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စာမျက�်�ာ ၁

❂��က�ေဗဒအေြခခံ ၁
ဒအီခ�ျးမ�ာ T က OPICS❂

တိ�းချဲ�ပညာ��ငအ်မ်းမာရီ VanDerZanden အားြဖင့်
ဥယျာ�မ�းြပညန်ယည်��ိ �ငိး်ေရးမ�း, ေအာ်ရီဂနွြ်ပညန်ယ်
တက�သိ�လ။်

ယခငေ်ြမယာအရငး်အြမစ်များကိ�ေဂျး Moore ကြပသသည်
ေအးဂျင့,် သမဝါယမတိ�းချဲ�ဝနေ်ဆာငမ်�, တက�သိ�လ်
Alaska Fairbanks ၏။

❂စက�ံ်�အလ�ပ်လညပ်တမ်�
❂အတငွး်ပိ�ငး်စက�ံ်�အစိတအ်ပိ�ငး်များ
❂ြပငပ်စက�ံ်�အစိတအ်ပိ�ငး်များ
❂စက�ံ်��ကးီထာွးမ���င့ဖံွ်� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�
❂ပတ ်၀ နး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာအချကမ်ျား

�ကးီထာွးမ�ကိ�ထခိိ�က်
communities ရပ်ရွာ��ိအပငမ်ျား
❂အပငေ်ဟာ်မ�နး်များ��င့�်ကးီထာွးမ�

အား�ပိ�ငမ်�

ဇယား ၁။ monocots ��င့ ်dicots များ��ငိး်ယ��ြခငး်။
ဖဲွ�စညး်ပံ� Monocots Dicots
အေစအ့ရွက် တစ်ခ� ��စ်
(cotyledons)

Xylem ��င့ ်phloem ေသးွေ�ကာစနစ်ကိ�အစ�အေဝးများ��င့တ်ွဖဲကထ်ားသည။် Xylem ��င့ ်phloem တိ�သ့ညပ်ငစ်ညအ်တငွး်��ိကငွး်များြဖစ်သည။်
ေသာပငစ်ညတ်စ်ေလ�ာကလ်ံ�းလ�စ�ခွ�ဲကသည။် အဆိ�ပါ phloem အြပငဘ်ကလ်ကစ်ပ်ွ, xylem ဖဲွ�စညး်သည်

အတငွး်လကစ်ပ်ွ။

ပနး်အစိတအ်ပိ�ငး်များ အများအားြဖင့သ်ံ�းခ�သံ�းခ�သိ�မ့ဟ�တေ်ြမ�ာကအ်တကွ။် များေသာအားြဖင့ေ်ြမ�ာကြ်ခငး်ေလးခ�မ�ငါးခ�အထ။ိ

အရွက် မ�ကာခဏအ�ပိ�င ်- ေသးွေ�ကာ။ ေယဘ�ယျအားြဖင့ပိ်�ကက်နွ ်- ေသးွေ�ကာ။

P ကိ� lants မေွကွးီေပျါမ�ာထ�းြခားတဲ�့�င့အ်သကဖိ်�မ့��ိမြဖစ်လိ�အပ်သည။် မတ�တာက
အပငအ်များစ�သညအ်ပငမ်ျားမ�အစာကိ�ကိ�ယတ်ိ�ငစ်ားသံ�း�ကသည်
ေနေရာငြ်ခည�်�င့ေ်ရ။ ြဖစ်ေစတိ�က�ိ်�ကြ်ဖစ်ေစသယွဝိ်�ကြ်ဖစ်ေစ၊

လ�သားများ��င့အ်ြခားတရိိစ�ာနမ်ျားအတကွအ်ဓိကအစားအစာအရငး်အြမစ်ြဖစ်သည။်
ထိ�အ့ြပငသ်�တိ�သ့ညေ်လာငစ်ာများကိ� ေပး၍ ကမ�ာေ့အာကဆ်ဂီျငက်ိ�ြဖည့ေ်ပးသည်
ေြမဆလီ�ာတိ�ကစ်ားမ�ကာကယွြ်ခငး်၊ ေလတိ�က�်�နး်ေ��းြခငး်၊
ေလထ�ေအးေအာင,် ေတာ�ိ�ငး်တရိစ�ာနေ်နရငး်ေဒသများေပး, ငါက့ိ�ေထာကပံ့်
dicinal ြဒပ်ေပါငး်များ��င့က်��်�ပ်တိ�၏့ပတဝ်နး်ကျငလ်�ပ။

များစာွေသာအပငမ်ျားသညက်��်�ပ်တိ�က့ိ�အက�မ်းတဝင�်�ိ�ကသည်
သ�တိ�ရဲ့ ့ြပငပ်ဖဲွ�စညး်ပံ�အေပ�အေြခခ�ံပီးသ�တိ�က့ိ�တနဖိ်�းထားတယ။် ဘယလ်ိ�လ-ဲ
သ�တိ�ရဲ့အ့တငွး်ပိ�ငး်တညေ်ဆာကပံ်�နဲလ့�ပ်ေဆာငခ်ျကေ်တကွများလနွး်ေနတယ။်
�ကည့လ်ိ�ကစ်မ်း အပငမ်ျား�ကးီထာွးဖံွ� �ဖိ�းပံ�ကိ�နားလညြ်ခငး်ကအေထာကအ်က�ြပ�သည်
က�နေ်တာ်တိ�က့ိ�သ�တိ�ရဲ့အ့သံ�းဝငမ်�ကိ�အြမတထ်�တ�်ပီးငါတိ�ရဲ့အ့စိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�ြဖစ်ေစတယ်
ေနစ့�ဘဝ

ဤအခနး်သည ်ေသးွေ�ကာဆိ�ငရ်ာ အပငမ်ျားကိ� အာ�ံ�စိ�ကသ်ည ်။ ေသးွေ�ကာအပငမ်ျား
ေရ၊ အာဟာရြဖစ်ေသာ xylem ��င့ ်phloem ပါ ၀ ငသ်ည်
��င့တ်စ်သ��းပိ�ခ့ျအစားအစာ။ ဖမ်��င့မ်ျိ�းေစထ့�တလ်�ပ်ြခငး်
အပငဤ်အမျိ�းအစားသိ�က့ျလမိ့်မည။် ကျေနာ်တိ�အ့�ကားခွြဲခားပါလမိ့်မယ်
monocotyledonous ��င့ ်dicotyledonous အပင။် တစ်ခါတစ်ရံ
တိ�တိ�အတကွ ်monocots ��င့ ်dicots ဟ�ေခ�သည,် ထိ�အပငမ်ျား im- ��ိသည်
portant ခွြဲခားလက�ဏာများ။ ဥပမာအားြဖင့,် mono-
cots (ဥပမာ - ြမက)် သညမ်ျိ�းေစအ့ရွကတ်စ်ခ�တညး် (cotyledon) ကိ�ထ�တလ်�ပ်သည။်
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��က�ေဗဒေဝါဟာရ
Anther - ပနး်ပငွ့တ်စ်ခ�ေပ�တငွဝ်တမ်�နဝ်တမ်�န။်
Apex - အ�ွန ့သ်ိ�မ့ဟ�တအ်ြမစ်၏အစနွအ်ဖျား။
Apical �ကးီစိ�းမ� - api- ၏စိတသ်ေဘာထား

ဖိ��ပ်ိေသာေဟာ်မ�နး်ထ�တလ်�ပ်ရနအ်ငံ�ထကွ်
ပငစ်ညအ်ေပ�ကေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာဘ�းသးီ၏တိ�းတကမ်���နး်။

Axil —– အရွကပ်ငစ်ညတ်စ်ခ�သိ�ေ့ရာကေ်သာေနရာ။
Cambium - တစ်သ��း�ကးီထာွးမ�အလ�ာြဖစ်သည်

xylem ��င့ ်phloem ��င့ ်con- ကိ�ခွြဲခားသည။်
အလနွေ်သးငယေ်သာ xylem ��င့ ်phloem အသစ်ကိ�ထ�တလ်�ပ်သည်
ဆလဲေ်တ။ွ

ကလိ��ိ� ဖီး - အရွကမ်ျား��ိအစိမ်းေရာငြ်ခယပ်စ�ညး်
၎ငး်သညအ်လငး်စမ်ွးအငက်ိ�ဖမ်းယ�ရနတ်ာဝန�်�ိသည်
ေနမ�

ကလိ��ိ�ပလက ်- အထ�းသးီသန ့အ်စိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�ြဖစ်သည်
ဆလဲအ်ချိ� �၊ ကလိ��ိ�ဖီးပါ��ိသည�်�င့ြ်ဖစ်ပါတယ်
photosynthesis အတကွတ်ာဝန�်�ိသည။်

Cortex - အဓိကကျေသာအရာြဖစ်သည့ဆ်လဲမ်ျား
အြမစ်��င့ပ်ငစ်ည၏်တရားစွဲဆိ�ခဲသ့ည။်

Cotyledon - ပထမဆံ�းေပ�ထကွလ်ာေသာအရွက်
ပျိ�းပင။် ဒါအ့ြပငအ်မျိ�းအ�ယွက်ိ�အရွကဟ်�ေခ�သည။်

Cuticle - အေတာ်အတနမ်ယမ်ိးယိ�င�်ိ�ငေ်သာမျက�်�ာြပငတ်စ်ခ�
အရွက�်�င့အ်သးီ၏အေရြပားအေပ�ယအံေပ�အလ�ာ။

Dicot - မျိ�းေစ�့�စ်ရွက�်�ိသည။်
Epidermis - အပင၏်အ စန်ွ ဆံ�းအလ�ာ

ဆလဲေ်တ။ွ
Guard ဆလဲ ်- ဖွင့လ်�စ်ေသာဆလဲ�်�င့ဆ်လဲမ်ျား

ေရ၊ ေအာကစီ်ဂျင�်�င့က်ာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ဒစ်သညတ်ိ�န့းီကပ်လာသည။်
Idea အဆိ�ပါ stomata ြဖတသ်နး်။

Internode —The node များ�ကား��ိေနရာ
ပငစ်ည။်

Meristem အထ�းသးီသန ့ဆ်လဲအ်�ပ်စ�များ
အပငတ်စ်ပင၏်�ကးီထာွးလာေသာအချကမ်ျားြဖစ်သည။်

Mesophyll - အရွက၏်အတငွး်ပိ�ငး်တစ်���းြဖစ်သည်
အေပ� ပိ�ငး်��င့ေ်အာကပိ်�ငး်အ�ကား၊
ကလိ��ိ�ပလပ်��င့အ်ြခားအထ�းပါဝငသ်ည်
ized ဆယလ်�လာအစိတအ်ပိ�ငး်များ (organelles) ။

Monocot - မျိ�းေစအ့ရွကတ်စ်ခ�။
node - အပငတ်စ်ပင�်�ိသည့အ်ပငေ်ပ� ��ိareaရိယာ

သိ�မ့ဟ�တပ်နး်ပငွ့ဘ်�းသးီတည�်�ိသည။်

Ovary အမျိ�းသမီးပနး်ပငွ့ရဲ်အ့စိတအ်ပိ�ငး်
�ကကဥ်တည�်�ိသည။်

Petiole - အရွကက်ိ�ကပ်ထားတဲအ့ည�ာ
ပငစ်ည။်

Phloem —Photosynthate- ပိ�ခ့ျသည့တ်စ်���း။
Photosynthate - အစားအစာထ�တက်�န ်(သ�ကားသိ�မ့ဟ�တ်

ဓာတဓ်ာတမ်�တဆင့ဖ်နတ်းီဓာတ)် ။
photosynthesis - စိမ်းလနး်ေသာအပငမ်ျားတငွြ်ဖစ်စ�

ကာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�က�်�င့ေ်ရေြပာငး်လ၏ဲ
en- သံ�း�ပီးအစားအစာ (သ�ကား��င့က်စီဓာတ)် ကိ�
ေနေရာငြ်ခညက်ေန Ergy ။

Pistil - အမျိ�းသမီးပနး်ပငွ့အ်ပိ�ငး်; ပါဝငသ်ည်
အမညး်စက,် စတိ�င�်�င့ ်Ovary ။

အသက�်��ြခငး် - သ�ကားေြပာငး်လြဲခငး်ြဖစ်စ� -
ars ��င့စ်မ်ွးအငသ်ိ�က့စီဓါတ။်

Stamen - ပနး်ပငွ့အ်ပိ�ငး်၊ တစ်ခ�ပါဝငသ်ည်
ဆ�ံ�င့တ်စ် ဦး ေထာကခ်ဝိံ�ငယ်ာ�က�ိး။

အမညး်စက ်- အမျိ�းသမီးပနး်ပငွ့အ်စိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�၊ col-
lects pollen ။

Stoma (pl ။ stomates, stomata) —tiny open-
ေရကိ�ခငွ့ြ်ပ�သည့အ်ေရြပားေပ�၌ကျြခငး်၊
ေအာကဆ်ဂီျင�်�င့က်ာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ကဓ်ာတေ်ငွ�များသိ�ဝ့ငေ်ရာကရ်န်
��င့စ်က�ံ်�ထကဲ။

စတိ�င ်- အမျိ�းသမီးပနး်ပငွ့၏်အစိတအ်ပိ�ငး်ြဖစ်သည်
သားဥအမ်ိ��င့အ်မညး်စကက်ိ�ဆကသ်ယွေ်ပးသည။် ဝတမ်�န်
Ovary ကိ�ေရာကဖိ်�စ့တိ�ငက်ျသာွးတယ၊်
fertilization ြဖစ်ေပ�ဘယမ်�ာ။

Transpiration - ေရဆံ�း�� ံးြခငး်ြဖစ်စ�
stomata မ�တဆင့ ်(အခိ�းအေငွ� ပံ�စံ) ။

Turgor - ဆလဲေ်ရဖိအား; တာဝန�်�ိသည်
ဆလဲဆ်လဲက်ိ�ေစာင့ေ်��ာကြ်ခငး်အဘိ�။့

ေသးွေ�ကာတစသ်��း - ေရ၊
tosynthate- ပိ�ခ့ျတစ်သ��း (xylem ��င့်
phloem) ။

Xylem - ေရ��င့အ်ာဟာရ - ပိ�ခ့ျြခငး်
တစ်သ��း။

စာမျက�်�ာ ၃

အခနး် ၁ - ��က�ေဗဒအေြခခ ံ• ၅

dicots (broadleaf အပင)် ��ိစ�
��စ်။ ေသးွေ�ကာစနစ်များ၊
��စ်မျိ�း၏အရွကမ်ျား��င့အ်ရွက်
အပငမ်ျားလညး် (ဇယား ၁) ကွြဲပား�ကသည။်
ဤကွြဲပားြခားနားမ�များသည်
က�နေ်တာ်တိ�ရဲ့ေ့ဆးွေ�းွမ�အတကွ ်portant
အပင�်ကးီထာွးမ���င့ဖံွ်� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�
ment ။

စက�ံ်�ဘဝသသံရာ
တစ် ဦး ကစက�ံ်�တစ်ခ�ြဖစ်ေစအြဖစ်ခွြဲခားထားတယ်

ေပ�အေြခခ�ံပီး��စ်စ���စ်��စ်တစ်�ကမ်ိသိ�မ့ဟ�တ�်�စ်��ည်

အ��ည။် ဒါကဘာေ�ကာင့လ်ညပ်တရ်တာလ။ဲ
ach, မ�နလ်ာဥ��င့ ်beets ခကခ်�ဲိ�ငပ်ါတယ်

Alaska အတကွ�်ကးီထာွးဖိ�ေ့ကာကပဲ်သးီ��မံျား။ ဤေရွ�ကား
အပငအ်စားထိ�းထ�တလ်�ပ်မည့အ်စား

အရွကေ်ကာငး်တစ် ဦး သးီ��ရိံတသ်မ်ိး ing
သိ�မ့ဟ�တအ်ြမစ်။ ဒအီေြခအေနကလ�ပ်�ိ�ငတ်ယ်
အပငမ်ျားြဖစ်သည့အ်ခါလညး်ြဖစ်ပာွးသည်
အစနွး်ေရာကပ်တဝ်နး်ကျင�်�င့ထ်ေိတွ�
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာ ronmental အေြခအေနများ

အပ�ချိနအ်ေြပာငး်အလ�ဲ�င့အ်ြဖစ်
မိ�းေခါငြ်ခငး်။

��စ်��ည ်ပငမ်ျား 2 ထကပိ်�ေနထိ�င�်ကသည်
��စ်��င့�် �စ်မျိ�းခွြဲခားထားပါသည:်
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၎ငး်၏ဘဝသသံရာသိ�မ့ဟ�တ�်�စ်ေပါငး်မညမ်��ကာပါသည်ပနး်ပငွ့�် �င့အ်ေစထ့�တလ်�ပ်ရန။်
တစ်ဦး , ��စ်စ� , ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာ Marigold အြဖစ် complete

1 ��စ်အတငွး်၎ငး်၏ဘဝသသံရာ။ ��စ်ပတလ်ညက်ေနသာွးပါ
တစ်��စ်သိ�မ့ဟ�တ�်ကးီထာွးလာရာသအီတကွမ်ျိ�းေစမ့ျား။
ဤကာလအတငွး်သ�တိ�သ့ညေ်ပါက။် �ကးီပာွးသည၊်
ရင့က်ျကြ်ခငး်၊ ပငွ့ြ်ခငး်၊ မျိ�းေစမ့ျားထ�တလ်�ပ်ြခငး်��င့ေ်သြခငး်။
ေ�ရွာသ�ီ�စ်ပတလ်ညသ်�တိ�ရဲ့ဘ့ဝသသံရာြဖည့စ်ကွ်
ေ� ွဦး ��င့ေ်�ကွာလတိ�တ့ငွ၊် ေဆာငး်ရာသအီများစ�
nuals စ�အတငွး်သ�တိ�ရဲ့ ့�ကးီထာွးလာရာသြီဖည့စ်ကွ်
ကျဆံ�းြခငး်��င့ေ်ဆာငး်ရာသ။ီ ေဆာငး်ရာသေီရာ၊
ေ�ရွာသ�ီ�စ်ပတလ်ညေ်ပါငး်ပင�်�င့န်ားလညမ်�
ေပါငး်ပငမ်ျား၏ဘဝသသံရာကိ�ထနိး်ချ�ပ်ရနအ်ေရး�ကးီသည်
က။ ဟ�တပ်ါတယ၊် အလကစ်ကာမ�ာ��ိတဲေ့နရာေတာ်ေတာ်များများမ�ာ
အပ�ချိနရ်ေသာအချိနသ်ညေ်ဆာငး်ကာလဘိ�ခ့ငွ့ြ်ပ�မထားဘ�း
��စ်ပတလ်ည ်ေဆာငး်ရာသ�ီ�စ်စ�ြဖစ်ေသာအပငအ်ချိ� �
ပ�ေ�းွေသာရာသဦတ�များ��ိေ�ရွာသသီည်
Alaska ��ိ als ။

တစ်ဦးက ��စ်��စ်တ�ကမ်ိ 2 မ�ာ၎ငး်၏ဘဝသသံရာ�ပီးဆံ�း
��စ်ေပါငး်။ ပထမရာသအီတငွး်ထ�တလ်�ပ်သည်
အပငမ်ျား၊ အပငမ်ျား��င့အ်စားအစာသိ�ေလ�ာင�ံ်�များ
အသကက်ိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါ။ အဒဲေီနာကစ်က�ံ်�ြပနဖွ်င့လ်ိ�ကတ်ယ်
၎ငး်၏ကာလအတငွး်ပနး်များ၊ သစ်သးီများ��င့အ်ေစမ့ျားကိ�ထ�တလ်�ပ်သည်
ဒ�တယိရာသ။ီ ဆစ်ွဇာလန ်chard, မ�နလ်ာဥ, beets,
ချိ��မိနဝီ်လျံ��င့ ်parsley ၏ဥပမာြဖစ်�ကသည်
��စ်��စ်။

��စ်��စ်တ�ကမ်ိတစ်ခါတစ်ရံမျိ�းေစမ့�ထကွ�်ိ�ငပ်ါတယ်
တစ်ပငတ်ငွမ်ျိ�းေစထ့�တလ်�ပ်ရနအ်ပငေ်ပါကရ်နအ်တကွ်
ရာသ ီing ။ ဤြဖစ်စ�ကိ�ရည�်�နး်သည်
အြဖစ် bolting ရန။် ဒါဟာအတကွဘ်ံ�ြဖစ်ပျကမ်�ြဖစ်ပါတယ်
အလကစ်ကာသညသ်နး်ေခါငယ်ေံနသိ�မ့ဟ�တ�်ကာ��ညေ်သာေနေ့�ကာင့ြ်ဖစ်သည်

ြမကပ်င�်�ည�်�စ်��ည�်�င့သ်စ်သား��စ်��ည။်Herbaceous ��စ်��ည�်�စ် များတငွေ်ပျာေ့ပျာငး်ေသာ၊
ေယဘ�ယျအားြဖင့ြ်ပနေ်သဆံ�းေ�ကာငး် Woody အဓိကအားထား
တစ်ခ�ချငး်စီကိ�ရေသာအချိနသ်ညေ်ဆာငး်ကာလေြမ။ နယ�းကေန�ကးီထာွးအဓိကအား
တစ်ခ�ချငး်စီကိ�ေ� ွဦး ရာသစီက�ံ်�ရဲသ့ရဖ�။ delphinium တစ်လံ�း
အပငတ်စ်ပင၏်ဥပမာတစ်ခ�ြဖစ်သည။် သစ်ပငမ်ျား
��င့ခ်ျံ�ဖ�တ,် အြခားတစ်ဖကတ်ငွ,် သစ်သား��ိသည်
ေဆာငး်ရာသေီအးေသာရာသဦတ�ကိ�ခ�ံိ�ငရ်ည�်�ိသည်
ေရ��ည။် သ�တိ�က့ိ� Woody peren အြဖစ်ရည�်�နး်သည။်
nials ။

ြပညတ်ငွး်စက�ံ်�အစတိအ်ပိ�ငး်များ
ဆလဲ ်များသညအ်ေြခခဖဲွံ�စညး်တညေ်ဆာကပံ်���င့�်�ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာြဖစ်သည။်

အပင ်ological ယ�နစ်။ အများစ�မ�ာစက�ံ်� reac-
tions (ဆလဲခ်ွြဲခမ်းစိတြ်ဖာြခငး်, photosynthesis, respira-
tion, etc) ဆယလ်�လာအဆင့မ်�ာေပ�ေပါကပ်ါတယ။် စက�ံ်�
တစ်���းများ အလားတ�ဆလဲမ်ျား၏အ�ပ်စ�များဖဲွ�စညး်ထားပါသည်
တကိျတဲလ့�ပ်ေဆာငရ်နအ်တ�တကအွလ�ပ်လ�ပ်�ကသည်
function ကိ�။ ဥပမာတစ်ခ�က xylem ပါ။
အရာမ�တဆင့ေ်ရကိ�ေ��� ဖိ�လ့�ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ�
အပငတ်စ်ပငသ်ိ�မ့ဟ�တအ်စားအစာလ�ံ�ေဆာ်ေပးေသာ phloem ။

စက�ံ်�ဆလဲေ်တ ွTotipotent ြဖစ်�ကသည။် တစ်နညး်ေြပာရရငေ်တာ,့
အပငဆ်လဲမ်ျားသညမ်ျိ�း�ိ� းဗီဇဆိ�ငရ်ာအချကအ်လကအ်ားလံ�းကိ�ထနိး်သမ်ိးထားသည။်
ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကဖိ်�လ့ိ�အပ်တဲ ့DNA (encoded in encode)
�ပီးြပည့စံ်�ေသာစက�ံ်�သိ� ့ op ။ ဒဝိီေသသလက�ဏာ
အပငမ်ျား (asexual) မျိ�းပာွးရြခငး်အေ�ကာငး်ရငး်
အလ�ပ်ြဖစ်တယ။် ဒါေ�ကာင့မ်�ေဝဖိ�အ့လနွလ်ယွက်�သညအ်ဘယေ်�ကာင့ြ်ဖစ်ပါတယ်
သ�ငယခ်ျငး်များ��င့အ်တ� houseplants ။ ဥပမာအားြဖင့,်
အာဖရိကကေနေသးငယတ်ဲအ့ရွကြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်၏ဆလဲ်
ခရမ်းေရာငတ်ငွမ်ျိ�း�ိ� းဗီဇဆိ�ငရ်ာအချကအ်လကလ်ိ�အပ်သည။်

အခန်း ၄ ကိ��ကည့ပ်ါ။
အပငမ်ျားဝါဒြဖန ့်ြခငး်။

စာမျက�်�ာ ၄

6 • ��က�ေဗဒအေြခခ ံ- အခနး် ၁

အြမစ် system ကိ�ထ�တလ်�ပ်ရန ်sary, အဓိကအား, အရွက်
ေနာကဆ်ံ�းေတာပ့နး်ပငွ့။် ဒဝိီေသသလက�ဏာ
ထိ�အ့ြပငစိ်�ကပ်ျိ�းသ�များအားတစ်���းယ�ေကျးမ�ကိ�အသံ�းြပ�ရနခ်ငွ့ြ်ပ�သည်
ေရာဂါကငး်ေသာအာလ�း၊

ဆလဲသ်ိ�မ့ဟ�တတ်စ်သ��းအထ�းြပ�အ�ပ်စ�များ
ေခ�ေတာ်မ� meristems / meristematic တစ်���း တစ်ဦးြဖစ်ေ�ကာငး်
စက�ံ်�ရဲ ့�ကးီထာွးလာအချကမ်ျား။ Meristems ြဖစ်�ကသည်
လျငြ်မနစ်ာွနးီပါးစ�ဆကမ်ြပတဆ်လဲက်ွြဲပားမ�၏ site ကိ�
ချစ်ြခငး်။ ဤဆလဲမ်ျားသည ်ဆက၍် ဆကလ်ကက်ွြဲပားေနသည်
တစ်���းများ��င့က်ိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါသိ�ခ့ွြဲခား။ ဘယလ်ိ�လဲ
သ�တိ�ခ့ွေဲဝ��ပ်ေထးွ ar- ကထနိး်ချ�ပ်ထားသည်
စက�ံ်�ေဟာ်မ�နး်��င့သ်ဘာဝပတဝ်နး်ကျငေ်ရာငြ်ခည်
အေြခအေနများ။ Meristems ကိ�ငတ်ယွ�်ိ�ငပ်ါတယ်
အပင�်ကးီထာွးမ�ပံ�စံေြပာငး်လြဲခငး်၊
အကိ�ငး်အခကသ်ိ�မ့ဟ�တအ်ပင�်ကးီထာွးမ�။

ြပငပ်စက�ံ်�အစတိအ်ပိ�ငး်များ
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာအရွကအ်ြဖစ်ြပငပ်စက�ံ်�အေဆာကအ် ဦ များ,

အြမစ်များ၊ ပနး်များ၊ သစ်သးီများ��င့အ်ေစမ့ျားြဖစ်သည်
စက�ံ်�ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါအြဖစ်လ�သမိျား။ ကိ�ယအ်ဂ� ါတစ်ခ�စီသည ်or- တစ်ခ�ြဖစ်သည်
အတ�တ�အလ�ပ်လ�ပ်ေသာတစ်���း ganized အ�ပ်စ�တစ်စ�
တကိျတဲ ့function ကိ�ေဖျာ်ေြဖဖိ�။့ ဤေရွ�ကား
က�သမ�ကိ�လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာအပိ�ငး်��စ်ပိ�ငး်ခွ�ဲိ�ငသ်ည်
မျိ�းပာွးြခငး်��င့အ်သးီအရွကမ်ျား။ လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ
ductive အစိတအ်ပိ�ငး်များ ကိ�မျိ�းေစထ့�တလ်�ပ်; သ�တိ�ပ့ါဝငသ်ည်
ပနး်ပငွ့ဘ်�းသးီ, ပနး်ပငွ့,် အသးီများ��င့အ်ေစ။့ ဟငး်သးီဟငး်ရွက်
etative အစိတအ်ပိ�ငး်များ (ပံ� 1) အြမစ်များ, အဓိကအားပါဝငသ်ည,်ပံ� ၁ - ေသးွေ�ကာဆိ�ငရ်ာအပင၏်အဓိကအစိတအ်ပိ�ငး်များ

အရွက ်primordia

အထတွ�ိ်�က်

အရွက်

ေြမဆလီ�ာ

ေဘးထကွအ်ြမစ်

မ�လတနး်
အြမစ်

ေသးွေ�ကာ
တစ်သ��း

Bud

ပငမ်
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အ�ွန ့,် node များ, ဘ�းသးီ��င့အ်ရွက;် သ�တိ�မ့ဟ�တ်တိ�က�ိ်�ကလ်ငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးတငွပ်ါဝငပ်တသ်က။်
ဟငး်သးီဟငး်ရွကအ်စိတအ်ပိ�ငး်များကိ�မ�ကာခဏ asexual တငွအ်သံ�းြပ��ကသည်
မျိ�းပာွးြခငး်၊
ding သိ�မ့ဟ�တအ်ဂတလိိ�ကစ်ားမ�။

အြမစ်
မ�ကာခဏအြမစ်များြဖစ်ေကာငး်, သတမိမ�ေန�ကသည်

သ�တိ�က့ျနမ်ျား၏ထကေ်လျာန့ညး်ြမင�်ိ�ငေ်�ကာင့ြ်ဖစ်သည်
အပင။် သိ�ေ့သာ်၊
သ�တိ��့�ိသညဘ်ာြဖစ်လိ�လ့ဆဲိ�ေတာစ့က�ံ်�အြမစ်စနစ်များကိ�မတတ်ပ်ရပ်
အပငတ်စ်ပင၏်အရွယအ်စား��င့သ်သိသိာသာသကေ်ရာကမ်�
သနစ်မ်ွး, ဝါဒြဖန ့၏်နညး်လမ်း, လိ�ကေ်လျာညေီထြွဖစ်ေအာင်
ေြမဆလီ�ာအမျိ�းအစားများ��င့ယ်�ေကျးမ�အေလအ့ကျင့မ်�တံ� ့ြပနမ်�
��င့ဆ်ညေ်ြမာငး်။

အြမစ်များကိ�ပံ�မ�နအ်ားြဖင့ေ်အာကပိ်�ငး်မ�အစြပ�
အပငတ်စ်ပငသ်ိ�မ့ဟ�တြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်။ သ�တိ�မ့�ာ��ိတယ်
တစ် ဦး အြမစ် ဦး ထ�ပ်ေပမယ့ ်node များကငး်မဲြ့ခငး်��င့ဘ်ယေ်တာမ့�
တိ�က�ိ်�ကအ်ရွကသ်ိ�မ့ဟ�တပ်နး်ပငွ့။် သ�တိ�ရဲ့ေ့ကျာငး်အ�ပ်�ကးီ
လ�ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများသညအ်ာဟာရ��င့ ်Mois စ�ပ်ယ�ရနြ်ဖစ်သည။်
ture, ေြမဆလီ�ာထတဲငွစ်က�ံ်�ေကျာကခ်ျရပ်နားသည,် ေထာကခ်ပံါတယ်
အစာကိ�သိ�ေလ�ာငသ်မ်ိးဆညး်ထားပါ။ အချိ��ေသာအပငမ်ျားတငွအ်ြမစ်များ
ဝါဒြဖန ့ဘ်ိ�အ့သံ�းြပ��ိ�ငပ်ါသည။်

ဖဲွ�စညး်ပံ�
ြပညတ်ငွး်၌အဓိကအပိ�ငး်သံ�းပိ�ငး်��ိသည်

root (ပံ� ၂) -
• meristematic ဇ�န ်အစနွအ်ဖျား မ�ာြဖစ်ပါတယ်

ဆလဲအ်သစ်ထ�တလ်�ပ်; ကanရိယာြဖစ်ပါတယ်
ဆလဲဌ်ာနခွ�ဲ �င့�်ကးီထာွး။

စာမျက�်�ာ ၅

အခနး် ၁ - ��က�ေဗဒအေြခခ ံ• ၇

•ဒစီနစ်ရဲေ့နာကက်ယွမ်�ာ on လ�နဇ်�နြ်ဖစ်သည။်
gation ။ ဒရိီယာထမဲ�ာဆလဲအ်ရွယအ်စားတိ�းြမ�င့်
အစားအစာ��င့ေ်ရစ�ပ်ယ�မ�တဆင့။် အြဖစ်
သ�တိ�သ့ညအ်ြမစ်တယွ။် �ကးီထာွးလာသည်
ေြမဆလီ�ာ။

• ရင့က်ျကမ်�ဇ�န ်သညတ်ိ�က�ိ်�ကြ်ဖစ်သည။်
ပငစ်ညအ်နးီ။ ဒေီနရာမ�ာဆလဲေ်တ ွspe- ြဖစ်လာ
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာ epidermis, cortex သိ�မ့ဟ�တအ်ြဖစ် cific တစ်���း
ေသးွေ�ကာတစ်သ��း။

အြမစ်တစ်ခ�၏ epidermis သည၎်ငး်၏အစနွဆ်ံ�းအလ�ာြဖစ်သည်
ဆလဲ ်(ပံ� 3) ၏။ ဤဆလဲမ်ျားမ�ာတာဝန�်�ိသည်
ေရ��င့သ်တ� �ဓာတစ်�ပ်ယ�ဘိ� ့ Sible
ေရထမဲ�ာေပျာ်ဝင။် Cortex ဆလဲမ်ျားပါဝငပ်တသ်ကေ်န�ကသည်
အေရြပားအေပ�ယကံေနေရကိ�ေရွ�လျား၌တည၏်
ေသးွေ�ကာတစ်သ��း (xylem ��င့ ်phloem) ��င့်
အစားအစာသိ�ေလ�ာင။် တငွတ်ည�်�ိေသာေသးွေ�ကာတစ်���း
အြမစ်၏ဗဟိ�, အစားအစာ��င့ေ်ရကျငး်ပ။

ြပငပ်တငွအ်ေရး�ကးီသည့က်ဏ္ two ��စ်ခ���ိသည။်
tance: အြမစ် ဦး ထ�ပ်��င့အ်ြမစ်ဆပံင ်(ပံ�။ )
2) ။ အဆိ�ပါ အြမစ်ထ�ပ် အြမစ်ရဲ ့ြပငဘ်ကမ်�ာ, အစနွအ်ဖျားြဖစ်ပါတယ။်
ဒါဟာအြဖစ်ခ�တ ်sloughed ြဖစ်ေ�ကာငး်ဆလဲမ်ျားပါဝငသ်ည်
အြမစ်သညေ်ြမဆလီ�ာမ�တဆင့ေ်ပါကေ်နသည။် ၎ငး်၏ function ကိ�
meristem အြမစ်ကိ�ကာကယွရ်နြ်ဖစ်သည။်
အြမစ်ဆပံင ်များသည�်�းညံသ့မ်ိေမွ�။ ��ညလ်ျားေသာေကျာ�ိ�းြဖစ်သည်

