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ျ မန မာႏိုင န ္ငံရႏို

ါးၾက နါးသမါးးေ ကနက္မနါး ္မါး်ား၌

းေသါးမနါး ္ႏို ါးက န ျျကနးေက္မန ထႏိုမနါးသႏို နါးျ္ နါး
ကနသယါး ဟလန နတမန
္ႏို ါးဗနဇ ညမ္ငံရ န (WorldFish)

1

ါးသမါးးေ ကန္္ညန္းေသါး ္းေ္ါးႀကနါးျ္ နါး

2

ါးသမါးးေ ကန္္ညန္းေသါး ္းေ္ါးႀကနါးျ္ နါး
ေမ ွ်ာ္ျ မမာ္ျ င္ၾာ္ျ ည မာ္ျႈျခင္း
➢ အသွ်ႈျခင္းတစႈျခင္းေမညႈျခင္း မ ေ ႈျခင္းငရာ္ျတနာ္ျတစ္ႈျခင္းတ္ာ္ျႈျခင္းတညမာ္ျ သွ်ႈျခင္းေဖွ်ငာ္ျန ရာ္ျႈျခင္း (၂) စမ

ါးထငတနလင န ႈ ကငမန္္ႏိုမန

သွ်ႈျခင္းေပ ငာ္ျမ ွ်ႈျခင္းေမညႈျခင္းြးွ်ႈျခင္းသ္ာ္ျည္။
သမါးးေျမကနက္မနါး (A) ငံရ

ါး
ငံရ္ နါး ငံရ္ ါးထငတနလင ျန ္ ါးန

သမါးးေျမကနက္မနါး (B) ငံရ

ါး
3

ါးသမါးးေ ကန္္ညန္းေသါးကႏိုင ထႏို ါးးေကးေသမ္းေၾကမ နါး ္မါး
➢ မ ႈျခင္းသွ်ႈျခင္းေဖွ်ငာ္ျန ရာ္ျႈျခင္းတစပာ္ျမရာ္ျႈျခင္းပတာ္ျ ရာ္ျႈျခင္းင မာ္ျ
•

မ ႈျခင္းသွ်ႈျခင္းေဖွ်ငာ္ျ မာ္ျႈျခင္း ႏွမၾာ္ျ ငစမာ္ျတညယာ္ျေဆွ်မာ္ျ ညငာ္ျ မာ္ျႈျခင္း

➢ ေ ွ်ာ င ေ ွ်ငာ္ျမည
•

မနာ္ျေ ွ်မာ္ျႈျခင္းမ ွ်ႈျခင္း်ား၊ သွ်ႈျခင္းေဖွ်ငာ္ျန ရာ္ျႈျခင္းမ ွ်ႈျခင္းႏွမၾာ္ျ ေမညႈျခင္း မ ေ ႈျခင္းန ရာ္ျႈျခင္းမ ွ်ႈျခင္းမ မ ႈျခင္းမ ွ်ႈျခင္းငစ
သယာ္ျယူပစ႔ေဆွ်မာ္ျ ွ်တညမာ္ျ ဇီ တစ္ ္မညငစ ြးပ ႈျခင္းေနႏွစမာ္ျသ္ာ္ျည္။

•

မ ႈျခင္းသွ်ႈျခင္းေပ ငာ္ျြးစတာ္ျတစပာ္ျမညငစ ြးပ ႈျခင္းေနမ္ၾာ္ျအေ ငွ်မာ္ျႈျခင္းမ ွ်ႈျခင္း အရ္ာ္ျႈျခင္းဆစ္ႈျခင္း အေ အေရ
ေန ရာ္ျ သွ်ႈျခင္းေဖွ်ငာ္ျန ရာ္ျႈျခင္းသ္ာ္ျ အေ ႈျခင္းႀငီႈျခင္းတွ် ရာ္ျတနာ္ျ စအ ဖနာ္ျ ေဆွ်မာ္ျ ညငာ္ျ မ္ာ္ျည္။

➢ မ ႈျခင္းဗီဇအ ္ာ္ျအေသညႈျခင္း
•

ေသညႈျခင္းရီႈျခင္းမ ႈျခင္းနပာ္ျမည အရ္ာ္ျႈျခင္းဆစ္ႈျခင္းအေ အေရ ေန မာ္ျႈျခင္းည္။

•

မ ႈျခင္းဗီဇ မႇမၾာ္ျမွ်ႈျခင္းေန ရာ္ျ တစႈျခင္းတငာ္ျေဆွ်မာ္ျ ညငာ္ျ မာ္ျႈျခင္း
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ါးသမါးးေ ကန္္ညန္းေသါး ္းေ္ါးႀကနါးျ္ နါး
ေမ ွ်ာ္ျ မမာ္ျ င္ၾာ္ျ ည မာ္ျႈျခင္း
အသွ်ႈျခင္းတစႈျခင္းေမညႈျခင္း မ ေ ႈျခင္းငရာ္ျတနာ္ျတစ္ႈျခင္းတ္ာ္ျႈျခင္းတညမာ္ျ သွ်ႈျခင္းေဖွ်ငာ္ျန ရာ္ျႈျခင္း (၂) စမ သွ်ႈျခင္းေပ ငာ္ျမ ွ်ႈျခင္းငစ ေမညႈျခင္းြးွ်ႈျခင္းသ္ာ္ျည္။

•

ဇီ တစ္ ္ေ ႈျခင္းငနိစၥ ပ္ၾာ္ျနစ္သ္ာ္ျည္။

•

သွ်ႈျခင္းေဖွ်ငာ္ျန ရာ္ျႈျခင္း (၂) စသ္ာ္ျ မ ႈျခင္းေမညႈျခင္း မာ္ျႈျခင္းႏွမၾာ္ျ ငစမာ္ျတညယာ္ျ မာ္ျႈျခင္း အေငွ်မာ္ျႈျခင္းဆစ္ႈျခင္းင မၾာ္ျန္ာ္ျငစ ေဆွ်မာ္ျ ညငာ္ျသ္ာ္ျည္။

ါးထငတနလင န ႈ ကငမန္္ႏိုမန

•

က္မနါး (A) ငံရ

က္မနါး (B) ငံရ

ါးသမါးးေ ကန

ါးသမါးးေ ကန

သမါးးေ ကန္္ညန္းေသါးးေကမ နါး္မန လႏိုင္ နးေသမ သမါးးေျမကနက္မနါး တနဝမနါးက္ န
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ါးသမါးးေ ကန္္ညန္းေသါး ္းေ္ါးႀကနါးျ္ နါး
ေမ ွ်ာ္ျ မမာ္ျ င္ၾာ္ျ ည မာ္ျႈျခင္း
အသွ်ႈျခင္းတစႈျခင္းေမညႈျခင္း မ ေ ႈျခင္းငရာ္ျတနာ္ျတစ္ႈျခင္းတ္ာ္ျႈျခင္းတညမာ္ျ သွ်ႈျခင္းေဖွ်ငာ္ျန ရာ္ျႈျခင္း (၂) စမ သွ်ႈျခင္းေပ ငာ္ျမ ွ်ႈျခင္းငစ ေမညႈျခင္းြးွ်ႈျခင္းသ္ာ္ျည္။

•

ဇီ တစ္ ္ေ ႈျခင္းငနိစၥ ပ္ၾာ္ျနစ္သ္ာ္ျည္။

•

သွ်ႈျခင္းေဖွ်ငာ္ျန ရာ္ျႈျခင္း (၂) စသ္ာ္ျ မ ႈျခင္းသွ်ႈျခင္းေဖွ်ငာ္ျ မာ္ျႈျခင္းႏွမၾာ္ျ ငစမာ္ျတညယာ္ျ မာ္ျႈျခင္း အေငွ်မာ္ျႈျခင္းဆစ္ႈျခင္းေဆွ်မာ္ျ ညငာ္ျသ္ာ္ျည္။

ါးထငတနလင န ႈ ကငမန္္ႏိုမန

•

က္မနါး (A) ငံရ

က္မနါး (B) ငံရ

ါးသမါးးေ ကန

ါးသမါးးေ ကန

သမါးးေ ကန္္ညန္းေသါးးေကမ နါး္မန လႏိုင္ နးေသမ သမါးးေျမကနက္မနါး တနဝမနါးက္ န
သမါးးေ ကန္္ညန္းေသါးးေကမ နါး္မန လႏိုင္ နးေသမ ္ႏို ါးဗနဇ
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သီးျခ ီးးအစု ႏွ င့္ သ ီးဆကင့္ ္ ီး (Closed population and strains)

1

သီးျခ ီးးအစု ႏွ င့္ ္ ီးဆကင့္ ္ ီး
➢ မိသ ားစုဝင္ အနည္ားငင္သ ာရိိေသ သ ားဆက္တြင္ မူာင္ားမိိဘ မ ိ ားဗီဇမာရပ
ိ ါ။ (Closed
Population)
➢ သ ားဆက္ (Strain) ဟူိေသ ိေဝါဟ ာကို အမ ားလက္္ခံႏိုင္ိေသ အဓိပၸါင္ဖြင္ဆ
့ ္
ို က္
မာရိိေသားပါ။ သို႔ာ တြင္ င္ုလုပ္ငန္ားတြင္ ိေငိဘုင အ ားးဖင့္ Closed Population ံႏရင့္

