြခားနားေသာအတငွး်ပိ�ငး်အ�ိ�းစ�၊ မ�ကွြဲပားေသာ ဦး ေခါငး်ခွသံိ�မ့ဟ�တေ်ကျာ�ိ�းမ��ိပါ။ 11

၁၁ က ။ ခ��ာကိ�ယသ်ယွလ်ျအဘယသ်�မ�သသိာ segments များ��င့အ်တ� wormlike သိ�မ့ဟ�တ ်leaflike မ��ိ shell ကိ���င့မ်�မ appendages ... .. 12
၁၁ ခ ။ ကိ�ယခ်��ာသညအ်ထကက်ဲသ့ိ�မ့ဟ�တဘ် ဲworm ��င့တ်�လ�ငထ်ိ�ေ့နာက ်appendages သိ�မ့ဟ�တအ်စိတအ်ပိ�ငး်များသိ�မ့ဟ�တ�်�စ် ဦး စလံ�း ... .. 17

၁၂ က ။ ခ��ာကိ�ယက်ြပားေနတယ၊်   ��တက်ေနတိ�းချဲ�ေနတဲ ့proboscis … .. Phylum Platyhelminthes … 13
၁၂ ခ ။ ခကခ်ေဲသာ cuticle ဖံ�းလ�မ်း Cross-section အတကွခ်��ာကိ�ယဆ်လငဒ်ါ ... .. 15

၁၃ က ။ ကိ�ယခ်��ာ��ညလ်ျားေသာဖဲ�က�ိးကဲသ့ိ��့ �င့ပံ်�အပိ�ငး်အစများ, သမငဒ်ရယအ်ဆံ�းမ�ာပိ��ကးီလာ�ပီ��င့အ်တ� segmented
ချိတ�်�င့ ်/ သိ�မ့ဟ�တ�်ိ�စိ့�အ့တ�ပ�းတွဖိဲ�ငက်ိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ�အဆံ�းသတ ်... .. Class Cestoda

၁၃ ခ ။ ခ��ာကိ�ယအ်ထကတ်ငွ�်�ိသကဲသ့ိ�ပ့ါးစပ်��င့အ်စာေြခလမ်းေ�ကာငး်လက�်�ိ ... 14

14a ။ တခါတရံတငွခ်ျိတမ်ျား��င့ပ်ါးစပ်တစ်ဝိ�က�်�င့လ်မ်း၏သံ�းပံ�တစ်ပံ�ခန ့ပ်ါေသာပတပ်တလ်ည�်�ိအစာများ��ိသည်
ခ��ာကိ�ယ,် ခ��ာကိ�ယမ်�ကာခဏအရွက�်�င့တ်�ပံ�သဏ္in ◌ာန် ... .. အတန်းအစား Trematoda

၁၄ ခ ။ တယွက်ပ်ေနေသာကိ�ယအ်ဂ� ါများမ��ိ၊ တစ်ခါတစ်ရံတငွ�်တဂံိေခါငး်၊ တစ်ခါတစ်ရံမျကလ်ံ�း��စ်လံ�းေတွ�ရသည။် အတန်း
သခွားသးီ

၁၅ က ။ ခ��ာကိ�ယအ်ေတာ်ေလးပါးလ�ာ�ပီးကျ�းေြမာငး်ေသာ၊ ပါးစပ်၊ မ�ကာခဏ '��တခ်မ်း' ��င့ ်/ သိ�မ့ဟ�တေ်ဆးထိ�း�ပတ ်'သံ�းစကတြ်ဖင့က်ိ�ငထ်ားသည်
anterior အဆံ�း, တရိစ�ာန၏်တစ် ဦး ချငး်စီအြခမ်းအေပ� cuticle မ�တဆင့ ်'' ��စ် ဦး ��စ်ဖကလ်ိ�ငး်များ '' ြမင�်ိ�င ်... Phylum
Nematoda
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၁၅ ခ ။ အထကမ်သကဲသ့ိ� ့ ... .. 16
၁၆ က ။ ခ��ာကိ�ယအ်လနွ�်�ညလ်ျားကျ�းေြမာငး်မ�ကာခဏကွ�ိင,် မ�ကာခဏေမ�ာငမိ်�ကအ်နအီေရာင,် 2 သိ�မ့ဟ�တ ်3 ��င့အ်တ�သမငဒ်ရယအ်ဆံ�း

တမ်ိများ။ Phylum Nematomorpha
၁၆ ခ ။ ခ��ာကိ�ယဟ်ာတိ�ေတာငး်�ပီးကျယြ်ပန ့ပ်ါတယ။် ပါးစပ်ဟာ spiny proboscis နဲပ့ါ။ … Phylum Acanthocephala

၁၇ က ။ ေသးငယေ်သာကိ�ယခ်��ာသယွလ်ျသည့က်ိ�ယထ်ညက်ိ�ေဘးတိ�က�်�င့ ်caudal အေတာငမ်ျားြဖင့ပံ်�ေဖာ်ထားသည်
ပ�တးီေစ�့�င့ေ်ကျာ�ိ�း ... ..Phylum Chaetognatha

၁၇ ခ ။ အထကတ်ငွမ်သကဲသ့ိ� ့ ... 18

၁၈ က ။ ေပျာ�့�င့ ်unsegmented ခ��ာကိ�ယအ်ချိ� �သညတ်ဦးတညး်သိ�မ့ဟ�တထ်ိ�ထကပိ်�ခွ ံsecrete ြဖစ်�ိ�ငသ်ည ်... .. 19
၁၈ ခ ။ ခ��ာကိ�ယက်ျိနး်ေသ��င့အ်တ�သိ�မ့ဟ�တအ်တ�တွထဲားေသာ appendages ... .. မ��ိဘတဲခါတရံ wormlike, segmented 25

၁၉ က ။ ြပငပ်တငး်ကျပ်ေသာအဖံ�းများမပါ��ိေသာေပျာေ့ပျာငး်ေသာခ��ာကိ�ယ ်... 20
၁၉ ခ ။ ခ��ာကိ�ယေ်ပျာေ့ပျာငး်ြခငး်��င့ ်unsegment ��င့လ်ံ�းဝသိ�မ့ဟ�တတ်စ်စိတတ်စ်ပိ�ငး် 1or 2 ခွအံားြဖင့ပ်�းတွသဲိ�မ့ဟ�တအ်ေပ� ဖံ�းလ�မ်း

အများအြပားြပားအားြဖင့ ်dorsal မျက�်�ာြပင ်... .. 21

၂၀ က ။ ပါးစပ်ကိ�ဝနး်ရံထားေသာလကမ်ျား��င့ ်tentacles များြဖင့မ်ျကစိ်�ကးီ�ကးီြဖင့�် �းညံေ့ပျာေ့ပျာငး်ေသာခ��ာကိ�ယ�်�င့်
ဦး ေခါငး်မ�ကျယြ်ပန ့ေ်သာေြပာငး်လယွြ်ပငလ်ယွသ်ိ�မ့ဟ�တမ်ာေကျာေသာ endoskeleton ��ိ�ိ�ငသ်ည။် Phylum Mollusca, Class
Cephalopoda

20b ။ tentacles ��စ်ခ�အားလံ�းအတကွပ်ါဝငသ်ညက်ွြဲပားေခါငး်ကိ���င့အ်တ�ေပျာ ့worm ကဲသ့ိ� ့ unsegmented ခ��ာကိ�ယ ်... .. Phylum
Mollusca, အတန်းအစား gastropods

စာမျက�်�ာ ၃၇

၂၁ က ။ တစ်ခ�တညး် shell ကိ���င့အ်တ�တရိိစ�ာန ်...... ၂၂
၂၁ ခ ။ ခွ ံ(၂) ခ�ထကမ်ကေသာတရိစ�ာနမ်ျား ... ။ ၂၃

၂၂ က ။ Shell tubular၊ ေြဖာင့သ်ိ�မ့ဟ�တအ်နညး်ငယေ်ကးွေကာကက်ာ��စ်ဖကစ်လံ�းတငွဖွ်င့�်ိ�ငသ်ည။် Phylum Mollusca, Class
ေကျာကစ်မ်ိး

၂၂ ခ ။ Shell များေသာအားြဖင့ ်coiled, spiral သိ�မ့ဟ�တ ်tentlike, ကွြဲပားသည့ ်ဦး ေခါငး်တစ်ခ�သိ�မ့ဟ�တ�်�စ်ခ�တွအဲငတ်ာနာ��င့အ်နကေ်ရာင၊် ေမ�ာငမိ်�ကေ်ရာင�်�ိသ
ပါးစပ်အတငွး်��ိ radula ေရည�မိျားကိ�ြခစ်ရာအသံ�းြပ�ခဲသ့ည။် .. Phylum Mollusca, Class Gastropoda

၂၃ က ။ အခွ�ံ�စ်ခ� (အဆိ��့�င)် ြဖင့ဖံ်�းအ�ပ်ထားေသာတရိိစ�ာနလ်ံ�းဝ .. ၂၄
၂၃ ခ ။ Shell တငွ ်dorsal ြပား ၈ ခ�ပါ ၀ င�်ပီးအချိ� �ေသာဝတ�ံ်�များတငွ ်ventrally သားေရဝတလ်ံ�ြဖင့ဝိ်�ငး်ရံထားသည်

သမံဏြိပားများကိ�အြပည့အ်ဝဖံ�းအ�ပ်။ ဖံ�းကယွထ်ားသည။် .. Phylum Mollusca, Class Polyplacophora

၂၄ က ။ တရိစ�ာန�်�စ်ခ�လံ�း (အဆိ��့�င)် (dorsal ��င့ ်ventral) ��စ်ခ�လံ�းပါဝငသ်ည။် ပံ�မ�နအ်ားြဖင့ ်ventral shell ြဖစ်သည်
ပိ��ကးီတဲ,့ ��ညလ်ျားအည�ာပ�းတွမဲ�အတကွအ်ခွ၏ံပတ� ာမျက�်�ာြပငထ်ကဲတိ�းချဲ�, ဒါမ�မဟ�တေ်ပျာတ့စ်���းလ�င်
အည�ာထကွသ်ာွးသည့ေ်နရာတငွထ်င�်�ားေသာအေပါကတ်စ်ေပါက�်�ိသည။် Phylum Brachiopoda

၃၀ ခ ။ ��စ် ဦး ��စ်ဖကအ်ခွ ံ(အဆိ��့�င)် ကပ�းတွတဲရိိစ�ာနြ်ပည့စံ်�ညာဘက�်�င့ ်ligamentous ပတ� �ပ�းတွဲ
ဘယဘ်ကတ်ွပဲါးဟက,် အခွ�ံ�စ်ခ�အ�ကားကေနထကွတ်ိ�းချဲ� �ိ�ငထ်�ထ��ကကသ်ားေြခလျင,် အဘယသ်�မ�မထ�
ပ�းတွမဲ�အဘိ�အ့ေပမယ့ပ်�းတွမဲ�အတကွေ်ြမာကြ်မားစာွပါးလ�ာေသာခိ�ငမ်ာတဲ ့threadlike အမ�ငမ်ျားက ... .. Phylum
Mollusca, Class Bivalvia ။

၂၅ က ။ ခ��ာကိ�ယ ်wormlike ��င့မ်ညသ်ည့ ်segments များေပ�တငွ ်appendages ��ိပါက၎ငး်၏အ��ညတ်စ်ေလ�ာက ်segmented
၎ငး်တိ�သ့ညတ်ိ�။ ခတ�်ိ�ငေ်သာပံ�သဏ္and◌ာန�်�ိ�ပီး“ ပ�းတွ”ဲ ေနာကဆ်ကတ်ွမဲျားမဟ�တပ်ါ။ … Phylum Annelida … 26

၂၅ ခ ။ အပိ�ငး်တစ်ခ�စီပတ ်၀ နး်ကျငတ်ငွတ်ငး်ကျပ်ေသာြပားများြဖင့ဖံ်�းအ�ပ်ထားေသာအပိ�ငး်အစအချိ� �သညတ်ွဖဲကထ်ားေသာအစိတအ်ပိ�ငး်များြဖစ်သည်
ပ�းတွေဲနာကဆ်ကတ်ွ ဲ... .. Phylum Arthropoda ... .. 28

၂၆ က ။ အစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�စီသည ်flaplike appendages များ��င့ထ်င�်�ားြပတသ်ားေသာ (stasae) ��င့်
ေကျာ�ိ�း ... .. အတန်းအစား Polychaeta

၂၆ ခ ။ အပိ�ငး်တစ်ခ�ချငး်စီကိ� appendages သိ�မ့ဟ�တထ်င�်�ားေသာေကျာ�ိ�းမပါဘ ဲ... .. 27

၂၇ က ။ တရိိစ�ာန၏်အဆံ�းတစ်ခ�ချငး်စီတငွသ်ိ�မ့ဟ�တတ်စ်ခါတစ်ရံတငွအ်နညး်ငယသ်ာသသိာအစိတအ်ပိ�ငး်များ��င့အ်တ�ခ��ာကိ�ယ်
ေနာကဘ်ကအ်ဆံ�း၊ မျကလ်ံ�းတစ်စံ�သညေ်�� �ဆံ�းတငွြ်မင�်ိ�ငသ်ည။် Class Hirudinea

၂၇ ခ ။ အဘယသ်�မ�မပစ��ပ�န ်suckers မ��ိေနာကဆ်ကတ်ွမဲျား, အချိ��ေကျာ�ိ�းပစ��ပ�နေ်ပမယ့ေ်ပ�ေပ�ထငထ်ငမ်ြဖစ်ေစရနြ်ဖစ်�ိ�ငသ်ည ်... .. အတန်း
Oligochaeta

၂၈ က ။ တွဖဲကေ်နာကဆ်ကတ်ွမဲျားကိ�ေဆာငေ်သာအများအြပားဆငတ်� segments များပါဝငသ်ညဟ်�ပငစ်ည�်�င့အ်တ�ခ��ာကိ�ယ ်elongated,
တွဖဲကမ်ျကစိ်��င့အ်ငတ်ာနာတရံ��င့အ်တ� ဦး ေခါငး် ... .. 29

၂၈ ခ ။ ခ��ာကိ�ယအ်ထကသ်ကဲသ့ိ� ့ ... .. 30

၂၉ က ။ ေြခေထာက�်�စ်ေချာငး်စီပါေသာခ��ာကိ�ယအ်ပိ�ငး်အစများ… .. Class Diplopda
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၃၇

၂၉ ခ ။ ေြခေထာကတ်စ်ေချာငး်စီပါေသာခ��ာကိ�ယအ်ပိ�ငး်အစများ၊ထင�်�ားေသာ "အဆပ်ိခံ�း" ... .. Class Chilopoda

၃၀ က ။ ခ��ာကိ�ယက်ိ�အများအားြဖင့သ်ံ�းပိ�ငး်ခွထဲားတယ ်- ေခါငး်၊ ရငေ်ခါငး်၊ ဝမ်းဗိ�က၊်
မျကလ်ံ�းတစ်လံ�း��င့အ်ငတ်ာနာတစ်စံ�၊ ရင ်ေခါငး်ေပ� တငွေ်ြခေထာကသ်ံ�းခ�ေလ�ာကေ်နေသာ… Subphylum
Hexapoda

၃၀ ခ ။ ခ��ာကိ�ယက်ိ�အဓိကအပိ�ငး်��စ်ပိ�ငး် - မျကစိ်၊ ပါးစပ်��င့ေ်ြခေထာကမ်ျား��င့ ်cephalothorax ��င့ခ်ွထဲားသည်
thorax ... .. 31

စာမျက�်�ာ ၃၈

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၃၈

၃၁ က ။ များေသာအားြဖင့�်ကးီမားေသာြဒပ်ေပါငး်များြဖစ်ေသာမျကလ်ံ�း��စ်စံ�ပါ ၀ ငသ်ည်
cephalothorax အေပ�လမ်းေလ�ာက ်appendages 4 ေကျာ်ေကျာ်��င့လ်ညး်အေပ� appendages
ဝမ်းဗိ�က ်... .. Subphylum Crustacea

၃၁ ခ ။ အငတ်နီာမ��ိပါ၊ cephalothorax အေပ�ေြခေထာကေ်လးခ�ေလ�ာကသ်ာွးသည။် .. Subphylum Chelicerata

၃၂ က ။ အေ�ကးခွမံျား��င့အ်တ�ပါ ၀ ငသ်ည့ေ်ရေနသတ�  ၀ ◌ါများ၊ ေတာင့တ်ငး်။ ေရွ�လျား�ိ�ငေ်သာအေတာငမ်ျားြဖင့ခ်��ာကိ�ယ ်... 33
၃၂ ခ ။ အထကတ်ငွမ်သကဲသ့ိ� ့ ... .. 35

33a ။ ေရေနမျိ�းစိတ ်closable ေမး�ိ�းမ��ိဘပဲါးစပ်, ခ��ာကိ�ယေ်ပ�တငွအ်ဘယသ်�မ�မ paird ယပ် ... အတန်းအစား Agnatha
၃၃ ခ ။ ေရေနမျိ�းစိတမ်ျားေသာအားြဖင့အ်ယပ်��စ်ခ�အားလံ�းအတကွအ်တ� closable ေမး�ိ�း��င့အ်တ�ပါးစပ် ... .. 34

34a ။ ေရေနသတ� ဝါများ, အ�ိ�း��အ�ိ�းစ�, ပါးစပ် ventral, placoid သိ�မ့ဟ�တသ်ာွးကဲသ့ိ�ေ့သာအေ�ကးခွသံိ�မ့ဟ�တမ်�အေ�ကးခွ,ံ 5
ဦးေခါငး်အနးီထင�်�ားတဲ ့Gill အလျားလိ�ကအ်ေပါက ်7 အားလံ�း, paird ယပ်သာအနညး်ငယ ်moveable မ� ... .. အတန်းအစား
Chondrichthyes

၃၄ ခ ။ ေရေနသတ� ဝါများ၊ များေသာအားြဖင့အ်�ိ�းစ�များ��င့လ်ညး်ေကာငး်၊
ဘိ�န ီoperculum ြဖင့ဖံ်�းလ�မ်းပါးဟကမ်ျားအတကွတ်စ်ခ�တညး်အဖွင့,် ��စ် ဦး စလံ�းေတာငယ်ာလတွလ်ပ်စာွေ��� ... ... အတန်း
Osteichthyes

35a ။ အနညး်ဆံ�းအချိ� �ေဒသများ��ိအေ�ကးခွမံျား… .. 36
၃၅ ခ ။ အေ�ကးခွမံ��ိဘအဲေရြပား… .. 37

36a ။ တစ်ခါတစ်ရံအသညး်ေရာငြ်ပားများ၊ ေြခလကမ်ျား��င့မ်ျားေသာအားြဖင့ဖံ်�းအ�ပ်ထားေသာအေရြပား၊
ေြခေချာငး်သိ�မ့ဟ�တေ်ြခလကအ်ဂ� ါ ၅ ေချာငး် မ��ိ၍ အဆ�တမ်ျား၊ ပါးဟကမ်ျားမဟ�တပ်ါ။ Class Reptilia

၃၆ ခ ။ အေရြပားအများစ�သညအ်ေမးွများ၊ ေြခေထာကမ်ျားေပ�တငွသ်ာဖံ�းအ�ပ်ထားသည။်
horny ��တသ်းီ ... .. အတန်းအစား Aves

၃၇ က ။ များေသာအားြဖင့သ်ားေမးွများြဖင့ဖံ်�းအ�ပ်ထားေသာအေရြပားတငွအ်ချိ� �ေသာဆပံငမ်ျား၌အလနွ�်�ားပါးေသာ်လညး်၊
ေခ�း၊ ေရန�ံ�င့ရ်နံ�့�ိေသာဂလငး်များ၊ �ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ ငယရွ်ယေ်သာကေလးငယမ်ျားအား�ိ�ထ့နိး်ရနအ်မျိ�းသမီးများ။ Class Mammalia

၃၇ ခ ။ အဝတအ်ချညး်စညး်အသားအေရ (အဘယသ်�မ�မေ�ကးခွ,ံ အေမးွသိ�မ့ဟ�တအ်ေမးွ), မ�ကာခဏစိ�ထိ�ငး်ေသာသိ�မ့ဟ�တ ်slimy, တခါတရံတငွေ်ြခာကေ်သွ
က�န်းေနေရေနသတ� ဝါများ

စာမျက�်�ာ ၃၉

နာမည:် ________________________
တရိိစ�ာန် Phyla ေဖာ်ထ�တြ်ခငး်

သင့အ်တကွေ်ပးေသာကွြဲပားြခားနားေသာတရိိစ�ာနမ်ျားကိ�ခွြဲခားသတမ်�တရ်နေ်ပးသည့ေ်သာက့ိ�သံ�းပါ။ ေအာကပ်ါဇယားကိ�ြဖည့ပ်ါ။ ကိ�သံ�းပါ
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၃၉

ဘံ�နာမကိ�အမ�ီ��ာေဖွတရိိစ�ာနခ်ွြဲခားလမ်း��န။် ဓာတခ်ွခဲနး်အဆံ�း၌ဤစာရွကက်ိ�ဖွင့ပ်ါ။

အဆကမ်ြပတအ်သံ�းြပ�ခဲသ့ည်
တရိိစ�ာန်ခဲွြခားသတမ်�တဖိ်� ့ ဖိလစ်

ေခါငး်စ�
သိ�မဟ�တအ်တန်းအစား (စာရငး်သငွး်လ�င)်

လ�အသံ�းအများဆံ�းအမည်
Taxon ၏

နမ�နာ
#

1b → 4b → 7a → 8a Echinodermata Asteroidea �ကယင်ါးပတွ်

၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၉

၁၀

စာမျက�်�ာ ၄၀

အချိ� �ေသာအသံ�းများေသာေရချိ�ေ�ကာကျိတြ်မား၏သတမ်�တြ်ခငး်

1 က။ သသိာအဆစ်ေြခေထာကမ်ျားသိ�မ့ဟ�တအ်ငတ်ငန်ာ��င့အ်တ�တရိိစ�ာန ်(Phylum Arthropoda) ၂၂
ခ။ သသိာအဆစ်ေြခေထာကမ်ပါဘတဲရိိစ�ာန ်(stubby unjointed "ေြခေထာက"် ��ိ�ိ�ငပ်ါသည)် ၅

2 က။ ေြခေထာက ်3 အားလံ�းအတကွ် Class Insecta (အရွယေ်ရာကသ်�များ��င့ ်nymphs)
ခ။ ��ငး်��ငး်လငး်လငး်ေြခေထာကထ်ကပိ်� 3 အားလံ�းအတကွ�်�င့အ်တ� ၃

3 က။ ေြခေလးေချာငး်၊ အငတ်ာနာမ��ိဘ၊ဲ အတနး်အစား Arachnida
(ပင့က်�, သငွး်) ၄

ခ။ များေသာအားြဖင့ေ်ြခေထာက ်၅ ခ�သိ�မ့ဟ�တထ်ိ�ထကပိ်�ေသာစံ�တွ ဲ၂ ခ���င့အ်တ�
အငတ်ငန်ာ ၂၅

၄ က။ ခ��ာကိ�ယ ်2 ကွြဲပားကဏ္sectionsများသိ�ခ့ွြဲခား မ�ာယ�ရန် Aranea (ပင့က်�) များ
ခ။ ခ��ာကိ�ယသ်သိာ 2 ကွြဲပားကဏ္intoများသိ�ခ့ွြဲခားမရ မ�ာယ�ရန် Acari (သငွး်)

၅ က။ 4 အားလံ�းအတကွ�်�င့အ်တ� segment ခ��ာကိ�ယ�်�င့အ်တ�ဏ�
လကသ်ညး်ေြခသညး်ေတမွ�ာေြခသညး်ေတပွါတယ် Phylum Tardigrada (ေရဝံ)

ခ။ အထကတ်ငွမ်သကဲသ့ိ� ့ ၆

၆ က။ တစ် ဦး shell ကိ�ြဖင့ဖံ်�းလ�မ်းကိ�ယခ်��ာ ၇
ခ။ တစ် ဦး shell ကိ�မပါဘခဲ��ာကိ�ယ် ၈

၇ က။ ခ��ာကိ�ယ ်1 shell, များေသာအားြဖင့က်ွ�ိငသ်ိ�မ့ဟ�တလ်မ်ိဖံ�းလ�မ်း Class Gastropoda (ခ��)
ခ။ ကိ�ယခ်��ာသညက်ွြဲပားြခားနားမ���ိေသာအခွ ံ၂ ခ�ြဖင့ဖံ်�းအ�ပ်ထားသည် ၂၀
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၄၀

၈ က။ ကိ�လိ�နမီျားသိ�မ့ဟ�တ ်Spongelike ထ��ကးီထာွးလာတစ် ဦး ချငး်စီ
ေကျာကမ်ျား��င့အ်ကိ�ငး်အေပ� �ကးီထာွးလာ ၉

ခ, ကိ�လိ�န၌ီ�ကးီထာွးလာမဟ�တတ်စ် ဦး ချငး်စီ ၁၀

၉ က။ မ�ကာခဏအစိမ်း, မမ�နပံ်�စံမျိ�းစံ���င့အ်တ�ကိ�လိ�နီ Phylum Porifera (ေရြမ��ပ်)
ခ။ အထကတ်ငွမ်သကဲသ့ိ� ့ ကိ�လိ�န၏ီကွြဲပားြခားနားေသာ, flowerlike

ေြမာကြ်မားစာွ tentacles ��င့အ်တ�; သိ�မ့ဟ�တ ်gelatin အစ�လိ�ကအ်ြပံ�လိ�က;် အချိ��
အေတာ်ေလး�ကးီမား�ိ�ငပ်ါတယ် Phylum Bryozoa (ေရည�တိရိိစ�ာနမ်ျား)

၁၀ က။ ခ��ာကိ�ယေ်ပျာေ့ပျာငး်ထးီကဲသ့ိ��့ �င့စ်, အခမဲေ့ရက�း
စညး်ချကက်ျံ� �အသံ�းြပ�ပံ� Phylum Cnidaria; Class Hydrozoa (ငါးဖနခ်ကွ)်

ခ။ မဟ�တင်ါးဖမ်း ၁၁

၁၁ က။ ကွြဲပားအစိတအ်ပိ�ငး်များ��င့အ်တ�ခ��ာကိ�ယအ်များစ� ၁၂
ခ။ ခ��ာကိ�ယအ်စိတအ်ပိ�ငး်မ ၁၆

12 က။ မျကလ်ံ�းများ၊ အငတ်ငန်ာများ��င့ေ်မး�ိ�းများြဖင့က်ွြဲပားေသာ ဦး ေခါငး်��င့အ်တ�၊
ပစ��ပ�နသ်ိ�မ့ဟ�တပ်ျကက်ကွေ်ြခေထာက;် Phylum Arthropoda; Class Insecta (အငး်ဆကပိ်�းေလာငး်)

ခ။ တစ် ဦး ကွြဲပားေခါငး်ကိ�မပါဘဲ ၁၃

၁၃ က။ ကိ�ယခ်��ာသညမ်�ကာခဏဆိ�သလိ�တစ်ဖကစ်နွး်��ိ�ိ�စိ့�တ့စ်လံ�း��င့ြ်ပားေနသည်
Phylum Annelida; Class Hirudinea ( ြမငး်ေကာင ်)

ခ။ မအြဖစ်, အထကတ်စ် ဦး sucker မပါဘဲ ၁၄

၁၄ က။ အဏ��ကည့မ်�နေ်ြပာငး်၊ ခ��ာကိ�ယေ်�� �တငွ ်Wheellike corona ��စ်ခ�ပါ��ိသည်
တရိစ�ာနအ်စာများအြဖစ်လညပ်တပံ်� ခ��ာကိ�ယရဲ်ေ့နာကေ်ကျာ
၂ လကေ်ချာငး်��င့တ်ွေဲနေသာအေဝး�ကည့မ်�နေ်ြပာငး်ြဖင့ပံ်�ေဖာ်ထားသည်
ပ�းတွမဲ�အဘိ�အ့အသံ�းြပ��ကသည် Phylum Rotifera (ဘးီတရိိစ�ာနမ်ျား)

ခ။ ေသးငယေ်သာတရိိစ�ာနမ်ျား၊ ရနအ်လယွတ်က�ြမင�်ိ�ငသ်ည်
အက�အညမဲီမ့ျကစိ် အထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားသကဲသ့ိ�မ့ဟ�တ ်features ၁၅

၁၅ က။ ခ��ာကိ�ယက်မထ�းြခားဘအဲလနွ�်�ညလ်ျား။ တေီကာငက်ဲသ့ိ� ့ြဖစ်သည်

စာမျက�်�ာ ၄၁

ဦး ေခါငး်သိ�မ့ဟ�တေ်ြခေထာကမ်ျား၊ Phylum Annelida; အတန်းအစား Oligochaeta (ေြမ ��ငမ်ျား )
ခ။ အထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားသကဲသ့ိ�ခ့��ာကိ�ယ;် �ကက�်ိ�က့ဲသ့ိ�“့ ေြခေထာကမ်ျား” ��ိ ေကာငး်��ိ�ိ�ငသ်ည ်။

ချိတက်ဲသ့ိ�ေ့မး�ိ�း��င့ ်/ သိ�မ့ဟ�တ ်siphon ကဲသ့ိ�အ့�မီး
Phylum Arthropoda; အတနး်အစား Insecta; Order Diptera (ေလာငး်ေလာငး်များ)

၁၆ က။ တ ဦး တညး်အဆံ�းမ�ာ (ပါးစပ်တဝိ�က)် tentacles အတ�
Phylum Cnidaria; Class Hydrozoa (hydras)

ခ။ tentacles မ��ိဘဲ ၁၇

၁၇ က။ ��ညလ်ျားေသာ��ငတ်ကံဲသ့ိ�ေ့သာ proboscis (လ�ာ) ြဖင့်
ပါးစပ်ကေနတိ�းချဲ� Phylum Nemertinea (proboscis worms)

ခ။ ကိ�ယခ်��ာသည�်�ညလ်ျား။ ပိ�းေကာငက်ဲသ့ိ� ့ြဖစ်သည် ၁၈

၁၈ က။ ဏ�; ချဲ� ြခငး်မ��ိဘအဲလယွတ်က�ြမင�်ိ�ငမ်ဟ�တပ်ါဘ�း ၂၁
ခ။ အများ�ကးီပိ��ကးီ�ပီးမလိ�အပ်ေသာမျကစိ်မ�အလယွတ်က�ြမင�်ိ�င် ၁၉

၁၉ က။ ခ��ာကိ�ယ�်ကာ��ညေ်ပျာေ့ပျာငး်��းညံသ့မ်ိေမွ�ေသာ, ြပားချပ်ချပ်, ြပားချပ်ချပ်
အစကအ်ေြပာကမ်ျားခရံေသာအခါမျကလ်ံ�းအစကမ်ျား၊ ဖိလစ်
Platyhelminthes; Class Turbellaria (planarians)

ခ။ ခ��ာကိ�ယသ်ညမ်�ကာခဏ��ညလ်ျားပါးလ�ာ�ပီးဝါယာ�က�ိးကဲသ့ိ� ့
တစ်ထံ�းသိ��့� ပ်ေထးွ Phylum Nematomorpha (ြမငး် ည�စ ်ပိ�းေကာငမ်ျား)

၂၀ က။ ဏ�; အဆစ်ေြခေထာက�်�င့ ်/ သိ�မ့ဟ�တအ်ငတ်ငန်ာ��င့အ်တ�
Phylum ကိ�ေရက�းသကဲသ့ိ�အ့ခွမံ�ထကွလ်ာသည်

Arthropoda; အတနး်အစား Crustacea; Class Crustacea-Ostracods (မျိ�းေစပ့�စနွ)်
ခ။ အခွမံာမာ�ကးီေသာအခွ ံ၂ ခ���ိေသာတရိိစ�ာန�်ကးီများ

ပိတသ်မ်ိး; မ�ကာခဏအည�ိေရာငအ်ေခါကက်ဲသ့ိ�ေ့သာ periostracum အတ�
shell ကိ���င့ ်pearly အလ�ာ၏အြပငဘ်ကမ်ျက�်�ာြပငက်ိ�ဖံ�းအ�ပ်ထားသည်
အတငွး်ပိ�ငး်၊ Phylum Mollusca; Class Bivalvia (Clams)

၂၁ က။ ဏ�; ခ��ာကိ�ယြ်ပား, များေသာအားြဖင့၎်ငး်၏အေပ�ေကျာ�ိ�း��င့အ်တ�
မျက�်�ာြပင�်�င့တ်စ်ခကခ်ျိတအ်�မီးအဆံ�း��င့အ်တ�; .ရာဝတီ

လ�ပ်��ားမ� Phylum Gastrotricha
ခ။ ပါးလ�ာေသာတေီကာငက်ဲသ့ိ�ေ့သာခ��ာကိ�ယ�်�စ်ခ�စလံ�းတငွအ်ဆံ�းသတသ်ည်

ေခါငး်, whiplike, ေဘးထကွလ်�ပ်��ားမ�ေစသည် Phylum Nematoda (အဝိ�ငး်ေကာငမ်ျား)

၂၂ က။ ခ��ာကိ�ယက်ိ�အဘယသ်�မ�မ��င့အ်တ�တစ် ဦး shell ကိ�အတငွး်ပ�းတွခဲရံဖိ�ပံ့�ရသည်
ကွြဲပားြခားနားေသာ ဦး ေခါငး် Class Crustacea-Ostracods (မျိ�းေစပ့�စနွ)်

ခ။ အထကတ်ငွမ်သကဲသ့ိ� ့ ၂၃

၂၃ က။ များေသာအားြဖင့အ်များအားြဖင့အ်ကိ�ငး်အခကမ်ျား၊
��ငး်��ငး်လငး်လငး်ကိ�ယခ်��ာ၏ေ�� �ေမ�ာက၌်တိ�းချဲ�
ြမင�်ိ�ငေ်သာ Class Crustacea-Cladocera (ေရေခးွများ)

ခ။ အထကတ်ငွမ်သကဲသ့ိ� ့ ၂၄

၂၄ က။ ခ��ာကိ�ယတ်စ်ခ�လံ�းသည�်�ညလ်ျားေသာအငတ်ာနာ��စ်ခ�လံ�းကိ���ငး်လငး်စာွပိ�ငး်ြခားထားသည်
များေသာအားြဖင့ခ်��ာကိ�ယ၏်ညာဘကေ်ထာင့မ်ျားတငွတ်ိ�းချဲ�သည် Class Crustacea-Copepoda (copepods)

ခ။ အထကတ်ငွမ်သကဲသ့ိ� ့ ၂
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၂၅ က။ ေသးငယေ်သာ, Arching အများအြပားအများအြပား��င့အ်တ� segmented ခ��ာကိ�ယ်Class Crustacea-Amphipoda (amphipods)
ခ။ �ကးီမားေသာတရိိစ�ာနမ်ျားအနညး်ဆံ�းလကမ်��ညလ်ျားေသာစံ�တွတဲစ်တွဲ

ေ�� �ဆံ�း��စ်ခ�ဆသီိ�ထ့င�်�ားတဲ ့"pinch
အငတ်ငန်ာ၏ကွြဲပားအားလံ�းအတကွ် Class Crustacea-Decapoda (crayfish)

စာမျက�်�ာ ၄၂

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 42

နာမည:် ________________________

အြဖစမ်ျားသည့ေ်ရချိ�ေကျာ�ိ� းမ့ဲသတ� ဝါများကိ�ခဲွြခားသတမ်�တြ်ခငး်

၁။ ဓာတခ်ွခဲနး်ခနး်��ိေရနမ�နာများကိ�စစ်ေဆးပါ။
က။ ကနွတ်နိန်ာ၏ေအာကေ်ြခမ�ေရသိ�မ့ဟ�တအ်နညအ်��စ်တစ်စကက်ိ�စ�ေဆာငး်ကာစိ�စတွေ်သာေတာငက်ိ�ြပ�လ�ပ်ပါ
ရန်

သင့ရဲ် ့ြဒပ်ေပါငး်များဏ�အေပ�ဆနး်စစ်ပါ
ခ။ ထိ�အ့ြပငေ်သးငယေ်သာေကျာကတ်ံ�းများ၊ အရွကမ်ျားစသညတ်ိ�က့ိ�ပိ�မိ��ကးီမားေသာသက�်�ိလက�ဏာများအတကွေ်သချာစာွစစ်ေဆးပါ။ ထိ�အခါကိ�သံ�

သ�တိ�က့ိ�ေကာက�်�င့ေ်ထာကပံ်ေ့သးငယတ်ဲပ့နး်ကနထ်မဲ�ာသ�တိ�က့ိ�ေနရာချရန ်forceps ။ ယခ�ခွစိဲတသ်ံ�းပါ
ဒပိီ��ကးီတဲ ့critters စံ�စမ်းစစ်ေဆးရနအ်တိ�ငး်အတာသိ�မ့ဟ�တမ်�နဘ်လီ�း

၂။ သငစ်�ေဆာငး်ထားေသာမတ�ညေီသာသက�်�ိ ၅ ခ�ကိ�ခွြဲခားသတမ်�တရ်နေ်ပးသည့ေ်သာက့ိ�သံ�းပါ။ သငမ်ျားေသာအားြဖင့ြ်ဖစ်လမိ့်မည်
တရိိစ�ာနမ်ျားကိ� Phylum (သိ�)့ အတန်းအစား ခွြဲခားသတမ်�တရ်န�်က�ိးစားြခငး် (taxonomists မ�အမျိ�းအစားများကိ�ြပနလ်ညသ်ံ�းသပ်ြခငး်)
သက�်�ိသတ� ဝါများကိ�ခွြဲခားပါ။ ) သငရွ်ကက်ိ�ခွြဲခားသတမ်�တရ်နသ်ငအ်သံ�းြပ�ခဲသ့ည့န်ညး်တ�အသံ�းြပ�ပါ
ရကသ်တ� ပတမ်ျားစာွအ�ကာနမ�နာများ��င့သ်ငသ်ာွး�ိ�ငသ်ကဲသ့ိ� ့ dichotomous key ကိ�လိ�ကန်ာပါ။ ထိ�အခါ
ေအာကပ်ါဇယားြဖည့စ်ကွ။် ေယဘ�ယျအားြဖင့ဘ်ံ�အမညက်ိ�ကငွး်ကငွး်��င့တ်ရားဝငတ်ငွေ်ပးသည်
နာမေတာ်ကိ�ရဲရင့မ်ျက�်�ာ၌တည�်�ိ၏။

တရိိစ�ာန်အဆကမ်ြပတခဲွ်ြခားသတမ်�တရ်န်အသံ�းြပ�ခဲသ့ည်
က လ�အသံ�းအများဆံ�းအမည်

၏တရားဝငအ်မည်
တရိိစ�ာန်အ�ပ်စ�

နမ�နာ

#
1a → 2b → 3a → 4b ေရသငွး်

Acari မ�ာ�ကားပါ
(arthropod တစ်မျိ�း)

စာမျက�်�ာ ၄၃

နာမည:် _________________________________
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ေနာကဆ်ံ�းရက:်_____________________

လကေ်တွ�အမ�တ ်၁ အတကွဓ်ာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာ:
'တရိိစ�ာန် phyla ၏စစတ်မ်း' ကိ� 'နိဒါန်း'

�ဗဲနိဒါန်း��င့ဓ်ာတခဲွ်ခန်းလံ�ြခံ�မ�

၁။ သတ� ေဗဒဓာတခ်ွခဲနး်��ိဓာတခ်ွခဲနး်ေဘးကငး်လံ�ြခ�ံေရး��င့ဆ်ကစ်ပ်ေသာအေရး�ကးီဆံ�းအချကသ်ံ�းချကက်ိ�သငမ်ညသ်ညြ်မငသ်နညး်။

၂။ တရိိစ�ာနန်မ�နာများကိ�မ�နက်နစ်ာွစ�ေဆာငး်ြခငး်��င့တ်ဆံပ်ိကပ်ြခငး်သညသ်တ� ေဗဒေလလ့ာြခငး်အတကွအ်ဘယေ်�ကာင့ဤ်မ�အေရး�ကးီသနညး်။

၃။ ဓာတခ်ွခဲနး်ပံ��ကမ်းများြပ�လ�ပ်ြခငး်သညတ်ရိိစ�ာနမ်ျားကိ�ေလလ့ာြခငး် - ေပးကမ်းြခငး်မ�သင့က်ိ�မညသ်ိ�အ့က�အညေီပး�ိ�ငသ်နညး်
တကိျေသာအေ�ကာငး်ြပချကမ်ျား?

၂ ။ ဏ��ကည့ြ်ခငး်

4. ြဒပ်ေပါငး်အဏ���င့ခ်ွစိဲတက်�သမ�နယပ်ယအ်�ကားြခားနားချကမ်ျားကဘာေတလွ။ဲ ဘာေတလွဲ
တစ်ခ�ချငး်စီ၏အားသာချကမ်ျား? ဘယဟ်ာကိ�သံ�းရလယွက်�လ။ဲ

5. ကိ�အသံ�းြပ�တဲအ့ခါအမ�နတ်ကယခ်ျဲ�ကဘာလ:ဲ

စကငဖ်တစ်စ်ေဆးဖိ�မ့�နဘ်လီ�း

low power lens

high power မ�နဘ်လီ�း

စာမျက�်�ာ ၄၄

၆။ ဆလိ�ကတ်စ်ခ�ကိ�ေရွးချယ�်ပီးေအာကပ်ါအမျိ�းအစား��စ်ခ�ေအာက�်�ိပံ�သဏ္below◌ာနက်ိ�ပံ�ဆွပဲါ

ဏ� နယပ်ယခ်ွဲ

ေလ�ာ : ________________ ေလ�ာ : ________________

ချဲ� ြခငး်: _________ ချဲ� ြခငး်: _________

၃ ။ တရိိစ�ာန်ဆလဲမ်ျား၊ တစသ်��းများ၊
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၇ ။
၈။ သက�်�ိဆလဲထ်မဲ�မညသ်ည့အ်ရာများကိ�သငေ်တွ� ��ိ�ိ�ငခ်ဲသ့နညး်

၉။ သတ� ဝါတစ်သ��း ၄ မျိ�းထကဲတစ်ခ�စီ၏ဥပမာတစ်ခ�၏ပံ��ကမ်းတစ်ခ�ြပ�လ�ပ်ပါ

တစ်���း: ______________ တစ်���း: ______________ တစ်���း: ______________ တစ်���း: ______________

ချဲ�: ________ ချဲ�: ________ ချဲ�: ________ ချဲ�: ________

အဓိကလ�က့ိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ�စနစ်များ 10. စာရငး်။

IV ။ တရိိစ�ာန်မျိ�းပွားြခငး်��င့ဖံွ်� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�

၁၁။ ေပးထားေသာဆလိ�ကမ်ျား��င့သ်��ပ်ေဖာ်ပံ�များတငွေ်ဖာ်ြပထားေသာေဝါဟာရတစ်ခ�စီကိ�သငမ်ညသ်ိ�ခ့ွြဲခား�ိ�ငသ်နညး်။

ရွက်

အပိ�ငး်အစ

စာမျက�်�ာ ၄၅

polembryony

တကယ

protandry

ြမတစ်ာွဘ�ရား

၁၂။ သငအ်က�မ်းတ ၀ င�်�ိေသာတရိစ�ာနတ်စ်ေကာငက်ိ�ေရွး�ပီး၎ငး်သညမ်ညသ်ည့အ်ဆင့သ်ိ�တ့ိ�းတကသ်ညက်ိ�ေဖာ်ြပပါ
ကေန မျိ�းေအာင�်ကကဥ် မ� အရွယေ်ရာက�်ပီးသ�
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စာမျက�်�ာ ၄၆

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 46

V. အချိ� �ေသာတရိိစ�ာန် - ဆ��ြပသ�များကဲသ့ိ� ့

အမည:် ______________ အမည:် ______________ အမည:် ______________ အမည:် ______________

Loco: ______________ Loco: ______________ Loco: ______________ Loco: ______________

ချဲ�: ________ ချဲ�: ________ ချဲ�: ________ ချဲ�: ________

အမည:် ______________ အမည:် ______________ အမည:် ______________ အမည:် ______________

Loco: ______________ Loco: ______________ Loco: ______________ Loco: ______________

ချဲ�: ________ ချဲ�: ________ ချဲ�: ________ ချဲ�: ________

အမည:် ______________ အမည:် ______________ အမည:် ______________ အမည:် ______________

Loco: ______________ Loco: ______________ Loco: ______________ Loco: ______________

ချဲ�: ________ ချဲ�: ________ ချဲ�: ________ ချဲ�: ________

၆ ။ တရိိစ�ာန်�ိ�ငင်ေံတာ် - အေထေွထွ

[ ေလက့ျင့မ်�အေထာကအ်ထားများကိ�တငြ်ပ�ပီးပါ�ပီ ]

စာမျက�်�ာ ၄၇
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Porifera (ေရြမ��ပ်)
(စမစ ်& Schenk ရေမ��ပျေကာ; 1 st အခန်း 6; 2 �ကမ်ိေြမာက ်အခန်း 7)

အမျိ�းအစားအမျိ�းအစားကိ�ခဲွြခားသတမ်�တြ်ခငး် -
- အများဆံ�းစ�ိ�ကတ်ရိိစ�ာန ်phylum
- စစ်မ�နေ်သာတစ်���းများမ��ိပါ (ေရြမ��ပ်များသညအ်ဖဲွ�အစညး်၏“ ဆယလ်�လာအဆင့”် တငွ�်�ိသည)်
- ေခ�းေပါကမ်ျား��င့ေ်ရလမ်းေ�ကာငး်များြဖင့အ်လယွတ်က�ခ��ာကိ�ယစီ်မံချက်

Phylum ၏အဓိကအတန်းများ
အတန်း: Demospongiae (စးီပွားြဖစေ်ရြမ��ပ်များ)

- spongin အမ�ငမ်ျား၏အ�ိ�းစ�; စီးပာွးြဖစ်ေရြမ��ပ်များ၊ Spongilla
Class: Calcarea (ကာက� �ိ�ေရြမ��ပ်)

- ကယလ်စီယမ်ကာဗွနန်တိ�်ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါအ�ိ�းစ�; Scypha (= Grantia)
Class: Hexactinellida (ဖန်ေရြမ��ပ်)

- siliceous spicules ၏အ�ိ�းစ�; ဗီးနပ်စ်ပနး်ပငွ့ြ်ခငး်ေတာငး်

ဆလဲအ်မျိ�းအစားများ��င့ဝိ်ေသသဖဲွ�စညး်ပံ�များ:
အဆပ်ိြပငး် epithelial cells - ြပားချပ်ချပ်
အချစ် - (ေကာ်လာဆလဲမ်ျား) သညတ်�းေြမာငး်များ��င့အ်ခနး်များတငွေ်ရစီးေ�ကာငး်ကိ�ဖနတ်းီသည်
mesohyl အရပ်ရပ်သိ�က့ွြဲပားဆလဲ�်�င့အ်တ� - gelatin matrix ကိ�
နင် - ကယလ်စီယမ်ကာဗွနန်တိ၊် silica (သိ�)့ ေရြမ��ပ်၏အမ�ငမ်ျားြပ�လ�ပ်သည်
gemmules - ေရချိ�ငါးမျိ�းစိတမ်ျားအတငွး်ပိ�ငး် asexual ဘ�းသးီများ

ခ��ာကိ�ယအ်ဖဲွ� (တ�းေြမာငး်စနစ်များ) :
Ascon ခ��ာကိ�ယအ်မျိ�းအစား - လက�်�ိြဖစ်ေပ�ေသာအေပါက;် choanocytes ��င့အ်တ�စီတနး် Spongocoel; osculum
Sycon ၏ ခ��ာကိ�ယအ်မျိ�းအစား -ostium; incurrent တ�းေြမာငး်; choanocytes ��င့အ်တ�စီတနး် radial တ�းေြမာငး်; spongocoel;

osculum
Leucon ခ��ာကိ�ယအ်မျိ�းအစား -pores; incurrent တ�းေြမာငး်; radial တ�းေြမာငး်; ��င့အ်တ� flagellated အခနး်များ

choanocytes; osculum

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

၁။ ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်��ိေရြမ��ပ်ေကာငမ်ျား၏နဒိါနး်အေ�ကာငး်အရာကိ�ဖတပ်ါ။

၂။ ဓာတခ်ွခဲနး်မ�သငဖ်တ�်�ေလလ့ာ�ပီးသင၏်ေလလ့ာေတွ� ��ိချကမ်ျားအားလံ�းကိ�ဆလိ�ကပံ်��ကမ်းများြပ�လ�ပ်သည�်�င့အ်မ�၊
သင၏်ဓာတခ်ွခဲနး်အစီရငခ်စံာတငွရ်��ိ�ိ�ငသ်ည့ထ်နိး်သမ်ိးြခငး်��င့သ်��ပ်ြပပစ�ညး်များ။ သင့ေ်တာ်သလိ�တဆံပ်ိကပ်ပါ။

3. ေရြမ��ပ်ခ��ာေဗဒ [1 st ထ ွ6-1; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၇-၁]
က။ ေယဘ�ယျခ��ာေဗဒအေပ�သတငး်အချကအ်လကက်ိ�ဖတပ်ါ။
ခ။ ဆလိ�က:် Scypha CS & Scypha MLS

- ကဏ ္sectionsများကိ�ေလလ့ာ�ပီးသထိားရမည ်- spongocoel၊ radial တ�းေြမာငး်၊ incurrent တ�းေြမာငး်၊ pinacocytes,
choanocytes, ostium, osculum

(1 ရနသ်င့ဆ်လိ�က ်-Compare st ; 2 သေဘ�ာသဖနး် 6.7 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 7.6); ဘယေ်လာကပံ်�ဥပမာဆလဲအ်မျိ�းအစားများ
(choanocytes, porocytes, amoebocytes, pinacocytes) သင့ဆ်လိ�ကမ်�ာတကယေ်တွ� �ိ�ငမ်လား။

4. ေရြမ��ပ်များတငွမ်ျိ�းပာွး
က။ ဆလိ�က:် Gemmules, wm

-recognize gemmules ၏ ေရချိ�ေရြမ��ပ်

စာမျက�်�ာ ၄၈

သ�တိ�လ့ငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာသိ�မ့ဟ�တ ်asexual မျိ�းပာွးဘိ��့�ိပါသလား

5. Spicules - အဆိ�ပါေရြမ��ပ်ေလလ့ာ�ကရေအာင:် [1 st ထ ွ6-2; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၇-၂]
က။ ဆလိ�က:် Scypha spicule strew

ကယလ်စီယမ်ကာဗွနန်တိ၏်�ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများကိ�ြပသသည်
ေရြမ��ပ်ေလလ့ာ�ကရေအာင ်wm (1 st သေဘ�ာသဖနး် 6.8; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 7.9)

spongin အမ�ငြ်ပသထားတယ်
ထန်ိးသမ်ိးထား: Euplectella အ�ိ�းစ�

silical အမ�ငမ်ျား၏အ�ိ�းစ�ကိ�ြပသသည်

- အချကအ်လကဖ်တ�်ပီး spicules အပါအ ၀ ငအ်ေထာကအ်က�ြပ�အေဆာကအ်အံ�များကိ�သပိါ
- သငစိ်�စတွေ်သာေတာငမ်ျားတညေ်ဆာကြ်ခငး်ထကြ်ပငဆ်ငထ်ားသည့ဆ်လိ�ကမ်ျားကိ��ကည့မ်ည်

သ��ပ်ြပများ:
•ေရြမ��ပ်ေကာငေ်ရအမျိ�းမျိ�းကိ�ေလလ့ာ�ပီးထနိး်သမ်ိးထား�ပီးပံ�ေဖာ်။ မညသ်ည့အ်ရာသညအ်သအိမ�တြ်ပ��ိ�ငသ်ည်

တစ်ခ�ချငး်စီကိ�ြပသတ�းေြမာငး်စနစ်သံ�းမျိ�း
•ေရြမ��ပ်ေကာငေ်ရအမျိ�းမျိ�းကိ�ေလလ့ာပါ၊ ထနိး်သမ်ိးထား�ပီးသ��ပ်ေဖာ်�ိ�ငသ်ည်
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သ�တိ�ထ့ကဲတစ်ခ�ချငး်စီကိ�အဓိကအတနး်•ဗီးနပ်စ်ပနး်ပငွ့ြ်ခငး်ေတာငး်ထ၌ဲပိတမိ်ေနေသာသေက�တဏနး်များကိ�သတြိပ�ပါ (class: hexactinellidae)
သ�တိ�ဘ့ယလ်ိ�ေရာကခ်ဲ�့ကတာလ။ဲ