ေသးငယတ်ဲဇ့�နတ်ငွေ်ပ�ေပါကေ်သာအေရြပားဆလဲ်
�ံ�အြမစ်ရဲ ့�ကးီထာွးလာအစနွအ်ဖျားေနာကက်ယွမ်�။ သ�တိ� ့
ေယဘ�ယျအားြဖင့အ်ဝတအ်ချညး်စညး်ဆငး်ဒဏေ်ငဆွငတ်�သည်
မျကလ်ံ�း။ သ�တိ�ရဲ့လ့�ပ်ေဆာငခ်ျကက် root ကိ�တိ�းြမ�င့ဖိ်� ့ြဖစ်တယ်
မျက�်�ာြပငa်reaရိယာ��င့စ်�ပ်ယ�စမ်ွးရည။် အြမစ်
ဆပံငမ်ျားေသာအားြဖင့ ်1 သိ�မ့ဟ�တ ်2 ရကေ်နထိ�င�်ကသည။် ဘယအ်ချိနမ်�ာစက�ံ်�
အစားထိ�းစိ�ကပ်ျိ�း, သ�တိ�က့အလယွတ်က�ကိ�ကသ်ိ�မ့ဟ�တ်
ေနထမဲ�ာေြခာကေ်သွ�ေစ�ိ�ငသ်ည။်

အေတာ်များများကအြမစ်များသဘာဝကျကျြဖစ်ေပ� �က sym-
ဇီဝေဗဒ (��စ် ဦး ��စ်ဖကအ်ကျိ�း��ိေသာ) ဆကဆ်ေံရး
မ�ိ��င့အ်တ�။ မ�ိစက�ံ်�အတငွး်�ကးီပာွးသည်
အြမစ်များ��င့ပ်တဝ်နး်ကျငေ်ြမဆလီ�ာအတကွက်�ညေီပးေန
ဓာတသ်တ� �စားသံ�းမ�လယွက်�ေချာေမွ�။ မ�ိ hyphae
�ကးီထာွးလာ (မ�ိ၏ threadlike ဆလဲ)်
ေြမဆလီ�ာမ�တဆင့ရ်��ိ�ိ�ငသ်ည့i်ncreaseရိယာတိ�းြမ�င့်
ေရ��င့အ်ာဟာရများ၏စ�ပ်ယ�သည။်
အပငမ်ျားမ�ကာဗိ�ဟိ�ကဒ်ရိတ ်(ထ�တက်�နမ်ျား) ကိ�ေထာကပံ်ေ့ပးသည်
မ�ိအဘိ�အ့ photosynthesis) သိ�မ့ဟ�တအ်စားအစာကေန။
ဤသညအ်ကျိ�း��ိေသာအသငး်အဖဲွ�ကိ� mycor- ဟ�ေခ�သည်

Mycorrhizal မ�ိအမျိ�းအစား��စ်မျိ�း��ိသည။်
ectotrophic mycorrhizae ��င့ ်vesicular-
arbuscular mycorrhizae ။ Ectotrophic typi-
cally ဖနး်ဂတစ်် hyphae တစ် ဦး အထ�အမ်ိမ�ဖဲွ�စညး်ထားပါသည်
ဖနး်ဂတစ််��င့အ်တ�အြမစ်များပတပ်တလ်ည်
cortical ဆလဲမ်ျားအ�ကား�ကးီထာွးလာ mycelium ။
ectotrophic မ�ိများသညမ်ထိ�းေဖာကပ်ါ
ဆလဲေ်တ။ွ အဆိ�ပါ vesicular-arbuscular mycorrhizae
ပတပ်တလ်ညဖ်နး်ဂတစ််အဖံ�းမထ�တလ်�ပ်�ကဘ�း
အြမစ်များအြပငအ်ြမစ်အြပငဘ်ကစ်ပျစ်သးီ�ပတ၌်�ကးီထာွး
��င့ ်cortex ၏တစ် ဦး ချငး်စီဆလဲက်ိ�ထိ�းေဖာက။်
အချိ� �ေသာအပငမ်ျားသည�်�ငသ်နရ်န ်mycorrhizae လိ�အပ်သည။်

ပဲပငမ်ျား��င့ထ်ိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာ Alder ကဲသ့ိ�အ့ပငအ်နညး်ငယ်

ပံ� 3. အြမစ်တစ်ခ�၏လကဝ်ါးကပ်တိ�ငအ်ပိ�ငး်။

Epidermis

cortex

endodermis

Xylem

Phloem
ေသးွေ�ကာတစ်သ��း

ေြမြပင်
တစ်���း

ပံ� 2.- အြမစ်ဖဲွ�စညး်ပံ�။

အြမစ်
ဆပံင်

အြမစ် ဦး ထ�ပ်

အြမစ်အစနွအ်ဖျား

ေဘးထကွ်
အြမစ်

မ�လတနး်
အြမစ်

ဇ�န်
ရင့က်ျကြ်ခငး်

elongation ၏ဇ�န်

Meristematic ဇ�န်
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rhizae (မ�ိ + အြမစ်) ။ nitro- ပါဝငေ်သာ အြမစ် nodules ထ�တလ်�ပ်ရန်

စာမျက�်�ာ ၆

8 • ��က�ေဗဒအေြခခ ံ- အခနး် ၁

gen-fixing ဘကတ်းီရီးယား။ ဤဘကတ်းီရီးယားများသညြ်ပ�ြပင�်ိ�ငသ်ည်
ြဖစ်�ိ�ငသ်ည့ပံ်�စံသိ�ေ့လထ��ိ�ကထ်�ိ�ဂျင်
အပငမ်ျားကအသံ�းြပ�ခဲသ့ည။် ဥယျာ�ကဲသ့ိ�ေ့သာဥယျာ�များ၊
ပဲ��င့ ်Clover ကိ� nitro- ��င့အ်တ� inoculated ေန�ကသည်
စိ�ကပ်ျိ�းေသာအခါဘကတ်းီရီးယားများကိ�ြပ�ြပငြ်ခငး်။ ဘာြဖစ်လိ�လ့ဆဲိ�ေတာ့
inoculums သညသ်�တိ�သ့က�်�ိသက�်�ိများြဖစ်�ကသည်
လတဆ်တေ်သာ��င့စ်နစ်တကျကိ�ငတ်ယွ။်

အြမစအ်မျိ�းအစားများ
အဓိကရငး်ြမစ်��စ်ခ���ိသည။်

Mary ��င့�် �စ် ဦး ��စ်ဖကအ်ြမစ်များ။
တစ် ဦး က မ�လတနး် အြမစ်ေအာကပိ်�ငး်မ�ာအစြပ�

တစ်ပျိ�းပငရဲ်သ့ေ��သား၏အဆံ�း (ပံ� 2) ။ က
ဆကသ်ာွးပါကမ�လအြမစ်ကိ� taproot ဟ�ေခ�သည်
ေအာကသ်ိ� ့ elongate ရန,် အလယတ်နး်ကန ့သ်တခ်ဲသ့ည်
အကိ�ငး်အခက၏်ဗဟိ�အဂ� ါရပ်ြဖစ်လာသည်
အြမစ်စနစ် (ပံ� 4a) ။ Dandelions ��င့်
မ�နလ်ာဥန ီtaproots ��ိသည။်

တစ် ဦး က��စ် ဦး ��စ်ဖက ်, ဒါမ�မဟ�တအ်လယတ်နး်, အြမစ်တစ်ဖကြ်ဖစ်ပါတယ်
အြခားအြမစ်မ�ြဖစ်ေပ�လာေသာအြမစ်။ တစ် ဦး က fibrous
မ�လတနး်အြမစ်လ�ငအ်ြမစ်စနစ်ကဖဲွ�စညး်သည်
elongate ဖိ�တ့ာေတရွပ်တန ့ြ်ခငး်��င့ေ်ြမာကြ်မားစာွထ�တလ်�ပ်သည်
��စ် ဦး ��စ်ဖကအ်ြမစ်များ (ပံ� 4b) ။ ဤ��စ် ဦး ��စ်ဖကအ်ြမစ်များ
၏ကနွယ်ကက်ိ�ဖဲွ�စညး်ရနအ်�ကမ်ိ�ကမ်ိဌာနခွဲ
အပငအ်များစ�တငွေ်တွ�ရေသာအြမစ်များကိ�အစာေက�းြခငး် အချိ��
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာြမကအ်ြဖစ်အပငမ်ျား, သဘာဝကျကျတစ်ထ�တလ်�ပ်
fibrous အြမစ်စနစ်။ အြခားကစိ�ရပ်များတငွ်
အပငတ်စ်ပင၏်လညပ်ငး်ကိ�ြဖတေ်တာကြ်ခငး်ြဖင့ြ်ပ�လ�ပ်�ိ�ငသ်ည်
တစ် fibrous ထ�တလ်�ပ်ရနစ်က�ံ်�အားေပးပါ
အြမစ်စနစ်။ ပျိ�းခငး်သညဤ်နညး်စနစ်ကိ�အသံ�းြပ�သည်
သဘာဝကျကျ taproot ထ�တလ်�ပ်ေသာသစ်ပငမ်ျား��င့အ်တ�
ဘာြဖစ်လိ�လ့ဆဲိ�ေတာက့ျစ်လစ်သပ်ိသညး် fibrous အြမစ်��င့အ်တ�သစ်ပငမ်ျားေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်
ပိ��ပီးေအာငြ်မငစ်ာွ system ကိ�အစားထိ�း။

အြမစမ်ျား�ကးီထာွးပံ�
အေစာပိ�ငး်ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�စ�အတငွး်ပျိ�းပင်

ေြမဆလီ�ာမ�အာဟာရ��င့အ်စိ�ဓာတက်ိ�စ�ပ်ယ�သည်
အ��န ့ေ်ပါကအ်ေစပ့တလ်ည။် fertil- တးီဝိ�ငး်
တစ် ဦး ချငး်စီအြခမ်းမ�အနညး်ငယလ်ကမ် izer ��င့အ်နညး်ငယ်
အသစ်စိ�ကေ်သာအေစမ့ျားေအာကတ်ငွအ်ေစာပိ�ငး်က�ညသီည်
အများဆံ�းအတနး်သးီ��မံျား၏တိ�းတကမ်���နး်။

အပငတ်စ်ပငတ်ညလ်ာသည�်�င့အ်မ� quan-
ြပငး်ထနစ်ာွ၎ငး်၏အြမစ်များ၏ tity ��င့ြ်ဖန ့ြ်ဖ�း
အစိ�ဓာတက်ိ�စ�ပ်ယ��ိ�ငစ်မ်ွး��ိေသာ၎ငး်၏စမ်ွးရညက်ိ�လ�မ်းမိ�းသည်
အာဟာရဓာတ။် အပငအ်များစ�အတကွအ်များစ�
စ�ပ်ယ�ေသာ (လမ်းခွ)ဲ အြမစ်များတငွတ်ည�်�ိသည်
ေြမဆလီ�ာ၏ထပ်ိ 6-12 လကမ်။ Alaska မ�ာ
အ�မဲတမ်းေရခေဲသာအပငေ်ပ�တငွ�်ကးီထာွးလာေသာအပငမ်ျားနးီကပ်သည်
မျက�်�ာြပငရ်န။် ေအးေြမဆလီ�ာများေလျာန့ညး်ေစသည်
နက�်� ိငး်ေသာအြမစ်ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�။

ေအာကပ်ါအချကမ်ျားအေရး�ကးီသည်
အြမစ်�ကးီထာွးမ�မ�ာ
•ေရြပည့�်�ေံနေသာေြမဆလီ�ာတငွအ်ြမစ်များမကျပါ

ေကာငး်စာွ�ကးီထာွးြခငး်��င့မ်��ိြခငး်ေ�ကာင့ေ်သဆံ�း�ိ�ငပ်ါသည်
ေအာကစီ်ဂျင။်

•အြမစ်များသညေ်ချာငက်ျ။ ေကာငး်စာွကျသည။်
ညံဖ့ျငး်, မိ�းသညး်ထနစ်ာွထကေ်ြမဆလီ�ာည�စ်
ည�စ်ေြမဆလီ�ာ။

•သပ်ိသညး်။ သပ်ိသညး်ေသာေြမဆလီ�ာအလ�ာများသည်
တငး်ကျပ်ေသာသိ�မ့ဟ�တအ်ြမစ်တိ�းတကမ်���နး်ရပ်စဲ။

•ကနွတ်နိန်ာအပငမ်ျားမ�ာအပငမ်ျားသာ��ိသည။်
အြမစ်�ကးီထာွးမ�အတကွ ်stricted areaရိယာ, ဒါေပမယ့လ်ညး်ြဖစ်�ကသည်
အေအးပျကစီ်းမ�မ�ြဖစ်ေပ� �ိ�င်
အြမစ်များပတျဝ�ျးက�ငျေြမဆလီ�ာ၏ကန ့သ်တပ်မာဏ
insulation ကိ�ေလျာန့ညး်ေစသည။်

•ေအာကသ်ိ� ့�ကးီထာွးလာြခငး်အြပငအ်ြမစ်များ
ေနာကပိ်�ငး်တငွ�်ကးီထာွးြခငး်��င့မ်�ကာခဏေကာငး်စာွတိ�းချဲ�
စက�ံ်�၏ယိ�လိ�ငး်ထကေ်ကျာ်လနွ။် ဒကီိ�သမ်ိးထားပါ
ကျယြ်ပန ့အ်ြမစ် system ကိ�အခါစိတတ်ငွ်
��ိ�ပီးသားသစ်ပငမ်ျားပတလ်ည�်�ိေြမဆလီ�ာကိ�ေ��ာကယ်�ကြ်ခငး်
��င့ခ်ျံ�ဖ�တ။်

အစားအစာအြဖစအ်ြမစ်
အများအြပားကဟငး်သးီဟငး်ရွကသ်းီ��မံျားကိ�ကျယေ်စ�ကသည်

အြမစ်။ အာလ�းအချိ�မ�န ့ေ်တေွဖာငး်ေနတယ်
အြမစ်၊ ��င့မ်�နလ်ာဥ, beets, rutabaga, parsnips,
turnips ��င့မ်�နလ်ာဥ��ညလ်ျား taproots ြဖစ်�ကသည။်

အခန်း ၃ ကိ��ကည့ပ်ါ။
ေြမဆလီ�ာ��င့်
ဓာတေ်ြမ�သဇာ။

ပံ� ၄ — မ�နလ်ာဥန ီ(က) ၏အြမစ်များ��င့ြ်မကပ်ငအ်ြမစ် (ခ) ။

(က) Taproot (ခ) အမ�ငအ်ြမစ်

စာမျက�်�ာ ၇

အခနး် ၁ - ��က�ေဗဒအေြခခ ံ• ၉

အဓိကအားထား Phloem Phloem

ကေမ�ာဒးီယား
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အဓိကအားထားဘ�းသးီ��င့အ်ရွကက်ိ�ေထာကျပံ�့�င့အ်ေစခံေရသယဇံာတများသယေ်ဆာငရ်န�်ပနအ်ြဖစ်
��င့အ်စားအစာ ( photosynthates ) ။ ေနရာချအဓိကအားထား
ထေိတွ� မ�အတကွအ်ဆငသ်င့အ်ေနအထားတငွအ်ရွက်
အလငး် ပငစ်ညအ်တငွး်��ိေသးွေ�ကာစနစ်
အြမစ်မ�စ�ဆကမ်ြပတလ်မ်းေ�ကာငး်ြဖစ်ေပ�ေစသည,်
ပငစ်ညမ်�တဆင့ေ်နာကဆ်ံ�းေတာအ့ရွကရ်န။်
ဒစီနစ်ကေန�ပီးေရနဲအ့စားအစာြဖစ်တယ်
ထ�တက်�နေ်���။

ဖဲွ�စညး်ပံ�

ေသးွေ�ကာစနစ်
ေသးွေ�ကာစနစ်တငွ ်xylem ပါဝငသ်ည။်

phloem ��င့ေ်သးွေ�ကာ cambium ။ ြဖစ်�ိ�ငသ်ည်
အပငတ်စ်ပင၏်ေရပိ�ကအ်ြဖစ်ယ�ဆခဲသ့ည။် Xylem
�ပနမ်ျားသညေ်ရကိ�သယေ်ဆာင�်ပီးတငွး်ထကွပ်စ�ညး်များကိ�ထ�တလ်�ပ်သည။်
als; phloem �ပနသ်�ကားကဲသ့ိ�ေ့သာအစားအစာကိ�သယေ်ဆာင။်
အဆိ�ပါ cambium meristematic တစ်အလ�ာြဖစ်ပါသည်
အဆိ�ပါ xylem ��င့ ်phloem ခွြဲခားေသာတစ်���း
��င့စ်�ဆကမ်ြပတသ်စ်ကိ� xylem ��င့ထ်�တလ်�ပ်သည်
phloem ဆလဲေ်တ။ွ ဒတီစ်သ��းအသစ်ကတာ ၀ နယ်�တယ်
girth အတကွပ်ငစ်ညရဲ်တ့ိ�းသည။်

ေသးွေ�ကာ cambium ရနအ်ေရး�ကးီပါသည်
နညး်လမ်းများစာွအတကွဥ်ယျာ�မ�း။ Xylem ��င့ ်phloem
ကိ�ငး်က�းဆကထ်ားေသာသစ်တိ�င�်�င့တ်စ်���းများ
အဂတလိိ�ကစ်ားမ�ြဖစ်လ�င ်rootstock, တနး်စီဖိ�လ့ိ�အပ်ပါတယ်
ယ�။ သတမိ��ိေသာေပါငး်ပငမ်ျားကိ�ချံ� � �ိ�ငသ်ည်
သစ်ပငတ်စ်ပငက်ိ�ခ�တလ်�ြဲခငး်၊
ထိ�အပငက်ိ�ခါးစညး်။ ေသေစ၏။ ဒါ
string ကိ�ေပါငး်ပငည်�ပ်အခါမ�ကာခဏေတွ� ��ိ�ိ�ငပ်ါသည်

ပငစ်ညပ်တပ်တလ်ညက်ေနြမကဖ်ယ�်�ားပစ်ရနအ်သံ�းြပ�ခဲသ့ည်
၏သစ်ပငမ်ျား။ ပျငး်စရာေကာငး်တဲအ့ငး်ဆကပိ်�းမ �ားများကိ�ဆွေဲဆာငသ်ည်
ေပါငး်ပငည်�ပ်အားြဖင့ြ်ဖတေ်တာကမ်�။

monocots ၏ေသးွေ�ကာစနစ်များ��င့်
dicots (ပံ� 5) ကာွြခား။ ��စ် ဦး စလံ�း con- ေပမယ့်
tain xylem ��င့ ်phloem, ဤအေဆာကအ် ဦ များြဖစ်�ကသည်
တစ်ခ�ချငး်စီအတကွက်ွြဲပားြခားနားစီစ�ေပးခဲသ့ည။် တစ် ဦး monocot အတကွ်
အဆိ�ပါ xylem ��င့ ်phloem အထ�ပ်ထမဲ�ာတွေဲန�ကသည်
ပငစ်ညတ်စ်ေလ�ာကလ်ံ�းလ�စ�ခွ။ဲ ေသးွေ�ကာ
dicots အတကွစ်နစ်ကစ�ဆကမ်ြပတြ်ဖစ်ဟ�ဆိ�သည်
ဘာြဖစ်လိ�လ့ဆဲိ�ေတာသ့�ကပငစ်ညအ်တငွး်မ�ာကငွး်ကိ�ြဖစ်ေပ�ေစသည။် The
phloem သညအ်ြပငဘ်ကလ်ကစ်ပ်ွကိ�ြဖစ်ေပ�ေစသည။်
မဟာမိတရ်င့က်ျကအ်တကွအ်ေခါက၏်အစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�ြဖစ်လာသည်
Woody အဓိကအားထား။ အဆိ�ပါေလ�ာ်အတငွး်ပိ�ငး်ြဖစ်ေပ�လာေသာ
လကစ်ပ်ွ Sapwood သညအ်သစ်ေသာ xylem ြဖစ်သည်
ပိ�ခ့ျြခငး်��င့ ်heartwood အေဟာငး်ကိ� xylem ြဖစ်ပါတယ်
ေသာပငစ်ည၏်အလယဗ်ဟိ�တငွ�်�ပ်ိစကြ်ခငး်ကိ�ခရံသည်
မ��ိေတာပိ့�ခ့ျြဖစ်ပါတယ။် Heartwood ြပည့လ်ျက�်�ိသည်
သာွးဖံ�း၊ အေစးကဲသ့ိ�ေ့သာစနွ ့ပ်စ်ပစ�ညး်များ��င့အ်တ�
ဆိ�းေဆး��င့အ်ဆမီျား။

၏ေသးွေ�ကာစနစ်များအတကွြ်ခားနားချက်
monocots ��င့ ်dicots လကေ်တွ�ကျတဲ ့inter- ၏
အချိ��ေသာေပါငး်သတေ်ဆးများဘာလိ�လ့ဆဲိ�ေတာဥ့ယျာ�မ�းမ�မ�တ်
အဖဲွ�တစ်ဖဲွ�တညး်ကိ�သာထခိိ�ကသ်ည။် ဥပမာအားြဖင့,် 2, 4-D ကိ�
အဆကမ်ြပတေ်သးွေ�ကာြဖင့အ်ပငမ်ျားကိ�သာသတ�်ိ�ငသ်ည်
စနစ် (dicots) ။ အေပ� အကျိ�းသကေ်ရာကမ်�မ��ိေသာ ေပါငး်သတေ်ဆးများ
အြခားတစ်ဖက ်(ဥပမာ၊ glyphosate) သညအ်ပငမ်ျားကိ�သတသ်ည်
မသကဆ်ိ�ငေ်သးွေ�ကာစနစ်၏သ�တိ�ရဲ့အ့မျိ�းအစား။

ဆံ�မ�တမ်ျား
node ဆိ�သညမ်�ာပငစ်ည�်�ိbudရိယာသညဘ်�းသးီများြဖစ်သည်

(ပံ� 6) တည�်�ိ�ပီးေန�ကသည။် ဒါဟာ�ကးီြမတတ်ဲ ့site တစ်ခ�ြဖစ်ပါတယ်

ပံ� (၅) ။ ။ ။ (က) အဆကြ်ဖတြ်ခငး်ေသးွေ�ကာ
တစ် monocot ပငစ်ည၏်စနစ်, (ခ) တစ် ဦး ၏စ�ဆကမ်ြပတေ်သးွေ�ကာစနစ်
Woody dicot ပငစ်ည။်

Xylem

Xylem

pith

(က) Monocot (ခ) Dicot

ေဝါဟာရများကိ�အဓိကထား
�ိ�ကပ်ါ - ပငစ်ည ်(၁ ��စ်အရွယသ်ိ�မ့ဟ�တ။် )

အရွက�်�င့အ်တ�ေလျာန့ညး်) ။
အ�ွန ့် - ပငစ်ည ်(အသက ်၁ ��စ်��င့ေ်အာက)်

ေသာြမံ�ရေသာအချိနသ်ညေ်ဆာငး်ကာလအဆင့၌်တည�်�ိ၏
(အရွကမ်��ိပါ)

ဌာနခဲွ - ထိ�ထကမ်ကေသာပငမ်
1 ��စ်အရွယပံ်�မ�နအ်ားြဖင့�် �စ် ဦး ��စ်ဖက�်�င့အ်တ�
ကေနြဖာအဓိကအားထား။

ပငစ်ည ်-a Woody စက�ံ်�ရဲအ့ဓိကပငစ်ည။်

စာမျက�်�ာ ၈

၁၀။ ��က�ေဗဒအေြခခ ံ- အခနး် ၁

ဘယမ်�ာေသးငယတ်ဲဆ့ယလ်�လာလ�ပ်��ားမ���င့တ်ိ�းတကမ်���နး်
ဘ�းသးီအရွက,် အဓိကအားသိ�မ့ဟ�တပ်နး်ပငွ့သ်ိ�ဖံွ့� �ဖိ�း။

•အပင�်ကးီထာွးမ�စညး်မျ�းစညး်ကမ်းများ��င့်
ေပါငး်သတေ်ဆးများလညး် internode �သဇာလ�မ်းမိ�း�ိ�ငပ်ါတယ်
အ��ည။်

အဓိကအားအမျိ�းအစားများ
�ကးီမားေသာအကာွအေဝး��င့အ်တ���ညလ်ျားြဖစ်�ိ�ငသ်ညက်ိ�အဓိကအားထား

node များအ�ကား (ဥပမာအပင၏်အကိ�ငး်အခကမ်ျား၊
စေတာ်ဘယရီ်ေပ�အေြပးသမား) သိ�မ့ဟ�တ ်compressed,
node များအ�ကားအကာွအေဝးတိ� (ဥပမာ,
စေတာ်ဘယရီ်အပငမ်ျား, သစ်သးီစပါး��င့်
အာဖရိကခရမ်းေရာင)် ။ ေပမယ့ေ်လအ့ဓိကအားထားေပမယ့်
ေြမြပင၌်�ကးီပာွး။ တခါတရံ�ကးီပာွးတတ�်က၏
ေြမေအာကေ်အာကဆ်ံ�းသိ�သိ�သိ�
ဥ, corms သိ�မ့ဟ�တမီ်းသးီ။ အားလံ�း��ိရမညအ်ဓိကအားထား
ဘ�းသးီသိ�မ့ဟ�တအ်ရွက။်

အထကေ်ြမြပငအ်ထ�းြပ�အဓိကအားထား
အချိ��ေသာအပငမ်ျားမ�ာအထ�း

Bud

ဆံ�မ�တ်

အမ်ိတငွး်

ပံ� 6.- Stem ဖဲွ�စညး်ပံ�။
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တစံ�များကိ�ေသာအခါ, တစ် ဦး ကိ���ာေဖွရနအ်ေရး�ကးီပါသည်စက�ံ်�၏ node များ။ ေယဘ�ယျအားြဖင့သ်ငြ်ဖတခ်ျငသ်ည်
node တစ်ခ�အထကတ်ငွ�်�ိေသာ်လညး်နးီကပ်လနွး်သည။်
ဤထံ�းစံ၌တစံ�များကိ�ဘ�းသးီအားေပးတယ်
ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကေ်ရးကိ�စတငရ်နထ်ိ�ဆံ�မ�တတ်ငွ်
ရင့က်ျကသ်စ်ပငမ်ျားသိ�မ့ဟ�တအ်ရွကဖဲွ်�စညး်ထားပါသည။်

node များအ�ကားareaရိယာကိ�ေခ�သည်
ေန ။ ၎ငး်၏အ��ညသ်ည�်�ေထာင့မ်ျားစာွေပ�တငွမ်�တညသ်ည။်
မျိ�း�ိ� းဗီဇအပါအဝင ်tors ။ အြခားအချကမ်ျား
internode အ��ညက်ိ�လ�မ်းမိ�း�ိ�ငသ်ည်
•ေြမဆလီ�ာေြမ�သဇာကျဆငး်လာြခငး်

တစ်ခ�ေလ�ာကလ်�ာေနစ� node ကိ�အ��ည်
�ိ�ကထ်�ိ�ဂျငဓ်ာတြ်မင့ေ်သာဓာတေ်ြမ�သဇာသည၎်ငး်ကိ�တိ�းေစ�ိ�ငသ်ည။်

•အလငး်မ��ိြခငး်သည ်internode အ��ညတ်ိ�းေစသည်
ဗိ�ငး်လပ်ိတကံိ�ြဖစ်ေပ�ေစသည။် ဒအီေြခအေန
stretch, ဒါမ�မဟ�တ ်etiolation အြဖစ်လ�သမိျား��င့်
မ�ကာခဏအမ်ိတငွး်စတငပ်ျိ�းပငမ်ျားတငွေ်တွ� ��ိ�ိ�ငပ်ါသည်
��င့အ်လငး်ေရာငန်မိ့် con- ေအာကမ်�ာ houseplants အတကွ်
ကဗျာ

• Internode အ��ညရ်ာသအီလိ�ကက်ွြဲပားြခားနားသည။်
အေစာပိ�ငး်ရာသတီိ�းတကမ်�သည်
node များ၊ ရာသေီ��ာငး်ပိ�ငး်�ကးီထာွးမ�တိ�သည်
ေနြပညေ်တာ်။

•စက�ံ်�စမ်ွးအငက်ိ�သံ�းခ�ခွြဲခားထားတယ်
ေလးဘကအ်ဓိကအား, ဒါမ�မဟ�တအ်သးီသိ�လ့မ်းေ�ကာငး်ေြပာငး်
တိ�းတကမ်���င့ဖံွ်� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�၊
node အ��ည။်

ေြမြပငသ်ရဖ�, စပါးသိ�မ့ဟ�တအ်ြဖစ်လ�သမိျားအဓိကအားထားstolons (ပံ� 7) ။ သရဖ� (strawber- အေပ�
dandelions ��င့အ်ာဖရိကခရမ်းေရာငမ်ျားြဖစ်သည်
အရွက�်�င့ပ်နး်ပငွ့�် �င့အ်တ�ချံ� �အဓိကအား
တိ�ေတာငး်ေသာ internodes ေပ�မ�ာ။ စပါး တိ�တိ� stubby ြဖစ်�ကသည်
ေဘးထကွအ်ဓိကပငစ်ညမ်�ေပ�ထနွး်ေသာကိ�အဓိကအားထား။
သစ်ေတာ်သးီတငွသ်စ်သးီများ၊
ပနး်သးီ��င့ခ်ျယရီ်ပငမ်ျား။ ြပငး်ထနတ်စံ�များကိ�ြဖစ်လ�င်
သ�တိ�က့အသးီ - သးီစပါးနးီကပ်လနွး်ြပ�ေလ၏
အသးီမသးီေသာအပငမ်ျားကိ�ြပနေ်ြပာငး်�ိ�ငသ်ည၊်
ယခ���စ်အလားအလာေကာငး်သည့အ်သးီများကိ�သးီ��စိံ�ကပ်ျိ�းြခငး်။

Stolons များသညအ်မဲသား (သိ�)့ Semiwoody၊
ed, အလျားလိ�ကမ်�ကာခဏတေလ�ာကတ်ငွအ်ပ်ိေ�ကာငး်ကိ�အဓိကအားထား
ေြမမျက�်�ာြပင။် စေတာ်ဘယရီ်အေြပးသမား stolons ြဖစ်�ကသည်
ေသာ node များမ�ာအရွကေ်သးငယတ်ဲ�့�ိသည။် အြမစ်
ဤအ node များမ�ဖံွ� �ဖိ�း�ပီး��င့သ်မီး
အပငက်ိ�ဖဲွ�စညး်သည။် ဤအမျိ�းအစားအမျိ�းအစား
မျိ�းပာွးတိ�းြမ�င့ဖိ်�လ့ယွက်�ေသာနညး်လမ်းြဖစ်ပါတယ်
တစ်စေတာ်ဘယရီ် patch ကိ�၏အရွယအ်စား။ ပင့က်�အပင်
ထိ�အ့ြပငေ်နာကဆ်ံ�းတငွလ်�ပ်�ိ�ငတ်ဲ,့ stolons ထ�တလ်�ပ်ရန်
လံ�းဝသစ်ပငမ်ျားြဖစ်လာသည။်

အထ�းေြမေအာကအ်ဓိကအား
အာလ�းဥ, Iris စာသိ�ေလ�ာငြ်ခငး်��င့ ်tulip

မီးသးီများကေြမေအာကသ်ိ�ေလ�ာငထ်ားသည့ေ်ြမေအာကပ်ငမ်ျားြဖစ်သည်
စက�ံ်�အတကွအ်စားအစာ (ပံ� ၈) ။ တစ်ခါတစ်ေလ
အြမစ်များကိ�ခွြဲခားရနခ်ကခ်သဲည်

အခန်း ၅ ကိ��ကည့ပ်ါ။
တစံ�များကိ�။
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��င့အ်ဓိကအား, ဒါေပမယ့တ် ဦး တညး်ေသချာနညး်လမ်း��ာေဖွရနြ်ဖစ်ပါသည်
node များ။ node များ��ိသည;် အြမစ်မပျက။်

အာလ�း ဥ များတငွ ်"မျကစိ်" ကိ�ပငစ်ညရဲ် ့ြဖစ်�ကသည်
node များ��င့တ်စ် ဦး ချငး်စီမျကစိ်တစ်စပျစ်သးီ�ပတပ်ါ��ိသည်
ဘ�းသးီ အမျိ�းအ�ယွက်ိ�မ�အာလ�း�ကးီထာွးလာတဲအ့ခါ
အပိ�ငး်အစတစ်ခ�စီသညအ်ေရး�ကးီသည်
အနညး်ဆံ�းမျကလ်ံ�းတစ်လံ�းရ�ပီးအနညး်ဆံ�း ၂ ေအာငစ်��ိသည်
ဒါမ�မဟ�တအ်ချငး် ၂½ လကမ်ြဖစ်မယ်
သစ်စက�ံ်��ကးီထာွးမ�အတကွလ်ံ�ေလာကေ်သာစမ်ွးအင။်

Rhizom ေတဟွာ stolons ေတနွဲဆ့ငတ်�တယ်
အပငမ်�အပငသ်ိ�အ့လျားလိ�ကေ်ပါကေ်ရာကသ်ည။် အချိ��
ကျ�းေြမာငး်သယွလ်ျြခငး်သညဖိ်အားများ�ပီးအမဲသားများြဖစ်သည။်
iris), အြခားသ�ေတပွါးလ�ာများ��င့�်�ိေနစ�
elongated internodes (ဥပမာ, bluegrass) ။ အချိ��
ြမကအ်ဓိကအား Insidious ေပါငး်ပငြ်ဖစ်�ကသည်

ေ� ွဦး ရာသ၌ီ�ကးီထာွးလာသည်
သိ�ေလ�ာငထ်ားေသာအစားအစာ။ ဤအေ�ကာငး်ေ�ကာင့၎်ငး်သညအ်ေရး�ကးီသည်
��ငး်ေတာထကဲအရွကဖ်ယ�်�ားပစ်ရနမ်
သ�တိ�အ့�ပီးသညအ်ထအိပငထ်�တလ်�ပ်သညအ်ြခားမီးသးီ
အဝါေရာငလ်�ည့သ်ိ�မ့ဟ�တဖိ်�လ့ံ�ေလာကတ်ဲအ့ချိန�်�ိခဲတ့ယ်
�ကးီထာွးလာတယ။် ေ�ရွာသေီ��ာငး်ပိ�ငး်��င့အ်ေစာပိ�ငး်ကျဆံ�းြခငး်၌ဤ
အပငမ်ျားသညေ်နာက�်�စ်ပနး်ပငွ့ရ်နအ်တကွအ်စာသိ�ေလ�ာငသ်ည။်

မီးသးီအမျိ�းအစား��စ်မျိ�း��ိသည်
nontunicate (ပံ� 8) ။ တ�နခ်ါ မီးသးီများ (ဥပမာ -
tulips ��င့�်ကကသ်နွန်)ီ ပါးလ�ာေသာ papery cov- ��ိသည်
အမ�နတ်ကယြ်ပ�ြပငထ်ားေသာအရွကြ်ဖစ်ေသာ ering ။ ဒါဟာ
စ�အတငွး်ပျကစီ်းမ�မ�မီးသးီကာကယွေ်ပးသည်
တ�းေဖာ်ြခငး်��င့ထ်ကွသ်ာွးသည�်�င့ေ်ြခာကေ်သွ�သာွးြခငး်မ�ြဖစ်သည်
ေြမဆလီ�ာ၏။ မီးသးီများ (ဥပမာ - ��ငး်ေတာ)
ဒစီက� �ဖံ�းအ�ပ်မထားဘ�း သ�တိ�က့

ပံ� ၇ ။

Stolon
သရဖ�

စယွ်
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သ�တိ�ရဲ့၏့ြပန ့ပ်ာွးစမ်ွးရည၏်စာသိ�။
Tulips များ၊ ��ငး်ေတာများ��င့�်ကကသ်နွန်မီျားသည ်မီးသးီများ ထ�တလ်�ပ်သည ်။