Strain ကို အဓိပၸါင္တူအးဖစ္ သတ္မရတ္သြ ားပါမည္။
သီားး္ ားအစု = မ ိ ားဆက္
➢ းမန္မ ံႏိုင္ငခာရိ ငါားသ ားိေဖ က္စ္န္ားမ ားတြင္ အစဥ္အဆက္ ဆင္ားသက္လ ိေသ
သ ားဆက္မ ားကုိ ထိန္ားသိမ္ားိေမြားးမြထ ားပါသည္။
2

သီးျခ ီးသ ီးဆကင့္းအစု ္ ီး ႏွ င့္ ္ ီးဆကင့္ ္ ီး
မိိဘဗီဇံႏရင့္ ကြြဲးပ ားလ ိေသ သ ားဆက္မ ားကုိ သိဘ ဝမရိေသ ္လည္ားိေက င္ား (သို႔မဟုတ)္
သ ားိေဖ က္စ္န္ားမ ားာရိ သ ားဆက္မ ားမရိေသ ္လည္ားိေက င္ား စုိေဆ င္ားာာရံႏ
ိ ိုင္ပါသည္။

သဘ ဝ ရရာေသ
ဘဗဇႏွ င့္ ကြဲျပ ီးး ာေသ

သ ီးဆကင့္

သ ီးဆကင့္

3

သီးျခ ီးးအစု ္ ီး ႏွ င့္ ္ ီးဆကင့္ ္ ီး
မိိဘဗီဇံႏရင့္ ကြြဲးပ ားလ ိေသ သ ားဆက္မ ားကုိ သိဘ ဝမရိေသ ္လည္ားိေက င္ား (သို႔မဟုတ)္
သ ားိေဖ က္စ္န္ားမ ားာရိ သ ားဆက္မ ားမရိေသ ္လည္ားိေက င္ား စုိေဆ င္ားာာရံႏ
ိ ိုင္ပါသည္။

ဘဗဇႏွ င့္ ကြဲျပ ီးး ာေသ
သ ီးဆကင့္ ္ ီး

သ ီးာေဖ ကင့္အစခခင့္ီး
သ ီးဆကင့္

4

သီးျခ ီးသ ီးဆကင့္းအစု ္ ီး ႏွ င့္ ္ ီးဆကင့္ ္ ီး
မိိဘဗီဇံႏရင့္ ကြြဲးပ ားလ ိေသ သ ားဆက္မ ားကုိ သိဘ ဝမရိေသ ္လည္ားိေက င္ား (သို႔မဟုတ)္
သ ားိေဖ က္စ္န္ားမ ားာရိ သ ားဆက္မ ားမရိေသ ္လည္ားိေက င္ား စုိေဆ င္ားာာရံႏ
ိ ိုင္ပါသည္။

သဘ ဝ ရရာေသ သ ီးဆကင့္
ဘဗဇႏွ င့္ ကြဲျပ ီးး ာေသ
သ ီးဆကင့္ ္ ီး

သ ီးာေဖ ကင့္အစခခင့္ီး သ ီးဆကင့္

5

သီးျခ ီးသ ီးဆကင့္းအစု ္ ီး ႏွ င့္ ္ ီးဆကင့္ ္ ီး
မိိဘဗီဇံႏရင့္ ကြြဲးပ ားလ ိေသ သ ားဆက္မ ားကုိ သိဘ ဝမရိေသ ္လည္ားိေက င္ား (သို႔မဟုတ)္
သ ားိေဖ က္စ္န္ားမ ားာရိ သ ားဆက္မ ားမရိေသ ္လည္ားိေက င္ား စုိေဆ င္ားာာရံႏ
ိ ိုင္ပါသည္။
သဘ ဝ ရရာေသ သ ီးဆကင့္
ဘဗဇႏွ င့္ ကြဲျပ ီးး ာေသ
သ ီးဆကင့္ ္ ီး

သ ီးာေဖ ကင့္အစခခင့္ီး သ ီးဆကင့္

သ ီးာေဖ ကင့္အစခခင့္ီး

င့္ာေရီးခ္းင့္

္ ီးအစပင့္

္ ီးဆကင့္ (၁)

6

သီးျခ ီးသ ီးဆကင့္းအစု ္ ီး ႏွ င့္ ္ ီးဆကင့္ ္ ီး
မိိဘံႏရင့္ ကြြဲးပ ားိေသ သ ားဆက္မ ားကုိ သိဘ ဝမရိေသ ္လည္ားိေက င္ား (သိ႔)ု သ ားိေဖ က္
စ္န္ားမ ားာရိ သ ားဆက္မ ားမရိေသ ္လည္ားိေက င္ား ာာရိံႏိုင္ပါသည္။
သဘ ဝ ရရာေသ သ ီးဆကင့္
ဘဗဇႏွ င့္ ကြဲျပ ီးး ာေသ
သ ီးဆကင့္ ္ ီး

သ ီးာေဖ ကင့္အစခခင့္ီး သ ီးဆကင့္

သ ီးာေဖ ကင့္အစခခင့္ီး

င့္ာေရီးခ္းင့္

္ ီးအစပင့္

္ ီးဆကင့္ (၁)
သ ီးာေဖ ကင့္အစခခင့္ီး

င့္ ္ ီးအစပင့္

္ ီးဆကင့္ (၂)
7

သီးျခ ီးသ ီးဆကင့္းအစု ္ ီး ႏွ င့္ ္ ီးဆကင့္ ္ ီး
မိိဘံႏရင့္ ကြြဲးပ ားိေသ သ ားဆက္မ ားကုိ သိဘ ဝမရိေသ ္လည္ားိေက င္ား (သိ႔)ု သ ားိေဖ က္
စ္န္ားမ ားာရိ သ ားဆက္မ ားမရိေသ ္လည္ားိေက င္ား စုိေဆ င္ားာာရိံႏိုငပ
္ ါသည္။
သဘ ဝ ရရာေသ သ ီးဆကင့္
ဘဗဇႏွ င့္ ကြဲျပ ီးး ာေသ
သ ီးဆကင့္ ္ ီး

သ ီးာေဖ ကင့္အစခခင့္ီး သ ီးဆကင့္

သ ီးာေဖ ကင့္အစခခင့္ီး

င့္ာေရီးခ္းင့္

္ ီးအစပင့္

္ ီးဆကင့္ (၁)
သ ီးာေဖ ကင့္အစခခင့္ီး

င့္ ္ ီးအစပင့္

္ ီးဆကင့္ (၂)
8

သ ီးာေဖ ကင့္အစခခင့္ီး

င့္ ္ ီးအစပင့္

သီးျခ ီးသ ီးဆကင့္းအစု ္ ီး ႏွ င့္ ္ ီးဆကင့္ ္ ီး
မိိဘံႏရင့္ ကြြဲးပ ားိေသ သ ားဆက္မ ားကုိ သိဘ ဝမရိေသ ္လည္ားိေက င္ား (သိ႔)ု သ ားိေဖ က္
စ္န္ားမ ားာရိ သ ားဆက္မ ားမရိေသ ္လည္ားိေက င္ား စုိေဆ င္ားာာရိံႏိုငပ
္ ါသည္။
သဘ ဝ ရရာေသ သ ီးဆကင့္
ဘဗဇႏွ င့္ ကြဲျပ ီးး ာေသ
သ ီးဆကင့္ ္ ီး
သ ီးာေဖ ကင့္အစခခင့္ီး

သ ီးာေဖ ကင့္အစခခင့္ီး သ ီးဆကင့္
င့္ာေရီးခ္းင့္

္ ီးအစပင့္

္ ီးဆကင့္ (၁)
သ ီးာေဖ ကင့္အစခခင့္ီး

င့္ ္ ီးအစပင့္

းျခ ီးသ ီးဆကင့္ျဖ င့္
္ ီးအစပင့္ပါက ္ ီးဆကင့္းသအစင့္

္ ီးဆကင့္ (၂)
သ ီးာေဖ ကင့္အစခခင့္ီး

ထပင့္ ံသ
င့္ ္ ီးအစပင့္

င့္

င့္ရ ညင့္။

9

္ ီးဆကင့္းသအစင့္ ္ ီး
➢ ိေအ က္ပါအ္ က္မ ားံႏရင့္ းပည့္စုခပါက မ ိ ားဆက္အသစ္မ ားအးဖစ္ သတ္မရတ္ာန္
းဖစ္ပါသည္။ (New Strain)
•

မိိဘဗီဇံႏရင့္ မတူကြြဲးပ ားလ ိေသ သိဘ ဝသ ားဆက္မ ား (wild founders)

•

မ ိ ားဆက္အမ ားိေပါင္ားစပ္း္င္ား (Strains are merged)

•

မ ိ ားဆက္မ ားကုိ စိတ္ပိုင္ား္ြြဲး္ ားး္င္ား (A strain is split)

•

မ ိ ားဆက္တစ္္ုကုိ အး္ ားသ ားိေဖ က္စ္န္ားသို႔ ိေးပ င္ားိောြးေရြ႕ သ ားိေဖ က္း္င္ား
(A strain is moved to a new hatchery)

10

္ ီးဆကင့္း ္ ီးာေပါ င့္ီးအစပင့္ျခ င့္ီး (Merging Strains)
သဘ ဝ ရရာေသ သ ီးဆကင့္
ဘဗဇႏွ င့္ ကြဲျပ ီးး ာေသ
သ ီးဆကင့္ ္ ီး
္ ီးဆကင့္သအစင့္ ္ ီးာေဖ င့္ထု

သ ီးာေဖ ကင့္အစခခင့္ီး သ ီးဆကင့္
င့္သ ီးအစပင့္ျခ င့္ီး

္ ီးဆကင့္ (၁)