•ပျငး်စရာေရြမ��ပ်များြဖင့ြ်ပ�လ�ပ်ေသာတငွး်များကိ��ကည့ပ်ါ (အတနး် - demospongiae) ��င့ဥ်ပမာအနညး်ငယဆ်ွပဲါ

ေနာကထ်ပ်ဓာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာအ�ကြံပ�ချကမ်ျား:
→ခွစိဲတထ်ားေသာနယေ်ြမေအာက�်�ိဖနေ်ရြမ��ပ်��င့စီ်းပာွးြဖစ်ေရြမ��ပ်များ၏ဥပမာများကိ��ကည့ပ်ါ။ �က�ိးစားပါ

silica အမ�ငမ်ျား၏အ�ိ�းစ���င့ ်spongin အမ�ငတ်ိ�၏့ကွြဲပားြခားနားမ�၊ လ�ပ်
ြခားနားချကက်ိ�သ��ပျေဖျာဖိ�ပံ့��ကမ်း

→ေရြမ��ပ်ေကာငမ်ျား၏မျိ�းပာွးြခငး်အမျိ�းအစားများကိ�မ�တစ်�ေရးပါ
→ခနဓ်ာကိ�ယဖဲွ်�စညး်မ�အမျိ�းအစားများ��င့အ်ဓိကကာွြခားချကမ်ျားကိ�စကားလံ�းများြဖင့ေ်ဖာ်ြပပါ။

တ�ညတီာဘာလဲ

စာမျက�်�ာ ၄၉

Cnidaria (ငါးဖန်ခွက�်�င့သ်��ာ)
(Smith & Schenk၊ Cnidarians; အခန်း ၇)

အမျိ�းအစားအမျိ�းအစားကိ�ခဲွြခားသတမ်�တြ်ခငး် -
- စစ်မ�နေ်သာတစ်���းအလ�ာ (၂) ခ� (= ပိ�းအလ�ာ (အဖဲွ�အစညး်၏တစ်���းအဆင့)်)
- အစ�အဆကေ်ြပာငး်လြဲခငး် - ပိ�လ�ီ�င့မ်ကu်sa၊ လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ��င့လ်ငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွး
- ကိ�လိ�နေီခတမ်ျိ�းစိတမ်ျားစာွ
- ပါးစပ်ြဖင့အ်စာအမ်ိ��င့အ်�လမ်းေ�ကာငး်ပျကြ်ခငး်၊
-hydrostatic အ�ိ�းစ�
- အသားတင�်�င့�ိ်� း��ငး်ေသာ receptors
သားေကာငက်ိ�ဖမ်းယ�ရနအ်တကွ ်nematocysts ��င့အ်တ� cnidoocytes

ဆလဲ ်& တစ�်��းအမျိ�းအစားများ��င့စ်�ိ�ကလ်က�ဏာဖဲွ�စညး်ပံ�:
epitheliomuscular ဆလဲေ်တွ -formerm epidermis
အာဟာရ - �ကကသ်ားဆလဲေ်တွ -form gastrodermis ထားတဲလ့ိ�ငး် GVC
mesoglea - အထက�်�ိတစ်သ��းအလ�ာ��စ်ခ��ကား��ိ gelatin အလ�ာြဖစ်သည်
cnidocytes (လကန်ကမ်ျားဆလဲ)် harpoon ကဲသ့ိ� ့ nematocysts -contain

ကိ�ယခ်��ာအဖဲွ�အစညး်:
ပိ�လီ tentacles ��င့တ်�
medusa အစနွး်ပတပ်တလ်ည ်tentacles ��င့အ်တ� -umbrella ကဲသ့ိ� ့
ကိ�လိ�နီေခတပံ်�စမံျား - �ိ�တ့ိ�ကေ်က�းရနသ်ိ�မ့ဟ�တမ်ျိ�းပာွးရနအ်တကွအ်ထ�းြပ� polyps များ��ိသည်

အဓိကသငတ်န်းများ:
အတန်း: Hydrozoa

- အများဆံ�း polyp �ကးီစိ�း��င့အ်တ� polyp ��င့ ်medusa ဇာတစ်င�်�င့အ်တ�; ကိ�လိ�နအီများအြပား;
Class: Scyphozoa (Jellyfish)

- အများဆံ�း medusa လ�မ်းမိ�း��င့အ်တ� polyp ��င့ ်medusa ဇာတစ်င�်�င့အ်တ�;
Class: Cubozoa (Box Jellyfish)

- ပံ�သဏ္like◌ာန,် အဆပ်ိအြပငး်ဆံ�းငါးမနး်ကဲသ့ိ� ့
အတန်း: Anthozoa (ပငလ်ယ ်Anemones & သ��ာ)

-polyp စငြ်မင့သ်ာ; ကိ�လိ�နအီများအြပား; ကယလ်စီယမ်ကာဗွနန်တိ ်exoskeleton;
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လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

cnidarians ၏နဒိါနး်ေဖာ်ြပချကမ်ျား��င့ေ်ဆးွေ�းွမ�များကိ�ဖတပ်ါ။

A. အတန်းအစား Hydrozoa

1. တိ�ကပိ်တ ်Hydrozoans: ြပငပ်ဖဲွ�စညး်ပံ�မ�ာ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 7.4 & 7.5; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 8.4 & 8.5):

က။ ဆလိ�က ်- Hydra ရွက ်ေပါကေ်နေသာ wm သိ�မ့ဟ�တ ်Hydra budding အရွယေ်ရာက�်ပီးသ� wm
-know: Basal disc ကိ�, tentacles, ခ��ာကိ�ယ,် hypostome, ပါးစပ်, ဘ�းသးီ, gastrovascular လိ�င်

2. Hydrozoan တစ်���းအလ�ာေဖ� ြပြခငး်ပ�ဒမ် (1 st သေဘ�ာသဖနး် 7.6; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 8.6):

က။ ဆလိ�က ်: Hydra CS & Hydra ls

စာမျက�်�ာ ၅၀

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၅၀

-know: epidermis, gastrodermis, mesoglea, gastrovascular လိ�င်

- သင၏်ဓာတခ်ွခဲနး်တငွေ်ပးထားေသာေနရာများ��ိဤဆလိ�ကမ်ျား၌ေတွ�ရေသာဆလဲအ်မျိ�းအစားအချိ� �ကိ�ေရးဆွ�ဲပီးတဆံပ်ိကပ်ပါ
အစီရငခ်စံာ

အသကျ��ငျအတကွအ်ြပ�အမ��ိ�တ့ိ�ကေ်က�း Cnidarian ၏ 3. စံ�စမ်းစစ်ေဆးေရး Hydra [1 st ထ ွ7-4; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၅]

-“ နက�်� ိငး်ေသာစိတဓ်ာတက်ျမ�ဆလိ�က”် (သိ�)့ ပနး်ကနေ်သးေသးကိ�သံ�းပါ။

က။ ေနရငး်ေဒသများ��င့အ်ြပ�အမ� - လ�ပ်��ားမ�များ��င့တ်�နခ်ါမ�တံ� ့ြပနမ်�များကိ�ေလလ့ာပါ

ခ။ အစာေက�းြခငး်အြပ�အမ�:
- ြဖစ်�ိ�ငလ်�င ်Hydra zooplankton ကိ�မညသ်ိ�ေ့က�းသညက်ိ�ေလလ့ာပါ

ဂ။ cnidocytes ��င့ ်nematocysts
- အြပ�အမ�များကိ�ေလလ့ာ�ပီးေနာက ်Hydra တငွအ်စာေက�းြခငး်�ပီးေနာက၎်ငး်ကိ�ပံ�မ�နဏ်�သိ�လ့�ေဲြပာငး်ေပးသည်

ေလ�ာ��င့ ်coverslip ��င့ဖံ်�းလ�မ်းထားသည။် တစ်ေထာင့တ်စ်ေထာင့မ်�မကသ်လငး်အြပာတစ်စကထ်ည့ပ်ါ
ပ�လ။ဲ အက�နလ်ံ�း�ကည့ေ်နစ�သ� oculars သညစ်က� �ေသးေသးေလးတစ်ေချာငး်ကိ�ထလိိ�ကသ်ည်
အဆိ�ပါ methylene အြပာအတကွဆ်ွရဲန ်coverlip ၏ဆန ့က်ျငဘ်ကအ်ြခမ်း။ အဆိ�ပါဆိ�းေဆးေရာက�်�ိအြဖစ်
တရိိစ�ာနက်၎ငး်၏ nematocysts ထ�တေ်ပးသင့ပ်ါတယ။်

4. Hydra အတကွမ်ျိ�းပာွး

က။ ဆလိ�က ်: Hydra ဖ�းအငံ�ထကွ ်w အရွယေ်ရာက�်ပီးသ�, wm (1 st သေဘ�ာသဖနး် 7.5; 2 �ကမ်ိေြမာက ်8.5)
- asexual ကိ��ကည့�်�ေလလ့ာပါ၊ ရင့က်ျကြ်ခငး်

ခ။ ဆလိ�က ်: Hydra spermaries, wm (1 st သေဘ�ာသဖနး် 7.6 - 7.7; 2 �ကမ်ိေြမာက ်8.7) သိ�မ့ဟ�တ ်Hydra ေဝ�းေစ ့wm; Hydra Ovary,
wm Hydra spermaries & Ovary, sec

- ေယာကျ်ား��င့မိ်နး်မ��စ်ေယာကလ်ံ�းကိ�အြမငအ်ာ�ံ�ခွြဲခားသြိမင�်ိ�ငြ်ခငး်
ေြမတြပငလ်ံ�းေတာငေ်ပ���င့လ်ကဝ်ါးကပ်တိ�ငအ်ပိ�ငး်

- wm ��င့ ်cs ��ိ Ovary ��င့ ်Testes များကိ�ခွြဲခားသြိမင�်ိ�ငြ်ခငး်

5. ကိ�လိ�န ီHydrozoans ( Obelia )

က။ ဆလိ�က ်: Obelia hydroid, wm (1 st သေဘ�ာသဖနး် 7.10; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 8.10)
-know: hydranths, gonangia, hydrotheca, gonotheca, coenosarc, perisarc, ပါးစပ်,

tentacles, gonopore

ခ။ ဆလိ�က ်: Obelia Medusa, wm (1 st သေဘ�ာသဖနး် 7,11; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 8.11)
-know: medusa ကိ�လငိအ်ဆင့ ်��င့၎်ငး်သည ်gonangium တငွမ်ညသ်ိ�ထ့�တလ်�ပ်သည်

ဂ။ slide: Pennaria ��င့ ်အြခား Hydroid ကိ�လိ�နီ
- ဆလိ�ကမ်ျား��င့ထ်နိး်သမ်ိးထားသည့ပ်စ�ညး်များအား Hydrozoa ၏နမ�နာအြဖစ်အသအိမ�တြ်ပ�ပါ

။ ထန်ိးသမ်ိးထား: Physalia
- အေပ�ယအံေပ�ယမံျက�်�ာြပင�်�ိကိ�လိ�နယီမ်ဟိ�ကဒ်�ိ�ဆိ�ဒသ်ညေ်ရခမ်းငါးတစ်ေကာင�်�င့တ်�သည်
- ရ��ိ�ိ�ငသ်ည့သ်��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့�် �ငိး်ယ��ပါ

ကိ�လိ�နတီကပ်ါေစ
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6. Hydrozoan Medusae

က။ ထန်ိးသမ်ိးထား : Gonionemus
- Gonionemus : ထနိး်သမ်ိးထားသည့တ်ရိစ�ာန၏်အသငွအ်ြပငက်ိ���ငိး်ယ���ကည့ပ်ါ

သင့ရဲ်ဓ့ာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်အတကွသ်��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့အ်တ�

ခ Scyphozoa (စစမ်�န်ေသာငါးဖန်ခွက)် [1 st ထ ွ7-2; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၈-၂]

1. ထန်ိးသမ်ိးထား : လေရခ�, Aurelia (1 st သေဘ�ာသဖနး် 7.13; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 8.13)

-know: ပါးစပ်လကမ်ျား၊ ပါးစပ်၊ အစာအမ်ိ၊ �မိ� �ပတရ်ထားတ�းေြမာငး်၊ radial တ�းေြမာငး်၊ tentacles, gonad၊
rhopalium

2. Aurelia ၏ ဘဝသသံရာ : slides: misc Aurelia ၏ဘဝသသံရာ slides (HO)

- medusae ထ�တလ်�ပ်မ�အဆင့မ်ျားကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငြ်ခငး်၊ အဆိ�ပါ scyphistoma , strobila
��င့ ်ephyra

- Plulaula ကိ�အြမငအ်ာ�ံ�ကိ� တကိျစာွတကိျေသာ larval ပံ�စံအြဖစ်မ�တယ်��ိ�ငသ်ည်

3. ထန်ိးသမ်ိးထား: misc jellyfish

- ဆစ်ဖозoaအဖဲွ�ဝငမ်ျားအြဖစ်အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငသ်ည်

C. Anthozoa (ပငလ်ယ ်Anemones & သ��ာ) [1 st ထ ွ7-3; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၈-၃]

1. ထန်ိးသမ်ိးထား : Metridium (1 st သေဘ�ာသဖနး် 7.15-7.16; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 8.15-8.16)

ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲတငွေ်ဖာ်ြပထားသည့အ်တိ�ငး်ထနိး်သမ်ိးထားသည့န်မ�နာကိ�ခွထဲ�တပ်ါ

-know: ပါးစပ် disc၊ Basal disc၊ tentacles၊ ပါးစပ်၊ pharynx, septum, septal filament,
acontia, gastrovascular လိ�င်

၂။ ဆလိ�က ်- Metridium cs (= xs)

- ဆလိ�ကေ်ပ�တငွသ်ငတ်တ�်ိ�ငသ်ေလာကအ်ထက ်(၉ က) အထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာတညေ်ဆာကပံ်�များကိ���ာပါ

3. ထန်ိးသမ်ိးထား : misc ။ သ��ာနမ�နာ

- မာေ�ကာေသာသ��ာ ��င့ ်��းညံ့ေသာသ��ာ များကိ�ခွြဲခားသြိမင�်ိ�ငြ်ခငး် ။

သ��ပ်ြပများ:

•အြခား Hydrozoa: သင ်Hydrozoa အတနး်၏ medusae ��င့၏်အ�ကားခွြဲခား�ိ�ငပ်ါတယ်
Scyphozoa အတနး်အစားလား

EC ။ Phylum Ctenophora (Comb Jellies) သည၎်ငး်��င့န်းီကပ်စာွဆက�်ယွေ်သာ phylum ��င့ခ်ွြဲခားရန်
စီနယီာ [၂ �ကမ်ိေြမာက ်၈-၄]

စာမျက�်�ာ ၅၂

ေနာကထ်ပ်ဓာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာအ�ကြံပ�ချကမ်ျား:

→ေရြမ��ပ်ေကာငမ်ျားေပ�တငွသ်�တိ�ဆ့င့က်ြဲဖစ်စ�တိ�းတကမ်�မညသ်ိ��့�ိသနညး်။
polyps ��င့ ်medusae တိ�အ့ားမညမ်�အလယွတ်က�ခွြဲခားသ�ိိ�ငသ်နညး်။ တိ�ကပိ်တတ်ရိိစ�ာနမ်ျားအတကွ?် ကိ�လိ�န၌ီတည၏်

တရိိစ�ာနမ်ျား?
→အဘယ ်symmetry အမျိ�းအစားထင�်�ားသည?် အမျိ�းအစားအားလံ�း၏တ�ညေီသာအမျိ�းအစားကိ�ြပသပါ

symmetry?
→ပံ�စံများ၏နမ�နာများအားလံ�းကိ� Cnidaria ၏ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�အြဖစ်အလယွတ်က�မ�တမိ်ပါသလား။
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စာမျက�်�ာ ၅၃

Platyhelminthes (Flatworms)
(စမစ ်& Schenk, Flatworms, 1 st အခန်း 8; 2 �ကမ်ိေြမာက ်အခန်း 9)

အမျိ�းအစားအမျိ�းအစားကိ�ခဲွြခားသတမ်�တြ်ခငး် -
သံ�းဆစစ်မ�နေ်သာတစ်���းအလ�ာ ( triploblastic )
- ဘကေ်ပါငး်စံ�အချိ�းကျ
ခ��ာကိ�ယအ်ေခါငး်ေပါက ်( acoelomate ) မ��ိ
- �ိ� း��ငး်သည့က်ိ�ယအ်ဂ� ါအစိတအ်ပိ�ငး်များ��င့က်ိ�ယအ်ဂ� ါအစိတအ်ပိ�ငး်များ၊ အ�ိ�း, ေသးွလညပ်တမ်�သိ�မ့ဟ�တအ်သက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာစနစ်များကိ�မ
- "မီးလ�ံဆလဲမ်ျား" ��င့အ်တ� tubules ၏�ိ�း��ငး်ေသာ excretory စနစ်
- မြပည့စံ်�ေသာသိ�မ့ဟ�တအ်စာမေ�ကြခငး်၊
-most hermaphroditic
- အလနွအ်မငး်အထ�းြပ�ကပ်ပါးေကာငပံ်�စံများ
တစ်ခ�သိ�မ့ဟ�တတ်စ်ခ�ထကပိ်�ေသာ အလယအ်လတခ် ံအမ်ိ��င�်�င့တ်စ်ခ� အပါအဝင�်�ပ်ေထးွေသာဘဝသသံရာများပါ ၀ ငသ်ည့က်ပ်ပါးေကာငပံ်�စံများ

သိ�မ့ဟ�တထ်ိ�ထကပိ်� larval ပံ�စံများ

ဆလဲအ်မျိ�းအစားများ��င့ဝိ်ေသသဖဲွ�စညး်ပံ�များ:
epidermis
parenchyma တစ�်��း
gastrodermis
“ မီးေတာကဆ်လဲမ်ျား” (protonephricia)
ခ��ာကိ�ယ�်မိ�� �ိ� းပတလ်ည ်�မိ� �ပတရ်ထား ��င့ ်longitudinal �ကကသ်ားအလ�ာ

ကိ�ယခ်��ာအဖဲွ�အစညး်:
ခ��ာကိ�ယြ်ပား
အချိ� �ေသာ�ိ�း��ငး်ေသာကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါ��င့အ်ဂ� ါအစိတအ်ပိ�ငး်များ - ဥပမာ။ အစာေြခ, အာ�ံ�ေ�ကာ, excretory, မျိ�းဆကပ်ာွး
parasitc လ�ေနမ�ပံ�စံစတဲအ့တကွြ်ပ�ြပငမ်မ်ွးမံထားတဲ ့trematodes, monogenea နဲ ့ cestodes
ပ�းတွမဲ�အတကွ ်scolex ��င့အ်တ� tapeworms ; ဘ�းသးီ proglottids
fluke ဘဝသသံရာ : �ကကဥ် → miracidium → sporocyst → redia → cercaria → အရွယေ်ရာက�်ပီးသ�
tapeworm ဘဝသသံရာ : �ကကဥ် → cysticercus (ဆးီအမ်ိပိ�း မ�ား ) → အရွယေ်ရာက�်ပီးသ�

အမျိ�းအစား:
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အတန်း: Turbellaria - အများအားြဖင့ေ်ရေနသတ�  ၀ ◌ါ၊ Dugesia, Bipaliumအတန်း: Trematoda -parasitic အသညး်��င့ေ်သးွ flukes; ကလိ�
အတန်း: Monogenea - အများစ�၏ြပငပ်ကပ်ပါးပိ�းများြဖစ်ေသာ Protopolystoma
အတန်း: Cestoda -tapeworms; Taenia,

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲတငွ ်Flatworms များ၏မိတဆ်ကတ်ငြ်ပမ���င့ေ်ဖာ်ြပချကမ်ျားကိ�ဖတပ်ါ။

A. အ Turbellaria (Planarians)

1. တိ�က�ိ်�ကထ်�တလ်� : Dugesia (= Planaria) , တိ�က�ိ်�ကထ်�တလ်� Planarian ( ပထမအ�ကမ်ိ ထ ွ8-4 ကိ��ကည့ပ်ါ; 2 �ကမ်ိေြမာက ်ထ ွ9-4 ကိ��ကည့ပ်ါ)

က။ ေယဘ�ယျြပငပ်အသငွအ်ြပငသ်တြိပ�ပါ

-know: ဦး ေခါငး်၊ မျကလ်ံ�း၊

စာမျက�်�ာ ၅၄
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ခ။ ေလလ့ာေတွ� ��ိချကမ်ျား Locomotion & Feeding Behaviour

ဂ။ သင၏်ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲတငွေ်ဖာ်ြပထားသည့အ်တိ�ငး်“ photosensory အြပ�အမ�” အေပ�စမ်းသပ်မ�ြပ�လ�ပ်ပါ။ စံချိနတ်င်
သင့ရဲ်ဓ့ာတခ်ွခဲနး်အစီရငခ်စံာ၌သငတ်ိ�၏့ရလဒမ်ျားကိ�။

2. ဆလိ�က ်: Planaria inj wm (1 st သေဘ�ာသဖနး် 8.3 & 8.4; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 9.5)

က။ ေတာငတ်ြပငလ်ံ�းတငွေ်အာကပ်ါေဝါဟာရများကိ���ာပါ - မျကလ်ံ�းများ၊ အစာအမ်ိ��င့အ်�လမ်းေ�ကာငး်ေနရာများ၊
မျကလ်ံ�း

3. ဆလိ�က ်: Planaria 3 ေဒသများမ�တစ်ဆင့,် CS (1 st သေဘ�ာသဖနး် 8.5; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 9.7)

က။ Planaria ၏ transverse ကဏ္onများတငွေ်အာကပ်ါတိ�က့ိ���ာပါ - epidermis, mesoderm, gastrodermis,
gastrovascular လိ�င,် pharynx, အာ�ံ�ေ�ကာ�က�ိး

ခ။ ကဏ္ a တစ်ခ�မ�မညသ်ည့ေ်ဒသ ၃ ခ�အနကမ်ညသ်ည့ေ်နရာမ�ခွြဲခားသြိမင�်ိ�ငသ်ည။် (anterior, pharyngeal သိ�မ့ဟ�တ်
ေနာကဘ်က)်

ဂ။ အာ�ံ�ေ�ကာ၊ မစင�်�င့မ်ျိ�းဆကပ်ာွးြခငး်၏အေြခခတံညေ်ဆာကပံ်�ကိ�နားလညရ်နသ်��ပ်ေဖာ်ပံ�များကိ�အသံ�းြပ�ပါ
စနစ်များ (1 st 8.4 & 8.7 သေဘ�ာသဖနး်သးီ, 2 nd သေဘ�ာသဖနး် 9.4 & 9.6)

ခ Flukes: Class ကိ� Trematoda [1 st ထ ွ8-2; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၉-၂]

1. ဆလိ�က ်: Clonorchis sinensis wm (1 st သေဘ�ာသဖနး် 8.8; 2 �ကမ်ိေြမာက ်9.8) တ��တအ်သညး် Fluke

-Know: ပါးစပ်��င့အ်ဆ�ပ်�ိ� ့ စိ�သ့�များ ၊ ပါးစပ်၊ pharynx၊ အစာအမ်ိ��င့အ်�လမ်းေ�ကာငး်လမ်းေ�ကာငး်၊ သားအမ်ိ၊
Ovary, ေဝ�းေစ,့ အ��စဂ်လငး်

2. ဆလိ�က ်: Fasciola စီ wm (1 st 8.9; 2 �ကမ်ိေြမာက ်9.9) ကသိ�းအသညး် fluke

••• အသံ�းြပ�ြခငး်သာနယပ်ယခ်ျကက်ိ�ပိ�ငး်ြခားစတိြ်ဖာ! •••

- ေယဘ�ယျဖဲွ�စညး်ပံ�ကိ� Clonorchis ��င့�် �ငိး်ယ��ပါ

ေဖာ်ထ�တရ်နသ်��ပ်ေဖာ်ပံ�များကိ�အသံ�းြပ�ပါ။ ပါးစပ်��င့ ်ventral sucker၊ ပါးစပ်၊ အ��စဂ်လငး်များ၊ ေဝ�းေစ၊့
သားအမ်ိ

၃ ။ slides : Schistosoma mansoni အထးီ wm; Schistosoma အထးီ & အမျိ�းသမီး wm; Schistosoma
အမျိ�းသမီး wm ။ လ�ေ့သးွ fluke (HO)

- ေယာကျ်ား��င့မိ်နး်မ��စ်ေယာကစ်ပ်�ကားခွြဲခားသြိမင�်ိ�ငြ်ခငး်

- သ�တိ�က့ိ�ေသးွစီးေ�ကာငး်အြဖစ်အသအိမ�တြ်ပ�ပါ

4. ဆလိ�က ်: cercaria; wm; redia wm; redia & cercariae, wm (1 st သေဘ�ာသဖနး် 8.9; 2 �ကမ်ိေြမာက ်9.10)

- ယငး်တိ�က့ိ�တတိကိျကျပံ�စံတစ်မျိ�းအြဖစ်မ�တမိ်�ိ�ငသ်ည်

C. အတန်းအစား Monogenea (ec)
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1. ဆလိ�က ်: monogenetic trematode, Protopolystoma wm

- Protopolystoma သညဖ်ားကပ်ပါးေကာငြ်ဖစ်သည်

- ေယဘ�ယျအားြဖင့အ်သငွအ်ြပင�်�င့အ်ြခားအြပားများအမျိ�းအစားခွြဲခားြခငး်ကိ�မ�တသ်ားပါ

-now: anterior sucker, ပါးစပ်, အ�, သားအမ်ိ, စအိ� suckers, ချိတ်

ဃ Tapeworms (အတန်းအစား Cestoda) [1 st ထ ွ8-3; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၉-၃]

1. ဆလိ�က ်: Taenia solium , scolex, wm; Taenia pisiformis ရင့က်ျကေ်သာ proglottid, wm; Taenia pisiformis
gravid proglottid, wm (1 st 8,11 & 8,12 သေဘ�ာသဖနး်; 2 �ကမ်ိေြမာက ်9,11 & 9.12)

- သေိသာအရာ - scolex၊ �ိ�စ့ိ� ့၊ ချိတ၊် ချိတ၊် သားအမ်ိ၊ ေဝ�းေစ၊့

- ရင့က်ျကမ်� ��င့ ်gravid proglottid အ�ကားြခားနားချကက်ိ�သထိားပါ

2. Cestode ေလာငး်; Cysticercus ပိ�းေလာငး် (ဆးီအမ်ိ) (HO)

က။ ဆလိ�က ်: Taenia pisiformis cysticercus (HO)

*** ခွထဲားေသာ နယပ်ယက်ိ�သာအသံ�းြပ�ပါ။ ***

- ၎ငး်ကိ�တတိကိျကျဖ�တေ်ကာငတ်ေီကာငမ်ျားအြဖစ်မ�တယ်��ိ�ငသ်ည်

EC ။ Phyla Mesozoa, Acoelomorpha ��င့ ်Nemertea (ဖဲ�က�ိး Worms)

- ခငး်ကျငး်ြပသထားသည့ဖဲ်�က�ိးပိ�းေကာငမ်ျား၏သ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့န်မ�နာများကိ�ေလလ့ာ�ပီးခွြဲခားသြိမင�်ိ�ငြ်ခငး်
ဤအပိ�ငး်တငွသ်ငေ်တွ� ခဲဖ့�းေသာ“ worm phyla” မ�သ�တိ�က့ိ�

သ��ပ်ြပများ:

• Planarian Organ စနစ်များ - ဤတငွေ်တွ�ရေသာကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါ��င့က်ိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါအမျိ�းမျိ�းကိ�သတြိပ�ပါ
အသညး်ေရာငေ်ရာဂါ -

အစာေြခစနစ:် တစ်မ��ိြခငး်အတကွတ်စ်���းများသိ�အ့ာဟာရများကိ�သယေ်ဆာငရ်နအ်ကိ�ငး်အခကသ်ည်
ေသးွလညပ်တမ်�စနစ်; ထိ�အ့ြပင၎်ငး်သညပ်ါးစပ်ြဖင့မ်ြပည့စံ်�ေသာအစာေြခလမ်းေ�ကာငး်ြဖစ်ေသာ်လညး်သတြိပ�မိသည်
စအိ�မ��ိပါ။

ဖယထ်�တေ်ပးသည့စ်နစ ်- ciliated 'flame cells' ြဖင့စ်မ်ွးအငြ်ဖည့ဆ်ညး်ေပးေသာ tubules များကိ�၎ငး်သိ�စီ့းဆငး်သည်
တရိစ�ာန၏်အြပငဘ်ကတ်ငွ်

အာ�ံ�ေ�ကာစနစ:် အ ေပါငခ်ျိတဆ်ကအ်ကိ�ငး်အခက�်�င့အ်တ�တွ ဲventral အာ�ံ�ေ�ကာ�က�ိးများ��င့်
ဦး ေခါငး်၌ ganglia (= ဦး ေ��ာက)်; photoreceptors ��င့အ်တ�အထ�းြပ�ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါ (မျကစိ်
အစကအ်ေြပာက)် ��င့ ်chemoreceptors (auricles)

�ကကသ်ားစနစ:် ခ��ာကိ�ယ�်မိ�� �ိ� း၌�မိ��ပတရ်ထား��င့ ်longitudinal �ကကသ်ား��င့အ်တ�
မျိ�းဆကပွ်ားစနစ:် ေကာငး်စာွဖံွ� �ဖိ�း�ပီး

• Turbellaria အတနး်၏အြခားဥပမာများ၊ အားလံ�းအခမဲေ့နထိ�င�်ကသည်

• Trematode ဘ ၀ သသံရာ - သင၏်ဓာတခ်ွခဲနး်လ�ပ်ေဆာငမ်�များတငွသ်ေ��သားေလာငး်ကိ�သငေ်တွ� ��ိခဲေ့သာပိ�းေလာငး်အဆင့မ်ျားစာွကိ�သတြိပ�ပါ

စာမျက�်�ာ ၅၆

• Cestode ဘဝသသံရာ - tapeworms အများစ�မ�ာ cysticercus သိ�မ့ဟ�တဆ်းီအမ်ိပိ�းမ �ားတစ်ခ�တညး်ေသာသားေလာငး်တစ်မျိ�းစီ��ိသည။်

ေနာကထ်ပ်ဓာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာအ�ကြံပ�ချကမ်ျား:
→သ�တိ�၏့စမ်ွးရညက်ိ�ြမ�င့တ်ငေ်ပးသည့က်ပ်ပါးဆိ�ငရ်ာအတနး်များတငွေ်တွ�ရေသာအထ�းလိ�ကေ်လျာညေီထမွ�အချိ� �ကိ�ေဖာ်ြပပါ

အမ်ိ��ငအ်တကွ�်�ာေဖွ��ငသ်နရ်န်
→ trematodes ��င့ ်cestodes များ၏သားေလာငး်ပံ�စံများသညမ်ညသ်ိ�က့ာွြခားသနညး်၊ သ�တိ�၏့ဘဝသသံရာ��င့မ်ညသ်ိ�က့ာွြခားသနညး်

ကာွြခားလား

အပိ� Credit Phyla

ေစာင့�်ကည့�်ပီးြပသထားေသာအပိ�ခရကဒ်စ်အမျိ�းအစားကိ�ခွြဲခားသ�ိိ�ငမ်ည်



24/07/2021

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 43/103

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 56

စာမျက�်�ာ ၅၇

Nematoda (အဝိ�ငး်ေကာငမ်ျား)
(စမစ ်& Schenk, Roundworms, 1 st အခန်း 9; 2 �ကမ်ိေြမာက ်အခန်း 10)

အမျိ�းအစားအမျိ�းအစားကိ�ခဲွြခားသတမ်�တြ်ခငး် -
��စ် ဦး စလံ�းစနွး်မ�ာ tapered elongated ဆလငဒ်ါခ��ာကိ�ယ�်�င့အ်တ� - ခစံားချက�်�င့က်ပ်ပါးတေီကာင်
စစ်မ�နတ်ဲတ့စ်သ��းအလ�ာသံ�းခ�
- pseudocoelom (mesodermal တစ်���းများ��င့မ်ြပည့စံ်�ေသာအေခါငး်ေပါက)် ြဖစ်ေသာခ��ာကိ�ယအ်ေခါငး်ေပါက�်�ိသည။်

hydroskeleton အြဖစ်ေဆာငရွ်က ်ပါသည်
- epidermis မ�တဆင့လ်�ိ� � ဝ�ကထ်ားေသာြပငပ်မဟ�တေ်သာ cuticle
- ပါးစပ်��င့စ်အိ���င့အ်တ�အစာေြခလမ်းေ�ကာငး်ြပည့စံ်�
အစ�အ�မဲြပသထားသည့ ်(မျိ�းစိတတ်စ်ခ�စီတငွဆ်လဲအ်ေရအတကွအ်�မဲတမ်းြဖစ်သည)်

ဆလဲအ်မျိ�းအစားများ��င့ဝိ်ေသသဖဲွ�စညး်ပံ�များ:
epidermis (= hypodermis ) သညမ်ျားေသာအားြဖင့ ်syncytial ��င့ေ်ြပာငး်လယွြ်ပငလ်ယွေ်သာ cuticle ကိ�ထ�တေ်ပးသည်
သံ�းစစ်မ�နတ်ဲတ့စ်���းအလ�ာ; Mesoderm သညက်ိ�ယခ်��ာနရံံတငွ�်�ိေသာ longitudinal �ကကသ်ားအလ�ာကိ� ြဖစ်ေပ�ေစသည်
အ���င့ဆ်ကစ်ပ်မ��ကကသ်ားတစ်သ��း
gastrodermal ဆလဲ ်အ�လမ်းေ�ကာငး်

ကိ�ယခ်��ာအဖဲွ�အစညး်:
��စ် ဦး စလံ�းစနွး်မ�ာ tapering ပတပ်တလ်ည ်nonsegmented, tubular ခ��ာကိ�ယ်
သသိာမ�ကွြဲပားေခါငး်ကိ�
ဝိေသသလက�ဏာ "S" - hydrostatic ဆန ့က်ျငက်ိ�ယခ်��ာနရံံ၌ longitudinal �ကကသ်ားလ�ပ်��ားမ�ကဲသ့ိ� ့

အ�ိ�းစ�
- ခ��ာကိ�ယအ်ေခါငး်ေပါက ်��င့ြ်ပည့စံ်�ေသာအစာေြခလမ်းေ�ကာငး် တည�်�ိေနြခငး် က "�ပနအ်တငွး်�ပန"် ကိ�တညေ်ဆာကသ်ည်
- �ကံ့ခိ�ငေ်သာ�ကကသ်ား ကိ�က ်(အြပနအ်လ�နအ်ားြဖင့သ်ံ�းပငွ့ဆ်ိ�င)် သညမ်သကဲွ�ဲိ�ငပ်ါ

အမျိ�းအစား:
(အခနွခ်ွေဲဝမ�ကိ���ငး်��ငး်လငး်လငး်မေဖာ်ြပ�ိ�ငသ်ည့အ်လနွ�်ကးီမား�ပီးေသးေသာလ�သမိျားေသာအမျိ�းအစား)
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လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:
၁။ ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲတငွအ်ဝိ�ငး်ေကာငမ်ျားအေ�ကာငး်ေဖာ်ြပချက�်�င့ေ်ဆးွေ�းွမ�ကိ�ဖတပ်ါ။

2. ယကျေရာကခ်��ာေဗဒ: Ascaris , အ� roundworm [1 st ထ ွ9-1; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၀-၁]

သင၏် speciman ကိ�မချညခ်ငသ်င၏်ေနာကပိ်�ငး်��င့ေ်နာကေ်ကျာမ�ေ�� �ကိ�ဆံ�းြဖတရ်နသ်င၏်ခွထဲ�တထ်ားေသာနယပ်ယက်ိ�သံ�းပါ
တရိစ�ာန၏် ventral ြခမ်း vs ။ အစနွး်ေရာကမ်�ာတ ဦး တညး် pin ကိ�အသံ�းြပ�။ ဗနး် dorsal ြခမ်းအတကွတ်ရိိစ�ာန ်Pin
anterior ��င့အ်ြခား posterior ။ နမ�နာေရ၌နစ်ြမ�ပ်ပါ။ pin သိ�မ့ဟ�တခ်ွစိဲတထ်ားေသာအပ်ကိ�သံ�းပါ
တရိစ�ာန၏်တစ်ခ�လံ�းကိ�အ��ညတ်စ်ေလ�ာက ်longitudinal ခွစိဲတေ်စရန။် ဂ��တစိ�ကဖွ်င့လ်�စ်ြခငး်��င့ ်pin
ဗနး်မ�တရိစ�ာန၏်��စ်ဖက။်

က။ ထန်ိးသမ်ိးထား : Ascaris lumbricoides (1 st သေဘ�ာသဖနး် 9.4 & 9.5; 2 �ကမ်ိေြမာက ်10.4 & 10.5)

- အေထေွထအွသငွအ်ြပငမ်ျား - သထိားသည။် spicules၊ ပါးစပ်၊ ��တခ်မ်း၊ စအိ�၊ vulva, cuticle, lateral line

- အတငွး်ပိ�ငး်ဖဲွ�စညး်ပံ� (ခွထဲားေသာ��န�်ကားချကမ်ျားကိ�လိ�ကန်ာပါ); သိ

��စ် ဦး စလံ�း: pseudocoel, excretory တ�းေြမာငး်, pharynx, အ�

စာမျက�်�ာ ၅၈

အမျိ�းသမီး: ေယာနိ၊ သားအမ်ိ၊ oviducts၊ သားဥအမ်ိ

အထးီ: ejaculatory �ပန်, seminal ေတွ�ေနကျမဟ�တေ်သာ, vas deferens, testis

ခ။ slides : Ascaris lumbricoides အထးီ, cs; Ascaris lumbricoides, အမျိ�းသမီး, cs,
သိ�မ့ဟ�တ ်Ascaris အထးီ & အမျိ�းသမီး (1 st သေဘ�ာသဖနး် 9.6; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 10.6)

- Ascaris ၏ transverse အပိ�ငး်များ - သသိညမ်�ာ cuticle၊ epidermis၊ longitudinal �ကကသ်ားများ၊
pseudocoel, dorsal & ventral အာ�ံ�ေ�ကာ�က�ိး, excretory တ�းေြမာငး် (= ��စ ်ဦး ��စဖ်ကလ်ိ�ငး်များ),
အ�

-female: သားအမ်ိ, oviducts, Ovary

-male: testis, vas deferens, seminal ေတွ�ေနကျမဟ�တေ်သာ

ပံ�းရညင်ါး��ဥ့်အတကွ ်3. စကေ်ခါငး်: Turbatrix aceti [1 st ထ ွ9-2; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၀-၂]

က။ အသက�်�ငပ်ါ: ��လကာရညင်ါး��ဥ်

ယ�ေကျးမ�တစ်စကက်ိ�ဆလိ�ကတ်စ်ခ�ေပ�တငွတ်င�်ပီး coverlip ြဖင့ဖံ်�းထားပါ

လ�ပ်��ားမ� thrashing လ�ပ်��ားမ�သတြိပ�ပါ

- အဖံ�းဖံ�းကိ�ေြမ�ာက။် သမဲ�န ့အ်နညး်ငယက်ိ�ထည့ပ်ါ၊ ဘယလ်ိ�လဲ
တရိိစ�ာနမ်ျား၏လ�ပ်��ားမ�ပစ��ပ�နသ်�ဲ�င့အ်တ�ကာွြခား?

ဤတရိိစ�ာနမ်ျားကိ� nematodes အြဖစ်အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငြ်ခငး်

-Know - ပါးစပ်၊ pharynx၊ အ�၊ စအိ�၊ အထးီ��င့အ်မတိ�က့ိ�ခဲွြခားသည်

(သ�တိ�၏့ခ��ာေဗဒကိ�ေလလ့ာရနသ်ငသ်ည ်ဆလိ�ကထ်သဲိ� ့ ထနိး်သမ်ိးခ ံတစ်စကထ်ည့ရ်နလ်ိ�အပ်�ိ�ငသ်ည။် )

4. အြခား Nematodes

- အြခားဆံ�းများကိ�အသအိမ�တြ်ပ�ရနဆ်လိ�ကမ်ျား��င့ထ်နိး်သမ်ိးထားသည့ပ်စ�ညး်များကိ�ဆနး်စစ်ရနလ်ကတ်နွး်လ�ညး်ေပ�တငွသ်��ပ်ေဖာ်ပံ�များကိ�သံ�းပါ
nematodes ၏မျိ�းစိတ်

- သ�တိ� ့ြဖစ်ေပ�ေစေသာေရာဂါများ��င့သ်�တိ�၏့ဘဝသသံရာ၏အေြခခသံငွြ်ပငလ်က�ဏာများကိ�သထိားပါ

က။ ဆလိ�က ်: Trichinella spiralis encysted ပိ�းေလာငး်, wm: Trichina တေီကာင:် Trichinella spiralis (1 st သေဘ�ာသဖနး် 9.2;
2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 10.2)

- encysted ပိ�းေလာငး်ကိ�အသအိမ�တြ်ပ�ရန်

ခ။ slide : Enterobius vermicularis , wm : Pinworm Enterobius vermicularis

ဂ။ အေထေွထ ွroundworm ကပ်ပါးေကာင:်

- biosmount: ေခးွ heartworm (1 st သေဘ�ာသဖနး် 9.1; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 10.1), hookworm ( Necator & Ancylostoma ),



24/07/2021

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 45/103

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 58whipworm ( Trichurus ), Toxocara (filarial worm; ေခးွ��င့ေ်�ကာင ်roundworm)

စာမျက�်�ာ ၅၉
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EC ။ Plyla Nematomorpha (ြမငး်ြမငး်ေကာငတ်)ီ၊ Kynorhyncha, Loricifera ��င့်
Priapulida

- မညသ်ည့သ်��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့န်မ�နာကိ�မဆိ�ေစာင့�်ကည့�်ပီးပံ�စံတစ်မျိ�းစီကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငသ်ည်

သ��ပ်ြပများ:
•ခ��ာကိ�ယအ်ေခါငး်ေပါက:် acoelomate, pseudocoelomate ��င့်

eucoelomate အေြခအေန
•အေထေွထ ွNematode ခ��ာေဗဒ: သင၏်အတကွသ်တမ်�တထ်ားေသာဖဲွ�စညး်ပံ�အချိ� �ကိ�ခွြဲခားသတမ်�တရ်နသ်င့အ်ားက�ညလီမိ့်မည်

နမ�နာ
•ြပသေနေသာအြခားအဝိ�ငး်ေကာငမ်ျားကိ�ေလလ့ာပါ

ေရာဂါများတစ်ခ�ချငး်စီ��ိပါက��င့ဆ်ကစ်ပ်ေနသည်

ေနာကထ်ပ်ဓာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာအ�ကြံပ�ချကမ်ျား:
→သအဲေစမ့ျား��င့ေ်ရာမပါသည့�်�လကာရညင်ါး��ဥ့်များ၏လ�ပ်��ားမ�ကိ�ေလလ့ာေတွ� ��ိရပါမည်
→သငေ်ြမဆလီ�ာ / အြမစ်မ�သငစ်�ေဆာငး်ထားေသာ nematodes ၏ပံ�ဆွြဲခငး်��င့ေ်လလ့ာေတွ� ��ိချကအ်ချိ� � ြပ�လ�ပ်ပါ

နမ�နာ

စာမျက�်�ာ ၆၀

Rotifera (Rotifers)
Phylum ၏လက�ဏာများကိ�ေဖာ်ထ�တြ်ခငး်

- pseudocoelom အေခါငး်ေပါကသ်ည်
-cicle သိ�မ့ဟ�တ ်caselike lorica သညအ်စိတအ်ပိ�ငး်များကဲသ့ိ�ေ့သာကငွး်များသိ�မ့ဟ�တြ်ပားများြဖင့စီ်စ�သည်
cilia မပါေသာသ�သည၎်ငး်၏ cilated သရဖ�ြဖစ်ေသာ corona မ�အပ
- ပါးစပ်��င့စ်အိ���င့အ်တ�အစာေြခလမ်းေ�ကာငး်ြပည့စံ်�
-dioecious သိ�ေ့သာ်အချိ� �ေသာမျိ�းစိတမ်ျားအတကွအ်ထးီမသ�ိိ�ငသ်ိ�မ့ဟ�တဆ်�တယ်�တက်ျဆငး်လာသည,် များစာွေသာ parthenogenetic ြဖစ်�ကသည်
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ဆလဲအ်မျိ�းအစားများ��င့ဝိ်ေသသဖဲွ�စညး်ပံ�များ:-syncytial epiderm
rotifers အတကွအ်များဆံ�းအေဆာကအ် ဦ များ syncytial ပါ၏ ဒါေပမယ့အ်ေရးပါနပံါတမ်ျားအတကွမ်ွဲြပသပါ
စစ်မ�နတ်ဲတ့စ်သ��းအလ�ာသံ�းခ�
အစာေက�းြခငး်ဖဲွ�စညး်ပံ�သည ်ciliated corona ြဖစသ်ည်
jawlike သိ�အ့ချိနတ်ငွေ်နာကဆ်ံ�းြပငဆ်ငခ်ဲသ့ည ်-pharynx mastax

ကိ�ယခ်��ာအဖဲွ�အစညး်:
- လ�ေနမ�အဆင့အ်တနး်ေပ� မ�တည၍် ခ��ာကိ�ယပံ်�သဏ္in◌ာနအ်မျိ�းမျိ�းကွြဲပားမ���ိသည့ေ်သးငယ�်ပီး ၃ မီလမီီတာေအာကသ်ာ��ိသည်
- ကိ�ယခ်��ာအများစ�တငွေ်ခါငး်၊ ပငစ်ည�်�င့အ်�မီး (သိ�မ့ဟ�တေ်ြခေထာက)် ခွထဲားသည။်

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

1. Living rotifers [2 ရ��ိ�ိ�ငလ်�င ်�ကမ်ိေြမာက ်ထ ွ10-3]

- စာလံ�းအလ���င့လ်ကက်မ်းစာေစာငမ်ျားမ�ပံ��ကမ်းများကိ�အသံ�းြပ�ပါ

- ေရချိ�နမ�နာတစ်ခ�တငွ ်rotifers များကိ�ခွြဲခားသတမ်�တ�်ိ�ငြ်ခငး်

- ေရွ�လျားြခငး်��င့အ်စာေက�းြခငး်နညး်လမ်းကိ�မ�တသ်ားပါ

- မ�တခ်ျက ်- Corona၊ Mastax၊ ေြခေချာငး်များ၊

2. ဆလိ�က ်: rotifers, wm (2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 10.7)

-Examine သည ်rotifer ၏ဆလိ�ကက်ိ�ြပငဆ်ငထ်ား�ပီးေအာကပ်ါများကိ�ခွြဲခားသတမ်�တ�်ိ�ငသ်ည။် corona, foot, mastax,
အစာေြခလမ်းေ�ကာငး်, မျိ�းဆကပွ်ားေကျးရွာအ�ပ်စ�

EC Phyla: Gnathostomulida ��င့ ်Micrognathozoa

- ��ပ်ပံ�များကိ��ကည့�်� ြခငး်��င့ပံ်�စံတစ်မျိ�းစီ၏ဥပမာများကိ�မ�တမိ်�ိ�ငြ်ခငး်။

အပိ�ေဆာငး် Lab အစရီငခံ်စာအ�ကြံပ�ချကမ်ျား
→မငး်ရဲပံ့��ကမ်းေတကွိ�သငသ်တမ်�တ�်ိ�ငတ်ဲအ့တိ�ငး်အတာကိ�အထကမ်�ာြပထားတဲခ့��ာေဗဒအသံ�းအ��နး်ေတနွဲေ့ရးပါ
→ Rotifers သည ်Nematodes ��င့ဆ်ငတ်�သညက်ိ�သငထ်ငသ်ေလာကန်ညး်အမျိ�းမျိ�းစာရငး်ြပ�ပါ

စာမျက�်�ာ ၆၁

Acanthocephala

Phylum Acanthocephala (Spiny-Headed Worms)

Phylum ၏လက�ဏာများကိ�ေဖာ်ထ�တြ်ခငး်
- pseudocoelom အေခါငး်ေပါကသ်ည်
ေကျာ�ိ�းတနး်��င့အ်တ� -cylindrical ြပနလ်ည�်�ပ်သမ်ိးေပးရန ်proboscis
- လ��ကးီများသညေ်ကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများ၊ arthropods ��ိလ�ငယမ်ျား၏ endoparasites များြဖစ်သည်
အစာေြခလမ်းေ�ကာငး် - မ
-dioecious

ကိ�ယခ်��ာအဖဲွ�အစညး်:
spiny proboscis ��င့အ်တ� - အ��ညဆ်လငဒ်ါခ��ာကိ�ယ်

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

၁။ ေနာကခ်အံေ�ကာငး်အရာကိ�စာသား��င့ပိ်�ခ့ျချကမ်�တစ်�များတငွဖ်တပ်ါ။ သ��ပ်ေဖာ်ပံ�များမ�ရ��ိ�ိ�ငပ်စ�ညး်များ��ငိး်ယ��
ေထာကပံ်ေ့ပး��င့ ်phylum အသအိမ�တြ်ပ�ရန�်ိ�င်

2. ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်��ာက:် Macracanthorhynchus တစ်ခ� acanthocephalan

- မျိ�းစိတမ်ျားသညဝ်ကတ်ိ�၏့အ�တငွက်ပ်ပါးေကာငြ်ဖစ်သည၊် ပိ�းေလာငး်များသညပိ်�းေတာငမ်ာကငွး်များ၌စား�ကသည။်
ဝကသ်သံရာအားြဖင့ဘ်ဝသသံရာြဖည့စ်ကွရ်န်

- ထနိး်သမ်ိးထားေသာနမ�နာကိ�စစ်ေဆး�ပီး၎ငး်အမျိ�းအစားကိ�အသအိမ�တြ်ပ�ပါ
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- ခွထဲ�တထ်ားေသာနယပ်ယက်ိ�အသံ�းြပ�ြခငး်သည၎်ငး်၏ဝိေသသြဖစ်ေသာ spiny proboscis ကိ���ာေဖွေတွ� ��ိပါ
phylum

3. ဆလိ�က ်: Acanthocephala, wm; acanthocephalan ၏အြခားမျိ�းစိတ်

- ြပငဆ်ငထ်ားသည့ဆ်လိ�ကက်ိ�စစ်ေဆး�ပီးေအာကပ်ါဖဲွ�စညး်ပံ�များကိ�ခွြဲခားသတမ်�တပ်ါ ။
proboscis အိ�း; ရွတ ်sac

EC Phyla Gastrotricha၊ Cycliophora ��င့ ်Entoprocta တိ� ့ြဖစသ်ည်

- သ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့ဆ်လိ�ကမ်ျား (��ိလ�င�်�ိပါက) ေလလ့ာရန�်�င့၎်ငး်တိ�တ့စ်ခ�ချငး်စီ၏ကိ�ယစ်ားလ�ယက်ိ�အသအိမ�တြ်ပ�ရန်
"အေသးစား" phyla

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

၁။ ေနာကခ်အံေ�ကာငး်အရာကိ�စာသား��င့ပိ်�ခ့ျချကမ်�တစ်�များတငွဖ်တပ်ါ။ သ��ပ်ေဖာ်ပံ�များမ�ရ��ိ�ိ�ငပ်စ�ညး်များ��ငိး်ယ��
ေထာကပံ်ေ့ပး��င့ ်phylum အသအိမ�တြ်ပ�ရန�်ိ�င်

၂။ သက�်�ိနမ�နာများ (��ိလ�င�်�ိ) ကိ��ကည့�်ပီးသ�တိ�၏့အသငွအ်ြပင�်�င့လ်�ပ်��ားမ�ကိ�သတြိပ�ပါ

စာမျက�်�ာ ၆၂

- ၎ငး်တိ�၏့လ�ပ်��ားမ�အားအစီအစ�ဆွသဲ�များ��င့�်�လကာရညင်ါး��ဥ့်��င့�် �ငိး်ယ��ပါ

3. ဆလိ�က ်: Gastrotrich, wm (��ိလ�င)်

-examine သည ်gastrotrich ၏ဆလိ�ကမ်ျားကိ�ြပငဆ်င�်ပီးခွြဲခားသတမ်�တေ်သာ - ပါးစပ်၊ pharynx၊ ေကာ်ဂလငး်၊ အေ�ကးခံွများ

ဓာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာအ�ကြံပ�ချကမ်ျား:

→ acanthocephala ��င့ ်nematomorpha အ�ကားတ�ညခီျက�်�င့က်ွြဲပားြခားနားမ�များကိ�ေဖာ်ြပပါ
→ြမငး်ြမငး်ေကာငတ်�ီ�င့ ်acanthocephalan ၏ေယဘ�ယျဘဝသသံရာကိ�ပံ�ဆွပဲါ
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စာမျက�်�ာ ၆၃

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 63

နာမည:် _________________________________
ေနာကဆ်ံ�းရက:်_____________________

လကေ်တွ�အမ�တ ်၂ အတကွဓ်ာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာ:
ေရြမ��ပ်များက Rotifers သိ� ့

�ဗဲ Porifera

1. ေရြမ��ပ်ခ��ာေဗဒ:

အမည:် ______________ အမည:် ______________ အမည:် ______________ အမည:် ______________

ချဲ�: ________ ချဲ�: ________ ချဲ�: ________ ချဲ�: ________

အမည:် ______________ အမည:် ______________ အမည:် ______________ အမည:် ______________

ချဲ�: ________ ချဲ�: ________ ချဲ�: ________ ချဲ�: ________

၂ ။ cnidaria

2. Cnidaria အချိ��ဆလဲအ်မျိ�းအစားများ

အမည:် ______________ အမည:် ______________ အမည:် ______________ အမည:် ______________

ချဲ�: ________ ချဲ�: ________ ချဲ�: ________ ချဲ�: ________

စာမျက�်�ာ ၆၄

3. အသက�်�ငေ်သာ hydra ��င့သ်ငေ်လလ့ာခဲေ့သာအြပ�အမ�အမျိ�းမျိ�းကိ�ေဖာ်ြပပါ။

4. Hydra ဘယလ်ိ�ေ���သလ။ဲ
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၅။ ပံ�မ�နေ်ရင�ပ်သေဘ�ာ၏ဘဝသသံရာကိ�ေဖာ်ြပပါ။

၆။ Cnidaria တငွ ်မညသ်ည့ ်တစ�်��း များကိ�ေတွ� ��ိရသနညး်။

၇။ Cnidaria တငွ ်မညသ်ည့ ်အဂ� ါ များကိ�ေတွ� ��ိရသနညး်။

၈။ Cnidaria အတနး်သံ�းခ�၏ခ��ာေဗဒပံ��ကမ်း

၉။“ �ဖီးြဖနး်ေသာဂျယလ်”ီ များ��င့ဂ်ျယလ်ငီါးများ��င့မ်ညမ်�ကာွြခားသနညး်။

၃ ။ ပလကေ်ဖာငး်

၁၀။ �ဂိ�ဟမ်ျားသညမ်ညသ်ိ�ေ့ရွ �လျား။ အစာေက�းသညက်ိ�ေဖာ်ြပပါ။

11. Planarians ေတာကပ်အလငး်တံ� ့ြပနပံ်�ကိ�ေဖာ်ြပပါ။

စာမျက�်�ာ ၆၅

12. အမညသ်ံ�းကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါခဲ ့Platyhelminthes တ�ငျေတ� ့ မဟ�တ ်Cnidaria ၌ေတွ�

၁၃။ ေဟာေြပာပွဲတငွေ်ဖာ်ြပထားသည့အ်တိ�ငး်ကပ်ပါးေကာင�်�င့လ်ိ�ကေ်လျာညေီထြွဖစ်ေအာငြ်ပ�လ�ပ်ထားသည့စ်ာရငး်ကိ�ြပနလ်ညစ်စ်ေဆး ပါ
သငျသ�ျဓာတခ်ွခဲနး်ထမဲ�ာြမင�်က�ပီ Trematodes သိ�မ့ဟ�တ ်Cestodes ၏ဥပမာထမဲ�ာအ�မဲေတွ� ��ိရ။

14. အမည ်& ပံ��ကမ်း Trematodes ၏တ ဦး တညး် larval ပံ�စံ��င့ ်cestodes တစ်ခ�
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အတနး်: _______________ အတနး်: _______________

ပိ�းေလာငး်: _______________ ပိ�းေလာငး်: _______________

ချဲ�: __________ ချဲ�: __________

IV ။ Nematoda

၁၅ ။ ��လကာရညင်ါး��ဥ့်၏လ�ပ်��ားမ�ကိ� planarian ၏လ�ပ်��ားမ���င့�် �ငိး်ယ��ပါ။ ဘယလ်ိ�ကာွြခားသလ။ဲ

ခ။ ဆလိ�ကေ်ပ� ��ိ��ာလကာရညင်ါး��ဥ့်၏လ�ပ်��ားမ�ကိ�သ�ဲ�င့မ်တ�ဘ�ဲ�ငိး်ယ���ကည့ပ်ါ။

စာမျက�်�ာ ၆၆

၁၆ ။ Ascaris အထးီ၏အတငွး်ပိ�ငး်ခ��ာေဗဒ သညအ်မျိ�းသမီး၏ ခ��ာေဗဒ��င့မ်ညသ်ိ� ့ ကာွြခား သနညး် ။
သ�တိ�ဘ့ယလ်ိ�ဆငတ်�လဲ

cs အထးီ အမျိ�းသမီး cs

ခ။ သငျသ�ျ roundworms ၏ြပညတ်ငွး်ေရးခ��ာေဗဒအေ�ကာငး်ကိ�ေလလ့ာသငယ်�ေသာအရာကိ�အေပ�အေြခခ�ံပီး, လ�ပ်��ားမ�ြဖစ်ခဲသ့ည်
��လကာရညင်ါး��ဥ့်၌“ တစ်ဖကသ်ိ�သ့ာွးေသာ” သိ�မ့ဟ�တ“် အေပ���င့ေ်အာက”် ကိ�သင�်�ငး်ြပသည။်

17. အြဖစ်ဓာတခ်ွခဲနး်ထမဲ�ာတငြ်ပအြခား nematodes အ�ကားြပငပ်ခ��ာေဗဒအတကွအ်ေြပာငး်အလေဲဖာ်ြပပါ
ဆလိ�က,် ထနိး်သမ်ိးထားနမ�နာသိ�မ့ဟ�တသ်��ပ်ေဖာ်ပံ�များြဖစ်ေစ။ အဘယအ်ရာကိ�တကိျတဲဝိ့ေသသအများဆံ�း variable ကိ�ခဲသ့လဲ

18. acoelomate အေြခအေန ေကျာ် တစ် ဦး pseudocoelom ၏အားသာချကက်ဘာလဲ

V. Rotifers

၁၉။ ဆလိ�ကမ်ျား��င့သ်က�်�ိနမ�နာများမ�အမျိ�းမျိ�းေသာလညပ်တပ်စ�ညး်အမျိ�းအစား ၃ ပံ�ကိ�ပံ��ကမ်းဆွပဲါ။ သင့ေ်လျာ်ေသာတဆံပ်ိကပ်ပါ
သင့ရဲ်ပံ့�ဥပမာတစ်ခ�ေပ�တငွခ်��ာေဗဒ။
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နာမည:် ______________ နာမည:် ______________ နာမည:် ______________

ချဲ� ြခငး်: ________ ချဲ� ြခငး်: ________ ချဲ� ြခငး်: ________

စာမျက�်�ာ ၆၇

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 67

20. တိ�က�ိ်�ကထ်�တလ်� rotifers အတကွလ်�ပ်��ားမ���င့အ်စာေက�းြခငး်ေဖာ်ြပပါ။

၆ ။ Acanthocephala

21. အဓိကတ�ည�ီ�င့ ်Rotifers ��င့အ်�ကားအဓိကကွြဲပားြခားနားမ�စာရငး်
Acamthocephalans ဓာတခ်ွခဲနး်၌သင၏်ေလလ့ာေတွ� ��ိချကအ်ေပ�အေြခခပံါတယ။်

22. Acanthocephalan ၏ proboscis ဆွပဲါ:

နာမည:် ______________

ချဲ� ြခငး်: ________

၂၃။ ဆလိ�ကေ်ပ� ��ိေယာကျ်ား��င့မိ်နး်မကိ�ခွြဲခား�ိ�ငပ်ါသလား။ ��ငး်ြပပါ။

စာမျက�်�ာ ၆၈

Mollusca (Molluscs)
(စမစ ်& Schenk, ခ��, 1 st အခန်း 10; 2 �ကမ်ိေြမာက ်အခန်း 11)
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အမျိ�းအစားအမျိ�းအစားကိ�ခဲွြခားသတမ်�တြ်ခငး် -စစ်မ�နတ်ဲ ့coelom ��င့အ်တ� -triploblastic
- ��စ် ဦး ��စ်ဖကအ်ချိ�းကျ; အလယတ်နး် assymetry ��င့အ်တ�အချိ� �ေသာ
- ��းညံေ့ချာေမွ�ေသာခ��ာကိ�ယ၏်ေ�� � ေခါငး် ၊ ventral ေြခ ��င့ ်dorsal ပါဝငေ်သာများေသာအားြဖင့ ်unsegmented ခ��ာကိ�ယ်

visceral အစ�လိ�ကအ်ြပံ�လိ�က်
များေသာအားြဖင့ပ်ါးလ�ာေသာ fleshy ဝတ ်လံ� ြဖင့ဝိ်�ငး်ထားသည်
-mantle များေသာအားြဖင့ခ်ကခ်ြဲပငပ် shell ကိ� secretes
တစ်ဦး��င့အ်တ�အများအြပား -complete အစာေြခေကျးရွာအ�ပ်စ�, radula ; တစ် ဦး rasping သိ�မ့ဟ�တ�်ိ�တ့ိ�ကေ်က�းေရးကိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ�ြခစ်
- အသက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာစနစ်သညေ်ရေနပံ�စံများ��ိပါးဟကမ်ျားသိ�မ့ဟ�တက်�နး်ေနပံ�စံများတငွအ်ဆ�တ�်�င့တ်�ေသာအခနး်များပါ ၀ ငသ်ည်
- အများဆံ�းဖွင့လ်�စ်ေသးွလညပ်တမ်�စနစ်��င့အ်တ�; ခ��ာကိ�ယလ်ိ�င ်(coelom) တစ် haemocoel
- ထ�းြခားေသာ trochophore ေလာငး် ��င့အ်ဏ� ဝါပံ�စံများ ၊ glochidia ေလာငး် ��င့အ်တ�ေရချိ� bivalves

ဆလဲအ်မျိ�းအစားများ��င့ဝိ်ေသသဖဲွ�စညး်ပံ�များ:
အတကွ ်- -shell ြပငပ်ကေန, သံ�းအလ�ာပါဝငပ်ါသည ်periostracum , prismatic အလ�ာ များ��င့ ်nacreous

အလ�ာ
-characteristic trochophore ေလာငး်
- အ�ပ်စ�အများစ�တငွအ်ဓိကေက�းေမးွရနက်ရိိယာအြဖစ်အသံ�းြပ�ေသာ ထ�းြခားေသာ radula များ

ကိ�ယခ်��ာအဖဲွ�အစညး်:
- ခ��ာကိ�ယသ်ညပံ်�မ�နအ်ားြဖင့ ်radula ၊ ventral muscular foot ��င့ ်dorsal visceral ��င့ ်အတ� anterior head ပါဝငသ်ည်
အများဆံ�းကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများ��င့ပ်ါး ဟက ်ပါဝငေ်သာ အစ�လိ�ကအ်ြပံ�လိ�က်

molluscs အားလံ�းနးီပါးတငွ ်molluscan ၏အေြခခလံက�ဏာများ��ိသည။် ခွ,ံ ဝတလ်ံ�, ေြခ, ပါးဟက,် radula ��င့ ်ဦး ေခါငး်
ဒါေပမဲသ့�တိ�အ့မျိ�းမျိ�းတစ် ဦး ချငး်စီအတနး်ထတဲငွြ်ပ�ြပငထ်ားေသာပါ�ပီ

အမျိ�းအစား:
အတနး်: Monoplacophora
အတနး်: Aplacophora
Class: Polyplacophora (Chitons)
Class: Scaphapoda (Tusk Shells or သာွးအခံွများ)
Class: Bivalvia (Clams)
Class: Gastropoda (Snails)
Class: Cephalopoda (Octopi ��င့ ်Squid)

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲတငွ ်molluscs ၏ေဖာ်ြပချက�်�င့ေ်ဆးွေ�းွမ�ကိ�ဖတပ်ါ။

ေအအတန်းအစား Polyplacophora; Chitons (HO)

1. ထန်ိးသမ်ိးထား : Katharina

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအေဆာကအ်အံ�များကိ���ာေဖွရနအ်တကွဥ်ပမာေပးေသာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ - ဝတ ်လံ�၊ ခါး၊ ေခါငး်၊ ပါးစပ်၊
ပါးဟက,် ေြခလျင ်shell ကိ�ြပား

-mantle သညအ်ခွြံပားများကိ�လံ�း ၀ ဖံ�းအ�ပ်ထားသည့�်ကးီမားေသာ chiton ကိ�လညး်ေစာင့�်ကည့ပ်ါ

စာမျက�်�ာ ၆၉

ခအတန်းအစား Scaphopoda; စညခံွ်

ဤ molluscs အမျိ�းအစားများ၏ထ�းြခားေသာအခွမံျားကိ�အသအိမ�တြ်ပ�ရနသ်��ပ်ေဖာ်ပံ�များကိ�အသံ�းြပ�ပါ

C. အတန်းအစား: Bivalvia: Clam & Mussels (1 st ထ ွ10-1; 2 �ကမ်ိေြမာက ်ထ ွ11-2)

1. ထန်ိးသမ်ိးထား : Clam ခွ�ံ �င့အ်ပိ�ငး်အစများ; Mollusc Shell (HO)

- ြပငပ်တညေ်ဆာကပံ်� - သသိည။် ပတ� ာ၊ ထးီ၊ �ကးီထာွးမ�လိ�ငး်

ကျိ�းပဲေ့သာအခွအံချိ� �တငွ ်shell layer များကိ�ေတွ� ြမငရ်နလ်ကမ်�နဘ်လီ�းကိ�အသံ�းြပ�ပါ။ သ�ိ�င့ခ်ွြဲခား:
periostracum, prismatic အလ�ာ, nacreous အလ�ာ

2. ထန်ိးသမ်ိးထား : Clam & Clam ခ��ာေဗဒ ေမာ်ဒယ ်(သေဘ�ာသဖနး် 10.5 - 10.7); အဆိ�ပါေရချိ� Clam, ြပညတ်ငွး်ေရး
ဖဲွ�စညး်ပံ�

ဤအအေဆာကအ်ဦများေနရာချထားရနက်ိ� manual သင့ရဲ်ဓ့ာတခ်ွခဲနး်အတငွး်��န�်ကားချက ်-follow: anterior ��င့ ်posterior
adductor �ကကသ်ား, pallial လိ�ငး်, အသံာွး, ဝတလ်ံ�, လက�်�ိ��င့ ်excurrent siphons,
pericardium, ��လံ�း, visceral အစ�လိ�ကအ်ြပံ�လိ�က,် ေြခ, ပါးဟက,် labial palps, ပါးစပ်, အစာေြခဂလငး်,
အ�မ�ကးီ၊
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3. ဆလိ�က ်: mussel ပါးဟက,် CS (1 st သေဘ�ာသဖနး် 10.8; 2 ။ �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 11.8)

- ထနိး်သမ်ိးထား Clam ��ိပါးဟက၏်ဖဲွ�စညး်ပံ���င့အ်စီအစ�

- ပါးလ�ာသည့စိ်�စတွေ်သာေတာငက်ိ� လ�ပ်၍ ၎ငး်၏ဏ�ဖဲွ�စညး်ပံ�ကိ�သတြိပ�ပါ

၄။ Living Oyster ၏ခွစိဲတြ်ခငး် (��ိပါက) ။ ��န�်ကားအြဖစ်အေဆာကအ် ဦ ကိ���ာေဖွ��င့ခ်ွြဲခားသတမ်�တ။် ကိ�သံ�းပါ
သင၏်လကက်မ်းစာေစာင�်�င့ဓ်ာတခ်ွခဲနး်တငွေ်ဖာ်ြပထားေသာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ။ [ေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာစာသား - Roberts, Boudreaux,
Harman, Causey ။ 1963 အေထေွထသွတ� ေဗဒအဘိ�ဓ့ာတခဲွ်ခန်းလကစ်ွစဲာအ�ပ် , အပိ�ငး်��စဦ်း , 2 nd Ed က။ WC ဘေရာငး်။ Dubuque, IA]

ကမာဓားတစ်ေချာငး်ကိ�ပတ� ာထထဲည့�်ပီးလမ်ိရမယ်
ရသ။ ထိ�ေ့နာကဓ်ားသညအ်ခွမံျားအ�ကားချည။် အခွတံစ်ခ�အေပ�မ�ြခစ်ထ�တပ်စ်လိ�ကသ်ည်
ညငည်ငသ်ာသာ adductor �ကကသ်ား၏ပ�းတွမဲ� (ပတ္၏တညေ်နရာများအတကွပံ်� 16 ကိ��ကည့ပ်ါ��င့်
adductor �ကကသ်ား) ။ အခမဲအ့ဆိ��့�ငသ်ညအ်ြခားကမာချာအတငွး်��ိကမာသတ� ဝါကိ�ချနထ်ားလိ�ကသ်ည။်
ပံ�မ�နအ်ားြဖင့က်မာကိ�ဘယဘ်ကခ်ွကံအ�မဲတမ်းကပ်ထားတယ၊်
အဖံ�းအြဖစ်။ ကမာဖွင့�်ပီးေနာကပ်ငလ်ယေ်ရ (��ိပါက) ကိ���စ်ြမ��ပ်ပါ။

အေထေွထေွလလ့ာေတွ� ��ိချကမ်ျား - အထကပ်ါပံ�ကိ�ရည�်�နး်�ပီး pericardium အတငွး်��ိ ��လံ�းကိ� ��ာေဖွပါ ။ ဒါဟာ
၎ငး်သညအ်ေခါငး်ေပါကအ်တငွး်��ိ�ိ�ကခ်တမ်�ကိ�ြမင�်ိ�င�်ပီးြဖစ်�ိ�ငေ်သာ ေဘး ၏ဝတ ်လံ� ကိ�ြဖတေ်တာက ်�ပီးေနာက်
ပိတထ်ားသည ်အဆိ�ပါ adductor �ကကသ်ား ခွြဲခားသတမ်�တ ်(အရွယေ်ရာက�်ပီးသ�တစ် ဦး အတကွ ်anterior adductor �ကကသ်ားသိ�မ့ဟ�တေ်ြခလညး်မ
ကမာ); အဆိ�ပါ dorsal, ventral, anterior ��င့ ်posterior ေဒသများခွြဲခားသတမ်�တ;် အဆိ�ပါ palps ; စ အိ� �ံ�
အဆိ�ပါ adductor အထက။် အဆိ�ပါ adductor အတကွတ်စ်သ��း��စ်မျိ�းသတြိပ�ပါ။ Crescentric ေသးငယသ်ည်
ပိ��ပီးေနာကဘ်ကေ်ဒသ ေသာခ့တ�်ကကသ်ား ြဖစ်၏ ကြဖညး်ြဖညး်ချငး်ကျံ� �ေပမယ့�်ကးီစာွေသာအစမ်ွးသတ� ကိိ���ိပါတယ်
သညး်ခြံခငး်။ adductor �ကကသ်ား၏အဓိကအပိ�ငး်မ�ာ ပိတေ်နေသာ�ကကသ်ား ၊ ဒါေ�ကာင့ ်shell ကိ�ပိတလ်ိ�က်
ဒါေပမယ့လ်�ငြ်မနစ်ာွပငပ်နး်�မ်ွးနယ။် တစ်ဖက ်၏ဝတ ်လံ� ကိ��ကကသ်ားေနာကက်ယွမ်�တစ်ဖကသ်ိ�ဖ့ကထ်ားသည်
��င့ဝ်တလ်ံ�၏အထကပိ်�ငး် clam ၌��ိသကဲသ့ိ�အ့ြခားဘကြ်ခမ်း၏ဝတလ်ံ���င့အ်တ�စညး်လံ�းည�ီွတြ်ခငး်မ��ိပါ။

စာမျက�်�ာ ၇၀

ရ��ိ�ိ�ငပ်ါကေသးငယေ်သာအမ�န ့မ်ျားပါေသာ carmine ကိ�ပါးဟက�်�င့ဝ်တ�ံ်�ေပ�တငွထ်ားပါ
သ�တိ�က့ ခ� ဲထမဲ�ာပိတမိ်ေနေသာြဖစ်လာ�ပီးေနာကအ်မ�နမ်ျား၏လ�ပ်��ားမ� ။ ဒလီ�ပ်��ားမ�ကဘယလ်ိ�က�ညသီလဲ
အစာေက�းြခငး်၌?

Pericardium ကိ� ဖွင့ပ်ါ (ဒအီေခါငး်ေပါကဟ်ာ coelom ရဲက့ျန�်�ိေနေသးေသာအရာအားလံ�း) ြဖစ်�ပီး�ကည့ပ်ါ
��လံ�းခ�န ်အ�ိ�ယိမ�ငသ်ိ�မ့ဟ�တ ်carmine ဆိ�ငး်ထနိး်ကိ� ventricle သိ�ထ့ိ�းသငွး်ပါ
��စ်ခ�ေသးွလ�တေ်�ကာများ၏အေရာငအ်ရညသ်�တိ�က့ိ�သိ� ့ pumped ြဖစ်ပါတယ။် သင ်ciliated ��ာ�ိ�ငသ်လား
metanephridia ( ေကျာကက်ပ် ) ကိ� ဦး တညတ်ဲ ့nephrostomes ?

Louisiana ��ိ Crassostrea virginica ၏သဘာဝသမိ�ငး်

က။ ေမးွရာပါ။ လငိမ်ျားသညသ်းီြခားြဖစ်�ပီးဓာတေ်ြမ�သဇာသညြ်ပငပ်ြဖစ်သည။် များစာွေသာ�ကကဥ်��င့သ်�ကပိ်�းများမ�ာ
ေရ၏အပ�ချိန�် �င့ဆ်ားငနမ်�အေကာငး်ဆံ�းြဖစ်ချိနတ်ငွ ်(၂၀C ��င့ ်၂၀) ေရထသဲိ�လ့တွေ်ပးခဲသ့ည်
ppt ။ ဆားငန)်။ အဆိ�ပါ ciliated ေလာငး်လတွလ်တွလ်ပ်လပ်ေရက�းေပမယ့သ်�တိ�က့ေနာကဆ်ံ�းမ�ာတစ် ဦး အေပ�ပ�းတွ,ဲ ဒါမ�မဟ�တ ်"set ကိ�" ရမညြ်ဖစ်သ
သင့ေ်လျာ်ေသာ substratum ။

ခ။ ဆကတ်င ်ကျားလ�ငယမ်ျားသညခ်ွမံျား၊ ဒေီရေတာများကဲသ့ိ�သ့န ့�်�ငး်။ အစိ�ငအ်ခအဲရာများ��င့တ်ွဖဲကထ်ားသည။်
လပ်ိေခါငး်၊ ေလ�ေအာကေ်ြခစသညတ်ိ�သ့ညမ်ျားစာွေသာသ�တိ�သ့ညသ်င့ေ်လျာ်ေသာအလ�ာအလ�ာမ��ိေသာေ�ကာင့ပ်ျကစီ်းြခငး်သိ�ေ့ရာကသ်ည။်

ဂ။ �ကးီထာွးမ���င့အ်ေလအ့ကျင့။် အပ�ဆံ�းလများမ�အပ Louisiana တငွတ်ိ�းတကမ်�အေြခအေန
ေရနးီပါးစံြပြဖစ်�ကသည။် ကျားများသည ်၉-၁၀ လအတငွး်လငိရ်င့က်ျကသ်ည ်(အခွသံည ်၁.၅ လကမ်��ညသ်ည)် ။ ��စ်ေယာကမ်�ာ
��စ်များကိ�သ�တိ�ရိ့တသ်မ်ိးဖိ�လ့ံ�ေလာက�်ကးီမားေသာြဖစ်�ကသည။် ေရလနွး်လနွး်လတဆ်တလ်နွး် unfavorble ြဖစ်လာလ�င်
ဆား, ေ�းွလနွး်လညး်��ံ �) ကမာက၎ငး်၏အခွကံိ�ပိတထ်ား�ိ�ငသ်ည ်(sumer အတကွ ်3-4 ရက,် a
ေဆာငး်တငွး်၌လ) ။ အစာေက�းြခငး်သည ်Clam ၌��ိသကဲသ့ိ�ဏ့�သက�်�ိသတ� ဝါများကိ�စစ်ထ�တြ်ခငး်ြဖင့ြ်ဖစ်သည။်

။ ကမာအေပ�ေက�းေမးွေသာရနသ်�များ။ ခ��က�ကးီမားေသာခ��တစ်ခ�ြဖစ်ေသာကရာ တ�း ( ထိ�ငး် ) သညအ်�ကးီအကျယပ်ျကစီ်းသည်
15 ppt ေကျာ်ဆားငနေ်ရထမဲ�ာနပံါတမ်ျားကိ� (တစ်ခါတစ်ရံစ�စ�ေပါငး်သးီ��)ံ ။ အြပာေရာငဂ်ဏနး်
( Callinectes ) ��င့ေ်ကျာကက်ဏနး် ( Menippe ) တိ�သ့ည ်က မာ ေကာငက်ိ� ကန ့လ်န ့က်ျငအ်တငွး်ထည့ြ်ခငး်ြဖင့ဖ်ျကဆ်းီ�ိ�ငသ်ည်
ဤသိ� ့ြဖင့က်မာသညမိ်မိ၏ခွ၏ံအစနွအ်ဖျားကိ�ည�ပ်။ ခတရ်နခ်ငွ့ြ်ပ�သည။် Stylochus တစ် ဦး
polyclad flatworm သညတ်ေံတးွေထးွြခငး် (ဥပမာမ�ကာေသးမီကသတမ်�တထ်ားသည့က်ျားေကာငင်ယမ်ျား) ��င့က်ျားေကာငင်ယမ်ျားကိ�ဖျကဆ်းီသည။်
protozoan ( Nematopsis ) သညက်မာ ေကာငက်ိ� ထခိိ�ကေ်စသည။် Dermocystidium သညမ်�ိြဖစ်သည်
ေရာဂါ၏ြပငး်ထနေ်သာအေ�ကာငး်မ��ိ။ ဆားငနေ်ရစည ်(ငါးတစ်ေကာင)် သညဥ်ခွကံိ��ကတိခ်ွ�ဲပီးကမာေကာငမ်ျားကိ�စားသည။်

င။ သက�်�ိတစ်���းများကိ�မထခိိ�ကပ်ါက thell ကိ�ပျကစီ်းေစသည။် Mudworms ( Polydora ),
ပျငး်စရာေရြမ��ပ် ေကာင ်( Cliona )၊ ပျငး်စရာေကာငး်သည့ ်Clam ( Martesia ) ။ မသန ့�်�ငး်ေသာကမာ
အများအားြဖင့ပိ်တဆ်ိ� ့ြခငး်သည�်�နး်��င့သ်ကဆ်ိ�ငေ်သာ��တတ်ရကေ်ြပာငး်လမဲ�၏အကျိ�းသကေ်ရာကမ်�ကိ�ေလျာန့ညး်ေစသည။်

f ။ များေသာအားြဖင့အ်��ရာယက်ငး်ေသာ ests ည့သ်ညမ်ျား။ ဤအခွေံပ�တငွ�်ကးီထာွးြခငး်��င့န်မ�နာများပါဝငသ်ည်
အများအြပား phyla ။ Cnidaria: ကိ�လိ�န ီHydrozoa ��င့ ်Anthozoa (ပငလ်ယ ်anemones ��င့သ်��ာ) ။ Annelida:
Neanthes ��င့အ်ြခား polychaetes ။ Mollusca: (byssus ကပ�းတွပဲါ) sessile Clam ��င့ခ်��။
Chordata: tunicates, ဒါမ�မဟ�တပ်ငလ်ယ ်squirts ။ Bryozoa: နတသ်မီးပံ�ြပင ်Protozoa: မျိ�းစိတမ်ျားစာွ။ Arthropoda:
အမျိ�းမျိ�းေသာေသးငယတ်ဲ ့crustaceans ။
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၇၀

-know: shell, adductor �ကကသ်ား, ပါးဟက,် ဝတလ်ံ�, ပါးစပ်, စအိ�,
palps, အ�, pericardium, ��လံ�း

- ကမာ၏အေထေွထေွဂဟေဗဒ��င့ဘ်ဝသမိ�ငး်ကိ�သြိခငး်

၅။ Bivalve မျိ�းပာွးြခငး် (HO)

က။ တာဝနအ်ြဖစ်ထနိး်သမ်ိးထား Clam အတကွမ်ျိ�းဆကပ်ာွးဖဲွ�စညး်ပံ�ကိ�သတြိပ�ပါ; gonads , excurrent siphon

စာမျက�်�ာ ၇၁

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၇၁

ခ။ gonadal တစ်သ��းများ၏စိ�စတွေ်သာေတာငေ်ပ�မ�ာလ�ပ်��င့�်ကကဥ်သိ�မ့ဟ�တသ်�ကပိ်�းပစ��ပ�န�်�ိမ��ိဆံ�းြဖတရ်န်

ဂ။ ထနိး်သမ်ိးထား Clam အတကွ ်marsupium သိ�မ့ဟ�တ ်brood အခန်းထကဲ ( ��ိလ�င)် အသအိမ�တြ်ပ�ရန�်ိ�င်

။ ဆလိ�က ်: mussel glochidia, wm

- ေရချိ� Clam များ၏ glochidia ေလာငး်ေလာငး် ကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငြ်ခငး်

င။ ဆလိ�က ်: Patella trochophore

- ဆလိ�ကမ်� trochophore ေလာငး် ကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငသ်ည်

Class အတန်းအစား Gastropoda (HO)

၁။ Live Snails [၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၁-၁]

- နမ�နာပံ�စံများကိ�ရ��ိ�ိ�ငပ်ါကဖဲွ�စညး်ပံ���င့အ်ြပ�အမ�များကိ�မ�တသ်ားပါ

- အသက�်�ငေ်နေသာခ��များသိ�မ့ဟ�တပ်တက်ျိများတငွရ်��ိ�ိ�ငေ်သာလ�ပ်��ားမ�များကိ�ေစာင့�်ကည့ပ်ါ။ သ�တိ�ဘ့ယလ်ိ�လ�ေနမ���င့အ်တ���ငိး်ယ���ကဘ�း
သငယ်ခငက်ြမငဖ်�းေသာအြခား phyla တရိိစ�ာနမ်ျား?

- ခ��သညေ်ရည�မိျားကိ�ဖယ�်�ားရန၎်ငး်၏ radula ကိ�မညသ်ိ�အ့သံ�းြပ�သညက်ိ�ေလလ့ာေစာင့�်ကည့ပ်ါ

2. ထန်ိးသမ်ိး : Helix; Pulmonate Land Snail (HO)

- Surface ခ��ာေဗဒ - ေအာကပ်ါတိ�က့ိ�ေဖာ်ထ�တရ်နအ်တကွေ်ပးထားေသာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့သ်င၏်စာသားများကိ�သံ�းပါ
ဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာကပံ်�များ - အခံွ၊ အထတွ၊် �ကးီထာွးမ�လိ�ငး်၊ ဦး ေခါငး်၊ ေြခ၊ tentacles၊ မျကစ်၊ိ ပါးစပ်

3. ထန်ိးသမ်ိးထား : Limax ; ပကက်ျိ (HO)

- Surface ခ��ာေဗဒ - ေအာကပ်ါတိ�က့ိ�ေဖာ်ထ�တရ်နအ်တကွေ်ပးထားေသာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့သ်င၏်စာသားများကိ�သံ�းပါ
ဖဲွ�စညး်ပံ�: မျကစ်,ိ tentacles, ဝတလ်ံ�, pneumostome

၄။ ဆလိ�က ်- ခ�� radula wm (HO)

- radula ကိ� molluscan ၏�ိ�တ့ိ�ကေ်က�းမ�ဖဲွ�စညး်ပံ�အြဖစ်အသအိမ�တြ်ပ�သည်

အးီအတန်းအစား Cephalopoda: Squid & Octopuses [1 st Ex.10-2; 2 nd ထ။ွ [စာမျက�်�ာ ၁၁-၃]

၁။ squid biosmount ကိ�ေလလ့ာ�ပီး ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအတိ�ငး် (# 2) များကိ�တတ�်ိ�ငသ်မ���ာပါ။

2. ထန်ိးသမ်ိးထား : (ရ��ိ�ိ�ငပ်ါလ�င)် ြပည�်ကးီငါးြပည�်ကးီငါး & လတဆ်တ ်(1 st ။ သေဘ�ာသဖနး် 10.10; 2 nd ။ သေဘ�ာသဖနး် 11.10)

- ြပငပ်ခ��ာေဗဒ; သ ိ- ေခါငး်၊ လကေ်မာငး်၊ အယပ်၊ အ ၀ တအ်စား၊
ပါး, မျကစ်,ိ မျက�်ကညလ်�ာ, sucker ခွက,် tentacles, ပါးစပ်, ��တသ်းီ, radula

3. ြပညတ်ငွး်ခ��ာေဗဒ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 10,11 - 10,13, ။ 2 nd ။ သေဘ�ာသဖနး် 11,11 - 11.14)

စာမျက�်�ာ ၇၂

- ေအာကပ်ါအေဆာကအ်အံ�များကိ���ာေဖွရနခ်ွစိဲတရ်န�်�န�်ကားချကမ်ျား - ဝတ ်လံ�ထည၊် visceral mass၊
ပါးစပ်တငွး် ေသးွေ�ကာများ၊ Brachial ��လံ�းများ၊ စနစက်ျေသာ��လံ�း၊ သားဥအမ်ိများ ၊ ေဝ�းေစမ့ျား၊ nidamental glands (အမျိ�းသမီးတငွ)် ၊
ြပန်လည�်�ပ်သမ်ိးသည့�်ကကသ်ားများ၊ မ�ငအ်တိ၊် အစာအမ်ိ၊ cecum၊ အ�၊
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- အထကေ်ဖာ်ြပပါအေဆာကအ်အံ�များသညထ်နိး်သမ်ိးထားသည့က်ာလ��င့�် �ငိး်ယ��လ�ငလ်တဆ်တေ်သာြပည�်ကးီငါးတငွ�်ကည့�်�ရနပိ်�မိ�လယွက်�သည်
ေရဘဝဲ?

- ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအချကအ်လကမ်ျားသညအ်ေရး�ကးီေသာအချိ� �ေနရာများတငွလ်ညး်အေထာကအ်က�ြပ��ိ�ငသ်ည်
ြပည�်ကးီငါး၏ဖဲွ�စညး်ပံ�:

ြပည�်ကးီငါးသညလ်ျငြ်မနစ်ာွေရက�းြခငး်��င့မ်ေတာ်မတရားြပ�ြခငး်ဘဝအတကွအ်ဆငေ်ြပသည။် အဆိ�ပါ shell ကိ� ေလ�ာခ့ျသည,်
ဝတ ်လံ�ကိ� အလနွ�်ကကသ်ား��င့ ်ေြခ သညအ်လနွအ်မငး်ြပ�ြပငထ်ားသည။်

လကန်က ်၈ ခ� ��င့ ်tentacles ၂ ခ� ြဖင့ဝိ်�ငး်ထားသည့ ်ဦး ေခါငး်ကိ� သတြိပ�ပါ ။ ��ညလ်ျားေသာ
ကိ�ယခ်��ာကိ�ခကခ်ေဲသာ�ကကသ်ားဝတ ်လံ�ြဖင့ဖံ်�းအ�ပ် ထားသည။် ဝတလ်ံ�၏အစကအ်ေြပာကအ်ေြခအေနေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်
အဆိ�ပါြပည�်ကးီငါးကိ� enable ေသာ chromatophores ဟ�ေခ�တငွြ်ခယပ်စ�ညး်ဆလဲ ်��င့အ်ြခား cephalopods ရန်
အေရာငက်ိ�လျငြ်မနစ်ာွေြပာငး်လပဲါ။ mantle အေခါငး်ေပါက ်��င့ ်visceral �ကည့�်�ရနဝ်တ ်လံ�အတငွး်ပိ�ငး် ကိ��ကည့ပ်ါ
အစ�လိ�ကအ်ြပံ�လိ�က ်(ြပညတ်ငွး်ေရးကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများ၏အ�ပ်စ�) ။ ထိ� တငွး်��ိ �ကကသ်ား�ပနတ်စ်ခ�အား ��ာေဖွပါ
အဆိ�ပါ ေကာ်လာ (သိ�မ့ဟ�တလ်ညပ်ငး်) ေဒသ��ိဝတ ်လံ�၏ ventral ြခမ်း ။ ၏��တတ်ရကက်ျံ� �
ဝတလ်ံ�၏လညပ်တမ်��ကကသ်ားများကေရကိ�စီးဆငး်ေစသည်
ယငး်၏ဂျကတ်နွး်အားြပည�်ကးီငါး။ ဘယလ်မ်းကေြပာငး်လိ�ရ့မလ။ဲ ဝတလ်ံ�ကိ�တစ်ပါတအီခမဲေ့ပးသည်
ေကာ်လာကဲသ့ိ�အ့စနွး်။ အဆိ�ပါ ကေတာ ့��စ်ဦးစလံ�း�ကးီစနွး်မ�ာပငွ့လ်ငး်သည�်�င့ေ်ရ, �ကကဥ်သိ�မ့ဟ�တသ်�ကပိ်�းကျငး်ပ, မ�င�်�င့်
အြပငဘ်ကသ်ိ�ဝ့တလ်ံ�အေခါငး်ေပါကမ်�ဇီဝြဖစ်စ�ေလျာ။့ ထိ�သံ�းဦးကိ���ာပါ ေသာခ့တအ်�ိ� း�� မ�ာ
ဝတလ်ံ�ရဲအ့စနွး်။ ေရဟာဝတလ်ံ�ေခါငး်အံ�းဘယမ်�ာဝငသ်လဲ

tentacles ��စ်ခ�ထကဲ��စ်ခ� , အလနွ ်elongated ြဖစ်�က�ပီးြပနလ်ည�်�ပ်သမ်ိးေပးရနဖ်မ်းဆ�ပ်အြဖစ်ေဆာငရွ်ကရ်န ်သတြိပ�ပါ
ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါ။ အြခားလကမ်ျားကချိတဆ်ွေဲနေသာ��တသ်းီြဖင့က်ိ�ကသ်ည့အ်ခါသားေကာငြ်ဖစ်သည။် ရင့က်ျကအ်ထးီ၌တည၏်
5 �ကမ်ိေြမာက ်လကန်က ်၏ဘယဘ်ကအ်ဖဲွ�ဝငက်ိ�မ� spermatophores ၏လ�ေဲြပာငး်ဘိ� ့ြပ�ြပငမ်မ်ွးမံသည်
မျိ�းပာွးစ�အတငွး်အမျိ�းသမီး။ လကမ်�နဘ်လီ�းြဖင့,် suckers ေလလ့ာပါ ။ သ�တိ�ဘ့ယလ်ိ�ထငသ်လဲ
function ကိ�? အဆိ�ပါ radula ��င့ ်��တသ်းီ ထမဲ�ာ��ိပါတယ ်ပါးစပ် လကန်က၏်ဗဟိ�မ�ာ။ ��ငိး်ယ��
ယခငက်ေလလ့ာေတွ� ��ိသည့ခ်�� radula ��င့အ်တ�ြပည�်ကးီငါး radula ။

အဆိ�ပါ Locate မျကစ် ိေခါငး်ေပ�မ�ာ��င့ခ်ွြဲခားသတမ်�တ ်မျက�်ကညလ်�ာ မျကစိ်၏။ မျကစိ်အတငွး်၌မျကဝ်နး်များ��ိသည။်
ေကျာငး်သား��င့မ်�နဘ်လီ�း။ ဘဝ၌မ�နဘ်လီ�း��င့မ်ျက�်ကညလ်�ာတိ�သ့ညဖ်နက်ဲသ့ိ� ့�ကညလ်ငသ်ည။် ဒကီငမ်ရာအမျိ�းအစားမျကလ်ံ�းြဖစ်ပါတယ်
လ�မ့ျကစိ် function ကိ�ဆငတ်�သည။်

visceral အစ�လိ�ကအ်ြပံ�လိ�က ်ထ�တေ်ဖ� ဖိ� ့ (အထကသ်င၏်ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်တငွ�်�န�်ကားထားသညအ်တိ�ငး်) ဝတလ်ံ�ကိ�ဖွင့�်ပီးေနာက ်,
အ� အတငွး်ပိ�ငး်အဖွင့အ်နးီစ အိ� ��င့အ်တ� အ� ၏အဆံ�းေနရာချထား ။ လမ်ိေန
ဝတလ်ံ�အေခါငး်၏ေ�� �တတယိသညပ်ါး ဟကမ်ျား ြဖစ်သည။် ဆန ့က်ျငဘ်ကဝ်တလ်ံ�ကိ�လိ�င၏်အဆံ�း
ဦး ေခါငး် gonad ��င့ ်အစာအမ်ိ ကသမ်ိးပိ�ကသ်ည ်။

နမ�နာအများစ�မ�ာအမျိ�းသမီးများြဖစ်သည။် ရင့က်ျကေ်သာအမျိ�းသမီးများအတကွ ်visceral အစ�လိ�ကအ်ြပံ�လိ�က၏်�ကးီမားေသာအစိတအ်ပိ�ငး်တစ်
�ကကဥ်များအတငွး်��ိဂျယလ်မီျားအားလ�ိ� � ဝ�ကေ်ပးေသာ အြဖ�ေရာငအ်ြဖ�ေရာင ်nidamental glands တစ်စံ�ြဖင့ြ်ပ�လ�ပ်�ိ�င ်သည်
အလ�ာ။

အဆိ�ပါ ေဘာပင ်ပ�ဝတလ်ံ�၏အတငွး်ပိ�ငး်မျက�်�ာြပငေ်အာကအ်နညး်ငယ�်�ညပိ်န ်chitinous လ�တံသံည။် အဒဲါတစ်ခ�ပါ
အတငွး်ပိ�ငး်အ�ိ�းစ�သညဝ်တလ်ံ�ြဖင့လ်�ိ� � ဝ�ကြ်ခငး်��င့အ်ြခားအြပငဘ်က�်�ိအခွမံျား��င့အ်တ�တသားတညး်ြဖစ်သည်
molluscs ။ ြပည�်ကးီငါး၏ကေလာငအ်မညက်ိ�ငါးည�ပ်တစ်ထည၏် cuttlebone ��င့အ်ခွ�ံ �င့�် �ငိး်ယ���ကည့ပ်ါ
�ိ�ကထ်းီ

စာမျက�်�ာ ၇၃

4. ေရဘဝဲြပသမ�အေပ� ြဖစ်ပါတယ။်

- ြပည�်ကးီငါး၏�ကကသ်ားကဲသ့ိ�၎့ငး်၏ဝတလ်ံ�သည်

- ဘယပံ်�ဘယမ်�ာလကန်က�်�ိသလဲ

- ေရဘဝဲသညြ်ပည�်ကးီငါး��င့အ်တ�တ�ပငလ်ား။

သ��ပ်ြပများ:
• Mollusc ခ��ာေဗဒ - သငက်ခ��ာေဗဒဆိ�ငရ်ာအဂ� ါရပ်များကိ�ေဖာ်ထ�တရ်နထ်ပ်ေဆာငး်ကနိး်ဂဏနး်များကိ�သံ�းပါ

အတကွတ်ာဝန�်�ိသည။်
• Molluscs ၏မတ�ကွြဲပားမ� - ကနိး်ဂဏနး်တစ်ခ�စီ၏အတနး်များကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�င၊်

ရ��ိ�ိ�ငလ်တဆ်တေ်သာနမ�နာ��င့ခ်ွံ
• cephalopod မျကလ်ံ�း��င့ေ်ကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါမျကစိ်��င့�် �ငိး်ယ��ြခငး် (၂ �ကမ်ိေြမာက ်ပံ� - ၁၁.၁၆)

ဓာတခဲွ်ခန်းမ�တစ်�စာအ�ပ်အ�ကြံပ�ချကမ်ျား:
→သက�်�ိကိ�ယစ်ားလ�ယမ်ျား၏လ�ပ်��ားမ�၊ �ိ�တ့ိ�ကေ်က�းမ���င့အ်ြပ�အမ�များကိ�ေလလ့ာ�ပီးေဖာ်ြပပါ

ရ��ိ�ိ�င်
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စာမျက�်�ာ ၇၄

EC: Brachiopoda၊ Ectoprocta ��င့ ်Phoronida
A. Phylum: Brachiopoda (Lamp Shells)

(၁) Brachiopods များသည ်bivalve molluscs ��င့အ်ေပ�ယအံေပ�ယမံျက�်�ာြပငအ်ရပံ�သ�ာန�်�ိေသာေ��းေဟာငး်အဏ� ဝါသက�်�ိများြဖစ်သည်
သိ�ေ့သာ်အရာ၌အခွ ံdorsal ��င့ ်ventral အစား��စ် ဦး ��စ်ဖက၏်ပ�းတွေဲန�ကသညမ်ျား��င့အ်များဆံ�းြဖစ်�ကသည်
တစ် pedicel အားြဖင့အ်လ�ာ

က။ ထန်ိးသမ်ိးထား: Lingula , Terebratella; ေကျာကြ်ဖစ�်�ပ်�ကငး်: အေထေွထွ

- ထနိး်သမ်ိးထား�ပီးေကျာကြ်ဖစ်��ပ်�ကငး်များကိ�ေလလ့ာ�ပီး Lophophore ��ိရာေနရာကိ� ခွြဲခားသတမ်�တ ်ပါ

အဆိ�ပါဒ ီconspicuous -Note ည�ာ အေပ� Lingula

- brachiopods ��င့ ်mollusca ခွြဲခားြခငး်၊ ဘယလ်ိ�ကာွြခားချကက်ိ�မငး်ဘယလ်ိ�ေြပာ�ိ�ငမ်လဲ
သငျသ�ျဓာတခ်ွခဲနး်ထမဲ�ာြမင�်က�ပီတစ် ဦး ချငး်စီ၏နမ�နာ?