အရာတိ�, compressed under-
ေြမြပင ်fleshy အေ�ကးခွမံျားကဝိ�ငး်အဓိကအားထား
(အရွက)် ကိ�မ�ာဗဟိ�အဖ�းအံ�ဖံ�းလ�မ်း
ပငစ်ည၏်အစနွအ်ဖျား။ �သဂ�တလ်ေ��ာငး်ပိ�ငး်တငွသ်ငသ်ညြ်ဖတ�်ိ�ငသ်ည်
တစ်ဝကတ်ငွတ်စ် ဦး tulip သိ�မ့ဟ�တလ်လီမီီးသးီအေပါငး်တိ��့ �င့�်ကည့�်�ပါ
ေသးေသးေလးအတကွပ်နး်ပငွ့အ်စိတအ်ပိ�ငး်များ။

တစ် ဦး မီးသးီထ�တလ်�ပ်စက�ံ်�ပနး်ပငွ့�်ပီးေနာက၎်ငး်၏
phloem ကေနအစားအစာသိ�ကပိ်�ေ့ဆာငေ်ပးသည်
ထိ�မီးသးီရဲအ့ေ�ကးခွမံ�အရွက။် ဘယအ်ချိနမ်�ာမီးသးီ

ပျကစီ်းြခငး်��င့ေ်ြခာကေ်သွ� ြခငး်များကိ�ြဖစ်ေပ�ေစသည။်��င့ဂ်��တစိ�ကက်ိ�ငတ်ယွရ်မညြ်ဖစ်သည။်
Corms သညေ်ြမေအာကေ်နာကတ်စ်မျိ�းြဖစ်သည်

ပငစ်ည။် မီးသးီများ��င့ ်corms ��စ် ဦး စလံ�း��ိပါတယေ်ပမယ့်
ပငမ်တစ်သ��းများြဖင့ဖဲွ်�စညး် ထား၍ ၎ငး်တိ�သ့ညမ်ဟ�တပ်ါ
အတ�တ�။ Corms များကိ�မီးသးီများကဲသ့ိ�ပံ့�ေဖာ်ေသာ်လညး်ြပ�လ�ပ်သည်
fleshy အေ�ကးခွမံဆံ။့ corm ဆိ�သညမ်�ာအစိ�ငအ်ခတဲစ်ခ�ြဖစ်သည။်
ေြခာကေ်သွ�ေသာစေကးကဲသ့ိ�အ့ရွက�်�င့အ်တ�ေရာငရ်မ်းပငစ်ည။်
Gladiolus ��င့ ်Crocuses တိ�သ့ည ်corms များထ�တလ်�ပ်သည။်

အချိ� �ေသာအပငမ်ျား (ဥပမာ - ဥတဂီနယီမ်��င့ဥ်)
cyclamen) ြပ�ြပငထ်ားေသာေြမေအာကထ်�တလ်�ပ်သည်
ပငစ်ညဟ်�ေခ�သညပ်ငစ်ည။် ဒအီဓိကအားထား
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တိ�တိ�ြပားချပ်ချပ်ြဖစ်�က၏။ ဘ�းသးီ��င့အ်�ွန ့်
ထပ်ိ (ဦး ရစ်သရဖ�) မ�ေပ�ထနွး်��င့ ်fibrous အြမစ်များ
ေအာကေ်ြခကေန�ကးီထာွး။

အြခားအပငမ်ျား (ဥပမာ - မိ�းေရ��င့ခ်ျိ�ေသာ
အာလ�း) ေြမေအာကသ်ိ�ေလ�ာငမ်�ထ�တလ်�ပ်ရန်
မ�ကာခဏေနေသာ tuberous အြမစ်များဟ�ေခ�တငွ ်gans
မီးသးီများ��င့ဥ်��င့အ်တ�ေရာေထးွ။ ဒဟီာေတ�ွ�ိတယ်
node များမဟ�တသ်လိ� internodes မ။

အဓိကအား��င့ြ်ပန ့်ပွား
မ�ကာခဏဟငး်သးီဟငး်ရွကစ်က�ံ်�အတကွအ်သံ�းြပ��ကသညအ်ဓိကအားထား

ဝါဒြဖန။် အေပ�ယအံပိ�ငး်များကိ�အသံ�းြပ�ြခငး်
node များ��င့ ်internodes ဆံေ့�ကာငး်အဓိကအား
အများအြပား orna- ြပန ့ပ်ာွးဖိ�ထ့ေိရာကတ်ဲန့ညး်လမ်း
စိတပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာအပငမ်ျား။ အထကပိ်�ငး်ပငစ်ည�်�
အြမစ်များ��င့ေ်နာကဆ်ံ�းတငွအ်သစ်ေသာအပငမ်ျားထ�တလ်�ပ်သည။်

ေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာအချကမ်ျားမ�ာေကာငး်ေသာ propa များြဖစ်သည။်
gative တစ်���း။ သငျသ�ျသိ�စ့ာသိ�ေလ�ာငခ်ွေဲဝ�ိ�ငပ်ါတယ်
အပိ�ငး်ပိ�ငး် ေသးငယတ်ဲ ့bulblets သိ�မ့ဟ�တ ်cormels ဖယ�်�ားလိ�ကပ်ါ
သ�တိ�ရဲ့မိ့ဘဆကီ၊ ��င့အ်ပိ�ငး်ပိ�ငး်သိ�ဥ့ခ�တြ်ဖတ်
မျကစိ်��င့ ်node များပါဝငသ်ည။် ဤအရာများအားလံ�းသည်
တရားစွဲဆိ�မ�သစ်ပငမ်ျားကိ�ထ�တလ်�ပ်ရနပ်ါလမိ့်မယ။်

အပငအ်မျိ�းအစားများ��င့၎်ငး်တိ�၏့အဓိကအားထား
အများအားြဖင့သ်စ်ပငမ်ျားတငွအ်ဓိကပငစ်ညတ်စ်ခ���ိသည၊်

ရင့က်ျကသ်ည့အ်ခါများေသာအားြဖင့ ်12 ေပထကပိ်�ေသာအရပ်��ည�်�ည။်
ဆန ့က်ျငဘ်ကအ်ေနြဖင့,် ချံ�ဖ�တအ်များအြပားအဓိကအားထား��ိသည,်
ရင့က်ျကလ်ာေသာအခါ 12 ေပထကန်ညး်ေသာအြမင့။်

အများစ�မ�ာသစ်သးီပင,် တနဆ်ာဆငသ်စ်ပငမ်ျား��င့်
ချံ�ဖ�တ ်Woody အဓိကအား��ိသည။် ဤေရွ�ကား con- အဓိကအားထား
ခိ�ငမ်ာ၏ tain အေတာ်ေလး�ကးီမားတဲပ့မာဏ
ဗဟိ�အတကွ ်xylem တစ်သ��း (heartwood)
အဓိက။ စ sapwood သညအ်ေရာငအ်ေသးွစံ�လငေ်သာ lv- ြဖစ်သည။်
�ံ�ေအာကမ်�ာအြပငဘ်ကအ်နးီ xylem ing
အပငတ်စ်ပင၏်အေခါက။်

Herbaceous သိ�မ့ဟ�တအ်ရညရ်�မ်းေသာအဓိကအားပါဝငသ်ည်
အနညး်ငယမ်�ေသာ xylem တစ်သ��းသာြဖစ်�ပီးများေသာအားြဖင့အ်သက�်�ငသ်ည်
တစ် ဦး တညး်သာ�ကးီထာွးလာရာသသီည။် ��စ်��ည၌်
အပငမ်ျားမ�အသစ်ေသာ herbaceous အဓိကအား
��စ်စ���စ်တိ�ငး်သရဖ� (root-stem interface) ။

�ကကံိ�အေတာ်ေလး�ကးီမားတဲ�့�င့အ်တ�အဓိကအားထား�ကသည ်အ�
သိ�မ့ဟ�တဗ်ဟိ�အစမ်ွးသတ� ကိိ�ေပးြခငး်တစ်���း။
သ�တိ�ဟ့ာများေသာအားြဖင့ ်၁ ��စ် ၂ ��စ်သာေနတတတ်ယ။်
�က�ံ�င့အ်တ�အပငဥ်ပမာ
��ငး်ဆပီနး်, ဘလကဘ်ယရီ်��င့ပ်ါဝငသ်ည်
Raspberry ။ အသးီထ�တလ်�ပ်မ�အတကွ်

ပံ� ၈ - ေြမေအာကပ်ငမ်ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�။

ဥစည်

ေဘးထကွဘ်�းသးီ

အမ်ိတငွး်

ဆံ�မ�တ်

အေဟာငး်
corm

Corm

အရွက်

ပငမ်

မီးသးီ

Rhizome
ဥ

Tunicate မီးသးီ

အခန်း ၄ ကိ��ကည့ပ်ါ။
စက�ံ်�
ဝါဒြဖန ့်။

အခန်း ၁၃ ကိ��ကည့ပ်ါ။
Berry သးီေကာကပဲ်သးီ��မံျား။
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စာမျက�်�ာ ၁၁

အခနး် ၁ - ��က�ေဗဒအေြခခ ံ• ၁၃

မညသ်ည့�်ကမံျားကိ�သ�တသ်ငရ်နအ်ေရး�ကးီေ�ကာငး်၊
ဘယလ်ိ�သ�တသ်ငန်ညး်၊
သ�တိ�က့ိ�။ ဥပမာအားြဖင့,် ��စ်��စ် Raspberry
�ကေံြမြပငမ်�ာ pruned ေန�ကသည။် တစ်��စ်
ေဟာငး်များကိ��ကေံအာကပ်ါထ�တလ်�ပ်ရနက်ျန�်ကငး်ေန�ကသည်
ရာသ။ီ

တစ်ဦးက စပျစ်�ယွပ်င ်��ညလ်ျား��င့အ်တ�အပငတ်စ်ပငြ်ဖစ်ပါသည,် Trail ကိ�အဓိကအားထား။
အချိ� �ေသာစပျစ်�ယွပ်ငမ်ျားသညတ်စ်ချိနလ်ံ�းေြမေပ�မ�ာေပါကသ်ည်
အြခားသ�များကိ�အြခားစက�ံ်�တစ်ခ�ကေထာကခ်ရံမညြ်ဖစ်သည်
သိ�မ့ဟ�တဖဲွ်�စညး်ပံ�။ �က�ိးစပျစ်�ယွပ်ငမ်ျားကိ�ဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာကပံ်�
ေထာကခ်မံ�အတကွ။် စကဝိ်�ငး်ပံ�အချိ� � (ဥပမာ၊
အြခားသ�များစကဝိ်�ငး်ေနစ� hops ��င့ ်Honeysuckle)
လကယ်ာရစ်နာရီ (ဥပမာအားြဖင့တ်ိ�ငပဲ်) ။ ေတာငတ်က ်-
ing စပျစ်�ယွပ်ငမ်ျားကိ�ြဖစ်ေစေဝဟငမ်�ေထာကခ်�ံကသည်
by ြမစ်များ (ဥပမာ၊ အဂ�လပ်ိဆငစ်ယွ�်�င့အ်ဆပ်ိအေတာက)်
တစ် ဦး ေထာကခ်မံ�ဝိ�ငျးေ�ကာငး်သယွ�်ွ
အရာဝတ� � (ဥပမာ - သခာွးသးီ၊
passionflowers) သိ�မ့ဟ�တေ်ကာ်��င့အ်တ��ွတြ်ဖင့ြ်ပ�လ�ပ်�ိ�ငပ်ါတယ်
အ�ကေံပးချကမ်ျား (ဥပမာဗာဂျီးနးီယား��င့ဂ်ျပန ်creeper) ။

အစားအစာအြဖစအ်ဓိကအားထား
အာလ�း��င့စ်ားသံ�း�ိ�ငေ်သာဥ

ေဂျ��ဆလင ်artichoke ��စ် ဦး စလံ�းဇာတပိကတ ိunder- ြဖစ်�ကသည်
ေြမြပငက်ိ�အဓိကအားထား။ က�ွတ�်�င့ ်kohlrabi ြဖစ်�ကသည်
ကျယဝ်နး်အရညရ်�မ်းေသာအဓိကအားထား။ ဂျငး်“ အြမစ်”
တကယေ်တာက့ျ�းေြမာငး်သယွလ်ျသိ�မ့ဟ�တေ်ြမေအာကပ်ငစ်ညြ်ဖစ်ပါတယ။်
�က�ံ�င့ဝ်ါးအ�ွန ့မ်ျားသညအ်ဓိကအားြဖင့ြ်ဖစ်သည။်

ဘ�းသးီ
တစ် ဦး ကဘ�းသးီကေနဖံွ� �ဖိ�းမ�နညး်ပါးေနေသးေသာအ�ွန ့သ်ည်

အရွကသ်ိ�မ့ဟ�တပ်နး်ပငွ့�်ကးီထာွး။ ၏ဘ�းသးီ
ပံ�မ�နအ်ားြဖင့သ်မ - ဇ�နသ်စ်ပငမ်ျား��င့ခ်ျံ�ဖ�တ်
ေသးငယတ်ဲအ့ကာအကယွအ်ြပငဘ်ကအ်လ�ာ,
သားေရအေ�ကးခွ။ံ ��စ်စ�အပငမ်ျား��င့အ်ပငမ်ျား
ceous ��စ်��ညအ်တ�အဝတအ်ချညး်စညး်ဘ�းသးီ��ိသည်
အစိမ်းအရညရ်�မ်းြပငအ်ရွက။်

များစာွေသာအပငမ်ျား၏ဘ�းသးီထေိတွ� မ�လိ�အပ်သည်
တစ် ဦး ေဝဖနေ်အာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာရကေ်ပါငး်အချိ� � မ�
တိ�းတကမ်���နး်ြပနလ်ညစ်တငမီ်ကယလ်ိ�ရီအပ�ချိန်
ေ� ွဦး ။ ဤကာလကိ�မ�ကာခဏအြဖစ်ရည�်�နး်သည်
�ကငး်ေသာကာလ, ကွြဲပားြခားနားေသာအပငမ်ျားအတကွက်ွြဲပားြခားနားသည။်
Forsythia သညအ်ေတာ်အတနလ်ိ�အပ်သည်
တိ�ေတာငး်ေသာအနားယ�ြခငး်ကာလ��င့ပ်ထမ ဦး ဆံ�းနမိိတလ်က�ဏာမ�ာ�ကးီထာွးလာသည်
ပ�ေ�းွေသာရာသဦတ�၏။ မကမ်နွသ်းီများစာွ၊

အြခားတစ်ဖကတ်ငွ,် 700 မ� 1000 လိ�အပ်သည်
45 ° F ေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာအပ�ချိနန်ာရီ။ စ�အတငွး်
အနားယ�, ြမံ�ဘ�းသးီအလနွန်မိ့်ကိ�ဆးီတား�ိ�ငသ်ည်
အပ�ချိန,် ဒါေပမယ့�်ကငး်ေသာအရာကာလ�ပီးေနာကြ်ဖစ်ပါတယ်
ေကျနပ်ေရာင့ရဲ်မယ၊်
အေအးမိအပ�ချိနသ်ိ�မ့ဟ�တ�်�ငး်ခအဲားြဖင့အ်သက။် ကျန�်�ိေနေသာ
ကာလသညအ်ပငမ်�ထကွလ်ာြခငး်မ�ကာကယွေ်ပးသည်
အရမ်းမ�ကာမီြမံ���င့ပ်ျကစီ်းလျက�်�ိသည်
ေ� ွဦး ရာသ�ီ�ငး်ခ။ဲ

တစ် ဦး ကအရွကအ်ဖ�းအငံ�တိ�တိ�ပငစ်ည�်�င့ဖဲွ်�စညး်ထားသည်
သေ��သားအရွက�်�င့အ်တ�။ အရွကဘ်�းသးီမ�ကာခဏြဖစ်�ကသည်
ပနး်ပငွ့ထ်ကေ်လျာန့ညး် smump ��င့ပိ်��ပီးခ�န်
ဘ�းသးီ (ပံ� 9) ။

တစ် ဦး ကပနး်ပငွ့ဘ်�းသးီေရးစပ်သည်
သေ��သား��င့အ်တ�တိ�တိ�ပငစ်ည၏်
Onic ပနး်ပငွ့အ်စိတအ်ပိ�ငး်များ။ အသးီေကာကပဲ်သးီ��မံျားအတကွ်
တစ်ခါတစ်ရံပနး်ပငွ့ဘ်�းသးီဟ�ေခ�သည်
သစ်သးီဘ�းသးီ။ ဒါကေဝါဟာရြဖစ်ပါတယ်
သိ�ေ့သာ်တ;ိ ေသာ်လညး်
ပနး်ပငွ့ဖိ်�အ့လားအလာ��ိသည်
သစ်သးီများသိ�ဖံွ့� �ဖိ�းလာမည၊်
ဘာြဖစ်လိ�လ့ဆဲိ�ေတာဆ့ိ�းရွားေသာရာသဦတ�ေ�ကာင့လ်�ပ်ပါ
၀ တမ်�နက်�းြခငး်မ��ိြခငး်၊
သညအ်ြခား�� ံးေသာအခါအခေွအန။

တညေ်နရာ
Buds သ�တိ�ရဲ့တ့ညေ်နရာများအတကွအ်မည�်�ိ

ပငစ်ညအ်ေပ� ပံ� (ပံ� 10) ။
Terminal ဘ�းသးီမ�ာတည�်�ိသည်

ေဘးထကွ်
(ချိ�ငး်�ကားကိ�ယ)်

ဘ�းသးီ

သစ်ပင်

Terminal အဖ�းအငံ�ထကွ်

ပံ� ၁၀ — Bud Bud တညေ်နရာ။

အရွကဖ်�းပငွ့်

ပနး်ပငွ့်

ပံ� ၉ — Elm leaf and flower ဘ�း။

စာမျက�်�ာ ၁၂

14 • ��က�ေဗဒအေြခခ-ံအခနး် 1

တစ်ပငစ်ည၏်အထတွ ်(အစနွအ်ဖျား) ။ ေဘးထကွ ်(ချိ�ငး်�ကားကိ�ယ)် ဘ�းသးီ
တစ်ပငစ်ည၏်��စ်ဖကအ်ေပ�တည�်�ိ�ပီးေပ�ထနွး်�ကသည်
အရွကတ်စ်ပငစ်ည�်�င့ေ်တွ�ဆံ�ေသာ axil ၌တည၏်။ In
အချိ�� ြဖစ်ရပ်များတငွ ်axil တငွပ်ါ ၀ ငသ်ည်
တစ်ဘ�း။
စနွ ့စ်ားေသာ ဘ�းသးီများသညအ်ြခားေနရာများတငွလ်ညး်ေပ�ေပါကလ်ာသည်

��င့အ်တ�အရွက ်axil
ချိ�ငး်�ကားကိ�ယအ်ဖ�းအငံ�ထကွ်

ဓါး
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terminal ကိ�သိ�မ့ဟ�တခ်ျိ�ငး်�ကားကိ�ယအ်ေနအထား။ သ�တိ� ့ြဖစ်�ိ�ငသ်ည်အြမစ်များ, ပငစ်ည ်internode ကေနဖံွ� �ဖိ�း
အဆိ�ပါမ�ာအရွကဓ်ါးသိ�မ့ဟ�တ ်callus တစ်သ��း၏အစနွး်
တစ်ပငစ်ညသ်ိ�မ့ဟ�တအ်ြမစ်၏အဆံ�းကိ�ြဖတ။် စနွ ့စ်ားမ�ဘ�းသးီ
ပငစ်ည၊် အရွက�်�င့အ်ြမစ်များကိ�ခ�တထ်ငွခ်ငွ့ြ်ပ�သည။်
လံ�းဝအသစ်ကအပငသ်ိ� ့ op ။

အစားအစာအြဖစဘ်�းသးီ
�ကးီထာွးလာဘ�းသးီသိ�မ့ဟ�တဘ်�းသးီ၏အစိတအ်ပိ�ငး်များကိ�ဖဲွ�စညး်ရန်

အချိ� �ေဟာ်ရီကာချာသးီ��မံျားစားသံ�း�ိ�ငေ်သာအဘိ�က့ိ�။
ေဂ� ဖီထ�ပ်��င့ ်ဦး ေခါငး်ဆလတဥ်ပမာ
ပံ�မ�နမ်ဟ�တေ်သာ�ကးီမား terminal ကိ�ဘ�းသးီ။ ေအာငြ်မငေ်သာ
ချိ�ငး်�ကားကိ�ယဘ်�းသးီ Brus- ၏စားသံ�း�ိ�ငေ်သာအစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�ြဖစ်ပါသည်
sels ပငေ်ပါက။် ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ artichoke ၏ြဖစ်ရပ်အတကွ,်
ပနး်ပငွ့ဖ်�းပငွ့၏်ဇာတပိကတအိပိ�ငး်အစ
bracts ��င့၎်ငး်၏အစိ�ငအ်ခပဲငစ်ည�်�င့အ်တ�စားသည။်
ပနး်ေဂ� ဖီ��င့ပ်နး်ေဂ� ဖီသညအ်ေရး�ကးီသည်
စားသံ�း�ိ�ငေ်သာပနး်ပငွ့ဘ်�းသးီ��င့ ်horticultural အပငမ်ျား။
ဤကစိ�တငွခ်���စ်, ပငစ်ည၏်ေဝမ�ဆကစ်ပ်
ပနး်ပငွ့ဘ်�းသးီ��င့အ်တ�စား�ကသည။်

အရွက်

လ�ပ်ေဆာငခ်ျက�်�င့ဖဲွ်�စညး်ပံ�
ေရ��ည်

ေကျာငး်အ�ပ်�ကးီ
အရွက၏် tion ရနြ်ဖစ်ပါသည်
ေနေရာငြ်ခညလ်ိ�အပ်မ�ကိ�စ�ပ်ယ� -
ထ�တလ်�ပ်ရန ်ed
မ�တဆင့သ်�ကားဓာတ်
ေခ�လ�ပ်ငနး်စ�
photosynthesis ။ အရွက်
မျက�်�ာြပငြ်ပားေန�ကသည်
�ကးီမားတဲတ့ငဆ်ကရ်န်
ထေိရာကေ်သာအလငး်ရိယာ
စ�ပ်ယ�။ ဓါး
အဆိ�ပါချဲ�ထငွပ်ါးလ�ာသည်
တစ်ခ�ခ�ကိ�အေပ� ဖဲွ�စညး်ပံ�

အလယပိ်�ငး်ေဒသ၏ေဘးထကွမ်ျားေသာအားြဖင့အ်�ကးီဆံ�းြဖစ်သည။်
အရွက၏်အများဆံ�းသသိာအစိတအ်ပိ�ငး် (ပံ� 11) ။

တစ် ဦး ကအရွကက်ိ�တစ် ဦး အားြဖင့ေ်ဝး၎ငး်၏ပငစ်ညက်ေနထနိး်ချ�ပ်ထားသည်
တစ် ဦး ည�ာ ဟ�ေခ�တငွပ်ငစ်ညက်ဲသ့ိ�ေ့နာကဆ်ကတ်ွ ဲ��င့်
အဆိ�ပါ petiole ၏အေြခစိ�ကစ်ခနး်ဟာပ�းတွြဲဖစ်ပါတယ်
တစ် node ကိ�မ�ာရပ်တ။ ည�ာ��ညသ်ညက်ွြဲပား�ိ�ငသ်ည်
လံ�းဝချိ� �တဲ�့ိ�ငပ်ါသည,် ေသာကစိ�တငွအ်တကွ်
အရွကဓ်ါးအြဖစ်ေဖာ်ြပေနသည ်sessile သိ�မ့ဟ�တ ်stalk-
နညး်ေသာ။ တစ် ဦး ကဟငး်သးီဟငး်ရွကအ်ည�ာအရွကည်�ာြဖစ်ပါတယ။်

ည�ပ်�ိ�းတစ်ေကာင�်�င့ေ်တွ�သည့ေ်နရာသည ်node ြဖစ်သည်
အရွက ်axil ေတာငး်ဆိ�ခဲသ့ည ်။ အဆိ�ပါ axil တစ်ခ�တညး်ပါ��ိသည်
ချိ�ငး်�ကားကိ�ယအ်ြဖစ်ရည�်�နး်ဘ�းသးီသိ�မ့ဟ�တဘ်�းသးီ�ပတ်

�ကကသ်နွြ်ဖ�

ပံ� 11.- အရွကအ်စိတအ်ပိ�ငး်များ။

ပငမ်

အလယအ်လတ်

ဆံ�မ�တ်

ကိ�ယရံ်ေတာ်ဆလဲေ်တွ

အထက်
epidermis

Palisade
အလ�ာ

ေသးွေ�ကာ
အထ�ပ်

ေရြမ��ပ်
ဆလဲ်

intercellular
အခနး်

ေအာက်
epidermis

Stoma

ပံ� 12.- အရွကလ်ကဝ်ါးကပ်တိ�ငအ်ပိ�ငး်။

ဝမ်းဗိ�က်

စာမျက�်�ာ ၁၃

အခနး် ၁ - ��က�ေဗဒအေြခခ ံ• ၁၅

ဘ�းသးီ သ�တိ�က့တက�်ကသိ�မ့ဟ�တအ်ပ်ိေပျာ်ြဖစ်�ိ�ငသ်ည။်
မ�နက်နေ်သာအေြခအေနများေအာကတ်ငွသ်�တိ�သ့ည်
အဓိကအားသိ�မ့ဟ�တအ်ရွကသ်ိ� ့ velop ။

သစ်ရွကတ်စ်ေချာငး်ကိ�အများအားြဖင့ဖဲွ်�စညး်ထားသည။်
အဖွင ်(ပံ� ၁၂) ။ ထပ်ိ��င့ေ်အာကေ်ြခတငွတ်စ် ဦး ြဖစ်ပါတယ်
epider လိ�ေ့ခ�တဲအ့ထ�မာ ေကျာတဲ ့ဆလဲအ်လ�ာ
mis ။ ၎ငး်၏အဓိကလ�ပ်ေဆာငခ်ျကမ်�ာကာကယွရ်နြ်ဖစ်သည်
အရွကတ်စ်သ��း၏အြခားအလ�ာ။ အဆိ�ပါအစီအစ�
epidermal ဆလဲေ်တရဲွအ့ရွကက်ဆံ�းြဖတတ်ယ်
မျက�်�ာြပင ်texture ။ ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာသ�တိ�အ့ားအြဖစ်အချိ� �ေသာအရွက်
အာဖရိက violets ၏, ဆပံင ်(��ိ pubescence ),
ေသာ epidermal ဆလဲမ်ျား၏ extension များြဖစ်�ကသည်
အရွကက်ိ�ကတ� ပီါလိ�ခစံားေစပါ။

အဆိ�ပါ cuticle သည ်epidermis ၏အစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�ြဖစ်ပါတယ။် ဒါဟာ
ဟ�ေခ�ေသာ waxy အလ�ာထ�တလ်�ပ် cutin , အရာ
အရွကက်ိ�ေရဓာတခ်နး်ေြခာကြ်ခငး်��င့က်ာကယွြ်ခငး်မ�ကာကယွေ်ပးသည်
လယွက်�ပါတယ။် အရွကေ်ပ�တငွ ်cutin ပမာဏ -
တိ�းြမ�င့အ်လငး်ြပငး်ထနမ်���င့အ်တ� es ။ ဒါအတကွ်
အရိပ်သိ�အ့ပငမ်ျားေရွ�လျားေသာအခါအေ�ကာငး်ြပချက်
ေနေရာငြ်ခညအ်ြပည့အ်ဝ၊
ရကသ်တ� ပတအ်နညး်ငယ၏်။ ဒတီြဖညး်ြဖညး်ထေိတွ� မ�

ရာသဦတ�ေအး�ပီးပငွ့လ်ငး်ေနဆြဲဖစ်သည။် ကိ�ယရံ်ေတာ်ဆလဲေ်တွ
ထိ�အ့ြပငအ်လငး်မ��ိြခငး်အတကွအ်နးီကပ်။

အထက�်�င့ေ်အာကအ်�ကားတည�်�ိသည်
epidermis သည ်mesophyll ြဖစ်သည။် ဒါဟာခွြဲခားထားတယ်
အေပ�ယအံလ�ာ ( palisade mesophyll )
��င့ေ်လအများ�ကးီပါဝငေ်သာေအာကပိ်�ငး်အလ�ာ
အာကာသ ( spongy mesophyll ) ။ အတငွး်မ�ာတည�်�ိသည်
အဆိ�ပါ mesophyll ဆလဲေ်တဘွယမ်�ာ��ိ chloroplasts ြဖစ်�ကသည်
photosynthesis ြဖစ်ပျကသ်ည။်

အရွကအ်မျိ�းအစားများ
အရွကမ်ျားစာွ��ိသည။် The

အသံ�းအများဆံ�း��င့ထ်င�်�ားတဲအ့ရွကြ်ဖစ်�ကသည်
သစ်ရွကအ်ြဖစ်ရည�်�နး်ြခငး်��င့အ်ဓိကြဖစ်�ကသည်
photosynthesis ၏တညေ်နရာ။ သိ�ေ့သာ်ထိ�အရပ်၌��ိသည်
အြခားြပ�ြပငထ်ားေသာအရွကမ်ျားစာွ��ိသည။်
• စေကးအရွက ်(cataphylls) ေပ�တငွေ်တွ� ��ိရသည်

သ�တိ�ပ့�းတွေဲသာစာသိ�ေလ�ာငြ်ခငး်��င့ဘ်�းသးီ
��င့က်ာကယွေ်စာင့ေ်��ာက။်

• မျိ�းေစရွ့ကမ်ျား (cotyledons) များကိ�ေတွ� ��ိရသည်
သေ��သားပငမ်ျား။ သ�တိ�အ့တကွအ်စားအစာသိ�ေလ�ာငတ်ယ်
ဖံွ� �ဖိ�းဆပဲျိ�းပင။်
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ေနေရာငြ်ခညက်ိ� hardening off ဟ�ရည�်�နး်သည။် al-cutin အလ�ာကိ�တညေ်ဆာက�်ပီးကာကယွေ်ပးသည်
လျငြ်မနေ်သာေရဆံ�း�� ံးမ�သိ�မ့ဟ�တေ်နမ�အရွက်
ဝမ်းပျက ်အစားထိ�းသးီ��မံျားကိ�အမ်ိတငွး်ထ�တလ်�ပ်သင့သ်ည်
အမ်ိြပငမ်ထကွမီ်တငး်ကျပ်ပါေစ။

အဆိ�ပါဖေယာငး် cutin လညး်ေရတနွး်လ�န။် ဘိ� ့
ဒအီေ�ကာငး်ြပချက,် ပိ�းသတေ်ဆးအများအြပားတစ်မ�နေ်ရမ �ားဆံ့
ြဖည့စ်ကွေ်ဆး (စတစ်ကာ၊ ြဖန ့ြ်ဖ�းစသည)် တိ� ့ြဖစ်သည်
ထ�တက်�နသ်ည ်cutin လိ�ကန်ာ, ဒါမ�မဟ�တထ်ိ�းေဖာက်
အလ�ာ။

အထ�းဆလဲမ်ျားဟ�ေခ�သည့ ်ကိ�ယရံ်ေတာ်ဆလဲမ်ျား
သဘာဝပတဝ်နး်ကျငအ်ားတံ� ့ြပနရ်နဖွ်င ့◌၍် ပိတ်
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာရာသဦတ�ေြပာငး်လမဲ�အြဖစ် tal လ�ံ�ေဆာ်မ���င့်
အလငး် သ�တိ�က့ေရလမ်းေ�ကာငး်ကိ�ထနိး်ည�သိည,်
အတငွး်��င့အ်ြပငသ်ိ�ေ့အာကစီ်ဂျင�်�င့က်ာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ဒ်
sto- ဟ�ေခ�သညေ်သးငယတ်ဲအ့ဖွင့မ်�တဆင့အ်ရွက်
mata ။ မျိ�းစိတအ်များစ�အတကွအ်များစ�
အစာအမ်ိ၏ေအာကပိ်�ငး်တငွတ်ည�်�ိသည်
အရွက။်

အပငမ်ျားြဖစ်ေပ�ေစမည့အ်ေြခအေနများ
ေရအများ�ကးီ (ြမင့မ်ားေသာအပ�ချိန,် အနမိ့်) ကိ�ဆံ�း�� ံး
စိ�ထိ�ငး်ဆ) ပိတဖိ်�က့ိ�ယရံ်ေတာ်ဆလဲက်ိ�လ�ံ�ေဆာ်။ In

• ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာေပ� ��ိအြဖစ် ေကျာ�ိ�း��င့�်ွန ့ ,barberry ��င့ပဲ်ပငမ်ျား, အပငတ်စ်ပငက်ိ�ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာက်
သိ�မ့ဟ�တယ်ငး်၏အဓိကအားေထာကျပံက့�ည။ီ

• သိ�ေလ�ာငမ်�အရွက,် ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာ bul- အေပ� ��ိသ�များအြဖစ်
bous အပငမ်ျား��င့အ်ရညရ်�မ်း, အစားအစာသိ�ေလ�ာင။်

• Bracts ကိ� မ�ကာခဏေတာကပ်ေသာအေရာငမ်ျားြဖင့ြ်ပ�လ�ပ်ထားသည။်
အရွက ်fied ။ အေပ�ထပ်အေဆာကအ် ဦ များ
dogwoods ��င့ ်poinsettias bracts မဟ�တပ်ါ
ချယရီ်။

ဟ�တပ်ါတယ်
xylem ၏ေသးွေ�ကာအစ�အေဝး��င့်

phloem, မ�တဆင့,် ပငစ်ညက်ေနတိ�းချဲ�
ေသးွြပနေ်�ကာအြဖစ်ည�ာ��င့အ်ရွကဓ်ါးသိ�။့
venation ဆိ�တဲအ့သံ�းအ��နး်က ေသးွြပနေ်�ကာကိ�ဘယလ်ိ�ရည�်�နး်တယဆ်ိ�တာကိ�ရည�်�နး်တယ်
ထိ�ဓါးအတကွြ်ဖန ့ေ်ဝ။ ��စ်ခ���ိပါတယ်
venation ၏ cipal အမျိ�းအစားများ: အ�ပိ�င ်- ေသးွေ�ကာ��င့်
ပိ�ကက်နွ ်- ေသးွေ�ကာ (ပံ� 13) ။

ခ���စ်တငွ ်အ�ပိ�င-်ေသးွြပနေ်�ကာ အရွက,် ေြမာကြ်မားစာွေသးွြပနေ်�ကာ
တစ်ေယာကန်ဲတ့စ်ေယာကအ်�ပိ�ငေ်ြပး�ပီး con-
တစ်မိနစ်, ေြဖာင့ေ်သးွေ�ကာများကေနာကပိ်�ငး်တငွဝ်တရ်ည။်
စင�်ပိ�င ်- ေသးွြပနေ်�ကာအရွကေ်ပ�တငွအ်များဆံ�းမ�ကာခဏေပ�ေပါကပ်ါတယ်