္ ီးဆကင့္ (၂)
11

္ ီးဆကင့္း ္ ီးအစ

င့္ပု င့္ီးခြဲျခ ီးျခ င့္ီး (Splitting Strains)

ူရ င့္ီး ္ ီးဆကင့္

ူရ င့္ီး ္ ီးဆကင့္ကု
ခြဲျခ ီးးပီး ္ ီးဆကင့္ (၂) ခု
ျဖအစင့္ထခင့္ီးး ရခင့္

္ ီးဆကင့္းသအစင့္ ္ ီး သ

င့္

င့္သ ီးအစပင့္ျခ င့္ီး

သ ီးအစပင့္ျခ င့္ီး

12

္ ီးဆကင့္းသအစင့္ာေဖ င့္ထု

င့္ရ

င့္ းခ္ကင့္းးကင့္ ္ ီး

•

မ ိ ားစိတ္၏ သိပၸခအမည္ (ဥပမ Labeo rohita)

•

မ ိ ားဆက္အမ ိ ားအစ ား (Strain type)

င့္

င့္ီး

င့္ျခ င့္ီး

o မိိဘဗီဇံႏရင့္ ကြြဲးပ ားလ ိေသ သိဘ ဝိေားပင္မရ သ ားဆက္ (Founders from a wild
population)
o မိိဘံႏရင့္ ကြြဲးပ ားလ ိေသ သ ားိေဖ က္စ္န္ားသ ားဆက္ (Founders from a hatchery
population)
•

ငါားဖမ္ားငူာာရိိေသ ိေန႔စြြဲ ံႏရင့္ သ ားစပ္ိေသ ိေန႔စြြဲ မရတ္တမ္ား

•

ငါားဖမ္ားာာရိိေသ ိေနာ သို႔မဟုတ္ သ ားိေဖ က္စ္န္ား

•

ငါားစုိေဆ င္ားသူအမည္ ံႏရင့္ မ ိ ားဆက္္ြြဲး္ ားသူ ပည ာရင္အမည္

•

ိေစ ားတြင္ိော င္ား္ ိေသ ထိုငါားမ ိ ားဆက္ အမည္

•

ဆက္စပ္အိေၾက င္ားအာ အ္ က္အလက္မ ားကုိ ာံႏိုင္သ္းပည့္စုခစြ မရတ္တမ္ားတင္ာန္

13

္ ီးဆကင့္း ညင့္ာေပီးျခ င့္ီး ႏွ င့္ ဇအစင့္ျ အစင့္ာေဖ င့္ထု
•

င့္ျခ င့္ီး

Hamilton M G (2019): Inbreeding in Carp hatcheries in Myanmar. Inland
Sustainable Aquaculture Programme (INLAND MYSAP) Mandalay, Myanmar,
p31 ၏ ာေခ ကင့္ဆကင့္

ဤအစ
ျ ခင့္

င့္ီးကု ာေဒါကင့္

ြဲ (၃) ကု ကညင့္ပါ။

ခ င့္ာေ

င့္အစုီး (Program Advisor, WorldFish Myanmar) က

ဘ သ ျပခင့္ဆုာေရီးသ ီးသညင့္။
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မ ်ိဳးဗီဇ သီအိုရီ (Genetic theory)

1

တစ္ေက ာ္္ ာ္်ိဳး၏ ထ်ိဳး္

်ိဳးစစမ္်ိဳးရး္ကို ေဖ ္ေ

(ဥပမာ - ထုတ္ေဖာ္ဖမ္မ

ာ္ေသ မ ်ိဳးဗီဇလကၡဏ

မဆ ီးခတ
္ ္
န ္ ္ မ၏အေလမဆ ီးခ)္

Genetic value of an individual fish for a given trait
လႊမ္်ိဳး ဳံ မ ်ိဳးဗီဇလကၡဏ

ာ္်ိဳးသက္္ႏိုာ္ေသ မ ်ိဳးဗီဇလကၡဏ

ာ္်ိဳးသက္မမမရရေသ မ ်ိဳးဗီဇလကၡဏ

2

တစ္ေက ာ္္ ာ္်ိဳး ထ်ိဳး္

်ိဳးစစမ္်ိဳးရး္ ေဖ ္ေ

(ဥပမာ - ထုတ္ေဖာ္ဖမ္မ

ာ္ေသ မ ်ိဳးဗီဇလကၡဏ

မဆ ီးခတ
္ ္
န ္ ္ မ၏အေလမဆ ီးခ)္

လႊမ္်ိဳး ဳံ မ ်ိဳးဗီဇလကၡဏ

• မ ်ိဳး

က္တစ္ ိုမရ တစ္ ိုသ႔ို

ာ္်ိဳးသက္္ ာ္်ိဳး
ာ္်ိဳးသက္္ႏိုာေ
္ သ မ ်ိဳးဗီဇလကၡဏ

• တစ္ေက ာ္္ ာ္်ိဳးသ ်ိဳးေဖ က္
္ႏိုာ္ေသ စစမ္်ိဳးရး္္ိုလး္်ိဳး
ေ ခ

ိုသး္္။

ာ္်ိဳးသက္မမမရရေသ မ ်ိဳးဗီဇလကၡဏ

3

တစ္ေက ာ္္ ာ္်ိဳး ထ်ိဳး္

်ိဳးစစမ္်ိဳးရး္ ေဖ ္ေ

(ဥပမာ - ထုတ္ေဖာ္ဖမ္မ

ာ္ေသ မ ်ိဳးဗီဇလကၡဏ

မဆ ီးခတ
္ ္
န ္ ္ မ၏အေလမဆ ီးခ)္

လႊမ္်ိဳး ဳံ မ ်ိဳးဗီဇလကၡဏ

• မ ်ိဳး

က္တစ္ ိုမရ တစ္ ိုသ႔ို

ာ္်ိဳးသက္္ ာ္်ိဳး
ာ္်ိဳးသက္္ႏိုာေ
္ သ မ ်ိဳးဗီဇလကၡဏ

• တစ္ေက ာ္္ ာ္်ိဳးသ ်ိဳးေဖ က္
္ႏိုာ္ေသ စစမ္်ိဳးရး္္ိုလး္်ိဳး
ေ ခ
• မ ်ိဳး

ိုသး္္။
က္တစ္ ိုမရ တစ္ ိုသ႔ို

ာ္်ိဳးသက္္ ာ္်ိဳးမရရ
ာ္်ိဳးသက္မမမရရေသ မ ်ိဳးဗီဇလကၡဏ

• ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးသ ်ိဳးစစပ္
လကၡဏ မ ်ိဳး ရရေးသး္္။
4

ာ ်ိဳးတစ္ေက ာ္၏ မ ်ိဳးဗီဇ
လႊမ္်ိဳး ဳံ မ ်ိဳးဗီဇလကၡဏ
ေရစ်ိဳး ်္သ ်ိဳးေဖ က္္ ာ္်ိဳး္ဖာ္္တို်ိဳး္မာ္္
္ႏိုာ္သး္္။ (မ ်ိဳးဗီဇ္မႇာ္ေစပ်ိဳး္ ာ္်ိဳး)
သ ်ိဳးေစပ က္ဖစ ်ိဳးမမစစမ္်ိဳးရး္

အရး္အေသစ်ိဳးေက ာ္်ိဳးေသ မ ်ိဳးာ ်ိဳး
မ ်ိဳးကို အသိုဳံ်ိဳး္စပ ္ ာ္်ိဳး္ဖာ္္ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳး

ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္လကၡဏ မ ်ိဳး

စစပ္္ ာ္်ိဳး ေလ ္းး္်ိဳးေစ္ႏိုာ္သး္္။
ေဖ ္ထိုတ္ရး္ က္ ဲသး္္။
ထို႔ေေက ာ္္ ဤက႑ကို

ာ္်ိဳးသက္မမမရရေသ အ္

်ိဳးဗီဇမ ်ိဳး

လစ္လ ်ဴ္စပ ထ ်ိဳးမး္္။
5

သ ်ိဳးေစပ က္အရး္အေသစ်ိဳး အေရ်ိဳးစပ ္ ာ္်ိဳး

ာ ်ိဳးထိုတ္လိုစပ္မမ အေလ်ိဳး း္

Importance of Seed Quality
သ ်ိဳးေဖ က္စ း္်ိဳး (A) မရ ာ ်ိဳး

သ ်ိဳးေဖ က္စ း္်ိဳး (B) မရ ာ ်ိဳး
ာ ်ိဳးသ ်ိဳးေစပ က္ အရး္အေသစ်ိဳးအတစက္ သ ်ိဳးေဖ က္စ း္်ိဳး စပတ္ဝး္်ိဳးက ာ္အေ္ အေး
ာ ်ိဳးသ ်ိဳးေစပ က္ အရး္အေသစ်ိဳးအတစက္ မ ်ိဳးဗီဇ