ခအမျိ�းအစား: Ectoprocta (Bryozoa, ေမာစ့တ်ရိိစ�ာန်များ)

၁။ Ectoprocts ဆိ�သညမ်�ာအေပ�ယအံေပ�ယ�ံ�ိေသာေ��းေဟာငး်ကိ�လိ�န၊ီ ေရချိ���င့အ်ဏ� ဝါသက�်�ိများအ�ပ်စ�ြဖစ်သည်
Hydroid ကိ�လိ�နမီျား��င့ဆ်ငတ်�သည။် တစ်ဦးကိ�ေခ�ကိ�လိ�နတီစ်ခ�ချငး်စီအဖဲွ�ဝင ်zooid တစ်ဦးအလနွေ်သးငယေ်သာအခနး်အသက�်�ငေ်တာ်မ�သည်
တစ်ဦးကိ�ေခ� zoecium ; အချိ��ေသာကိ�လိ�နမီျားသညပ်ငလ်ယေ်ရ၊ အခွမံျားသိ�မ့ဟ�တေ်ကျာကတ်ံ�းများအေပ�တငွ ်'ေရည�ကိဲသ့ိ� ့' စ�ေဆာငး်ြခငး်ကိ�ြပ�လ�ပ်သည်
ပငလ်ယေ်ရေမ�ာ်��င့တ်�ေသာ�ကးီထာွးမ�ပံ�စံ။

က။ ဆလိ�က ်& ထန်ိးသမ်ိးထားပစ�ညး်များ: Plumatella wm; Pectinatella wm; Bugula wm; ေကျာကြ်ဖစ�်�ပ်�ကငး်
အေထေွထွ

- Pectinatella သညတ်စ်ခါတစ်ရံတငွြ်ဖစ်ပာွးေသာေကျာကြ်ဖစ်��ပ်�ကငး် bryozoa တငွေ်ရကနမ်ျား��င့က်နမ်ျားတငွေ်တွ� ��ိရေသာကိ�လိ�နမီျိ�းစိတတ်စ်ခ�ြဖ
အဆိ�ပါတရိစ�ာန�ံ်� embedded ထားတဲအ့တကွ ်gelatin အလ�ာ secretes

-identify: တရိစ�ာန်�ံ� , lophophore

- Plumatella & Bugula အေပ�ယအံဆိ�ပါ hydroid ဆငတ်�ေ�ကာငး်ကိ�လိ�နပံီ�စံများြဖစ်�က Obelia ; ဘယလ်ိ�လဲ
ဒ�ီ�စ်ခ�ကွြဲပားတဲသ့က�်�ိေတကွိ�သးီြခားခွထဲ�တလ်ိ�ရ့မလား။

- အနးီကပ်စစ်ေဆးြခငး်သညအ်စာေြခလမ်းေ�ကာငး်အြပငအ်ြခားကိ�ယအ်ဂ� ါအစိတအ်ပိ�ငး်များကိ�ပါေဖာ်ြပသည်

- bryozoans ကဲသ့ိ� ့ တရိစ�ာနမ်ျားသည ်ciliated lophophore ကိ� အသံ�းြပ�၍ ေရစစ် �ကသည်

ခ။ ဆလိ�က ်: Bryozoa statoblasts
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-Freshwater ectoprocts asexually မ�တဆင့မ်ျိ�းပာွး�ိ�ငပ်ါတယ ်statoblasts ; တစ် ဦး ကကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကတ်ဲြ့မံ�ဇာတစ်င်
floats ေသာအထ� chitinous shell ကိ�။ ၎ငး်တိ�သ့ညေ်�ရွာသေီ��ာငး်ပိ�ငး်တငွထ်�တလ်�ပ်သည။် The
ကိ�လိ�နေီသ�ပီးသည့ေ်နာက ်statoblasts သညေ်ဆာငး်ရာသ�ီ�င့ေ်� ွဦး ရာသတီငွက်ိ�လိ�နအီသစ်တစ်ခ�ြဖစ်ေပ�လာသည။်

C. Phylum: Phoronida

- ခငး်ကျငး်ြပသထားသည့�်�ပ်ပံ�များကိ��ကည့�်�ေစာင့ေ်��ာက�်ပီး၎ငး်အမျိ�းအစားကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငသ်ည်

စာမျက�်�ာ ၇၅

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 75

Phumum: Annelida
(အပိ�ငး်အစများ Worms)

(စမစ ်& Schenk, Annelids, 1 st အခန်း 11; 2 �ကမ်ိေြမာက ်အခန်း 12)

Phylum ၏ဝိေသသလက�ဏာများကိ�ေဖာ်ထ�တြ်ခငး်
-cylindrical elongated အ segment အေလာငး်ေတ;ွ septa အားြဖင့ခ်ွြဲခား segments များ
-well စစ်မ�နေ်သာ coelom တထီငွထ်�တလ်�ပ်�ိ�ငခ်ဲသ့ည်
- ��လံ�းများ��င့ ်dorsal ��င့ ်ventral ေရယာ�များမ�တစ် ဦး သိ� ့ ေသးွလညပ်တမ်�စနစပိ်တထ်ားသည်
nephridia ၏ပိ�မိ�ထေိရာကေ်သာ excretory system
��စ် ဦး စလံ�းပတပ်တလ်ည�်မိ��ပတရ်ထား��င့ ်longitudinal �ကကသ်ားအလ�ာ��င့အ်တ� - ေကာငး်စာွတထီငွ�်ကကသ်ားစနစ်

ခ��ာကိ�ယ�်မိ�� �ိ� း��င့ ်GI ေကျးရွာအ�ပ်စ�
- စ�ပ်ယ�မ�ကိ�တိ�းတကေ်စရန ်typhlosole ြဖင့ပိ်�မိ� ထေိရာကေ်သာအစာေြခစနစ်
segment ganglia ��င့အ်တ�တွ ဲventral အာ�ံ�ေ�ကာ�က�ိး၏ - အာ�ံ�ေ�ကာစနစ်
- ဦး ေ��ာက�်�င့ ်anterior sens ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများတိ�းပာွးလာမ���င့အ်တ� cephalization (ဒ�ိီ�သာြဖစ်ပါတယ်

အဆိ�ပါ Polychaetes ၏အြမင့ဆ်ံ�းအတနး်ထတဲငွေ်တွ� ြမင,် ကအြခားအတနး်��စ်ခ�အတကွဆ်ံ�း�� ံးခဲရ့ခဲသ့ည)်
trochophore ေလာငး် ��င့အ်တ�ေရတပ်အဖဲွ�ဝငမ်ျား

ဆလဲအ်မျိ�းအစားများ��င့ဝိ်ေသသဖဲွ�စညး်ပံ�
နတသ်မီး = �ိ�တ့ိ�ကေ်က�းြခငး်၊ ေပါင�်�ြံခငး်��င့ေ်ရွ �လျားြခငး်အတကွအ်သံ�းြပ�ေသာပါးလ�ာေသာ chitinous bristles
clitellum = လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးစ�အတငွး်အသံ�းြပ�ေသာ glandular ေရာငရ်မ်းြခငး်��င့အ်ဘိ�အ့ပိ�းတစ်မျိ�းထ�တလ်�ပ်ရန်

ဥ
parapodium = ေရွ�လျားြခငး်��င့အ်သက�်��ြခငး်အတကွအ်သံ�းြပ� biramous ေနာကဆ်ကတ်ွမဲျား
prostomium = ဝနး်ကျင�်�ိအစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�၏ထပ်ိတငွတ်ည�်�ိသည်

ပါးစပ် (= peristomium)
chlorogogue ဆလဲ ်= အသညး်အလားတ�လ�ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ�; အာဟာရေတသွိ�ေလ�ာငတ်ယ၊်

ခ��ာကိ�ယက်ာကယွေ်ရး��င့ဇီ်ဝြဖစ်စ�ေလျာေ့လျာဖ့ယ�်�ားပစ်ရနက်�ညေီပးသည်

ခ��ာကိ�ယအ်ဖဲွ�အစညး်
ထပ်ခါတလလဲြဲဖစ်ပျကေ်နေသာ septate segments များ ( metameres ) ��င့အ်တ� worm ကဲသ့ိ�ေ့သာ elongated
- ခ��ာကိ�ယ၏်နံရံ CS: cuticle, epidermis, circular �ကကသ်ား၊ longitudinal �ကကသ်ား၊ peritoneum
olichochaetes သိ�မ့ဟ�တ ်hirudineans များတငွ ်polychaetes မပါေသာကွြဲပားြခားနားေသာ ဦး ေခါငး်
olichochaetes သိ�မ့ဟ�တ ်hirudineans များတငွ ်polychaetes မဟ�တေ်သာတွဖဲကတ်ွဖဲကမ်ျား (= parapodia )

ခဲွြခား
အမျိ�းအစား: Polychaeta (အဏ� ဝါတေီကာငမ်ျား)

-many segments များ��င့ ်အစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ���နး် အများအြပား setae
-lateral appendages = parapodia
- ကွြဲပားြခားနားေသာ ဦး ေခါငး်

အတန်း: Clitellata
subclass: Oligochaetes (ေြမေကာငမ်ျား)

အစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�အဘိ�အ့အနညး်ငယ ်setae
-clitellum
ဦး ေခါငး်သိ�မ့ဟ�တ ်parapodia -no

subclass: Branchiobdellida (EC)
subclass: Hirudinea (ပံ�းများ)

-dorsoventrally ြပား
-false segment, အားလံ�း 34 စစ်မ�နတ်ဲ ့segments များ��င့အ်တ�

စာမျက�်�ာ ၇၆

ဦး ေခါငး်, ဒါမ�မဟ�တ ်parapodia သိ�မ့ဟ�တ ်setae -no
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- မျိ�းဆကပ်ာွးရာသတီငွယ်ာယ ီclitellum- အသားစားသိ�မ့ဟ�တက်ပ်ပါး
Class: Echiura (EC)

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

နဒိါနး်အေ�ကာငး်အရာကိ�ဖတပ်ါ။

ေအအတန်းအစား Polychaeta (Sandworms & clamworms) [1 st ထ။ွ ၁၁.၁; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၂-၁]

1. ထန်ိးသမ်ိးထား : Nereis (1 st ။ သေဘ�ာသဖနး် 11.2; 2 nd ။ သေဘ�ာသဖနး် 12.2) က Clamworm

- ြပငပ်ခ��ာေဗဒ: ေဖာ်ထ�တ:် ဦး ေခါငး်, prostomium, ေမး�ိ� း, အသံာွး, pharynx, palp, tentacles, ocelli
(မျကစ်)ိ parapodium, setae

2. ဆလိ�က ်: Nereis parapodium, wm (1 st သေဘ�ာသဖနး် 11.3b; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 12.3b)

-identify: acicula, setae

3. ဆလိ�က ်: Nereis CS ။ (1 st ။ သေဘ�ာသဖနး် 11.3a; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 12.3a ။ )

- polychaete ြဖတပိ်�ငး်၏ဆလိ�ကက်ိ�ေလလ့ာ�ပီး၎ငး်ကိ�စာသား��င့ဓ်ာတခ်ွခဲနး်��ိသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့�် �ငိး်ယ��ပါ
cuticle, hypodermal ဆလဲ,် �မိ� �ပတရ်ထား��င့ ်: ေအာကပ်ါဖဲွ�စညး်ပံ�ကိ�သ�ိ�ိ�ိ�ငဖိ်�ပ့စ�ညး်များ
longitudinal �ကကသ်ား, peritoneum, coelom, အ�, dorsal ��င့ ်ventral ေသးွေ�ကာ, \ t
ventral အာ�ံ�ေ�ကာ�က�ိး, parapodium

4. ထန်ိးသမ်ိးထား : Aphrodite ; ထန်ိးသမ်ိးထား : Chaetopterus; အြခား Polychaetes

- ရ��ိ�ိ�ငေ်သာနမ�နာပံ�စံ၏ခ��ာကိ�ယပံ်�စံ��င့အ်ရွယအ်စားကိ�ေလလ့ာပါ

- တစ်ခ�ချငး်စီ��ိ polychaete စ�ိ�ကမ်ျားကိ�သငအ်သအိမ�တမ်ြပ��ိ�ငပ်ါ

- မညသ်ည့စ်�ိ�ကမ်ျားကိ� Aphrodite ��င့ ်Chaetopterus တိ�တ့ငွ ်သသိသိာသာေြပာငး်လခဲဲ ့သနညး်။

5. ဆလိ�က ်: trochophore ေလာငး်

- trochophore larva များကိ�အဏ� ဝါ annelids အများစ�၏သငွြ်ပငေ်လာငး်ပံ�စံအြဖစ်မ�တယ်�ပါ

ခအတန်းအစားဟ�ီ�ဒနီီယာ (ပံ�း) ၊ [1 st ထ ွ11-2; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၂-၃]

1. ထန်ိးသမ်ိးထား : ေမ�ာမ့ျား (1 st သေဘ�ာသဖနး် 11.11 ။ 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 12.11 ။ ); ြပငပ်ခ��ာေဗဒ, သ;ိ ပါးစပ်��င့ ်caudal
�ိ�စ့ိ� ့, ပါးစပ်, annuli (= မ�ားယငွး်ေသာအစတိအ်ပိ�ငး်များ)

2. ဆလိ�က ်: ပကွပ်ကွဆ်�ေနေသာ, wm; ြပညတ်ငွး်ေရးခ��ာေဗဒ

- ဆလိ�ကက်ိ�ေလလ့ာ�ပီးအေပ�ယြံပငပ်တညေ်ဆာကပံ်�များကိ���ာပါ။ ပါးစပ်��င့ ်caudal sucker, ပါးစပ်, annuli,
စအိ�

စာမျက�်�ာ ၇၇

- ေအာကပ်ါအတငွး်ပိ�ငး်အေဆာကအ်အံ�များကိ�ေတွ� ��ိရနအ်တကွေ်ပးသည့သ်��ပ်ေဖာ်ပံ�များကိ�အသံ�းြပ�ပါ ။
ေဝ�းေစ,့ seminal ေတွ�ေနကျမဟ�တေ်သာ

C. အတန်းအစား Oligochaeta (ည�ိညစေ်ရာင)် [1 st ထ ွ11-2; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၂-၂ ]

၁။ သက�်�ိေြမ�ကးီ��င့ေ်ရေနပိ�းေကာငမ်ျား (��ိလ�င�်�ိလ�င)်

- ဖ�နမ်�န ့တ်ငွေ်ပါကလ်ာေစရန ်hydrostatic အ�ိ�းစ�အသံ�းြပ�ြခငး်ကိ�ေစာင့�်ကည့ပ်ါ။ သငျသ�ျကိ�ေဖာ်ြပရန�်ိ�ငသ်လား
လ�ပ်��ားမ�

- သက�်�ိများအားလံ�း��ိမ�တစ်�များလ�ပ်��ားမ���င့သ်င�်�ိသည့အ်ြခား“ တေီကာငမ်ျား” လ�ပ်��ားမ���င့�် �ငိး်ယ��ပါ
ယခငဓ်ာတခ်ွခဲနး်များတငွေ်လလ့ာေတွ� ��ိခဲသ့ည်

- ေရေနပိ�းေကာငမ်ျားအတကွ၊် တစ်ခ�ချငး်စီကိ�အပိ�ငး်အေပ� segment ��င့ထ်င�်�ားတဲ ့setae သတြိပ�ပါ; ဘယလ်ိ�သတြိပ�ပါ
တေီကာငေ်���; သငျသ�ျမဆိ�အသအိဂ� ါများကိ�ေတွ� ြမင�်ိ�ငပ်ါသလား? အတငွး်ပိ�ငး်ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါတစ်ခ�ခ�ကိ�ေတွ� �ိ�ငလ်ား။
ဘယတ်စ်ခ�လဲ

၂။ ေမာ်ဒယ:် ေြမ ြမ��ပ်ေကာင ်& ထန်ိးသမ်ိးထား : Lumbricus terrestris; ြပငပ်ဖဲွ�စညး်ပံ�မ�ာ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 11.4; ။ 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး်။
၁၂.၄)
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- ခွြဲခားသတမ်�တ:် အစတိအ်ပိ�ငး်တစခ်�ချငး်စအီေပ� prostomium, ပါးစပ်, clitellum, စအိ�, တွ ဲsetae

3. ေမာ်ဒယ:် ေြမ ြမ��ပ်ေကာင ်& ထန်ိးသမ်ိးထား : Lumbricus terrestris; ြပညတ်ငွး်ေရးဖဲွ�စညး်ပံ�မ�ာ (1 st သေဘ�ာသဖနး်သးီ 11.5 - 11.8; 2 nd

သဖနး်သးီ။ ၁၂.၅ - ၁၂.၈)

- ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်��င့ြ်ပသရနေ်ဖာ်ထ�တရ်နသ်��ပ်ြပပံ���င့�် �ငိး်ယ��ပါက pharynx, esophagus၊
အေစမ့ျား၊ ဝကြ်ခံ၊ အ�၊ ventral အာ�ံ�ေ�ကာ၊ segments များအ�ကား septae များ၊
seminal receptacles, dorsal ေသးွေ�ကာ, aortic မ�တ ်(= ��လံ�းသားများ), nephridia

4. ဆလိ�က ်: (1 ည�ိညစ်ေရာင ်posterior သိ�မ့ဟ�တည်�ိညစ်ေရာငေ်ပါငး်စပ် CS st ။ သေဘ�ာသဖနး် 11,9; 2 nd ။ သေဘ�ာသဖနး် 12.9); ပိ�းေကာင်
ေထာငလ်ိ�ကြ်ဖတပိ်�ငး်ပံ�

-know : epidermis, �မိ� �ပတရ်ထား�ကကသ်ား, longitudinal �ကကသ်ား, coelom, dorsal & ventral ေသးွ
ေသးွေ�ကာများ၊ တွဖဲက ်ventral အာ�ံ�ေ�ကာ�က�ိးများ၊ အ�သမ်ိ၊ typhlosole

၅။ ဆလိ�က ်: earthworm အာ�ံ�ေ�ကာစနစ်

- လကက်မ်းစာေစာငမ်ျား��င့သ်��ပ်ြပြခငး်ဆိ�ငရ်ာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များကိ���ငိး်ယ��။ ေဖ�ထ�တ�်ိ�ငြ်ခငး် -
ဦး ေ��ာက ်(= suprapharyngeal ganglia), segment ganglia ��င့အ်တ�တွ ဲventral အာ�ံ�ေ�ကာ�က�ိး

6. ပံ�စ:ံ earthworm & slide: earthworm nephridium, wm

-use (1 st သေဘ�ာသဖနး် 11,9; ။ 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 12.9 ။ ) ��င့ေ်ထာကပံ်ေ့ပးသညအ်ြခားသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့မ်ျား၏ဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာကပံ်�ကိ�သတိ
earthworms ��င့ ်nephridium ၏ထ�တလ်�တမ်�စနစ်

-identify: အကေတာ,့ (nephrostome), tubule, ဆးီအမ်ိ, excretory ေပါက်

earthworms အတကွ ်7. မျိ�းပာွး

စာမျက�်�ာ ၇၈

- ဓာတခ်ွခဲနး်တငွြ်ပသထားေသာစာသား��င့အ်ေ�ကာငး်အရာများကိ�နားလညရ်န�်�င့ြ်ဖစ်စ�ကိ�ေဖာ်ြပရန�်ကည့ပ်ါ
earthworms အတကွမ်ျိ�းပာွး

D. Echiura (ဇွန်း တေီကာငမ်ျား) (ec)

ေပးထားေသာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များကိ�ေလလ့ာ�ပီးစာသငခ်နး်ကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငသ်ည်

သ��ပ်ြပများ:
• Earthworm ခ��ာေဗဒ

အထကေ်ဖာ်ြပပါအေဆာကအ် ဦ များကိ���ာေဖွရန�်�င့န်ားလညရ်နဤ်ပံ�ဥပမာများကိ�အသံ�းြပ�ပါ
ကိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ�စနစ်များအ�ကားဆကဆ်ေံရး

• Earthworm ေသးွလညပ်တမ်���င့ထ်�တလ်�တမ်�စနစ်များ။
ခ��ာကိ�ယ၏်နရံံ��င့အ်တငွး်ပိ�ငး်��စ်ခ�လံ�းတငွစ်စ်မ�နေ်သာ coelom ��င့ ်mesodermal တစ်���း��ိေနြခငး်ေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်

အ�၏အြပငဘ်ကတ်ငွပိ်တထ်ားေသာေသးွလညပ်တမ်�စနစ်၏ပီပီဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�ကိ�သတြိပ�ပါ��င့်
မစင�်�င့ ်osmoregulation အတကွတ်ွ ဲnephridia ��င့အ်တ�၎ငး်၏အသငး်အဖဲွ�

•အြခား Oligochaetes
- အတနး်အဖဲွ�ဝငမ်ျားကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငသ်ည်

•အြခား Hirudineans
- အတနး်တစ်ခ�စီမ�အဖဲွ�ဝငမ်ျားကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငြ်ခငး်

ဓာတခဲွ်ခန်းမ�တစ်�စာအ�ပ်အ�ကြံပ�ချကမ်ျား:
→အတနး်တစ်ခ�စီကိ�ခွြဲခားရနမ်ညသ်ည့အ်ဓိကဝိေသသလက�ဏာများကိ�သငအ်သံ�းြပ��ိ�ငသ်ည်
→ typhlosole သညမ်ညသ်ည့အ်ားသာချက�်�ိသည်
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စာမျက�်�ာ ၇၉

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၇၉

EC ။ Sipuncula (ေြမပဲတေီကာင)်

Phylum: Sipuncula (ေြမပဲတေီကာင)်

အဘယသ်�မ�မ segment သိ�မ့ဟ�တ ်setae ေဖ� ြပြခငး်အထိ�ငမ်ျား, benthic အဏ� ဝါ worms ။ ခ��ာကိ�ယအ်စီအစ�ေယဘ�ယျအားြဖင့ပ်ါဝငသ်ည်
တစ် ဦး ြပနလ်ည�်�ပ်သမ်ိးသာွးေသာလ�ကန ်လန် သိ�မ့ဟ�တ ်proboscis ��င့�်ကကသ်ား ပငစ်ည၏်

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

၁။ သ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ၊ ထနိး်သမ်ိးထားသည့ပ်စ�ညး်များ၊ ေကျာကြ်ဖစ်��ပ်�ကငး်များ��င့ဆ်လိ�ကမ်ျားအေ�ကာငး်ကိ�ပိ�မိ�ေလလ့ာ�ိ�ငရ်နစ်စ်ေဆးပါ
phylum

2. ထန်ိးသမ်ိး: Sipunculus

- တရိိစ�ာနက်ိ� sipunculid အြဖစ်အသအိမ�တြ်ပ�သည်

- proboscis (လ� ကနလ်န ်) ကိ� tentacles များ��င့ ်ပါးစပ် ��င့ ်တရိစ�ာန၏် ပငစ်ည ်��င့ ်မ�တသ်ားပါ

စာမျက�်�ာ ၈၀
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Arthropoda ငါ
(Subphyla: Trilobita, Myriopoda)

(စမစ ်& Schenk, Arthropods, (1 st အခန်း 12; 2 �ကမ်ိေြမာက ်အခန်း 13)

Phylum ၏ဝိေသသလက�ဏာများကိ�ေဖာ်ထ�တြ်ခငး်
chitinous exoskeleton -hardened
- တွဖဲကပ်�းတွေဲနာကဆ်ကတ်ွ;ဲ �ိ�တ့ိ�ကေ်က�းေရးအေဆာကအ် ဦ များသိ� ့ြပ�ြပငမ်မ်ွးမံ anterior appendages
ခ��ာကိ�ယ်
coelom သည ်dorsal ��လံ�းပါေသာ haemocoel ြဖစ်သည်
- �ပီးြပည့စံ်�ေသာအစာေြခလမ်းေ�ကာငး်
- ေကာငး်စာွတွစဲပ်ေသာ ventral ganglia ��င့ေ်ကာငး်မနွေ်သာဖံွ� �ဖိ�း�ပီးေသာအသအိဂ� ါများ��င့အ်တ�အာ�ံ�ေ�ကာစနစ်ကိ�တထီငွခ်ဲသ့ည်
- အလ�ာများထကအ်စ�အေဝးအတငွး်��ိ�ကကသ်ားများ

ဆလဲအ်မျိ�းအစားများ��င့ဝိ်ေသသဖဲွ�စညး်ပံ�
terga = exoskeleton ၏ dorsal plate (အနညး်ကနိး် = tergum)
sterna = exoskeleton ၏ ventral ြပားများ (အနညး်ကနိး် = sternum)
chitin = ဘိ�ဟိ�ကဒ်ရိတ�်�င့ပ်�ိ�တနိး်၏ exoskeleton ၏အဓိကအစိတအ်ပိ�ငး်
�ိ�တ့ိ�ကေ်က�းေရးေနာကဆ်ကတ်ွမဲျား: chelicerae , mandibles သိ�မ့ဟ�တ ်gnathobases
အသက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာအဂ� ါ: ပါး ဟက ်, စာအ�ပ်ပါးဟက ်, tracheae သိ�မ့ဟ�တ ်စာအ�ပ်အဆ�တ်
အဂ� ါအစိတအ်ပိ�ငး်များ: coxal glands (= antennal glands , maxillary glands , green glands) သိ�မ့ဟ�တ်

malpighian tubules
အာ�ံ�ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများ - အိ�စလီ၊ီ �ိ� း��ငး်ေသာမျကလ်ံ�းများ၊ ေပါငး်စပ်မျကစ်မိျား၊ အငတ်ငန်ာများ၊

chemoreceptors, tympanum

ခ��ာကိ�ယအ်ဖဲွ�အစညး်
subphylum တစ်ခ�ချငး်စီတငွက်ွြဲပားသည်

အမျိ�းအစား (တစစ်တိတ်စပိ်�ငး်):

Subphylum: Trilobita
ကိ�ယခ်��ာအစီအစ� - ဦး ေခါငး်၊ ရငေ်ခါငး်၊
မျကစိ်ေပါငး်စပ်
အငတ်ငန်ာ
�ိ�တ့ိ�ကေ်က�းေရးအတကွ ်mandibles?
အကိ�ငး်အခက ်(biramous) ေနာကဆ်ကတ်ွမဲျား
ပါးဟကအ်ားြဖင့အ်သက�်��?
ေဆးေတာင့ေ်တလွိ�လ�မိ့်�ိ�ငတ်ယ်
တစ်ချိနက်အသံ�းအများဆံ�း arthropod, ယခ�လံ�းဝမျိ�းသ��း

Subphylum: Myriopoda (စင�်ကယေ်လးများ၊ millipedes)
ခ��ာကိ�ယအ်စီအစ�: ဦး ေခါငး်, ��ညလ်ျားပငစ်ည်
ြဒပ်ေပါငး်များမျကစိ်��ိသည်
အငတ်ငန်ာ၏တစ်ခ�တညး်ေသာ pair တစံ�
�ိ�တ့ိ�ကေ်က�းေရးအတကွ ်mandibles
အများဆံ�းအစိတအ်ပိ�ငး်များအေပ� unbranched ေြခေထာက်
tracheae အားြဖင့အ်သက�်��

စာမျက�်�ာ ၈၁

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

၁။ ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာေစာငတ်ငွပ်ါ ၀ ငေ်သာအ�ိ�းများအေ�ကာငး်မိတဆ်ကြ်ခငး်��င့အ်ေထေွထေွဆးွေ�းွြခငး်ကိ�ဖတပ်ါ။

2. Subphylum Trilobita: [ ဒ�တယိအ�ကမ်ိ၊ ၁၃-၄] ��င့ ်(HO):

က။ နမ�နာ : trilobite ေကျာကြ်ဖစ်��ပ်�ကငး် & သ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ

Trilobite ခ��ာကိ�ယသ်ညအ်ပိ�ငး်သံ�းပိ�ငး်ပါဝငသ်ည။် အဆိ�ပါ ဦးေခါငး် (cephalon), thorax ��င့ ်pygidium ။ သံ�း ဦး စလံ�း
စိတျအပိ�ငျးသံ�းသိ� ့ longidutinally ခွြဲခား�ိ�ငပ်ါသည ်ေပ�၌��ိေသာအေြမ�း , ဤအရပ်မ�နာမေတာ်ကိ�အမ�ီ ြပ�. " trilobite " ။ အဆိ�ပါ ဦးေခါငး်
ထင�်�ားေသာ ြဒပ်ေပါငး်များမျကလ်ံ�း တစ်စံ���င့ ်segment antenna တစ်စံ� (ဤအရာများြဖစ်ေသာ်လညး် သမ�တေ်သာ)
ခထဲနိး်သမ်ိးထား) ။ ဦး ေခါငး်၏အနားေစာငး်များသညေ်ဘးထကွ ်ေကျာ�ိ� း များသိ�မ့�ကာခဏေရာကေ်လ ့��ိသည ်။

အဆိ�ပါ thorax မာေကျာြပား��င့ဖံ်�းလ�မ်းေြပာငး်လယွြ်ပငလ်ယွ ်segments များပါဝငပ်ါသည။် အဆိ�ပါြပားမ�ကာခဏထမ်း
ကာကယွမ်�အတကွ�်�စ် ဦး ��စ်ဖက�်�င့တ်စ်ခါတစ်ရံတငွလ်ညး် dorsal, ေကျာ�ိ�း။ ေြပာငး်လယွြ်ပငလ်ယွ ်thorax အများဆံ�းခငွ့ြ်ပ�ခဲပ့ါသည်
အကာအကယွအ်တကွ ်"ေဆးြပား bug များ" ကဲသ့ိ�တ့ကေ်ကာကမ်� trilobites ။ အစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�စီသညပ်�းတွလဲမ်းေလ�ာကမ်�တစ်ခ�စီ��ိသည်
ဤအြဖစ်ေသာ်လညး်ေြခေထာက,် မ��ိသေလာကထ်နိး်သမ်ိးထား�ကသည။်
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၈၁

3. Subphylum Myriopoda: [၁ �ကမ်ိေြမာက ်ထ ွ၁၂-၃; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၃-၄ ��င့ ်၁၃-၅]

က။ ထန်ိးသမ်ိးထား : ပိ�းနသနး်ေကာင ်(1 st သေဘ�ာသဖနး် 12.6; 2 ။ �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 13.7 ။ ); နာရီဝက်

Centipedes ��င့ ်Millipedes များသညခ်��ာေဗဒအရအ�ိ�း��ငး်ဆံ�းေသာအသက�်�ငေ်သာအ�ိ�းများြဖစ်သည။် သ�တိ�ရဲ့ ့
ကိ�ယခ်��ာတငွ ်ဦး ေခါငး် ��င့ ်ပငစ်ည ်ပါဝငသ်ည။် centipedes ေယဘ�ယျအားြဖင့ ်သားေကာငေ်တကွိ� ြဖစ်�ကသည။်

အဆိ�ပါ centipede ခ��ာကိ�ယေ်ယဘ�ယျအားြဖင့ ်dorso- ventrally ြပားသည ်။ ယငး်တငွ ်ဦးေခါငး် တရံများမ�ာ
ထင�်�ားတဲ ့ပ�းတွအဲငတ်ငန်ာ ။ မျကလ်ံ�းသည ်�ိ� း��ငး်သည့မ်ျကလ်ံ�း��စလ်ံ�း ြဖင့ ်ဖဲွ�စညး်ထားသည ်(= ocelli) ။ The
မ�လတနး်အစာေက�း appendages ထင�်�ားတဲ ့mandibles တရံ ြဖစ်�ကသည။် ပထမခ��ာကိ�ယအ်စိတအ်ပိ�ငး်တငွ်
တွထဲားေသာေြခလကအ်ဂ� ါ များကိ�သားေကာငက်ိ���မ်ိနငး်ရနအ်တကွ ်အဆပ်ိအြပငး် များအြဖစ်ြပ�ြပငသ်ည ်။

အ��ည ်စည ်တငွ ်manty ဆငတ်�ြပား အစတိအ်ပိ�ငး်များပါဝငသ်ည ်။ တစ်ခ�ချငး်စီကိ�အစိတအ်ပိ�ငး်��စ်ခ�ပါဝငပ်ါသည်
chitinous exoskeleton ၏ထင�်�ားတဲခ့ိ�ငမ်ာြပား ; တစ်ခ�ချငး်စီကိ�အစိတအ်ပိ�ငး်၏ dorsal ဘကမ်�ာတစ် ဦး ြဖစ်ပါတယ်
tergum , အ ventral မျက�်�ာြပငေ်ပ�မ�ာ sternum ြဖစ်ပါတယ။် ပနး်ကနမ်ျားအ�ကားပိ�မိ�ေြပာငး်လယွြ်ပငလ်ယွa်reaရိယာြဖစ်ပါတယ်
ခိ�ငမ်ာြခငး်မ��ိေသးပါ။

အစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�စီတငွ ်ေြခေထာက�်�စေ်ချာငး်စ�ီ�ိသည ်။ ေြခေထာကတ်စ်ခ�စီ၏ေနာကဆ်ံ�းအပိ�ငး်��စ်ခ�မ�ာ တာ��စြ်ဖစသ်ည်
��င့ ်pretarsus ။ အဆိ�ပါ ေြခေထာက၏်ေနာကဆ်ံ�း pair တစံ� အများ�ကးီပိ���ညမ်ျားေသာအားြဖင့ြ်ဖစ်ေ�ကာငး်��င့၏်ေနာကဘ်ကအ်တတိတ်ိ�းချဲ�
ပငစ်ည�်�င့ခ်�ခကံာကယွ ်ချိတ ်bearing ။

ခ။ ထန်ိးသမ်ိးထား : millipedes (1 st သေဘ�ာသဖနး် 12.7; 2 ။ �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 13.8 ။ ); ��စ်ေပါငး်များစာွ

Millipedes ေယဘ�ယျအားြဖင့ ်scavengers ြဖစ်�ကသည။် millipede ခ��ာကိ�ယပံ်�မ�နအ်ားြဖင့ ်Cross- အပိ�ငး်အတကွပ်တပ်တလ်ညြ်ဖစပ်ါတယ်
(အလယပိ်�ငး်တက�ဆကြ်ပညန်ယ�်�ိေသးငယသ်ည့�်�စ်ေြမာငး်ငယမ်ျားသညမ်�ကာခဏြပားချပ်ချပ်��င့အ်ေပ�ယ�ံ�င့ဆ်ငတ်�ေသာ်လညး်
ရာစ���စ်များစာွ။ centipedes ကဲသ့ိ�ပ့င ်Millipede Head သည ်segment antenna ��င့ ်pair တစံ� ပါ��ိသည်
�ိ� း��ငး်ေသာမျကစ် ိ��စ်ခ��ပတ ်(= ocelli) ။ Mandibles များကိ�အစာေက�းရနအ်သံ�းြပ�သည။် အဆိ�ပါ rounded ခ��ာကိ�ယ်
အပိ�ငး်များကိ�မာေကျာေသာ tergum ဝနး်ရံထား�ပီး sternum ကိ�အလနွန်ညး်သည။် ကိ�ယခ်��ာအများစ�
“ segments များ” (အမ�နတ်ကယ ်fused segments ၂ ခ�) သည ်ေြခေထာက�်�စေ်ချာငး်စ�ီ�ိသည။်

သ��ပ်ြပများ:
• Arthropod subphyla အ�ကားဆင့က်ြဲဖစ်စ�ဆိ�ငရ်ာဆကဆ်ေံရး

စာမျက�်�ာ ၈၂

ဘိ�းဘာွးပိ�ငပံ်�စံတစ်ခ�မ�ေပ�ေပါကလ်ာသည့မ်တ�ကွြဲပားမ�ကိ�သတြိပ�ပါ
• Arthropod phylum မ�ကမ�ာမ့ျိ�းစိတအ်မျိ�းမျိ�းကိ�ပံပိ့�းေပးြခငး်

- တရိိစ�ာနမ်ျိ�းစိတအ်ားလံ�း၏ေလးပံ�သံ�းပံ�ေကျာ်သည ်Arthropods ြဖစ်�ပီးအများစ�မ�ာမျိ�းစိတမ်ျားြဖစ်သည်
subphylum Insecta

• Arthropod Exoskeleton
- ပတ� ာများ��င့�်ကကသ်ားများကိ�မညသ်ိ�ပံ့�ေဖာ်သညက်ိ�သတြိပ�ပါ

•ဒ ီsubphyla အဖဲွ�ဝငေ်တကွိ�အသအိမ�တြ်ပ�ပါ
- အချိ��ေသာစာရွကမ်ျားကိ�သင၏်ခွစိဲတမ်�အတကွအ်သံ�းဝငေ်ပမည်

စနွ ့်ပစြ်ခငး်:

ပင့က်���င့က်ငး်�မီးေကာကက်ိ�သငြ်ဖတသ်နး်သာွးစ�သတမ်�တထ်ားေသာေရပံ�းသိ� ့ြပနပိ်�ပ့ါ။
မစနွ ့်ပစ�်�င့။်

ဓာတခဲွ်ခန်းမ�တစ်�စာအ�ပ်အ�ကြံပ�ချကမ်ျား:
→ဤ subphyla ကိ�ခွြဲခားေသာအဓိကြမင�်ိ�ငစ်မ်ွးလက�ဏာများကားအဘယန်ညး်။
→ဤ��စ်ခ�ခွ၏ဲပံ�မ�နေ်နရငး်ေဒသများကဘာလဲ
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၈၂

စာမျက�်�ာ ၈၃

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၈၃

Arthropoda II
(Subphylum: Chelicerata)

Subphylum: Chelicerata: (ပင့က်�များ၊ ြမငး်ခွာကဏန်း၊
ခ��ာကိ�ယအ်စီအစ�: cephalothorax, ဝမ်းဗိ�က်
အများစ�မ�ာြဒပ်ေပါငး်များမျကလ်ံ�းများမ��ိ�ကြခငး်
အငတ်ငန်ာမ��ိ
အစာေက�းရန ်chelicerae (mandibles မ��ိပါ)
unbranched ေြခေထာကေ်လးအားလံ�းအတကွ်
ပါးဟက,် အသက�်��စာအ�ပ်, gills သိ�မ့ဟ�တ ်tracheae အားြဖင့အ်သက�်��

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

၁။ ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာေစာငတ်ငွပ်ါ ၀ ငေ်သာအ�ိ�းများအေ�ကာငး်မိတဆ်ကြ်ခငး်��င့အ်ေထေွထေွဆးွေ�းွြခငး်ကိ�ဖတပ်ါ

2. Class ကိ� Merostomata: (ြမငး်ခာွကဏနး်) [1 st ထ ွ12-1; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၃-၂]

က။ ထန်ိးသမ်ိးထား : Limulus ; အဆိ�ပါြမငး်ခာွကဏနး် (2 nd သေဘ�ာသဖနး်။ 13.5)

- ြပငပ်ခ��ာေဗဒသာ; သင၏်ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲတငွေ်ဖာ်ြပချကက်ိ�ဖတ။် သပိါ။ cephalothorax,
ဝမ်းဗိ�က၊် telson၊ �ိ� း�ိ� း eys၊ မျကလ်ံ�းေပါငး်များ၊ carapace, chelicerae, pedipalps, walk
ေြခေထာကမ်ျား၊ ပါးစပ်များ၊

ခ။ ေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာြမငး်ခာွကဏနး်၏ေနာကထ်ပ်ေဖာ်ြပချကက်ိ�လညး်ဖတ။် လိ�ကန်ာပါ။

ြမငး်ခာွကဏနး် Limulus သညက်မ�ာေပ�တငွ�်�စ်ေပါငး်သနး် ၂၀၀ ေကျာ် (ကတညး်က) တည�်�ိသည်
Triassic) ။ ၎ငး်ကိ�သက�်�ိ��ပ်�ကငး်ဟ�မ�ကာခဏေခ�ဆိ��က�ပီး၎ငး်သညထ်ိ�အချိနက်တညး်က၎ငး်၏ပံ�စံသညအ်နညး်ငယေ်ြပာငး်လခဲဲသ့ည။် ငး်
ေ��းေခတတ်ငွတ်စ်ေခတတ်ငွဒ်ိ�င�်ိ�ေဆာများ၊ သာွးတိ�ကတ်မံျား၊
ေကျာကက်ပ်ေရာဂါ

ြမငး်ခာွကဏနး်၏ကိ�ယခ်��ာကိ� cephalothorax ��င့ ်ဝမ်းဗိ�က ်��င့�်�ညလ်ျားေသာ ခွြဲခားထားသည်
spinelike telson ။ တရိစ�ာန၏် dorsal မျက�်�ာြပငက်ိ�ေလလ့ာပါ။ အဆိ�ပါပါးပျ�း-shaped မ�တခ်ျက ်carapace ေ�ကာငး်
တရိိစ�ာနမ်ျား၏��စ်ဖကေ်ကျာ်တိ�းချဲ�။ အငယစ်ားအလယတ်နး် မျကစ် ိ( ocelli ) ��င့မ်ျားစာွကိ� သတြိပ�ပါ
ပိ��ကးီပိ���စ် ဦး ��စ်ဖက ်ေပါငး်စပ်မျကစ် ိ။

ဝမ်းဗိ�ကေ်ပ�တငွ ်Dorsally 6 အတငွး်ပိ�ငး်၏တညေ်နရာကိ�မ�တသ်ားေ�ကာငး် dorsal စိတက်ျေရာဂါ၏အားလံ�းအတကွ်
အချိ� �များအတကွပ်�းတွမဲ�အဘိ�အ့ေစခေံသာ apodemes (exoskeleton ၏အတငွး်ပိ�ငး် extension များ)
အဆိ�ပါ ventral မျက�်�ာြပငေ်ပ�မ�ာ၎ငး်၏ေနာကဆ်ကတ်ွေဲ���ေသာ�ကကသ်ား။ အေပ� ေရွ�လျားေကျာ�ိ� း ကိ�လညး်သတြိပ�ပါ
ဝမ်းဗိ�ကအ်စိတအ်ပိ�ငး်များ၏��စ် ဦး ��စ်ဖကမ်ာဂျင။်

သင့ရဲ်န့မ�နာကိ�ေကျာ်ဖွင့ြ်ခငး်��င့ ်ventral ဘကမ်�ာေနာကဆ်ကတ်ွေဲစာင့ေ်��ာကမ်ည။် အေပ�တည�်�ိသည်
cephalothorax သညေ်အာကပ်ါအတိ�ငး်ြဖစ်သည ်- ေသးငယသ်ည့ ်chelicerae တစ်စံ� ။ ေနာကဆ်ကတ်ွ၏ဲဒ�တယိ pair တစံ���ိပါတယ်
အဆိ�ပါ pedipalps , အမျိ�းသမီးြမငး်ခာွကဏနး်အတကွ ်chelate ြဖစ်ေ�ကာငး်��င့လ်မ်းေလ�ာကေ်ြခေထာက�်�င့ဆ်ငတ်�ေသာ။
အထးီမ�ာေတာ ့pedipalps clawed ေန�ကသည။် ေနာကတ်စ်ခ� chelate လမ်းေလ�ာကေ်ြခေထာက ်4 အားလံ�းအတကွ ်ြဖစ်�ကသည။် ပထမဆံ�း
လမ်းေလ�ာကေ်ြခေထာကတ်စ်ခ�စီ၏ (Basal) အပိ�ငး်ကိ�ကျယြ်ပန ့ေ်စ�ပီးအ�ပ်စ�တစ်ခ�ဖဲွ�စညး်ရနခ်ိ�ငမ်ာေသာေကျာ�ိ�းများြဖင့ဖံ်�းအ�ပ်ထားသည်
gnathobases အဆိ�ပါဝနး်ရံေ�ကာငး် ပါးစပ် ။ ဤေရွ�ကား gnathobases အစားအစာ masticate ��င့တ်နွး်အားေပးရနက်�ညေီပးသည်
ပါးစပ်ထသဲိ�။့ ေနာကဆ်ံ�းလမ်းေလ�ာကေ်သာေြခေထာကက်ိ�“ တ�းြခငး် ” ဟ�လ�သမိျား သည်



24/07/2021

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 64/103

စာမျက�်�ာ ၈၄

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၈၄

ေ�� �ဆကသ်ံ�းကေနကွြဲပားြခားနား။ ြပားေစေကျာ�ိ� း အေတာ်များများအားလံ�းအများအြပား တွေဲန�ကသည်
ပိ� terminal ကိ� segments များ။

ကျန�်�ိေသာ appendages ဝမ်းဗိ�ကအ်စိတအ်ပိ�ငး်များအေပ� ြဖစ်�ကသည။် ပထမစံ�တွကဲိ�အတ�တကေွပါငး်စပ်�ကသည်
အဆိ�ပါလငိအ်ဂ� ါအဖွင့သ်မ�တေ်သာ ကျယြ်ပန ့ ်လငိအ်ဂ� ါ operculum ဖဲွ�စညး်ရန ်။ ဤသည ်operculum လညး်
၁၀၀'s ပါးလ�ာေသာစာလပ်ိစာပါးပါးပါးလ�ာသည့ ်စာအ�ပ်များကိ� ကာကယွေ်ပးသည ်။

စ အိ� သည ်telson ၏အစအနးီတငွတ်ည�်�ိသည ်။

ဂ။ ဆလိ�က ်: Limulus ပိ�းေလာငး်

- ြမငး်ခာွကဏနး်၏ပိ�းေလာငး်အြဖစ်အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငြ်ခငး်၊ က trilobite မဟ�တပ်ါဘ�း!

- Trilobites ��င့အ်ေပ�ယတံ�ညမီ�ကိ�သတြိပ�ပါ

။ chelicerates ၏အဖဲွ�ဝငမ်ျားအြဖစ်ပငလ်ယက်ငး်�မီးေကာကအ်သအိမ�တြ်ပ�ရန်

3. အတနး်အစား Arachnida (ပင့က်�, ကငး်�မီးေကာက,် tick ��င့ ်mite) [1 st ထ ွ12-2; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၃-၃]

က။ ထန်ိးသမ်ိးထား : Argiope, The Garden Spider: (HO); သာြပငပ်ခ��ာေဗဒ (သငတ်စ် ဦး ကိ�အသံ�းြပ�သင့ပ်ါတယ်
နယပ်ယသ်ိ�မ့ဟ�တလ်ကမ်�နဘ်လီ�းခွစိဲတ)်

ဥယျာ�ပင့က်� ( Argiope ) သညအ်သသိာဆံ�းပင့က်�တစ်ခ�ြဖစ်သည်
ယ��ိ�ကတ်ကစ်တတိတ်စ်ေလ�ာကလ်ံ�း။ ဥယျာ�များ��င့ြ်မင့မ်ားေသာြမကပ်ငမ်ျား��ိေနသာေသာေနရာများတငွ၎်ငး်၏ကနွယ်ကက်ိ�တညေ်ဆာကသ်ည။်

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအေဆာကအ်အံ�များကိ���ာေဖွရနသ်င၏်ခွထဲ�တန်ယပ်ယက်ိ�လိ�အပ်လမိ့်မည။် ပင့က်�သညအ်လနွပ်ျကစီ်းလယွသ်ည်
ဂ��တစိ�ကက်ိ�ငတ်ယွပ်ါ။ အာ�ံ� ခံ bristles (ဆပံင)် များစာွေသာ��င့အ်တ� ခကခ် ဲexoskeleton သတြိပ�ပါ
ခ��ာကိ�ယအ်စိတအ်ပိ�ငး်အားလံ�းအေပ�။ အများဆံ�း၏ခ��ာကိ�ယထ်မဲ�ာြမင�်ိ�င ်segment နးီပါးမ��ိေ�ကာငး်သတြိပ�ပါ
ပင့က်�။ ခ��ာကိ�ယက်ိ� cephalothorax ��င့ ်ဝမ်းဗိ�က ်��စ်ခ�ခွြဲခားထားသည ်။
သ�တိ�က့ သယွ ်ေသာ pedicel ��င့အ်တ�တကပွ�းေပါငး်ေန�ကသည ်။

ပင့က်�အများစ�သည ်မျကစ် ိေြခာကလ်ံ�းမ���စ် မျက�်�ာ အထ�ိ�ိသည ်(= ocelli) ။ သ�တိ�မ့ျကစိ်ကိ� dorsal မျက�်�ာြပငေ်ပ�မ�ာေတွ� ��ိရသည်
အဆိ�ပါ anterior အဆံ�းဆသီိ� ့ cephalothorax ၏။ စာလံ�းေပါငး်ကိ�စစ်ေဆးပါ
ြပနလ်ည�်�ပ်သမ်ိး�ိ�ငေ်သာ အစယွ ်��င့အ်တ� chelicerae ။ အဆိ�ပါ chelicerae အနးီ�ိ�တ့ိ�ကေ်က�းေရးေနာကဆ်ကတ်ွမဲျားအစ�, ထိ�ြဖစ်�ကသည်
လမ်းေလ�ာက ်။ အဆိ�ပါ pedipalps အတနင်ယလ်မ်းေလ�ာကေ်ြခေထာက�်�င့တ်�ေပမယ့သ်�တိ�က့အများ�ကးီေသးငယြ်ဖစ်�ကသည။် The
pedipalps ဟာသားေကာငက်ိ�ကိ�င�်ပီးကိ�ငတ်ယွရ်ာမ�ာအသံ�းြပ�တယ။် ပင့က်�အမျိ�းသားများအတကွြ်ဖစ်သည်
သ�တပိ်�းကိ�က�းစကစ်�အတငွး်အမျိ�းသမီး၏လငိအ်ဂ� ါဖွင့လ်�စ်ရနေ်ြပာငး်လခဲဲသ့ည။်

အဆိ�ပါ cephalothorax ၏ ventral မျက�်�ာြပငတ်ငွ ်segment လမ်းေလ�ာကေ်ြခေထာက ်4 အားလံ�းအတကွြ်ဖစ်�ကသည ်။ ေြခေထာကမ်ျား
ေြခသညး်များ ��င့ဆ်ပံငတ်စ် tuft အတကွ ်termnate ။

ဝမ်းဗိ�က ်၏ ventral မျက�်�ာြပင ်တငွ ်epigynum ဟ�ေခ�ေသာဖဲွ�စညး်ပံ�ကိ�သတြိပ�ပါ
အမျိ�းသမီး လငိအ်ဂ� ါအဖွင့ ်။ လငိအ်ဂ� ါဖွင့ပ်ွဲ၏ေဘးတစ်ဖကစီ်တငွေ်သးငယေ်သာအေပါကင်ယမ်ျား��ိသည်
အသက�်��အတကွအ်သံ�းြပ�ေသာ စာအ�ပ်အဆ�တ ်မ�အဖွင့ ်။ ဝမ်းဗိ�က၏်ေနာကဘ်ကအ်ဆံ�းတငွ၊်
ventral မျက�်�ာြပင ်spinnerets သံ�း အားလံ�းအတကွ ်ြဖစ်�ကသည။် spinnerets ၏အ�ကေံပးချကမ်ျားတငွအ်ဖွင့ြ်ဖစ်�ကသည်
ပင့က်�ပိ�း ထ�တလ်�ပ်ေသာဂလငး် ။ ပိ�းသညအ်ရည ်ြဖစ်၍ အပငမ်�ခ�တ။် ထေိတွ�သညအ်ထြိဖစ်သည်
ေလထကဲိ� ထိ�ေ့နာကပိ်�းသညခ်ိ�ငမ်ာေသာခိ�ငမ်ာေသာချညြ်ဖစ်လာသည။်

- အ��ရာယ�်�ိသည့ပ်င့က်���စ်မျိ�းကိ�ခွြဲခားသြိမင�်ိ�ငြ်ခငး်၊ အဆိ�ပါ အနကေ်ရာငမ်�ဆိ�းမ ��င့်
အည�ိေရာင်

စာမျက�်�ာ ၈၅

ခ။ ထန်ိးသမ်ိးထား : ကငး်�မီးေကာက ်(HO); ဤလကက်မ်းစာေစာငတ်ငွပ်ါေသာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့ေ်ဖာ်ြပချကမ်ျားကိ�ကိ�းကားပါ
သင၏်စာသား

အဆိ�ပါကငး်�မီးေကာကခ်��ာကိ�ယ ်cephalothorax (= prosoma) ��င့တ်စ် ဦး ဝမ်းဗိ�က ်��င့ ်ဖဲွ�စညး်ထားသည်
(= opisthosoma) ။ အဆိ�ပါဝမ်းဗိ�ကထ်ပ်မံကျယြ်ပန ့ ်segment preabdomen သိ�ခ့ွြဲခားထားသည်
(= mesosoma) ��င့က်ျ�းေြမာငး်။ အ�မီးကဲသ့ိ� ့ postabdomen (= metasoma) သညအ်ဆံ�းသတသ်ာွးသည်
stinger (= barb) ။

cephalothorax ၏ေ���ဖကတ်ငွေ်သးငယသ်ည့ ်pincher ကဲသ့ိ� ့ chelicerae ��စ်ခ� ��ိသည ်။ Dwarfing
chelicerae သည ်ဖမ်းဆးီရမိရနအ်သံ�းြပ�ေသာ �ကးီမားေသာ chelate (“ pincher ကဲသ့ိ�”့) pedipalps ြဖစ်သည။်
လ�ယ�ရာဥစ�ာကိ��က�ိးကိ�င။် အဆိ�ပါ cephalothorax ၏ dorsal မျက�်�ာြပငတ်ငွ ်�ိ� း��ငး်ေသာ အများအြပားအားလံ�းအတကွြ်ဖစ်�ကသည်
ပျမ်းမ�စံ�တွတဲစ်တွ�ဲ�င့�် �စ်ဖကမ်� ၅ စံ�တွ�ဲ�ိေသာ မျကစ်မိျား (= ocelli) ။ လမ်းေလ�ာကမ်� ေလးမျိ�း
ေြခေထာက ်cephalothorax ၏ေအာကပိ်�ငး်တငွတ်ည�်�ိသည။်
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Preabdomen (= mesosoma) ၏ေအာကဘ်ကတ်ငွ ်ေနာကဆ်ံ�းေြခေထာက�်�စ်ေချာငး်ေနာကက်ယွတ်ငွ�်�ိသည်
�ဖီးကဲသ့ိ� ့ pectines ၏�ကးီမားေသာ pair တစံ� ။ pectine တစ်ခ�စီသည ်chitinous ြပား ၃ တနး်��င့ ်a တိ�ပ့ါ ၀ ငသ်ည်
သာွး��င့တ်�ပေရာဂျက၏်စီးရီး။ အဆိ�ပါ pectines စ�းစမ်းဖိ�အ့သံ�းြပ� အာ�ံ� ခံအေဆာကအ် ဥ ီများ ြဖစ်ဟန�်�ိသည်
ေြခေထာကေ်အာကတ်ငွမ်ျက�်�ာြပင�်�င့လ်ညး်သင့ေ်လျာ်ေသာမိတလ်ိ�က ်site ကိ�ေရွးချယဖိ်�အ့ထးီကငး်�မီးေကာကမ်ျားကအသံ�းြပ��ိ�ငပ်ါသည။်
pectines မ� medial ��င့ ်anterior လငိအ်ဂ� ါအေပါက ်ကိ�ဖံ�းလ�မ်း ေသာအဖံ�းကဲသ့ိ� ့ လငိအ်ဂ� ါ operculum ြဖစ်ပါတယ။်
ဒါအ့ြပင ်preabdomen ၏ undersurface အေပ�ေ�ကာငး်တစ်ခ�ချငး်စီကိ�အစိတအ်ပိ�ငး်အေပ�အလျားလိ�ကအ်ေပါက ်(အမညး်စက)် ၏ြဖစ်�ကသည်
စာအ�ပ်အဆ�တ ်သိ�ဖွ့င့လ်�စ် ။

ဂ။ အေရာငး်အ ၀ ယမ်ျား (HO)

သငွး်��င့ ်tick အချိ��ခ��ာေဗဒတ�ညဆီငတ်�ေပမယ့သ်ငွး်ေယဘ�ယျအားြဖင့အ်များ�ကးီေသးငယြ်ဖစ်�ကသည်
tick များ အချငး်ခန ့ ်1mm ပျမ်းမ�။ ြဖစ်ေကာငး်အ�ပ်စ�ရဲအ့ထင�်�ားဆံ�းအဂ� ါရပ်ြဖစ်ပါတယ်
ခ��ာကိ�ယ၏်မညသ်ည့သ်ငွြ်ပငလ်က�ဏာကိ�မဆိ�ခွြဲခားြခငး်မ��ိြခငး်၊ cephalothorax ��င့ဝ်မ်းဗိ�ကလ်ံ�းဝြဖစ်�ကသည်
အတ�တ� fuse ��င့တ်စ်ကိ�ယလ်ံ�းဒိ�ငး်လ�ားကဲသ့ိ� ့ carapace ��င့ဖံ်�းလ�မ်းထားသည ်။ ၏အဘိ�က့ိ�
ပါးစပ်အပိ�ငး်များကိ�သယေ်ဆာငသ်ည့က်ိ�ယထ်ညက်ိ� capitulum ဟ�ရည�်�နး်သည ်။ အဆိ�ပါ chelicerae ��င့်
pedipalps အဆိ�ပါ capitulum တွေဲန�ကသည။် အလန်ွ ေသးငယေ်သာ �ိ� း��ငး်ေသာမျကလ်ံ�းများ (= ocelli) သည ်dorsal တငွတ်ည�်�ိသည်
အဆိ�ပါ carapace ၏မျက�်�ာြပင။် 4 အားလံ�းအတကွ ်လမ်းေလ�ာကေ်ြခေထာက ်ခ��ာကိ�ယရဲ်န့ားလညအ်ေပ� ြဖစ်�ကသည။်

- ဆလိ�က ်: Demodex , wm;

ဖွ follicles mite, Demodex ဆပံငန်ဲလ့�န့ဖ�း၏ေရနဂံလငး်အတကွဘ်ဝေတကွိ�

-it ဟာ commensal မဟ�တဘ်ကဲပ်ပါးေကာငတ်စ်ခ�ြဖစ်တယ။် ၎ငး်ကိ� mite အြဖစ်��င့ ်chelicerate အြဖစ်အသအိမ�တြ်ပ�ပါ