စာမျက�်�ာ ၁၄

16 ��က�ေဗဒအေြခခ ံ- အခနး် ၁

monocotyledonous အပငမ်ျား။ အများဆံ�း��င့အ်
မတ�ကွြဲပားေသာေသးွေ�ကာများကိ�မနွအ်မျိ�းအစားတငွေ်တွ� ��ိ�ိ�ငသ်ည်
အဘယသ်�၏ေသးွြပနေ်�ကာကိ� run ြမကမိ်သားစ�၏အပငမ်ျား
အရွက၏်အေြခစိ�ကစ်ခနး်ကေန၎ငး်၏အထတွမ်�။ ေနာကတ်စ်ခ�
အ�ပိ�င ်venation အမျိ�းအစားကိ�အပငမ်ျားတငွေ်တွ�ရသည်
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာင�ကေ်ပျာ, calla ��င့ ်pickerelweed အြဖစ်။
သ�တိ�၏့ေသးွြပနေ်�ကာများသညအ်လယအ်လတမ်�စီးကျလာသည။်

အ သားတငေ်သးွြပနေ်�ကာ များ ( reticu- ဟ�လညး်ေခ�
- ေသးွြပနေ်�ကာ) အဓိကကေနေသးွြပနေ်�ကာဌာနခ�ဲ
န�ိံ� းသိ�မ့ဟ�တန်�ိံ�း��င့အ်ေသးစိတေ်သးွေ�ကာသိ�ခ့ွ။ဲ
ဤေရွ�ကား veinlets ထိ�ေ့နာက�်�ပ်ေထးွအတကွစ်ညး်လံ�း
ကနွယ်က။် ေသးွြပနေ်�ကာ၏ဤစနစ်
အရွကထ်ကမ်ျကရ်ညမ်ျားကိ�ပိ�မိ�ခ�ံိ�ငရ်ည�်�ိသည်
တစ် ဦး အ�ပိ�ငေ်သးွေ�ကာဖဲွ�စညး်ပံ�ပါဘ�း။ ကနွယ်က်
အရွက ်dicotyledonous အပငမ်ျားေပ�ေပါကပ်ါတယ။်

ပိ�ကက်နွ ်venation pinnate ြဖစ်ေစြဖစ်�ိ�ငသ်ည်
အ�နး်။ ခ���စ်တငွ ်pinnate venation, ထိ�ေသးွြပနေ်�ကာ
အလယပိ်�ငး်မ�သညေ်နာကပိ်�ငး်တငွတ်ိ�းချဲ�ပါ
အစနွး် (ဥပမာပနး်သးီ၊ ချယရီ်သးီ��င့မ်ကမ်နွသ်းီ) ။ In
palmate venation, အဓိကေသးွြပနေ်�ကာတိ�းချဲ�
အြပငပ်နး်ကေနပနက်ာန�ိံ�းလိ�ပဲ
အရွက၏်ဓါး (ဥပမာ, စပျစ်သးီ��င့ေ်မပယ)် ၏။

အရွက,် အရွကဓ်ါးတစ်ခ�တညး်, စ�ဆကမ်ြပတြ်ဖစ်ပါတယ်
ယ�နစ် ေပါငး်စပ်ေသာ အရွကမ်ျားကိ�ဖဲွ�စညး်ထားသည်
ကေနေပ�ေပါကအ်များအြပားသးီြခားလကက်မ်းစာေစာငမ်ျား၏
အတ�တ�ည�ာ။ အချိ��အရွကမ်ျားသည�်�စ်ဆပိ�များသည။်
ေပါင ်အရွကအ်မျိ�းအစားသည�်�ပ်ေထးွေစ�ိ�ငသ်ည်
နက�်� ိငး်ေသာ lobed �ိ� း��ငး်ေသာအရွကတ်စ် ဦး ��င့တ်�ေပမည်
ြဒပ်ေပါငး်အရွက။်

တစ် ဦး ပငစ်ညတ်စ်ေလ�ာကတ်ငွအ်ရွကအ်စီအစ�လညး်ြဖစ်ပါတယ်
စက�ံ်�မ�တပံ်�တင ်(ပံ� 18) တငွအ်သံ�းြပ�ခဲသ့ည။်
အရွကအ်စီအစ�ေလးမျိ�း��ိပါသည။်
• ဆန ့က်ျငဘ်က ်အရွကမ်ျားကိ� ြဖတ၍် ေနရာချထားသည်

��စ်ခ���င့အ်တ�တစ် ဦး ချငး်စီကတြခားကေနပငစ်ည်
တစ်ခ�ချငး်စီကိ� node ကိ�မ�ာအရွက။်

• အြခား (လမ်ိ) အရွကမ်ျားကိ�စီစ�ေပးသည်
ကိ�သာအတ�ပငစ်ညတ်စ်ေလ�ာကတ်ငွအ်ြခားေြခလ�မ်းများ
တစ်ခ�ချငး်စီကိ� node ကိ�မ�ာအရွက။်

• Whorled အရွကမ်ျားကိ�စကဝိ်�ငး်များြဖင့စီ်စ�သည်
ပငစ်ညတ်စ်ေလ�ာက။်

• Rosulate အရွကမ်ျားကိ� rosette ြဖင့စီ်စ�သည်
အလနွတ်ိ�ေတာငး်ေသာ��င့အ်တ�တစ်ပငစ်ညန်း်ကျင်
node များ။

အစာအြဖစအ်ရွက်
အရွကဓ်ါးအေြမာကအ်များ၏စားသံ�း�ိ�ငေ်သာအစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�ြဖစ်ပါတယ်

(က) စင�်ပိ�ငေ်သးွေ�ကာ (ခ) ပိ�ကက်နွေ်သးွေ�ကာ

သစ်ပင�်ကးီ

Palmate

ပံ� 13 - venation အမျိ�းအစားများ: (က) စင�်ပိ�င ်- ေသးွြပနေ်�ကာ; (ခ) ပိ�ကက်နွ ်- ေသးွေ�ကာ။
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အပငခဲွ်ြခားသတမ်�တသ်�အြဖစအ်ရွက်အရွကသ်ညအ်ပငမ်ျားကိ�ေဖာ်ထ�တရ်နအ်တကွအ်သံ�းဝငသ်ည။်
မျိ�းချစ်စိတ ်တစ် ဦး ကအရွကရဲ်ပံ့�သဏ္,◌ာန,် အေြခစိ�ကစ်ခနး်, အထတွ�်�င့အ်နားသတ်
ေဖာ်ထ�တဝိ်ေသသလက�ဏာများအေရး�ကးီေသာ�ိ�ငပ်ါတယ်
(ပံ� ၁၄-၁၆) ။

အရွကအ်မျိ�းအစား (ပံ� ၁၇) သညလ်ညး်အေရး�ကးီသည်
ေဖာ်ထ�တြ်ခငး်အတကွ။် အမျိ�းအစား��စ်မျိ�း��ိသည်
အရွက:် �ိ� း��ငး်ေသာ��င့ြ်ဒပ်ေပါငး်များ။ ခ���စ်တငွ ်�ိ� း��ငး်တဲ့

chives, col- အပါအဝင ်horticultural သးီ��မံျားဝကြ်ခ,ံ endive, ကိ�ကလ်န,် အရွကဆ်လတ,် မ�နည်ငး်,
parsley, ဟငး်���ယွရွ်က,် ဆစ်ွ chard ��င့အ်ြခား
အစိမ်းေရာင။် �ကကသ်နွန်၊ီ �ကကသ်နွန်၊ီ
Florence စမ�နန်ကသ်ညအ်မဲသား��ိေသာအရွကမ်ျားြဖစ်သည်
အေြခခ။ံ အဆိ�ပါည�ာအတကွစ်ားသံ�း�ိ�ငေ်သာထ�တက်�နြ်ဖစ်ပါတယ်
ဟငး်ခတအ်ေမ �းအ�က�ိင်

စာမျက�်�ာ ၁၅

အခနး် ၁ - ��က�ေဗဒအေြခခ ံ• ၁၇

Lanceolate Linear Cordate

Elliptical ဘဥဲပံ�

ပံ� ၁၄ - အြဖစ်များသည့အ်ရွကဓ်ါးပံ�စံ။

အြဖစမ်ျားသည့ဓ်ါးပံ�စမံျား (ပံ� ၁၄)
Lanceolate သညက်ျယြ်ပန ့သ်ည်
အဆိ�ပါအထတွ�်�င့အ်ေြခစိ�ကစ်ခနး်ဆသီိ� ့ tapering ။
Linear —Narrow အ�ကမ်ိေပါငး်များစာွ�ကာသည်
ကျယြ်ပန ့ြ်ခငး်��င့ခ်န ့မ်�နး်ေြခအားြဖင့အ်တ�တ�ပင၏်ထက်
တစ်ေလ�ာကလ်ံ�းအကျယ။်
Cordate (��လံ�းပံ�သဏ္) ◌ာန ်) - ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့်
��င့အ်တ�တစ် ဦး စ�း��အထတွမ်� tapering ovate
ေြခရငး်အတကွလ်�ည့�် �င့ထ်စ်ဖဲွ�စညး်
ဘယမ်�ာည�ာပ�းကပ်ထားတယ်
Elliptical —၂ ��စ်၊ သံ�း�ကမ်ိေလာက်
ေနသမ�ကာလပတလ်ံ�းကျယြ်ပန ့အ်ြဖစ်တစ်ခ�စ�း��သိ�မ့ဟ�တမ်� tapering
အထတွ�်�င့အ်ေြခစိ�ကစ်ခနး် rounded ။
Ovate - �ကကဥ်ပံ�သ�ာန၊်
အဆိ�ပါအထတွဆ်သီိ� ့ tapering ။

ဘံ� margin ပံ�စမံျား (ပံ� ၁၅)
တစခ်�လံ�း ��င့အ်တ�ေချာေမွ�ေသာအစနွး်��ိြခငး်
အသံာွးများသိ�မ့ဟ�တထ်စ်မ��ိ။
Crenate သာွးအဝိ�ငး် ��ိြခငး် ။
သာွး ဘကဆ်ိ�ငရ်ာ
အြပငဘ်က�်�နြ်ပစ�း��ေထာင့။်
Serrate - အသံာွးေသးငယ။် ��ိသည်
အဆိ�ပါအထတွဆ်သီိ��့�နြ်ပ။
ြဖတ ်- တစ် ဦး အနားသတြ်ဖတ ်��ိြခငး်
ခ�နထ်ကေ်သာ၊ နက�်� ိငး်ေသာ၊
ေဇာ်ဝမ်း။
Lobed - တိ�းချဲ� �ိ�ငသ်ည့ခ်ွစိဲတမ်���ိသည်
အဆိ�ပါအလယပိ်�ငး်မ�တစ်ဝကထ်ကေ်လျာန့ညး်။

တစ်ခ�လံ�း Crenate သာွး

ေချာ လ�းီြဖတ် တကယ

ပံ� 15 - အြဖစ်များေသာအရွကအ်နားသတပံ်�စံများ။

အရွက�်�င့အ်ပငခဲွ်ြခားသတမ်�တြ်ခငး် (ဓါး��င့အ်နားသတပံ်�စမံျား)

စာမျက�်�ာ ၁၆
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18 ��က�ေဗဒအေြခခ ံ- အခနး် ၁

ဘံ�အထတွ�်�င့အ်ေြခအေနပံ�စမံျား (ပံ� ၁၆)
- စ�း��ေသာေထာင့ြ်ဖင့အ်ဆံ�းသတြ်ခငး် \ t
ခ�နထ်ကေ်ပမယ့ ်acuminate အတ�
အမ�တ။်
Acuminate - ��ညလ်ျားေသာဆသီိ� ့,
ကျ�းေြမာငး်ေသာအချက။်
Obtuse - rounded edge ဆသီိ� ့ ဦး တညသ်ာွးသည။်
Cuneate - ကငွး်ပံ�စံ; �တဂံိ
၏အချကမ်�ာကျ�းေြမာငး်တဲအ့ဆံ�း��င့အ်တ�
ပ�းတွဖိဲ�ငမ်ျား။
Cordate (��လံ�းပံ�သဏ္) ◌ာန ်) - ဖွင့သ်ည်
��င့ထ်စ်ဖဲွ�စညး်။

ထကြ်မကေ်သာ Acuminate တတိတ်ခိ�း

Cuneate တတိတ်ခိ�း Cordate

Apex ပံ�စမံျိ�း

အေြခေနပံ�စံ

ပံ� ၁၆ - ဘံ�အရွကအ်ထတွ�်�င့အ်ေြခခပံံ�စံများ။

ပံ� ၁၇ —Laf အမျိ�းအစားများ။

�ိ� း��ငး်ေသာ Palmate ဝငး် Pinnate ြဒပ်ေပါငး်များ ��စ်ဆ pinnate
ဝငး်

အရွကမ်ျား��င့အ်ပငခဲွ်ြခားသတမ်�တြ်ခငး် (အထတွ�်�င့အ်ေြခခံပံ�စမံျား)

ဆန ့က်ျငဘ်က် အြခား ကမ်ွးြခကံ�နး် ��ငး်ဆပီနး်

ပံ� ၁၈ - အရွကအ်စီအစ�။

အရွကအ်မျိ�းအစားများ��င့အ်စအီစ� (ပံ� ၁၇-၁၈)

စာမျက�်�ာ ၁၇

အခနး်�ကးီ 1-��က�ေဗဒအေြခခ ံ• 19

ပန်းပွင့်
ေသာပနး်ပငွ့်

အပငတ်စ်ပင၏်အေြပာငေ်ြမာကဆ်ံ�းအစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ���ိသည်
သ�တိ�ရဲ့အ့ြဖစ်လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွး
တစ်ခ�တညး်ေသာ function ကိ�။ သ�တိ�ရဲ့အ့လ�အပ��င့်
အေမ �းအ�က�ိငမ်ေြပာငး်လခဲဲ�့ကသည်

လ�သားများစိတေ်တာ်ေပမယ့ဆ်ကလ်ကေ်သချာေစရန်
မျိ�းစိတမ်ျား၏။ ရနံ�့ �င့အ်ေရာငက်ိ�ဆွေဲဆာငသ်ည်
တစ် ဦး ကစားေသာဝတမ်�နက်�း (အငး်ဆကပိ်�းမ �ားသိ�မ့ဟ�တင်�ကမ်ျား)
မျိ�းဆကပ်ာွးလ�ပ်ငနး်စ�အတကွအ်ေရး�ကးီေသာအခနး်ကဏ္။ ။

အဆိ�ပါေအာင,် အေနအထားအတကွဆ်ရံ��ိထားသ�ြဖစ်ပါသည်
ေလအားြဖင့ပ်ျံ� � �ံဖိ့�ဝ့တမ်�န,်
အငး်ဆကပိ်�းများသိ�မ့ဟ�တင်�ကမ်ျား။

အဆိ�ပါ pistil အပငတ်စ်ပငရဲ်အ့မျိ�းသမီးအစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�ြဖစ်ပါတယ။် ဒါဟာ
ေယဘ�ယျအားြဖင့ဘ်ိ�းလငး်ကငွး်ကဲသ့ိ�ပံ့�သဏ္and◌ာနတ်�သည်
ပနး်၏အလယဗ်ဟိ�တငွတ်ည�်�ိသည။် ပါဝငသ်ည်
တစ် ဦး အမညး်စက,် စတိ�င�်�င့ ်Ovary ၏။ အဆိ�ပါ အမညး်စက ်ြဖစ်ပါတယ်
ထပ်ိမ�ာတည�်�ိ�ပီး��င့က်ချိတဆ်ကေ်နသည်
အဆိ�ပါ Ovary မ� စတိ�င ်။ အဆိ�ပါ Ovary �ကကဥ်ပါ��ိသည,်
အရာ ovules ေနထိ�င�်ကသည။် �ကကဥ်တစ်လံ�းသည ်fertil- ြဖစ်လ�င်

အခန်း ၂ ကိ��ကည့ပ်ါ။
စက�ံ်�
သတမ်�တြ်ခငး်။
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အပငအ်မျိ�းအစားများအတကွပ်နး်များသညအ်ေရး�ကးီသည။်မျိ�းချစ်စိတ ်စက�ံ်� nomenclature ၏စနစ်
ယေနအ့သံ�းြပ�မ�ကိ� Carl von Linnéမ�တထီငွခ်ဲသ့ည်
(Linnaeus) ��င့ပ်နး်ပငွ့�် �င့ ်/ သိ�မ့ဟ�တအ်ေပ�အေြခခသံည်
အပငမ်ျား၏မျိ�းဆကပ်ာွးအစိတအ်ပိ�ငး်များ။ အေ�ကာငး်ြပချကတ်စ်ခ�
ပနး်ပငွ့ေ်�ကာင့စ်နစ်ေအာငြ်မငေ်သာြဖစ်ပါတယ်
ပတဝ်နး်ကျငထ်ခိိ�ကမ်�အနညး်ဆံ�းေသာစက�ံ်�အစိတအ်ပိ�ငး်
စိတပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာအေြပာငး်အလမဲျား။ ထိ�ေ့�ကာင့စီ်းဆငး်မ�အသပိညာ
သ�များ��င့သ်�တိ�၏့အစိတအ်ပိ�ငး်များသညမ်ညသ်�မဆိ�အတကွမ်��ိမြဖစ်လိ�အပ်သည်
စက�ံ်�ေဖာ်ထ�တြ်ခငး်ကိ�စိတဝ်ငစ်ား။

ဖဲွ�စညး်ပံ�
ပနး်ပငွ့တ်စ် ဦး stamen (အထးီပနး်ပငွ့)် ဆံ့

တစ်စိတတ်စ်ပိ�ငး်) ��င့ ်/ သိ�မ့ဟ�တ ်pistil (အမျိ�းသမီးပနး်ပငွ့အ်စိတအ်ပိ�ငး်), ေပါငး်
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာ sepals, ပငွ့ခ်ျပ်��င့အ်ြဖစ်ဆကစ်ပ်ပစ�ညး်အစိတအ်ပိ�ငး်များ
ဝတရ်ညဂ်လငး် (ပံ� 19) ။

အဆိ�ပါ stamen အထးီမျိ�းပာွး or- ြဖစ်ပါသည်
ဂန။် ၎ငး်တငွဝ်တမ်�နအ်ဖံ�း (အ ဆပ် ) ��င့ပ်ါဝငသ်ည်
��ညလ်ျားေသာေထာကခ်ဝိံ�ငယ်ာ�က�ိး။ ဒဝိီ�ငယ်ာ�က�ိး

ized, ovule တစ် ဦး အမျိ�းအ�ယွက်ိ�သိ�ဖံွ့� �ဖိ�း။Sepals , အေသးစား, အစိမ်း, အရွကက်ဲသ့ိ� ့ struc- များမ�ာ
ပနး်တစ်ပငွ့ရဲ်အ့ေြခခမံ�ာတည�်�ိတယ။် သ�တိ� ့
ပနး်ပငွ့ဘ်�းသးီကာကယွပ်ါ။ စ�ေပါငး်, အ
sepal တစ် calyx ဟ�ေခ� �ကသည ်။

ပငွ့ခ်ျပ်များ၏ြမင့မ်ားေသာအေရာငေ်ဝမ�ြဖစ်�ကသည်
ပနး်တစ်ပငွ့။် ဝတရ်ညဂ်လငး်လိ�ပဲ, Petaling may
ေရေမ �းပါ��ိသည။် စ�ေပါငး်, အပငွ့ခ်ျပ်ြဖစ်�ကသည်
Corolla လိ�ေ့ခ�တယ ်။ တစ် ဦး အေပ�ပငွ့ခ်ျပ်အေရအတကွ်
ပနး်ကိ�အပငမိ်သားစ�များခွြဲခားသတမ်�တရ်ာတငွက်�ညသီည်
��င့ ်Genera ။ dicots ၏ပနး်များပံ�မ�နအ်ားြဖင့�်�ိသည်
သးီြခားစီေလးခ�သိ�မ့ဟ�တင်ါးခ�သိ�မ့ဟ�တ ်/ သိ�မ့ဟ�တပ်ငွ့ခ်ျပ်များ
ယငး်၏။ monocots မ�ာ, ဒပီနး်အစိတအ်ပိ�ငး်များ typi-
cally သံ�းခ�သိ�မ့ဟ�တေ်ြမ�ာကအ်တကွလ်ာ။

ပန်းအမျိ�းအစားများ
ပနး်ပငွ့တ်စ် stamen, pistil, ပငွ့ခ်ျပ်များ��င့�်�ိပါက

sepals, က �ပီးြပည့စံ်�ေသာ ပနး်ပငွ့ ်ဟ�ေခ�သည ်(ပံ�
၁၉) ��ငး်ဆပီနး်သညဥ်ပမာတစ်ခ�ြဖစ်သည။် ဒတီစ်ခ�လ�င်

အစိတအ်ပိ�ငး်များကိ�ပနး်ပငွ့သ်ညေ်ပျာကဆ်ံ�းေနသည်
မြပည့စံ်� ဟ�ေခ�တငွ ်။

အဆိ�ပါ stamen ��င့ ်pistil ြဖစ်�ကသည်
ပနး်တစ်ပငွ့၏်မ��ိမြဖစ်လိ�အပ်ေသာအစိတအ်ပိ�ငး်များ
��င့မ်ျိ�းေစစီ့မံကနိး်အတကွပ်ါဝငပ်တသ်က်
ချစ်ြခငး်။ ပနး်တစ်ပငွ့ပ်ါလ�င်
အလ�ပ်လ�ပ်တဲ ့stamens ��စ် ဦး စလံ�း��င့်
pistils, က �ပီးြပည့စံ်�ေသာ ဟ�ေခ�သည်
မပငလ်�ငပ်နး်ပငွ့်
Petaling ��င့ ်sepals ဆံ။့ အကယ၍်
stamens သိ�မ့ဟ�တ ်pistils ြဖစ်ေစ
မ��ိြခငး်, ပနး်ပငွ့ဟ်�ေခ�သည်
မစံ�လင ်(ပံ� 20) ။ ပစ�တိ� -
ေ��ာငး်ပိ�ငး်တငွ ်(အမျိ�းသမီး) ပနး်ပငွ့အ်ပိ�င်
အလ�ပ်လ�ပ်တဲ ့pistil သိ�မ့ဟ�တ ်pistils၊

ပံ� 19.- �ပီးြပည့စံ်�ေသာပနး်ပငွ့ဖဲွ်�စညး်ပံ�။ (ပံ���ပ်ိထ�တေ်ဝသည်
�ကးီထာွးမ�၊ ဖံွ� �ဖိ�းမ���င့အ်ပငသ်ပိ�ံ မ�ခငွ့ြ်ပ�ချက်
စိ�ကပ်ျိ�းသည့အ်ပငမ်ျား ၊ Prentice Hall၊ ၁၉၈၈ ။

Anther

ဝိ�ငယ်ာ�က�ိး

Stamin

Petal

အမညး်စက်

စတိ�ငလ််

Ovary

သးီြခား

ပစ�တိ�

ေြခေထာက်
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ဒါေပမယ့ ်stamens ကငး်မဲ။့ Staminate (အထးီ) ပနး်ပငွ့်
stamens ေပမယ့အ်ဘယသ်�မ�မ pistils ။

မစံ�လငေ်သာပနး်များ
ther monoecious သိ�မ့ဟ�တ ်dioecious အြဖစ်ခွြဲခား။
monoecious အပငသ်းီြခားအထးီ��င့်
အပငတ်စ်ပငတ်ညး်တငွအ်မျိ�းသမီးပနး်ပငွ့ ်(ဥပမာ၊ ေြပာငး်ဖ�း
��င့ ်pecans) ။ Monoecious သညတ်စ်ခါတစ်ရံတငွ်
��စ် ဦး စလံ�းလငိမ်ျားအတကွတ်စ်အမ်ိအြဖစ် ferred ။ အချိ��
monoecious အပငမ်ျားသညပ်နး်များသာ��ိသည်
�ကးီထာွးလာရာသ၏ီအစမ�ာ, ဒါေပမယ့်
ေနာကပိ်�ငး်တငွလ်ငိ�်�စ်ခ�စလံ�း (ဥပမာ - သခာွးသးီ) ကိ�ေမးွြမ�ပါ
��င့ ်squash) ။

အများစ�မ�ာ inflorescences ��စ်ခ�ထကဲတစ်ခ�ပိ�င်
အ�ပ်စ�များ: racemes ��င့ ်cymes ။ ထမဲ�ာ race-
mose အ�ပ်စ�, အပနး်ပငွ့က်ေနပငွ့စ်တင်
ပငစ်ည၏်ေအာကေ်ြခ��င့ဆ်သီိ�တ့ိ�းတက်
ထပ်ိ။ တစ် ဦး cyme ခ���စ် , ထပ်ိ floret ပထမ ဦး ဆံ�းဖွင့လ်�စ်
��င့ ်Bloom အဆိ�ပါတေလ�ာကေ်အာကဖ်ကတ်ိ�းတက်
ပငစ်ည။် ပနး်အမျိ�းအစားအေသးစိတေ်ဆးွေ�းွမ�များ
များစာွေသာ��က�ေဗဒဖတစ်ာအ�ပ်များတငွေ်တွ�ရသည။် (�ကည့ပ်ါ
ဒအီဆံ�းရဲ ့ "ေနာကထ်ပ်သတငး်အချကအ်လကမ်ျားအတကွ"်
အခနး်။

အေစမ့ျားမညသ်ိ� ့ြဖစေ်ပ�လာသည်
၀ တမ်�နက်�း ြခငး်သည ်၀ တမ်�နက်ိ�လ�ေဲြပာငး်ြခငး်ြဖစ်သည်

ေလအားြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊
တမ်�နက်�း။ အငး်ဆကပိ်�းမ �ားများကဝတမ်�နမ်ျိ�းစိတမ်ျား,
တရိိစ�ာနမ်ျားသိ�မ့ဟ�တင်�ကမ်ျားသညအ်ေရာငေ်တာကေ်တာကြ်ဖစ်ေလ�့�ိသည်
အေမ �းနံသ့ာများပါ ၀ ငေ်သာပနး်ပငွ့မ်ျား၊
သိ�မ့ဟ�တဝ်တရ်ည။် ဝတရ်ညက်ိ���ာေဖွေနစ�၊
nators မ�ပနး် ၀ တမ်�နက်ိ�ပနး်မ�ပနး်သိ�က့�းေြပာငး်သည။်
စက�ံ်�အတ�တ�ပငသ်ိ�မ့ဟ�တက်ွြဲပားြခားနားသည်
အပငမ်ျား။ အပငမ်ျားသညဤ်တထီငွဆ်နး်သစ်ေသာနညး်ပညာကိ�ြဖစ်ေပ�ေစသည။်
မျိ�းစိတ�်�ငသ်နမ်�ေသချာေစရန ်anism ။

အလကစ်ကာတငွေ်အးစိ�စတွေ်သာအေြခအေနများေလျာန့ညး်�ိ�ငသ်ည်
တမ်�နမ်ျား၏ေလယာ�။ ဒါြဖစ်�ိ�ငတ်ယ်
ေသးငယေ်သာဘလ�းဘယရီ်သးီ��၏ံအေ�ကာငး်ရငး်
အငး်ဆကပိ်�းမ �ားများဝတမ်�နက်�း။ Zucchini စီးဆငး်မ� -

Stamin

ေြခေထာက်

သးီြခား

Petal

ပံ� ၂၀ - မစံ�လငေ်သာ (staminate) ပနး်ပငွ့ဖဲွ်�စညး်ပံ�။
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ဝိ�ငယ်ာ�က�ိး



24/07/2021

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 15/27

Dioecious မျိ�းစိတမ်ျားသးီြခားအထးီ��င့�်�ိသည်အပငအ်မျိ�းသမီး။ ဥပမာ kiwi, gink- တိ�ပ့ါဝငသ်ည်
gos ��င့ဝ်ါဂမ်ွး။ အသးီများစိ�ကပ်ျိ�းရန်
အထးီအမတိ�က့ိ�စိ�ကပ်ျိ�းရမည်
မ�တမ်�နက်�းဖိ�အ့တ�တကအွလံ�အေလာကန်းီကပ်
ေပ�ေပါကလ်ာတယ ်အချိ�� ြဖစ်ရပ်များတငွအ်သးီသညအ်လိ���ိသည။်
တတ�်ိ�င။် ginkgos အမ�၌, အသးီမဟ�တပ်ါဘ�း
ယငး်၏ပ�ပ်အနံေ့�ကာင့မ်�ည့ေ်သာေ�ကာင့�် �စ်လိ�ဖွယ။်
သ�တိ�က့ may ေ�ကာင့က်ဝီီ��ပ်ေထးွြဖစ်�ကသည်
�ိ�း�ိ� းပနး်ပငွ့�် �င့အ်တ�တစ်ပင�်�ိသည်
သာေယာကျ်ားပနး်ပငွ့�် �င့အ်တ�အြခားအပင။် The
အပငက်မ�ာသညအ်�ကငး်မဲအ့ာဏာ��ိသညမ်ဟ�တ!်

inflorescences အမျိ�းအစားများ
အချိ��ေသာအပငမ်ျားတငွပ်နး်တစ်ပငွ့သ်ာ��ိသည်

တစ် ဦး တိ�ကပိ်တ ်ပနး်ပငွ့ ်ဟ�ေခ�သညေ်သာပငစ်ည ်။ Oth-
er အပငတ်စ်ခ�ထ�တလ်�ပ်ရန ်inflorescence , တစ်ဦးစပျစ်သးီ�ပတ်
ပနး်၏။ တစ်ခ� inflorescence အတကွတ်စ်ခ�ချငး်စီကိ�ပနး်ပငွ့်
တစ် floret ဟ�ေခ�သည။်

ပံ�မ�နအ်ားြဖင့ပ်ျားများဝတမ်�နက်�းသည့်ေအးြမစိ�စတွေ်သာလကတ်မ်�နခ်ရံဖိ��့�ိသညလ်မိ့်မည်
ေ�ရွာသ။ီ ေလ ၀ တမ်�နက်�းေသာပနး်များ
ဘာြဖစ်လိ�လ့ဆဲိ�ေတာs့howရာပနး်အစိတအ်ပိ�ငး်များ��င့ဝ်တရ်ညက်ငး်မဲ့
သ�တိ�ဝ့တမ်�နက်�းသ�ကိ�ဆွေဲဆာငရ်နမ်လိ�အပ်ပါ။

အမညး်စက�်�ိဓာတ�ပစ�ညး်သညလ်�ံ�ေဆာ်ေပးသည်
ဝတမ်�နစ်တိ�ငက်ိ�ဆငး်��ညလ်ျားေသာ�ပန�်ကးီထာွးရန်
အဆိ�ပါ Ovary အတငွး်��ိ ovules ရန။် အမညး်စက်
ပနး် ၀ တမ်�နက်ိ�ဓာတ�ေဗဒ��ိေ�ကာငး်အသအိမ�တြ်ပ�သည်
စက�ံ်�အမျိ�းအစားမ�တကိျတဲ။့ အမ�ား
ဝတမ်�နမ်လံ�ေလာကေ်သာေ�ကာင့အ်ပငေ်ပါကလ်ာလမိ့်မညမ်ဟ�တပ်ါ
ဓာတ�လကမ်�တ။်

ပနး်ဝတမ်�နသ်ညဥ်အမ်ိဥသိ�ေ့ရာကေ်သာအခါ၊
es သ�ကပိ်�း��င့ ်fertilization ေတွ� ��ိ�ိ�ငပ်ါသည။် Fertiliza-
tion အထးီသ�ကပိ်�း�ျ�ကလယိ၏ြပညေ်ထာငစ်�ြဖစ်ပါတယ်
အမျိ�းသမီးဥ��င့အ်တ�ဝတမ်�နစ်ပါးကေန။ အကယ၍်
ဓာတေ်ြမ�သဇာေအာငြ်မငသ်ည ်ovule devel-
အမျိ�းအ�ယွက်ိ�သိ� ့ ops ။ ၀ တမ်�နက်�းြခငး်ကိ�ဂ��မစိ�ကပ်ါ။

စာမျက�်�ာ ၁၉
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fertilization ြဖစ်ပာွးလမိ့်မညဟ်� antee ။ အစိ�ဓာတ်
��င့အ်ပ�ဖိအားတစ် ဦး မ��ိြခငး်ြဖစ်ေပ�ေစ�ိ�ငသ်ည်
fertilization ၏။ အစိမ်းေရာငအ်ပ�ချိန်
အမ်ိချိနည်�မိ�များသညသ်စ်သးီေဖျာ်ရညက်ိ�ေလ�ာခ့ျ�ိ�ငသ်ည။်
ေြခေချာငး်များ��င့သ်ခာွးသးီများ။

Cross-fertilization မျိ�း�ိ� းဗီဇေပါငး်စပ်
ထမံ���စ်ခ�အလားတ�မိဘအပငမ်ျားမ�ပစ�ညး်
တ�ညေီသာမျိ�းစိတ။် ရ��ိလာတဲအ့မျိ�းအ�ယွက်ိ�တစ် ဦး ��ိပါတယ်
ကျယြ်ပန ့မ်ျိ�း�ိ� းဗီဇအေြခအေနကိ�ဖွင့ေ်ပး�ိ�ငသ်ည်
လ� ဦး ေရ၏ကျယြ်ပန ့အ်ကာွအေဝးေအာကမ်�ာဆကလ်က�်�ငသ်နရ်န်
ပတဝ်နး်ကျငအ်ေြခအေနများ။ Cross- တမ်�နက်�း
အပငမ်ျားသညမ်ျားေသာအားြဖင့မိ်မိကိ�ယမိ်မိထကပိ်�မိ�ေအာငြ်မင�်ကသည်
တမ်�နက်�းအပင။် အကျိ�းဆကအ်ပငမ်ျားများ
Self- တမ်�နက်�းြခငး်ထကလ်ကဝ်ါးကပ်တိ�ငအ်ားြဖင့မ်ျိ�းပာွး။

သစသ်းီ

ဖဲွ�စညး်ပံ�
အသးီမ�ာမျိ�းပာွး�ပီးရင့က်ျကေ်သာဥဥများပါဝငသ်ည်

(အေစမ့ျား) ��င့ ်Ovary နရံံ။ အသးီြဖစ်�ိ�ငသ်ည်
အြဖစ်ပနး်သးီ၌��ိသကဲသ့ိ� ့, fleshy, ဒါမ�မဟ�တေ်ြခာကေ်သွ� ြခငး်��င့ ်Hard
တစ် ဦး acorn ၌တည၏်။ အချိ��ေသာသစ်သးီများတငွအ်ေစမ့ျား��ိသည်
Ovary အတငွး်၌ (ဥပမာ - ပနး်သးီ၊
မကမ်နွသ်းီ, လေိမ�ာ်, squash ��င့သ်ခာွးသးီ) ။
အြခားသ�များတငွမ်�အေစမ့ျားသညအ်ြပငဘ်ကတ်ငွ�်�ိသည်
အသးီတစ်သ��း (ဥပမာ, ေြပာငး်ဖ�း��င့စ်ေတာ်ဘယရီ်) ၏။

ပါေသာအသးီ၏တစ်ခ�တညး်ေသာအစိတအ်ပိ�ငး်
အထးီ��င့အ်မျိ�းသမီး��စ် ဦး စလံ�းထမံ�ဗီဇ -
အ�မိ�းအ��ယျြဖစ်ပါတယ။် အသးီအပ၏ွကျနေ်ပ�ေပါက်
အဆိ�ပါမိခငစ်က�ံ်�မ���င့မ်ျိ�း�ိ� းဗီဇြဖစ်ပါတယ်
ကတ�ညသီည။်