6

သ ်ိဳးေစပ က္အရး္အေသစ်ိဳး အေရ်ိဳးစပ ္ ာ္်ိဳး

ာ ်ိဳးထိုတ္လိုစပ္မမ အေလ်ိဳး း္

Importance of Seed Quality
သ ်ိဳးေဖ က္စ း္်ိဳး (A) မရ ာ ်ိဳး

အက ်ိဳးမ္ဖစ္ထစး္်ိဳးေသ ဗီဇမ ်ိဳးမ ်ိဳးကို ဖ်္ရရ ်ိဳး္ႏိုာ္သး္္။
သ ်ိဳးေဖ က္စ း္်ိဳး (B) မရ ာ ်ိဳး
ာ ်ိဳးသ ်ိဳးေစပ က္ အရး္အေသစ်ိဳးအတစက္ သ ်ိဳးေဖ က္စ း္်ိဳး စပတ္ဝး္်ိဳးက ာ္အေ္ အေး
ာ ်ိဳးသ ်ိဳးေစပ က္ အရး္အေသစ်ိဳးအတစက္ ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္္ဖစ္မမ အေ္ အေး
ာ ်ိဳးေသ ်ိဳးေစပ က္အရး္အေသစ်ိဳးအတစက္ သ ်ိဳးေစပ က္စပစ ်ိဳး္ႏိုာ္ေသ စစမ္်ိဳးရး္
7

ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္္ ာ္်ိဳး၏သက္ေရ က္မမမ ်ိဳး
Inbreeding depression
➢ ေသနမခမမ ီး မးပ္္ဆ္္မေ္းာ္္ာင့္ ေအား္ပ အတုီး္္မ သး္ေရား္္ႏိီးု္္သု္သည္။
•

ႀးမထနာမမႈေ္ႏိမ္ဆ္္မ

•

ရ္္သခ္္ႏိႈခမ္ ခု္မ္ဆ္္မ

•

သာမေပ း္ဖနာမမႈုညာင့္ဖ ္္မ္ဆ္္မ

•

ေရာာ းကမရခ္လနြ္းကမ္ဆ္္မ

•

ပုညသ႑ာခ္မခ္းခ္မႈမရီး္ဆ္္မ
8

ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္္ ာ္်ိဳးသး္ အဘ်္းး္်ိဳး?
What is Inbreeding?
•

မ ီး မ

း္တက မီးဘမ ာမမ ေပ း္ပနာမလာေသာ သာမ

း္မ ာမ္ဖး္သု္သည္။

•

မီးဘမ ာမအခး္ အခု္

•

မီးဘမ ာမ ေသနမခမးပ္သု္္ႏိ္ာင့္္အမ သာမသမမမ ာမ၏ ေသနမခမသာမးပ္မႈ အေ္ဆအေခမာ

ုညမ မီးဘတး္ဥမသု္ တဆုတု္မေသာ မ ီး မ

း္မ ေပ း္ပနာမလာသု္သည္။

္မ္ာင့္္မာမပ သု္သည္။

9

ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္္ ာ္်ိဳးသး္ အဘ်္းး္်ိဳး?
What is Inbreeding?
မ ီး မ

း္တက မီးဘမ ာမသာမးပ္္ဆ္္မမ ေသနမခမသာမ

မီးဘ္ႏိ္ာင့္္ ဗီဇ းနြဲ္ပာမလာေသာ သာမ
(မ ီး မ

း္မ ာမ ထနခ္မးာမလာသု္သည္။

း္မ ာမ

း္မတကဟု သတ္မတ္သု္)

10

ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္္ ာ္်ိဳးသး္ အဘ်္းး္်ိဳး?
What is Inbreeding?
မ ီး မ

း္တက မီးဘမ ာမသာမးပ္္ဆ္္မမ ေသနမခမသာမ

မီးဘ္ႏိ္ာင့္္ ဗီဇ းနြဲ္ပာမလာေသာ သာမ
(မ ီး မ

း္မ ာမ ထနခ္မးာမလာသု္သည္။

း္မ ာမ

း္မတကဟု သတ္မတ္သု္)
မ ီး မ

း္ (၁)
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ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္္ ာ္်ိဳးသး္ အဘ်္းး္်ိဳး?
What is Inbreeding?
မ ီး မ

း္တက မီးဘမ ာမသာမးပ္္ဆ္္မမ ေသနမခမသာမ

မီးဘ္ႏိ္ာင့္္ ဗီဇ းနြဲ္ပာမလာေသာ သာမ
(မ ီး မ

း္မ ာမ ထနခ္မးာမလာသု္သည္။

း္မ ာမ

း္မတကဟု သတ္မတ္သု္)
မ ီး မ

း္ (၁)

ေမာ္္္ႏိမ အရ္္မ
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ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္္ ာ္်ိဳးသး္ အဘ်္းး္်ိဳး?
What is Inbreeding?
မ ီး မ

း္တက မီးဘမ ာမသာမးပ္္ဆ္္မမ ေသနမခမသာမ

မီးဘ္ႏိ္ာင့္္ ဗီဇ းနြဲ္ပာမလာေသာ သာမ
(မ ီး မ

း္မ ာမ ထနခ္မးာမလာသု္သည္။

း္မ ာမ

း္မတကဟု သတ္မတ္သု္)
မ ီး မ

း္ (၁)

ေမာ္္္ႏိမ အရ္္မ

မ ီး မ

း္ (၂)

ေသနမခမမ ီး မးပ္
13

ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္္ ာ္်ိဳးသး္ အဘ်္းး္်ိဳး?
What is Inbreeding?
(
မ ီး မ

္္မသး္ရာ လမ္မေ္းာ္္မေဖာ္ထုတ္္ဆ္္မ)

း္တက မီးဘမ ာမသာမးပ္္ဆ္္မမ ေသနမခမသာမ

မီးဘ္ႏိ္ာင့္္ ဗီဇ းနြဲ္ပာမလာေသာ သာမ
(မ ီး မ

း္မ ာမ ထနခ္မးာမလာသု္သည္။

း္မ ာမ

း္မတကဟု သတ္မတ္သု္)
မ ီး မ

း္ (၁)

ေမာ္္္ႏိမ အရ္္မ

မ ီး မ

း္ (၂)

ေသနမခမမ ီး မးပ္မ ာမ
14

ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္္ ာ္်ိဳးသး္ အဘ်္းး္်ိဳး?
What is Inbreeding?
မ ီး မ

း္တက မီးဘမ ာမသာမးပ္္ဆ္္မမ ေသနမခမမ ီး မးပ္သာမ

း္မ ာမ ထနခ္မးာမလာသု္သည္။

မ ီး မေတာ္းပ္မႈလမ္မေ္းာ္္မ (၁)

မီးဘ္ႏိ္ာင့္္ ဗီဇ းနြဲ္ပာမလာေသာ သာမ
(မ ီး မ

မ ီး မေတာ္းပ္မႈလမ္မေ္းာ္္မ (၂)

း္မ ာမ

း္မတကဟု သတ္မတ္သု္)
မ ီး မ

း္ (၁)

ေမာ္္္ႏိမ အရ္္မ

မ ီး မ

း္ (၂)

ေသနမခမမ ီး မးပ္မ ာမ

ေမာ္္္ႏိမ

ဝမ္မးနြဲ

ေသနမခမမ ီး မးပ္မ ာမ
15

ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္္ ာ္်ိဳးသး္ အဘ်္းး္်ိဳး?
What is Inbreeding?
မ ီး မ

း္တက မီးဘမ ာမသာမးပ္္ဆ္္မမ ေသနမခမမ ီး မးပ္သာမ

မီးဘ္ႏိ္ာင့္္ ဗီဇ းနြဲ္ပာမလာေသာ သာမ
(မ ီး မ

း္မ ာမ ထနခ္မးာမလာသု္သည္။

း္မ ာမ

း္မတကဟု သတ္မတ္သု္)
မ ီး မ

း္ (၁)

မ ီး မ

း္ (၂)
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ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္မမကို တိုာ္်ိဳးတ ္ ာ္်ိဳး

(ေသနမခမသာမးပ္မႈ အုႊခ္မးီးခ္မးုီး တနး္ဆ း္္ဆ္္မ)

Quantifying inbreeding

Calculating the inbreeding coefficient (F)

➢ မ ီး မေတာ္းပ္မႈ အုႊခ္မးီးခ္မ (r)
•

တး္ေးာ္္္ဆ္္မအ္းာမ မ ီး မေတာ္းပ္မႈ တီးု္္မတာ္ဆ္္မ

•

သာမသမမမ ာမထညသီးု႔

္္မသး္လာေသာမီးဘမ ာမ၏ မ ီး မ ဗီဇ အဆ ီး မအ

➢ ေသနမခမမ ီး မးပ္မႈ အုႊခ္မးီးခ္မ (F)
•

တး္ေးာ္္္ဆ္္မ၏ ေသနမခမမ ီး မးပ္မး
ႈ ီးု တီးု္္မတာ္ဆ္္မ

•

သာမသမမမ ာမတန္္ မ ီး မေတာ္းပ္မႈ အုႊခ္မးီးခ္မတခ္ဖီးုမ၏ ထး္ဝး္းမာ
မီးဘမ ာမထညမ

္္မသး္လာ္ဆ္္မ္ဖး္သု္သည္။
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ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္မမကို တိုာ္်ိဳးတ ္ ာ္်ိဳး
(ေသနမခမသာမးပ္မႈ အုႊခ္မးီးခ္မးုီး တနး္ဆ း္္ဆ္္မ)
➢ ေသနမခမမ ီး မးပ္မႈ အုႊခ္မးီးခ္မ (F)
•

F = 0 (မတကုေသာ မီးဘမ ာမမ

•

F > 0 (မီးဘမ ီး မ

္္မသး္လာေသာ သာမ

း္ တး္ဆု သီးု႔မဟုတ္ အမ ာမမ

း္အုႊခ္မးီးခ္မ (ေသနမခမမ ီး မးပ္မႈမရီး))

္္မသး္လာသုာင့္္ သာမ

မ ီး မေတာ္းပ္မႈလမ္မေ္းာ္္မ (၁)