- ဆလိ�က ်: Dermatophagoides, dust mite wm

- ဖ�နမ်�န ့မ်ျားအမ်ိများဖ�နမ်�န ့မ်ျားတငွြ်ဖစ်ေလြ့ဖစ်ထ��ိ�ပီးဘံ�အေ�ကာငး်ရငး်ြဖစ်သည်
ဖ�နမ်�န ့�် �င့ဓ်ာတမ်တည့မ်�များကိ�၎ငး်ကိ� mite အြဖစ်��င့ ်chelicerate အြဖစ်အသအိမ�တြ်ပ�သည်

- ဆလိ�က ်: တစ်ေယာကတ်ညး်�ကယပ်ငွ့သ်ည ်tick wm၊ mite & tick wm

- mites & tick ၏အေထေွထခွ��ာေဗဒ��င့�် �ငိး်ယ��ပါ

။ ထန်ိးသမ်ိးထား : pycnogonids; (ပငလ်ယပ်င့က်�) (HO)

စာမျက�်�ာ ၈၆

Pycnogonids အများစ�ဟာေသးငယတ်ဲပ့င့က်�အဏ� ဝါတရိိစ�ာနမ်ျားြဖစ်�ကသည။် ကိ�ယခ်��ာသညမ်�ကာခဏ��ညလ်ျား�ပီးကျ�းေြမာငး်သည်
��င့ထ်င�်�ားစာွ segment ြဖစ်ပါတယ။် အဆိ�ပါ ဦးေခါငး် (= cephalon) တစ်ဦးက Cylinder ပံ�စံြဖင့သ်မ�တေ်သာ proboscis ။ တစ် ဦး ချငး်စီဘကမ်�ာ
အဆိ�ပါ proboscis ၏ chelicerae ��င့ ်pedipalps (= palps) ြဖစ်�ကသည။် ဦး ေခါငး်၏ေနာကေ်ကျာနားတငွေ်သးငယသ်ည်
�ိ� း��ငး်ေသာမျကလ်ံ�း ၄ လံ�းပါ ေသာ တဘီ ီ(= ocelli) ။ ဦး ေခါငး်၏ေနာကက်ယွတ်ငွ ်ဆလငဒ်ါ ၄ မ� ၆ လံ�း ��ိေသာ စည ်တစ်ခ�ြဖစ်သည်
segments များ။ ဤပငစ်ညအ်စိတအ်ပိ�ငး်များတငွမ်ျားေသာအားြဖင့ ်ovigers အနညး်ငယ ်(= ovigerous ေြခေထာကမ်ျား) ��ိသည။်
ြဖစ်�ိ�ငသ်ည�်ကကဥ်သန ့�်�ငး်ေရး��င့သ်ယေ်ဆာငရ်နအ်သံ�းြပ�) ��င့ ်ေြခလျင ်ေလးေယာကမ်�ေြခာကလ်အားလံ�းအတကွ ်။

- လကက်မ်းစာေစာငမ်ျား��င့သ်င၏်စာသားများတငွေ်ဖာ်ြပထားေသာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့ေ်ဖာ်ြပချကမ်ျားကိ�ရည�်�နး်သည်

- ၎ငး်သည ်Chelicerate တစ်ခ�အြဖစ်အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငပ်ါလမိ့်မည်

စနွ ့်ပစြ်ခငး်:

ပင့က်���င့က်ငး်�မီးေကာကက်ိ�သငြ်ဖတသ်နး်သာွးစ�သတမ်�တထ်ားေသာကနွတ်နိန်ာများသိ� ့ြပနပိ်�ပ့ါ။
မစနွ ့်ပစ�်�င့။်

ဓာတခဲွ်ခန်းမ�တစ်�စာအ�ပ်အ�ကြံပ�ချကမ်ျား:
→ Chelicerata အဖဲွ�ဝငမ်ျားသညမ်ညသ်ည့ခ်��ာေဗဒဆိ�ငရ်ာအဂ� ါရပ်များ��င့တ်�ညသီနညး်။
→ Chelicerates ၏ပံ�မ�နေ်နရငး်ေဒသများကဘာလဲ
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စာမျက�်�ာ ၈၇

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၈၇

Arthropoda - III ကိ�
(Subphylum: Crustacea)

(စမစ ်& Schenk, Arthropods, 1 st အခန်း 12; 2 �ကမ်ိေြမာက ်အခန်း 13)

Subphylum Crustacea: (ကဏန်းများ၊ ပ�စန်ွများ၊ ေရချိ�ငါးဖမ်းများ၊

ခ��ာကိ�ယအ်စီအစ�: cephalothorax, ဝမ်းဗိ�က,် အ�မီး
မျကစိ်ေပါငး်စပ်
အငတ်ငန်ာ��စ်ခ�အားလံ�းအတကွ်
�ိ�တ့ိ�ကေ်က�းေရးအတကွ ်mandibles
အကိ�ငး်အခက ်(biramous) ေနာကဆ်ကတ်ွမဲျား
ပါးဟကအ်ားြဖင့အ်သက�်��
သာအများအားြဖင့ေ်ရေနေ�ကာငး် subphylum ေနထိ�င�်ကသည်

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

1. အတန်းအစား Malacostraca [ထ ွ12-5; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၃-၆]

က။ ထန်ိးသမ်ိးထား : crayfish; Procambarus :

-external ခ��ာေဗဒ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 12.9 - 12,11; 2 ။ �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 13,10 - 13,13 ။ ):

သ:ိ cephalothorax, rostrum, အငတ်ာနာ, ြဒပ်ေပါငး်များမျကစ်,ိ ဝမ်းဗိ�က,် telson, carapace,
Gill အခန်းများ, ပါးဟက,် copulating swimmerettes, oviducts ��င့ ်seminal မ�အဖွင့်
။ ည့ခံ်

- appageages; အဓိကေနာကဆ်ကတ်ွတဲစ်ခ�စီ��င့ယ်ငး်၏အစိတအ်ပိ�ငး်များကိ�ခွြဲခားသတမ်�တ�်ိ�ငြ်ခငး်
သင၏်ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲတငွေ်ဖာ်ြပထားသညမ်�ာ အငတ်ာနာ၊ mandibles၊ maxillae, maxillipeds, cheliped,
လမ်းေလ�ာကေ်ြခေထာက,် copulatory swimmerettes, အြခား swimmerets, uropod

-Internal ခ��ာေဗဒ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 12,12 - 12,16; ။ သေဘ�ာသဖနး် 13,14 - 13,18 ။ )

သင့လ်ကစ်ွဲစာအ�ပ်တငွေ်ဖာ်ြပထားသည့အ်တိ�ငး်ခွစိဲတ။် ခွစိဲတပ်ါ။ ostia ��င့အ်တ���လံ�း၊ mandibular �ကကသ်ားများ၊
အစမ်ိးေရာငဂ်လငး်, ဦး ေ��ာက,် ��လံ�းအစာအမ်ိ, အစာအမ်ိ�ကတိ,် အစာေြခဂလငး်, mandibular
�ကကသ်ား, gonads, အ�, antennal ဂလငး်, ဝမ်းဗိ�က၏် flexor �ကကသ်ား

ခ။ တိ�က�ိ်�ကထ်�တလ်� : crayfish (��ိလ�င)်

- crayfish ၏�ိ�တ့ိ�ကေ်က�းမ�အြပ�အမ�ကိ�ေလလ့ာပါ။

တရိစ�ာနသ်ညအ်စားအစာကိ�မညသ်ိ�ခ့ျ�းကပ်သနညး်။ အငတ်ငန်ာရဲအ့ေနအထားကဘာလ။ဲ သ�တိ��့�ိသလား
လ�ပ်��ားမ�လား။ ၎ငး်သည၎်ငး်၏မျကလ်ံ�းများကိ�များစာွအသံ�းြပ�ပံ�ရသေလာ။ chelipeds ရဲအ့ေနအထားကဘာလ။ဲ ဘယလ်ိ�လဲ
တရိစ�ာနလ်မ်းေလ�ာကတ်ာလား ဝမ်းဗိ�ကဘ်ယလ်ိ�ထားသလဲ

အစားအစာဘယလ်ိ�ကျငး်ပသလ။ဲ ဒါေတအွားလံ�းကိ�ချကခ်ျငး်ယ�တာလား၊ ဘယေ်နာကဆ်ကတ်ွမဲျား
မျကရ်ညစ် အစာေက�းြခငး်အတကွအ်သံ�းြပ�ေသာ pereipods ကဘာေတလွ။ဲ ရဲလ့�ပ်ေဆာငခ်ျကက်ဘာလဲ
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mandible (ကကိ�ကြ်ဖတသ်ိ�မ့ဟ�တဝ်ါး)? maxillae ဘယလ်ိ�ေ���သလ ဲ၏လ�ပ်ေဆာငခ်ျကက်ဘာလဲ
maxillipeds? အစာစားြခငး်အတကွ ်pleopods ကိ�အသံ�းြပ�ပါသလား။

တံ�းတတိြိဖင့တ်ရိစ�ာနက်ိ�ညငည်ငသ်ာသာထပိါ။ ၎ငး်၏တံ� ့ြပနမ်�ကဘာလ ဲြဖညး်ြဖညး်ချငး်တံ� ့ြပနသ်လား။
ဒလီ�ပ်��ားမ�အတကွဘ်ယဖဲွ်�စညး်ပံ�ကိ�သံ�းသလ။ဲ uropods ၏ function ကိ�ကဘာလဲ
telson?

ဂ။ slide : Gammarus wm; ထန်ိးသမ်ိးထား : amphipods (HO)

Amphipod ေသာ��ငး်လငး်စာွ segment ခ��ာကိ�ယ�်�ိ ေနာကပိ်�ငး်တငွြ်ပား များ��င့တ်စ်ဦးသိ�ေ့ကးွ
ပံ�သဏ္◌ာန ်arching ။ ကိ�ယခ်��ာတငွ ်ေခါငး်တစေ်ချာငး် ၊ ရင ်ေခါငး် ��င့ ်ဝမ်းဗိ�က ်တိ�ပ့ါဝင�်ပီး၎ငး်တိ�သ့ညလ်ံ�းဝချ�ပ်ထား�ကသည်
ခဏ။ ဦးေခါငး်��စ်ခ�အားလံ�းအတကွပ်ါ��ိသည ်အငတ်ာနာ ��င့တ်ရံ မျကစ် ိ။ တရိစ�ာနက်ေြခေထာကေ်တကွိ�သံ�းတယ်
အထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာ crustaceans ၌��ိသကဲသ့ိ�၎့ငး်၏အငတ်ငန်ာမဟ�တလ်�ပ်��ားမ�ဖဲွ�စညး်။ ပံ�မ�နအ်ားြဖင့ရ်ငသ်ားကငဆ်ာြဖစ်ပါတယ်
ကွြဲပားြခားနားေသာအမျိ�းမျိ�းေသာဝမ်းဗိ�က�်�င့�် �စ် ဦး စလံ�းဝကဝံ်စံ�ကေန��ငး်��ငး်လငး်လငး်ကွြဲပားမဟ�တ်
လမ်းေလ�ာကေ်ြခေထာက ်��င့ ်ေရက�း အပါအဝငေ်နာကဆ်ကတ်ွ ဲ။

- လ�တနး်စား၏ - ဝိေသသလက�ဏာများ

-note amphipods များကိ�ေနာကပိ်�ငး်တငွခ်ျံ� �သည်

။ ထန်ိးသမ်ိးထား : ေဆးလံ�း bug ေတ;ွ အိ�ငဆ်ိ�ပိ�ဒ ်(HO)

Isopods များသညေ်ြမသိ�လ့ိ�ကေ်လျာညေီထြွဖစ်ေအာငေ်နထိ�င�်ကေသာတစ်ြခားေသာအ�ပ်စ�များြဖစ်သည။် bug ေတထွ�ပ်သိ�မ့ဟ�တမ်ျိ�းေစက့ိ��ကဲ
amphipods များကဲသ့ိ� ့ bug များသညလ်ညး်��ငး်လငး်စာွပိ�ငး်ြခားထားသည့ခ်��ာကိ�ယ�်�ိေသာ်လညး် dorsoventrally compressed ြဖစ်သည။်
သ�တိ�ဟ့ာအကာအကယွအ်တကွသ်�တိ�ရဲ့ခ့��ာကိ�ယလ်�မိ့်�ိ�င�်ကသည။် သ�တိ�ရဲ့ခ့��ာကိ�ယတ်စ်ဦးပါဝငသ်ည ်ဦးေခါငး် , thorax ��င့်
ဝမ်းဗိ�က ်။ အဆိ�ပါ ဦးေခါငး် ��စ်ခ��ကးီမားေသာသမ�တေ်သာ အငတ်ာနာ ��င့တ်ရံ ဝငး်မျကလ်ံ�းေတ ွ။ အဆိ�ပါ thorax
ေလထမဲ�ေအာကဆ်ဂီျငထ်�တယ်�ရနအ်တကွစိ်�စတွေ်နေစမည့ ်ေြခေထာက ်��င့ပ်ါး ဟက ်ေြခာကခ်�သိ�မ့ဟ�တထ်ိ�ထ့ကပိ်�ေသာတွတဲွမဲျား ပါ��ိသည ်။
ခ��ာကိ�ယ၏်ေနာကဆ်ံ�းအပိ�ငး်အချိ� �သည ်ဝမ်းဗိ�က ်ြဖစ်ေသာ်လညး် ၎ငး်သညခ်��ာကိ�ယ ်မ�ထကွခ်ာွမသာွးပါ
thorax ။

- ြပသထားေသာအတနး်မ�အြခားအဖဲွ�ဝငမ်ျား၏ဥပမာများကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငသ်ည်

2. အတန်းအစား Branchiopoda

က။ ဆလိ�က ်: Daphnia , wm; Cladocera (ေရေခွးေလ�း)

ေရချိ�များတငွဘ်ံ� micro-crustacean ။ ခ��ာကိ�ယက်ိ�သသိာထင�်�ားမ�မ��ိဘေဲနာကပိ်�ငး်တငွခ်ျံ� �သည်
ပ�ဒမ်။ ကိ�ယခ်��ာသည ်ေခါငး် ��င့ ်ရင ်ေခါငး် တိ� ့ ပါဝငသ်ည။် ��စျခ��ကးီမားေသာစိမျး အငတ်ငန်ာ
ဦး ေခါငး် မ�တိ�းချဲ� ��င့ေ်ရက�းြခငး်��င့အ်စားအစာစ�ေဆာငး်ြခငး်အတကွအ်သံ�းြပ��ကသည။် အများအြပားမျိ�းစိတအ်တကွတ်စ် ဦး ြဖစ်ပါတယ်
အငတ်ာနာ��စ်ခ��ကား��ိ rostrum ဟ�ေခ�ေသာစီမံချကက်ိ� tapering သည ်။ ဦး ေခါငး်လညး်�ကးီမားေသာသမ�တေ်သာ
ထင�်�ားတဲ ့ြဒပ်ေပါငး်များမျကစ် ိ။ အဆိ�ပါ thorax တစ်ပငွ့လ်ငး် bivalved ြဖင့ဖံ်�းလ�မ်းေနသည ်carapace ။
အပိ�ေဆာငး် တွေဲနာကဆ်ကတ်ွမဲျား ကိ� carapace ေအာကတ်ငွေ်တွ� �ိ�ငသ်ည။် အ စာေြခလမ်းေ�ကာငး်သညြ်ဖစ ်သင့သ်ည်
အဆိ�ပါ carapace ��င့ ်thoracic �မိ�� �ိ� းကိ�တဆင့�်�ငး်��ငး်လငး်လငး်ြမင�်ိ�င။် ဂ��တစိ�ကေ်လလ့ာြခငး်က�ိ�က�်�ကမ်�ကိ�ေဖာ်ြပလမိ့်မည်
တိ�က�ိ်�ကန်မ�နာများ၌အစာေြခလမ်းေ�ကာငး်မ� ��လံ�း dorsal ။ �ကကဥ် ဖံွ� �ဖိ�းဆ�ဲ�င့အ်တ� တစ် brood အခန်းထကဲ
ထိ�အ့ြပငအ်�လမ်းေ�ကာငး်မ�ြမင�်ိ�င ်dorsal ��င့�် �လံ�းမ� posterior ြဖစ်�ိ�ငသ်ည။်

ခ။ တိ�က�ိ်�ကထ်�တလ်�: Daphnia; တစ်ဦးကေရေခးွေလ�း: (1 st သေဘ�ာသဖနး် 12,23; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 13,25 ။ ) ��င့ ်HO

- သက�်�ိနမ�နာများ၏လ�ပ်��ားမ���င့အ်ြပ�အမ�များကိ�ေလလ့ာရနစိ်တဓ်ာတက်ျသည့ဆ်လိ�က ်(သိ�)့ ပနး်ကနေ်သးေသးကိ�အသံ�းြပ�ပါ

စာမျက�်�ာ ၈၉

- သက�်�ိသတ�  ၀ ◌ါအတကွ ်အငတ်ငန်ာများ၊ မျကလ်ံ�းများ၊ GI လမ်းေ�ကာငး် များထားပါ

- တိ�က�ိ်�ကန်မ�နာများ၏ေရက�းအြပ�အမ�ကိ�ေစာင့�်ကည့်

- တရိိစ�ာနမ်ျား၏ crustacean လက�ဏာများကိ�သ�ိ�ိ�ိ�ငသ်ည်

ဂ။ တိ�က�ိ်�ကထ်�တလ်�: (��ိလ�င)်; တာဒိ�းပ�စန်ွ (HO)

- သ�တိ�၏့ carapace သည�်ကးီမားေသာ dorsal ဒိ�ငး်လ�ားကိ�ြဖစ်ေပ�ေစသည၊် ၎ငး်တိ�သ့ညြ်မငး်စီးသ�ရဲကဲသ့ိ�“့ ကဏနး်များ” ��င့တ်�သည။်
(Chelicerata)

သ�တိ�ရဲ့ေ့ရက�းအြပ�အမ�, biramous appendages ��စ်ခ� အငတ်ာနာ ��င့ ်မျကစ် ိသံ�းခ� သတြိပ�ပါ



24/07/2021

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 68/103

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၈၉

- ြပသထားေသာအတနး်မ�အြခားအဖဲွ�ဝငမ်ျား၏ဥပမာများကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငသ်ည်

၃။ အတန်းအစား Ostracoda (မျိ�းေစပ့�စန်ွ)

က။ slide : ostracods wm; (HO)

Ostracods များသညေ်သးငယေ်သာေရ (အများအားြဖင့ေ်ရချိ�) crustaceans အ�ပ်စ�များြဖစ်သည။် သ�တိ�က့များေသာအားြဖင့်
အနညအ်��စ်များသိ�မ့ဟ�တအ်သးီအရွကမ်ျားေပ�တငွ ်benthic ကျကစ်ားရာေနရာများတငွေ်တွ� ��ိခဲပ့ါတယ။် Ostracods ေတဟွာသ�တိ�ရဲ့ဆ့ံ�း�� ံးမ�များစာွကိ�ဆ
သသိာ segment ။ ဦး ေခါငး် အပါအဝငတ်ရိစ�ာနတ်စ်ခ�လံ�းကိ� bivalved အတငွး်တငွထ်ည့ထ်ားသည်
ခဏ ။ တရိစ�ာန၏်ေ�� �တငွ ်အငတ်ာနာများ ��ိသည။် အဆိ�ပါအငတ်ငန်ာ၏အေြခစိ�ကစ်ခနး်အနးီမ�ာေသးငယတ်ဲြ့ဖစ်�ကသည်
မျကစ်ေိပါငး်စပ် ။ အြခား ေနာကဆ်ကတ်ွမဲျား ကိ�များေသာအားြဖင့အ်တငွး်မ�ေတွ� ြမင�်ိ�ငသ်ညသ်ိ�မ့ဟ�တအ်နညး်ငယမ်�တိ�းချဲ� �ိ�ငသ်ည်
ခဏ။

4. အတန်းအစား Maxillipoda

က။ slides : copepod; Cyclops wm; Cyclops egg sacs; (HO)

Copepods များသညအ်ေသးစား crustaceans အ�ပ်စ��ကးီကိ�ကိ�ယစ်ားြပ�သည။် Copepods များသညအ်များအားြဖင့အ်ဏ� ဝါြဖစ်သည။် The
ခ��ာကိ�ယက်ိ���ငး်��ငး်လငး်လငး် ဦး ေခါငး် , ရင ်ေခါငး် ��င့ ်ဝမ်းဗိ�က ်သိ� ့ segmented ြဖစ်ပါတယ။် အဆိ�ပါ thorax ��င့ ်ဝမ်းဗိ�က ်များမ�ာ
ထိ�အ့ြပငတ်စ်ခ�ချငး်စီကိ�ထင�်�ားစာွ segment ။ အချိ�� copepods များတငွ ်ဦး ေခါငး်��င့ပ်ထမ ဦး ဆံ�းရငသ်ားကငဆ်ာအချိ� �
အစိတအ်ပိ�ငး်များတစ် ဦး cephalothorax သိ� ့ ဖျ�း ေန�ကသည။် အငတ်ာနာ တစ်ခ�သိ�မ့ဟ�တ�်�စ်ခ�လံ�း ကိ�အ�ကးီအကျယက်ျယေ်စသည်
��င့မ်ျားေသာအားြဖင့ခ်��ာကိ�ယမ်�ေထာင့ေ်ထာင့မ်�ာကျငး်ပ; ဒေီရက�းအတကွအ်သံ�းြပ��ကသည။် အဆိ�ပါအေပ�အမ�တမ်�ာ
အဆိ�ပါအငတ်ာနာပ�းတွ�ဲ�ိရာ ဦး ေခါငး်သိ�မ့ဟ�တ ်cephalothorax တစခ်�တညး်မျကစ် ိ(တဘံ�တ ဦး တညး်) နဲတ့�အရာြဖစ်တယ်
copepod ၏ genus Cyclops ြဖစ်ပါတယ။် အေတာ်�ကာအားလံ�း ပ�းတွ ဲappendages ဟာတငွေ်တွ�ေန�ကသည ်thoracic
segments များ။ ဝမ်းဗိ�က ်၏အစိတအ်ပိ�ငး်များ များေသာအားြဖင့အ်များ�ကးီေသးငယ�်ပီးကွြဲပားြခားနားသည်
ဝမ်းဗိ�ကအ်စိတအ်ပိ�ငး်များ။ ေနာကဆ်ံ�းဝမ်းဗိ�ကအ်စိတအ်ပိ�ငး်တငွ ်အမ�ငမ်ျား (rami) ��ိသည။်
ကေနတိ�းချဲ�။ အမျိ�းသမီး copepods များမ�ကာခဏ ဝမ်းဗိ�ကေ်ဘးမ�ာ �ကကဥ် sacs တရံ ��င့အ်တ�ေတွ� ြမငရ်သည ်။

ခ။ ထန်ိးသမ်ိးထား: စပါးကျီ (HO)

barnacle မ�ထ�တေ်ပးေသာ notnote shell သညအ်ချိ� � mollusc အခွမံျား��င့အ်ေတာ်ပငဆ်ငတ်�သည်

- ြပသထားေသာအတနး်မ�အြခားအဖဲွ�ဝငမ်ျား၏ဥပမာများကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငသ်ည်

5. Crustacean Larval ပံ�စံများ

က။ ဆလိ�က ်: barnacle nauplius; cypris; zoea, Squilla larva, Lucifer larva;

စာမျက�်�ာ ၉၀

��နြ်ပသည့ဆ်လိ�ကက်ိ�ေစာင့�်ကည့ပ်ါ��င့ ်nauplius larva ��င့ ်cypris larva ကဲသ့ိ� ့ မ�တမိ်�ိ�ငလ်မိ့်မည်
Crustacea ၏ larval ပံ�စံများ

သ��ပ်ြပများ:
• Crayfish ခ��ာေဗဒ - သင၏်ခွစိဲတမ်�အတကွအ်ချိ� �ေသာစာရွကမ်ျားသညအ်သံ�းဝင�်ိ�ငသ်ည်
Subphylum: Crustacea

- ဒ ီsubphylum အဖဲွ�ဝငမ်ျား��င့အ်ဓိကအတနး်သံ�းခ�ကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငမ်ည်
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စာမျက�်�ာ ၉၁

Arthropoda - IV
(Subphylum: Hexapoda)

(စမစ ်& Schenk, Arthropods, 1 st အခန်း 12; 2 �ကမ်ိေြမာက ်အခန်း 13)

အမျိ�းအစား:

Subphylum: Hexapoda (အငး်ဆကပိ်�းမ �ားများ)
ကိ�ယခ်��ာအစီအစ� - ဦး ေခါငး်၊ ရငေ်ခါငး်၊ ဝမ်းဗိ�က်
မျကစိ်ေပါငး်စပ်
အငတ်ငန်ာ၏တစ်ခ�တညး်ေသာ pair တစံ�
�ိ�တ့ိ�ကေ်က�းေရးအတကွ ်mandibles
unbranched ေြခေထာကသ်ံ�းအားလံ�းအတကွ်
အေတာင�်�စ်ခ�အားလံ�းအတကွ်
tracheae အားြဖင့အ်သက�်��
ပျံသနး်�ိ�ငေ်သာေကျာ�ိ�းမဲသ့တ� ဝါများသာပါဝငသ်ည်

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

1. ထန်ိးသမ်ိးထား : ကျိ�ငး်; [1 st ထ။ွ 12 - 6; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၃ - ၇]

က။ ြပငပ်ခ��ာေဗဒ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 12,18; ။ 2 nd ။ သေဘ�ာသဖနး် 13.20)

-know: ဦး ေခါငး်၊ ရငေ်ခါငး်၊ ဝမ်းဗိ�က၊် မျကစ်မိျက�်�ာြပင၊် အငတ်ငန်ာများ၊ ocelli, labrum, mandibles, wing,
လမ်းေလ�ာကေ်ြခေထာက,် typanum, မျကမ်�န်, cerci, ovipositor

ခ။ internal ခ��ာေဗဒ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 12,19 - 12,21, ။ 2 nd ။ သေဘ�ာသဖနး် 13,21 - 13.23)

-know: သးီ��၊ံ အစာအမ်ိ caecae, အစာအမ်ိ, အ�, malpighian tubules, သားဥအမ်ိ, ေဝ�းေစ ့(မညမ်ဟ�တပ်ါ
ြမင�်ိ�င)်

၂ ။ ဆလိ�က:် မျကလ်ံ�းအငး်ဆကပိ်�းမ �ားစက� န ့ ်Mason ဆိ�အစနွး်:

arthropods ၏မျကလ်ံ�းကိ� ommatidia ဟ�ေခ�ေသာထပ်ခါတလလဲယဲ�နစ်များြဖင့ဖဲွ်�စညး်ထားသည ်။ တစ်ခ�ချငး်စီကိ�
ommatidium တငွ ်မ�န်ဘလီ�း ၊ ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာေသာ ပံ�ေဆာငခဲ် တစ်လံ�း ��င့ ်အြမငအ်ာ�ံ�ဆလဲမ်ျား ပါဝငသ်ည။် The
ေပါငး်စပ်မျကစိ်သညအ်လနွည်ံဖ့ျငး်ေသာအစကအ်ေြပာကမ်ျား��င့အ်ေမ�ာငအ်စကမ်ျား၏ေရာငစံ်�ပံ�ရိပ်ကိ�ထ�တလ်�ပ်သည်
image သိ�ေ့သာ်အနးီအနား��ိေရွ�လျားမ�ကိ�ေဖာ်ထ�တရ်ာတငွအ်လနွေ်ကာငး်သည်

၃။ ဆလိ�က:် spiracle & trachea insect larva, wm

- မ�တစ်� spiracle ��င့အ်ကိ�ငး် အခက ်trachea

- �ပနပ်ငွ့ေ်နေစရန ်trachea ��ိ မ�တစ်�ကငွး်များ / ချိ�င့မ်ျား

အငး်ဆကပိ်�းမ �ားခ��ာေဗဒအဂ� ါရပ်များ။ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါဆလိ�ကမ်ျားကိ�သင�်ကည့ေ်သာအခါကွြဲပားမ���င့မ်တ�ကွြဲပားမ�ကိ�သတြိပ�ပါ
ကိ�ယအ်ဂ� ါတစ်ခ�ချငး်စီ၊ ကွြဲပားြခားနားေသာလ�ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ�လ�ပ်ေဆာငရ်နအ်တကွတ်�ညေီသာအစိတအ်ပိ�ငး်ကိ�နညး်လမ်းအမျိ�းမျိ�းြဖင့မ်ညသ်ိ� ့ြပ�ြပင�်ိ�ငသ်
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၉၁

စာမျက�်�ာ ၉၂

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၉၂

4. အငး်ဆကပိ်�းမ �ားများ၏ြပ�ြပငမွ်မ်းမံ ။ အငး်ဆကပိ်�းအားလံ�းသညအ်ေြခခတံ�ညသီည့အ်ေြခခမံျား��ိသည။် သ�တိ� ့
�ိ�တ့ိ�ကေ်က�းေရးအတကွအ်ငး်ဆကပိ်�းမ �ားသတသ်တမ်�တမ်�တပံ်�စံကိ�လယွက်�ေချာေမွ�ေစရနန်ညး်လမ်းများစာွြဖင့ြ်ပ�ြပင�်ိ�ငသ်ည်
ြပသထားသည့ပ်ါးစပ်အပိ�ငး်များြဖင့�်ိ�တ့ိ�ကေ်က�းနညး်ကိ�ေဖာ်ထ�တရ်န၊် ထိ�အ့ြပငခ်ွြဲခားသတမ်�တ�်ိ�ငပ်ါလမိ့်
ေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာတကိျတဲ ့mouthparts ။

က။ ေလ�ာ : ကျိ�ငး် mouthparts

- ကျိ�ငး်ေကာငမ်ျား၏ပါးစပ်သည ်ဝါးြခငး် အတကွအ်ထ�းြပ�သည ်။ အဆိ�ပါ mandible ကိ�ပယြ်ဖတ�်�င့�်ကတိဆ်ံ���င့�်ကတိ်
အစားအစာ; အဆိ�ပါ maxilla ��င့ ်labrum စပ်ထသဲိ�တ့နွး်အားေပးအစားအစာ

ခ။ ဆလိ�က ်: လပ်ိြပာ proboscis

လပ်ိြပာများ��င့ပိ်�း၏ဖွ mouthparts များအတကွအ်ထ�းြပ�ေန�ကသည ်အပ်ိထသဲိ�ထ့ည့ေ်န�ကသည ်။ သ�တိ�က့��ညလ်ျားေသာ�ပနဖဲွ်�စညး်ထားပါသည်
ေသာဝတရ်ညအ်ေပ�အစာေက�းဖိ� ့ unroll �ိ�ငပ်ါတယ။် �ပနအ်များစ�ကိ� maxillae မ�ြပ�လ�ပ်သည ်။

ဂ။ ဆလိ�က:် Culex , wm

- ြခငမ်ျား၊ စီကကဒ်ါများ၊ aphids, leafhoppers, lice & fleas တိ�၏့ပါးစပ်ပိ�ငး်များ
ထိ�း & �ိ�စ့ိ� ့ ။ အဆိ�ပါ labrum , mandible ��င့ ်maxilla ��ည ်syringe- သိ�အ့ချိနတ်ငွေ်နာကဆ်ံ�းြပငဆ်ငခ်ဲသ့ညေ်န�ကတယ်
အရညမ်ျား / ေသးွများကိ�အစာေက�းရနအ်ပငတ်စ်ပငသ်ိ�မ့ဟ�တတ်ရိစ�ာနသ်ိ�အ့လယွတ်က�ထည့သ်ငွး်�ိ�ငသ်ည့�်�တသ်းီကဲသ့ိ� ့ြဖစ်သည်

။ ဆလိ�က ်: Musca domestica wm

nonbiting ယငေ်ကာင ်(ဥပမာ။ houseflies) ၏ဖွ mouthparts များအတကွအ်ထ�းြပ�ေန�ကသည ်sponging အရည။် The
mandible ��င့ ်maxilla ေလ�ာခ့ျ��င့ ်nonfunctional ေန�ကသည။် �ကးီမားေသာ spongy labium တိ�းချဲ�
တစ် ဦး proboscis ကေနအစားအစာတက ်sop ရန်

၅။ အငး်ဆကပိ်�းမ �ားအမျိ�းအစားများ

က။ ဆလိ�က ်: အငး်ဆကပိ်�းမ �ားေြခေထာကမ်ျား၊ wm

- တ�ညေီသာအေြခခအံစိတအ်ပိ�ငး်များကိ�နညး်လမ်းအမျိ�းမျိ�းြဖင့မ်ညသ်ိ� ့ြပ�ြပငထ်ားသညက်ိ�သတြိပ�ပါ။ ေြခေထာက၏်ဖဲွ�စညး်ပံ�တစ်ခ�ြဖစ်သည်
ခွြဲခားများအတကွအ်ေရး�ကးီေသာလက�ဏာ။ တစ်ခ�ချငး်စီတငွထ်�းြခားေသာလက�ဏာတစ်ခ�ကိ�ေဖာ်ြပ�ိ�ငြ်ခငး်
ြပထားတဲအ့ငး်ဆကပိ်�းမ �ား။ တစ်ခ�ချငး်စီ၏အဓိကလ�ပ်ေဆာငခ်ျကက်ိ�သငခ်န ့မ်�နး်�ိ�ငပ်ါသလား။

ခ။ ဆလိ�က ်: ပျားရညေ်ြခေထာကမ်ျား၊ wm; (HO)

- ပျားေမးွြမ�ေရးသညအ်ေရးအပါဆံ�းအပငမ်�နက်�းသ�အချိ� � ြဖစ်သည။် သ�တိ�ရဲ့ေ့ြခေထာကေ်တအွတကွအ်ထ�းြပ�ထားတယ်
ဝတမ်�နစ်�ေဆာငး်။ သ�တိ�၏့အေထေွထပံွ�သဏ္the◌ာနက်ိ�ကျိ�ငး်ေကာင�်�င့�် �ငိး်ယ��ပါ။ သ�တိ�ဘ့ယလ်ိ�လဲ
ကွြဲပားတယ။်

- ေပးထားေသာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့�် �ငိး်ယ���ပီးေအာကပ်ါဖဲွ�စညး်ပံ�ကိ���ာပါ

- ကျိ�ငး်ေကာင၏်နယပ်ယမ်ျား��င့�် �ငိး်ယ��ရနခ်ွထဲားေသာနယပ်ယက်ိ�အသံ�းြပ�ပါ။

ပန်း ၀ တမ်�န် ၀ တစ်ံ� - ေ�� �ဆ၏ံအများဆံ�း tarsal အစိတအ်ပိ�ငး်တငွဆ်ပံင�်�ည�်�ိသည်
��င့အ်လယေ်ြခေထာက်

Antenna Cleaner - မျကခ်ွ၏ံ tarsus ��င့ ်tibia ၏လမ်းဆံ�မ�ာ

ပန်း ၀ တမ်�န်�ဖီး - ပထမ ဦး ဆံ�း tarsal ၏အတငွး်ပိ�ငး်မျက�်�ာြပင�်�ိခိ�ငမ်ာေသာဆပံငတ်နး်များ

စာမျက�်�ာ ၉၃

သမငဒ်ရယေ်ြခေထာကအ်စိတအ်ပိ�ငး်

၀ တမ်�န် ၀ တမ်�န် - ေြခေထာက၏် tibia အြပငဘ်ကတ်ငွ�်�ိသည်

၆။ ဆလိ�က ်- အငး်ဆကပိ်�းအမျိ�းအစားများ

- အငး်ဆကပိ်�းမ �ားများတငွေ်တာငပံ်အမျိ�းအစားအမျိ�းမျိ�းကွြဲပားမ�ကိ�သတြိပ�ပါ။ အချိ��ေသာ Ing အမျိ�းအစားများကိ�၏ဝိေသသြဖစ်�ကသည်
တကိျတဲအ့ငး်ဆကပိ်�းမ �ားအမိန ့။် ေဖာ်ြပထားေသာအေတာငပံ်တစ်ခ�စီ၏ထ�းြခားေသာအဂ� ါရပ်တစ်ခ�ကိ�ေဖာ်ြပ�ိ�ငသ်ည။်

7. ဆလိ�က ်: အငတ်ငန်ာအမျိ�းအစားများ, wm
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၉၃

- အငတ်ာနာ၏ဖဲွ�စညး်ပံ�ကွြဲပားမ�ကိ�သတြိပ�ပါ၊ ဤလက�ဏာများသညအ်ေရး�ကးီသည်အငး်ဆကပိ်�းမ �ား၏အမိန ့�် �င့မ်ျိ�းစိတေ်ဖာ်ထ�တ။် တစ်ခ�ချငး်စီ၏ထ�းြခားေသာလက�ဏာတစ်ခ�ကိ�ေဖာ်ြပ�ိ�ငြ်ခငး်
ြပထားတဲအ့ငတ်ငန်ာ

၈။ ဆလိ�က ်- Honey Bee Stinger

- ovipositor, အငး်ဆကပိ်�းမ �ားအများစ�အတကွဥ်များကိ�ဥများသံ�းြခငး်ြဖစ်သည။် သိ�ေ့သာ်အချိ� �ေသာလ�မ�ေရးအငး်ဆကမ်ျားတငွ ်(ပ�ရွကဆ်တိမ်ျား၊ ပျားများ၊
နကျယေ်ကာင,် etc) ြမံ�အလ�ပ်သမားများ၏ ovipositor ကာကယွမ်�များအတကွ ်stinger သိ� ့ြပ�ြပငမ်မ်ွးမံသည်

- Stinger ကိ�ြပ�ြပငထ်ားေသာ ovipositor အြဖစ်အသအိမ�တြ်ပ�ပါ။ ကျိ�ငး်ေကာင၏် ovipositor ��င့�် �ငိး်ယ��ပါက -
သ�တိ�ဘ့ယလ်ိ�ကာွြခားသလ။ဲ

၉ ။ အငး်ဆကပိ်�းမ �ားများဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကေ်ရးကိ�နားလညရ်နသ်��ပ်ြပပစ�ညး်များေလလ့ာပါ

အ�ကားခွြဲခား�ိ�င ်-be မြပည့စ်ံ� ြခငး်��င့ ်�ပီးြပည့စ်ံ�ေသာအသ�ငျေပွာငျးသ�ား

- မရင့ေ်သာအငး်ဆကပိ်�းမ �ားအမျိ�းမျိ�းအတကွက်ိ�ယခ်��ာပံ�စံအမျိ�းမျိ�းကိ�ေလလ့ာ�ပီး၎ငး်တိ��့ �င့�် �ငိး်ယ��ပါ
ရင့က်ျက ်counterpart ။ အရာ�ပီးြပည့စံ်�ေသာအသငွေ်ြပာငး်၏ဥပမာြဖစ်�က၏ေသာ
မြပည့စံ်�အေြပာငး်အလဥဲပမာ

ေလ�ာ - ြခငဘ်ဝသသံရာ wm ။

ဒဆီလိ�ကေ်ပ�တငွြ်ပည့စံ်�ေသာအသငွေ်ြပာငး်မ�အဆင့မ်ျားကိ�ခွြဲခားသြိမင�်ိ�ငြ်ခငး်။

၁၀။ ြပသထားေသာအငး်ဆကပိ်�းမ �ားများ၏ဥပမာ��င့သ်��ပ်ေဖာ်ပံ�များကိ��ကည့ပ်ါ။ အမညေ်ဖာ်ြပ�ိ�ငပ်ါ
အေထေွထေွရာဂါလက�ဏာ��င့တ်စ်ခ�ချငး်စီတငွပ်ါဝငပ်တသ်ကသ်က�်�ိများ၏တကိျေသာအခနး်ကဏ္explainကိ���ငး်ြပရန်
ဥပမာ။

၁၁။ အမျိ�းမျိ�းေသာအငး်ဆကပိ်�းမ �ားနမ�နာများကိ�မ�နက်နေ်သာ အစ�လိ�က ်ေဖာ်ထ�တရ်နေ်သာ�့�င့ပံ်�ဥပမာများကိ�သံ�းပါ ။

သ��ပ်ြပများ:
•အငး်ဆကပိ်�းမ �ားဖံ�းြခငး်��င့တ်�ပြခငး်၊ ပံ�ဥပမာကိ�မ�တသ်ားပါ
•��ေံကာငခ်��ာေဗဒ
ကျိ�ငး်ေကာင၏်ခ��ာေဗဒသငွြ်ပငလ်က�ဏာများကိ�ေဖာ်ထ�တရ်နသ်င့အ်ားက�ညရီနဤ်ပံ�ဥပမာများကိ�သံ�းပါ

ဓာတခဲွ်ခန်းမ�တစ်�စာအ�ပ်အ�ကြံပ�ချကမ်ျား:
→ hexapods (အငး်ဆကပိ်�းမ �ားများ) ��င့အ်ြခားခွစိဲတမ်�အ�ကားတ�ညမီ���င့က်ွြဲပားြခားနားမ�များကဘာလဲ

ေသနတမ်ျား
→အငး်ဆကမ်ျားအားလံ�းတငွမ်ညသ်ည့လ်က�ဏာများ��ိသည၊် မညသ်ည့ပံ်�စံကိ�ြပ�ြပင�်ပီးမညသ်ည့အ်ဓိကအမိန ့တ်ငွ�်�ိသည။်
→အငး်ဆကမ်ျားအသက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာစနစ်၊ ထ�တလ်�တသ်ည့စ်နစ်��င့အ်ာ�ံ�ခစံနစ်များကိ�ထိ�စနစ်များ��င့�် �ငိး်ယ��ပါ

Arthropods ၏အြခား subphyla ၌တည၏်။

စာမျက�်�ာ ၉၄

အရွယေ်ရာက�်ပီးေသာအငး်ဆကပိ်�းများ၏အများအားြဖင့အ်မိန ့်များအတွ
ေအာကပ်ါ key ကိ� couplets သိ�မ့ဟ�တေ်ရွးချယမ်�အားလံ�းအတကွစီ်စ�သည။် ေရွးချယမ်���စ်ခ�လံ�းကိ�ဖတ�်ပီးသင့�် �င့အ်ကိ�ကည်ဆီံ�းကိ�ေရွးချယပ်ါ
နမ�နာထိ�ေ့နာက�်�နြ်ပနပံါတ၏် couplet သိ�ေ့���။ သငသ်ညသ်င၏်အမိန ့က်ိ���ာသညအ်ထတိစ် ဦး ချငး်စီ couplet ��င့အ်တ�ဆကလ်က်
ပိ�းမ �ား။ ဤေသာသ့ညအ်သံ�းအများဆံ�းအမိန ့မ်ျား၏အသံ�းအများဆံ�းစ�ိ�ကမ်ျားအတကွဒ်ဇိီ�ငး်ြပ�လ�ပ်ထားေ�ကာငး်သတရိပါ။ ဒါအ့ြပငမ်ဟ�တပ်ါဘ�း
��သိ�မ့ဟ�တ ်larval ပံ�စံများများအတကွသ်င့ေ်လျာ်ေသာ။ ၎ငး်သညေ်သာ�့�င့မ်ကိ�ကည်ေီသာနမ�နာ��ိ�ိ�ငသ်ည။် သငအ်သံ�းြပ�ရနလ်ိ�အပ်လမိ့်မည်
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာအငး်ဆကပိ်�းမ �ားေဖာ်ထ�တရ်နတ်စ် ဦး ထကပိ်�ေသာအေသးစိတေ်သာခ့ျက။်

၁ က။ အဘယသ်�မ�မသသိာအေတာငပံ်��င့အ်တ� ..... 20
၁ ခ။ ပစ��ပ�န ်Wings, တငး်ကျပ်စာွ detect - လာ၏ေနာကေ်ကျာ၏အလယဗ်ဟိ���င့ေ်ြဖာင့လ်ိ�ငး်၌အတ�တက�ွ�ာေဖွေတွ� ��ိရနခ်ယဲ�းခဲပ့ါတယ်

လံ�းဝဝမ်းဗိ�ကဖံ်�းလ�မ်း ..... 2

၂ က။ ေတာငပံ်တစ်စံ���ိသည ်... 3
၂ ခ။ အေတာငပံ်��စ်ေချာငး် ..... 5

၃ က။ သမငဒ်ရယမ်ျားသညေ်သးငယေ်သာအဖ�များအထေိလ�ာခ့ျ�ိ�ငသ်ည်
အ�မီး ..... Diptera (ယငေ်ကာင�်�င့ြ်ခငမ်ျား)

၃ ခ။ အထကတ်ငွက်ဲသ့ိ�မ့ ေတာငပံ် .... .4

၄ က။ ခိ�ငမ်ာေသာေ�� �ေတာငပံ်များသညေ်နာကေ်ကျာ၏အလယတ်ငွေ်ြဖာင့တ်နး်တနး်စီ��ိ�ပီးြပည့လ်�ံကာဖံ�းအ�ပ်ထားသည်
အနားယ�ချိနတ်ငွသ်မငက်ိ�အေတာငမ်ျားဖံ�းထားပါ။ Coleoptera (ပိ�းေတာငမ်ာများ)

၄ ခ။ ေသးွြပနေ်�ကာများ��င့ ်crossveins အများအြပား��င့အ်တ�ပါးလ�ာြခငး်��င့ပ်ငွ့လ်ငး်; အများ�ကးီမ�ာအားလံ�းြမင�်ိ�ငလ်�ငပ်ျားေတာငပံ်
forewings ထကေ်သးငယ;် 2 သိ�မ့ဟ�တ ်3 ချညမ်�ငအ်�မီး��င့အ်တ�ဝမ်းဗိ�က၏်အစနွ ်..... Ephemeroptera (mayflies)

၅ က။ ေ�� � ��င့ေ်နာကဘ်ကအ်ေတာငမ်ျားသညဆ်ငတ်�သည ်..... 6
၅ ခ။ ေ�� �ေတာငပံ်များသညေ်တာင့တ်ငး်ခိ�ငမ်ာ�ပီးသားေရ၊ လံ�းဝသိ�မ့ဟ�တလ်ံ�းဝနးီပါး��ငး်လငး်ေသာသမငအ်ေတာငမ်ျားဖံ�းအ�ပ်ထားသည ်၁၆

၆ က။ �ကးီမား�ပီးအမ�န ့အ်ေ�ကးခွမံျား��င့ဖံ်�းလ�မ်း Wings; mouthparts များေသာအားြဖင့�်�ညလ်ျားတက ်coiled
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၉၄

�ပန ်..... Lepidoptera (လပ်ိြပာ��င့ပိ်�းဖလ)ံ၆ ခ။ အမ�န ့အ်ေ�ကးခွ�ံ �င့ဖံ်�းလ�မ်းမဟ�တေ်သာ Wings; mouthparts မ coil �ပန ်..... 7

၇ က။ ေအာကဖ်က�်ကငး်ေသာအရာမ�ာအေတာငဆ်ငေ်ြခေလ�ာ (rooflike) ကအငး်ဆကပိ်�းမ �ား ..... ၏ midline ကေန 8
၇ ခ။ Wings �ကမ်းြပငမ်�ာ "rooflike" ကျငး်ပ�ကသည ်..... 11

၈ က။ Wings မပါဘ�ဲ�င့ေ်သးငယေ်သာဆပံင�်�င့ဖံ်�းလ�မ်း; ခ��ာကိ�ယထ်က�်�ညေ်သာသိ�မ့ဟ�တ�်�ညေ်သာအငတ်ငန်ာ ..... Trichoptera
(မေကျနပ်ချက)်

၈ ခ။ အေမးွမ��ိေသာ Wings ..... 9

၉ က။ တစ် ဦး တငး်ကျပ်��တသ်းီ၏ပံ�စံအတကွပ်ါးစပ်; မ�ကာခဏတိ�တိ���င့ ်bristly; အချိ��အတကွခ်��ာကိ�ယ�်ကည့�်�လမိ့်မည်
"ဆ�းပင"် လိ� ..... Hemiptera (cicadas ��င့ ်hoppers)

၉ ခ။ တငး်ကျပ်ေသာ��တသ်းီပံ�စံမဟ�တေ်သာစကားလံ�းများ၊ ခ��ာကိ�ယဟ်ာဘယေ်တာမ့��ကည့လ်ိ�မ့ရပါဘ�း
ဆ�းလိ�မျိ�း ..... 10

၁၀ က။ များစာွေသာ crossveins ��င့အ်တ�အေတာင ်..... Neuroptera (lacewings)
၁၀ ခ။ ပိ�နညး်ေသာ crossveins ��င့အ်တ�အေတာင ်..... Psocoptera (အေခါကခ်ငွျေကာငျး)

၁၁ က။ အရွယအ်စား��င့ပံ်�သဏ္similar◌ာနတ်�ေ�� � ��င့အ်ေတာငပံ်များ ..... 12
၁၁ ခ။ အရွယအ်စား��င့ပံ်�သဏ္different◌ာနမ်တ�ေသာေ�� � ��င့ေ်နာကအ်ေတာငမ်ျား ..... 14

စာမျက�်�ာ ၉၅

၁၂ က။ အလနွတ်ိ�ေတာငး်ေသာ��င့ ်bristley အငတ်ငန်ာ; မျကလ်ံ�း�ကးီ�ကးီ၊ ဝမ်းဗိ�က�်�ညလ်ျားပိန ်..... Odonata (နဂါးေငွ�တနး်
��င့ ်damselflies)

၁၂ ခ။ အငတ်ာနာဘယေ်တာမ့�တိ�တိ���င့ ်bristley ..... 13

၁၃ က။ Wings အနားယ�ေသာအခါဝမ်းဗိ�ကေ်ကျာ်ြပားချပ်ချပ်ကျငး်ပ; Blattodea ..... ေနာကဆ်ံ�း abdomina အစိတအ်ပိ�ငး်မကျယ်
(Termites (တစ်ချိနက်သ�တိ�၏့ကိ�ယပိ်�ငအ်မိန ့ြ်ဖင့ ်Isoptera))

၁၃ ခ။ အနားယ�ချိနတ်ငွဝ်မ်းဗိ�ကတ်ငွြ်ပားချပ်ချပ်မထားသည့ ်Wings; ��ညလ်ျားေခါငး်��င့ ်beaklike ဦး ေခါငး်; ေနာကဆ်ံ�း��င့အ်တ�အထးီ
ဝမ်းဗိ�ကအ်စိတအ်ပိ�ငး်သညက်ငး်�မီးေကာက၏်ေြခေထာကက်ဲသ့ိ�က့ျယ။် ခ��ာကိ�ယအ်ေပ�တငွမ်�တညသ်ည။် Mecoptera
(ကငး်�မီးေကာကယ်ငေ်ကာင)်

14a ။ ခ��ာကိ�ယက်အရမ်း��းညံတ့ယ၊် ရငသ်ားကငဆ်ာ��င့ဝ်မ်းဗိ�ကအ်�ကားကျ�းေြမာငး်ေသာ“ ခါး” မ��ိြခငး် ..... 15
၁၄ ခ။ ခ��ာကိ�ယအ်ေတာ်ေလးခကခ်;ဲ မ�ကာခဏကျ�းေြမာငး်ေသာခါး��င့အ်တ� ..... Hymenoptera (ပျား��င့န်ကျယေ်ကာင)်

၁၅ က။ ေ�� �အေတာငပံ်ထကပိ်�ကျယေ်သာသမင�်�င့အ်ေတာငမ်ျားကိ�ပနက်ာကဲသ့ိ�ေ့�� �ေခါကထ်ားသည။် ��စ်ခ���ညလ်ျားေသာနနး်�က�ိးအမ�ငေ်လးများ
(cerci) ဝမ်းဗိ�ကအ်ဆံ�းမ�အပ ..... Plecoptera (stoneflies)

၁၅ ခ။ ေ�� �အေတာငပံ်များထကမ်ျားစာွေသးငယေ်သာသမငအ်ေတာငမ်ျား၊
ပနက်ာ ..... Ephemeroptera (mayflies)

၁၆ က။ တစ် ဦး တငး်ကျပ် "��တသ်းီ" ၏ပံ�စံအတကွပ်ါးစပ်; မ�ာထပ်ေ�ကာငး်��ငး်��ငး်လငး်လငး်အ�ကေံပးချကမ်ျား��င့အ်တ�ေ�� �ေတာငပံ်
အနားယ�ပါ .... Heteroptera ( အမ�ားအမ�န်များ )