အသးီအမျိ�းအစားများ
သစ်သးီများကိ��ိ� း��ငး်ေသာ၊

ဂိတတ်ခံါးသိ�မ့ဟ�တမ်ျိ�းစံ� (ပံ� 21) ။ �ိ� း��ငး်ေသာ အသးီများ
တစ်ခ�တညး် Ovary ကေနဖံွ� �ဖိ�း။ သ�တိ�ပ့ါဝငသ်ည်
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာချယရီ်သးီ��င့မ်ကမ်နွအ်ြဖစ် fleshy သစ်သးီများ
(drupe), သစ်ေတာ်သးီ��င့ပ်နး်သးီ (pome) ��င့ ်toma-
ေြခေချာငး် (သးီ) ။ ေယဘ�ယျအားြဖင့ရ်ည�်�နး်ေပမယ့်
ဟငး်သးီဟငး်ရွကအ်ြဖစ်ခရမ်းချ�သးီနညး်ပညာပိ�ငး်ြဖစ်�ကသည်
သ�တိ�တ့စ်ေတပွနး်ပငွ့က်ေနဖံွ� �ဖိ�းေသာေကာွငျ�အသးီ။

အြခား�ိ�း��ငး်ေသာအသးီများမ�ာေြခာကေ်သွ�သည။် သ�တိ�ရဲ့ ့
နရံံသညစ်က� �သိ�မ့ဟ�တသ်ားေရ��င့မ်ာေကျာသည။်
�ံ� fleshy ဥပမာဆန ့က်ျငသ်ည်
ေဖာ်ြပခဲသ့ည။် ဥပမာအားြဖင့ေ်ြမပဲ (ပဲပင)်၊
ဘနိး်များ (ေဆးေတာင့)်၊ ေမပယ ်(ဆာရာ) ��င့်
walnuts (ခွမံာသးီ) ။

တစ် ဦး က စ�စ�ေပါငး် အသးီတစ်ခ�တညး်ကေနြဖစ်ေပ�ပါသည်
အများအြပား Ovary ��င့အ်တ�ပနး်ပငွ့။် ဥပမာများမ�ာ
စေတာ်ဘယရီ်, Raspberry ��င့ ်Blackber-
ries ။ အဆိ�ပါပနး်ပငွ့�် �င့အ်တ��ိ�း��ငး်ေသာပနး်ပငွ့သ်ည်
Corolla တစ်ခ�၊ calyx တစ်လံ�း��င့ပ်ငစ်ညတ်စ်ေချာငး်��ိသည်
ပစ�တိ�သိ�မ့ဟ�တသ်ားဥအမ်ိများစာွ��ိသည။် တစ်ခ�ချငး်စီကိ� Ovary
သးီြခားစီဓာတေ်ြမ�သဇာသည။် အကယ၍် ဥအမ်ိအချိ� � ��ိပါက
ေအာငြ်မငစ်ာွဝတမ်�နက်�းမဟ�တ,် အသးီြဖစ်လမိ့်မည်
လမ်ွးတယ။်
အေကာွငျးရငျးြမားစ�ာ ေသာအခာွးေသာကေနဆငး်သကလ်ာသည်

သးီြခားလတွလ်ပ်ေသာပနး်များအစ�အေဝး
တစ်ခ�တညး်ဖဲွ�စညး်ပံ�မ�ာဘာွး။ တစ်ခ�ချငး်စီကိ�ပနး်ပငွ့�်�ိပါတယ်
၎ငး်၏ကိ�ယပိ်�င ်calyx ��င့ ်corolla ။ နာနတသ်းီ��င့်
သေဘ�ာသဖနး်သးီဥပမာြဖစ်�ကသည။်

အစာအြဖစအ်သးီ
ဟငး်သးီဟငး်ရွကမ်ျားဟ�က��်�ပ်တိ�ေ့ခ�ေသာအစားအစာအချိ� � မ�ာ

တကယေ်တာအ့သးီ။ တစ် ဦး ကမ�ည,် ရင့က်ျက ်Ovary
အေစမ့ျားပါ ၀ ငသ်ည။် ဟငး်သးီဟငး်ရွကမ်ျားလ�ပ်�ိ�ငသ်ည်
အချိ� �ေသာအသးီများအတကွလ်�အ့စားအေသာကအ်သံ�းအ��နး်ြဖစ်လမိ့်မည။်
ဒေီတာ�့�က�ေဗဒစကားအရခရမ်းချ�သးီ၊
Pers, သခာွးသးီ, squash, အစိမ်းပဲ
ခရမ်းချ�သးီသညအ်သးီြဖစ်သည။် အြခားအေရး�ကးီေသာအသးီများ
ပနး်သးီ၊ သစ်ေတာ်သးီ၊ မကမ်နွ၊် လေိမ�ာ်၊
ထံ�း, င�ကေ်ပျာသးီ, နာနတသ်းီ, စေတာ်ဘယရီ်, vanilla,
အ�နး်��င့ရ်ကစ်ွဲ။

အေစ့
မျိ�းေစတ့စ်ခ�တငွမ်ျိ�း�ိ� းဗီဇအချကအ်လကအ်ားလံ�းပါ ၀ ငသ်ည။်

mation တစ်ခ�လံ�းသိ�ဖံွ့� �ဖိ�းတိ�းတကဖိ်�လ့ိ�အပ်ခဲပ့ါတယ်
အပင။် ၎ငး်ကိ�အပိ�ငး်သံ�းပိ�ငး်ြဖင့ဖဲွ်�စညး်ထားသည်
၂၂) ။ အဆိ�ပါ သေ��သား တစ် ဦး အတကွေ်သးေသးေလးစက�ံ်�ြဖစ်ပါတယ်
ဖမ်းဆးီဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�ြပညန်ယ။် ဒါဟာစတငခ်ဲသ့ည်
အေြခအေနများအဆငသ်င့ြ်ဖစ်တဲအ့ခါ�ကးီထာွး။ The
endosperm (သိ�)့ cotyledon တိ�က့အမျိ�းအ�ယွရဲ်တ့ညေ်ဆာကပံ်�
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squash, သခာွးသးီ��င့ခ်ရမ်းချ�သးီလညး်တစ်ခ�တညး် Ovary ကေန velop ��င့ခ်ွြဲခားထားပါသည်
��က�ေဗဒအသးီအပအွြဖစ်။

အစားအစာနဲပ့�ိ�တနိး်နဲဖဲွ့�စညး်ထားတယ၊်ဘိ�ဟိ�ကဒ်ရိတ ်(သိ�)့ အဆမီျား (သစ်ခမွျားကခ�ငး်ချကြ်ဖစ်သည။်

စာမျက�်�ာ ၂၀

22 • ��က�ေဗဒအေြခခ ံ- အခနး် ၁

) ။ တတယိအပိ�ငး်ကေတာ ့အမျိ�းအ�ယွက်�တအ်က�ျ တစ်လံ�းပါ
အေစက့ိ�ကာကယွေ်ပးသည့အ်ြပငဘ်ကအ်ဖံ�း
ေရာဂါ��င့အ်ငး်ဆကပိ်�းမ �ား။ ေရကိ�ကာကယွေ်ပးသည်
မျိ�းေစထ့ ဲ၀ င�်ပီးအပငေ်ပါကရ်နအ်တကွ်
သင့ေ်လျာ်ေသာအချိနမ်တိ�ငမီ်လ��မိ�းတစျ�မိ�း။

အမျိ�းအ�ယွက်ိ�အပငေ်ပါကရ်န်အတကွ်
အပငေ်ပါကရ်နအ်တကွ ်သည�်�ပ်ေထးွေသာြဖစ်စ�တစ်ခ�ြဖစ်သည်

မျိ�းေစအ့ားြဖင့သ်ေ��သားသညအ်ပ်ိေပျာ်သာွးသည်
တက�်က။ �ကးီထာွးေနေသာအေြခအေနသိ� ့ြပညန်ယ ်(ပံ� ၂၃) ။
အပငေ်ပါကရ်နအ်တကွ၏်မညသ်ည့ြ်မင�်ိ�ငန်မိိတလ်က�ဏာများမြပ�မီ
သစ်ေတာ်သးီ, အေစက့၎ငး်၏မ�တဆင့ေ်ရကိ�စ�ပ်ယ�ရမည်
မျိ�းေစက့�တအ်က�ျ။ ၎ငး်တငွေ်အာကစီ်ဂျငအ်လံ�အေလာက�်�ိရမည်
��င့အ်ဆငသ်င့အ်ပ�ချိန။် မျိ�းစိတအ်ချိ� �၊
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာဟငး်သးီဟငး်ရွကက်ဲသ့ိ�အ့လငး်လညး်လိ�အပ်သည။် အြခားသ�များ
အေမ�ာငလ်ိ�အပ်သည။်

ဤလိ�အပ်ချကမ်ျားကိ�ြဖည့ဆ်ညး်လ�င,် radicle
မ�ေပ�ထကွလ်ာဖိ�ပ့ျိ�းပင၏်ပထမ ဦး ဆံ�းအစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�ြဖစ်ပါတယ်
အမျိ�းအ�ယွ။် ၎ငး်သညမ်�လအြမစ်သိ�ေ့ရာက�်�ိသည်

��င့ဆ်ွငဲငအ်ားတံ� ့ြပနေ်အာကဖ်ကေ်ပါကေ်နသည။်
ဒမီ�လအြမစ်, အြမစ်ဆပံင�်�င့�် �စ် ဦး ��စ်ဖကက်ေန
အြမစ်။ အဆိ�ပါ radicle ��င့အ်�ကား
ပထမ ဦး ဆံ�းအရွကက်ဲသ့ိ�ဖဲွ့�စညး်ပံ�မ�ာေသာ hypocotyl ြဖစ်ပါတယ်
အလငး်တံ� ့ြပနမ်�အတကွအ်ထကသ်ိ�ေ့ပါကေ်နသည။်

အေစအ့ရွကမ်ျားသိ�မ့ဟ�တ ်cotyledons များသညဖံ်�းအ�ပ်ထားသည်
သေ��သား။ သ�တိ�က့များေသာအားြဖင့ ်differ- ပံ�ေဖာ်ေန�ကသည်
ently ရင့က်ျကစ်က�ံ်�အလိ�ေတာ်အရွကထ်က်
ဟငး်သးီဟငး်ရွက။် Monocots တစ် cotyledon ထ�တလ်�ပ်ရန,်
dicots ��စ်ခ�ထ�တလ်�ပ်ေနစ�။

အေစမ့ျားသညမ်ျိ�းပာွး�ိ�ငေ်သာတညေ်ဆာကပံ်�များြဖစ်သည။်
��ငသ်နရ်ပ်တညေ်ရးအတကွအ်ထငအ်��ား��င့မ်ျားစာွေသာေြပာငး်လ�ဲပီ
သ�တိ�ရဲ့�့�ငသ်နရ်ပ်တညေ်ရးေသချာေစရနယ်��ရားများ။ တစ်ခ�
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာယ��ရားအမျိ�းအ�ယွ�်ိ� ့ြဖစ်ပါတယ။် Dor-
mancy ပံ�စံ��စ်မျိ�း��ိလာ: မျိ�းေစက့�တအ်က�ျ dor-
mancy ��င့သ်ေ��သားအပ်ိ။

ခ���စ်တငွ ်အမျိ�းအ�ယွက်ိ�အက�ျ dormancy တစ်ခကအ်မျိ�းအ�ယွက်ိ�အက�ျ
ေရကိ�မထိ�းေဖာက�်ိ�ငဘ်�း Redbud,
ကျိ�ငး်ေကာင�်�င့အ်ြခားတနဆ်ာဆငသ်စ်ပငမ်ျား��င့်

(ခ) စ�စ�ေပါငး်သစသ်းီများ

Berry ဟာ Cone နာနတသ်းီ

(ဂ) အသးီများစာွ

(က) �ိ� း��ငး်ေသာအသးီများ

အမျိ�းအ�ယွက်ိ�ပ�းတွခဲယဲ�းေသာေကျာက်

မျိ�းေစ့

ဇာတ ိOvary

အေစ့

ပနး်သးီ မကမ်နွ ်(drupe) ေမပယဆ်ာလာ (ေြခာကေ်သွ�)

ပံ� ၂၁ - အသးီအမျိ�းအစားများ - (က) �ိ� း��ငး်ေသာသစ်သးီများ (ပနး်သးီ၊ မကမ်နွ�်�င့ေ်မပယ)်; (ခ) စ�စ�ေပါငး်အသးီများ (berry သးီ��င့်
က�နး်တငွး်); (ဂ) အသးီများစာွ (နာနတသ်းီ) ။

စာမျက�်�ာ ၂၁

အခနး် ၂၃ - ��က�ေဗဒအေြခခံ
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ချံ�ဖ�တဤ်သညအ်ပ်ိေပျာ်ြခငး်အမျိ�းအစားကိ�ြပ။
scarification လိ�ေ့ခ�တဲြ့ဖစ်စ� ကိ�ရနအ်သံ�းြပ�သည်

မျိ�းေစက့�တအ်က�ျကိ�ချိ�းပါ။ သဘာဝအတိ�ငး်,
scarification ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာအားဖွငျ� ြပည့စံ်�သည်
သစ်ေတာမီး၏အပ�ကဲသ့ိ�အ့စာေြခ
င�ကတ်စ်မျိ�းသိ�မ့ဟ�တ�်ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါငယမ်ျားမ�တစ်ဆင့မ်ျိ�းေစခ့ျြခငး်
မ�ိသိ�မ့ဟ�တအ်ငး်ဆကပိ်�းမ �ားများကအမျိ�းအ�ယွက်ိ�က�တအ်က�ျ၏ဆငး်။
ဒါဟာ nicking အားြဖင့န်ညး်စနစ်လ�ပ်ေဆာင�်ိ�ငတ်ယ်
ဓာတ�ေဗဒအားြဖင့ဖိ်�ငတ်စ်ဖိ�င�်�င့အ်တ�အမျိ�းအ�ယွက်ိ�က�တအ်က�ျ
sulfuric acid ��င့အ်ေစက့�တအ်က�ျေပျာ။့ In
ဥပမာအားြဖင့၊်
သေ��သားအသကအ်ရွယ။်

သေ��သား အပ်ိစကြ်ခငး် ကိ� ornamen တငွေ်တွ�ရေလ�့�ိသည။်
lupine ��င့ပ်နး်သးီအပါအဝင ်tal ပငမ်ျား။ ဤေရွ�ကား
မျိ�းေစမ့ျားသညေ်အးေသာကာလကိ�ြဖတသ်နး်ရမည်
အပငေ်ပါကရ်နအ်တကွ ်ဒအီမျိ�းအစားကိ�ချိ�းဖျကဖိ်� ့
အပ်ိေပျာ်ြခငး်, stratification အသံ�းြပ�သည။် ဒြီဖစ်စ�ကိ�
အေစက့ိ�စိ�ထိ�ငး်ေသာပံ�စံြဖင့သ်ိ�ေလ�ာငြ်ခငး်ပါဝငသ်ည်
အပ�ချိနတ်ငွ ်(ေြမဆလီ�ာသိ�မ့ဟ�တစ်က� �လကသ်�တပ်�ဝါ)

32 °��င့ ်50 ° F အ�ကား။ အချိနရဲ်အ့��ည်
လိ�အပ်မျိ�းစိတအ်ားြဖင့က်ွြဲပားသည။်

ေတာငမ်�အခါသဘာဝပတဝ်နး်ကျငလ်ိ�အပ်ချကမ်ျားကိ�
အမျိ�းအ�ယွက်ိ�အပငေ်ပါကရ်နအ်တကွေ်တွ�ဆံ�ခဲ�့ပီးအပ်ိချိနြ်ဖစ်သည်
ကျိ�းပဲသ့ညအ်�ခားအချကမ်ျားလညး်အပငေ်ပါကရ်နအ်တကက်ိ�ထခိိ�က:်
•အသကအ်ရွယအ်မျိ�းအ�ယွက်ိ�သာသကေ်ရာက ်��ငသ်န�်ိ�ငစ်မ်ွး ger- မ� (�ိ�ငစ်မ်ွး

minate) ။ မျိ�းေစေ့ဟာငး်များသညအ်လားအလာနညး်သည်
ြမကပ်ငေ်ပါကတ်တ၏်။
ပျိ�းပငမ်ျားသညသ်နစ်မ်ွး။ �ကးီထာွးမ�နညး်သည်
ပိ�မိ�ေ��းေကးွသည။်

•ပျိ�းပငမ်ျားကိ�ေကာငး်စာွြပငဆ်ငထ်ားရမည်
��င့ေ်ချာင,် ဒဏေ်င ွ- အေရာငအ်ဆငး်ေြမဆလီ�ာ၏ဖဲွ�စညး်ထားသည။်

•မျိ�းေစမ့ျားအစ�မြပတေ်ထာကပံ်ေ့ရး��ိရမည်
အစိ�ဓာတ;် သိ�ေ့သာ်ေရေလာငး်ပါက
သ�တိ�ပ့�ပ်ပျကတ်တ၏်။

•မျိ�းေစမ့ျားကိ�သင့ေ်လျာ်စာွစိ�ကရ်မည်
အတမ်ိအနက�်�င့လ်ကျ်ာအပ�ချိန။်

အပငေ်ပါကရ်နအ်တကွလ်ိ�အပ်ေသာအပ�ချိန်
မျိ�းစိတအ်လိ�ကက်ွြဲပားသည။် ေယဘ�ယျအားြဖင့ေ်အးြမရာသီ

(က) ပဲေစအ့ပငေ်ပါကရ်နအ်တကွ ်(dicot) (ခ) �ကကသ်နွန်အီပငေ်ပါကရ်နအ်တကွ ်(monocot)

ပံ� ၂၃ - dicot (က) ��င့ ်monocot (ခ) အပငေ်ပါကရ်နအ်တကွ။်

ေဆာငး်ပါး

Hypocotyl

။ ။

ေဆာငး်ပါး

Hypocotyl

ေကျာကတ်တံား

မျိ�းေစက့�တအ်က�ျ

။ ။

endosperm

အေမးွအေတာင်
Hypocotyl

Perisperm

ေဆာငး်ပါး

အေမးွအေတာင် Hypocotyl

ေဆာငး်ပါး

မိ�ကခ်�ိ�

ေကျာကတ်တံား

မျိ�းေစက့�တအ်က�ျ

မျိ�းေစက့�တအ်က�ျ

endosperm

ေကျာကတ်တံား

Plumule (အဖံ�း)

Hypocotyl

ေဆာငး်ပါး

(က) ဘယီာ (ခ) ပဲမျိ�းစံ� (ဂ) �ကကသ်နွန်ီ

ပံ� ၂၂ - အမျိ�းအ�ယွ၏်အစိတအ်ပိ�ငး်များ - (က) ဘယီာ၊ (ခ) ပဲ၊ (ဂ) �ကကသ်နွန်။ီ

သေ��သား

အခန်း ၄ ကိ��ကည့ပ်ါ။
စက�ံ်�
ဝါဒြဖန ့်။

စာမျက�်�ာ ၂၂

24 • ��က�ေဗဒအေြခခ-ံအခနး် 1

ေကာကပဲ်သးီ��မံျား (ဥပမာ - ဟငး်���ယွရွ်က၊် မ�နလ်ာဥ��င့်
ဆလတ)် 55 °မ�အေကာငး်ဆံ�းေပါကေ်လ့
အပ�ချိန ်၆၅ ဒဂီရီဖာရငဟ်ိ�က�်�ိသည်
ခရမ်းချ�သးီများ၊
squash) မ� 65 °မ�ာအေကာငး်ဆံ�းေပါကေ်လ့
၇၅ ဒဂီရီဖာရငဟ်ိ�က။်

ေပါငး်ပငမ်ျိ�းေစမ့ျားစာွရ��ိ�ကသည်
လျငြ်မနစ်ာွ��င့ေ်လျာန့ညး်ေအာကမ်�ာေပါကေ်လ့
အေကာငး်ဆံ�းအေြခအေနများထက။် ဒါ
သ�တိ�ထ့ိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာ for- လ�ပ်အေ�ကာငး်ရငး်တစ်ခ�
ဥယျာ�ေတာ်၌ midable �ပိ�ငဘ်က။်

အပင�်ကးီထာွးမ���င့်

အလငး်စမ်ွးအင်

photosynthesis,
အသက�်��ြခငး်��င့်
ဓာတပံ်�

ဓာတသ်ိ�မ့ဟ�တသ်�ကား
သိ�ေလ�ာငေ်ရးကိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ�

H 2 0
ေရေငွ�

ကိ� C 6 H ကိ� 12 အိ� 6

(သ�ကား
ကစီဓါတ)်

CO 2

အိ� ၂

သ�ကား

H 2 0
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ဖံွ� �ဖိ�းေရးphotosynthesis, အသက�်��ြခငး်
��င့ ်transpiration သံ�းပါး��ိပါတယ်
အဓိကဇီဝကမ�လ�ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ�
ေ�ကာငး်စက�ံ်��ကးီထာွးေမာငး်��ငြ်ခငး်��င့်
ဖ�ံဖိွ့�းတိ�းတ (ပံ� 24) ။ အားလံ�း
သံ�းစက�ံ်�ရဲမ့��ိမြဖစ်လိ�အပ်သည်
��ငသ်နမ်�။ အပငတ်စ်ပငဘ်ယေ်လာကေ်ကာငး်သလဲ
ဤအလ�ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ�ထနိး်ည��ိိ�ငခ်ဲသ့ည်
ယ���ပိ�ငရ်န၎်ငး်၏စမ်ွးရညက်ိ�သာသကေ်ရာကသ်ည်
မျိ�းပာွး�ိ�ငသ်ည။်

photosynthesis
အဓိကကွြဲပားြခားနားမ�တစ်ခ�မ�ာ

အပငမ်ျား��င့သ်တ� ဝါများအ�ကားြဖစ်သည်
အပငမ်ျားထ�တလ်�ပ်�ိ�ငစ်မ်ွး
သ�တိ�ရဲ့က့ိ�ယပိ်�ငအ်စားအစာ။ ဒြီဖစ်စ�က
ကိ�ေခ� အလငး် , အရာ lit-
Erally ဆိ�သညမ်�ာ“ အလငး်��င့အ်တ�ထားရန”် ြဖစ်သည။် ရန်
အပငထ်�တလ်�ပ်ြခငး်၊ စက�ံ်�မ�စမ်ွးအငလ်ိ�အပ်သည်
ေန၊ ေလ��င့ေ်လထမဲ�ကာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ဒ်
ေြမဆလီ�ာထကဲေန xy- မ�တဆင့သ်ယေ်ဆာင်
lem ။ photosynthesis အတငွး်တငွက်ာဗွနက်ိ�ခွထဲ�တသ်ည်
ကာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ဒ�်�င့က်ာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ဒက်ိ�ေပါငး်ထည့သ်ည်
��င့ဘ်ိ�ဟိ�ကဒ်ရိတ ်(ကစီဓာတ�်�င့်
သ�ကား) ။ ကာဗိ�ဟိ�ကဒ်ရိတက်ိ�ဆလဲမ်ျားကအသံ�းြပ�သည်
သိ�မ့ဟ�တအ်ြခား phloem မ�တဆင့သ်ယယ်�ပိ�ေ့ဆာင်
စက�ံ်�၏အစိတအ်ပိ�ငး်များ။ ေအာကစီ်ဂျငသ်ညေ်ဘးထကွပ်စ�ညး်တစ်ခ�ြဖစ်သည်
ေသာ stomata မ�တဆင့စ်က�ံ်�ထ�တ။်

photosynthesis များအတကွပံ်�ေသနညး်�ိ�ငပ်ါတယ်
ေအာကပ်ါအတိ�ငး်ေရးသားခဲသ့ည်

ကာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ကဓ်ာတေ်ငွ� + ေရ + ေနေရာငြ်ခည ်=
သ�ကား + ေအာကစီ်ဂျင်

ဒါမ�မဟ�တ်
6CO 2 + 6H 2 0 = ကိ� C 6 H ကိ� 12 0 6 + 60 2

ထ�တလ်�ပ်ေသာဘိ�ဟိ�ကဒ်ရိတြ်ဖစ်လမိ့်မည်
��ပ်ေထးွေသာစမ်ွးအငအ်ြဖစ်အသံ�းြပ�ြခငး်၊ သမ်ိးဆညး်ြခငး်သိ�မ့ဟ�တတ်ညေ်ဆာကြ်ခငး်
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာအဆမီျား��င့ပ်�ိ�တနိး်အြဖစ်ြဒပ်ေပါငး်များ။ အားလံ�း
ဒအီစားအစာထ�တက်�နမ်ျား၏ photosyn- ဟ�ေခ� �ကသည်
ဟ�တတ်ယ ်။ အဆိ�ပါစက�ံ်�သည့အ်ခါသိ�ေလ�ာငထ်ားေသာထ�တက်�နက်ိ�အသံ�းြပ�သည်

ပံ� ၂၄ - photosynthesis ၏သထိားသည့က်ိ�ယစ်ားြပ�မ�၊
အသက�်��ြခငး်၊ အရွကဖ်လ�ယြ်ခငး်��င့သ်�ကားဓာတေ်ြပာငး်ြခငး်
အပငတ်စ်ပငထ်မဲ� (photosynthate) ။

ကစီဓါတ်
သိ�မ့ဟ�တသ်�ကား
သိ�ေလ�ာငမ်�
ကိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ�

အသက�်��,
photorespiration မ��ိ အိ� ၂

CO 2H 2 0 ��င့်
သတ� �ဓာတ်
မ�တဆင့�ိ်�ကထ်ည့်
အြမစ်ဆပံင်

▼

သ�ကား

စာမျက�်�ာ ၂၃

အခနး်�ကးီ 1-��က�ေဗဒအေြခခ ံ• 25

အလငး်သညအ်ကန ့အ်သတ�်�ိသည၊် သိ�မ့ဟ�တယ်ငး်သိ�ပိ့�ေ့ဆာငေ်ပးသည်
အြမစ်များသိ�မ့ဟ�တအ်သးီကိ�သးီဖံွ� �ဖိ�းဆ။ဲ

photosynthesis သညသ်ာလ�ငြ်ဖစ်ေပ�သည ်။
စက�ံ်�အရွက၏် sophyll အလ�ာ��င့အ်ချိ� �
သာဓက, ပငစ်ညအ်တကွ ်mesophyll ဆလဲေ်တ။ွ
Mesophyll ဆလဲမ်ျားအ�ကားတည�်�ိေနေန�ကသည်
အရွက၏်အြမင့�် �င့အ်နမိ့်ကျermermis (ပံ�)
Ure 12) ��င့မ်ျားစာွေသာက လိ��ိ�ပလပ်စ်များ ပါ ၀ ငသ်ည ်။
photosynthesis ရာအရပ်ကိ�ဘယမ်�ာ။ ကလိ��ိ�
Plasts မယံ��ိ�ငေ်လာကေ်အာငေ်သးငယတ်ဲြ့ဖစ်�ကသည။် တစ်စတ�ရနး်မိ�င်
စာမျက�်�ာတစ်ခ�ေပ� ��ိအချိနက်ာလ၏အရွယအ်စား��င့ပ်တသ်က�်ပီး limeter
400,000 ကလိ��ိ�ပလပ်ဆံလ့မိ့်မယ။်
ကလိ��ိ�ဖီးလ ်၊

အစိမ်းေရာငအ်ရွကမ်ျား၊ ဒါဟာ
မ�အလငး်စမ်ွးအငက်ိ�ဖမ်းယ�ြခငး်အတကွတ်ာဝန�်�ိသည်
ေန။ ကလိ��ိ�ပလပ်စ်များကိ�ပံ�မ�နစီ်စ�ထားသည။်
စ�ပ်ယ�ရနဝ်ငလ်ာေသာေနေရာငြ်ခညမ်ျားမ� pendicular
အများဆံ�းေနေရာငြ်ခည။်

မညသ်ည့အ်ရာသညမ်ညသ်ည့အ်ရာမ� Photosynthesis ရပ်သည။်
အလငး်၊ ေရ��င့အ်လငး်စ�ပ်ယ�မ�အတကွ ်dients များ
ကာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�က ်- ချိ� �တဲေ့န�ကသည။် မညသ်ည့အ်ချကပ်ါ
အချိန�်ကာြမင့စ်ာွကာလအဘိ� ့, စက�ံ်�ပျကက်ကွသ်ည်
ေသလမိ့်မယ။် ဤအအချကမ်ျား��စ်ခ�ေဖာ်ြပထားသည်
ေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားသည။်

အလငး်
photosynthesis သညအ်ေရအတကွေ်ပ�မ�တညသ်ည။်

အလငး်၏အရညအ်ေသးွ��င့�်ကာချိန။် ေယဘ�ယျအားြဖင့အ်ြဖစ်
ြပငး်ထနမ်�တိ�းလာသည�်�င့အ်မ� photosynthesis ြဖစ်ေပ�သည။်
သိ�ေ့သာ်အပငမ်ျိ�းစိတတ်စ်ခ�ချငး်စီအတကွြ်ဖစ်သည်

သင့ေ်လျာ်ေသာအလငး်၏ 10 မ� 12 နာရီေပးထားသည့အ်ခါ။
အာတတိ၌်, photosynthesis အလားအလာ�ိ�ငပ်ါတယ်
18 မ� 20 နာရီတစ်ရကအ်ဘိ�အ့ြဖစ်ပာွး။

ကာဗွန်ဒိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ကဓ်ာတေ်ငွ�
photosynthesis သညက်ာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ဒလ်ိ�အပ်သည်

၎ငး်မ�တစ်ဆင့အ်ပငထ်သဲိ�ဝ့ငေ်သာ (CO 2 )
stomata (ပံ� 25) ။ photosynthesis fluctu-
stomata ပငွ့လ်ငး်��င့အ်ြဖစ်တစ်ေနတ့ာတစ်ေလ�ာကလ်ံ�း ates
ပိတ ်ပံ�မ�နအ်ားြဖင့ေ်တာသ့�တိ�က့မနကမ်�ာဖွင့တ်ယ၊်
မနွး်တည့အ်ချိန၌်ပိတ�်ပီးေနာကမ်�ြပနဖွ်င့ပ်ါ

ပံ� ၂၅ - ကာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ကဓ်ာတေ်ငွ� (CO 2 ) ကိ� ၀ င ်ခငွ့ြ်ပ�ရန ်Stomata ကိ�ဖွင့ထ်ားပံ�
ထကွခ်ာွရနအ်ရွက�်�င့ေ်ရေငွ�။

ေရေငွ�
CO 2ေစာင့်

ဆလဲ်

ကိ�ယရံ်ေတာ်ဆလဲ် Stoma
Stoma

ြမင့မ်ားေသာေရ
အခိ�းအေငွ�

အနမိ့်ေရေငွ�အေ�ကာငး်အရာ

အနမိ့်
CO 2

ြမင့မ်ားေသာ CO 2
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အထကအ်လငး်ြပငး်ထနမ်�၏အြမင့ဆ်ံ�းအဆင့က်ိ�အရာ photosynthesis တိ�းြမ�င့မ်ထားဘ�း။
ခရမ်းချ�သးီလိ�ဥယျာ�သးီ��ေံတ၊ွ
အများဆံ�းေနေရာငြ်ခညက်ိ�အေကာငး်ဆံ�းတံ� ့ြပနပ်ါ။ ခရမ်းချ�သးီ
ထ�တလ်�ပ်မ�သညအ်လငး်နညး်ြခငး်ေ�ကာင့သ်သိသိာသာကျဆငး်
တငး်မာမ�ကျဆငး်�ပီးခရမ်းချ�သးီအနညး်ငယသ်ာ
ies သညေ်နေရာငြ်ခညအ်နညး်ငယေ်အာကတ်ငွမ်ညသ်ည့အ်သးီကိ�မဆိ�ထ�တလ်�ပ်သည်
အေြခအေနများ။ အပငမ်ျားသညေ်ရာငစ်�အားလံ�းကိ�မသံ�းပါ
သိ�မ့ဟ�တ ်photosynthesis များအတကွအ်လငး်၏လ�ငိး်အလျား။
photosynthesis သညအ်ဓိကအားြဖင့ေ်တွ� ��ိရသည်
လေိမ�ာ် - အနေီရာငေ်ဒသ��င့အ်ြပာေရာင ်- ခရမ်းေရာငြ်ပနလ်ည်
ေရာငစ်�၏ gion ။ ဒနီဲက့ိ�ကည်ီ
ေသာကလိ��ိ� ဖီးလအ်လငး်၏အလ�ငိး်အလျား
စ�ပ်ယ�။ ေယဘ�ယျစညး်မျ�းအရအပငမ်ျားသညအ်ေကာငး်ဆံ�းြဖစ်သည်

မနွး်တည့ြ်ခငး်��င့ည် ဦး ယ၌ံေနာကတ်ဖနပိ်တထ်ား။ေလထ၌ဲကာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ကဓ်ာတမ်ျားများများေပါများသည်
ဒါေ�ကာင့အ်ပင�်ကးီထာွးမ�အတကွက်န ့သ်တအ်ချကမ်ဟ�တပ်ါဘ�း။
သိ�ေ့သာ်၎ငး်သညအ်လျငအ်ြမနသ်ံ�းစွဲသည်
photosynthesis အလနွြ်ဖည့ထ်ားသည်
ေလထ�ထတဲငွြ်ဖညး်ြဖညး်ချငး်။ တငး်ကျပ်စာွတဆံပ်ိခတ်
ေလဝငေ်လထကွမ်ေကာငး်ေသာဖနလ်ံ�အမ်ိများချိ� �တဲ�့ိ�ငသ်ည်
အပင�်ကးီထာွးမ�အတကွလ်ံ�ေလာကေ်သာကာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ကဓ်ာတေ်ငွ�။
ကာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ကဓ်ာတေ်ငွ�ကိ�အသံ�းြပ��ကသည်
CO generate 2 စီးပာွးြဖစ်ဖနလ်ံ�အမ်ိအတငွး်��ိ
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာ��ငး်ဆပီနး်, အမိ�းအကာအြဖစ်ြမင့မ်ားေသာေငသွားေကာကပဲ်သးီ��မံျားအတကွ်
��င့ခ်ရမ်းချ�သးီ။ ေသးငယတ်ဲအ့မ်ိတငွး်ဖနလ်ံ�အမ်ိများတငွ,်
ေလဝငေ်လထကွအ်ာမခထံားဘိ�အ့ေကာငး်ဆံ�းနညး်လမ်းြဖစ်ပါတယ်
လံ�ေလာကေ်သာ CO 2 ပစ��ပ�နြ်ဖစ်ပါတယ။်

စာမျက�်�ာ ၂၄

26 ��က�ေဗဒအေြခခ ံ- အခနး် ၁

အသက�်��
photosynthe အတငွး်မ�ာလ�ပ်တဲ ့Carbohydrates-

အစ်မမ�က�းေြပာငး်ေသာအခါစက�ံ်�တစ်ခ�တနဖိ်�း��ိပါတယ်
စမ်ွးအင။် ဒစီမ်ွးအငက်ိ�ဆလဲ�်ကးီထာွးမ�အတကွအ်သံ�းြပ�သည်
��င့တ်စ်သ��းအသစ်တညေ်ဆာကြ်ခငး်။ ဓာတ�
သ�ကား��င့က်စီဓါတမ်ျားေနေသာအားြဖင့ြ်ဖစ်စ�ကိ�
စမ်ွးအငက်ိ�ေြပာငး်လ ဲဓာတတ်ိ�း ဟ�ေခ�သည ်။ ဒါဟာ
သစ်သားသိ�မ့ဟ�တေ်ကျာကမီ်းေသးွ၏မီးေလာငရ်ာ��င့ဆ်ငတ်�သည်
အပ�ထ�တလ်�ပ်ရန။် တစ် ဦး အတကွထ်နိး်ချ�ပ်ထားေသာဓာတတ်ိ�း
သက�်�ိဆလဲမ်ျားကိ� အသက�်�ြခငး် (respiration) ဟ�ေခ�သည။် ြပသည်
ဒညီမီ�ြခငး်အားြဖင့:်