မီးဘ္ႏိ္ာင့္္ ဗီဇ းနြဲ္ပာမလာေသာ သာမ
(မ ီး မ

း္ အုနခ္မးီးခ္မ)

မ ီး မေတာ္းပ္မႈလမ္မေ္းာ္္မ (၂)

း္မ ာမ

း္မတကဟု သတ္မတ္သု္)

မ ီး မ

း္ (၁)

ေမာ္္္ႏိမ အရ္္မ

မ ီး မ

း္ (၂)

ေသနမခမမ ီး မးပ္မ ာမ

ေမာ္္္ႏိမ ဝမ္မးနြဲ

ေသနမခမမ ီး မးပ္မ ာမ
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ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္္ ာ္်ိဳး (Inbreeding)
သာမ

း္မ ာမးနာပနာမမ ာမလ း္ရီးေသာ သမ္ဆာမရီးေခသုာင့္္ မ ီး မ

း္မ ာမသု္ ပ မ္မမ မ ီး မေတာ္းပ္္မႈ

္မ္ာင့္္မာမလာသု္္ႏိ္ာင့္္အမ ေသနမခမမ ီး မးပ္္ဆ္္မမာလု္မ ္မ္္ာင့္မာမလာပ သု္သည္။
းခဥမမ ီး မ း္မ ာမ
(ခမးပ္မ ီး မေတာ္းပ္မႈ အခု္မ္ြ္ရီး)

ပ မ္မမ မ ီး မေတာ္းပ္မႈ = 1/8
မ ီး မ

ေခား္ပီးု္္မမ ီး မ း္မ ာမ
(ခမးပ္မ ီး မေတာ္းပ္မႈ မ ာမ္ပာမသု္)

ပ မ္မမ မ ီး မေတာ္းပ္မႈ = 5/8

း္မ ာမအ္းာမ ပ မ္မမ မ ီး မေတာ္းပ္မႈ္ဖး္းဥ္ တုီးမတး္လ း္ရီး္ဆ္္မးုီး ေလ ာာင့္ခု္မလာေးရခ္

မ ီး မ္ မမ ုာမးုီး ထီးခ္မသီးမ္မေမနမ္မြေသာ ခု္မးခး္္ဖ္ာင့္္ ေ

ာ္္ရနး္္ႏိီးု္္ပ သု္သည္။
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မ ်ိဳး

က္မ ်ိဳးလ ္ ာ္်ိဳး္ႏရာ္အတ ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္္ ာ္်ိဳး ္မာ္္မ ်ိဳးလ သး္
Inbreeding increase over generations

(An extreme example – many parents should be used - ထာ္ရရ ်ိဳးေသ းမမး - မဘမ ်ိဳးစစ အသို်ိဳးဳံ ္စပ ရမး္)
မီးဘ္ႏိ္ာင့္္ ဗီဇ းနြဲ္ပာမလာေသာ သာမ
(မ ီး မ

း္မတကဟု သတ္မတ္သု္)

မ ီး မ

း္ (၁)

မ ီး မ

း္ (၂)

မ ီး မ

း္ (၃)

မ ီး မ

း္ (၄)

း္မ ာမ

တး္ေးာ္္္ဆ္္မအ္းာမ
မ ီး မေတာ္းပ္မႈ အုႊခ္မးီးခ္မ (r)

တး္ေးာ္္္ဆ္္မ၏
ေသနမခမမ ီး မးပ္မႈ အုႊခ္မးီးခ္မ
(F)
20

မ ်ိဳး

က္မ ်ိဳးလ ္ ာ္်ိဳး္ႏရာ္အတ ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္္ ာ္်ိဳး ္မာ္္မ ်ိဳးလ သး္
Inbreeding increase over generations

(An extreme example – many parents should be used - ထာ္ရရ ်ိဳးေသ းမမး - မဘမ ်ိဳးစစ အသို်ိဳးဳံ ္စပ ရမး္)
မီးဘ္ႏိ္ာင့္္ ဗီဇ းနြဲ္ပာမလာေသာ သာမ
(မ ီး မ

း္မတကဟု သတ္မတ္သု္)

မ ီး မ
မ ီး မ

း္ (၁)
း္ (၂)

မ ီး မ

း္ (၃)

မ ီး မ

း္ (၄)

း္မ ာမ
ေသနမခမမ ီး မးပ္္ဖး္္ဆ္္မ
းီးခ္မ (F) တန္္ မီးဘမ ာမထညမ
မ ီး မေတာ္းပ္မႈ အုႊခ္မးီးခ္မ

ထး္ဝး္းးီးု
ေပ ္္မးပ္ထာမ္ဆ္္မ ္ဖး္သု္သည္။
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ေတ ္စစပ္မမမရရေသ မ ်ိဳး က္မ ်ိဳး္ဖာ္္ သ ်ိဳးစစပ္္ ာ္်ိဳး
Crossing unrelated strains
မီးဘ္ႏိ္ာင့္္ ဗီဇ းနြဲ္ပာမလာေသာ သာမ
(မ ီး မ

း္မ ာမ

း္မတကဟု သတ္မတ္သု္)

မ ီး မ

း္ (၁)

မ ီး မ

း္ (၂)

မ ီး မ

း္ (၃)

မ ီး မ

း္ (၄)

မ ီး မ

း္ (A)

မ ီး မ

း္ (B)
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ေတ ္စစပ္မမမရရေသ မ ်ိဳး က္မ ်ိဳး္ဖာ္္ သ ်ိဳးစစပ္္ ာ္်ိဳး
Crossing unrelated strains
မီးဘ္ႏိ္ာင့္္ ဗီဇ းနြဲ္ပာမေသာ သာမ
(မ ီး မ

း္မ ာမ

း္မတကဟု သတ္မတ္သု္)

မ ီး မ

း္ (၁)

မ ီး မ

း္ (၂)

မ ီး မ

း္ (၃)

မ ီး မ

း္ (၄)

မ ီး မ

း္ (A)

မ ီး မ

း္ (B)
23

ေသစ်ိဳးးီ်ိဳးမ ်ိဳးစစပ္္ ာ္်ိဳး
Inbreeding
မ ီး မေတာ္းပ္မႈမရေ
ီး သာ မီးဘ းုညတနြဲမ ာမမ

္္မသး္လာေသာ အတီးု္္မအတာ ္မ္ာင့္္မာမေသာ

ေသနမခမမ ီး မးပ္မ ာမးုီး သာမးပ္္ဆ္္မမ ေပ း္ပနာမလာေသာ သာမ

း္မ ာမမာ ေသနမခမမ ီး မးပ္

မဟုတ္ပ သည္။

24

ေသြးနြးမ ြးစပ္ းျဖး္ရး္ ထး္ြသး္ြျ း္ြ

1

ေသြးနြးမ ြးစပ္ းျဖး္ရး္ ထး္ြသး္ြျ း္ြ
➢ င ါးေမးါးးျမ ေ ါးေရးအတြက္ သ ါးေဖ အတြက္္စခ္ါးမ ါးမမွ ထုရ္လုပ္ေသ င ါးသ ါးေပ အတြက္မ ါးရးင္
ေသးါးခနါးမ ါး္ပ္မးျဖ္္ေ္ ခ္ ခည္ါးလမ္ါး (၂) စု းျဖငင္ ေဆ င္ အတြက
း ္ႏိ
္ ုင္သည္သည္။
•

ခည္ါးလမ္ါး ၁သည္။ မ ါး္ပ္ေရးင္ါး ေရ ္္ပ္မႈ ေခည္ါးဆုါး မွေ္းျစင္ါး

•

ခည္ါးလမ္ါး ၂သည္။ ေရ ္္ပ္မႈမ မွေသ မ ါးဆအတြက္မ ါးးျဖငင္ သ ါး္ပ္းျစင္ါး

2

ေသြးနြးမ ြးစပ္းျဖး္ရး္ ထး္ြသး္ြျ း္ြ (Inbreeding control)

း ြထုတ္လုစပ္းႈ အေလြ မး္

(သဘ ဝပရ္ဝခ္ါးအတြက င္္၊ ေသးါးခနါးမ ါး္ပ္မႈ ေေးျစေေခ္၊ သ ါးေဖ အတြက္္းမ္ါး ည္ ေရုင္ါးေရ မ ါးအတြကု မသပ )

သဘ ဝးွ

းသ ြးုအေျ ျစပ

းုေဆ း္ြရရွေသ

သ ြေဖ ာ္ျ း္ြ

းမ ြး ြးမ ြ

း ြသ ြေစပ ာ္ အရည္အေသြအတာ္ သ ြေဖ ာ္း း္ြ စပတ္ဝး္ြာမး္အေျ အေး
း ြသ ြေစပ ာ္ အရည္အေသြြးႏွး့္ ဆာ္းစပ္လမာ္ရွေသ ေသြးနြးမ ြးစပ္းႈ အတုး္ြအတ
း ြေသ ြေစပ ာ္အရည္အေသြအတာ္ းမ ြး ြးမ ြ၏ သ ြေစပ ာ္စပ ြးႈးး္ြရည္

3

ေသြးနြးမ ြးစပ္းျဖး္ရး္ ထး္ြသး္ြျ း္ြ (Inbreeding control)

း ြထုတ္လုစပ္းႈ အေလြ မး္

(သဘ ဝပရ္ဝခ္ါးအတြက င္္၊ ေသးါးခနါးမ ါး္ပ္မႈ ေေးျစေေခ္၊ သ ါးေဖ အတြက္္းမ္ါး ည္ ေရုင္ါးေရ မ ါးအတြကု မသပ )