၁၆ ခ။ ပီဝါဝါး၊ ��ငး်��ငး်လငး်လငး်အ�ကေံပးချကမ်ျားမပါဘေဲ�� �ေတာငပံ် ..... 17

၁၇ က။ ခိ�ငမ်ာေသာေ�� �ေတာငပံ်များသညေ်နာကေ်ကျာ၏အလယတ်ငွေ်ြဖာင့ေ်ြဖာင့မ်ျ�းေြဖာင့ြ်ဖင့ဆ်ံ�ေတွ�ကာလံ�းဝဖံ�းအ�ပ်ထားသည်
သမငဒ်ရယေ်ခသွည�်ကငး်ေသာအရာြဖစ်သည။် Coleoptera (ပိ�းေတာငမ်ာများ)

၁၇ ခ။ ေ�� �တငွေ်တာငပံ်များမဟ�တသ်ကဲသ့ိ� ့ ..... 18

၁၈ က။ အထကမ်���ငး်လငး်စာွြမင�်ိ�ငေ်သာ ဦး ေခါငး် ..... 19
၁၈ ခ။ အနညး်ဆံ�းတစိတတ်ပိ�ငး်အေပ�တစ် ဦး ပါးပျ�းကဲသ့ိ�အ့ဖံ�း (pronotum) ကဝ�ကထ်ားေသာ ဦး ေခါငး်; အလနွ�်�ညေ်သာနနး်�က�ိးအမ�ငေ်လးများ

အငတ်ာနာ ..... Blattodea (ပိ�းဟပ်)

၁၉ က။ လ�ယ�ရာဥစ�ာကိ�ဖမ်းဆ�ပ်ရနထ်င�်�ားေသာေကျာ�ိ�းများ��င့ခ်ိ�ငခ်ံေ့သာေ�� �ေြခေထာကသ်ည ်raptorial; ေြခေထာက�်�ည�်�ည�်�င့်
သယွလ်ျ ..... Mantodea (mantids)

၁၉ ခ။ ေကျာ�ိ�းမပါဘသဲိ�မ့ဟ�တအ်ားနညး်ေနေကျာ�ိ�း��င့အ်တ�ေ�� �ေြခေထာက;် ေြခ က�ပ် ခ�နေ်ြခေထာကခ်�နေ်နသည့ေ်ြခေထာက ်..... Orthoptera
(��ေံကာင�်�င့ပ်�ရစ်)

၂၀ က။ ရငေ်ခါငး်��င့ဝ်မ်းဗိ�ကအ်�ကားကျ�းေြမာငး်ေသာ“ ခါး” ��ိသည ်Hymenoptera (ပ�ရွကဆ်တိမ်ျား)
၂၀ ခ ကျ�းေြမာငး်ေသာြဖ�နး်တးီြခငး် ..... 21

၂၁ က။ ခ��ာကိ�ယသ်ညအ်လနွခ်ကခ်�ဲပီးေနာကပိ်�ငး်တငွြ်ပားချပ်ချပ်ချပ်ချပ် ..... Siphonaptera (fleas)
၂၁ ခ။ အထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပသကဲသ့ိ� ့ ..... 22

၂၂ က။ ခ��ာကိ�ယထ်ပ်ိတနး်ေအာကေ်ြခမ�ြပား; ရငေ်ခါငး်ထကေ်သးငယတ်ဲက့ျ�းေြမာငး်ေသာေခါငး်ကိ�; �ကးီမားေသာဝမ်းဗိ�က ်..... Phthiraptera
(ြခေသ�)့

၂၂ ခ။ အထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပသကဲသ့ိ� ့ ..... 23

၂၃ က။ ခ��ာကိ�ယ�်�ညလ်ျားပါးလ�ာ��င့ ်"ခတဲကံဲသ့ိ� ့; အြခားအတွ�ဲ�စ်ခ�ထကပိ်�ေသာ forelegs ..... Orthoptera
(လမ်းေလ�ာကစ်ကမ်ျား)
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၉၅

၂၃ ခ။ ေသးငယ။် ေပျာေ့ပျာငး်ေသာအြဖ�ေရာင�်�ိေသာမျကလ်ံ�းများ��င့တ်ိ�ေတာငး်ေသာအငတ်ာနာများ��ိသည့တ်ရိိစ�ာန ်..... ( Blattodea (termites)
(ယခင ်Isoptera)

စာမျက�်�ာ ၉၆

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၉၆

နာမည:် ________________________

အငး်ဆကအ်မိန ့်များကိ�ခဲွြခားသတမ်�တြ်ခငး်

သငတ်ိ�အ့တကွေ်ထာကပံ်ေ့ပးေသာအငး်ဆကပိ်�းမ �ားအမျိ�းမျိ�းကိ�ခွြဲခားသတမ်�တရ်နေ်ပးသည့ေ်သာက့ိ�သံ�းပါ။ စားပွဲြဖည့ပ်ါ
ေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားသည။် ဓာတခ်ွခဲနး်အဆံ�း၌ဤစာရွကက်ိ�ဖွင့ပ်ါ။

ေဖာ်ထ�တရ်န်အသံ�းြပ�သည့အ်ငး်ဆကအ်ဆကမ်ြပတ်
က ပိ�းမ �ားအမိန ့် လ�အသံ�းအများဆံ�းအမည်

နမ�နာ
#

1b → 9a → 10a → 11a Diptera ြခင ်& ယငေ်ကာင်

စာမျက�်�ာ ၉၇

Onycophora & Tardigrada

Phylum: Onycophora (Velvet Worms)

ကတ� ပီါတေီကာငမ်ျားသညအ်ပ�ပိ�ငး်သစ်ေတာများ၏ကျိ�ငး်ေကာငက်ဲသ့ိ�တ့ရိိစ�ာနမ်ျားြဖစ်သည။် သ�တိ�က့��စ် ဦး စလံ�း၏ဝိေသသလက�ဏာများအများအြပားမ�
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၉၇

Annelids ��င့ ်Arthropods ။ သ�တိ�က့ေနေစးကပ်ေရည��ိိ�ကက်�းြခငး်ြဖင့လ်�ယ�ရာဥစ�ာကိ�ဖမ်းယ� ေရည�ဂိလငး် အရာလျငြ်မနစ်ာွသားေကာငန်း်ကျငခ်ိ�ငမ်ာေစ။

1. ထန်ိးသမ်ိး: Peripatus

ခွစိဲတက်�သမ�နယပ်ယက်ိ�သံ�း�ပီး Peripatus ၏ထနိး်သမ်ိးထားနမ�နာဆနး်စစ်ပါ ။ ခ��ာကိ�ယက်ခ�ေကာငြ်ဖစ်သည်
တ�, တစ် ဦး "velvety" မျက�်�ာြပင�်�ိ�ပီးပါးလ�ာေသာ chitinous cuticle ြဖင့ဖံ်�းလ�မ်းေနသည ်။ ယငး်တငွ ်ဦးေခါငး် တရံများမ�ာ
အငတ်ငန်ာများ ��င့ ်အငတ်ာနာ ၏ေအာကေ်ြခတငွ ်�ိ� း��ငး်ေသာမျကလ်ံ�း အနညး်ငယ ်(အိ�စလီ)ီ အနညး်ငယ ်��ိသည။် ဒါအ့ြပင�်�ာပါ
ventrally ��န�်ကားထား ပါးစပ် ။ ပါးစပ်ကိ� ��တခ်မ်း များ ဝိ�ငး်ထား�ပီး ပါး�ိ� းများ ပါ��ိသည။် မ�ေဘးထကွ်
ပါးစပ်သည ်အာ�ံ�ခတံဘီကီိ�ခ�ံိ�ငေ်သာ ပါးစပ်ကျိ�ငး် ေကာင ်တစ်စံ�ြဖစ်သည ်။

ခ��ာကိ�ယ ်( ပငစ်ည ်) ကိ� တဘီ ီအတနး်များတပ်ထားသည့အ်�လကီငွး်များြဖင့ပ်တ ်ထားသည ်။ အဒဲမီ�ာခ��ာကိ�ယတ်စ်ေလ�ာက်
တိ�ေတာငး်ေသာ ေြခသညး် များ၌အဆံ�းသတေ်�ကာငး် stubby, unjointed ေြခေထာကမ်ျား ြဖစ်�ကသည။် အဆိ�ပါေကျာ်လနွ�်ပီးတိ�းချဲ�အဆိ�ပါ posterior အဆံ�း
ေနာကဆ်ံ�းေြခေထာကတ်စ်စံ�သည ်terminal ကိ�စ အိ�ြဖင့သ်ယေ်ဆာငသ်ည။်

၂။ ေလ�ာ - Peripatus CS

ြပညတ်ငွး်ေ���ေြပာငး်ခ��ာကိ�ယလ်ိ�ငတ်စ်ဦးြဖစ်ပါတယ ်hemocoel , ပငွ့လ်ငး်ေသးွလညပ်တမ်�စနစ်၏အစိတအ်ပိ�ငး်။ ေသးွတစ် ဦး က pumped ြဖစ်ပါတယ်
အဆိ�ပါ hemocoel အတကွေ်သးွ sinuses မ� dorsal tubular ��လံ�း။ ၎ငး်တငွအ်စာေြခလမ်းေ�ကာငး်��င့ ်ေရည�  ိ��စ်ခ�ပါ��ိသည်
anteriorly ဂလငး် ။ အသက�်�အကာတစ်ဦးအားြဖင့ြ်ဖစ်တယ ်tracheal system ကိ� ေြမာကြ်မားစာွ��င့အ်တ� spiracles ယငး်မ�ဖွင့လ်�စ်
အြပငဘ်က ်ဖယထ်�တြ်ခငး် annelids ၌��ိသကဲသ့ိ� ့ nephridia အားလံ�း မ�တဆင့ြ်ဖစ်ပါတယ်

- epidermis၊ �ကကသ်ားအလ�ာများ၊ ပါးလ�ာေသာဂလငး်များ (ြမင�်ိ�ငပ်ါက )၊ dorsal ေရယာ� ��င့တ်ွဖဲက ်ventral အာ�ံ�ေ�ကာများ။
�က�ိး

Phylum: Tardigrada (ေရဝံ)

ေရဝံများသညေ်ရည�မိျား��င့လ်ိ�ငစ်ငမ်ျားဝနး်ရံေနေသာေရမျက�်�ာြပငမ်ျားတငွေ်နထိ�ငေ်သာဏ�သက�်�ိများြဖစ်သည။် သ�တိ� ့
ခ�ံိ�ငရ်ည�်�ိရန ်cryptobiosis ဟ�ေခ�ေသာဆိ�ငး်ငံက့ာတနွး်ကိ��ိ�ကထ်ည့ရ်နထ်�းြခားေသာစမ်ွးရည�်�ိသည်
�ကမ်းတမ်းေသာအေြခအေနများ

၁။ ေလ�ာ - Hypsibius wm

တိ�ေတာငး်ေသာ, stubby ေလး အားလံ�းအတကွ ်��င့အ်တ� ေြပာငး်လယွြ်ပငလ်ယွ ်cuticle အတကွပ်�းတွ ဲ- ဆလငဒ်ါ unsegmented ခ��ာကိ�ယ,် \ t
ေြခသညး်များ ��င့လ်ကန်ကပ်ါ ၀ ငသ်ည့ ်ေြခေထာကမ်ျားမပါသည့ေ်ြခေထာကမ်ျား

-Note ပါးစပ်, ေြခေထာက,် eyespots, မျိ�းဆကပွ်ားစနစ,် ��င့ ်အစာေြခစနစ ်ဆလိ�ကေ်ပ�

စာမျက�်�ာ ၉၈

နာမည:် _________________________________
ေနာကဆ်ံ�းရက:်_____________________

လကေ်တွ�အမ�တ ်၃ အတကွဓ်ာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာ:
Arthropods မ� molluscs

�ဗဲ Molluscs

1. molluscan အဂ� ါရပ်များ��င့�် �ငိး်ယ��ြခငး်��င့ြ်ခားနားေသာစားပွဲတစ်ခ�လ�ပ်ပါ။ ဦး ေခါငး်၊ အခွ၊ံ ဝတလ်ံ�၊
သင�်�င့ဓ်ာတခ်ွခဲနး်တငွသ်င�်ကားခဲေ့သာ molluscs အတနး်များ။
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 98

molluscs သိ� ့ chromatophores ၏တနဖိ်�းကဘာလ ဲ။ တကိျတဲဥ့ပမာေပးပါ။

၃။ ခ��များသညမ်ညသ်ိ�ေ့ရွ �လျား။ အစာေက�း�ကသညက်ိ�ေဖာ်ြပပါ။

စာမျက�်�ာ ၉၉

၂ ။ Brachiopods & Ectoprocts

၄။ Brachiopods ေတဟွာ Bivalves နဲဘ့ယလ်ိ�ကာွြခားသလ။ဲ

၅။ Brachiopods ��င့ ်Ectoprocts ေတဟွာဘယလ်ိ�ဆငတ်�သလ။ဲ

၃ ။ Phylum Annelida

၆။ polychaetes ၏ parapodia အတကွသ်ငတ်တ�်ိ�ငသ်မ�လ�ပ်ေဆာငပ်ါ။ (ဖတစ်ာအ�ပ်၊ ဝဘမ်�တစ်�၊ ဓာတခ်ွခဲနး်ကိ�သံ�းပါ)
သင့အ်ချကအ်လကမ်ျားကိ�စ�ေဆာငး်ရနစ်ာအ�ပ်��င့ဝ်ကဘ်ဆ်ိ�ကမ်ျား)

7. အဘယက်ိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ�စနစ်များကိ�တစ် ဦး annelid ၏အသးီအသးီအစိတအ်ပိ�ငး်အတကွထ်ပ်ခါတလလဲေဲန�ကသနညး်

၈။ annelids အမျိ�းအစားသံ�းမျိ�းသညတ်စ်ခ���င့တ်စ်ခ�မညသ်ိ�က့ွြဲပားြခားနားသနညး်။
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9. ေအာကပ်ါေဝါဟာရများကိ�သတမ်�တ:်

Typhlosole

မငး်ချစသ်�

စာမျက�်�ာ ၁၀၀

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၀၀

၃ ။ Annelid Locomotion ကိ�စံ�စမ်းစစေ်ဆး

သင၏်ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲတငွေ်ဖာ်ြပထားေသာ��န�်ကားချကမ်ျားကိ�လိ�ကန်ာ�ပီးေအာကပ်ါဇယားတငွသ်ငစ်�ေဆာငး်ထားသည့အ်ချကအ်လကမ်ျားကိ�မ�တတ်မ

ဇယား ၁၂-၂ ။ စိ�ထိ�ငး်ဆ၊ ေြမမျက�်�ာြပင�်�ိ Blackworms ၏ Locomotor ဂ�ဏသ်တ� မိျား -
က�သမ� Stimulus လ�ပ်��ားမ� ဦး တညခ်ျက် ေဖာ်ြပချက်

ေ�� �
ေလ အားေကာငး်

ဦး ေခါငး်
ေလ အားေကာငး်

ေ�� �
ေလ အားနညး်

ဦး ေခါငး်
ေလ အားနညး်

Table 12-3 - Moist၊ Underwater Environments ��ိ Blackworms များ၏ Locomotor Properties များ။
က�သမ� Stimulus လ�ပ်��ားမ� ဦး တညခ်ျက် ေဖာ်ြပချက်

ေ�� �
ေလ အားေကာငး်

ဦး ေခါငး်
ေလ အားေကာငး်

ေ�� �
ေလ အားနညး်

ဦး ေခါငး်
ေလ အားနညး်

၁၀။ ကမ�ာေပ� ��ိအနကေ်ရာငပိ်�းေကာငလ်�ပ်��ားမ���င့က်ွြဲပားြခားနားမ�များကိ�အကျ�းချ�ပ်ေဖာ်ြပပါ
ေရေနပတဝ်နး်ကျငမ်�ာ။

IV ။ Arthropoda

စာမျက�်�ာ ၁၀၁

11. ေအာကပ်ါေဝါဟာရများကိ�သတမ်�တ:်

malpighian tubules
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အချစ်

အိ�စလီီ

tympanum

pectines

cephalothorax

၁၂။ ��စ်ဆယတ်စ်��စ်ခွသဲညမ်ညမ်�ကွြဲပားသညက်ိ�သငစ်�းစား�ိ�ငသ်ည့န်ညး်လမ်းအားလံ�းကိ�စာရငး်ြပ�စ�ပါ။

13. chelicerae ��င့ ်mandibles အ �ကားဖဲွ�စညး်ပံ���င့ ်function ကိ�အတကွက်ွြဲပားြခားနားမ�ေရးဆွ�ဲ�င့ေ်ဖာ်ြပပါ ။

နင် သပိတေ်မ�ာက်

၁၄။ ေတွ� ��ိခဲေ့သာအသက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာအဂ� ါအမျိ�းအစားများအားလံ�းကိ�စာရငး်ြပ�စ��ပီး Arthropods များ��င့တ်ကိျေသာတရိိစ�ာနတ်စ်မျိ�းကိ�အမညေ်ပ
တစ်ခ�ချငး်စီ��ိတယ။်

15. pedipalps , chelipeds ��င့ ်chelate mixing ေြခေထာက ်အ�ကားြခားနားချကက်ဘာလဲ

စာမျက�်�ာ ၁၀၂

၁၆။ Crustaceans ၏အဓိကအတနး်တစ်ခ�စီအတကွ ်ထ�းြခားေသာ ခ��ာေဗဒဆိ�ငရ်ာလက�ဏာတစ်ခ�ကိ�ေဖာ်ြပပါ။ က
Malacostraca, Branchiopoda, Ostracoda, Maxillipoda ��င့တ်စ်ခ�စီ၏ဘံ�ဥပမာတစ်ခ�ကိ�ေဖာ်ြပပါ။

၁၇။ အငး်ဆကပိ်�းမ �ားများ၊ ေြခေထာကမ်ျား၊ ေတာငပံ်များ��င့အ်ငတ်ငန်ာအမျိ�းမျိ�းသံ�းမျိ�းစီကိ�ပံ�ဆွပဲါ။

မဂ�လာပါ
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နာမည:် ______________ နာမည:် ______________ နာမည:် ______________

ချဲ� ြခငး်: ________ ချဲ� ြခငး်: ________ ချဲ� ြခငး်: ________

ေြခေထာကအ်မျိ�းအစားများ

နာမည:် ______________ နာမည:် ______________ နာမည:် ______________

ချဲ� ြခငး်: ________ ချဲ� ြခငး်: ________ ချဲ� ြခငး်: ________

စာမျက�်�ာ ၁၀၃

ေတာငပံ်အမျိ�းအစားများ

နာမည:် ______________ နာမည:် ______________ နာမည:် ______________

ချဲ� ြခငး်: ________ ချဲ� ြခငး်: ________ ချဲ� ြခငး်: ________

အငတ်ငန်ာအမျိ�းအစားများ

နာမည:် ______________ နာမည:် ______________ နာမည:် ______________

ချဲ� ြခငး်: ________ ချဲ� ြခငး်: ________ ချဲ� ြခငး်: ________

၁၈။ ဤဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာကပံ်�တစ်ခ�ချငး်စီတငွအ်ဘယေ်�ကာင့က်ွြဲပားြခားနားမ���ိေ�ကာငး်��ငး်ြပပါ။

Cladocerans အတကွ ်V. Phototaxis

ဘွဲ�ရ��ိခဲသ့ည်
ဆလငဒ်ါ

[၂၀ မီလယီပံမာဏ]
အလငး်မ��ိ

Low Intensity အလငး် High Intensity အလငး်
အလငး်ေအာက�်�ိအလငး်ေအာက�်�ိအလငး်ေအာက�်�ိအလငး်၏ေအာကတ်ငွ�်�ိသည့အ်လငး်ေရာင်

80 - 100
60 - 80
40 - 60
၂၀ - ၄၀
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၀၃

0 - 20
၁၉ ။

စာမျက�်�ာ ၁၀၄

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၀၄

Phylum Echinodermata
(စမစ ်& Schenk, Echinoderms, 1 st အခန်း 13; 2 �ကမ်ိေြမာက ်အခန်း 14)

Phylum ၏ဝိေသသလက�ဏာများကိ�ေဖာ်ထ�တြ်ခငး်
အရွယေ်ရာက�်ပီးသ� -radial (pentamerous) အချိ�းကျ; ပိ�းေလာငး်��စ် ဦး ��စ်ဖကအ်ချိ�းကျသည်
ေရေသးွေ�ကာစနစ်
- အားလံ�းအဏ� ဝါ
-deuterostomes
- ကယလ်စီယမ်ကာဗွနန်တိအ်�ိ�းများ - အနဲေ်ကာစ့တနွ်
-dioecious
- အခမဲေ့ရက�း bipinnaria ေလာငး်
- ေကာငး်စာွတထီငွ�်ိ�ငစ်မ်ွးစမ်ွးရညမ်ျား (asexual reproduction)
များစာွေသာမျိ�းသ��းအတနး်များ��င့အ်တ�အလနွတ်ရာကွြဲပားြခားနားေသာေကျာကြ်ဖစ်��ပ်�ကငး်မ�တတ်မ်း

ဆလဲအ်မျိ�းအစားများ��င့ဝိ်ေသသဖဲွ�စညး်ပံ�
- endoskeleton ေြမာကြ်မားစာွ၏ေရးစပ် ossicles သးီြခားတစ်ခ�သိ�မ့ဟ�တဖဲွ်�စညး်ရန ်fused စမ်းသပ်
- ေရေသးွေ�ကာစနစ ်: madreporite , ေကျာကတ်�းေြမာငး်, �မိ��ပတရ်ထားတ�းေြမာငး်, radial တ�းေြမာငး် (များေသာအားြဖင့တ်ေလ�ာက်

လ�နာတင ်groove ), �ပန်ေြခေထာက ်(= podia)
- pedicellariae
- အေရြပားပါးဟက ်(= အေရြပား branchiae)

ခ��ာကိ�ယအ်ဖဲွ�အစညး်
- အရွယေ်ရာက�်ပီးသ� radially အချိ�းကျ, များေသာအားြဖင့တ်စ်စိတတ်စ်ပိ�ငး် (pentamerous) အချိ�းကျသိ�မ့ဟ�တ ်5's ၏ေြမ�ာကေ်သာအားြဖင့်
- ဦး ေခါငး် (သိ�)့ ဦး ေ��ာကက်ွြဲပားြခငး်မ��ိပါ။
- ေသးွလညပ်တမ်�စနစ်ကိ�ေရေသးွေ�ကာစနစ်ြဖင့မ်ျားစာွေလ�ာခ့ျ�ပီးအစားထိ�းသည်

ခဲွြခား
အတန်းအစား Asteroidea (�ကယင်ါးပွင့)်

"�ကယပ်ငွ့ပံ်�သဏ္"◌ာန"် သည ်tapering လက�်�င့အ်မျိ�းမျိ�းေသာ calcareous ြပားများ၏ေြပာငး်လယွြ်ပငလ်ယွအ်�ိ�းစ���င့အ်တ�
အတန်း Ophiuroidea (�ကပ်ဆတေ်သာ�ကယမ်ျား)

�ကယပ်ငွ့ပံ်�သ�ာန�်�ိေသာ်လညး်ကွြဲပားြခားနားေသာအလယဗ်ဟိ� disc ��င့ပ်ါးလ�ာေသာလကေ်မာငး်��င့�်ပနေ်ြခေထာကမ်ျား
Class Echinoidea (ပငလ်ယေ်ရေ�ကာငး်ပိ�ေ့ဆာငမ်�၊ သေဲဒ�လာ)

ေရွ�လျားေကျာ�ိ�းများြဖင့ဖံ်�းအ�ပ်ထားေသာ "စမ်းသပ်မ�" ကိ�ဖဲွ�စညး်သည့ေ်ဖျာ်ရညြ်ပားများ၏အ�ိ�းစ�
Class Holothuroidea (ပငလ်ယသ်ခွားသးီ)

endoskeleton အလနွေ်လ�ာခ့ျသိ�မ့ဟ�တပ်ျကက်ကွ,် softbodied တရိိစ�ာနမ်ျား elongated သိ�မ့ဟ�တစ်ကဝိ်�ငး်��င့အ်တ� wormlike
ပါးစပ်အဆံ�းမ�ာ tentacles

Class Crinoidea (ပငလ်ယ�်�ငး်ေတာ)
အလယဗ်ဟိ� calyx ��င့အ်ကိ�ငး်အခကလ်က�်�င့ပ်နး်ပငွ့;် အချိ��ေသာ sessile ��င့အ်ားြဖင့အ်လ�ာမ�ပ�းတွပဲါ

အည�ာ

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

နဒိါနး်အေ�ကာငး်အရာကိ�ဖတပ်ါ။

A. အပငလ်ယြ်ပင�်ကယ ်(အတန်းအစား Asteroidea) [1 st ထ။ွ ၁၃-၄; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၄ - ၄]

1. Asterias ကိ� ထန်ိးသမ်ိး ; အဆိ�ပါဘံ�ငါး�ကကတ်ခံနွြ်ပငပ်ခ��ာေဗဒ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 3,16; ။ 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 14.6 ။ )

စာမျက�်�ာ ၁၀၅

��ာေဖွရန ်- ဗဟိ� disc၊ လကေ်မာငး်၊ ပါးစပ်��င့ ်aboral မျက�်�ာြပငမ်ျား၊ madreporite, spines,
pedicellariae, အေရြပား branchiae, လ�နာတင ်groove, �ပန်ေြခေထာက,် ေကျာ�ိ� း, ပါးစပ်
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၀၅

2. ြပညတ်ငွး်ေရးဟာငါး�ကကတ်ခံနွ၏်ခ��ာေဗဒ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 13.7 - 13,10, ။ 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 14,7 - 14,10 ။ )
- ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်တငွေ်ဖာ်ြပထားသည့အ်တိ�ငး်ေအာကပ်ါဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာကပံ်�များကိ���ာေဖွရန ်- coelom, pyloric အစာအမ်ိ၊

အစာေြခဂလငး်များ (= pyloric cecae)၊ ��လံ�းအစာအမ်ိ၊ ဂ�ိ�ဒတ၊် အာ�ံ�ေ�ကာလကစ်ပ်ွ၊
madreporite, ေကျာကတ်�းေြမာငး်, လကစ်ပ်ွတ�းေြမာငး်, radial တ�းေြမာငး်, ampullae, �ပန်ေြခ

3. ဆလိ�က ်: �ကယင်ါးေရာငြ်ခည,် cs; �ကယင်ါးေရာငြ်ခည ်ls: �ကယင်ါးလကေ်မာငး်အပိ�ငး်:

-know: coelom, gonads (ြမင�်ိ�ငပ်ါက), pyloric caecum, လ�နာတင ်groove, radial တ�းေြမာငး်, radial
အာ�ံ�ေ�ကာ, �ပန်ေြခ, ossicles

ခ Brittle စတား (အတန်းအစား Ophiuroidea) [1 st ထ ွ13-2; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၄-၂]

၁။ အကျ�းချ�ပ်ကိ�ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲတငွဖ်တပ်ါ။

2. ထန်ိးသမ်ိးထား နမ�နာ: သာြပငပ်ခ��ာေဗဒ:

ေပးထားေသာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့�် �ငိး်ယ��ပါကပါးစပ်��င့ ်aboral မျက�်�ာြပင၊် အလယဗ်ဟိ� disc၊
& ြပား, bursal အလျားလိ�က ်( bursal sacs ဆံ ့), ပါးစပ်

C. ပငလ်ယြ်ပင ်urchins, သေဲဒ�လာ (အတန်းအစား Echinoidea) [1 st ထ ွ13-3; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၄-၂]

၁။ အကျ�းချ�ပ်ကိ�ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲတငွဖ်တပ်ါ။

2. urchin ��င့သ်ေဲဒ�လာစမ်းသပ်မ�များ:

echinoids ၏အ�ိ�းတငွပ်ါဝငေ်သာသ��ပ်ေဖာ်ပံ���င့ေ်ြခာကေ်သွ�ေသာနမ�နာနမ�နာများကိ�အသံ�းြပ�ြခငး်
၏ calcareous ြပား ခိ�င�်မဲစာွတစ်ဦးသိ�အ့တ�တကခွိ�င�်မဲ စမ်းသပ် ။

ပါးစပ်မျက�်�ာြပင ်��င့ ်aboral မျက�်�ာြပင ်ေဖာ်ထ�တ ်။ အဆိ�ပါ aboral မျက�်�ာြပငတ်ငွ ်madreporite , အ သတြိပ�ပါ
စ အိ�အ ဘိ�အ့ဖွင့လ်�စ်ြခငး် , လငိအ်ဂ� ါအ ေြမ�း ဟ�ေခ�တငွပိ်�မိ��ကးီမား 5 အဖွင့ ်။

ထိ� urchins စမ်းသပ်မ�၏��စ်ဖက ်-along ��င့သ်ေဲဒ�လာေစျးမ�တစ်�၏ aboral ဘကမ်�ာ ambulacral
�ပန်ေပ ၏ extension ကိ�အဘိ�အ့ေပါက�်�င့အ်တ� areaရိယာ ။

သေဲဒ�လာေစျးစမ်းသပ်မ�အေပ� lunules သတြိပ�ပါ ။

- ြပသထားေသာပငလ်ယင်ိ�ကမ်ျ�း၏ ၅ ပါးပါး��ိေသာ“ အရစ�တိ�တယ်  မီးအမ်ိ ” ကိ�ေစာင့�်ကည့ပ်ါ။

3. ထနိး်သမ်ိးထားပငလ်ယ ်urchin: ြပငပ်ခ��ာေဗဒ

- ��ာေဖွရနအ်တကွေ်ပးထားေသာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့�် �ငိး်ယ��ပါက (စမ်းသပ်မ� (fused ossicles)၊ ေရွ�လျား�ိ�ငေ်သာေကျာ�ိ� းများ၊
pedicellariae, �ပန်ေပ၊ လ�နာေဒသများ၊ ပါးစပ်၊ အရစ�တိ�တယ၏်မီးအမ်ိ

စာမျက�်�ာ ၁၀၆

- ထနိး်သမ်ိးထားေသာနမ�နာကိ�ခွထဲ�တထ်ားေသာနယပ်ယေ်အာကတ်ငွထ်ားပါ။ pedicellariae အချိ��ကိ���ာပါ
ေရွ�လျားေကျာ�ိ�း၏အေြခစိ�ကစ်ခနး်ပတပ်တလ်ည။် pedicellaria ေြမာကြ်မားစာွကိ�ေလလ့ာပါ။ ဒ ီurchin ၌တည၏်
သ�တိ� ့ fleshy �ိ� းတအံေပ� ြပားချပ်ချပ် discs ေတကွိ�ဆငတ်�မျိ�းစိတ။် သ�တိ�က့ိ�ပံ�ဥပမာများ��င့�် �ငိး်ယ��ပါ
မ။

4. ထနိး်သမ်ိးထား urchins: ြပညတ်ငွး်ေရးခ��ာေဗဒ

- ခ�နထ်ကေ်သာကတေ်�ကးတစ်စံ�ကိ�အသံ�းြပ�ြခငး်အားြဖင့၊်
အဆိ�ပါ aboral မျက�်�ာြပငေ်ပ�တငွစ်အိ�မ�အဒဲမီ�ာကေနခွစိဲတပ်ါေစ။ စမ်းသပ်မ�စတငပ်ါလမိ့်မယ်
ဒaီreaရိယာ၌�ပိ�လ။ဲ forceps ��င့အ်တ�သင�်�ိသညသ်ညအ်ထစိမ်းသပ်မ�၏အပိ�ငး်အစများြဖညး်ြဖညး်ချိ�း
ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများ (၎ငး်၏မျက�်�ာြပင၏်သံ�းပံ�တစ်ပံ�ခန ့)် ကိ�ထေိတွ� ြခငး်

- အ�ကမ်းအားြဖင့တ်�ညေီသာပါးစပ်အြဖစ်သိ�ခ့ွရဲနပ်ငလ်ယ်�ငး်၏ပတ ်၀ နး်ကျငက်ိ�ြဖတရ်နက်တေ်�ကးကိ�သံ�းပါ
��င့ ်aboral ေဝမ� (ပံ�ဥပမာကိ��ကည့ပ်ါ) ။ ယခ� အရစ�တိ�တယရဲ် ့  ေနရာချထား��င့ခ်ွြဲခားသတမ်�တ်
အတငွး်မီး ၊ အစာ�ပန် ၊ အစာအမ်ိ ၊ အ� ��င့ ်Gonad များ။

ဃပငလ်ယသ်ခွားသးီ (အတန်းအစား Holothuroidea) [1 st ထ ွ13-5; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၄-၅]

1. နဒိါနး်ပစ�ညး်ကိ�ဖတပ်ါ။

2. ထန်ိးသမ်ိးထား ပငလ်ယသ်ခာွးသးီ: ြပငပ်ခ��ာေဗဒ; know: ပါးစပ်, ပါးစပ် tentacles, �ပန်ေြခတန်း
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(= podia), cloacal ဖွင့လ်�စ်
၃။ ခွထဲ�တြ်ခငး်��င့�်�ာေဖွြခငး်အတကွလ်မ်း��နခ်ျကမ်ျားကိ�လိ�ကန်ာပါ။ coelom၊ gonads၊ longitudinal �ကကသ်ား၊

�ကကသ်ား, pharynx, အစာ�ပန်, အစာအမ်ိ, အ�, mesentery, cloaca, အသက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာသစပ်င်

��နြ်ပထားေသာဖဲွ�စညး်ပံ�ကိ���ာရနေ်အာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာေနာကထ်ပ်��န�်ကားချကမ်ျားကိ�လိ�ကန်ာပါ။

တဆံပ်ိခတထ်ားေသာသခာွးသးီ၏ကိ�ယထ်ညသ်ညထ်�ထ�ဲပီးသားေရြဖစ်သည။် ပါးစပ် tentacles တစ် ဦး ကလကစ်ပ်ွ ဝနး်ရံ
အဆိ�ပါ ပါးစပ် ။ ခ��ာကိ�ယ၏်��ညလ်ျားေသာ ၀ င�ိ်�းကိ� �ပန်ေပ ငါးခ�ြဖင့ ်ချဲ�သည။် အဆိ�ပါ aboral အဆံ�းမ�ာြဖစ်ပါတယ်
အဆိ�ပါ cloaca ဖိ�အ့ဖွင့ ်။

သင၏်ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်တငွ�်�န�်ကားထားသည့အ်တိ�ငး်ပငလ်ယသ်ခာွးသးီကိ�ခွထဲ�တပ်ါ
ဗနး်။ ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများကိ���ာေဖွြခငး်သည ်များေသာအားြဖင့ ်��းညံ့ေသာကိ�ငတ်ယွမ်� လိ�အပ်သည်
ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများကိ�အလယွတ်က�ကိ�ကြ်ဖတ�်ိ�ငသ်ည။် ကိ�ယခ်��ာအေခါငး်ေပါက ်( coelom ) အများစ�ကိ�ြဖည့စ်ကွ ်ြခငး်သညလ်ေိမ�ာ်ေရာငြ်ဖစ်သည။်
tubular gonads ။ သင့ရဲ် ့ forceps ��င့အ်တ�, သငျသ�ျသေလာကတ်တ�်ိ�ငသ်မ�ဂ�ိ�နတ၏်သေလာကသ်ေလာကဆ်ွထဲ�တ်
အြခားကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါများကိ�မထခိိ�ကေ်စဘ ဲ(များေသာအားြဖင့သ်ံ�းပံ�တစ်ပံ�မ�သံ�းပံ���စ်ပံ�ခန ့သ်ညြ်မနဆ်န�်ိ�ငသ်ည်
��င့အ်လယွတ်က�) ဤလမ်းအတကွဖ်ယ�်�ားလိ�ကပ်ါ ။ အေ���ဘကတ်ငွတ်ပ်ထားေသာ �ကကသ်ားများတပ်ဆငြ်ခငး်ကိ� သတြိပ�ပါ
အတငွး်ခ��ာကိ�ယ၏်အ��ညအ်ားြဖင့ေ်ြပးေနေသာ တရိိစ�ာန�်�င့ ် ကျံ� �ဝငေ်သာ�ကကသ်ားများ ။ အဒဲမီ�ာ
ထိ�အ့ြပင ်cloaca ��င့ ်အသက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာသစပ်င ်မ�ပ�းတွေဲ�ကာငး်ေြမာကြ်မားစာွအေသးစိတ�်ကကသ်ား ြဖစ်�ကသည။် ��ာပါ
အစာေြခေကျးရွာအ�ပ်စ� ��င့ပ်ါးစပ်ကေနေနာကက်ိ�လိ�က ်cloaca ; ပါးစပ် အတငွး်၌ အ ေြမ�း ပါးတိ� သည ်။
ထိ� pharynx ၏ေနာကက်ယွတ်ငွ ်အစာ�ပန် သညတ်ိ� �ပီးေနာကတ်ငွ ်ပိ�၍ တိ�ေတာငး်ေသာ အစာအမ်ိ သည�်�ညလ်ျား�ပီးေနာကမ်�ြဖစ်သည။်
coil အ� ။ အ�၏တစ်ပိ�ငး်ကိ�ပါးလ�ာ�ပီးစာရွက�်�င့တ်�ေသာ mesentery ပ�းတွြဲခငး် ြဖင့ေ်ထာကပံ်သ့ည်
ကိ�ယခ်��ာနရံံအထ။ိ တစ်ဦးက �ကကသ်ား cloaca အ�၏အဆံ�းချိတဆ်က�်ပီး။ ��စ်ခ�အလနွပ်ါးလ�ာ�ပီး
��းညံသ့မ်ိေမွ�ေသာ အသက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာသစပ်ငမ်ျား သည ်cloaca မ�ခွထဲကွ�်ပီးအတငွး်ပိ�ငး်နရံံတစ်ေလ�ာကဆ်သီိ�တ့ိ�းချဲ�သည်
ပါးစပ်။

အးီပငလ်ယြ်ပင ်Lily, Feather စတား (အတန်းအစား Crinoidea) [1 st ထ ွ13-1; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၄-၁]

1. သင၏်ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲတငွအ်ေ�ကာငး်အရာကိ�ဖတပ်ါ

စာမျက�်�ာ ၁၀၇

2. ထ�းြခားတဲ ့echinoderms လ�တနး်စားအြဖစ်အသအိမ�တြ်ပ�ရန်

အကဖ််ဒငန်ermermဖံွ� �ဖိ�းေရး [ထ ွ၄-၁]

၁။ တရိိစ�ာနဖံွ်� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�ဆိ�ငရ်ာအချကအ်လကမ်ျားကိ�ြပနလ်ညသ်ံ�းသပ်ပါ။

ဓာတေ်ြမ�သဇာ

- ဓာတေ်ြမ�သဇာ�ကကဥ်��င့ ်preembryonic ဖံွ� �ဖိ�းမ�အဆင့မ်ျားကိ�ခွြဲခားသြိမင�်ိ�ငသ်ည်

ခဲွစတိ ်။

-achach cell ကိ� blastomere လိ�ေ့ခ�တယ်

Morula

Blastula

- Blastocoel ဟ�ေခ�သည့အ်တငွး်ပိ�ငး်အေခါငး်ေပါက်

အစာအမ်ိ

- အ blastocoel , archenteron (gastrocoel) ��င့ ်blastopore

၂။ slide : bipinnaria larva: Echinoderm Larval အဆင့ ်(ပံ� ၄.၃)

- bipinnaria ပိ�းေလာငး် ကိ� echinoderms ၏အဓိက larva ပံ�စံအြဖစ် အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငသ်ည်

- ၎ငး်သညအ်ြပနအ်လ�နအ်ချိ�းကျည�ီွတေ်�ကာငး်သတြိပ�ပါ

၃။ ဆလိ�က ်- �ကယင်ါးပငွ့င်ယရွ်ယ ်wm (ပံ� ၄.၃)

- �ကယင်ါးပငွ့င်ယသ်ည ်echinoderms ၏ radially အချိ�းကျေသာ postlarval အဆင့ြ်ဖစ်သည်
တိ�က�ိ်�က ်bipinnaria ေလာငး်ကေန

- endoskeleton ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်���င့လ်ကအ်တငွး်��ိလ�နာတငအ်ေြမ�းပါးများဖံွ� �ဖိ�းမ�ကိ�သတြိပ�ပါ
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စာမျက�်�ာ ၁၀၈

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၀၈

သ��ပ်ြပများ:
• Echinoderms ၏အတနး် သ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ, ေြခာကေ်သွ� & ထန်ိးသမ်ိးထားနမ�နာ,

ေကျာကြ်ဖစ�်�ပ်�ကငး်
- ကွြဲပားေသာအတနး်များကိ�ခွြဲခား�ိ�င�်ပီးေကျာကြ်ဖစ်���ပ်ကငး်များ��င့ ်extant အမျိ�းအစားခွြဲခား�ိ�ငသ်ည်

ရ��ိ�ိ�ငန်မ�နာ

စနွ ့်ပစြ်ခငး်:

*“ အပိ�ငး်အစများ” ပံ�းထတဲငွခ်ွထဲားေသာ�ကယင်ါးများကိ�ဖယထ်�တပ်ါ

* အြခားနမ�နာများကိ�မစနွ ့ပ်စ်ပါ��င့။် ပျကစီ်းေနေသာ�ကယမ်ျား၊ ပငလ်ယu်rရိယာများ��င့ပ်ငလ်ယသ်ခာွးသးီများသိ� ့ြပနပိ်�ပ့ါ
သင့ေ်လျာ်ေသာပနး်ကနသ်ိ�မ့ဟ�တပံ်�းတစ်ပံ�း

မ�တစ်�စာအ�ပ်အ�ကြံပ�ချကမ်ျား:
→အတနး်တစ်ခ�စီမ�အဖဲွ�ဝငမ်ျားသညခ်��ာေဗဒ��င့မ်ညသ်ိ�က့ာွြခားသနညး်။ ဆိ�လိ�သညမ်�ာ ဘာလဲ

ဖဲွ�စညး်ပံ�တစ်ခ�ချငး်စီကိ�လ�တနး်စားမ�ထ�းြခားေသာသိ�မ့ဟ�တတ်စ် ဦး ချငး်စီအတနး်ထတဲငွပ်ျကက်ကွ။်
→ echinoderms သည ်annelid-mollusc-arthropod အ�ပ်စ���င့မ်ညသ်ိ�က့ာွြခားသနညး်။
→ pedicellaria ဆွပဲါ
→�ပနေ်ြခေထာကဆ်ွပဲါ

စာမျက�်�ာ ၁၀၉
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EC: Chaetognatha & Hemichordata
Phylum: Chaetognatha (Arrow Worms)

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:
Plankton နမ�နာ

၁။ Arrow Worm များသညေ်သးငယ။် သကေ်တာင့သ်ကသ်ာ��ိ�ပီးအဏ� ဝါ၊ planktonic သားေကာငမ်ျားြဖစ်သည်
flotation အတကွအ်သံ�းြပ� တွ ဲယပ် ��င့အ်တ�ခ��ာကိ�ယ်

2. ထန်ိးသမ်ိးထား : Sagitta : ေအာကပ်ါခွြဲခားသတမ်�တ ်ဦးေခါငး် ��င့အ်တ� အသံာွး ��င့ေ်ကးွ ေကျာ�ိ� း သမ်ိးယ�ရနအ်သံ�းြပ�
လ�ယ�ရာ ဥစ�ာ , တွဖဲကအ် ယပ် ��င့အ်တ� စည ်��င့ ်'postanal' အ�မီး

3. ထန်ိးသမ်ိးထား : Plankton နမ�နာ

ေပးထားေသာနမ�နာ၏ေသးငယသ်ည့တ်စ်စကြ်ဖင့စိ်�စတွေ်သာေတာငက်ိ�လ�ပ်ပါ။ အတကွြ်မ�ား worms ခွြဲခားသတမ်�တ်
နမ�နာ။

- သငေ်လလ့ာခဲေ့သာအြခားတရိိစ�ာန ်phytla ကိ� Plankton နမ�နာတငွေ်ဖာ်ြပထားသည။်

Phylum: Hemichordata (Acorn Worms)

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

၁။ Acorn Worms များသညအ်ဏ� ဝါ၊ အချိ��သညက်ိ�လိ�နမီျားြဖစ်�က�ပီးအချိ� � မ�ာ�ပနမ်ျားတငွေ်နထိ�င�်ကသည်
အထိ�ငမ်ျားြဖစ်�ကသည။် ဖီးလမ်အဖဲွ�ဝငအ်များစ�သည ်ciliary mucous feeders များြဖစ်�ကသည။်

2. ထန်ိးသမ်ိး : Dolichoglossus

ခ�ဲဖံ�းထားေသာကိ�ယခ်��ာကိ� tonguelike proboscis ၊ ေကာ်လာ တိ� ��င့�်�ညလ်ျားသည်
ပငစ်ည။် အတငွး်ပိ�ငး် ပငစ်ည ်ေပ� ��ိ အေပါက ်တစ် ေပါက ်သည ်ချိတဆ်ကေ်နေသာ ဂျိမ်းခန်းများသိ� ့ ဖွင့ ်သည်
Gill အလျားလိ�ကအ်ေပါက ်မ�တဆင့ ်pharynx ; ေရသညပ်ါးစပ်ထသဲိ� ့ pharynx သိ�ေ့ရွ �သာွးသည်
အခနး်များ��င့ ်Gill အေပါကထ်ကွ။်

3. ေကျာကြ်ဖစ�်�ပ်�ကငး် : Graptolites

- ဤအရာသည ်ပိ�၍ များြပားပံ���ိသည့ ်hemichordata အ�ပ်စ�ငယ၏်ေကျာကြ်ဖစ်��ပ်�ကငး်များြဖစ်သည်
အေစာပိ�ငး်ဘ�မိေဗဒဆိ�ငရ်ာအသကအ်ရွယ၌်တည၏်။ ေကျာကတ်ံ�းများကိ�ချိနး်ေတွ�ေသာဘ�မိေဗဒပညာ��ငမ်ျားအတကွ၎်ငး်တိ�သ့ည“် အ��နး်ေကျာက

ေကျာကြ်ဖစ်���ပ်ကငး်များကိ�ေလလ့ာ�ပီး Hemichordates အြဖစ်မ�တယ်��ိ�ငသ်ည်

စာမျက�်�ာ ၁၁၀

Chordata ငါ
ေအာကပိ်�ငး် Chordates &

Subphylum: Vertebrata - အတန်းအစား Agnatha

(စမစ ်& Schenk, အက�ျ & Cephalochordates, 1 st အခန်း 14; 2 �ကမ်ိေြမာက ်အခန်း 15 &
အခန်း ၁၆)

Phylum ၏ဝိေသသလက�ဏာများကိ�ေဖာ်ထ�တြ်ခငး်
-dorsal, ဆနွး်, tubular အာ�ံ�ေ�ကာ�က�ိး
- အေထာကအ်ပံအ့တကွ�်�တခ်ျာ
-pired Gill (pharyngeal) အလျားလိ�ကအ်ေပါက်
အချိ� �ေသာစနစ်များအတကွ ်-segmentation
postanal အ�မီး��င့အ်တ�အများဆံ�း
-deuterostome ဖ�ံဖိွ့�းတိ�းတ

ခ��ာကိ�ယအ်ဖဲွ�အစညး်��င့ဝိ်ေသသဖဲွ�စညး်ပံ�
ပိ�းေလာငး်, အရွယေ်ရာက�်ပီးသ�သိ�မ့ဟ�တ�်�စ် ဦး စလံ�းအတကွေ်ထာကခ်မံ�များအတကွ ်-cartilaginous notochord
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-pharynx သည ်filtering feed ��င့ ်/ သိ�မ့ဟ�တ ်respiration အတကွအ်သံ�းြပ�သည်ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�၏အချိ� �ေသာအဆင့မ်�ာ - dorsal tubular အာ�ံ�ေ�ကာ�က�ိး
ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�၏အချိ� �ေသာအဆင့တ်ငွ ်-post- စအိ�အ�မီး

အမျိ�းအစား:
Subphylum: Urochordata (Tunicates)

- တိ�ကပိ်တသ်ိ�မ့ဟ�တက်ိ�လိ�နေီခတ;် အချငး် 1 ေပမ�ဏ�
dorsal အာ�ံ�ေ�ကာ�က�ိး��င့ ်notochord ��င့အ်တ� - ေမာ်တာေလာငး်
- အရွယေ်ရာက�်ပီးေသာ sessile ��င့ဤ်ဝိေသသလက�ဏာများချိ� �တဲ့
- cranium သိ�မ့ဟ�တ ်braincase မပါ ၀ ငပ်ါ

Subphylum: Cephalochordata (Lancelets)
သထဲ၌ဲြမ��ပ်ထားြခငး်၊ တက�်ကေရက�း
အရွယေ်ရာက�်ပီးေသာစငြ်မင့တ်ငွအ်ားလံ�းေသာသငွြ်ပငလ်က�ဏာများပါဝငေ်သာ��ညလ်ျား။ ေချာေမွ� �ပီးငါးကဲသ့ိ�ေ့သာတရိစ�ာနမ်ျား

Subphylum: ေကျာ�ိ� း��ိသတ� ဝါ (ေကျာ�ိ� း��ိသတ� ဝါများ)
- သေ��သားသိ�မ့ဟ�တအ်ရွယေ်ရာက�်ပီးသ�ပံ�စံတငွပ်ါ ၀ ငေ်သာသငွြ်ပငလ်က�ဏာများအားလံ�း
-well ဖံွ� �ဖိ�း�ပီး cephalization
- ဦး ေ��ာကက်ိ�ပါ ၀ ငေ်သာ cranium ��င့ေ်ကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါေကျာ�ိ�း��ိသည်
ေကျာ�ိ�းထမဲ�ာပ�းတွ ဲ-segmental ေကျာ�ိ�းေကာ်လံ
- ဦး ေခါငး်၊ လညပ်ငး်၊ ပငစ်ည၊် အ�မီး��င့အ်တ�အများဆံ�းြဖစ်သည်

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

ေအ Subphylum: Tunicata (Urochordata)

1. အက�ျ (Subphylum Tunicata): [1 st ထ ွ14-1; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၅-၁]

က။ နဒိါနး်ပစ�ညး်ကိ�ဖတပ်ါ။

ခ။ planktonic အက�ျ : ဆလိ�က ်: Salpa; Doliolum ; Oikopleura

စာမျက�်�ာ ၁၁၁

ဆလိ�ကတ်စ်ခ�ချငး်စီကိ��ကည့�်ပီးေအာကေ်ဖာ်ြပပါဖဲွ�စညး်ပံ�ကိ�သငတ်တ�်ိ�ငသ်မ���ာရန�်က�ိးစားပါ။
အက�ျ, လက�်�ိ��င့ ်excurrent siphons, Gill အလျားလိ�ကအ်ေပါက,် pharynx, Gill အလျားလိ�ကအ်ေပါက,် အစာေြခလမ်းေ�ကာငး်,
စအိ�, �ကကသ်ားခ��ျအေ��ာ

ဂ။ sessile, benthic အက�ျ: ထန်ိးသမ်ိးထား: ေရ��ကယပ်ငွ့အ်က�ျ; Halocynthia (ပငလ်ယမ်ကမ်နွ)်; Boltenia
(ပငလ်ယအ်ာလ�း)၊ Molgula (ပငလ်ယစ်ပျစ်သးီ); Ciona (ပငလ်ယပ်နး်အိ�း); “ ပငလ်ယဝ်ကသ်ား”

- ထနိး်သမ်ိးထားသည့ ်၀ တစံ်�များ၏နမ�နာများကိ�စစ်ေဆး�ပီးသင့ဓ်ာတခ်ွခဲနး်တငွပံ်�ဥပမာကိ�အသံ�းြပ�ပါ
ကိ� manual (1 st သေဘ�ာသဖနး် 14.4; 2 ။ �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 15.4 ။ ) ေအာကပ်ါအေဆာကအ်ဦများကိ���ာေဖွကမ်း:
လက�်�ိ��င့ ်excurrent siphons, အက�ျ, မိ�းလံ�ေလလံ�မ�န်အမ်ိေဆာင,် pharynx, အစာအမ်ိ, အ�စအိ�

။ ဆလိ�က ်: Ascidian tadpole; ascidian ေရက�း tadpole: Ascidian ပိ�းေလာငး် (1 st သေဘ�ာသဖနး် 14.5; 2 ။ �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး်။
၁၅.၅)