ကိ� C 6 H ကိ� 12 အိ� 6 + 6O 2 = 6CO 2 + 6H 2 အိ� + စမ်ွးအငဝ်န�်ကးီဌာန

ဒညီမီ�ြခငး်မ��ိမြဖစ်လိ�အပ်တဲ ့oppo-
photosynthesis ၏ site ကိ�။ photosynthesis သည်
အသက�်��ြခငး်သညေ်နစ�၊
�ဖိ�ဖျကြ်ခငး်လ�ပ်ငနး်စ� (ဇယား 2) ။ မတ�တာက
photosynthesis, အသက�်��ြခငး်မ�တညမ်ထားဘ�း
အလငး်ေပ�မ�ာ, ဒါေ�ကာင့အ်ြဖစ်ေကာငး်စာွညအချိနတ်ငွေ်တွ� ��ိ�ိ�ငပ်ါသည်
တစ်ေနတ့ာအတငွး်။ အသက�်��ြခငး်သညဘ်ဝတစ်ေလ�ာကလ်ံ�းတငွြ်ဖစ်ပာွးသည်
ပံ�စံများ��င့အ်ားလံ�းဆလဲေ်တ။ွ

အသားအေရ
အရွကရဲ်အ့ေစာင့ဆ်လဲေ်တကွျံ� �လာတဲအ့ခါ

stomata ပငွ့လ်ငး်ြခငး်��င့ေ်ရေငွ�ေပျာကဆ်ံ�းသည။် ဒါ
ြဖစ်စ�ကိ� transpiration ဟ�ေခ�သည ်။ အေငွ�ပျံ
ေရထမဲ�ာအ��တလ်က�ဏာေရဖိအားကိ�ြဖစ်ေပ�ေစသည်
စက�ံ်���င့ေ်ရပိ�များလာသည်
အြမစ်။ ေပျာ်ဝငေ်သာအာဟာရများကိ�ဆွထဲ�တသ်ည်
အြမစ်များမ�ေရ��င့အ်တ�။ ��နး်
transpiration ��ိမ��ိ��င့တ်ိ�က�ိ်�ကဆ်ကစ်ပ်သည်
အစာအမ်ိပငွ့လ်ငး်သိ�မ့ဟ�တပိ်တြ်ဖစ်�ကသည။် Stomata ac-

အရွက၏်မျက�်�ာြပင၏် ၁ ရာခိ�င�်�နး်ကိ�သာေရတကွပ်ါ
ဒါေပမယ့ေ်ရ၏ 90 ရာခိ�င�်�နး် transpired ။

Transpiration သညလ်ိ�အပ်ေသာလ�ပ်ငနး်စ�တစ်ခ�ြဖစ်သည်
ေသာေရ ၉၀ ရာခိ�င�်�နး်ကိ�အသံ�းြပ�သည်
အပငတ်စ်ပင၏်အြမစ်များထသဲိ�ဝ့ငသ်ည။် ကျန ်၁၀ ရာခိ�င�်�နး်
ဓာတ�ဓာတြ်ပ�မ���င့စ်က�ံ်�အတကွအ်သံ�းြပ�သည်
တစ်���း။ ေရ transpiration မ�တဆင့ေ်ရွ �လျား
စီးသညအ်ရာများစာွအတကွတ်ာ ၀ န�်�ိသည။်
•ေြမဆလီ�ာမ�သတ� �သယယ်�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး

စက�ံ်�တစ်ေလ�ာကလ်ံ�း
•အေငွ� ြပနြ်ခငး်ြဖင့စ်က�ံ်�ကိ�အေအးခြံခငး်
•သ�ကား��င့စ်က�ံ်�ဓာတ�ပစ�ညး်များေရွ�လျားြခငး်
•ဆလဲခ်ိ�င�်မဲမ�ကိ�ထနိး်သမ်ိးြခငး်

ေရဆံ�း�� ံးမ�ပမာဏ��င့�် �နး်
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာအပ�ချိနအ်ြဖစ်အချကမ်ျားအေပ�ဆိ�ငး်ငံ့
စိ�ထိ�ငး်ဆ��င့ေ်လသိ�မ့ဟ�တေ်လလ�ပ်��ားမ�။ Tran-
ပ�ြပငး်ေြခာကေ်သွ� ြခငး် (ေဆမွျိ�းနမိ့်သည)် တငွေ်လာငက်�မ်းမ�အများဆံ�းြဖစ်သည်
စိ�ထိ�ငး်ဆ), ေလထနေ်သာရာသဦတ�။

ဟန်ချကည်ေီသာလ�ပ်ရပ်
အပငတ်စ်ပင�်ကးီထာွးဖံွ� �ဖိ�းရနအ်တကွ်

စနစ်တကျဓာတြ်ပ��ိ�ငေ်အာငခ်ျိနည်�ေိပးရမယ၊်
အသက�်��ြခငး်��င့ ်transpiration ။ သ�တိ�ရဲ့မ့�ထကွခ်ာွသာွးခဲသ့ည်
ကိ�ယပိ်�ငစ်ကပ်စ�ညး်များ၊ အပငမ်ျားသညလ်�တိ�၏့အလ�ပ်ကိ�လ�ပ်သည။်
ဒအီ��စိတခ်ျိနခ်ငွလ်�ာအိ�မငး်။ အပငတ်စ်ပငဓ်ာတပံ်���ိလ�င်
ြမင့မ်ားေသာ��နး်မ�ာ synthesizes, ဒါေပမယ့သ်�ရဲ့အ့သက�်��
��နး်ကိ��ဖိ�ဖျကရ်နလ်ံ�ေလာကေ်သာြမင့မ်ားသညမ်ဟ�တ်
photosynthates ထ�တလ်�ပ်, photosynthesis
ေ��းေကးွသိ�မ့ဟ�တရ်ပ်တန ့ြ်ဖစ်ေစလမိ့်မယ။် အြခား
လက,် အသက�်��အများ�ကးီပိ�ြမနလ်�င်
photosynthesis ထကပ်ငအ်ပငမ်��ိပါ
စမ်ွးအငထ်�တလ်�ပ်ရနလ်ံ�ေလာကေ်သာ photosynthates
တိ�းတကမ်�အတကွ။် ထိ�ေ့�ကာင့�်ကးီထာွးမ�ေ��းေကးွလမိ့်မည်
ဆငး်သိ�မ့ဟ�တလ်ံ�းဝရပ်တန ့။်

အစာအမ်ိပငွ့လ်ငး်ေသာအခါ, transpiration
တစ်ခါတစ်ရံအလနွြ်မင့မ်ားေသာ��နး်မ�ာေတွ� ��ိ�ိ�ငပ်ါသည။် က
ေြပာငး်ဖ�းစက�ံ်�သညေ်ရဂါလ ံ၅၀ ေကျာ်လနွသ်ာွး�ိ�ငသ်ည်
ရာသအီလိ�ကရ်ာသအီလိ�ကသ်စ်ပင�်ကးီတစ်ပငေ်ြပာငး်ေရွ� �ိ�ငသ်ည်
တစ်ေနလ့�ငဂ်ါလ!ံ အကယ၍် အပငသ်ညြ်ပproblemsနာ��ိသည်
သ�တိ�သ့ညေ်ရများလနွး်သြဖင့ ်Stomata နးီစပ်သည်
ပ�ြပငး်ေြခာကေ်သွ�တဲအ့ချိနမ်�ာ transpiration
အြမင့ဆ်ံ�း သိ�ေ့သာ် ဓာတပံ်��ိ�ကရ်နအ်တကွ ်CO 2 လိ�အပ်သည။်
ေပါငး်စပ်လညး်ပငွ့လ်ငး်မ�တဆင့စ်က�ံ်�ထသဲိ�ဝ့င်

ဇယား 2. —Fotosynthesis and respiration

photosynthesis အသက�်��
•အစားအစာထ�တလ်�ပ်သည။် •အစားအစာကိ�အသံ�းြပ�သည။်
•စမ်ွးအငသ်ိ�ေလ�ာငသ်ည။် •စမ်ွးအငထ်�တေ်ပးသည။်
•ေရကိ�သံ�းသည။် •ေရထ�တလ်�ပ်တယ။်
•ကာဗွနက်ိ�အသံ�းြပ�သည် •ကာဗွနထ်�တလ်�ပ်သည်

dioxide ။ dioxide ။
•ေအာကစီ်ဂျငထ်�တလ်�တသ်ည။် •ေအာကစီ်ဂျငက်ိ�သံ�းသည။်
•ေနေရာငြ်ခညတ်ငွေ်တွ�ရသည။် •အြဖစ်ေမ�ာငမိ်�က၌်ြဖစ်ပျက်

အြဖစ်ေကာငး်စာွအလငျး၌။
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အခနး်�ကးီ ၂၇ - ��က�ေဗဒအေြခခံ

အစာအမ်ိ။ stomata ေနလ�ငထ်ိ�ေ့�ကာင့�်ကာြမင့စ်ာွပိတလ်ိ�ကတ်ယ်
အချိန၊် CO 2 အတကွဓ်ာတပံ်� အလံ�အေလာကမ်ေရာက�်�ိပါ။
ေပါငး်စပ်။ ရလဒအ်ေနြဖင့ ်photosynthesis ��င့်
အသက�်��လမ်းေ�ကာငး်ကေ��းေကးွ�ပီးအပငက်ိ�ေလ�ာခ့ျေပးတယ်
တိ�းတကမ်���နး်။

များစာွေသာပျိ�းပငမ်ျားသညစ်မ်ွးအငြ်မင့ဆ်မီျားထ�တလ်�ပ်သည်
သ�တိ�က့ိ�ေြခာကေ်သွ�ေသာ��ခငး်များတငွ�်�ငသ်န�်ိ�ငရ်နက်�ညသီည်
သ�တိ�ေ့ြပာငး်လဘဲယမ်�ာ။ အပငမ်ျား��ငသ်နရ်ပ်တညေ်ရးအတကွဆ်မီျားက�ညေီပး�ိ�ငသ်ည်
stomatal ပိတသ်မ်ိး၏တိ�းချဲ�ကာလ။

ထခိိ�ကပ်တဝ်န်းကျငဆ်ိ�ငရ်ာအချကမ်ျား
တိ�းတကမ်���န်း

ပတဝ်နး်ကျငသ်ညအ်ပင�်ကးီထာွးမ�အေပ�သကေ်ရာကမ်���ိသည်
ပထဝီဝငြ်ဖန ့ြ်ဖ�းြခငး်။ ပတဝ်နး်ကျင�်�ိလ�င်
tal factor သညစံ်သတမ်�တခ်ျကထ်ကန်ညး်သည၊် ၎ငး်သညအ်ပငတ်စ်ပငက်ိ�ကန ့သ်တသ်ည်
တိ�းတကမ်���င့ ်/ သိ�မ့ဟ�တြ်ဖန ့ြ်ဖ�း။ ဥပမာ,
သာအပငမ်ျားကန ့သ်တပ်မာဏအဆငေ်ြပေအာင်
ေရသညသ်ကဲ��ာရတငွေ်နထိ�င�်ိ�ငသ်ည။်

ြဖစ်ေစတိ�က�ိ်�ကြ်ဖစ်ေစသယွဝိ်�ကြ်ဖစ်ေစအများဆံ�းစက�ံ်�
ြပproblemsနာများသဘာဝပတဝ်နး်ကျငေ်�ကာင့ြ်ဖစ်ရတဲေ့န�ကသည်
စိတဖိ်စီးမ�။ အချိ�� ြဖစ်ရပ်များတငွသ်ဘာဝပတဝ်နး်ကျငည်ံဖ့ျငး်ြခငး်
အေြခအေနများ (ဥပမာေရနညး်လနွး်သည)် ကိ�ပျကစီ်းေစ�ိ�ငသ်ည်
တိ�က�ိ်�ကစိ်�ကပ်ါ။ အြခားကစိ�များတငွသ်ဘာဝပတဝ်နး်ကျင်
စိတဖိ်စီးမ�သညအ်ပငတ်စ်ပငက်ိ�အားေပျာေ့စ�ပီးပိ�မိ�ြပ�လ�ပ်ေစသည်
ေရာဂါသိ�မ့ဟ�တအ်ငး်ဆကပိ်�းမ �ားများတိ�ကခ်ိ�ကြ်ခငး်ခရံ�ိ�ငသ်ည။်

အပငက်ိ�ထခိိ�ကေ်သာပတဝ်နး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာအချကမ်ျား
�ကးီထာွးမ�မ�ာအလငး်၊ အပ�ချိန၊် ေရတိ�ပ့ါ ၀ ငသ်ည။်
စိ�ထိ�ငး်ဆ��င့အ်ာဟာရ။ အဒဲါအေရး�ကးီတယ်
ဤအအချကမ်ျားစက�ံ်�အေပ�အကျိ�းသကေ်ရာကပံ်�ကိ�နားလညပ်ါ
တိ�းတကမ်���င့ဖံွ်� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�။ အေြခခံ
ဤအအချကမ်ျား, စက�ံ်�လ�ပ်�ိ�ငတ်ဲ၏့နားလညမ်�
သင၏်လိ�အပ်ချကက်ိ�ြဖည့ဆ်ညး်ရန�်က�ိးကိ�ငြ်ခယလ်�ယရ်မည်
အရွက,် ပနး်ပငွ့သ်ိ�မ့ဟ�တသ်စ်သးီထ�တလ်�ပ်မ� creased ။ အားြဖင့်
ဤအချကမ်ျား၏အခနး်ကဏ္izingကိ�အသအိမ�တြ်ပ�သည်
ပိ�ေကာငး်တဲအ့ပငြ်ပproblemsနာများ��ာေဖွေရးမ�ာ�ိ�ငပ်ါတယ်
သဘာဝပတဝ်နး်ကျငစိ်တဖိ်စီးမ�ေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည။်

အလငး်
အလငး်၏အဓိကသငွြ်ပငလ်က�ဏာသံ�းရပ်

fect အပင�်ကးီထာွးမ� - အေရအတကွ၊် အရညအ်ေသးွ��င့်
tion (ဘယေ်လာကအ်မျိ�းအစား��င့အ်ဘယမ်�ကာလပတလ်ံ�း) ။

အေရအတကွ်
အလငး်ပမာဏသညြ်ပငး်ထနသ်ည။်

ေနေရာငြ်ခည၏်ဗဟိ�, ။ ဒါဟာ��င့အ်တ�ကွြဲပားြခားနားသည်
ရာသ။ီ အလငး်၏အများဆံ�းပမာဏမ�ာ
ေ�ရွာသအီတကွပ်စ��ပ�န�်�င့န်မိ့်ဆံ�း၌တည၏်
ေဆာငး်ရာသ။ီ တစ် ဦး ပွိ�င့အ်ထ,ိ ပိ�မိ�ေနေရာငြ်ခည်
စက�ံ်�လကခ်ရံ��ိသည၎်ငး်၏စမ်ွးရညသ်ာ။ �ကးီြမတ်
photosynthesis မ�တဆင့အ်စာထ�တလ်�ပ်ြခငး်။

အလငး်ပမာဏကိ�အသံ�းချ�ိ�ငသ်ည်
ကွြဲပားြခားနားေသာအပင�်ကးီထာွးမ�ပံ�စံများကိ�ေအာငြ်မငရ်န။်
ပတဝ်နး်ကျင�်�ိအပငမ်ျားကအလငး်ကိ�တိ�းပာွးေစသည်
ေရာငြ်ပနပ်စ�ညး်များ, အြဖ�ေရာငေ်နာကခ်သံိ�မ့ဟ�တ်
ြဖည့စ်ကွမီ်းလံ�း။ shad- ကေလျာခ့ျ
cheesecloth သိ�မ့ဟ�တယ်ကအ်ရိပ်��င့အ်တ�အပင ်ing
အထည။်

��ညလ်ျားေသာ, စ�ဆကမ်ြပတ်
ေမ�ာငမိ်�ကက်ာလ

တိ�ေတာငး်ေသာ, စ�ဆကမ်ြပတ်
ေမ�ာငမိ်�ကက်ာလ

�ကားြဖတ်
ေမ�ာငမိ်�ကက်ာလ

ရကတ်ိ� (��ညလ်ျားေသာည) အပငမ်ျား

24 နာရီ 24 နာရီ 24 နာရီ

��ညလ်ျားေသာ, စ�ဆကမ်ြပတ်
ေမ�ာငမိ်�ကက်ာလ

တိ�ေတာငး်ေသာ, စ�ဆကမ်ြပတ်
ေမ�ာငမိ်�ကက်ာလ

�ကားြဖတ်
ေမ�ာငမိ်�ကက်ာလ

��ညလ်ျားေသာေန ့ (တိ�ေတာငး်ေသာ) အပင်

24 နာရီ 24 နာရီ 24 နာရီ

ပံ� ၂၆ - အပငမ်ျား၏ကာလအပိ�ငး်အြခား။ ရကတ်ိ� (��ညလ်ျားေသာည) အပငမ်ျား
ပနး်ပငွ့ဖိ်�မ့ြပတမ်ေတာကေ်သာေမ�ာငမိ်�က၏်��ညလ်ျားေသာကာလလိ�အပ်သည။် �ကာ��ည်
ေန ့ (တိ�ေတာငး်ေသာည) အပငမ်ျားသညမ်ြပတေ်သာအချိနတ်ိ�ေတာငး်သည်
ပနး်ပငွ့ဖိ်�ေ့မ�ာငမိ်�က။်

အခန်း ၁၉ ကိ��ကည့ပ်ါ။
ေရာဂါ��ာေဖွ
စက�ံ်� ြပProbleနာများ။

စာမျက�်�ာ ၂၆
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အရညအ်ေသးွ
အလငး်အရညအ်ေသးွသညအ်ေရာငက်ိ�ရည�်�နး်သည။်

အလငး်၏အ��ည)် ။ ေနေရာငြ်ခညြ်ဖန ့ြ်ဖ�း

အလငး်သိ�မ့ဟ�တအ်ေမ�ာင၏်�ကာချိနက်ိ�တ�န ့ြ်ပနသ်ည်
ချစ်တယ ်ေနတ့ိ� အပငမ်ျားသညပ်နး်များကိ�သာဖဲွ�စညး်သည်
တစ်ေနတ့ာအ��ညအ်ေ�ကာငး်ကိ� 12 နာရီထကန်ညး်သညအ်ခါ။
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လ�ငိး်အလျား၏�ပီးြပည့စံ်�ေသာအကာွအေဝး��င့�်ိ�ငပ်ါတယ်Prism ကိ�အနေီရာင�်က�ိးနဲခ့ျညတ်ယ။်
ange, အဝါေရာင,် အစိမ်း, အြပာ, မဲနယ�်�င့ခ်ရမ်းေရာင။်

အြပာ��င့အ်နအီလငး်ကိ�အပငမ်ျားကစ�ပ်ယ�သည်
��င့�်ကးီထာွးမ�အေပ�အ�ကးီြမတဆ်ံ�းအကျိ�းသကေ်ရာကမ်���ိပါတယ။် အြပာေရာင်
အလငး်သညအ်ပငအ်တကွတ်ာဝန�်�ိသည ်(အရွက)်
တိ�းတကမ်���နး်။ အနေီရာငအ်လငး်��င့အ်တ�ေပါငး်စပ်သည့အ်ခါ
အြပာအလငး်, ပနး်ပငွ့အ်ားေပးတယ။် အပငမ်ျား
အစိမ်းေရာငက်ိ��ကည့�်ကစိ� ့
အစိမ်းေရာငအ်လငး်စ�ပ်ယ�။ ဆိ�လိ�သညမ်�ာအပငမ်ျားြဖစ်သည်
�ကးီထာွးမ�အတကွအ်စိမ်းေရာငအ်လငး်ကိ�မသံ�းပါ��င့။်

မညသ်ည့အ်လငး်အရငး်အြမစ်ကိ�အသံ�းြပ�ရမညက်ိ�သြိခငး်သည်
စက�ံ်��ကးီထာွးမ��က�ိးကိ�ငမ်ျားအတကွ ်portant ။ ဘိ� ့
သာဓကအားြဖင့ ်fluorescent (white white) အလငး်သည်
အြပာလ�ငိး်အလျားြမင့။် အားေပးတယ်
အရွက�်ကးီထာွးမ���င့စ်တငမ်ျားအတကွအ်လနွအ်စမ်ွးထကတ်ဲြ့ဖစ်ပါတယ်
ပျိ�းပင။် Incandescent အလငး်သညြ်မင့သ်ည်
အနေီရာငသ်ိ�မ့ဟ�တလ်ေိမ�ာ်ေရာငအ်ကာွအေဝး��ိေသာ်လညး်ေယဘ�ယျအားြဖင့ထ်�တလ်�ပ်သည်
အလနွအ်က�ံအပ�တနဖိ်�း��ိေသာအလငး်အရငး်အြမစ်ြဖစ်ဖိ� ့
အပငမ်ျားအတကွ။် မီးေချာငး်�ကးီထာွးလာအလငး်အမ်ိ�က�ိးပမ်းမ�
အနေီရာငေ်ရာစပ်ြခငး်ြဖင့ေ်နေရာငြ်ခညက်ိ�တ�ပရန်
အြပာေရာငလ်�ငိး်အလျားများ၊ သိ�ေ့သာ်၎ငး်တိ�သ့ညအ်က�နအ်ကျများ�ပီး၊
ေယဘ�ယျအားြဖင့ပံ်�မ�န ်fluorescent ထကမ်ေကာငး်မနွပ်ါ
အလငး်အမ်ိ။

�ကာချိန်
Duration, ဒါမ�မဟ�တ ်photoperiod , ကိ�ရည�်�နး်သည်

အပငတ်စ်ပငသ်ညအ်လငး်��င့ထ်ေိတွ� မ�ပမာဏ
များစာွေသာပနး်ပငွ့မ်ျားကိ� Photoperiod ထနိး်ချ�ပ်သည်
အပငမ်ျား (ပံ� ၂၆) ။ သပိ�ံပညာ��ငမ်ျားကန ဦး
အလငး်ကာလ၏အ��ညြ်ဖစ်ေပ�ထငခ်ဲတ့ယ်
ပနး်ပငမ်ျားအတငွး်ပနး်ပငွ့ြ်ခငး်��င့အ်ြခားတံ� ့ြပနမ်�များ
ထိ�ေ့�ကာင့၎်ငး်တိ�သ့ညအ်ပငမ်ျားကိ�ကာလတိ� (သိ�)့ အြဖစ်ေဖာ်ြပသည်
မညသ်ည့အ်ေြခအေနများေပ� မ�တည၍် ေနတ့ာ��ညသ်ည်
သ�တိ�ေ့အာကမ်�ာပနး်ပငွ့။် အခ�ငါတိ�သ့�ိပီ
အလငး်ေရာငက်ာလ၏အ��ညမ်ဟ�တဘ်မဲဟ�တဘ်ဲ
မြပတမ်ေတာကေ်သာေမ�ာငမိ်�က၏်အ��ည,် ေသာေကာွငျ� ဖွစျသ�ျ
ပနး်ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�အတကွအ်ေရးပါသည။်

အပငမ်ျားကိ�အမျိ�းအစားသံ�းမျိ�းခွြဲခားထားသည။်
ရကတ်ိ� (��ညလ်ျားေသာည), ��ညလ်ျားေသာေန ့ (တိ�ေတာငး်ေသာ)
သ�တိ�ရဲ့မ့�တည။် ညဥ့်) သိ�မ့ဟ�တေ်န ့ - �ကားေန

များစာွေသာေ� ွဦး ��င့အ်ပငွ့ပ်နး်များကဲသ့ိ�ေ့သာchrysanthemums, poinsettias ��င့ ်Christ- အြဖစ်
mas cactus, ဤအမျိ�းအစား၌��ိ�က၏။

ဆ�ျ�က�ငျ, ��ညလ်ျားေသာရက�်ကာ အပင ်flow- ဖဲွ�စညး်
တစ်ေနတ့ာ 12 နာရီထကေ်ကျာ်လနွမ်�သာ
ေ�ရွာသပီနး်ပငွ့အ်များစ� (ဥပမာ၊
beckia, ကယလ်ဖိီ�းနးီယားဘနိး်��င့ ်Aster) အြဖစ်
များစာွေသာဟငး်သးီဟငး်ရွကမ်ျား (beets, မ�နလ်ာဥ၊
ဆလတ,် ဟငး်���ယွရွ်က�်�င့အ်ာလ�း), ဒ၌ီ��ိ�က၏
အမျိ�းအစား။ Alaska ေ�ရွာသ�ီ�ညလ်ျားြပည့ဝ်၏
ေနအ့ခေွအန။
ေန ့ - �ကားေန အပငမ်ျားသညပ်နး်များကိ�ဖဲွ�စညး်သည။်

တစ်ေနတ့ာအ��ညန်ညး် ဥပမာ - ခရမ်းချ�သးီများ၊
ေြပာငး်ဖ�း၊ သခာွးသးီ��င့စ်ေတာ်ဘယရီ်သးီအချိ� �
vars ။ အချိ��ေသာအပငမ်ျားသညမ်ညသ်ည့ ်cat ��င့မ်ဆိ�ကိ�ကည်မီ�မ��ိပါ။
egory, ဒါေပမယ့၏်ေပါငး်စပ်တံ� ့ြပနလ်မိ့်မည်
တစ်ေနတ့ာ Petunias, ဥပမာ, ပနး်ပငွ့်
တစ်ေနတ့ာအ��ညမ်ခွြဲခားဘပဲနး်များပငွ့�်ကသည်
��ညလ်ျားေသာေနရ့ကက်ာလ��င့အ်တ�အေစာပိ�ငး်က��င့ပိ်��ပီး profusely ။

သငအ်လယွတ်က�မ� photoperiod manipulate �ိ�ငပ်ါတယ်
ပနး်ပငွ့လ်�ံ�ေဆာ်။ ဥပမာ chrysan-
themums ပံ�မ�နအ်ားြဖင့တ်ိ�ေတာငး်ေသာေနရ့ကက်ာလ၌ပနး်ပငွ့်
ေ� ွဦး ရာသသီိ�မ့ဟ�တက်ျဆံ�းြခငး်၏, ဒါေပမယ့�်�စ်လယပိ်�ငး်တငွပ်ငွ့်
လံ�းဝေ�ကာငး်အထည�်�င့ဖံ်�းလ�မ်းေသာအခါ
တစ်ေနလ့�င ်၁၂ နာရီအလငး်မပိတပ်ါ။ �ပီးေနာက်
ဒကီ�သမ�ရကသ်တ� ပတအ်ေတာ်�ကာ, အအတ�
ေမ�ာငမိ်�ကက်ာလမ��ိေတာလ့ိ�အပ်သည�်�င့်
အပငမ်ျားသညေ်� ွဦး ရာသသီိ�မ့ဟ�တက်ျသကဲသ့ိ� ့ြဖစ်လမိ့်မည။်
ဤနညး်လမ်းကိ� poinset ြပ�လ�ပ်ရာတငွလ်ညး်သံ�းသည။်
ခရစ�မတအ်တကွအ်ချိနအ်တကွ ်tias ပနး်ပငွ့။်

��ညလ်ျားေသာေနရ့ကက်ိ�ပနး်ပငွ့သ်ိ�ယ့�ေဆာငလ်ာရန်
တစ်ေနတ့ာသည ်၁၂ နာရီထကန်ညး်ေသာအချိန၊်
ြဖည့စ်ကွအ်လငး်မ�စက�ံ်��� ိး။ အ�ပီး
ရကသ်တ� ပတအ်နညး်ငယ,် ပနး်ပငွ့ဘ်�းသးီဖဲွ�စညး်ပါလမိ့်မယ။်

အပ�ချိန်
အပ�ချိနအ်ေြခခအံချကြ်ဖစ်ပါသည်

အများဆံ�းဇီဝေဗဒ��နး်ကိ�အကျိ�းသကေ်ရာကေ်စသည်
��င့ဓ်ာတ�တံ� ့ြပနမ်�။ ဒါဟာအများဆံ�း�သဇာလ�မ်းမိ�း
photosynthesis အပါအဝငစ်က�ံ်�လ�ပ်ငနး်စ�များ၊
transpiration, အသက�်��ြခငး်, အပငေ်ပါကရ်နအ်တကွ�်�င့်

စာမျက�်�ာ ၂၇
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ပနး်။ အပ�ချိန ်(အထတိကအ်ြဖစ်)
တစ်ပွိ�င့)်, photosynthesis, transpiration ��င့်
အသက�်��တိ�းြခငး်။ ��င့ေ်ပါငး်စပ်လိ�ကတ်ဲအ့ခါ
တစ်ေနတ့ာအ��ည,် အပ�ချိနက်ိ�လညး်အကျိ�းသကေ်ရာကေ်စသည်
ဟငး်သးီဟငး်ရွက ်(အရွက)် မ�ြပနလ်ညထ်�တလ်�ပ်ြခငး်သိ�ေ့ြပာငး်လြဲခငး် -
tive (ပနး်ပငွ့)် တိ�းတကမ်���နး်။ ေပ�မ�တည်
အေြခအေန��င့တ်ကိျေသာစက�ံ်�, အကျိ�းသကေ်ရာကမ်�
အပ�ချိန၏်အ��ိနသ်ိ�မ့ဟ�တေ်��းေကးွြဖစ်ေစ�ိ�ငပ်ါတယ်
ဒအီက�းအေြပာငး်ကိ�ဆငး်။ ြမင့မ်ားေသာအပ�ချိန�်ိ�ငပ်ါတယ်
ပိ�လနက်ိ�သတြ်ခငး်အားြဖင့အ်သးီထ�တလ်�ပ်မ�ကိ�ပျကစီ်းေစ
ဝတမ်�နက်�းပနး်ပငွ့ဖံွ်� �ဖိ�းဆေဲသာ Len ။

တစ်ခါတစ်ရံေဟာ်ရီကာချာသမားများသညအ်ပ�ချိနက်ိ�အသံ�းြပ��ကသည်
ကိ�ငတ်ယွရ်နေ်နအ့��ည�်�င့ေ်ပါငး်စပ်
ပနး်ပငွ့ေ်��ာငး်ပိ�ငး်။ ဥပမာအားြဖင့,် ခရစ်စမတ်
��ားေစာငး်လကပ်တ၏်ရလဒအ်ြဖစ်��ားေစာငး်ပငပ်နး်ပငွ့မ်ျားကိ�ြဖစ်ေပ�ေစသည်
ရက�်�င့န်မိ့်ေသာအပ�ချိန ်(ပံ� 26) ။ ရန်
အပငွ့ပ်ငွ့ရ်နခ်ရစ�မတက်ျစ်လစ်ကိ�အားေပးသည၊်
12 နာရီေကျာ်��င့အ်တ�အခနး်ထမဲ�ာထားပါ
ေနတ့ိ�ငး်ေမ�ာငမိ်�က၏်တစ် ဦး အပ�ချိန်

ညအချိနအ်ပ�ချိန။် ဒအီေြခအေနေအာကမ်�ာ
tions, အပငမ်ျား photosynthesize (တညေ်ဆာက)်
��င့အ်ေကာငး်ဆံ�းစ�အတငွး်အသက�်�� (�ဖိ�ဖျက)်
ေနဘ့ကအ်ပ�ချိန�်ပီးေနာကအ်သက�်��ြခငး်ကိ�ေလ�ာခ့ျ
ညအချိနတ်ငွရိ်က�ာ။ သိ�ေ့သာ်အားလံ�းမဟ�တအ်ပငမ်ျား�ကးီထာွးလာသည်
တ�ညေီသာည�့်��င့ေ်နအ့ချိန၌်အေကာငး်ဆံ�းြဖစ်သည်
အပ�ချိန။် ဥပမာအားြဖင့,် snapdragons
၏ညအချိနတ်ငွအ်ပ�ချိနမ်�ာအေကာငး်ဆံ�း�ကးီထာွး
55 ° F, 62 ° F မ�ာ poinsettias ။

photosynthesis သည၎်ငး်၏အြမင့ဆ်ံ�း��နး်ြဖင့ြ်ဖစ်ေပ�သည်
65 °��င့ ်85 ° F အ�ကား��င့မ်�ာေလျာန့ညး်ေစသည်
ြမင့မ်ားေသာသိ�မ့ဟ�တေ်အာကပိ်�ငး်အပ�ချိန။် အပ�ချိန်
လိ�အပ်ေသာအသက�်����နး်ပိ�မိ�ြမင့မ်ားသည။်
တစ်ခါတစ်ရံ photosynthesis ၏��နး်အထက။်
ထိ�ေ့�ကာင့ ်photosynthates များကိ�ပိ�မိ�ြမနဆ်နစ်ာွအသံ�းြပ�ပါသည်
သ�တိ�ထ့�တလ်�ပ်�ကသည။် �ကးီထာွးမ�ြဖစ်ေပ�လာရနအ်တကွ၊်
tosynthesis သညအ်သက�်��ြခငး်ထက ်ပိ�၍ �ကးီရမည။်

အလနွန်မိ့်ေသာေနအ့ချိနအ်ပ�ချိန ်-
ဆယခ်�ေ��းေကးွအားြဖင့ဆ်ငး်ရဲသားတိ�းတကမ်���နး်ထ�တလ်�ပ်ရန်
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ပနး်ပငွ့ဘ်�းသးီဖဲွ�စညး်သညအ်ထ ိ50 °မ� 55 ° F အထ။ိအပ�ချိနြ်မင့မ်ား�ပီးရကေ်ပါငး်ြဖစ်တယဆ်ိ�ရင်
ဟငး်���ယွရွ်ကအ်လိ���ိေသာ��ညလ်ျား။ ေအးြမေသာရာသြီဖစ်သည်
ပနး်ပငွ့ ်(မ�လ)ီ ။ သိ�ေ့သာ်အပ�ချိနလ်�င်
အလနွေ်အးလနွး်။ အသးီသညေ်�းွေထးွေသာရာသမီဟ�တပ်ါ
ခရမ်းချ�သးီကဲသ့ိ�သ့းီ��မံျား။

အပ�ချိနန်မိ့်သညစ်မ်ွးအငသ်ံ�းစွဲမ�ကိ�ေလ�ာခ့ျသည်
��င့သ်�ကားသိ�ေလ�ာငမ်�ကိ�တိ�းြမ�င့။် ထိ�ေ့�ကာင့ထ်ကွခ်ာွ
ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာအေပ�မ�ည့ေ်သာရေသာအချိနသ်ညေ်ဆာငး်ကာလ squash အြဖစ်ေကာကပဲ်သးီ��မံျား
ေအးြမေသာကာလအတငွး်စပျစ်�ယွပ်င,် ညဥ့်ကသ�တိ�တ့ိ�းပါွး
ချိ�ချိ� ဤသညအ်တကွအ်ေ�ကာငး်ြပချကတ်စ်ခ�မ�ာအေ�ကာငး်ြပချကြ်ဖစ်ပါတယ်
Alaska အလနွခ်ျိ��မိနြ်ဖစ်�ကသည။် ေအးြမေသာသိ�ေလ�ာငထ်ားေသာအာလ�း
အသကသ်ညလ်ညး်အချိနက်�နလ်နွ�်ပီးလိ�အပ်သည�်�င့အ်မ�ချိ��မိနလ်ာသည်
အတကွအ်ခနး်အပ�ချိနအ်ထယိ�ေဆာငခ်ရံဖိ� ့
အဆိ�ပါသ�ကားြပနက်�းေြပာငး်ခရံဖိ�အ့ဘိ�အ့မိန ့်
ဓာတ။်