သဘ ဝးွ

းသ ြးုအေျ ျစပ

အသုြဝး္ေသ

းုေဆ း္ြရရွေသ

သ ြေဖ ာ္ျ း္ြ

းမ ြဗနဇ ေရြျ း္ြ

အလွည့္ာမးမ ြးစပ္ျ း္ြ

းမ ြး ြးမ ြ

း ြသ ြေစပ ာ္ အရည္အေသြအတာ္ သ ြေဖ ာ္း း္ြ စပတ္ဝး္ြာမး္အေျ အေး
း ြသ ြေစပ ာ္ အရည္အေသြြးႏွး့္ ဆာ္းစပ္လမာ္ရွေသ ေသြးနြးမ ြးစပ္းႈ အတုး္ြအတ
း ြေသ ြေစပ ာ္အရည္အေသြအတာ္ းမ ြး ြးမ ြ၏ သ ြေစပ ာ္စပ ြးႈးး္ြရည္

4

ေသြးနြးမ ြးစပ္းျဖး္ရး္ ထး္ြသး္ြျ း္ြ (Inbreeding control)

း ြထုတ္လုစပ္းႈ အေလြ မး္

(သဘ ဝပရ္ဝခ္ါးအတြက င္္၊ ေသးါးခနါးမ ါး္ပ္မႈ ေေးျစေေခ္၊ သ ါးေဖ အတြက္္းမ္ါး ည္ ေရုင္ါးေရ မ ါးအတြကု မသပ )

သဘ ဝးွ

းသ ြးုအေျ ျစပ

အသုြဝး္ေသ

အလွည့္ာမ

းမ ြး ြးမ ြဖလွယ္

းုေဆ း္ြရရွေသ

သ ြေဖ ာ္ျ း္ြ

းမ ြဗနဇ ေရြျ း္ြ

းမ ြးစပ္ျ း္ြ

အသုြျစပ ျ း္ြ

းမ ြး ြးမ ြ

း ြသ ြေစပ ာ္ အရည္အေသြအတာ္ သ ြေဖ ာ္း း္ြ စပတ္ဝး္ြာမး္အေျ အေး
း ြသ ြေစပ ာ္ အရည္အေသြြးႏွး့္ ဆာ္းစပ္လမာ္ရွေသ ေသြးနြးမ ြးစပ္းႈ အတုး္ြအတ
း ြေသ ြေစပ ာ္အရည္အေသြအတာ္ းမ ြး ြးမ ြ၏ သ ြေစပ ာ္စပ ြးႈးး္ြရည္

5

ေသြးနြးမ ြးစပ္းျဖး္ရး္ ထး္ြသး္ြျ း္ြ (Inbreeding control)

း ြထုတ္လုစပ္းႈ အေလြ မး္

(သဘ ဝပရ္ဝခ္ါးအတြက င္္၊ ေသးါးခနါးမ ါး္ပ္မႈ ေေးျစေေခ္၊ သ ါးေဖ အတြက္္းမ္ါး ည္ ေရုင္ါးေရ မ ါးအတြကု မသပ )

သဘ ဝးွ

းသ ြးုအေျ ျစပ

အသုြဝး္ေသ

အလွည့္ာမ

သ ြေဖ ာ္

အသုြဝး္ းမ ြဗနဇ

းုေဆ း္ြရရွေသ

သ ြေဖ ာ္ျ း္ြ

းမ ြဗနဇ ေရြျ း္ြ

းမ ြးစပ္ျ း္ြ

း း္ြးမ ြတး္

ရရွရး္ ေရြ မယ္

းမ ြး ြးမ ြ

းမ ြး ြးမ ြဖလွယ္ ထ ြေသ
အသုြျစပ ျ း္ြ

း ြသ ြေစပ ာ္ အရည္အေသြအတာ္ သ ြေဖ ာ္း း္ြ စပတ္ဝး္ြာမး္အေျ အေး
း ြသ ြေစပ ာ္ အရည္အေသြြးႏွး့္ ဆာ္းစပ္လမာ္ရွေသ ေသြးနြးမ ြးစပ္းႈ အတုး္ြအတ
း ြေသ ြေစပ ာ္အရည္အေသြအတာ္ းမ ြး ြးမ ြ၏ သ ြေစပ ာ္စပ ြးႈးး္ြရည္

းမ ြဆာ္းမ ြ
6

အသုြဝး္ းမ ြဗနဇ
ေရြ မယ္ထ ြေသ
းမ ြဆာ္းမ ြ

သ ြေဖ ာ္ း း္ြးမ ြးွ
းမ ြး ြးမ ြဖလွယ္ ျ း္ြ

အလွည့္ာမ းမ ြးစပ္ျ း္ြ

အသုြဝး္ေသ းမ ြဗနဇ
ေရြျ း္ြ

းသ ြးုအေျ ျစပ
သ ြေဖ ာ္ျ း္ြ

သဘ ဝးွ
းုေဆ း္ြရရွေသ
းမ ြး ြးမ ြ

ေသြးနြးမ ြးစပ္းျဖး္ရး္ ထး္ြသး္ြျ း္ြ (Inbreeding control)

အေတ ္အတး္ ာုး္ာမးႈရွျ း္ြ
လယ္ာူး ေဆ း္ရာ္ြးႏုးျ္ း္ြ
းမ ြဆာ္းမ ြ ေရ းစပ္ေစပ ာ္စပ ြးႈာု
ထး္ြသး္ြျ း္ြ
သ ြေစပ ာ္းမ ြတး္ ေသြးနြးမ ြးစပ္
းျဖး္ရး္ ထး္ြသး္ြျ း္ြ

7

အသုြဝး္ းမ ြဗနဇ
ေရြ မယ္ထ ြေသ
းမ ြဆာ္းမ ြ

သ ြေဖ ာ္ း း္ြးမ ြးွ
းမ ြး ြးမ ြဖလွယ္ ျ း္ြ

အလွည့္ာမ းမ ြးစပ္ျ း္ြ

အသုြဝး္ေသ းမ ြဗနဇ
ေရြျ း္ြ

းသ ြးုအေျ ျစပ
သ ြေဖ ာ္ျ း္ြ

သဘ ဝးွ
းုေဆ း္ြရရွေသ
းမ ြး ြးမ ြ

ေသြးနြးမ ြးစပ္းျဖး္ရး္ ထး္ြသး္ြျ း္ြ (Inbreeding control)

အးမ ြြးႏွး့္ စပူြေစပ း္ြရး္ းလုအစပ္ျ း္ြ
အးွတ္အသ ြးမ ြ တစပ္ဆး္ရး္
းလုအစပ္ျ း္ြ
သဘ ဝးွ ရရွေသ း ြ၏ ဗနဇာု
ဆး္ြးး္ရး္ းလုအစပ္ျ း္ြ
းမ ြဗနဇျးး့္း ြလ ရး္
ေဆ း္ရာ္ြးႏုးျ္ း္ြ

8

မ ်ိဳးဗီဇျမႇင့္ျျ င္ျ်ိဳး
(Genetic improvement)

1

မ ်ိဳးဗီဇျမႇင့္ျျ င္ျ်ိဳး
➢ သမားဆက္ ္မားတြင္ ေ ြားးျ ေ ားေတြက္ြက္ေိ္ေသမ ္က ားဗီဇ ြကၡဏမတစ္ခ္ သက္႔ ဟ္တ္
္မားစြမဆင္ားသက္ိပါင္ြမေစ စရန္ ေဆမင္ ြက္ေသမ ြ္ိ္ငစရန္ားစစ္းျ စ္သ္္။
္က ားဆက္တစ္ခ္ ွ ေ ္္ေေသြားေေကမင္ားဆ္ား ္က ားငပား ္မားက္က ေစရနမင္ ္က ားဆက္သစ္ေတြက္

➢

ကဘ ္မားေးျ စ္ ေ ြားခ္်္းျခင္ား းျ စ္သ္္။

➢ ေစရနမင္ ္က ားဆက္ေတြက္ ကဘေ ြားခ္်္ မတြင္ ေေမက္ိပေ ္္ေေသြား ္မားတြင္
ေေကမင္ားဆ္ားးျ စ္ စရန္ ြက္ေိ္ိပသ္္။
•

တက္င္ားတမာ္ကင္ေသမ ြကၡဏမ ္မား

•

ေတမ္စိ္ ႈ ြကၡဏမ ္မား

2

မ ်ိဳးဗီဇျမႇင့္ျျ င္ျ်ိဳး
➢ သမားဆက္ ္မားတြင္ ေ ြားးျ ေ ားေတြက္ြက္ေိ္ေသမ ္က ားဗီဇ ြကၡဏမတစ္ခ္ သက္႔ ဟ္တ္
္မားစြမဆင္ားသက္ိပါင္ြမေစ စရန္ ေဆမင္ ြက္ေသမ ြ္ိ္ငစရန္ားစစ္းျ စ္သ္္။
္က ားဆက္တစ္ခ္ ွ ေ ္္ေေသြားေေကမင္ားဆ္ား ္က ားငပား ္မားက္က ေစရနမင္ ္က ားဆက္သစ္ေတြက္

➢

ကဘ ္မားေးျ စ္ ေ ြားခ္်္းျခင္ား းျ စ္သ္္။

➢ ေစရနမင္ ္က ားဆက္ေတြက္ ကဘေ ြားခ္်္ မတြင္ ေေမက္ိပေ ္္ေေသြား ္မားတြင္
ေေကမင္ားဆ္ားးျ စ္ စရန္ ြက္ေိ္ိပသ္္။
•