-know: ေကာ် papillae, ဌာနခဲွြခငး်ေတာငး်, အ�, atriopore, notochord

ခ Subphylum Cephalochordata

1. Lancelets (Subphylum Cephalochordata): [1 st ထ ွ14-2; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၅-၂]

က။ နဒိါနး်ပစ�ညး်ကိ�ဖတပ်ါ။

ခ။ slide : Amphioxus ��, wm: (1 st သေဘ�ာသဖနး် 14.6 - 14.8; 2 ။ �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 15.6 - 15.8 ။ )

-know: rostrum, ပါးစပ် cirri, notochord, fin ေရာငြ်ခည,် myomeres, dorsal အာ�ံ�ေ�ကာ�က�ိး,
pharynx, Gill အေပါက,် Hepatic caecum, အ�, စအိ�

ဂ။ ဆလိ�က ်- Amphioxus ကိ�ယစ်ားလ�ယ ်cs; Amphioxus ေပါငး်စပ် CS; Amphioxus 4 ေဒသများ cs
(1 st သေဘ�ာသဖနး် 14,9; ။ 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 15.9 ။ )

- pharyngeal ေဒသမ�ြဖတသ်ာွးေသာအပိ�ငး် - အေရြပား၊
dorsal ေတာင,် fin ray, myomeres, dorsal အာ�ံ�ေ�ကာ�က�ိး, notochord,
pharynx, Gill အလျားလိ�ကအ်ေပါက,် Gill အရကဆ်ိ�င,် မိ�းလံ�ေလလံ�မ�န်အမ်ိေဆာင,် gonads, metapleural ြခံ,
ventral aorta

- အ�လမ်းေ�ကာငး်မ�တဆင့အ်ပိ�ငး်ကိ�ြဖတ:် dorsal ေတာင,် fin ray, dorsal
အာ�ံ�ေ�ကာ�က�ိး, notochord, myomere, dorsal aorta, အ�, ventral ေတာင်
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၁၁

C. Subphylum Vertebrata အတန်းအစား Agnatha (Jawless ငါး) [2 �ကမ်ိေြမာက ်အခနး် 16]

၁။ လ��ကးီ Lamprey (HO) - ထန်ိးသမ်ိးထားသည့န်မ�နာများ၊ ေရတခွံန်

က။ ြပငပ်ခ��ာေဗဒ; (၂ �ကမ်ိေြမာက ်ပံ� ၁၆.၂ ��င့ ်၁၆.၃)

- ��ာေဖွရနအ်တကွေ်ပးထားေသာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များကိ�အသံ�းြပ�ပါ - dorsal fin, caudal fin, သာွးေဖာငး်များ၊ မျကစ်၊ိ ပျမ်းမ�
��ာေခါငး်, Gill အလျားလိ�ကအ်ေပါက,် ��စ ်ဦး ��စဖ်ကလ်ိ�ငး်, စအိ�

ခ။ အတငွး်ပိ�ငး်ခ��ာေဗဒ; (2 nd သေဘ�ာသဖနး်။ 16.5) ကိ� plastimounts ��င့ ်sagittal က�များကိ�အသံ�းြပ�ပါ။

စာမျက�်�ာ ၁၁၂

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၁၂

- အတငွး်ပိ�ငး်ခ��ာေဗဒ - notochord, ဦး ေ��ာက ်ကိ���ာေဖွရနြ်ပငဆ်ငထ်ားသည့ ်sagittal အပိ�ငး်များကိ�ေလလ့ာပါ ။
ေကျာ�ိ� း, myotomes, အစာေြခလမ်းေ�ကာငး်, ပါးစပ်ပါးပျ�း, ပါးစပ်, လ�ာ, အစာ�ပန်,
typhlosole, pharynx, အသညး်, gonad, ေကျာကက်ပ်, ��လံ�း��င့အ်တ�အ�

2. lamprey ၏အြပငဘ်ကအ်သငွအ်ြပငမ်ျားကိ� ြပသထားေသာ hagfish ��င့�် �ငိး်ယ��ပါ ။ များများစာရငး်လ�ပ်ပါ
ကွြဲပားြခားနားမ�ကိ�သင�်�ာေတွ� �ိ�ငသ်ည။်

၃။ ြပသထားေသာ conodont ေကျာကြ်ဖစ်��ပ်�ကငး်များကိ�ေလလ့ာပါ။ သ�တိ�ဘ့ာေတလွ၊ဲ သ�တိ�ဘ့ယလ်ိ�ဆကစ်ပ်သလဆဲိ�တာကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငပ်ါ
agnathans ၏ခ��ာကိ�ယရ်န်

4. agnathans ��စ်ခ�၏အ�ိ�းစ�၏ ပံ�ဥပမာ ကိ� ေစာင့�်ကည့ ်; အဆိ�ပါ lamprey ��င့ ်hagfish

- fin rays ��င့ ်အ�ိ�း�� များ��ိ notochord ၊ dorsal ��င့ ်caudal fins ကိ� မ�တသ်ားပါ (= branchial
တစ် ဦး ချငး်စီ Gill အလျားလိ�ကအ်�ကားအ�ကား Gill မ�တ ်ေထာကခ်ပံါတယ ်။

၅။ Lamprey Larva, Ammocetes - ေလ�ာ - Ammocetes, wm (၂ �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် ၁၆.၇)

က။ သတိယ:် ပါးစပ် tentacles, မျကစ်,ိ caudal ေတာင,် myotomes, Gill အတိ,် notochord, ဦး ေ��ာက,် ေကျာ�ိ� း
�က�ိး, အ�, cloaca

သ��ပ်ြပများ:
• Hemichordates များ၏ေလာငး်များ��င့ ်Primitive Chordates များအ�ကားတ�ညသီည်
• Deuterostome ဆင့က်ြဲဖစ်စ���င့အ်ေထေွထ ွChordate
•ေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါဆကဆ်ေံရး
•ကိ�ယစ်ားလ�ယ ်Urochordates (တနွး်လ�ညး်)
• Tunicates မ�ာသ�ငျေပာွငျးသ�ား
•ကိ�ယစ်ားလ�ယ ်Cephalochordates
Phylum Chordata၊ အတနး်အစား Agnatha

မ�တစ်�စာအ�ပ်အ�ကြံပ�ချကမ်ျား:
→ sessile ��င့ ်planktonic အက�ျများသညမ်ညသ်ိ�က့ာွြခားသနညး်
→ပိ�းေလာငး်��င့အ်ရွယေ်ရာက�်ပီးသ�အက�ျအ�ကားခ��ာေဗဒသညမ်ညသ်ိ�က့ာွြခားသနညး်
→ tunicate ေလာငး်များကိ� lamprey larvices များ��င့�် �ငိး်ယ��ပါ။ တ�ညမီ�ဘာေတကွာွြခားလဲ

စနွ ့်ပစြ်ခငး် :

စနွ ့်ပစမ်ထားပါ��င့ထ်န်ိးသမ်ိးထားေသာတရိိစ�ာန်များကိ�ေရပံ�းထသဲိ� ့ြပန်ပိ�ပ့ါ
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စာမျက�်�ာ ၁၁၃

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၁၃

Chordata II
Subphylum Vertebrata:

အတန်း: Chondrichthyes & Osteichthyes

(စမစ ်& Schenk, Cartilaginous ငါး, 1 st အခန်း 15; 2 �ကမ်ိေြမာက ်အခန်း 17 & ဘိ�နီ
ငါး, 1 st အခန်း 16; 2 nd အခန်း 18)

Subphylum Vertebrata: အေထေွထဝိွေသသလက�ဏာများ
-all chordate ဝိေသသလက�ဏာများ
ဦး ေ��ာကအ်မ�၌ပ�းတွ ဲ- တိ�းလာ ဦး ေ��ာက်
ေကျာ�ိ�းထမဲ�ာပ�းတွ ဲ-segmental ေကျာ�ိ�းေကာ်လံ
- ဦး ေခါငး်၊ လညပ်ငး်၊ ပငစ်ည၊် အ�မီး��င့အ်တ�အများဆံ�းြဖစ်သည်

အမျိ�းအစား:
အတန်း: Agnatha (ယခငဓ်ာတခ်ွခဲနး်)
Class: Chondrichthyes (အ�ိ�း��ငါးများ၊ ငါးမန်းများ��င့ေ်ရာငြ်ခညမ်ျား)
-cartilaginous endoskeleton
ေမး�ိ�း -biting
- တွဖဲကေ်နာကဆ်ကတ်ွမဲျား
placoid အေ�ကးခွ�ံ �င့မ်ျားေသာအားြဖင့သ်ားေရအေရြပား
��လံ�းသားကိ� -two
-mostly အဏ� ဝါ

Class: Osteichthyes (အသညး်ငါးများ)
ပါးဟကက်ိ�ေကျာ်ဘိ�န ီoperculum ��င့အ်တ� -bony အ�ိ�းစ�
��လံ�းသားကိ� -two
- အေ�ကးခွံ
-homocercal အ�မီး
��ာေခါငး် -paired
- သက�်�ိေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများ၏အ�ကးီဆံ�းအတနး်ြဖစ်သည်

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

ေအအတန်းအစား: Chondrichthyes (cartilaginous ငါး; ငါးမန်း & ေရာငြ်ခည)် [1 st ထ ွ15-1; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၇-
[စာမျက�်�ာ ၁ ပါ��ပ်ပံ�]

၁။ Cartilaginous ငါးများမိတဆ်ကြ်ခငး်ကိ�ဖတပ်ါ။

၂ ။ ထန်ိးသမ်ိးထား : ငါးမနး်

က။ ြပငပ်ဖဲွ�စညး်ပံ� (1 st သေဘ�ာသဖနး် 15.3; ။ 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 17.3 ။ )

အ�မီး၊ pectoral fins၊ pelvic fins, dorsal fins, clasper (အထးီ အံ�တငွး်တငွ)်
ပါးစပ်၊ ��စ ်ဦး ��စဖ်ကမ်ျ�း၊ Gill အေပါက၊် cloacal
အဖွင့ ်urogenital papilla

ခ။ internal ဖဲွ�စညး်ပံ�: (1 st သေဘ�ာသဖနး် 15.4 - 15,10; 2 ။ �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 17,4 - 17,12 ။ )

စာမျက�်�ာ ၁၁၄

- ေဖာ်ြပထားသည့အ်တိ�ငး်ခွထဲ�တပ်ါ ။ ��နြ်ပထားေသာအေဆာကအ်အံ�များကိ�ေတွ� ��ိပါက အသညး်၊ အသညး်၊ ဆးီအမ်ိ၊
spiral အဆိ��့�င ်(= valvular အ�), အ�မ�ကးီ��င့အ်တ� rugae, duodenum, ileum ��င့အ်တ�အစာအမ်ိ,
သရကရွ်က,် ေဝ�းေစ,့ seminal ေတွ�ေနကျမဟ�တေ်သာ, Ovary, oviduct, သားအမ်ိ, ေကျာကက်ပ် (~ mesonephric
��လံ�း, ပါးဟက,် aorta (= dorsal aorta), rectal ဂလငး်, cloaca

ဂ။ ငါးမနး်အ�ိ�းစ�: ထန်ိးသမ်ိးထား : ငါးမနး်အ�ိ�းစ�

- ငါးမနး်အ�ိ�းစ�ကိ�စစ်ေဆးပါ။ axial ��င့ ်ေဖ�ထ�တရ်နေ်ပးထားေသာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များသံ�းပါ
အပိ�endicularအ�ိ�းစ�, ဦး ေခါငး်ခံွ, ေကျာ�ိ� း��ိသတ� ဝါေကာ်လ,ံ dorsal ေတာငယ်ိ�, caudal ေတာင,် pectoral
ခါးပန်း & အေတာင,် တငပ်ါးဆံ�တငွး်ခါးပန်း & အေတာင်

။ placoid အေ�ကးခွ ံ& အသားအေရ: ဆလိ�က ်: dogfish placoid အေ�ကးခွ ံwm; dogfish အသားအေရ cs

placoid အေ�ကးခံွ များကိ� Chondrichthyes ၏လက�ဏာအြဖစ် အသအိမ�တြ်ပ�ရမည်

င။ ပ�းတွပဲါေသာငါးမနး်အ�ိ�းစ�၊ အေရြပား၊ ��လံ�း��င့ ်ဦး ေ��ာကတ်ိ�၏့သ��ပ်ေဖာ်ပံ�များကိ���ငိး်ယ��ပါ
ေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာ perch ��င့�် �စ်ခ�အတနး်အ�ကားခ��ာေဗဒကွြဲပားြခားနားမ�သတြိပ�ပါ
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ခအတန်းအစား: Osteichthyes (ဘိ�နီငါး) [1 st ထ။ွ ၁၆ - ၁; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၈-၁]

၁။ အ�ိ�းကျိ�းသည့င်ါး��င့ပ်တသ်ကသ်ည့န်ဒိါနး်အေ�ကာငး်အရာကိ�ဖတပ်ါ။

2. ပံ�မ�နအ်တိ�ငး်: ထန်ိးသမ်ိးထား : ပံ�မ�နအ်တိ�ငး်

က။ ြပငပ်ဖဲွ�စညး်ပံ�မ�ာ: (1 st သေဘ�ာသဖနး် 16.4; 2 ။ �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 18.4 ။ )

-know: မျကစ်၊ိ ပါးစပ်၊ ��ာေခါငး်များ (= ြပငပ်နာကျငြ်ခငး်)၊
pectoral အယပ်, တငပ်ါးဆံ�တငွး်ေတာငယ်ိ�စအိ�ေတာင,် ��စ ်ဦး ��စဖ်ကလ်ိ�ငး်, စအိ�

ခ။ အတငွး်ပိ�ငး်ဖဲွ�စညး်ပံ� (ပံ� ၁၆.၅ - ပံ� ၁၆.၁၁ ။ )

-know: pharynx, ��လံ�း (ventricle), ပါးဟက,် myotomes (= myomeres), Gill အေပါကေ်တ,ွ
သာွး၊ လ�ာ၊ ေရက�းေမျာပါး၊ အစာအမ်ိ၊ pyloric (အစာေြခ caeca, အသညး်, သရကရွ်က၊်
အ�, rectum, စအိ�, Ovary, ေဝ�းေစ,့ ေကျာကက်ပ်

ဂ။ ငါး၏အေရြပား (ကိ�ယခ်��ာနရံံ)၊ ေလ�ာ : ငါးအေရြပား, စက� န ့်

- ေပးအပ်ထားေသာပံ�ဥပမာ��င့�် �ငိး်ယ��ပါက epidermis, dermis, bony scales ��င့ ်connective တိ�က့ိ�မ�တသ်ားပါ
တစ�်��း

။ အေ�ကးခွ:ံ ဆလိ�က ်: စေကးအမျိ�းအစားများ, wm

- အ�ိ�းအမျိ�းမျိ�း၏အေ�ကးခွအံမျိ�းမျိ�းကိ�အသအိမ�တြ်ပ��ိ�ငရ်နအ်တကွပံ်�ဥပမာများကိ�သံ�းပါ
ငါး

- ၎ငး်တိ�အ့ားအ�ိ�း��ြဖစ်ေသာငါးများ၏ placoid အေ�ကးခွမံျား��င့ခ်ွြဲခား�ိ�ငသ်ည်

င။ ငါးအ�ိ�းစနစ်; ပံ�မ�န်အတိ�ငး်အ�ိ� းစ� (1 st သေဘ�ာသဖနး် 16.3; ။ 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 18.3 ။ )

စာမျက�်�ာ ၁၁၅

: ပံ�ဥပမာကိ�မ� -compare ��င့အ်�ကားခွြဲခား axial နဲ ့ appendicular အ�ိ�းစ� ,
ေကျာ�ိ� း��ိသတ� ဝါေကာ်လ,ံ ဦး ေခါငး်ခံွ, operculum, pectoral ေတာငယ်ိ�, တငပ်ါးဆံ�တငွး်အယပ် (2), dorsal ေတာငယ်က,်
caudal ေတာင်

f ။ ရ��ိ�ိ�ငေ်သာထနိး်သမ်ိးထားေသာငါးများကိ�ေလလ့ာ�ပီး၎ငး်တိ�၏့ပံ�သ�ာနေ်ပ� မ�တည၍် မညသ်ိ�အ့သက�်�င�်ိ�ငသ်ညက်ိ�ေဖာ်ြပပါ
��င့အ်သငွအ်ြပင။် သင့ရဲ်အ့�ကြံပ�ချကက်ိ�သင၏်ဓာတခ်ွခဲနး်အစီရငခ်စံာတငွမ်�တတ်မ်းတငပ်ါ။

ဆ။ ငါး��လံ�း (Carp); ��လံ�း biosmount

- ပံ�ဥပမာ��င့�် �ငိး်ယ���ပီးငါး၏��လံ�းတငွ�်�စ်မျိ�းပါဝငသ်ညက်ိ�သတြိပ�ပါ
အဓိကအခနး်များ၊ တစ်ခ�မ�ာ မိ�းလံ�ေလလံ�မ�န်အမ်ိေဆာင ်��င့တ် ဦး တညး် ventricle ��င့ထ်ိ�အေသးွကိ� တစခ်�တညး်ဆားကစ ်ထမဲ�ာစီးဆငး်

ဇ။ ငါး ဦး ေ��ာက ်(Carp)၊ ဦး ေ��ာက ်biosmount

ပံ�ဥပမာများ��င့မ်�တစ်�အေသးမ� -compare cerebrum , optic ေပ�၌��ိေသာအေြမ�း ပ�းတွ ဲ(
ရန ်optic အာ�ံ�ေ�ကာ ��င့ ်မျကစ် ိ), cerebellum ��င့ ်ဦးေ��ာကက်ိ� stem

သ��ပ်ြပများ:
•ေမး�ိ�းဆင့က်ြဲဖစ်စ� - agnathans မ�ေမး�ိ�းများ၏မ�လအစကိ�နားလညရ်န်
•ငါးမနး်ခ��ာေဗဒ
• Perch ခ��ာေဗဒ
•ငါးအ�ိ�းစနစ်
• Bony Fish ၏ပါးဟက်
•ငါးမနး်��င့အ်�ိ�းများ��င့ေ်သးွလညပ်တမ်�စနစ်များ
• Chondrichthyes အတနး်များဥပမာ
•အတနး် Osteichthyes ၏ဥပမာ
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စာမျက�်�ာ ၁၁၆
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Chordata III
Subphylum Vertebrata:

အတန်းအစား: အမ်ဖီဘီ
(စမစ ်& Schenk, က��ျးေနေရေန (1 st အခန်း 17; 2 �ကမ်ိေြမာက ်အခန်း 19)

အမျိ�းအစား:
အတန်းအစား: က�န်းေနေရေနသတ� ဝါများ (ဖားများ��င့သ်မငဒ်ရယ)်

- ေရ��င့ဆ်ကစ်ပ်ေသာထ�တလ်�ပ်မ�၊ လ��ကးီများစာွသညေ်ြမေပ�တငွေ်နထိ�င�်ကသည်
- ရင့က်ျကေ်သာအရွယေ်ရာကသ်�များသိ�အ့သငွေ်ြပာငး်သာွးသည်
- ငါးများထကပိ်�မိ�ထ��ပီးသနမ်ာေသာအ�ိ�းများ
ေနာကဆ်ကတ်ွ�ဲ �စ်ခ� - pectoral ��င့တ်ငပ်ါးဆံ�တငွး်
အဆ�တမ်�တဆင့အ်ချိ� �ေသာအသက�်��
အခွမံပါဘေဲချာေမွ�ေသာစိ�ထိ�ငး်ေသာအသားအေရ��င့အ်တ�အြမင့ဆ်ံ�း

ဒေီလက့ျင့ခ်နး်မ�ာက�နး်ေနေရ��စ်ေကာငက်ိ�သငခ်ွထဲ�တလ်မိ့်မယ။် “ ��ံ �ေခးွေပါကစ်” သိ�မ့ဟ�တ ်��းက��စ် သညဥ်ပမာတစ်ခ�ြဖစ်သည်
ေယဘ�ယျအားြဖင့ ်က�နး်ေရေရေနေရ။ ဖားဟာပိ��ပီးအသံ�းများေပမယ့ ်အထ�းြပ� ဥပမာတစ်ခ�ြဖစ်တယ်
က�နး်ေနေရေနသတ� ဝါ။

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

1. နဒိါနး်ပစ�ညး်ကိ�ဖတပ်ါ။

2. Necturus (waterdog သိ�မ့ဟ�တ ်mudpuppy)

က။ ထန်ိးသမ်ိးထား : Necturus - ြပငပ်ဖဲွ�စညး်ပံ�;

- ခ��ာကိ�ယက်ိ�ေခါငး်၊ ပငစ်ည�်�င့အ်�မီးေဒသများအြဖစ်ပိ�ငး်ြခားထားသည။် ယငး်တငွ ်ဦးေခါငး် သည ်locate , ပါးစပ်မျကစ်,ိ
အဆန် (��ာေခါငး်)

- Necturus ေရအတကွ၎်ငး်၏ဘဝသံ�းစွဲထိ�ေ့�ကာင့�်�ိပါတယ ်ြပငပ်ပါးဟက ်က၎ငး်၏အဓိကအသက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာကိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ�အ

- ေြခေထာက ်အရွယအ်စားေသးငယ ်သညက်ိ�သတြိပ�ပါ
ခ��ာကိ�ယေ်အာက်

ခ။ Necturus အ�ိ�းစ�

- salamander ၏ Necturus ၏အ�ိ�းစ� သညေ်ယဘ�ယျအားြဖင့ပိ်�မိ�ကိ�ယစ်ားြပ�သည်
က�နး်ေရေနသတ� ဝါများ (& တာွးသာွးသတ� ဝါ) အ�ိ�းအစီအစ�။

- ေအာကပ်ါအေထေွထအွသငွအ်ြပငမ်ျားကိ��ကည့ပ်ါ

က။ ေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါအ�ိ�းစ�ကိ� axial အြဖစ်ခွြဲခားထားသည ်(ဦး ေခါငး်ခွ၊ံ ေကျာ�ိ�း၊
န�ိံ� းေလ�ာငအ်မ်ိ��င့ ်ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ(pectoral & pelvic ခါးပနး်��င့ေ်နာကဆ်ကတ်ွ)ဲ
အ�ိ�းစ�

ခ။ ေကျာ�ိ� း ��ိ သတ� ဝါေကာ်လ ံသည�်ကကသ်ားလ�ပ်��ားမ�အတကွတ်ကိျေသာမ�ေဘာင ်တစခ်� ေပးသည်
အထ�းသြဖင့ေ်ြခေထာက�်ကကသ်ား။
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ဂ။ ဝမ်းဗိ�ကက်ိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါ ကိ�သမ�တေ်သာ axial အ�ိ�းစ� မ�ဆိ�ငး်ငံထ့ားရသည်
ခ��ာကိ�ယအ်ေလးချိနအ်များစ�။

။ တိ�ေတာငး်ေသာေြခေထာကအ်�ိ�းတရိစ�ာနက်ိ�ေထာကျပံမ့ျား��င့ ်(အ�ိ�င�်ိ�င)် ကေြမြပငက်ေန��တသ်မ်ိးေပးရန်

ဂ။ Necturus - ြပညတ်ငွး်ခ��ာေဗဒ; ထန်ိးသမ်ိးထား : Necturus

ေခါငး်ကိ� ဦး တည။် တရိစ�ာနက်ိ�သ�၏ေကျာဘကတ်ငွထ်ားပါ။ အဆိ�ပါနမ�နာ�ပီးသား�ိ�ငြ်ခငး်မ��ိေသးပါ
ခွထဲ�တခ်ွစိဲတ�ံ်� pectoral ခါးပန်းကိ� ေအာကတ်ငွ ်��င့ဖိ်� ့ , ခ��ာကိ�ယ�်မိ�� �ိ� းမ�တဆင့ခ်ွစိဲတပ်ါေစ
အလယမ်ျ�း၏ညာဘက။် တငပ်ါးဆံ�တငွး်ခါးပတ ်ကိ�ေနာကပိ်�ငး်ြဖတပ်ါ ။ အတငွး်ပိ�ငး်ကိ�မပျကစီ်းေစရနသ်တထိားပါ
ကိ�ယခ်��ာနရံံကိ�ြဖတေ်တာကပ်စ်လိ�ကတ်ဲက့ိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါေတ။ွ

ခွစိဲတမ်�၏အ��ညအ်များစ�ကိ�တိ�းချဲ� သည့�်�ညလ်ျားေသာ အသညး် ကိ�ေဖာ်ထ�တရ်နြ်ဖတြ်ဖတပ်ါ ။ အ�ကား
အသညး်အေြမ�းသညထ်င�်�ားေသာ သညး်ေြခအတိ ်ြဖစ်သည။် အသညး်မ� dorsal ��ည�်ကကသ်ား အစာအမ်ိသည်
အရာ အ�မ�ကးီမ� ဦး ေဆာင ်ေနသည။် ညာဘကအ်စာအမ်ိ��တသ်မ်ိးေပးရန�်�င့သ်တြိပ�ပါ သရကရွ်က ်ပ�းတွဲ
အစာအမ်ိ ၏��စ် ဦး ��စ်ဖကမ်ျက�်�ာြပင ်မ� mesentery ြဖင့ ်ြပ�လ�ပ်�ိ�ငပ်ါတယ။် Dorsal ��င့အ်စာအမ်ိမ���စ် ဦး ��စ်ဖကြ်ဖစ်�ကသည်
အလနွပ်ါးလ�ာေသာ sac ကဲသ့ိ� ့ အဆ�တ ်။ အစာအမ်ိေအာက�်�ိ duodenum ေဘး��ိ ပန်ကရိယကိ� ��ာေဖွပါ ။
အဆ�တတ်စ်ခ�ချငး်စီ၏အေနာကဘ်ကအ်ဆံ�းအနးီ��ိ သားဥအမ်ိများ (သိ�မ့ဟ�တ ်ေဝ�းေစ ့) ကိ� ��ာပါ ။ အ�မငယက်ိ�လိ�ကန်ာပါ
အတိ� အ�အ� မ� posteriorly ။ အဆိ�ပါရန�်ကးီမားေသာအ�ေဆာင ်cloaca တစ်ဦးြဖစ်သည့်
အစာေြခစနွ ့ပ်စ်ြခငး်, ထ�တလ်�တမ်�ေလျာန့ညး်ြခငး်��င့မ်ျိ�းဆကပ်ာွးဆလဲမ်ျားအတကွဘ်ံ� receptor ။ အဆိ�ပါ ဆးီ
ဆးီအမ်ိ သညအ်�မ�ကးီ၏ ventral ဘကတ်ငွ�်�ိသည။် အဆိ�ပါ ေကျာကက်ပ် ၏ dorsal �မိ�� �ိ� းေပ�မ�ာ��ိပါတယ်
အ�သမ်ိမ�ခ��ာကိ�ယလ်ိ�င ်dorsal ။

3. ဖား [1 st ထ ွ17 - 1; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၁၉-၁]

က။ ထန်ိးသမ်ိးထား : ဖား - ြပငပ်ဖဲွ�စညး်ပံ�မ�ာ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 17.3; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 19.5)

-Know: ဦး ေခါငး်၊ ပငစ်ည၊် ေ�� �ေြခလကမ်ျား၊ ေြခလကမ်ျား၊ မျကလ်ံ�းများ၊ ��ာေခါငး်များ၊ မျကခံွ်များ၊
nictitating အေြမ�းပါး, tympanic အေြမ�းပါး (နားစည)်, စအိ�

ခ။ ထန်ိးသမ်ိးထားသည ်: ဖား; ြပညတ်ငွး်ေရးခ��ာေဗဒ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 17.8 - 17,11, သေဘ�ာသဖနး် 17,14 - 17,16, ။ 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 19,10 - 1
သေဘ�ာသဖနး် 19.16 - 19.18)

*** �ကကသ်ားစနစ ်skip ***

-know: ြပညတ်ငွး်ေရး NARES, လ�ာ, ��လံ�း, အဆ�တ,် အစာအမ်ိ, အ�သမ်ိ,
အ�မ�ကးီ၊ အသညး်၊ ၀ မ်းဗိ�ကဆ်းီအမ်ိ၊ ေကျာကက်ပ်၊ အဆခီ��ာကိ�ယ၊် Ovary, testis၊
ဆးီအမ်ိ

ဂ။ ဆလိ�က ်: က�နး်ေနေရေနေရ၊ cs

ေပးထားသည့ပံ်�ဥပမာ��င့သ်င၏်စာသားမ���ာပါ - epidermis, dermis ��င့မ်ျားစာွေသာ
ခ�ဲဂလငး်

။ ဆလိ�က ်: ဖားအေရြပားြခယပ်စ�ညး်ဆလဲ ်wm

- ဒ�တယိဆလိ�က ်တငွက်�နး်ေနေရေနသတ� ဝါများကိ�၎ငး်တိ�အ့ားေပးေသာ အကိ�ငး် အခက ်များ��ိ chromatophores ကိ� သတြိပ�ပါ
အေရြပားအေရာငပံ်�စံများ

င။ ဖားအ�ိ� းစ� (1 st သေဘ�ာသဖနး် 17,4; ။ 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 19,6 ။ )

စာမျက�်�ာ ၁၁၈

- ဖား၏ axial ��င့ ်appendicular အ�ိ�းစ�များကိ� salamander ( Necturus ) ��င့ ်��ငိး်ယ��ပါ ။ ဘာလဲ
တ�ည�ီ�င့က်ွြဲပားြခားနားမ���ိပါသလား

- ဖား၏ pectoral ��င့ ်pelvic appendage အ�ိ�းများကိ� salamander ��င့�် �ငိး်ယ��ပါ။
ဖား၏တငပ်ါးဆံ�တငွး်ခါးပနး်ကိ�သနမ်ာေသာအ�ိ�းသံ�းမျိ�း (ခ) အားခ�နေ်စရနအ်ားြဖည့ေ်ပးသညက်ိ�သတြိပ�ပါ

ilia ��င့အ်လယပိ်�ငး် urostyle ) ေြခေထာက�်ကကသ်ားကိ�ပ�းတွအဲသံ�းြပ�ခဲသ့ည။်

အထ�းသြဖင့ဖ်ားအ�ိ�းစ�ကိ�ခ�နဆ်ငး်ရနအ်တကွြ်ပ�ြပငထ်ားပါသလား။

4. ��လံ�း plastimount; က�နး်ေနေရေနသတ� ဝါ

- က�နး်ေနေရေနသတ� ဝါတိ�၏့စိတ�်�လံ�းသညအ်ခနး်သံ�းခနး်��ိသည။်
တစ်ဦး��င့အ်တ� လကျ်ာဘက ်များ��င့ ်လကဝဲ်မိ�းလံ�ေလလံ�မ�န်အမ်ိေဆာင ်ြခငး်��င့တ်စ်ခ�တညး် ventricle
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၁၈

- ဖား၏��လံ�းသားကိ� plastimount ြပသထားေသာငါးများ၏��လံ�း��င့�် �ငိး်ယ��ပါ။ ဘာေတလွဲ
အပိ�အခနး်၏အားသာချကမ်ျား? က�နး်ေနေရေနသတ� ဝါများအ�ကားကွြဲပားြခားနားပါသလား

��စ်ခ�သာအခနး်ထကဲ��လံ�း��င့င်ါး။

5. ဦး ေ��ာက ်plastimount; က�နး်ေနေရေနသတ� ဝါအာ�ံ�ေ�ကာစနစ်

- ဖားေကာင၏် ဦး ေ��ာကက်ိ� plastimount မျက�်�ာြပင�်�ိြပာ��င့တ်�သည။် ဟ�တလ်ား
ဦး ေ��ာက ်��င့လ်ပ်ိတိ�၏့ ဦး ေ��ာက ်သညင်ါးများထကပိ်��ကးီသညသ်ိ�မ့ဟ�တေ်သးငယသ်လား။

အထ�းသြဖင့ ်olfactory မီးသးီ (အနံ)့၊ optic lobes (vision) ��င့ ်cerebrum ေြပာငး်လမဲ�များကိ�မ�တသ်ားပါ
��င့ ်cerebellum

6. ဖားဖ�ံဖိွ့�းတိ�း ; ြမကဖ်ားဘဝသမိ�ငး်သ��ပ်ြပ

ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်��င့ြ်ဖစ်ေပ�လာသည့အ်ေြပာငး်အလမဲျားကိ�ေဖာ်ြပ�ိ�ငြ်ခငး် - သေ��သားေလာငး် - ပိ�းေလာငး်→ပိ�းေလာငး်
အသငွေ်ြပာငး်→လ��ကးီ

သ��ပ်ြပများ:
•ကိ�ယစ်ားြပ�အနဖီ်ဘယီမံျား - ြပသထားေသာတရိိစ�ာနမ်ျား၏အတနး်ကိ�ခွြဲခားသြိမင�်ိ�ငြ်ခငး်

မ�တစ်�စာအ�ပ်အ�ကြံပ�ချကမ်ျား:
→ကျမတိ�ရဲ့အ့ဓိကေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါအတနး်တစ်ခ�ချငး်စီကိ�ေလလ့ာရငး်နဲဖဲွ့�စညး်ပံ�၊

စနစ်များ၏တစ် ဦး ချငး်စီ။ က��်�ပ်တိ�သ့ညအ်လယွဆ်ံ�းနညး်ြဖင့တ်ိ�းတကသ်ည�်�င့အ်မ�မညသ်ည့ေ်ြပာငး်လမဲ�များြဖစ်ေပ�ေနသနညး်
ပိ�မိ���ပ်ေထးွေသာအတနး်များ?

→ဤေြပာငး်လမဲ�များအတကွမ်ညသ်ည့အ်ားသာချကမ်ျားကိ�သငြ်မငပ်ါသလ။ဲ
→မညသ်ည့အ်ဂ� ါရပ်များသညတ်ရိစ�ာန၏်အထ�းေနထိ�ငမ်�ပံ�စံ��င့မ်ညသ်ည့က်ိ�ယစ်ားြပ�မ�အတကွအ်ထ�းြပ�အထ�းြပ�များြဖစ်သည်

ေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါအတနး်တငွပ်ထမ ဦး ဆံ�းေပ�ထကွလ်ာသည့ဆ်င့က်ြဲဖစ်စ�တိ�းတကမ်�လား။

စာမျက�်�ာ ၁၁၉

Chordata IV
Subphylum Vertebrata:

အတန်း: Reptilia

(စမစ ်& Schenk, တာွးသာွးသတ� ဝါများ (1 st အခန်း 18; 2 �ကမ်ိေြမာက ်အခန်း 20)

အမျိ�းအစား:
Class: Reptilia (ေ�မ၊ ပ�တသ်ငည်�ိ၊ လပ်ိ)

- ေရ��င့မ်ဆကစ်ပ်ပါကထ�တလ်�ပ်ြခငး်
များ��င့ဖံ်�းလ�မ်း -skin epidermal အေ�ကးခွ;ံ ေရ��င့ေ်လကိ� ြဖတ၍် မရေသာ
- များေသာအားြဖင့သ်ံ�းခ�ြဖစ်ေသာ်လညး်တစ်ခါတစ်ရံေလးခနး်��ိသည်
အဆ�တမ်�တဆင့အ်သက�်��ြခငး်အားလံ�း
amniote �ကကဥ် -lay

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

1. နဒိါနး်ပစ�ညး်ကိ�ဖတပ်ါ။

၂ ။ ထန်ိးသမ်ိးထား boa သတဝ်�က ်& misc ။ ေ�မ 'အေရခံွများသန်ွးေလာငး်

အေရြပားအေရြပားအေရြပား (အေရြပားအေ�ကးခွမံျား) ေအာက�်�ိအေ�ကးခွမံျား��င့မ်တ�သည်
တာွးသာွးသတ� ဝါများသညအ်ေ�ကးခွမံျားြဖစ်သည။် အေရြပား��င့အ်ေ�ကးခွမံျား၏ဤအစနွး်ဆံ�းအလ�ာကိ�အခါအားေလျာ်စာွသ�တလ်မ်ိးရမည်
�ကးီထာွးမ�အတကွခ်ငွ့ြ်ပ�ြခငး်��င့ ်ectoparasites ၏ခ��ာကိ�ယက်ိ�ဖယ�်�ားပစ်ရန။် တာွးသာွးသတ� ဝါများသညသ်�တိ�၏့ဘဝတစ်ေလ�ာကလ်ံ�း�ကးီထာွးလာသည်
သ�တိ�ေ့ယဘ�ယျအားြဖင့ဘ်ဝတစ်ေလ�ာကလ်ံ�းကိ�သနွး်

- ထနိး်သမ်ိးထားသည့ ်ဝ�က ်(epidermis & dermis) ��င့သ်�ကားမျက�်�ာြပငအ်လ�ာများ အ�ကားြခားနားချကက်ိ�သတြိပ�ပါ
အေ�ကးခွ�ံ �င့ ်epidermis ။

၃။ ဆလိ�က ်- တာွးသာွးသတ� ဝါ၊ cs
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၁၉

- တာွးသာွးသတ� ဝါတစ်ေကာင၏်အေရြပားကိ�ြဖည့စ်ကွြ်ခငး်ြဖင့ထ်��ပီးေရစိ�ခသံည်epidermal အေ�ကးခံွ ။ သတြိပ�ပါအေ�ကးများသညအ်ေရြပားေအာကပိ်�ငး်ထကအ်ေရြပားအေပ�ယမံျက�်�ာြပငေ်ပ�တငွေ်ရာကသ်ညက်ိ�သတြိပ�ပါ
သ�တိ�အ့ေရြပား၌��ိ�က၏အေရြပားအေပ�ယံ

4. လပ်ိ & လပ်ိ [1 �ကမ်ိေြမာက ်။ ၁၈.၁; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၂၀-၁]

လပ်ိများသညထ်ိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာအကာအကယွေ်ပးသည့ေ်ကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများြဖစ်သည။် လပ်ိခွတံငွ�်ကးီမားေသာ အတိ�ငး်အတာများပါဝငသ်ည်
န�ိံ�းမ�ဆငး်သကလ်ာ ခယဲ�းအ�ိ�း ြပား ဖံ�းအ�ပ် (= scutes ) ။ အဆိ�ပါအညစ်အေ�ကး�ကးီထာွးလာကငွး်ြပသလမိ့်မည။်
အဆိ�ပါ shell ကိ�တစ်ဦးအထကပ်ါဝငပ်ါသည ်carapace တစ်ဦးေအာကပိ်�ငး်မ� fused plastron ။ အချိ��ေသာလပ်ိထမဲ�ာ plastron သည်
လံ�းဝလပ်ိေခါငး်ကိ�ပ�းတွရဲန ်hinged ။ လပ်ိတစ်ေကာငသ်ည ်��တသ်းီ ြဖင့ ်��တသ်းီြဖင့ ်သာွးသည။်

က။ နဒိါနး်ပစ�ညး်ကိ�ဖတပ်ါ။

ခ။ ထန်ိးသမ်ိးထား : လပ်ိ; ြပငပ်ခ��ာေဗဒ

- အခံွ၊ carapace, plastron, scutes (= scales)၊ မျကစ်၊ိ နား၊ ��တ�်�င့�် �ာေခါငး် တိ�က့ိ�ခွြဲခားသတမ်�တ်

ဂ။ လပ်ိအ�ိ�းစ� & shell ကိ� (1 st သေဘ�ာသဖနး် 18.5; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 20,4 & 20.5 ။ )

စာမျက�်�ာ ၁၂၀

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12

- အဘယအ်�ိ�းတိ�သ့ည ်carapace တကေ်စ ?

- axial ��င့ ်appendicular အ�ိ�းစ� ခွြဲခားမ�

- ေြခလကအ်ဂ� ါချညေ်��ာငြ်ခငး်ကိ� axial အ�ိ�းစ���င့ပ်�းတွေဲဖာ်ြပသည်

။ ထန်ိးသမ်ိးထား : လပ်ိ; ြပညတ်ငွး်ေရးခ��ာေဗဒ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 18,6 - 18,11, 2 nd သေဘ�ာသဖနး် 20,6 - 20.11)

��န�်ကားချကအ်တိ�ငး်ခွထဲ�တပ်ါ။ ေအာကပ်ါဖဲွ�စညး်ပံ�ကိ���ာပါ ။ pericardial sac, ��လံ�း၊ ညာ��င့ဘ်ယဘ်က်
အသညး်၊ ဆးီအမ်ိ၊ ဆးီအမ်ိ၊ ကလိ�ရာ၊ အစာ�ပန်၊ အစာအမ်ိ၊
အ�လမ်းေ�ကာငး်, သညး်ေြခအတိ,် ေကျာကက်ပ်, အဆ�တ,် Ovary, oviducts, သားအမ်ိ, ေဝ�း

5. ေ�မ & ပ�တသ်ငည်�ိတစ်ေကာင ်[1 st ထ။ွ ၁၈-၂; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၂၀-၂]

ေ�မ��င့ပ်�တသ်ငည်�ိများသညအ်နးီကပ်ဆကစ်ပ်မ���ိသည။် အဓိကကာွြခားချကမ်�ာြမ�ခိ�းများ၌ေြခလကအ်ဂ� ါများ��ိေနြခငး်ြဖစ်သည။်
အတငွး်ပိ�ငး်ကွြဲပားမ�များတငွေ်�မများ၌ကျယြ်ပန ့စ်ာွတိ�းချဲ� �ိ�ငေ်သာအစာ�ပန၊် အဆ�တ ်၁ ခ���င့ဆ်းီမပါပါ
ဆးီအမ်ိ။

က။ နဒိါနး်ပစ�ညး်ကိ�ဖတပ်ါ။

ခ။ ထန်ိးသမ်ိးထား : ေ�မ; ြပငပ်ခ��ာေဗဒ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 18,12; ။ 2 nd ။ သေဘ�ာသဖနး် 20,12 & HO)

- ေနရာချ�ပီးေဖာ်ထ�တပ်ါ - ေခါငး်၊ ပါးစပ်၊ မျကစ်၊ိ ��ာေခါငး်၊

ဂ။ ေ�မအ�ိ� းစ� (1 st သေဘ�ာသဖနး် 18,13; ။ 2 nd ။ သေဘ�ာသဖနး် 20.13)

- ေနာကဆ်ံ�းဓာတခ်ွခဲနး်တငွသ်ငေ်လလ့ာခဲေ့သာက�နး်ေနေရေနသတ� ဝါ��စ်ေကာင�်�င့ေ်�မအ�ိ�းစ���င့�် �ငိး်ယ��ပါ

- appendicular အ�ိ�းစ� မ��ိြခငး်ကိ�သတြိပ�ပါ ။

- ေ�မေမး�ိ�း၏ဖဲွ�စညး်ပံ�ကိ�သတြိပ�ပါ။

။ ထန်ိးသမ်ိးထား : ေ�မ; ြပညတ်ငွး်ေရးခ��ာေဗဒ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 18,14 - 18,17, ။ 2 nd ။ သေဘ�ာသဖနး် 20,14 - 20.19)

- ��ာေဖွေတွ� ��ိြခငး်��င့�်�ာေဖွရနလ်မ်း��နအ်တိ�ငး်လိ�ကြ်ခငး် - trachea, အဆ�တ၊် အစာ�ပန်၊ ventricle, atrium,
အစာအမ်ိ, အသညး်, အ�, ေကျာကက်ပ်

6. မိေကျာငး် & မိေကျာငး် [1 st ထ။ွ ၁၈-၃; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၂၀-၃]

က။ နဒိါနး်ပစ�ညး်ကိ�ဖတပ်ါ။

ခ။ မိေကျာငး်ေခါငး်ခံွ (ေပးထားေသာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့�် �ငိး်ယ��ပါ)

- က�နး်ေနေရေနသတ� ဝါများ��င့တ်ာွးသာွးသတ� ဝါအများစ�တငွ ်��ာေခါငး်လမ်းေ�ကာငး် များသညပ်ါးစပ်ထသဲိ�တ့ိ�က�ိ်�ကဖွ်င့ေ်သာ်လညး်အချိ� �သည်
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာမိေကျာငး်အြဖစ်တာွးသာွးသတ� ဝါများ, ��ာေခါငး်ကျမ်းပိ�ဒခ်ွြဲခား ထားတဲ ့အလယတ်န်းအာေခါင ်��ိသည်
ခတံငွး်လိ�ငက်ေန။ သာွး အားလံ�းသည ်conical ြဖစ်ေ�ကာငး်သတြိပ�ပါ ။ တာွးသာွးသတ� ဝါများတငွသ်ာွးများသည်
ဘဝတစ်ေလ�ာကလ်ံ�းအစားထိ�း။
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၂၁

ဂ။ မ�တခ်ျက ်4 Chambers မိေကျာငး်များ၏��လံ�း (1 st သေဘ�ာသဖနး် 18,21; 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 20,21 ။ ) ��င့�်ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါရန၎်ငး်၏��ငိး်ယ��
��င့င် �က�်�လံ�း

7. ��လံ�း plastimount; စိတျ��လံ�း

- က�နး်ေနေရေနသတ� ဝါများ��င့တ်ာွးသာွးသတ� ဝါအများစ�တိ�၏့စိတ�်�လံ�းသညအ်ခနး်သံ�းခနး်��ိသည။်
လကဝဲ်မိ�းလံ�ေလလံ�မ�နအ်မ်ိေဆာင�်�င့တ်စ်ခ�တညး် ventricle အတ�

- တာွးသာွးသတ� ဝါ၏��လံ�းကိ�ငါးများ��င့က်�နး်ေရေနသတ� ဝါများ��င့ ်plastimount ြပသမ���င့�် �ငိး်ယ��ပါ။

-tetrapods ��င့င်ါးများအ�ကားလညပ်တမ်�ပံ�စံ��င့က်ွြဲပားပါသလား။

8. ဦး ေ��ာက ်plastimount; ပျံ� ��ံအ့ာ�ံ�ေ�ကာစနစ်

- လပ်ိ၏ ဦး ေ��ာကက်ိ� plastimount မျက�်�ာြပင�်�ိြပာ��င့ဖ်ားတိ�၏့ ဦး ေ��ာက�်�င့�် �ငိး်ယ��ပါ။
ြခားနားချကမ်ျားကဘာလ။ဲ

သ��ပ်ြပများ:
•ကိ�ယစ်ားြပ�ေသာတာွးသာွးသတ� ဝါများ - ��ပ်ပံ�များတငွြ်ပသထားေသာတရိိစ�ာနမ်ျား၏အတနး်ကိ�ခွြဲခားသြိမင�်ိ�ငြ်ခငး်

��င့ထ်နိး်သမ်ိးခဲသ့ည်
• Amniotic Egg - amniotic ဥ ၏အေထေွထ ွstrrucutre သတြိပ�ပါ ။ အမည�်�င့ေ်ဖာ်ြပရန�်ိ�ငပ်ါ

ေလး extraembryonic အေြမ�းပါး ၏အေထေွထလွ�ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ� ။ ဒအီမျိ�းအစားရဲအ့ားသာချကက်ဘာလဲ
ငါး��င့က်�နး်ေနေရေနသတ� ဝါများမ�ထ�တလ်�ပ်သည့ဥ်၏ဥ။

မ�တစ်�စာအ�ပ်အ�ကြံပ�ချကမ်ျား:
→ကျမတိ�ရဲ့အ့ဓိကေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါအတနး်တစ်ခ�ချငး်စီကိ�ေလလ့ာရငး်နဲဖဲွ့�စညး်ပံ�၊

စနစ်များ၏တစ် ဦး ချငး်စီ။ က��်�ပ်တိ�သ့ညအ်လယွဆ်ံ�းနညး်ြဖင့တ်ိ�းတကသ်ည�်�င့အ်မ�မညသ်ည့ေ်ြပာငး်လမဲ�များြဖစ်ေပ�ေနသနညး်
ပိ�မိ���ပ်ေထးွေသာအတနး်များ?