ဆိ�းရွားေသာအပ�ချိနမ်ျားသညတ်န ့ေ်စ�ိ�ငသ်ည်
�ကးီထာွးမ���င့အ်ရညအ်ေသးွနမိ့်ေသာဟငး်သးီဟငး်ရွကမ်ျား။ ဘိ� ့
ဥပမာအားြဖင့အ်ပ�ချိနြ်မင့မ်ားြခငး်ေ�ကာင့ခ်ါးသးီေသာ၊
င��တေ်ကာငး်��င့သ်ခာွးသးီ။

photosynthesis ��င့အ်သက�်��ြခငး်
Thermoperiod သညေ်နစ့�အပ�ချိနက်ိ�ရည�်�နး်သည်

ေြပာငး်လမဲ�။ ေနအ့ချိနတ်ငွအ်ပငသ်ညအ်ေကာငး်ဆံ�း�ကးီထာွးလာသည်
အပ�ချိနထ်က ်10 ဒဂီရီမ� 15 °ပိ�မိ�ြမင့မ်ားသည်

photosynthesis ။ ရလဒအ်ထကွ�်�နး်ေလ�ာခ့ျြဖစ်ပါတယ်(ဥပမာ - သစ်သးီသိ�မ့ဟ�တသ်းီ��ထံ�တလ်�ပ်ြခငး်) ။

အပ်ိေပျာ်ြခငး်ကိ�ချိ�းေဖာက်
အေအးခနး်များ၌ေပါကေ်သာအပငအ်ချိ� �

နမိ့်ကျတဲရ့ကေ်ပါငး်များစာွကိ�လိ�အပ်တယ်
သ�ည (ြမံ�) ။ ကာလကိ�သိ
အပငလ်ိ�အပ်ေသာအပ�ချိနန်မိ့်
၎ငး်၏အလားအလာမ��ကးီထာွးဖိ�ရ့တဲအ့တကွစိ်တေ်ရာဂါ။

မကမ်နွသ်ညအ်ဓိကဥပမာတစ်ခ�ြဖစ်သည။်
ေဒသခမံျားသညန်ာရီ ၇၀၀ မ� ၁၀၀၀ အ�ကားလိ�အပ်သည်
32 °��င့ ်45 ° F သညအ်နားယ�ြခငး်မြပ�မီ
ကာလ��င့တ်ိ�းတကမ်���နး်စတင။် ��ငး်ေတာ 6 လိ�အပ်ပါတယ်
ရကသ်တ� ပတအ်နညး်ငယ၏်အပ�ချိနသ်ိ�မ့ဟ�တေ်အာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာအပ�ချိန်
blooming မတိ�ငမီ် 33 ° F ။

Daffodils များကိ�သိ�ေလ�ာငြ်ခငး်ြဖင့အ်တငး်အကျပ်ေစခိ�ငး်�ိ�ငသ်ည်
ေအာကတ်ိ�ဘာလအတကွ ်35 °မ� 40 ဒဂီရီဖာရငဟ်ိ�ကမ်�ာမီးသးီ ing ။ The
အပ�ချိနအ်ေအးေ�ကာင့မီ်းသးီများသ�တ�်ိ�ငသ်ည်
ေရ��ည။် အတကွဖ်နလ်ံ�အမ်ိလ�ေဲြပာငး်ေသာအခါ
ဝမ်းဆွ,ဲ သ�တိ�သ့ည�်ကးီထာွးစတင�်�င့ပ်နး်ပငွ့်
3 မ� 4 ပတ�်ကာြဖတဖိ်�အ့ဆငသ်င့�်�ိပါတယ။်

မာေကျာ
အပငမ်ျားကိ�မာေ�ကာြခငး် (သိ�)့ ခကခ်ြဲခငး်အြဖစ်ခွြဲခားသည်

အေအးခ�ံိ�ငရ်ညသ်�တိ�ရဲ့စ့မ်ွးရညေ်ပ�မ�တည။်

စာမျက�်�ာ ၂၈
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အပ�ချိန။် Hardy အပငမ်ျားြဖစ်�ကသည်
သ�တိ�ရဲ့၏့အေအးအပ�ချိနမ်�အဆငေ်ြပေအာငေ်န�ကသည်
�ကးီထာွးလာပတဝ်နး်ကျင။်

အလယအ်လတဇ်�န�်�ိ Woody အပငမ်ျား��ိသည်
အဆိ�ပါ sensing များအတကွအ်လနွေ်ခတမီ်နညး်လမ်းများ
ေဆာငး် ဦး ရာသမီ�ေဆာငး် ဦး ရာသမီ�တိ�းတကမ်�။ Decreas-
ေနက့အ��ည�်�င့အ်ပ�ချိနြ်ဖစ်ေပ� ing
အရွကက်ိ�ရပ်တန ့ေ်စသည့ေ်ဟာ်မ�နး်ေြပာငး်လမဲ�များ
photosynthesizing ��င့အ်ာဟာရများတငပိ်� ့
twigs, ဘ�းသးီ, အဓိကအား��င့အ်ြမစ်များ။ တစ် ဦး abscission
ည�ာတစ်ေကာငစီ်ပငစ်ညသ်ိ�ေ့ရာကေ်သာအလ�ာပံ�စံများ၊
��င့အ်ရွကေ်နာကဆ်ံ�းမ�ာပယက်ျ�က။ ေြပာငး်လမဲ�များ
တစ် ဦး ေကျာ်စညအ်တငွး်��င့တ်စ်���းကိ� stem
အချိနတ်ိ�ေတာငး်ေသာကာလ
သကေ်သြပ "စက�ံ်�။

ကျဆံ�းေသာေနရ့ကမ်ျားသညထ်ကအ်လကစ်ကာတငွ�်ကာ��ညသ်ည်
ြပညန်ယ ်48 ေအာကပိ်�ငး်။ ဤအမ�ေ�ကာင့,် အပငြ်ဖစ်�ိ�ငသ်ည်
တိ�ေတာငး်ေသာေနက့ိ�မ�လိ�အပ်ေသာအစပျိ�းမရပါ
ေဆာငး်တငွး်အဘိ�အ့ခိ�ငမ်ာေစ။ အကျိ�းဆကအ်ပငမ်ျား
ပံ�မ�နအ်ားြဖင့အ်ေအးမိ
ရင့က်ျကေ်သာအလာစကာတငွေ်ဆာငး်ရာသမီခ�ံိ�ငပ်ါ။

မာေ�ကာေသာအပငမ်ျားကိ�ေဆာငး်ရာသတီငွထ်ခိိ�ကဒ်ဏရ်ာရေစ�ိ�ငသ်ည်
အပ�ချိနအ်ရမ်းလျငြ်မနစ်ာွကျဆငး်သာွးသည့အ်ခါ cur
စက�ံ်�တစ်�ံ�မ�တိ�းတကလ်ျက�်�ိသညမ်တိ�ငမီ်ကျဆံ�းြခငး်၌တည၏်
အြပည့အ်ဝအပ်ိေပျာ်။ အြခားကစိ�များတငွစ်က�ံ်� may
ေဆာငး်ရာသေီ��ာငး်ပိ�ငး်သိ�မ့ဟ�တေ်��ာငး်ပိ�ငး်တငွအ်ပ်ိစကအ်နားယ�ပါ
ရာသဦတ�သညရ်ာသဦတ�မညမီ�စာွပ�ေ�းွသည။် ��တတ်ရကဆ်ိ�လ�င,်
ြပငး်ထနေ်သာအေအးမိေ�းွေထးွမ�ေနာကသ်ိ�လ့ိ�ကြ်ခငး်၊
မဟ�တရ်င ်Hardy အပငအ်ေလးအနကထ်ား�ိ�ငပ်ါတယ်
ပျကစီ်း

ဒါဟာ Hardy ၏ထပ်ိေ�ကာငး်သတြိပ�သင့သ်ည်
အပငထ်ကဒ်ဏခ်အံများ�ကးီပိ�အေအးများမ�ာ
အြမစ်။ ပံ�မ�နအ်ားြဖင့ ်Hardy မ�ြဖစ်ေ�ကာငး်အပင်
သ�တိ�က့ကနွတ်နိန်ာ၌��ိ�က၏လ�င ်10 ° F ကိ�ေသေစ�ိ�ငသ်ည်

�ပီးေတာတ့စ်ခါသံ�းေဆးထိ�းအပ်ေတကွအည�ိေရာင။် minimize လ�ပ်ဖိ� ့
ထခိိ�ကဒ်ဏရ်ာရမ�အမျိ�းအစား၏အ��ရာယက်ိ�ဆိ�လိ�သည်
အပငမ်ျား, အထ�းသြဖင့သ်စ်ပငမ်ျား, ေဆာငး်တငွး်သိ�သ့ာွး
ေကာငး်စာွေရေလာငး်။

ေရ��င့စ်ိ�ထိ�ငး်ဆ
အများစ�မ�ာ�ကးီထာွးလာအပင ်90 အေ�ကာငး်ကိ�ဆံ့

ေရရာခိ�င�်�နး်။ ေရထသဲိ�တ့ကယ်�သည်
အြမစ်များအားြဖင့စိ်�ကလ်ျကမ်�တဆင့အ်ထကသ်ိ�ေ့ြပာငး်ေ��� ခဲသ့ည်
ေငေွရးေ�ကးေရး။ အပငမ်ျားတငွေ်ရသညအ်ဓိကအခနး်ကဏ္ plays မ�ပါဝငသ်ည။်
ဒါဟာ:
• photosynthesis အတကွအ်ဓိကအစိတအ်ပိ�ငး်

��င့အ်သက�်��ြခငး်။
•ဆလဲမ်ျားတငွ ်Turgor ဖိအားအတကွတ်ာဝန�်�ိသည်

(ေဖာငး်ပေွနသည့ပ်�ေဖာငး်ထ�ဲ�ိေလကဲသ့ိ�ပ့ငေ်ရသည)် ြဖစ်သည်
ြပည့စံ်�ြခငး်��င့က်�မ�ဏအီတကွတ်ာဝန�်�ိသည်
စက�ံ်�တစ်သ��း၏အလိ�။ Turgor လိ�အပ်တယ်
ဆလဲပံ်�သဏ္maintain◌ာနက်ိ�ဆကလ်ကထ်နိး်သမ်ိးထားြခငး်��င့ဆ်လဲေ်သချာေစရန်
တိ�းတကမ်���နး်။ ) ။

•ေရွ�လျားသတ� ���င့က်ာဗွနအ်တကွအ်ရညေ်ပျာ်ပစ�ညး်
စက�ံ်�မ�တဆင့ ်bohydrates ။

•အရွကမ်ျားကိ�အေအးခရံနတ်ာဝန�်�ိသည်
trans- စ�အတငွး်အရွကတ်စ်���းကေနအေငွ�ပျံ
လငွ့ြ်ခငး်။

stomatal ဖွင့ပ်ွဲ၏•တစ်ဦးစညး်မျ�းများ��င့်
အ��င ်transpiration ကိ�ထနိး်ချ�ပ်ပိတ်
��င့ ်photosynthesis ။

•အြမစ်များေ���ရနဖိ်အား၏အရငး်အြမစ်
ေြမဆလီ�ာမ�တဆင့။်

•အများဆံ�းဇီဝဓါတ�ေဗဒအတကွအ်လတစ်ား
တံ� ့ြပနမ်�အရပျကိ��ကာပါတယ။်

ေဆမွျိ�းစိ�ထိ�ငး်ဆ သညေ်ရအချိ�းြဖစ်သည်
ေရပမာဏကိ�ေလထ�ထတဲငွအ်ခိ�းအေငွ�
ေလထ�ကိ�လက�်�ိအပ�ချိနမ်�ာကိ�ငထ်ား�ိ�ငပ်ါတယ်
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��င့အ်ြမစ် 20 ° F ��င့ထ်ေိတွ�လျက�်�ိသည။်ေဆာငး်ရာသဒီဏရ်ာေ�ကာင့လ်ညး်ြဖစ်ပာွး�ိ�ငသ်ည်
အပငတ်စ်သ��းများေြခာကေ်သွ� ြခငး် (ထကွခ်နး်ေြခာကြ်ခငး်) ။
လ�များသညအ်ပငမ်ျားေရလိ�အပ်ေ�ကာငး်ကိ�မ�ကာခဏေမတ့တ�်ကသည်
ပငရ်ေသာအချိနသ်ညေ်ဆာငး်ကာလအတငွး်မ�ာ။ ေ�ဦွးမ�ာေတာအ့ခါ
ေြမဆလီ�ာသညေ်အးခ။ဲ အပငတ်စ်ပငသ်ိ�ေ့ရလ�ပ်��ားမ�ြဖစ်သည်
ြပငး်ထနစ်ာွကန ့သ်တသ်ည။် ဤအေြခအေနများြဖစ်�ကသည်
Alaska အတကွဘ်ံ�။ ေလထနေ်သာေဆာငး်ရာသတီငွ်
broadleaf evergreens သညေ်ရြဖစ်လာ�ိ�ငသ်ည။်
မိနစ်အနညး်ငယအ်တငွး်လစ်လပ်ြခငး်��င့အ်ရွကသ်ိ�မ့ဟ�တ်

��င့ဖိ်အား။ ပ�ေ�းွေသာေလထ�ေရပိ�မိ�ကိ�ငထ်ား�ိ�ငပ်ါတယ်ေအးေသာေလထ�ထကေ်ငွ�။ ေဆမွျိ�းစိ�ထိ�ငး်ဆ (RH)
ေအာကပ်ါညမီ�ြခငး်အားြဖင့ထ်�တေ်ဖာ်ေြပာဆိ�သည:်

ေလထတဲငွ ်RH အ = ေရနရသ�မငး်ေရေလထ�ကိ�ကိ�ငထ်ား�ိ�င်
(စ�ဆကမ်ြပတအ်ပ�ချိန�် �င့ဖိ်အားမ�ာ)

ေဆမွျိ�းစိ�ထိ�ငး်ဆရာခိ�င�်�နး်အြဖစ်ေပးထားသည။် ဘိ� ့
ဥပမာအားြဖင့ ်၇၅ ဒဂီရီဖာရငဟ်ိ�က�်�ိလ�ငေ်လေပါငတ်စ်ေပါငလ်�င်
ေရေငွ� 4 ဂရမ်ကိ�င။် ��ိပါတယ်

စာမျက�်�ာ ၂၉

အခနး် ၃၁ - ��က�ေဗဒအေြခခံ

ေလထတဲငွ ်3 ဂရမ်သာေရ၊
(RH) မ�ာ

3 ÷ 4 = 0.75 = 75%

ြမင့မ်ားေသာfromရိယာကေနေရေငွ�ေရွ�လျား
အနမိ့်ေဆမွျိ�း hu- တေဆမွျိ�းစိ�ထိ�ငး်ဆ
အလယအ်လတ။် စိ�ထိ�ငး်ဆ��င့ြ်ခားနားချကမ်ျားေလ
ity, ပိ�မိ�ြမနဆ်နေ်ရေရွ�လျား။ ဒါကအချကတ်စ်ချကြ်ဖစ်ပါတယ်
အေရး�ကးီေသာေရ��နး်ဘာြဖစ်လိ�လ့ဆဲိ�ေတာ ့move-
အပငတ်စ်ပင၏် transpiration ကိ�တိ�က�ိ်�ကအ်ကျိ�းသကေ်ရာကသ်ည်
��နး်။

ေလထ�ေနရာများအတကွေ်ဆမွျိ�းစိ�ထိ�ငး်ဆ
အရွကဆ်လဲမ်ျားအ�ကား 100 ရာခိ�င�်�နး်ချ�းကပ်။
တစ် stoma ဖွင့လ်�စ်ေသာအခါ, အတငွး်ပိ�ငး်ေရေငွ�
အရွကပ်တဝ်နး်ကျငေ်လထ�ထသဲိ�စီ့းကျလာတယ်
(ပံ� ၂၅) ��င့စိ်�ထိ�ငး်ဆြမင့မ်ားေသာပ�ေဖာငး်တစ်ခ�ြဖစ်သည်
အဆိ�ပါ stoma နး်ကျငပံ်�စံများ။ ဒ ီsaturating အားြဖင့်
ေလထ�၏ေသးငယတ်ဲဧ့ရိယာသညပ်�ေဖာငး်အတကွ ်dif- ေလျာက့ျေစပါတယ်
ေလထ�အ�ကားေဆမွျိ�းစိ�ထိ�ငး်ဆအတကွ ်ference
အရွက�်�င့ေ်လထ�ကပ်လျကအ်တငွး်��ိေနရာများ
အရွကရ်န။် ရလဒအ်ေနနဲ ့ transpiration ေ��းေကးွ
ချ။ ဒဟီာကအာဟာရစားသံ�းမ�ကိ�ဘယလ်ိ�အကျိ�းသကေ်ရာကသ်လ။ဲ

အကယ၍် ေလကစိ�ထိ�ငး်ဆကိ�မ�တလ်ိ�ကလ်�င၊်
သိ�ေ့သာ် transpiration တိ�း။ ထိ�ေ့�ကာင့်
အများအားြဖင့ပ်�ြပငး်ေြခာကေ်သွ�ေသာေနရာများတငွေ်လာငက်�မ်းမ�အများဆံ�းြဖစ်သည။်
ေလထနေ်သာေနရ့ကမ်ျား။ အြခားတစ်ဖကတ်ငွ,် transpira-
အပ�ချိနသ်ည့အ်ခါေယဘ�ယျအားြဖင့အ်ေတာ်ေလးေ��းေကးွ
tures ေအးြမြဖစ်�ကသည,် စိ�ထိ�ငး်ဆြမင့မ်ားသည�်�င့လ်ညး်မ��ိ
ေလမ��ိ

ပ�ြပငး်ေြခာကေ်သွ�ေသာအေြခအေနများသညေ်ယဘ�ယျအားြဖင့ြ်ဖစ်ပာွးေလ�့�ိသည။်
တစ်စိတတ်စ်ပိ�ငး်က��ငး်ြပသညေ်သာေ�ရွာသ,ီ ing
အဘယေ်�ကာင့အ်ပငမ်ျားေ�ရွာသအီတကွလ်ျငြ်မနစ်ာွည��ိး�မ်ွး။ အကယ၍် က
ေရ၏စ�ဆကမ်ြပတေ်ထာကပံ်ေ့ရးကိ�မရ��ိ�ိ�င်
အြမစ်အားြဖင့စ်�ပ်ယ�ြခငး်��င့သ်ိ�ေ့ြပာငး်ေ���ခရံ�ကလမိ့်မည်
အရွက,် turgor ဖိအားဆံ�း�� ံးခဲရ့ြခငး်��င့အ်ရွကသ်ာွးပါ
အားနညး်ေန

အပငအ်ာဟာရ
အပငမ်�အစာအာဟာရသည ်များေသာအားြဖင့အ် ပငမ်ျား ��င့�်� ပ်ေထးွသည။်

ေနအမ်ိ။ အပငအ်ာဟာရသညအ်ပငတ်စ်ပင၏်အသးီကိ�ရည�်�နး်သည်
အေြခခဓံာတ�ပစ�ညး်လိ�အပ်မ���င့အ်သံ�းြပ�မ�
ြပ�ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးေတ။ွ ေြမ�သဇာ သညအ်သံ�းြပ�ေသာေဝါဟာရြဖစ်သည်
ဒပီစ�ညး်များပတဝ်နး်ကျငက်ိ�ထည့သ်ငွး်�ကသည်
အပငတ်စ်ဝ�မ်း ment ။ အများ�ကးီြဖစ်ရမည်

စက�ံ်�တစ်�ံ�အတကွဓ်ာတ�ြဒပ်စငက်ိ�သံ�း�ိ�ငသ်ညမီ်
ဓာတေ်ြမ�သဇာတစ်ခ�။

ပံ�မ�နအ်ားြဖင့အ်ပငမ်ျားသညြ်ဒပ်စင ်၁၇ လံ�းလိ�အပ်သည်
တိ�းတကမ်���နး်။ ၎ငး်တိ�အ့နကသ်ံ�းခ� - ကာဗွန၊် ဟိ�ကဒ်�ိ�ဂျင်
��င့ေ်အာကစီ်ဂျငက်ိ�ေလ��င့ေ်ရတငွေ်တွ�ရသည။်
�ကငး်ေသာအရာတိ�က့ိ�ေြမဆလီ�ာတငွေ်တွ� ��ိရသည။်

ေြမဆလီ�ာသံ�းမျိ�းကိ�မ�လတနး်ဟ�ေခ�သည်
သ�တိ�အ့ေတာ်ေလးအတကွအ်သံ�းြပ��ကသညဘ်ာြဖစ်လိ�လ့ဆဲိ�ေတာ့
အပငမ်ျားကပမာဏ။ သ�တိ�ဟ့ာ nitro- များမ�ာ
gen, ေဖာစ့ဖရပ်��င့ပိ်�တကစီ်ယမ်။ ကယလ်စီယမ်,
မဂ�နစီီယမ်��င့ဆ်ာလဖ်ာကိ�အလယတ်နး်ဟ�ေခ� �ကသည်
သ�တိ�က့အလယအ်လတတ်ငွအ်သံ�းြပ��ကသညဘ်ာြဖစ်လိ�လ့ဆဲိ�ေတာ့
ပမာဏကိ�စား�က၏။ မ�ကာခဏမ�လတနး်��င့အ်လယတ်နး်
အာဟာရများကိ�စ�ေပါငး် macronutri ဟ�ေခ�သည်
ents (ဇယား 3) ။

အြခားေြမဆလီ�ာခ�နစ်ခ�ကိ�အသံ�းြပ�သည်
အလနွေ်သးငယေ်သာပမာဏ��င့ ်micro- ဟ�ေခ�သည်
အာဟာရများသိ�မ့ဟ�တသ်လဲနွစ်ြဒပ်စငမ်ျား (ဇယား ၄) ။ သ�တိ� ့
သ၊ံ ဘိ�ရွန၊် ဇင့၊် ေ�ကးန၊ီ
molybdenum ��င့က်လိ�ရငး်။

အပငတ်စ်ပငလ်ိ�အပ်သည့အ်ာဟာရအများစ�
ေရထမဲ�ာေပျာ်ဝင�်ပီးေတာအ့ားြဖင့စ်�ပ်ယ�
၎ငး်၏အြမစ်များ။ အမ�နမ်�ာ ၉၈ ရာခိ�င�်�နး်သညစ်�ပ်ယ�သည်
သာေြမဆလီ�ာ - ေရေြဖ��ငး်ချကက်ေန
၂ ရာခိ�င�်�နး်ကိ�ေြမဆလီ�ာမ�ထ�တယ်�သည်
အမ�န။်

ဓာတေ်ြမ�သဇာ
ဓာတေ်ြမ�သဇာစက�ံ်�ပါဝငေ်သာပစ�ညး်များြဖစ်�ကသည်

ပတဝ်နး်ကျငသ်ိ�ထ့ည့သ်ငွး်ြဖစ်ေ�ကာငး်အာဟာရ
အပငတ်စ် ၀ နး်ပတလ်ညမ်�ာ။ ေယဘ�ယျအားြဖင့ဓ်ာတေ်ြမ�သဇာများြဖစ်သည်
ေရသိ�မ့ဟ�တေ်ြမဆလီ�ာကိ�ထည့သ်ငွး်ေပမယ့တ်ချိ� � ြဖစ်�ိ�ငပ်ါတယ်
အရွကေ်ပ�တငွပ်ကဖ်ျနး်ေပးခဲသ့ည။် ဒနီညး်လမ်းကိ� fo- ဟ�ေခ�သည်
liar fertilization ။ ဂ��တစိ�ကလ်�ပ်သင့ပ်ါတယ်
တစ် ဦး ေပျာေ့ြဖ��ငး်ချက�်�င့အ်တ�
ြမင့မ်ားေသာဓာတေ်ြမ�သဇာအာ�ံ�စ�းစိ�ကမ်�
အရွကဆ်လဲေ်တထွခိိ�ကေ်စ�ိ�ငသ်ည။် အဟာရဓာတ်
ENT သိ�ေ့သာ်ေ��ာကသ်ာွးရနလ်ိ�အပ်ပါဘ�း
ဖေယာငး်၏ပါးလ�ာေသာအလ�ာမ�တဆင့်
အရွကမ်ျက�်�ာြပငေ်ပ�မ�ာ (cutin) ။

ဓာတေ်ြမ�သဇာစက�ံ်�အစာမဟ�တပ်ါ
အပငမ်ျားသညမိ်မိတိ�၏့ကိ�ယပိ်�ငအ်စားအစာများကိ�ထ�တလ်�ပ်�ကသည်
ေရ၊ ကာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�က�်�င့်
photosyn- မ�တဆင့ေ်နေရာငြ်ခညစ်မ်ွးအင်

အခန်း ၃ ကိ��ကည့ပ်ါ။
ေြမဆလီ�ာ��င့်
ဓာတေ်ြမ�သဇာ။

အခန်း ၈ ကိ��ကည့ပ်ါ။
ဟငး်သးီဟငး်ရွက်
ဥယျာ�။
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32 ��က�ေဗဒအေြခခ ံ- အခနး် ၁

စားပဲွတင ်3.- စက�ံ်�  macronutrients ။

ေြမဆလီ�ာတငွသ်န ့်စင�်ိ�ငမ်� /
Element ကိ� အြဖစစ်�ပ်ယ� အပငမ်ျားတငွေ်ရွ �လျားမ� ပိ�လ�ံ၏လက�ဏာများ ချိ� �တဲ၏့လက�ဏာများ မ�တစ်�များ
�ိ�ကထ်�ိ�ဂျင် NO 3

- စနွ ့ပ်စ်ရည် ေအာငြ်မငေ်သာတိ�းတကမ်�၊ တိ�းတကမ်���နး်ေလ�ာခ့ျြခငး်၊ ေယဘ�ယျအားြဖင့အ်ေကာငး်ဆံ�း
(N) (�ိ�ကထ်ရိတ)်, အထ�းသြဖင့ ်NO 3 - ။ အစိမ်းရင့ေ်ရာင၊် အဝါေရာင ်(chlorosis) ။ NH 4 + : NO 3- အချိ�းသည ်1: 1 ။

NH 4
+ အပငမ်ျားတငွမိ်�ဘိ�ငး်။ အားနညး် spindly အနေီရာင�်�င့ခ်ရမ်းေရာင် အလငး်နညး်ေသာအေြခအေနေအာကတ်ငွ်

(ammonium) �ကးီထာွးမ�၊ သစ်သးီအနညး်ငယ ်အတကွပိ်�မိ�ြပငး်ထနလ်ာလမိ့်မည်tions, ြမင့မ်ားေသာ NH 4+ လ�ပ်�ိ�ငတ်ယ်
�ကပ်ဆတေ်စ�ိ�ငသ်ည် အပငအ်ချိ� �။ အရွကဆ်ပံငေ်ကာကေ်ကာက။်
တိ�းတကမ်���နး်, အထ�းသြဖင့�် �စ် ဦး ��စ်ဖကေ်လ�ာခ့ျ လ�ာမ�အားြဖင့ ်inhibited ြဖစ်ပါတယ်
ြမင့မ်ားေသာေအာကမ်�ာ အ�ွန ့ခ်ျိ�း ြမင့မ်ားတဲ ့P အဆင့ဆ်င့။် The N: K
အပ�ချိန။် ေရာဂါလက�ဏာများေပ�လာသည်အချိ�းအလနွအ်မငး်ြဖစ်ပါတယ်

အေဟာငး်ေတ�ွကးီထာွးမ�အေပ�ပထမ ဦး ဆံ�း။အေရး�ကးီတယ ်အမ်ိတငွး်
အေကာငး်ဆံ�း N ကိ�: K သညအ်ချိ�း 1: 1
အလငး်သညမ်ဟ�တလ်�င်
အလနွြ်မင့မ်ား။ ေြမဆလီ�ာထတဲငွ်
C: N အချိ�းြမင့မ်ားစာွြဖင့်
ပိ��ပီး N ကိ�ြဖစ်သင့သ်ည်
ေထာကပံ်။့

ေဖာစ့ဖရပ် H ကိ� 2 PO 4 - HPO 4
- ပံ�မ�နမ်ဟ�တဘ်�း အြဖစ်တကြ်ပ တိ�းတကမ်���နး်ေလ�ာခ့ျ။ လျငြ်မနစ်ာွခ��ျေ��ာငျ (ပံ�ေသ)

(P) (ေဖာစ့ဖိတ)် ြဖ�တတ်ပ်�ိ�ငေ်ပမယ့် အာဟာရြပည့ဝ်ေသာ အေရာငပိ်�မိ�ြပငး်ထနလ်ာလမိ့်မည။်ေြမဆလီ�ာအမ�နေ်ပ�မ�ာ။ ေအာကမ်�ာ
ထမံ� leach လမိ့်မည် ချိ� �တဲ့ ဘေရာငး်သိ�မ့ဟ�တ် ပံ�ေသအကဆ်စ်အေြခအေနများ
အေခါကြ်မင့မ်ားေသာေြမဆလီ�ာZn သိ�မ့ဟ�တ ်Fe ၏။ အတကွသ်စ်ရွက၏် purpling Fe, Mg ��င့ ်Al တိ��့ �င့အ်တ�
သိ�မ့ဟ�တေ်ပ� ��ိသစ်ေဆးွ။ မဟ�တဘ်�း အပငအ်ချိ� �။ ထ�းအမ်ိသင် (လ�မီနယီ)ံ ။ alka ေအာကတ်ငွ်
အလယွတ်က�မိ�ဘိ�ငး် ေလ�ာခ့ျအဓိကအားထား လိ�ငး်အေြခအေနများ, fixed
အပငမ်ျား။ ��စ် ဦး ��စ်ဖကဘ်�းသးီချိ�း, Ca. ��င့အ်တ� အတကွအ်ေရး�ကးီသည်

အနမိ့်အရွကမ်ျားဆံ�း�� ံးမ�, ငယရွ်ယစ်က�ံ်���င့ပ်ျိ�းပင်
ပနး်ပငွ့ေ်လ�ာခ့ျ။ တိ�းတကမ်���နး်။ အြမင့ ်P ကိ�ဝငေ်ရာကစ်ကွဖ်က်

အာဟာရ��င့အ်တ�
စ�ပ်ယ�မ���င့ ်N
စ�ပ်ယ�။ အသံ�းြပ�ခဲသ့ည်
အေတာ်ေလးေသးငယတ်ဲပ့မာဏ
N ��င့ ်K. ��င့�် �ငိး်ယ��လ�င်

ပိ�တကစီ်ယမ် K + သထဲမဲ�ာ leach �ိ�ငပ်ါတယ် N ကိ�ြဖစ်ေပ�ေစသည် တိ�းတကမ်���နး်ေလ�ာခ့ျြခငး်၊ N: ေငကွျပ်ကျပ်သည်
()) ေြမဆလီ�ာ။ မိ�ဘိ�ငး်အတကွ် အတကွခ်ျိ� �တဲ့ အတိ�ေကာက် အေရး�ကးီေသာ။ အြမင့ ်N ကိ�: အနမိ့်ေငကွျပ်

အပငမ်ျား။ စိ�က�်�င့ ်may node များ။ မြဖစ်စေလာကမီ်းေလာငရ်ာအသးီအရွကမ်ျား�က�ိကသ်ည်
အဆိ�ပါစားသံ�းမ�ကိ�ထခိိ�က် သိ�မ့ဟ�တပ်� (အည�ိေရာင)် �ကးီထာွးမ�၊ အနမိ့် N ကိ�: ြမင့မ်ားေသာေငကွျပ်
သညအ်ြခားအြပ�သေဘာေဆာင၏်အရွကအ်နား), necrotic မျိ�းဆကပ်ာွးကိ�အားေပးအားေြမ�ာက်
အိ�ငး်ယနွး်များ။ အတကွ ်(အေသေကာင)် အစကအ်ေြပာက်�ကးီထာွးမ� (ပနး်များ၊ သစ်သးီများ) ။

အရွက။် ေလ�ာခ့ျ
��စ် ဦး ��စ်ဖကဘ်�းသးီချိ�း,
ည��ိး�မ်ွးချငေ်သာစိတ်
အလယွတ်က�။

မဂ�နစီီယမ် Mg ++ Leachable ။ မိ�ဘိ�ငး် Ca ��င့အ်တ�ဝငေ်ရာကစ်ကွဖ်ကတ်ိ�းတကမ်���နး်အတကွေ်လ�ာခ့ျ။ Mg သညပံ်�မ�နအ်ားြဖင့အ်ဓိပ�ာယ�်�ိသည။်
(Mg) အပင၌်တည၏်။ စားသံ�းသ�။ မြဖစ်စေလာကက်လိ��ိ�, သစ်ရွကအ်ပငမ်ျားတငွလ်ံ�ေလာကေ်သာ

interveinal chlorosis က leached ေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်
(အ�ကားအဝါေရာင် အစားထိ�းမ။ Epsom
ေသးွြပနေ်�ကာများအချိ� � လကဖ်ကရ်ညတ်စ်ခကွ�်�နး်ြဖင့ဆ်ား
မျိ�းစိတ ်(ြဖစ်�ိ�ငသ်ည် ဂါလ ံmay ��နး်တစ်ဇွနး်
အလယဒ်ါမ�မဟ�တေ်အာကမ်�ာ ��နး်��စ်�ကမ်ိအသံ�းြပ�ရလမိ့်မည်
အရွက)် ။ ေလ�ာခ့ျ တစ်��စ်။ Mg လညး်ြဖစ်�ိ�ငသ်ည်
မျိ�းေစထ့�တလ်�ပ်မ�၊ အရွကမ်ျားကစ�ပ်ယ�
အရွက။် အားနညး်ေနပကြ်ဖနး်

အေြဖ။ လငး်လက်
ထံ�းေကျာကေ်လ�ာကထ်ား�ိ�ငပ်ါသည်
မ�ြပငပ်အေြခအေနများတငွ်
တစ် ဦး ချိ� �တဲြ့ပငေ်ပးပါ။
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အခနး် 33 - ��က�ေဗဒအေြခခ ံ• 33

စားပဲွတင ်3. - စက�ံ်�  macronutrients (အဆက)် ။

ေြမဆလီ�ာတငွသ်န ့်စင�်ိ�ငမ်� /
Element ကိ� အြဖစစ်�ပ်ယ� အပငမ်ျားတငွေ်ရွ �လျားမ� ပိ�လ�ံ၏လက�ဏာများ ချိ� �တဲ၏့လက�ဏာများ မ�တစ်�များ
ကယလ်စီယမ် Ca ++ ပံ�မ�နမ်ဟ�တဘ်�း အြမင့ ်Ca များေသာအားြဖင့် မံ�၏တားစီး Ca သည ်pH အတကွအ်ေရး�ကးီသည်
(Ca) စနွ ့ပ်စ်။ pH ကိ�ြဖစ်ေပ�ေစသည် �ကးီထာွးမ�၏အေသခြံခငး် ထနိး်ချ�ပ်မ���င့ခ်သဲည်