တက္င္ားတမာ္ကင္ေသမ ြကၡဏမ ္မား

•

ေတမ္စိ္ ႈ ြကၡဏမ ္မား

အသ်ိဳးဝင္ျေသာ ဗီဇလကၡဏာက ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး
(Mass selection)

3

မ ်ိဳးဗီဇျမႇင့္ျျ င္ျ်ိဳး
➢ သမားဆက္ ္မားတြင္ ေ ြားးျ ေ ားေတြက္ြက္ေိ္ေသမ ္က ားဗီဇ ြကၡဏမတစ္ခ္ သက္႔ ဟ္တ္
္မားစြမဆင္ားသက္ိပါင္ြမေစ စရန္ ေဆမင္ ြက္ေသမ ြ္ိ္ငစရန္ားစစ္းျ စ္သ္္။
္က ားဆက္တစ္ခ္ ွ ေ ္္ေေသြားေေကမင္ားဆ္ား ္က ားငပား ္မားက္က ေစရနမင္ ္က ားဆက္သစ္ေတြက္

➢

ကဘ ္မားေးျ စ္ ေ ြားခ္်္းျခင္ား းျ စ္သ္္။

➢ ေစရနမင္ ္က ားဆက္ေတြက္ ကဘေ ြားခ္်္ မတြင္ ေေမက္ိပေ ္္ေေသြား ္မားတြင္
ေေကမင္ားဆ္ားးျ စ္ စရန္ ြက္ေိ္ိပသ္္။
•

တက္င္ားတမာ္ကင္ေသမ ြကၡဏမ ္မား

•

ေတမ္စိ္ ႈ ြကၡဏမ ္မား

အသ်ိဳးဝင္ျေသာ ဗီဇလကၡဏာက ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး
(Mass selection)
မသာ်ိဳးစ အေျ ျျ မ ်ိဳးစျ္ျျ င္ျ်ိဳး
(႐ႈျ္ျေထ်ိဳးသသ္ျ္၊ ကန္ျက မႈမ ာ်ိဳးသသ္ျ)
4

မ ်ိဳးဗီဇျမႇင့္ျျ င္ျ်ိဳး
•

ေဆမင္ ြက္ြ္က္ ွကေသမ သမားဆက္ေတြင္ား ထိ္ေဆမင္ား ဗီဇ ္က ားကြြဲ ္မား ေိ္မက္ိ္က္ စရန္
ြက္ေိ္သ္္။

•

သီားးျခမား ွကေစရနေသမ ေစ္ေတြင္ား ္က ားေတမ္စိ္ ႈ စရနီားစိ္းျခင္ားသ္္ ဗီဇ ္က ားကြြဲ ္မား ထိ္ေဆမင္ား ႈ
စရနက ့္ိပားးျခင္ားက္က ေ မ္းျိသ္္။

ကနဦ်ိဳးမ ်ိဳးဆက္ျ
(နီ်ိဳးကျ္ျေော္ျစျ္ျေသာ ေကာင္ျေရနသ္ျ်ိဳးသသ္ျ)

ေနာက္ျျင္ျ်ိဳးမ ်ိဳးဆက္ျ
(နီ်ိဳးကျ္ျေော္ျစျ္ျေသာ ေကာင္ျေရနသ္ျ်ိဳးသသ္ျ)

1/4
0

3/4
0

1/4

1/4
0

ျ မ္ျ်ိဳးမ ေော္ျစျ္ျမႈ = 1/8
•

ေသြားစရနီား ္က ားစိ္ ႈ
ေ မ္ေဆမင္သ္္။

1/2

3/4

1/2

1/2
3/4

ျ မ္ျ်ိဳးမ ေော္ျစျ္ျမႈမႈ = 5/8

ွက စရန္ ္က ားငပား ္မားကက္ ထကစရန္ားသက ္ားးျခင္ားသ္္ ထိ္ေဆမင္ားဗီဇ ္မား ေိ္မက္ိ္က္ စရန္

5

အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)
မဘဗီဇႏင့္ျ ကြဲျျာ်ိဳး
သာ်ိဳးဆက္ျမ ာ်ိဳး (၃ ႏစ္ျသာ်ိဳးအထက္ျ)

၀-၁
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၁-၂
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၂-၃
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၄-၅
ႏစ္ျသာ်ိဳး

စီ်ိဳးျာ်ိဳးျဖစ္ျ မ ်ိဳးျာ်ိဳးျ င္ျ်ိဳး
အသက္ျင်္ျ မ ်ိဳးေကာင္ျဦ်ိဳးစာ်ိဳးေျ်ိဳး
မဘဗီဇႏင့္ျ ကြဲျျာ်ိဳး
သာ်ိဳးဆက္ျ/ အျ ာ်ိဳးမ ်ိဳးဆက္ျ

ျထမႏစ္ျ

ျျ စကန္ျ

၃-၄
ႏစ္ျသာ်ိဳး

အသာ်ိဳးေ်ိဳး
ေမ်ိဳးကန္ျ

မ ်ိဳးင ်ိဳးကန္ျ

မ ်ိဳးဆက္ျမ ာ်ိဳး
သာ်ိဳးေဖာက္ျျ င္ျ်ိဳး

ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး
6

အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)
မဘဗီဇႏင့္ျ ကြဲျျာ်ိဳး
သာ်ိဳးဆက္ျမ ာ်ိဳး (၃ ႏစ္ျသာ်ိဳးအထက္ျ)

၀-၁
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၁-၂
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၂-၃
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၃-၄
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၄-၅
ႏစ္ျသာ်ိဳး

စီ်ိဳးျာ်ိဳးျဖစ္ျ မ ်ိဳးျာ်ိဳးျ င္ျ်ိဳး
အသက္ျင်္ျ မ ်ိဳးေကာင္ျဦ်ိဳးစာ်ိဳးေျ်ိဳး

ျထမႏစ္ျ

မဘဗီဇႏင့္ျ ကြဲျျာ်ိဳး
သာ်ိဳးဆက္ျ/ အျ ာ်ိဳးမ ်ိဳးဆက္ျ

ဒေ်ႏစ္ျ

မဘဗီဇႏင့္ျ ကြဲျျာ်ိဳး
သာ်ိဳးဆက္ျ/ အျ ာ်ိဳးမ ်ိဳးဆက္ျ

ျျ စကန္ျ

အသာ်ိဳးေ်ိဳး
ေမ်ိဳးကန္ျ

မ ်ိဳးင ်ိဳးကန္ျ

မ ်ိဳးဆက္ျမ ာ်ိဳး
သာ်ိဳးေဖာက္ျျ င္ျ်ိဳး

ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး
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အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)
မဘဗီဇႏင့္ျ ကြဲျျာ်ိဳး
သာ်ိဳးဆက္ျမ ာ်ိဳး (၃ ႏစ္ျသာ်ိဳးအထက္ျ)

၀-၁
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၁-၂
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၂-၃
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၃-၄
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၄-၅
ႏစ္ျသာ်ိဳး

စီ်ိဳးျာ်ိဳးျဖစ္ျ မ ်ိဳးျာ်ိဳးျ င္ျ်ိဳး
အသက္ျင်္ျ မ ်ိဳးေကာင္ျဦ်ိဳးစာ်ိဳးေျ်ိဳး

ျထမႏစ္ျ

မဘဗီဇႏင့္ျ ကြဲျျာ်ိဳး
သာ်ိဳးဆက္ျ/ အျ ာ်ိဳးမ ်ိဳးဆက္ျ

ဒေ်ႏစ္ျ

-။-

ေေ်ႏစ္ျ

ျျ စကန္ျ

အသာ်ိဳးေ်ိဳး
ေမ်ိဳးကန္ျ

မ ်ိဳးင ်ိဳးကန္ျ

မ ်ိဳးဆက္ျမ ာ်ိဳး
သာ်ိဳးေဖာက္ျျ င္ျ်ိဳး

ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး
8

အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)
မဘဗီဇႏင့္ျ ကြဲျျာ်ိဳး
သာ်ိဳးဆက္ျမ ာ်ိဳး (၃ ႏစ္ျသာ်ိဳးအထက္ျ)

၀-၁
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၁-၂
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၂-၃
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၃-၄
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၄-၅
ႏစ္ျသာ်ိဳး

စီ်ိဳးျာ်ိဳးျဖစ္ျ မ ်ိဳးျာ်ိဳးျ င္ျ်ိဳး
အသက္ျင်္ျ မ ်ိဳးေကာင္ျဦ်ိဳးစာ်ိဳးေျ်ိဳး

ျထမႏစ္ျ

မဘဗီဇႏင့္ျ ကြဲျျာ်ိဳး
သာ်ိဳးဆက္ျ/ အျ ာ်ိဳးမ ်ိဳးဆက္ျ

ဒေ်ႏစ္ျ

မဘဗီဇႏင့္ျ ကြဲျျာ်ိဳး
သာ်ိဳးဆက္ျ/ အျ ာ်ိဳးမ ်ိဳးဆက္ျ

ေေ်ႏစ္ျ

စေထႏစ္ျ

ျျ စကန္ျ

အသာ်ိဳးေ်ိဳး
ေမ်ိဳးကန္ျ

မ ်ိဳးင ်ိဳးကန္ျ

မ ်ိဳးဆက္ျမ ာ်ိဳး
သာ်ိဳးေဖာက္ျျ င္ျ်ိဳး

ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး
9

အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)
မဘဗီဇႏင့္ျ ကြဲျျာ်ိဳး
သာ်ိဳးဆက္ျမ ာ်ိဳး (၃ ႏစ္ျသာ်ိဳးအထက္ျ)