→ဤေြပာငး်လမဲ�များအတကွမ်ညသ်ည့အ်ားသာချကမ်ျားကိ�သငြ်မငပ်ါသလ။ဲ
→မညသ်ည့အ်ဂ� ါရပ်များသညတ်ရိစ�ာန၏်အထ�းေနထိ�ငမ်�ပံ�စံ��င့မ်ညသ်ည့က်ိ�ယစ်ားြပ�မ�အတကွအ်ထ�းြပ�အထ�းြပ�များြဖစ်သည်

ေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါအတနး်တငွပ်ထမ ဦး ဆံ�းေပ�ထကွလ်ာသည့ဆ်င့က်ြဲဖစ်စ�တိ�းတကမ်�လား။

စာမျက�်�ာ ၁၂၂

Chordata V ကိ�
Subphylum Vertebrata

အတန်း: Aves

(စမစ ်& Schenk, Birds ဂိမ်း (1 st အခန်း 19; 2 �ကမ်ိေြမာက ်အခန်း 21)

အမျိ�းအစား:
အတန်း: Aves (င�ကမ်ျား)

- ေသးွထကွသ်ယံိ�; ပိ�မိ�ြမင့မ်ားဇီဝြဖစ်စ�မ���နး်
- specoral ပျံသနး်ဘိ�အ့ေတာငပံ်သိ� ့ြပ�ြပငထ်ားေသာ appendaged



24/07/2021

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 93/103

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၂၂

- အဖသညက်ိ�ယခ်��ာမျက�်�ာြပငအ်များစ�၏အေ�ကးခွမံျားကိ�အစားထိ�းသည်- အငအ်ားကိ�ထနိး်သမ်ိးထားစ�အ�ိ�းများကိ�ေလ�ာခ့ျ၊ ဆနွး်��င့အ်ေရာအေ��ာများကိ�အေလးချိနေ်လ�ာခ့ျရန်
- အသက�်��လမ်းေ�ကာငး်စနစ်ကျယြ်ပန ့ေ်သာေလအတိမ်ျား��င့အ်တ�အကိ�ငး်
- ကာွဟမ�၊ ဥဥ

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

1. နဒိါနး်ပစ�ညး်ကိ�ဖတပ်ါ။

2. ခိ�အ�ိ� းစ�, misc ။ င�ကခံွ်များ၊ အ�ိ�းစနစ် (1 st သေဘ�ာသဖနး် 19,3; ။ 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 21,4 ။ )

- ေအာကပ်ါအ�ိ�းများကိ�ခွြဲခားသ�ိိ�ငမ်ည ်- axial အ�ိ�းစ� ၊ ဦး ေခါငး်ခံွ၊ ေကျာ�ိ� း��ိသတ� ဝါေကာ်လ၊ံ နံ�ိ� း၊ sternum၊
ေကျာ�ိ� း, sternum, Keel, synsacrum, appendicular အ�ိ�းစ�, pectoral ခါးပန်း, clavicles,
အ�ိ�း, humerus, အချငး်ဝက,် ulna, carpals, metacarpals , တငပ်ါးဆံ�တငွး်ခါးပန်း, ေပါ�ိ� း,
tibiotarsus , tarsometararsus , phalanges

3. ထန်ိးသမ်ိးထား: ခိ� & ေလလ့ာမ�အေရခံွ; ြပငပ်ခ��ာေဗဒ HO
က။ ေအာကပ်ါအေဆာကအ် ဦ များကိ���ာေဖွရနေ်ထာကပံ်ေ့ပးေသာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များကိ�အသံ�းြပ�ပါ။ ေမာက၊် မျကလ်ံ�း၊ ေငေွတာငး်ခံလ�ာ၊ ��ာေခါငး်၊ နား၊ လည

မ�လတန်း, ဒ�တယိ, ေပါင,် တာ��  (= Shanks), အေ�ကးခံွ, ေြခေချာငး်, ေြခသညး်, ပိတဆ်ိ� ့, အ�မီး။

ခ။ ြပငပ်အဂ� ါများကိ�အ�ိ�းစနစ်၏ပံ���င့�် �ငိး်ယ��ပါ။

ယငး်ေ�ကာင့ ်-note မ�လတန်း ကေထာကခ်ေံတာငပံ်၏တတယိ segment တစ်ခ�သိ�ပ့�းတွထဲားသည်
metacarpus ��င့ ်secondaries များသည ်ulna မ�ပံပိ့�းေသာဒ�တယိေတာငပံ်အစိတအ်ပိ�ငး် ြဖစ်သည။်

- " ေပါင ်" သည�်ကက၏် "drumstick" ��င့တ်�ည ီေ�ကာငး်ကိ�လညး်သတြိပ�ပါ ။ ေပါငမ်�နသ်ညန်းီသည်
အေမးွအေတာငမ်ျား၏ပံ�ေအာက�်�ိခ��ာကိ�ယရ်န။်

ထိ�အ့ြပငက်��်�ပ်တိ�၏့ "shin" ��င့အ်လ�ပ်လ�ပ်သည့ည်မီ�ေသာ တာ ��စ် သညအ်မ�နတ်ကယပ်င ်homologous ြဖစ်သည်
ငါတိ�ေ့ြခသိ�၎့ငး်၊

- အ�ိ�းအများစ�သညအ်ထ�းသြဖင့ ်ဦး ေခါငး်ခွအံ�ိ�းများမ�ာပါးလ�ာ�ပီးပိ�မိ�ေပါပ့ါးေသာ်လညး်ခိ�ငမ်ာသည။် အများ�ကးီ
အတ�တ�ဖျ�းေန�ကသည။် ပငစ်ညေ်ကျာ�ိ�းအများစ�သညေ်ြပာငး်လယွြ်ပငလ်ယွက်ိ�ခငွ့ြ်ပ�ြခငး်ထကတ်ငး်ကျပ်သည်
က�နေ်တာ်တိ�ရဲ့က့ိ�ယပိ်�ငေ်ကျာ�ိ�း��ိသည။် သိ�ေ့သာ်လညပ်ငး်၏ေကျာ�ိ�းသညအ်လနွေ်ြပာငး်လယွြ်ပငလ်ယွြ်ဖစ်သည်
ဦး ေခါငး်လ�ပ်��ားမ�ပိ�မိ�လတွလ်ပ်ခငွ့။်

စာမျက�်�ာ ၁၂၃

4. ထန်ိးသမ်ိးထား: ခိ�; internal ခ��ာေဗဒ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 19.4 - 19,6; ။ 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 21,9 - 21,11 ။ )

- သင၏်ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲတငွေ်ဖာ်ြပထားေသာခွစိဲတမ်�လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များကိ�လိ�ကန်ာပါ။ ေဆးွေ�းွမ�ကိ�ဖတ�်ပီး��ာပါ
ပါးစပ်၊ လ�ာ၊ အစာ�ပန်၊ ေကာကပဲ်သးီ��၊ံ ဝကြ်ခံ၊ အ�သမ်ိ၊ အသညး်၊ ပန်ကရိယ၊
syrinx, အဆ�တ,် ေလး အခန်းေပါငး် ��လံ�း, aorta, သာလန်ွ & ယ�တည်ံ့ vena cava , id idneys,
ureters, ေဝ�းေစ,့ Ovary

အပိ�ေဆာငး်သတငး်အချကအ်လကမ်ျားအတကွေ်အာကေ်ဖာ်ြပပါေဖာ်ြပချကက်ိ�ဖတပ်ါ:

အဆိ�ပါအသက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာစနစ်မ�ာစတင ်ြပငပ် NARES ယငး်သိ�ဖွ့င့ထ်ားတဲ ့(��ာေခါငး်) ��ာေခါငး်
လမ်းခရီး ။ ဒေီလကေန pharynx သိ�မ့ဟ�တလ်ညေ်ချာငး် intoရိယာသိ� ့ြဖတသ်နး် ပါတယ။် ၏ေအာကဆ်ံ�းမ�ာ
အဆိ�ပါ pharnx အစာေြခစနစ်ကအသက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာစနစ်ကေနခွထဲ�တ။်

ေလဟာ glottis ကိ�ြဖတ�်ပီး trachea ထကဲိ�ေရာကသ်ာွးတယ ်။ င�ကမ်ျားတငွအ်သအံိ�းသိ�မ့ဟ�တအ်သေံသတ� ာမ��ိပါ။ �ံ�
trachea ��စ်ခ� bronchi သိ�ခ့ွထဲကွြ်ခငး်မြပ�မီ syrinx ဟ�ေခ�တငွတ်စ်ခ�တိ�းချဲ� �ကကသ်ားareaရိယာ ြဖစ်ပါတယ။်
အဆိ�ပါ syrinx ေသာင�ကမ်ျားအတကွအ်သြံဖင့ ်box ရဲရ့ာအရပ်ကိ��ကာ��င့၎်ငး်တိ�၏့ပံ�မ�နထ်�တလ်�ပ်ရနက်�ညေီပးသည်
အသ။ံ အဆိ�ပါ bronchi ေသးငယတ်ဲေ့လ�ပနထ်ား��ိေရး၏ ညာဘက�်�င့ဘ်ယဘ်က ်အဆ�တ ်ထသဲိ�ဝ့င်
ေခ�ေတာ်မ� parabronchi ရာမ� ေလထ�ေသးွေ�ကာမ�ငက်ေလးများ၏ �ျဌာနခ�။ဲ ဒဒီဇိီ�ငး်ကအများ�ကးီဖနတ်းီေပးပါတယ်
က�နး်ေနေရေနသတ� ဝါများသိ�မ့ဟ�တတ်ာွးသာွးသတ� ဝါများအဆ�တတ်ငွေ်တွ�ရသည့မ်ျက�်�ာြပငထ်ကပိ်�မိ��ကးီမားသည့အ်သက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာဖလ�
ဒါဟာဓာတေ်ငွ�ဖလ�ယအ်မ�နတ်ကယြ်ဖစ်ေပ�ဘယမ်�ာေလထ�ဆခံျညမ်�ငေ်သးွေ�ကာ၌တည�်�ိ၏။ အဆ�တ၏်ပါးလ�ာေသာအပိ�ငး်အစအချပ်
ခ�တ�်�င့ ်parabronchi ��င့ေ်လေ�ကာငး်ဆခံျညမ်�ငေ်သးွေ�ကာကိ��ကည့�်�ရနန်ယပ်ယခ်ွစိဲတဖိ်�ေ့အာကမ်�ာ�ကည့�်�ပါ။ In
င�ကမ်ျား၊ ေလအတိမ်ျားအားလံ�းသည ်အဆ�တက်ိ� ြဖတ၍် အစကအ်ေြပာကမ်ျားစာွကိ�ယ�ေဆာငသ်ာွးသည်
ခ��ာကိ�ယလ်ိ�ငေ်ခါငး် သားအမ်ိေခါငး်ကငဆ်ာ, ရငသ်ားကငဆ်ာ (��စ်ခ� အားလံ�းအတကွ ်, ေ�� � ��င့ ်posterior 2) ��င့ ်ခွြဲခားသတမ်�တဖိ်� ့�က�ိးစားပါ
ဝမ်းဗိ�ကေ်လထ�အတိမ်ျား ။ တစ်ဦးက nonmuscular ေြမ�း ဟာခွြဲခား thorax မ� ဝမ်းဗိ�က ်ေပမယ့်
အဆ�တ၏်ေလဝငေ်လထကွက်ေနအြခားေလထ�အတိ၏်ချံ� � ြခငး်��င့တ်ိ�းချဲ� ြခငး်ြဖင့ေ်အာငြ်မငသ်ည်
အဆိ�ပါ sternum ��င့န်�ိံ� း၏လ�ပ်��ားမ�များ။

င�ကတ်ိ�သ့ညခ်���စ်, ေလး Chambers ��လံ�း လံ�းဝ��စ်ခ���င့အ်တ�ဖံွ� �ဖိ�း�ပီးြဖစ်ပါတယ ်atria ��င့သ်းီြခား��စ်ခ�
ventricles ။ ��လံ�းသည�်�စ်မျိ�းစလံ�းမ�တစ်ဆင့ေ်သးွကိ�စ�ပ်ေပးေသာ��စ်ဆပန ့ြ်ဖစ်သည်
သးီြခားေသးွစီးဆငး်မ�, အဆ�တဆ်ားကစ ်��င့ ်စနစတ်ကျဆားကစ ်။ ထမဲ�ာ
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အဆ�တ ်circuit ကိ�, ေသးွ သည ်အဆ�တေ်သးွလ�တေ်�ကာ မ�တဆင့ ်ညာဘက ်ventricle ထကွခ်ာွြခငး် ��င့သ်ာွးသည်
အဆိ�ပါ အဆ�တ ်။ ေသးွသညအ်ဆ�တတ်ငွေ်အာကစီ်ဂျငဓ်ာတြ်ပ��ပီးသည�်�င့၎်ငး်သည�်�လံ�းသိ� ့ြပနလ်ညေ်ရာက�်�ိသာွးသည။်
အဆိ�ပါ မိ�းလံ�ေလလံ�မ�န်အမ်ိေဆာငက်ျန်ရစ ်သည့မ်�တဆင့ ်အဆ�တေ်သးွြပန်ေ�ကာ ။ ေသးွကိ�စ�ပ်ယ�သည�်�င့တ်�ပိ�ငန်ကေ်သးွလညပ်တမ်�စနစ်စတငသ်ည
မ� လကဝဲ် ventricle ယငး်အထကဲ aorta ခ��ာကိ�ယ၏်ကျနရ်န။် စနစ်တကျေသာအေသးွသည ်ညာဘကသ်ိ� ့ ြပနသ်ာွးသည်
မိ�းလံ�ေလလံ�မ�န်အမ်ိေဆာင ်၏လမ်းြဖင့ ်သာလန်ွ ��င့ ်ယ�တည်ံ့ vena cava အ ။

5. ဆငတ်�တဲအ့ေမွးအေတာင ်& ေလလ့ာမ�အေရခံွ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 19,7; ။ 2 nd ။ သေဘ�ာသဖနး် 20.12)

ေပးထားေသာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့ပ်စ�ညး်များေပ�တငွေ်အာကပ်ါအေမးွအမျိ�းအစားများကိ�ခွြဲခားသတမ်�တပ်ါ ။
အေမွးအေတာင,် semiplums ချ

- ဝကအ်� ၊ �ိ� း (= rachis)၊ သ��ာေကျာကတ်န်း၊

6. ��တသ်းီ��င့�်ိ�တ့ိ�ကေ်က�းေရးအမျိ�းအစား; အမျိ�းမျိ�းေသာနမ�နာ & သ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ

ရ��ိ�ိ�ငသ်ည့န်မ�နာများ၏အစာေက�းမ� ဦး စားေပးဆံ�းြဖတရ်နရ်��ိ�ိ�ငသ်ည့က်နိး်ဂဏနး်များကိ�အသံ�းြပ�ြခငး်။

င�ကတ်စ်ေကာငသ်ည၎်ငး်၏��တသ်းီ၏အရွယအ်စား��င့ပံ်�သဏ္on◌ာနေ်ပ� မ�တည၍် မညသ်ိ�စ့ားသညက်ိ�ဆံ�းြဖတရ်နမ်ညမ်�လယွက်�သနညး်။

စာမျက�်�ာ ၁၂၄

7. ဆလိ�က ်: င�ကအ်ေရြပား, စက� န ့။်

- epidermis ��င့ ်dermis ကိ���ာပါ။

- အေမးွသည ်epidermal (သိ�)့ အေရြပားဖဲွ�စညး်မ�လား။ ပိ��ပီးနးီနးီကပ်ကပ်ေနတဲင့ါး၏အေ�ကးခွ�ံ �င့ဆ်ကစ်ပ်ေသာသိ�မ့ဟ�တ်
တာွးတတေ်သာတရိစ�ာန၏်ချိနခ်ငွ၊် ဘာေ�ကာင့လ်၊ဲ

၈။ ေကျာ�ိ� း��ိသတ� ဝါ ဦး ေ��ာကထ်ကဲ biosmount

- င�က၏် ဦး ေ��ာက ်ဖဲွ�စညး်ပံ�ကိ� သငေ်လလ့ာခဲေ့သာအြခားေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါအ�ပ်စ�များ��င့�် �ငိး်ယ��ပါ။
ေယဘ�ယျအားြဖင့ ်ဦး ေ��ာကသ်ညအ်ရွယအ်စားေသးငယသ်ည့ေ်ကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများ��င့�် �ငိး်ယ��လ�ငသ်သိသိာသာ�ကးီမားသည်
အစ�လိ�ကအ်ြပံ�လိ�က။်

ဦး ေ��ာက ်၏အရွယအ်စားတိ�းလာြခငး်ကိ�သတြိပ�ပါ ။ ဒတီိ�း၏အများစ�မ�ာ၏အေြပာငး်အလနဲဲ�့ �င့ဆ်ကစ်ပ်ေသာြဖစ်ပါတယ်
အြမငအ်ာ�ံ�လ�ံ�ေဆာ်မ� များ��င့�်� ပ်ေထးွေသာ ဗီဇအြပ�အမ�များ အထ�းသြဖင့ဆ်ကစ်ပ်သ�များ၏ ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�
မျိ�းပာွး။ အဆိ�ပါကျယဝ်နး် မ�န်ဘလီ�းေပ�၌��ိေသာအေြမ�း အြမငအ်ာ�ံ�၏အဓိပ�ာယက်ိ�၏တိ�းလာအေရးပါမ�ကိ�ထငဟ်ပ်။
အဆိ�ပါ cerebellum ေသာင�ကမ်ျားအတကွ�်ကးီမားေသာ��င့ေ်ကာငး်စာွဖံွ� �ဖိ�း�ပီးသည�်�င့၎်ငး်တိ�၏့ပျံသနး်�ိ�ငစ်မ်ွး��င့ဆ်ကစ်ပ်
ပျံသနး်ပါဝငျေသာ�ကကသ်ားများည��ိ �ငိး်။

သ��ပ်ြပများ:
•ေလယာ�၊ အေမးွများ��င့စ်မ်ွးအငသ်ံ�းစွဲမ�
•င�ကအ်သက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာစနစ်
•င�ကက်�လားအ�တေ်ြခေထာကအ်�ိ�း၏အပိ�ငး် - ��ငိး်ယ���ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါအ�ိ�း��င့�် �ငိး်ယ��လ�ငမ်�တစ်�သပ်ိသညး်ဆ

မ�တစ်�စာအ�ပ်အ�ကြံပ�ချကမ်ျား:
→အြခားေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါအတနး်ကိ�ယစ်ားလ�ယမ်ျား��င့�် �ငိး်ယ��ပါ

အ�ိ�းစနစ်များ
��လံ�း��င့ေ်သးွလညပ်တမ်�စနစ်
ဦး ေ��ာက�်�င့အ်ာ�ံ�ေ�ကာစနစ်��င့အ်ာ�ံ�

→င�ကမ်ျားကိ�ပျံသနး်ခငွ့ြ်ပ�ရာတငွမ်ညသ်ည့ခ်��ာေဗဒဆိ�ငရ်ာြပ�ြပငေ်ြပာငး်လမဲ�သညအ်ေရးအ�ကးီဆံ�းလ။ဲ
င�ကမ်ျားသညတ်ာွးသာွးသတ� ဝါများ��င့မ်ညမ်�ဆငတ်�သည၊် တ�ညမီ�တစ်ခ�ြမငသ်လား

စနွ ့်ပစြ်ခငး်:

ချိ�းကိ�ေရပံ�းထ ဲြပန်ပိ�ပ့ါ။ စနွ ့်ပစမ်ထားပါနဲ ့
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၂၅

Phylum Chordata VI ကိ�
Subphylum Vertebrata

အတန်း: �ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါ
(စမစ ်& Schenk, �ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ (1 st အခန်း 20; 2 �ကမ်ိေြမာက ်အခန်း 22)

အမျိ�းအစား:
Class �ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ (�ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ)

- mammary ဂလငး်များ
��လံ�းသားေလးခ�
-muscular ေြမ�း
-Homeothermy
epidermis မ�ရ��ိေသာဆပံင်
- ေြခသညး်၊ လကသ်ညး်များ၊
- ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�ကာလအတငွး်မိခင�်�င့ရ်ငေ်သးွငယပ်�းတွမဲ���င့က်ွြဲပားြခငး်

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ:

1. နဒိါနး်ပစ�ညး်ကိ�ဖတပ်ါ။

2. slide : �ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါရဲအ့ေမးွအေရ၊ ေမာ်ဒယ ်၊ �ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများအေရြပား

- အေရြပား၏ဆလိ�က�်�င့ပံ်�စံကိ�ေလလ့ာ�ပီးေပးထားေသာသ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ��င့�် �ငိး်ယ��ပါ။ သ ိ- epidermis ၊
အေရြပား , stratum corneum , ဆပံင ်follicles , ဆပံင�ိ်� း , ဆဂီလငး် , ေခ�းဂလငး် , arrector pili
�ကကသ်ား

ရ��ိ�ိ�ငသ်ည့�်ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါသားနမ�နာများကိ�ေလလ့ာရန�်�င့သ်င၏်ပံ�သဏ္diagram◌ာနက်ိ�အသံ�းြပ�ရနသ်င၏်မိ�ကခ်�ိ�စက�ပ်ကိ�သံ�းပါ။

�ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများဆပံင၏်ြပ�ြပငမ်မ်ွးမံမ�များ

က။ Misc ။ ချိ���င့ေ်ကျာက့ငွး်

- ဦး ချိ���င့ခ်ျိ���စ်ေကာငက်ိ�ေလလ့ာ�ပီးခွြဲခားပါ။ ဦး ချိ� များသညအ်များအားြဖင့ခ်ါွြဖင့ထ်�တလ်�ပ်�ကသည်
တရိိစ�ာနမ်ျား��င့တ်ရိိစ�ာနမ်ျားဘဝတစ်ေလ�ာကလ်ံ�းအ�ိ�း၏အမာခပံတပ်တလ်ည�်ကးီထာွး။ မာေကျာ�ပီးချိ�သာေသာအလ�ာ
အဆိ�ပါအသညး်အမာခ ံပတျဝ�ျး က�ငျဏ�ေအာကမ်�ာြမငေ်သာဆပံငမ်� homologous ြဖစ်ပါတယ။် In
ဆ�ျ�က�ငျဘသည ်သမငခ်ျိ� စသညတ်ိ�က့ိ�သမင,် ဆတ ်Carib ၏အ�ိ�း၏လ�ပ်ေန�ကသည။် သ�တိ�ပ့ထမ ဦး ဆံ�းစတငအ်ြဖစ်
သ�တိ�ေ့ခ� "fuzzy" သိ�မ့ဟ�တအ်ေမးွအေရြပားအေပ�ယအံလ�ာများ��င့ဖံ်�းလ�မ်းလျက�်�ိသည�်ကးီထာွးလာ ကတ� ပီါ , အရာ
ေနာကဆ်ံ�းေတာေ့ဝးကျသာွးသည။် ကျိ�ငး်ေကာငမ်ျားကိ���စ်စ�သနွး်ေလာငး်�ပီးြပနလ်ညစိ်�ကပ်ျိ�းသည။် သ�တိ�က့မ� homologous မ��ိ�ကေပ
အထက ်keratinized ဦး ချိ�။

ခ။ ထန်ိးသမ်ိးထား armadillo

- Armadillo ၏ အကာအကယွေ်ပးသည့ေ်ြပာငး်လယွြ်ပငလ်ယွေ်သာ carapace ��င့ ်scutes များကိ� fused hairs များမ�ဖဲွ�စညး်ထားသည။်

ဂ။ porcupine quills

စာမျက�်�ာ ၁၂၆

-Porcupines ��င့ ်Hedgehog ကိ�ေခ�ထ�ခ�နထ်ကဆ်ပံငတ်ိ� quills သ�တိ�က့ာကယွေ်ရးအတကွအ်သံ�းြပ�ပါတယ။် စ�တငွ်
အဆိ�ပါ porcupine ၎ငး်၏ Quills "�ိ�ကက်�း" လိ�မ့ရပါဘ�း, သ�တိ�ထ့မဲ�ာထည့သ်ငွး်တစ်ချိနက်အလယွတ်က�ချိ�း�ကဘ�း
တိ�ကခ်ိ�ကသ်�။

4. အ�ိ�းစနစ်

က။ လ� ့ & ေ�ကာငအ်�ိ� းစ� (1 st သေဘ�ာသဖနး် 20,3; ။ 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 22,3 ။ )

-Know: axial အ�ိ�းစ�၊ ဦး ေခါငး်ခံွ၊ ေကျာ�ိ� း၊ နံ�ိ� း၊ sternum၊
ခါးပတ,် ပခံ�းဓါး, clavicle, humerous, အချငး်ဝက,် Ulna, carpals, metacarpals,
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phalanges, တငပ်ါးဆံ�တငွး်ခါးပန်း, ေပါငျ�ိ� း, tibia, fibula, tarsals, metatarsals, phalanges

ခ။ လငး်�ိ�အ့�ိ� းစ�

- လငး်�ိ�၏့သငွြ်ပင၏်အ�ိ�းများကိ�ခွြဲခားသတမ်�တ�်ပီး၎ငး်တိ�အ့ားမညက်ဲသ့ိ� ့ြပ�ြပငထ်ားသညက်ိ�သတြိပ�ပါ
ေတာငပံ်များအတကွေ်ထာကခ်မံ�ဖဲွ�စညး်ရန။်

လငး်�ိ�ေ့တာငပံ်၏အ�ိ�းဖဲွ�စညး်ပံ�ကိ�င�က၏်ဖဲွ�စညး်ပံ���င့�် �ငိး်ယ��ပါ။

ဂ။ မ�ဲအ့�ိ� းစ�

�ကက၊် လ���င့လ်ငး်�ိ�တ့ိ�၏့အသငွသ်ဏ္fore◌ာန၏်ဖဲွ�စညး်ပံ���င့�် �ငိး်ယ��ပါ။ မ�ဲ ့
အစားအစာ��ာေဖွရနေ်ြမေအာကဥ်မငမ်ျားကိ�တ�းေဖာ်�ကသည်

- အ�ိ�းများကိ�ခွြဲခားသြိမင�်ိ�င�်ပီးတ�းြခငး်အတကွြ်ပ�ြပငေ်ြပာငး်လမဲ�များကိ�သတြိပ�ပါ။

။ ဦး ေခါငး်ခံွအမျိ�းမျိ�း၊ အလယတ်နး်အာေခါင်

- maxilla အ�ိ�း ၏အ �ိ� း တိ�းပာွးမ�သည ်�ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ အတကွ ်ဒ�တယိအာေခါင ်ြဖစ်ေပ�ေစသည ်ကိ�သတြိပ�ပါ
ေသာ ခံတငွး် ကေန ��ာေခါငး်ကျမ်းပိ�ဒ ်ခွြဲခား ။ ၎ငး်ကအသက�်��ြခငး်ကိ�ပိ�မိ�ထေိရာကေ်စသည်
ေအာကစီ်ဂျငမ်ျားများလိ�အပ်ေသာဤ warmblooded တရိိစ�ာနမ်ျားအတကွ။်

-sused ဦး ေခါငး်ခွမံျားတငွ�်�ာေခါငး်အေခါငး်ေပါက�်�င့�် �ငိး်ယ��ပါက ဦး ေ��ာကအ်ေခါငး်ေပါက�်�င့�် �ငိး်ယ��ပါ။ ဒါအ့ြပင်
ေမျာကဝံ်များ��ိ ဦး ေ��ာကအ်ေခါငး်ေပါက၏်အရွယအ်စားသသိသိာသာေြပာငး်လမဲ�ကိ�သတြိပ�ပါ
��ာေခါငး်လိ�င�်�င့�် �ငိး်ယ��ပါ

- က�နး်ေနေရေနသတ� ဝါများ၊ တာွးသာွးသတ� ဝါများ၊ င�ကမ်ျားမ� ဦး ေခါငး်ခွမံျား��င့�် �ငိး်ယ��ပါ။

င။ malleus, incus, stapes; နားအ�ိ�း

- �ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများတငွန်ား�ကားအာ�ံ�သည ်နားရွက ်သံ�းခ���ိေနြခငး်ေ�ကာင့ေ်ကာငး်စာွဖံွ� �ဖိ�း�ပီးြဖစ်သည်
ossicles အဆိ�ပါ malleus (တ�), incus (ေပ) ��င့ ်stapes အစားကိ�ယ့တ်ဦးတညး်၏ (နငး်ကငွး်), ပ�
က�နး်ေနေရေနသတ� ဝါများ, တာွးသာွးသတ� ဝါ��င့င် �ကမ်ျားအတကွဘ်ံ� columella (ထိ� stape မ� homologous) ။ ဤေရွ�ကား
တာွးသာွးသတ� ဝါများတငွေ်တွ�ရေသာအပိ�ေမး�ိ�းအ�ိ�းများမ�အပိ�နား�ကပ်အ�ိ�းများထကွေ်ပ�လာသည။်

f ။ �ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါငယေ်တ ွpeinis အ�ိ�း

ဆ။ �ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ လိ�ကေ်လျာညေီထြွဖစ်ေအာငအ်စာေက�း
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- င�က�်�တသ်းီကိ��ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါအမျိ�းမျိ�းအတကွြ်ပ�ြပငထ်ားသကဲသ့ိ��့ ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ၏သာွးများလညး်��ိသည်
အမျိ�းမျိ�းေသာအစားအစာအမျိ�းအစားများများအတကွြ်ပ�ြပငမ်မ်ွးမံ။

အသားစား �ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများသညမ်ျားေသာအားြဖင့ခ်�တြ်ဖတ�်ိ�ငသ်ည့သ်ားေကာငမ်ျား၊
အသားဝါးကိ�က�ညရီနအ်သား��င့အ်ပိ�ငး်အစများ။

အ များအားြဖင့ ်Herbivores တငွေ်ခွး ငယမ်ျား (သိ�)့ ေခးွများမပါ��ိဘခဲွစိဲတထ်ားသ�များ��င့က်ျယြ်ပန ့ေ်သာြပားများ��ိသည်
မျိ�ချမတိ�ငမီ်ခကခ်တဲဲစ့က�ံ်�ဖိ�ငဘ်ာ�ကတိခ်ွြဲခငး်များအတကွ ်premolars ��င့အ်သံာွး။

Omnivores ၏ သာွးများသည�်ိ�တ့ိ�ကေ်က�းေသာ��စ်မျိ�းစလံ�း၏ဝိေသသလက�ဏာများကိ�ေဖာ်ြပသည။်

အမျိ�းမျိ�းေသာေခါငး်ခွထံမဲ�ာအသံာွး -Observe ��င့တ်ရိိစ�ာနတ်စ်ဦးြဖစ်ပါတယ�်�ိမ��ိဆံ�းြဖတရ်န ် အသားစား (က
အသားစားချငေ်သာသ�၏ပ), တစ်ဦး herbivore (အပငတ်စ်ပငစ်ားချငေ်သာသ�၏ပ) သိ�မ့ဟ�တတ်စ်ဦး အစံ�စားသတ� ဝါများ (စား��စ်ဦးစလံ�းပင�်�င့တ်ရိိစ�ာ

5. အဆိ�ပါသေ��သားဝက ်[1 st ထ ွ20-2; ၂ �ကမ်ိေြမာက ်၂၂-၂]

က။ ထန်ိးသမ်ိးထား : သေ��သားဝက;် ြပငပ်ခ��ာေဗဒ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 20,4; 2 ။ �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 22,4 ။ ):

ေအာကပ်ါဖဲွ�စညး်ပံ�များ - ဦး ေခါငး်၊ ပငစ်ည၊် ရငေ်ခါငး်၊ ဝမ်းဗိ�က၊်
ပါးစပ်၊ မျကစ်၊ိ နား၊ ��ာေခါငး်၊ ��ာေခါငး်များ၊
vibrissae, လညပ်ငး်, umbilical �က�ိး, mammae, urogenital ဖွင့လ်�စ,် လငိအ်ဂ� ါ papillae (အမျိ�းသမီး),
ကပ်ပယအ်တိ ်(အထးီ)

ခ။ ထန်ိးသမ်ိးထား : သေ��သားဝက;် internal ခ��ာေဗဒ (1 st သေဘ�ာသဖနး် 20,7 - 20,19, ။ 2 �ကမ်ိေြမာက ်သေဘ�ာသဖနး် 22.8 - 22,18 ။ )

- �ကကသ်ားများကိ�ေလလ့ာရနဝ်ကက်ိ�အသားမေပးပါ။ ြပညတ်ငွး်ခ��ာေဗဒအဘိ�ခ့ွစိဲတလ်ိ�ကန်ာပါ
သင့ရဲ်လ့ကစ်ွဲအတကွ�်�န�်ကားချက။်
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- ပါးစပ်ေထာင့သ်ိ�ခ့�တြ်ဖတရ်နအ်�ိ�းြဖတစ်ကမ်ျား (ဦး ေရြပားမဟ�တ)် ကိ�အသံ�းြပ�ပါ။
-Digestive System (အများအားြဖင့)် သာွး၊ တ ံေတးွ ဂလငး်၊

pharynx, thymus ဂလငး်, အစာ�ပန်, thoracic လိ�င,် peritoneal လိ�င,် အသညး်,
အ�မ�ကးီ၊ အစာအမ်ိ၊ ပန်ကရိယ၊ အ�သမ်ိ (duodenum အပါအဝင)်၊
အ�မ�ကးီ (caecum, colon)

အဆ�တ၊် အဆ�ပ်၊ alveoli - အဆာေြပစနစ်။

-Muscular System: skip

-Urogenital System: ေကျာကက်ပ်၊ Ureter ၊ ဆးီအမ်ိ၊ Urethra၊ Ovary၊ သားအမ်ိ၊
Papilla, ေဝ�းေစ,့ de deferens, လငိတ်ံ

- ��လံ�းေသးွေ�ကာ စနစ်: pericardial အ ေခါငး် ေပါက၊် ��လံ�း၊ ၄ ခန်းပါေသာ��လံ�း၊ atrium၊ ventricles, valves၊
အဆ�တေ်သးွလ�တေ်�ကာ, aorta, vena cava, အဆ�တ ်circuit ကိ�, စနစတ်ကျ circuit ကိ�

6. အေထေွထ�ွိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါတစ်သ��းများ��င့က်ိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါ

က။ ဆလိ�က ်: �ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါအဆ�တ,် စက� န ့်

စာမျက�်�ာ ၁၂၈

- �ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါအဆ�တသ်ညေ်ကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများတငွအ်ထေိရာကဆ်ံ�းြဖစ်သည။် သနး်ေပါငး်များစာွဏ� sacs ေခ�
alveoli ဓာတေ်ငွ�လလဲ�ယြ်ခငး်အတကွ�်ကးီမားေသာမျက�်�ာြပငရိ်ယာထ�တလ်�ပ်ရနေ်ပါငး်စပ်။

ခ။ ထန်ိးသမ်ိးထား : �ာွးမ��လံ�း

- �ကးီမားေသာအရွယအ်စား��ိေသာ�ာွး၏��လံ�းသည ်atria, ventri cles, AV တိ�က့ိ���ာေဖွရနလ်ယွက်�ေအာငြ်ပ�လ�ပ်သင့သ်ည်
အဆိ��့�ငမ်ျား၊ အဆ�တေ်သးွလ�တေ်�ကာများ၊ အဆ�တေ်သးွလ�တေ်�ကာများ၊ အဆ�တေ်သးွြပန်ေ�ကာများ၊

ဂ။ ေကျာ�ိ� း��ိသတ� ဝါ��လံ�း plastimount

- အခနး်ငယေ်လးခ�၏��လံ�းသားကိ�အြခားေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများ��င့�် �ငိး်ယ��ပါ
ေတွ� �ပီ

။ ေ�ကာင ်ဦး ေ��ာကအ်ာ�ံ�ေ�ကာစနစ်

- ထနိး်သမ်ိးထားေသာေ�ကာင ်ဦး ေ��ာကအ်ာ�ံ�ေ�ကာစနစ်ကိ�ေလလ့ာ�ပီး ဗဟိ� ��င့ ်အရံပစ�ညး်ကိ� ခွြဲခားပါ
အာ�ံ�ေ�ကာစနစမ်ျား

င။ ေမာ်ဒယ ်: လ� ့ ဦး ေ��ာက်

-Find: cerebrum, cerebellum, ဦးေ��ာကက်ိ� stem, olfactory မီးသးီ, pituitary gland

လ� ့ ဦး ေ��ာကသ်ညအ်ြခား�ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ၏ ဦး ေ��ာက�်�င့မ်ညသ်ိ�က့ာွြခားသနညး်

၇။ လ�သားဆင့က်ြဲဖစစ်�သ��ပ်ြပြခငး်

လ�သား၏အဓိကအဆင့အ်ချိ� �ကိ�ေဖ� ြပြခငး်��င့ေ်ဖာ်ြပြခငး်ပံ�ဥပမာများ��င့ပ်စ�ညး်များ�ကည့�်�ပါ
ဆင့က်ြဲဖစ်စ�။ လ�ခ့��ာကိ�ယအ်တငွး်ြဖစ်ပျကခ်ဲေ့သာအဓိကေြပာငး်လမဲ�အချိ� �ကိ�ေဖာ်ြပ�ိ�ငြ်ခငး်
က�နေ်တာ်တိ�ရဲ့အ့ေစာပိ�ငး်ဆင့က်ြဲဖစ်စ�သမိ�ငး်။

Ardipithecus ramidus (“ Ardi”) [၄.၄ လနွခ်ဲေ့သာ MY က]

ြဖစ်ေကာငး်အများအြပားကွြဲပားမျိ�းစိတ်
အးီအာဖရိက၏ေတာအ�ပ်၌ေန၏
~ ၄ လကမ်၊ အေလးချိနေ်ပါင ်၁၁၀ ေပါင်
��ညလ်ျားေသာလကေ်မာငး်, အတိ�ကအ်ခေံြခေချာငး်��င့အ်တ�တိ�ေတာငး်ေသာေြခေထာက�်�ိခဲပ့ါတယ်
သစ်ပငမ်ျားတငွသ်�တိ�၏့အချိနအ်များစ�ကိ�က�နဆ်ံ�းေစခဲသ့ည;် သစ်ပငမ်ျားတငွင်ယင်ယရွ်ယရွ်ယန်ဲ ့�ကးီြပငး်လာသည်
ဒါေပမယ့အ်လယွတ်က� 2 ေြခေထာကေ်ပ�လမ်းေလ�ာကြ်ခငး်��င့လ်ကန်ကအ်တကွအ်စားအစာသယေ်ဆာင�်ိ�ငဘ်�း
က�နေ်တာ်တိ�က့ိ�မ�ဆငး်သကလ်ာတိ�က�ိ်�ကလ်ိ�ငး်အတကွြ်ဖစ်ေကာငး်ြဖစ်ခဲသ့ည်

Australopithecus sp ။ (ဥပမာ - Lucy) [၄.၂ - ၂.၃ လနွခ်ဲေ့သာ MY က]

လ�သမိျားေသာမျိ�းစိတမ်ျား (ဥပမာ Lucy & Taung Child)၊ အချိ�� မ�ာတိ�က�ိ်�ကမ်ျ�းေ�ကာငး်��င့မ်ကိ�ကည်ပီါ
ငါတိ�က့ိ�ဆငး်သကသ်ည်

4 'အရပ်��ည�်�ည ်~ 50 ေပါင်
ဦး ေ��ာကအ်ရွယအ်စားသသိသိာသာတိ�းတကမ်�မ��ိ; ေခတသ်စ်ေမျာကမ်ျားထကအ်နညး်ငယပိ်��ကးီေသာ ဦး ေ��ာက�်�င့်

ဝံ (အရွယအ်စား��င့�် �ငိး်ယ��ပါက)
အေတာ်ေလးေသးငယတ်ဲေ့ခးွတစ်ေကာင�်�င့ ်incisors
bipedal ေမျာကဝံ်များ
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ပငွ့လ်ငး်ြမကခ်ငး်ြပင၌်ေနထိ�ငခ်ဲ ့(ဥပမာ Lucy & footprints); ေနဆြဲဖစ်ေကာငး်သစ်ပငမ်ျားအတကွအ်ချိနေ်နခဲရ့သည်လမ်းေလ�ာကေ်ြဖာင့မ်တ ်(bipedal) လမ်းေလ�ာက်
→ြမကခ်ငး်ြပင၌်ပိ�မိ�ေကာငး်မနွေ်သာအြမင်
→လကန်ကမ်ျား��င့ရိ်တသ်မ်ိးြခငး်များအတကွလ်ကက်ိ�လတွေ်ပးသည်

စာမျက�်�ာ ၁၂၉

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 129

အေတာ်ေလး��ညလ်ျားေသာလကန်က်

Homo habilis [၂ - ၁.၅ MY]

အေစာဆံ�း "လ�"့ ေကျာကြ်ဖစ်��ပ်�ကငး် (ငါတိ�က့ဲသ့ိ�တ့�ညေီသာအမျိ�းအစား)
အြဖစ်တစ်ချိနတ်ညး်တည�်�ိ Australopithecus, တ�ညတီဲစ့�ိ�ကလ်က�ဏာ၏အစ���ယယ်ာအများအြပား
ေဆမွျိ�း ဦး ေ��ာကအ်ရွယအ်စားအတကွ�်ကးီမားေသာတိ�း
ပိ��ပီး��းညံသ့မ်ိေမွ�ေသာတညေ်ဆာကခ်ဲသ့ည်
ဦး ေ��ာကအ်ရွယအ်စားတိ�းလာအြဖစ်သာွးအရွယအ်စားေလျာန့ညး်သာွးသည်

→များေသာအားြဖင့သ်ကသ်တလ်တွစ်ားေသာအစားအစာြဖစ်သည်
အထးီအြဖစ်�ကးီမားေသာအမျိ�းသမီး ~ 1/2

→အထးီြဖစ်ေကာငး်ဝံလ�ပ်သကဲသ့ိ� ့ harems ��ိခဲပ့ါတယ်
မျိ�း�ိ� းဗီဇအေထာကအ်ထားများအရဘိ�းေဘး“ သားေမးွ” ကိ�သနွး်ေလာငး်ခဲသ့ည။် ငါတိ�က့“ အဝတအ်ချညး်စညး်” ြဖစ်လာတယ်
ကရိိယာတခ�ြဖစ်တယ်

Homo erectus (ဥပမာ။ ပီကငး်လ�သား) [၁.၈ MY - ၃၀,၀၀၀ yrs ago]

Australopithecus ��င့က်ွြဲပားစာွကွြဲပားြခားနားြခငး် → က��်�ပ်တိ� ့ ��င့ ်ပိ�၍ ဆငတ်�သည်
ငါတိ��့ �င့ဆ်ငတ်�အ�ိ�းစ�
က�နေ်တာ်တိ�ရဲ့အ့ရွယအ်စား��င့န်းီစပ်ေသာ ~ 5 'အရပ်��ည�်�ည,် ~ 100 ေပါင;်
အထးီ��င့မိ်နး်မ��စ်ေယာကတ်ညး်ကိ�အလားတ�အရွယအ်စား
အလားတ� stride → Australopithecus ထကပိ်�မိ�ထေိရာက်
ကျယြ်ပန ့သ်ညထ်ကအ်ထ ိAustralopithecus အာဖရိကထကဲေြပာငး်ေ��� ဖိ�→့ပထမဦးဆံ�း hominids
ဦး ေ��ာကအ်ရွယအ်စားသသိသိာသာတိ�းလာြခငး်→ ဦး ေ��ာကအ်တိ ်(700-1100cc) →က��်�ပ်တိ�က့ဲသ့ိ� ့ြပပါ
သ�တိ�၏့ ဦး ေခါငး်ခွသံည�်ကးီမား�ပီး�ကးီမားေသာေမး�ိ�း��င့သ်ာွးများြဖစ်သည။် ေမးေစမ့��ိ
ဂိမ်းေတအွများ�ကးီ၊ ြမကခ်ငး်ြပငေ်တပိွ�များလာ�ပီးဆငေ်တ၊ွ �ကံ့ေတအွသတခ်ခံဲရ့တယ၊်

တစိံ� ့, ဝံ, hippos ��င့g်ရာ babboons
�ိ� း��ငး်ေသာေကျာကသ်ံ�းကရိိယာများကိ�အသံ�းြပ�ခဲသ့ည်
တခါတရံတငွ�်�ံ �ေစးသိ�မ့ဟ�တေ်ချာကက်မ်းပါးများထသဲိ�ဂိ့မ်းကိ�တဆံပ်ိခတသ်ည်
1 st ယ�မီးဘိ�းေဘး; အားလံ�း "ကေနေပးွ 'မတိ�ငမီ်အားလံ�း
ြဖစ်ေကာငး်ကန ့သ်တမိ်န ့ခ်နွး်စမ်ွးရည�်�ိခဲ;့ ေကျာကြ်ဖစ်��ပ်�ကငး်အေထာကအ်ထားက ဦး ေ��ာက၏်ေဒသများေ�ကာငး်ေဖာ်ြပသည်
ဘာသာစကားအတကွတ်ာဝန�်�ိသညလ်နွခ်ဲေ့သာ��စ်ေပါငး် ၅၀၀,၀၀၀ ေကျာ်ကတည�်�ိခဲသ့ည်

Homo floresiensis (“ Hobbit”) [၉၅၀၀၀ - ၁၃,၀၀၀]

မ�ကာေသးမီကအငဒ်ိ�နးီ��ား��ိေဝးလေံခါငသ်ေီသာက�နး်တစ်က�နး်��ိဂ�တစ်ခ�တငွေ်တွ� ��ိခဲသ့ည်
pygmy ဆင ်& Komodo နဂါးတိ��့ �င့အ်တ�ေနထိ�ငခ်ဲသ့ည်
ေြဖာင့မ်တေ်ခ,ွ �ကးီမားေသာေြခမ!
~ ၃.၃ 'အြမင့၊် အေလးချိန ်၅၅ ေပါင်
မျကေ်မ�ာကေ်ခတလ်�သားများထကေ်ြခေထာကပိ်���ညသ်ည်
ေသးငယတ်ဲ ့ဦး ေ��ာက်
မီး��င့က်ရိိယာများကိ�အသံ�းြပ�ခဲသ့ည်
�ကးီမားေသာဂိမ်း→လိ�အပ်ေသာဆကသ်ယွေ်ရး��င့စီ်မံကနိး်ေရးဆွြဲခငး်ကိ�လိ�က�်�ာ
အပ်ိချ် erectus ကေနတိ�က�ိ်�ကေ်ြပာငး်လ�ဲကေပမည်
ေခတသ်စ်လ�သားများသညလ်နွခ်ဲေ့သာ��စ်ေပါငး် ၁၁၀၀၀ ခန ့က်က�နး်သိ�မ့ေရာက�်�ိခဲ�့ကပါ

ဝါသနာေခတသ်စ်လ�သားြမား��ငျ�အြပနအ်လ�န်

Homo neanderthalensis (Neanderthal Man) [၆၀၀,၀၀၀ - ၃၀,၀၀၀]

အဓိကအားြဖင့ဥ်ေရာပ��င့အ်ေ�� �ဘက၊် အဂ�လန�်�င့ဂ်ျာမနမီ�အေစာဆံ�းေကျာကြ်ဖစ်��ပ်�ကငး်
ပိ��ပီးအ�ကးီအကျယတ်ညေ်ဆာကအ်လနွခ်ိ�ငခ်ံ့
မျက�်�ာအနမိ့်၊ ဦး ေခါငး်ခွ၊ံ
ငါတိ�ထ့ကအ်နညး်ငယပိ်��ကးီတဲ ့ဦး ေ��ာကစ်မ်ွးရည်
အသံ�းြပ�တဲက့ရိိယာေတ၊ွ
မသနစ်မ်ွးသ�များကိ�ဂ��စိ�ကခ်ဲသ့ည်
သ�တိ�၏့ေသလနွသ်�များကိ�လကန်ကမ်ျား၊ အစားအစာများ��င့ပ်နး်များြဖင့သ်�ဂ��ဟခ်ဲသ့ည။်

ဆကသ်ယွေ်ရး��င့ယ်�ေကျးမ�ကပိ�အေရး�ကးီလာတယ်

စာမျက�်�ာ ၁၃၀

72,000 - 42,000 yrs လနွခ်ဲတ့ဲ:့ လ�သားများအဝတအ်စားဝတဆ်ငစ်တငခ်ဲသ့ည်

Homo sapiens (Cro Magnons, Modern Humans) [၁၅၀၀၀၀ - လက�်�ိ]

အပ်ိချ် erectus, အပ်ိချ် floresiensis, အပ်ိချ် neanderthalensis & အပ်ိချ် Sapiens ��င့ြ်ဖစ်�ိ�ငသ်ည ်1 သိ�မ့ဟ�တ ်2
��စ်ေပါငး် ၁၀၀၀ ေကျာ်အတငွး်မျိ�းစိတေ်ပါငး်များစာွတည�်�ိသည်

လနွခ်ဲေ့သာ��စ်ေပါငး် ၃၄၀၀၀ ခန ့က် H. erectus & neanderthals သည�်�တတ်ရကေ်ပျာကက်ယွသ်ာွးသည။်
အပ်ိချ် floresiensis ေပျာကဆ်ံ�း ~ 13,000 yrs လနွခ်ဲတ့ဲ့
ငါတိ�ထ့မံ���ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာခ�တစ်ပ်ွအရွယအ်စား
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Neanderthals ထကေ်လျာန့ညး်လနွက်ကဲတဲညေ်ဆာကခ်ဲသ့ည်ဓားများ၊ စနွမ်ျား၊ စိ�မ့ျား၊ ထငွး်ထ�များ၊ လ�မံျား၊
တစ်ခါသံ�းေဆးထိ�းအပ်

ဂ�ပနး်ချီကားများ→ပိ�မိ�ဖံွ� �ဖိ�းေသာဉာဏ၊် စိတ� ဇအေတးွ၊ ပိ�မိ�ပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�

သ��ပ်ြပများ:
•�ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါမျိ�းစိတအ်မျိ�းမျိ�း၏သ��ပ်ေဖာ်ပံ�များ
•�ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများခ��ာေဗဒ။
•ေ�ကာင၏်အတငွး်ပိ�ငး်ခ��ာေဗဒ

စနွ ့်ပစြ်ခငး်:

သေ��သားဝကမ်ျားကိ�မစနွ ့ပ်စ်ပါ��င့၊်

စာမျက�်�ာ ၁၃၁

နာမည:် _________________________________
ေနာကဆ်ံ�းရက:်_____________________

လကေ်တွ�အမ�တ ်၄ အတကွဓ်ာတခဲွ်ခန်းအစရီငခံ်စာ:
Chordates မ� Echinoderms

�ဗဲ Echhinoderms

၁။ ေအာကပ်ါ echinoderm တညေ်ဆာကပံ်�များကိ�ပံ�ဆွပဲါ။

madreporite အေရြပား branchiae pedicellariae bipinnaria

ချဲ�: ________ ချဲ�: ________ ချဲ�: ________ ချဲ�: ________

၂။ ေအာကပ်ါ echinoderm ဖဲွ�စညး်ပံ�ကိ�ေဖာ်ြပပါ။

အစာေြခဂလငး်
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ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၃၁

လ�နာတင ်groove

bursal sacs

ossicles

စမ်းသပ်မ�

3. ၏အတနး်တစ် ဦး ချငး်စီ အတကွ ်�ပန်ေြခမ၏ ဖဲွ�စညး်ပံ���င့ ်function ကိ�အတကွက်ွြဲပားြခားနားမ�ကိ�ေဖာ်ြပပါ
သငဓ်ာတခ်ွခဲနး်တငွေ်လလ့ာေတွ� ��ိေသာ Echinoderms ။

စာမျက�်�ာ ၁၃၂

၂ ။ Chaetognatha & Hemichordata

၄။ plankton နမ�နာများမ�ြမ�ား - တေီကာငတ်စ်ခ�ကိ�ပံ�ဆွ။ဲ သင့ေ်လျာ်စာွတဆံပ်ိကပ်ပါ။

၅။ Hemichordate ၏ထ�းြခားေသာလက�ဏာများကိ� chordates များကမ�ေဝသည။်

၃ ။ Chordates

6. Chordates ၏အာ�ံ�ေ�ကာ��င့ေ်သးွလညပ်တမ်�စနစ်များအတကွ ်အဓိကခ��ာေဗဒြခားနားချက ်ကဘာလဲ
ငါတိ�အ့ရငေ်လလ့ာခဲေ့သာေကျာ�ိ�းမဲေ့ကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများ��င့�် �ငိး်ယ��ပါက

၇။ gill slits ��င့ ်gill မ�တက်ိ� ခွြဲခားပါ ။

၈။ ေအာကပ်ါ chordate တညေ်ဆာကပံ်�များကိ�ေဖာ်ြပပါ။

မိ�းလံ�ေလလံ�မ�န်အမ်ိေဆာင်

မဂ�လာပါ

ချစသ်�
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ကလိ�

နတသ်မီး

စာမျက�်�ာ ၁၃၃

ဇီဝေဗဒ 1413 မိတဆ်ကသ်တ� ေဗဒ - ဓာတခ်ွခဲနး်လကစ်ွဲစာအ�ပ်မ�ြဖည့စ်ကွ;် Ziser 2015,12 ၁၃၃

၉။ ငါးအ�ပ်စ�သံ�းစ�၏ထ�းြခားေသာလက�ဏာများကိ���ငိး်ယ����ငိး်ယ��ပါ။ agnatha, chondrichthyes
& osteichthyes ။

၁၀။ ထနိး်သမ်ိးထားေသာငါးများ၏ေနရငး်ေဒသ��င့ေ်နထိ�ငမ်�ပံ�စံကိ�ပံ�သ�ာနေ်ပ� အေြခခ၍ံ ေဖာ်ြပပါ။

၁၁။ အဓိကေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများတငွ ်အေရြပား ၏ဖဲွ�စညး်ပံ���င့မ်ညသ်ိ� ့ ကာွြခားသနညး်။

၁၂။ သင၌်သငအ်မ�နတ်ကယတ်ည�်�ိေသာ ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါ များအားလံ�းကိ�စာရငး်ြပ�စ�ထားသည့ေ်ကာ်လ ံ၂ ခ�ပါေသာဇယားတစ်ခ�ကိ�ြပ�လ�ပ် ပါ
ငါးမနး်၊ ပံ�မ�နအ်တိ�ငး်၊ ဖား၊ နကီ��� ၊ လပ်ိ၊ ေ�မ၊ ခိ���င့သ်ေ��သားဝကက်ိ�ခွစိဲတြ်ခငး်၊ က။ ��ာေတွ� ခဲသ့ည်
တိ�ငး် speciman အတကွခ်။ ေ�ကာငး်သာနမ�နာတ ဦး မ�ာေတွ� ��ိခဲ�့ကသည။်

စာမျက�်�ာ ၁၃၄

တကိျေသာနညး်လမ်းများစာွကိ�စာရငး်ြပ�စ��ပီးင�က၏်ခ��ာေဗဒ��င့အ်ဝံငခ်ငွက်ျြဖစ်ေအာငသ်ငစ်�းစား�ိ�ငသ်ည်
ေလယာ�ခရီးစ�
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၁၄။ အြခားေကျာ�ိ�း��ိသတ� ဝါများ��ိသာွးများ��င့�်ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါတိ�၏့သာွးများသညမ်ညသ်ိ�က့ာွြခားသနညး်။

၁၅။ ငါးမနး်၏��လံ�း��င့သ်ေ��သားဝက၏်စိတ�်�လံ�းကိ�ပံ�ေဖာ်။ တဆံပ်ိကပ်ပါ။

16. Waxy protein keratin သညတ်ာွးသာွးသတ� ဝါများ၊ င�ကမ်ျား၊
�ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ။ အဓိကအားြဖင့ ်keratin ြဖင့ဖဲွ်�စညး်ထားသည့တ်ညေ်ဆာကပံ်� ၃ ခ�အနကတ်စ်ခ�ချငး်စီတငွသ်ငစ်�းစား�ိ�ငသ်ည့အ်တိ�ငး်ဖဲွ�စညး်ထားပါ
အတနး်များ

တာွးသာွးသတ� ဝါများ

င�ကမ်ျား:

�ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ

၁၇။ သားေမးွနမ�နာများ��င့ြ်ပ�ြပငထ်ားေသာသားေမးွနမ�နာများ၏ဥပမာများကိ�တဆံပ်ိခတ၊် ပံ�ဆွ။ဲ ေဖာ်ြပပါ။
(ေနာကစ်ာမျက�်�ာသိ�ဆ့ကသ်ာွးပါ)

စာမျက�်�ာ ၁၃၅

၁၇။ ဦး ေ��ာက၏်ဖဲွ�စညး်ပံ�သည�်ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ��င့မ်ညသ်ိ�က့ာွြခားသနညး်။ ဘယအ်ပိ�ငး်လဲ
ဦး ေ��ာက၏်အေြပာငး်အလသဲညအ်များဆံ�းေြပာငး်လသဲာွး�ပီး၎ငး်သညအ်�ပ်စ�တစ်ခ�စီ၏အြပ�အမ�များ��င့လ်�ပ်ေဆာငမ်�များကိ�မညသ်ိ�အ့ကျိ�းသကေ်ရာကသ်န
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