အတနအ်သင့အ်ကန ့အ်သတ�်�ိသည်�ပီးေတာဒ့ါ အြမစ်အ�ကြံပ�ချကမ်ျား။ ခ�း မ�နက်နေ်သာလ�ငလ်စ်လပ်
အပငမ်ျားတငွ ်mobility ။ များစာွေသာမိ�းရွာသနွး်မ� ရင့က်ျကေ်သာအရွကမ်ျား, pH ကိ�ထနိး်သမ်ိးထားသည။်
Mg ��င့အ်တ�ဝငေ်ရာကစ်ကွဖ်က်ဒါအာဟာရဓာတ် အားနညး်တိ�းတကမ်���နး်။ ေရစိတဖိ်စီးမ� (အလနွအ်က�ံ
စ�ပ်ယ�။ သ�တိ� ့ြဖစ်လာသည် အပငွ့အ်ဆံ�းပ�ပ် သိ�မ့ဟ�တအ်နညး်ငယမ်�သာ) အကျိ�းသကေ်ရာက�်ိ�ငသ်ည်

ြ
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မရ�ိ�ငပ်ါ များစာွေသာအသးီကိ�သးီ, တငွး် အတငွး် Ca ဆကဆ်ေံရးအပငမ်ျား။ ဟငး်သးီဟငး်ရွကအ်ြမစ်ေပ�မ�ာ။ အပငမ်ျား၊
တညေ်နရာအတကွ ်ciency
Ca မ�ာလိ�အပ်ခဲပ့ါတယဘ်ယမ်�ာ
စိတဖိ်စီးမ�၏အချိန။်

ဆာလဖ်ာ SO 4
- Leachable ။ မဟ�တဘ်�း ဆာလဖာပိ�လ�ံ ၏အေထေွထအွဝါေရာင် S ကိ�မ�ကာခဏေလယာ�တငသ်ေဘ�ာသိ�မ့ဟ�တြ်ဖစ်ပါတယ်

(စ) (sulfate) အပငမ်ျားတငွမိ်�ဘိ�ငး်။ များေသာအားြဖင့၌်တည�်�ိ၏ အရွကသ်ိ�မ့ဟ�တ် ဓာတေ်ြမ�သဇာအတကွည်စ်ည�း
ေလထ�ပံ�စံ စက�ံ်�တစ်ခ�လံ�း။ ��င့ခ်ခဲျိ� �တဲသ့ည။်
ညစ်ညမ်းမ�။ ဒါဟာအစစ�ပ်ယ�လမိ့်မည်

ေလထကဲေန��င့ ်by- ြဖစ်ပါတယ်
ေလာငက်�မ်းြခငး်၏ထ�တက်�န။်

စားပဲွတင ်4.- စက�ံ်�အာဟာရဓာတ။်

Element ကိ� ပိ�လ�ံ၏လက�ဏာများအြဖစစ်�ပ်ယ� ချိ� �တဲ၏့လက�ဏာများ မ�တစ်�များ
သံ Fe ++ , Fe +++ ေရ�ကးီမ�မ�လွ။ဲ ��ားပါး Ca, Mn, P တငွေ်ြမဆလီ�ာြမင့မ်ား Fe chelate ပံ�စံတငွထ်ည့ပ်ါ။
(Fe) ေြမဆလီ�ာ။ အ�လမ်းေ�ကာငး်ကလိ��ိ�, သိ�မ့ဟ�တမိ်�းသညး်ထနစ်ာွသတ� � (Cu, Zn); chelate အမျိ�းအစား

အဓိကအားြဖင့လ်�ငယတ်စ်သ��းများေပ�တငွ၊်ြမင့မ်ားေသာ pH; ညံဖ့ျငး်ည�စ် လိ�အပ်တယေ်ပ�မ�တညသ်ည်
အရာေနာကဆ်ံ�းမ�ာဖွင့လ်မိ့်မည် ေြမဆလီ�ာ ေအာကစီ်ဂျငခ်ျိ� �တဲသ့ည် ေြမဆလီ�ာေသာ pH ။
အြဖ� ေြမဆလီ�ာ nematode တိ�ကခ်ိ�ကမ်�

အြမစ်ေပ�မ�ာ။

Boron BO 3
- လ�မညး်သိ�မ့ဟ�တေ်သမငး် အမျိ�းအ�ယွက်ိ�သတမ်�တရ်နပ်ျကက်ကွ,် ြပညတ်ငွး်ေရး

(ခ) (borate) ေသးွြပနေ်�ကာအ�ကားတစ်သ��း။ ပျကြ်ပား, apical ၏ေသြခငး်
ဘ�းသးီ

သပ်ွ Zn ++ Fe ချိ� �တဲမ့�အြဖစ်တကြ်ပ။ "နညး်နညး်အရွက"် (အတကွေ်လ�ာခ့ျေရး
(Zn) ဒါအ့ြပင ်Mg ��င့အ်တ�ဝငေ်ရာကစ်ကွဖ်က် အရွကအ်ရွယအ်စား), တိ�ေတာငး် internodes,

စ�ပ်ယ�။ အရွကပံ်�ပျကသ်ိ�မ့ဟ�တ ်puckered
မာဂျင,် interveinal
ကလိ��ိ�။

ေ�ကးနီ Cu ++ , Cu + နမိ့်ေသာ pH မ�ာြဖစ်ပာွး�ိ�ငသ်ည။် �ကးီထာွးမ�အသစ်၊ အချိ� �ေသာေပ� ��ိသစ်ေဆးွများတငွေ်တွ� �ိ�ငပ်ါသည်
(Cu) Fe ချိ� �တဲမ့�အြဖစ်တကြ်ပ။ shapen, ည��ိး�မ်ွး။ ေြမဆလီ�ာ။

မနး်ဂနစ်ိ Mn ++ �ကးီထာွးမ�အတကွေ်လ�ာခ့ျေရး, အည�ိေရာင် ၏ Interveinal chlorosis အကဆ်စ်ေအာကမ်�ာေတွ� ��ိခဲပ့ါတယ်
(Mn) အရွကေ်ပ�တငွအ်စကအ်ေြပာက။် ြပတယ် အည�ိေရာငအ်ားြဖင့ေ်နာကေ်တာ်သိ�လ့ိ�ကအ်ရွက်အေြခအေနများ။

Fe ချိ� �တဲအ့ြဖစ်တက။် အစကအ်ေြပာက,် တစ်ထ�တလ်�ပ်
ကကွအ်ကျိ�းသကေ်ရာကမ်�။

Molybdenum MoO 4
- အေပ� Interveinal chlorosis

(မိ�း) (molybdate) အေဟာငး်များကိ�သိ�မ့ဟ�တ ်midstem အရွက,်
လမ်ိအရွက ်(whiptail) ။

ကလိ�ရငး် Cl - ဆားဒဏရ်ာ၊ အရွကမီ်းေလာငြ်ခငး်။ ေမလ အရွကြ်ဖစ်လာ, ထိ�ေ့နာကြ်ဖစ်လာလမိ့်မယ်
(ခ) အရညရ်�မ်းတိ�းြမ�င့။် ထိ�ေ့နာကေ်�ကးဝါ, ထိ�ေ့နာက ်chlorotic

ေသ; ကလပ်ြမစ်

စာမျက�်�ာ ၃၂
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စာတမ်း။ ဒအီစားအစာ (သ�ကား��င့ဘ်ိ�ဟိ�ကဒ်ရိတ)်
ထ�တလ်�ပ်ရနအ်ပငအ်ာဟာရများ��င့ေ်ပါငး်စပ်သည်
ပ�ိ�တနိး်များ၊ အငဇိ်�ငး်များ၊
တိ�းတကမ်�အတကွမ်��ိမြဖစ်လိ�အပ်ေသာ ments ။

အာဟာရဓာတစ်�ပ်ယ�မ�
သ�ကားဓာတေ်လျာန့ညး်ေစြခငး်

အရွကမ်ျားတငွပ်ါဝငြ်ခငး်သညအ်ာဟာရဓာတစ်�ပ်ယ�မ�ကိ�ေလ�ာခ့ျ�ိ�ငသ်ည။်
မျိ�းချစ်စိတ ်အပငတ်စ်ပငေ်�ကာင့ြ်ဖစ်ေသာေ�ကာင့စိ်တဖိ်စီးမ�ေအာကမ်�ာပါ
အနမိ့်အလငး်သိ�မ့ဟ�တအ်စနွး်ေရာကအ်ပ�ချိန,် အာဟာရ
ချိ� �တဲဖံွ့� �ဖိ�းလမိ့်မည။်

တစ် ဦး ကစက�ံ်�ရဲဖံွ့� �ဖိ�းမ�အဆင့သ်ိ�မ့ဟ�တ�်�နး်
�ကးီထာွးမ�သညအ်ာဟာရပမာဏကိ�လညး်ထခိိ�က�်ိ�ငသ်ည်
ents စ�ပ်ယ�။ အပငေ်တာ်ေတာ်များများကအနားယ��ကတယ။်
mant) ယခ���စ်တစ်စိတတ်စ်ပိ�ငး်ကာလအတငွး်ကာလ။ Dur-
ဤအချိန ်ing, အာဟာရအနညး်ငယစ်�ပ်ယ�ေန�ကသည။်
အပငမ်ျားသညလ်ညး်အမျိ�းမျိ�းေသာအာဟာရများကိ�စ�ပ်ယ��ိ�ငသ်ည်
ပနး်ပငွ့ဘ်�းသးီသ�တိ�လ့�ပ်ေပးထကဖံွ်� �ဖိ�းတိ�းတကဖိ်�စ့တင်
လျငြ်မနစ်ာွအပင�်ကးီထာွးမ�၏ကာလအတငွး်။

ရပ်ရွာထတဲငွအ်ပင်
ေ�� �ေဆးွေ�းွမ�အေပ�အာ�ံ�စ�းစိ�က်

ရ��ိ�ိ�ငေ်သာအလငး်��င့အ်စိ�ဓာတ။်
သစ်ပငမ်ျား��င့ခ်ျံ�ဖ�တမ်ျား�ကးီထာွးလာသည�်�င့အ်မ�

သငျသ�ျြဖစ်ေစ, သ�တိ�က့ိ� manipulate ရနလ်ိ�အပ်�ိ�ငပ်ါသည်
သ�တိ�ရဲ့ ့ outgrown ေသာသ�တိ�က့ိ�ဖယ�်�ားြခငး်အားြဖင့်
အာကာသသိ�မ့ဟ�တေ်ရွးချယတ်စံ�များ��င့ပ်ါးလ�ာြခငး်အားြဖင့။်
များေသာအားြဖင့၊်
အဆိ�ပါ��ခငး်ကိ�အစားထိ�းရမညြ်ဖစ်သညင်ယရွ်ယခ်ဲသ့ည်
ပိ��ပီးအရိပ် - ဒဏခ်ြံဖစ်ေ�ကာငး်အပင�်�င့အ်တ�။
ဤလ�ပ်ငနး်စ�သညစ်က�ံ်�ဆကခ်ြံခငး်အမျိ�းအစားြဖစ်သည။်
ေြပာငး်လေဲနတဲအ့လငး်��င့အ်စိ�ဓာတအ်ားြဖင့�် �တတ်ိ�ကခ်ျေပးခဲတ့ာ
ပတဝ်နး်ကျင�်�င့ပိ်�င�်�ငအ်ားြဖင့ထ်�တယ်�သာွး။

ြမကခ်ငး်တစ်ခ�သညလ်ညး်ေြပာငး်လေဲနေသာ��ခငး်ြဖစ်သည။် ဒါဟာ
အေတာ်�ကာအဆငေ်ြပေအာငြ်မကတ်စ်ဦးေရာေ��ာအြဖစ်ထကွစ်တငသ်ည်
��ငး်လငး်ေသာေြမြပငေ်ပ�တငွမ်ျိ�းစိတ။် ေပါငး်ပငမ်ျားသညအ်�ွန ့ေ်ပါကသ်ည်
ေြမဆလီ�ာတငွအ်မျိ�းအ�ယွက်ိ�သိ�က။် အပိ�ေဆာငး်မျိ�းေစမ့ျား
��င့အ်ပငအ်တငွး်ေ��� ြခငး်��င့အ်ေြခအေနများလ�င�်ကးီထာွး
မ�နပ်ါတယ ်Broadleaf ေပါငး်ပငမ်ျားကိ�လညး်ေတွ� �ိ�ငသ်ည်
နယပ်ယ။် ေမာစ့်ဘယမ်�ာေကျာ်ယ�မ�စတငခ်ဲသ့ည်
ြမကခ်ငး်သညပိ်နသ်ည။်
အရိပ်ေဒသများ။ ဒအီေြပာငး်အလမဲျားအြခားြဖစ်�ကသည်
စက�ံ်�ဆကခ်၏ံဥပမာ။

ထိ�းေဖာကအ်ပငမ်ျားကိ�စီမံခန ့ခ်ွရဲန,် သင၏်ေစာင့ေ်��ာကေ်လာ့
ြမကြ်မကြ်မကြ်မကသ်င့ေ်လျာ်ေသာအသံ�းြပ�ြခငး်အားြဖင့ယ်���ပိ�င်
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တစ် ဦး ချငး်စီ၏ဖဲွ�စညး်ပံ���င့ဇီ်ဝကမ�ေဗဒအပငမ်ျား။ အပငမ်ျားအ�ကားအြပနအ်လ�နအ်ကျိ�းသကေ်ရာကမ်�များလညး်��ိသည်
ဥယျာ�မ�းများအတကွအ်ေရး�ကးီပါတယ။် ဤအေလလ့ာမ�
အြပနအ်လ�နဆ်ကသ်ယွမ်�ကိ�စက�ံ်� (သိ�)့ ��ခငး်ဟ�ေခ�သည်
ေဂဟေဗဒ ။

အလ�ဆငဥ်ယျာ�များတငွက်��်�ပ်တိ�သ့ညေ်ယဘ�ယျအားြဖင့ရ်ညရွ်ယသ်ည်
အပငမ်ျား၏တည�်ငမ်ိေသာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကဖိ်� ့
တစ် ဦး ချငး်စီကတြခားြဖည့ပံ်�စံ, အေရာငအ်တကွ်
အရွကဝိ်ေသသလက�ဏာများ��င့ပ်ငွ့။် ငါတိ�ေ့ပးရမယ်
၏ကွြဲပားလိ�အပ်ချကမ်ျားကိ�အာ�ံ�စ�းစိ�က်
ဒအီသိ�ငး်အဝိ�ငး်အတငွး်အပငမ်ျား။

တစ် ဦး ကဥယျာ�ေတာ်မ�ေဘာင်
မ�ကာခဏ�ကးီမားေသာအားြဖင့သ်တမ်�တထ်ားသည်
ချပစ်ေသာချံ�သိ�မ့ဟ�တသ်စ်ပငမ်ျား
မတ�ညေီသာပမာဏ
Mer shade ��င့ေ်ဆာငး်ရာသီ
အဆိ�ပါသငတ်နး်ေကျာ် tures
��စ်။ အပငက်ိ�ေရွးချယတ်ဲအ့ခါ
ေအာကမ်�ာသိ�မ့ဟ�တ�်ကးီမားေသာအနးီ�ကးီထာွးရန်
မ�ေဘာငန်မ�နာြဖစ်
သ�တိ�ရဲ့လ့ိ�အပ်ချကမ်ျားကိ�ကိ�ကည်ေီသချာ

အာဟာရ��င့ယ်�ေကျးမ�အေလအ့ထများသကသ်ကသ်ာ, etc aerating) ��င့အ်ခါအားေလျာ်စာွအားြဖင့်
�ကးီ�ကပ်ေရး။ သင၏်အေကာငး်ဆံ�း�က�ိးပမ်းမ�များ�ကားမ�
သိ�ေ့သာ်အပငဆ်ကခ်ြံခငး်ြဖစ်�ိ�ငသ်ည။်

wildflower အေရာအေ��ာစိ�ကသ်�ဥယျာ�မ�း
အများ�ကးီပိ�ကွြဲပားေ�ကာငး်ေတွ� ��ိမ�ကာခဏ
ေအာငြ်မငမ်�ထကပ်ထမ��စ်တငွပ်နး်များ
��စ်ေပါငး် ing ။ အချိ��ေသာမျိ�းစိတမ်ျားသညအ်လနွေ်ကာငး်သည်
အြခားသ�များက�ိ�း��ငး်စာွယ���ပိ�င�်ိ�ငမ်�ာမဟ�တဘ်�း။ ေနာကတ်ဖနစိ်�က်
ဆကခ်ေံတွ� ��ိ�ိ�ငပ်ါသည။်

အတိ�ဆံ�းကာလတိ� as-
ဥယျာ�ေတာ်၌အပငမ်ျား၏ semblage
��စ်စ�ဟငး်သးီဟငး်ရွကမ်ျားတငွေ်တွ� ��ိ�ိ�ငပ်ါသည်
��င့ပ်နး်ပငွ့က်�တင။် ဒမီ�ာ��ိတယ်
ဆကသ်ယွေ်ရးကနွယ်ကက်ိ�ဖနတ်းီရနမ်�က�ိးစား
ပိ��ပီး�ကာ��ညလ်မိ့်မညဟ်� nity
တစ်ရာသ။ီ

အများဆံ�းအများအြပားကတညး်က
ယ���ပိ�ငေ်ပါငး်ပငအ်တကွ�်�ငသ်န်
မ�ကာေသးမီကေ��ာင့ယ်�ကေ်သာေြမဆလီ�ာသည်
တပ်မကလ်ိ�ချငေ်သာအေပး�ကဖိ�စိ့နေ်ခ�မ�တစ်ရပ်

အခန်း ၁၅ ကိ��ကည့ပ်ါ။
ေရ��ညတ်ညတ်ံေ့သာ
��ခငး်
ဒဇိီ�ငး်။
အခန်း ၁၄ ကိ��ကည့ပ်ါ။
ြမကခ်ငး်။

အခန်း ၂၀ ကိ��ကည့ပ်ါ။
ေပါငး်ပင်
စမံီခန ့်ခဲွမ�။

စာမျက�်�ာ ၃၃

အခနး် ၃၅ - ��က�ေဗဒအေြခခံ

��စ်စ�သးီ��အံပငတ်စ်အားသာချက။် အဆိ�ပါစက�ံ်�
ပထမဆံ�းအလငး်ကိ�ဖမ်းယ��ိ�ငသ်ည့အ်ရာ
ကေအာကမ်�ာအပင�်�ပ်ိ။ အေစာပိ�ငး်ေပါငး်ပငယ်���ပိ�ငမ်�
ဒသီးီ��သံညသ်းီ��အံေပ�အ�ကးီအကျယထ်ခိိ�ကေ်စ�ိ�ငသ်ည်
တိ�းတကမ်���နး်။ တသမတတ်ညး်ေပါငး်ပင,် mulching ��င့်
အစားထိ�းအစားထိ�းအသံ�းြပ�ြခငး်သညအ်ေလးသာမ�များကိ�တိ�းတကေ်စသည်
��စ်စ�ဟငး်သးီဟငး်ရွက�်�င့ပ်နး်ပငွ့ေ်ကာကပဲ်သးီ��မံျား။

အ�ကားဆကဆ်ေံရးေနာကထ်ပ်အမျိ�းအစား
အပငမ်ျားကိ� allelopathy ဟ�ေခ�သည ်။ ဒြီဖစ်ရပ်မ�ာ
အပငအ်ချိ� �ေသာအပငမ်ျားတငွြ်ဒပ်ေပါငး်များထ�တလ်�ပ်�ကသည်
သ�တိ�၏့အရွကမ်ျား၊
အြခားအပငမ်ျား၏�ကးီထာွးမ�။ အနကေ်ရာင ်walnut သည်
အေကျာ်�ကားဆံ�းဥပမာ။ ၎ငး်၏အြမစ်များ
များစာွေသာဟငး်သးီဟငး်ရွကအ်ပငမ်ျားကိ� ��ပ်ိ၍ ၎ငး်၊
၎ငး်၏အရွက,် ဟငး်သးီဟငး်ရွကဥ်ယျာ�ေတာ်၌ mulched လ�င်
ေဆာငး်ရာသတီငွ�်�စ်စ���စ်တိ�ငး်များစာွအကျိ�းသကေ်ရာက�်ိ�ငသ်ည်
ေအာကပ်ါေ� ွဦး တစ် ဦး ေပါငး်သတေ်ဆး��င့တ်�ေကာကပဲ်သးီ��မံျား။
အဆိ�းဆံ�းေပါငး်ပငအ်ချိ� �သည ်allelopathic ြပသသည်
စ�ိ�ကမ်ျား��င့ဆ်����ိတနဆ်ာဆငသ်ိ�မ့ဟ�တတ်ားဆးီ
�ကးီထာွးလာြခငး်မ�ဟငး်သးီဟငး်ရွကမ်ျိ�းစိတ။်

ေနာကဆ်ံ�းအ�ကားဆကဆ်ေံရး��ိပါတယ်
၀ တမ်�နက်�းြခငး်၊
င�က,် ပိ�းမ �ား, သားေကာငေ်တကွိ���င့ပ်ငအ်ာဟာရ
simbiotic မ�တဆင့မ်ျိ�းစိတအ်�ကားသယယ်�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး
mycorrhizae ဟ�ေခ�တငွမ်�ိ။ ဤဆက�်ယွမ်�

သေဘ�ာများမ�ာအလနွ�်�ပ်ေထးွ�ပီးများြပားလ�သည်
ေကာငး်စာွနားလညသ်ေဘာေပါက။် သ�တိ�က့ ac- ၏ဘာသာရပ်ြဖစ်�ကသည်
tive သ�ေတသန��င့စ်�းစားရနအ်များ�ကးီဆကက်ပ်
စ�းစားဟနဥ်ယျာ�မ�းသည။်

အပငေ်ဟာ်မ�န်းများ��င့�်ကးီထာွးမ�
အား�ပိ�ငမ်�

စက�ံ်�ေဟာ်မ�နး်များ��င့�်ကးီထာွးမ�စညး်ကမ်းထနိး်သမ်ိးေရး
ပနး်ပငွ့က်ိ�အကျိ�းသကေ်ရာကေ်စေသာဓာတ�ပစ�ညး်များ၊ ag-
ing; အြမစ်�ကးီထာွးမ�၊ ၏ပံ�ပျက�်�င့သ်တြ်ဖတမ်�
အရွက,် အဓိကအား��င့အ်ြခားအပငအ်စိတအ်ပိ�ငး်များ; preven-
stem elongation ၏ tion သိ�မ့ဟ�တြ်မ�င့တ်ငေ်ရး; အေရာင်
အသးီ၏တိ�းြမ�င့;် အရွကမ်ျားကာကယွြ်ခငး်
ing ��င့ ်/ သိ�မ့ဟ�တအ်ရွကက်ျဆံ�းြခငး်; ��င့မ်ျားစာွေသာအြခား condi-
tions (ဇယား 5) ။ အလနွေ်သးငယေ်သာြပငး်အား
ဤအရာဝတ� �များ၏အဓိက�ကးီထာွးထ�တလ်�ပ်ရန်
အေြပာငး်အလမဲျား။

အပငမ်ျားသညသ်ဘာဝအားြဖင့ေ်ဟာ်မ�နး်များကိ�ထ�တလ်�ပ်သည်
လ�သားများသညအ်ပင�်ကးီထာွးမ�ကိ�ထနိး်ည�ေိပးသည်
အပငမ်ျား။ အပင�်ကးီထာွးမ�အား�ပိ�ငမ်�များမ�ာထပ်တ�ထပ်မ�ြဖစ်�ိ�ငသ်ည်
thetic ြဒပ်ေပါငး်များ (ဥပမာ IBA ��င့ ်Cycocel)
သဘာဝအေလျာကြ်ဖစ်ပာွးေနေသာအပငက်ိ�တ�ပေသာ
ဒါမ�မဟ�တသ်�တိ�က့သဘာဝေဟာ်မ�နး်ေတြွဖစ်�ိ�ငတ်ယ်
အပငတ်စ်သ��းများ (ဥပမာ - IAA) မ�ထ�တယ်�ခဲသ့ည။်

စားပဲွတင ်5.- ဘံ�တိ�းတကမ်���န်း - ထခိိ�ကပ်စ�ညး်များ။

ေပါငး်စပ် အကျိ�းသကေ်ရာကမ်� / အသံ�းြပ�မ�

ေဟာ်မ�န်း
ေမျာကလ်�ေဲကျာ်အကစ်စ် (ဂျီ) ဆလဲခ်ွြဲခငး်��င့ ်elongation ကိ�လ�ံ�ေဆာ်, အပ်ိေပျာ်ြခငး်ချိ�း

အပငေ်ပါကရ်နအ်တကွအ်ြမန�်�နး်

Ethylene ဓာတေ်ငွ� (CH 2 ) မ�ည့ေ်အးဂျင့;် အရွက�်�င့အ်သးီ abscission လ�ံ�ေဆာ်

Indoleacetic acid (IAA) apical �ကးီစိ�းမ�၊

စက�ံ်�တိ�းတကမ်���န်းအား�ပိ�ငမ်�
Indolebutyric acid (IBA) အြမစ်�ကးီထာွးမ�ကိ�လ�ံ�ေဆာ်

Naphthalene acetic acid (NAA) အြမစ်�ကးီထာွးမ�ကိ�လ�ံ�ေဆာ်သည၊် အသက�်��လမ်းေ�ကာငး်ကိ�ေ��းေကးွေစသည်
Holly အေပ�)
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�ကးီထာွးမ�ေ��ာင့ေ်��းေစ (Alar, B-9, Cycocel, Arest) ေရွးချယထ်ားေသာေကာကပဲ်သးီ��မံျားတငွပ်ငစ်ည�်ကာ��ညြ်ခငး်ကိ�ကာကယွတ်ားဆးီရန ်(ဥပမာ၊
ေခါငး်စ�များ, poinsettias ��င့�် �ငး်ေတာ)

ေပါငး်သတေ်ဆးများ (2,4-D, etc) အပင�်ကးီထာွးမ�ကိ�ပျကြ်ပားေစြခငး်၊ ေရွးချယ�်�င့မ်သနစ်မ်ွးပစ�ညး်များ
မလိ�ချငေ်သာအပငမ်ျားကိ�သတြ်ခငး်အတကွအ်သံ�းြပ�သည်

စာမျက�်�ာ ၃၄

36 ��က�ေဗဒအေြခခ ံ- အခနး် ၁

ဤအ substanc ၏အသံ�းချြပငး်အား
es များေသာအားြဖင့တ်စ်သနး်��နး်ြဖင့တ်ိ�ငး်တာသည်
(ppm) ��င့အ်ချိ� �ေသာကစိ�များတငွဘ်လီယီ�ံ�နး်အစိတအ်ပိ�ငး်များ
(စစ) ဤ�ကးီထာွးမ� - ထနိး်ည�တိ� �များ
အများဆံ�းမ�ကာခဏသစ်ရွကမ်�မ�နေ်ရမ �ားအြဖစ်ေလ�ာကထ်ား�ကသည်
ဒါမ�မဟ�တအ်ပငတ်စ်ပငရဲ်ပ့တပ်တလ်ညမ်�ာ��ိတဲေ့ြမဆလီ�ာထကဲိ�အရညယ်ိ�စိမ့်�ပီး
အေြခစိ�ကစ်ခနး်။ ေယဘ�ယျအားြဖင့၎်ငး်တိ�၏့သကေ်ရာကမ်�များသညသ်ကတ်မ်းတိ�သည၊်
သ�တိ��့ ိ�ငရ်နအ်တကွြ်ပနလ်ညေ်လ�ာကထ်ားရနလ်ိ�အပ်�ိ�ငပ်ါသည်
လိ�ချငေ်သာအကျိ�းသကေ်ရာကမ်�ေအာငြ်မငရ်န။်

အပင�်ကးီထာွးမ�အ�ပ်စ� ၅- ခ���ိသည။်
ြဒပ်ေပါငး်များကိ�ထနိး်ည�:ိ auxin, gibberellin
cytokinin, ethylene ��င့ ်abscisic acid
(ABA) ။ အများဆံ�းအစိတအ်ပိ�ငး်အတကွ,် အ�ပ်စ�တစ်ခ�ချငး်စီကိ�ဖဲွ�စညး်
သဘာဝအတိ�ငး်ြဖစ်ေပ�ေနေသာေဟာ်မ�နး်များ��င့်
ြဒပ်ပစ�ညး်များ။

Auxin သညအ်ပငမ်ျား၌တ�န ့ြ်ပနမ်�များစာွြဖစ်ေပ�ေစသည။်
•အလငး်အရငး်အြမစ်ဆသီိ� ့ ဦး တညြ်ခငး် ( ဓာတပံ်�

��နး်ရငး်ဆနခ်တ ်)
•တံ� ့ြပနမ်�ေအာကသ်ိ�အ့ြမစ်�ကးီထာွးမ�

ေြမထ�ဆွအဲား ( ပထဝီအေနအထား )
• apical �ကးီစိ�းမ�ကိ�ြမ�င့တ်ငြ်ခငး်
•ပနး်ဖဲွ�စညး်ြခငး်
•အသးီ��င့�်ကးီထာွးမ�
•စနွ ့စ်ားစားြမစ်များဖဲွ�စညး်ြခငး်

Auxin သညအ်များဆံ�းပါဝငေ်သာအရာြဖစ်သည်
��ေနေသာြဒပ်ေပါငး်များကိ� rooting
ဟငး်သးီဟငး်ရွကဝ်ါဒြဖန ့စ်�အတငွး်��စ်�ပီးေသာ။

Gibberellins သညဆ်လဲခ်ွြဲခငး်ကိ�လ�ံ�ေဆာ်ေပးသည်
elongation, အမျိ�းအ�ယွက်ိ�အပ်ိေဆာင�်�င့ြ်မန�်�နး်ကိ�ချိ�း
အပငေ်ပါကရ်နအ်တကွ။် အချိ��မျိ�းစိတမ်ျား၏အေစမ့ျားြဖစ်�ကသည်
ေပါကရ်နခ်ကခ်သဲည၊် သငသ်ညထ်ိ�သ�တိ�အ့တကွစိ်မ်�ိ�ငပ်ါတယ်
သ�တိ�က့ိ�စတငရ်န ်GA ေြဖ��ငး်ချက။်

အြခားေဟာ်မ�နး်များ��င့မ်တ�ဘ ဲcytokinins များသည်
အပငမ်ျား��င့တ်ရိိစ�ာနမ်ျားတငွေ်တွ� ��ိရသည။် သ�တိ� ့
ဆလဲဌ်ာနခွလဲ�ံ�ေဆာ်ြခငး်��င့မ်�ကာခဏ in- ြဖစ်�ကသည်
�ကးီထာွးမ�အတကွအ်သံ�းြပ�တဲြ့မံ�မီဒယီာအတကွ ်cluded
တစ်သ��းယ�ေကျးမ�မ�အပင။် တစ် ဦး အလတစ်ားရဲလ့�င်
တိ�းတကမ်���နး် - စညး်မျ�းြဒပ်ေပါငး်များကိ�ေရာေ��ာသည်
cytokinins ြမင့မ်ားြခငး်��င့ ်auxin နမိ့်သည်
တစ်���းယ�ေကျးမ� explant (ေသးငယတ်ဲအ့ပငအ်စိတအ်ပိ�ငး်) အလိ�ေတာ်
များစာွေသာအ�ွန ့ထ်�တလ်�ပ်ရန။် အြခား
လက,် ေရာေ��ာ auxin ၏ြမင့မ်ားေသာအချိ�းအစား��ိပါက
cytokinin အတကွ,် explant ပိ��ပီးထ�တလ်�ပ်ပါလမိ့်မယ်
အြမစ်။ cytokinins ကိ�လညး်ေ��ာင့ေ်��းရနအ်သံ�းြပ��ကသည်

အပငအ်ိ�ြခငး်��င့ေ်သြခငး် ( senescence ) ။
Ethylene သည၎်ငး်ကိ�ေတွ� ��ိ�ိ�ငေ်သာေ�ကာင့ထ်�းြခားသည်

သာဓါတေ်ငွ�ေရာေနေသာေြပာငး်လမဲ�ပံ�စံ၌။ ဒါဟာေသးွေဆာင ်ripen-
ing, အရွက ်( epinasty ) ကျေစ၏
drop (abscission) ��င့ ်senescence အားေပးအားေြမ�ာက။်
အပငမ်ျားသညမ်ျားေသာအားြဖင့ ်Ethylene ထ�တလ်�ပ်မ�ကိ�တိ�းြမ�င့သ်ည်
စိတဖိ်စီးမ�တံ� ့ြပန�်�င့ ်Ethylene မ�ကာခဏြဖစ်ပါတယ်
မ�ာဆလဲအ်တငွး်ြမင့မ်ားေသာြပငး်အား၌ေတွ�
အပငတ်စ်ပင၏်ဘဝအဆံ�း။ တိ�းြမ�င့ ်Eth-
ကျဆံ�းြခငး်အတကွအ်ရွကတ်စ်သ��းအတငွး်��ိ ylene ၏အစိတအ်ပိ�ငး်တစ်ခ�ြဖစ်ပါတယ်
အေ�ကာငး်ြပချကအ်ရွကသ်စ်ပငမ်ျားကိ�ခ�တလ်�ဲက။ Ethylene လညး်
အသးီမ�ည့ရ်န ်(ဥပမာအစိမ်းေရာငင်�ကေ်ပျာသးီ) ကိ�အသံ�းြပ�သည။်

Abscisic acid (ABA) သညအ်ေထေွထစွက�ံ်�ြဖစ်သည။်
တိ�းတကမ်���နး် inhibitor ။ ဒါဟာအပ်ိေပျာ်ြခငး်ကိ�ေသးွေဆာင;်
မျိ�းေစမ့ျားအပငေ်ပါကရ်နတ်ားဆးီသည၊် အေ�ကာငး်ရငး်များ
အရွကမ်ျား၊ သစ်သးီများ��င့ပ်နး်များကိ�ဖယထ်�တြ်ခငး်၊ ��င့်
အစာအမ်ိနာကိ�ပိတေ်စသည။် အြမင့အ်ာ�ံ�စ�းစိ�ကမ်� -
ကာလအတငွး်ကိ�ယရံ်ေတာ်ဆလဲထ်မဲ�ာ ABA ၏ tions
မိ�းေခါငမ်�စိတဖိ်စီးမ�ြဖစ်ေကာငး်အတကွအ်ခနး်ကဏ္ play မ�ပါ
stomatal ပိတသ်မ်ိး။

ပိ�မိ�သ�ိ�ိလိ�ပါက
ဥယျာ�မ�းများအတကွ ်Capon, ခ 2010 ��က�ေဗဒ: တစ်ခ�

နဒိါနး်��င့လ်မ်း��န,် 3rd ထ�တေ်ဝ ။
လကပံ်, ေအာ်ရီဂနွ:် က�နး်သစ်စာနယဇ်ငး်။

Salisbury, FB ��င့ ်CW Ross ။ ၁၉၉၂ ။
စက�ံ်�ဇီဝကမ�ေဗဒ , 4th ထ�တေ်ဝ။ Belmont,
ကယလ်ဖိီ�းနးီယား: Wadsworth ထ�တေ်ဝေရး��င့အ်
pany ။

Williams Rice, L. ��င့ ်RP Rice, Jr. 2010 ။
လကေ်တွ�ေဟာ်ရီကာချာ , 6th ထ�တေ်ဝ။ အထကသ်ိ� ့
က�နး်��းီြမစ်, နယ�းဂျာစီြပညန်ယ�်�နး်: Prentice
ခနး်မ