၀-၁
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၁-၂
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၂-၃
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၃-၄
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၄-၅
ႏစ္ျသာ်ိဳး

စီ်ိဳးျာ်ိဳးျဖစ္ျ မ ်ိဳးျာ်ိဳးျ င္ျ်ိဳး
အသက္ျင်္ျ မ ်ိဳးေကာင္ျဦ်ိဳးစာ်ိဳးေျ်ိဳး

ျထမႏစ္ျ

မဘဗီဇႏင့္ျ ကြဲျျာ်ိဳး
သာ်ိဳးဆက္ျ/ အျ ာ်ိဳးမ ်ိဳးဆက္ျ

ဒေ်ႏစ္ျ

မဘဗီဇႏင့္ျ ကြဲျျာ်ိဳး
သာ်ိဳးဆက္ျ/ အျ ာ်ိဳးမ ်ိဳးဆက္ျ

ေေ်ႏစ္ျ

စေထႏစ္ျ
ျဥၥမႏစ္ျ
ျျ စကန္ျ

အသာ်ိဳးေ်ိဳး
ေမ်ိဳးကန္ျ

မ ်ိဳးင ်ိဳးကန္ျ

မ ်ိဳးဆက္ျမ ာ်ိဳး
သာ်ိဳးေဖာက္ျျ င္ျ်ိဳး

ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး
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အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)
မဘဗီဇႏင့္ျ ကြဲျျာ်ိဳး
သာ်ိဳးဆက္ျမ ာ်ိဳး (၃ ႏစ္ျသာ်ိဳးအထက္ျ)

၀-၁
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၁-၂
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၂-၃
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၃-၄
ႏစ္ျသာ်ိဳး

၄-၅
ႏစ္ျသာ်ိဳး

စီ်ိဳးျာ်ိဳးျဖစ္ျ မ ်ိဳးျာ်ိဳးျ င္ျ်ိဳး
အသက္ျင်္ျ မ ်ိဳးေကာင္ျဦ်ိဳးစာ်ိဳးေျ်ိဳး
မဘဗီဇႏင့္ျ ကြဲျျာ်ိဳး
သာ်ိဳးဆက္ျ/ အျ ာ်ိဳးမ ်ိဳးဆက္ျ

ျထမႏစ္ျ

မဘဗီဇႏင့္ျ ကြဲျျာ်ိဳး
သာ်ိဳးဆက္ျ/ အျ ာ်ိဳးမ ်ိဳးဆက္ျ

ဒေ်ႏစ္ျ

AxA

ေေ်ႏစ္ျ

AxA

စေထႏစ္ျ

AxA

ျဥၥမႏစ္ျ

AxA

ဆဌမႏစ္ျ
ျျ စကန္ျ

အသာ်ိဳးေ်ိဳး
ေမ်ိဳးကန္ျ

မ ်ိဳးင ်ိဳးကန္ျ

မ ်ိဳးဆက္ျမ ာ်ိဳး
သာ်ိဳးေဖာက္ျျ င္ျ်ိဳး

ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး
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အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)

ထေ္ျလျ္ျမႈ ကန္ျ န္ျ

္က ားဗီဇ ေ ္္ေေသြားကက္ ္က ားိြမားသမားေိပက္ေ ္္ေခ္င္ားာွင့္ တက္က႐ို
္ က
က္ ္ေခ္က ားက္သ္္ဟ္ ်ူဆထမားသ္္။

ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ င ်ိဳးကန္ျျေ္ျဝန္ျ်ိဳးက င္ျအေျ အေန
12

အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)

ထေ္ျလျ္ျမႈ ကန္ျ န္ျ

္က ားဗီဇ ေ ္္ေေသြားကက္ ္က ားိြမားသမားေိပက္ေ ္္ေခ္င္ားာွင့္ တက္က႐ို
္ က
က္ ္ေခ္က ားက္သ္္ဟ္ ်ူဆထမားသ္္။

ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ င ်ိဳးကန္ျျေ္ျဝန္ျ်ိဳးက င္ျအေျ အေန

ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ င ်ိဳးသာ်ိဳးေဖာက္ျစ န္ျ်ိဳး၏ ျေ္ျဝန္ျ်ိဳးက င္ျအေျ အေန

13

အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)

ထေ္ျလျ္ျမႈ ကန္ျ န္ျ

္က ားဗီဇ ေ ္္ေေသြားကက္ ္က ားိြမားသမားေိပက္ေ ္္ေခ္င္ားာွင့္ တက္က႐ို
္ က
က္ ္ေခ္က ားက္သ္္ဟ္ ်ူဆထမားသ္္။

ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ င ်ိဳးကန္ျျေ္ျဝန္ျ်ိဳးက င္ျအေျ အေန
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ င ်ိဳးသာ်ိဳးေဖာက္ျစ န္ျ်ိဳး၏ ျေ္ျဝန္ျ်ိဳးက င္ျအေျ အေန
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ ေသ်ိဳးနီ်ိဳးမ ်ိဳးစျ္ျမႈ အေင္ျ်ိဳးအော
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အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)

ထေ္ျလျ္ျမႈ ကန္ျ န္ျ

္က ားဗီဇ ေ ္္ေေသြားကက္ ္က ားိြမားသမားေိပက္ေ ္္ေခ္င္ားာွင့္ တက္က႐ို
္ က
က္ ္ေခ္က ားက္သ္္ဟ္ ်ူဆထမားသ္္။

ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ င ်ိဳးကန္ျျေ္ျဝန္ျ်ိဳးက င္ျအေျ အေန
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ င ်ိဳးသာ်ိဳးေဖာက္ျစ န္ျ်ိဳး၏ ျေ္ျဝန္ျ်ိဳးက င္ျအေျ အေန
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ ေသ်ိဳးနီ်ိဳးမ ်ိဳးစျ္ျမႈ အေင္ျ်ိဳးအော
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ မ ်ိဳးျာ်ိဳးသာ်ိဳးေျ က္ျအရသ္ျအ င္ျ်ိဳး
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အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)

ထေ္ျလျ္ျမႈ ကန္ျ န္ျ

္က ားဗီဇ ေ ္္ေေသြားကက္ ္က ားိြမားသမားေိပက္ေ ္္ေခ္င္ားာွင့္ တက္က႐ို
္ က
က္ ္ေခ္က ားက္သ္္ဟ္ ်ူဆထမားသ္္။

ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ င ်ိဳးကန္ျျေ္ျဝန္ျ်ိဳးက င္ျအေျ အေန
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ င ်ိဳးသာ်ိဳးေဖာက္ျစ န္ျ်ိဳး၏ ျေ္ျဝန္ျ်ိဳးက င္ျအေျ အေန
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ ေသ်ိဳးနီ်ိဳးမ ်ိဳးစျ္ျမႈ အေင္ျ်ိဳးအော
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ မ ်ိဳးျာ်ိဳးသာ်ိဳးေျ က္ျအရသ္ျအ င္ျ်ိဳး
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အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)

ထေ္ျလျ္ျမႈ ကန္ျ န္ျ

္က ားဗီဇ ေ ္္ေေသြားကက္ ္က ားိြမားသမားေိပက္ေ ္္ေခ္င္ားာွင့္ တက္က႐ို
္ က
က္ ္ေခ္က ားက္သ္္ဟ္ ်ူဆထမားသ္္။

ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ င ်ိဳးကန္ျျေ္ျဝန္ျ်ိဳးက င္ျအေျ အေန
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ င ်ိဳးသာ်ိဳးေဖာက္ျစ န္ျ်ိဳး၏ ျေ္ျဝန္ျ်ိဳးက င္ျအေျ အေန
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ ေသ်ိဳးနီ်ိဳးမ ်ိဳးစျ္ျမႈ အေင္ျ်ိဳးအော
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ မ ်ိဳးျာ်ိဳးသာ်ိဳးေျ က္ျအရသ္ျအ င္ျ်ိဳး
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အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)

ထေ္ျလျ္ျမႈ ကန္ျ န္ျ

္က ားဗီဇ ေ ္္ေေသြားကက္ ္က ားိြမားသမားေိပက္ေ ္္ေခ္င္ားာွင့္ တက္က႐ို
္ က
က္ ္ေခ္က ားက္သ္္ဟ္ ်ူဆထမားသ္္။

ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ င ်ိဳးကန္ျျေ္ျဝန္ျ်ိဳးက င္ျအေျ အေန
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ င ်ိဳးသာ်ိဳးေဖာက္ျစ န္ျ်ိဳး၏ ျေ္ျဝန္ျ်ိဳးက င္ျအေျ အေန
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ ေသ်ိဳးနီ်ိဳးမ ်ိဳးစျ္ျမႈ အေင္ျ်ိဳးအော
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ မ ်ိဳးျာ်ိဳးသာ်ိဳးေျ က္ျအရသ္ျအ င္ျ်ိဳး
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အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)

ထေ္ျလျ္ျမႈ ကန္ျ န္ျ

္က ားဗီဇ ေ ္္ေေသြားကက္ ္က ားိြမားသမားေိပက္ေ ္္ေခ္င္ားာွင့္ တက္က႐ို
္ က
က္ ္ေခ္က ားက္သ္္ဟ္ ်ူဆထမားသ္္။

ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ င ်ိဳးကန္ျျေ္ျဝန္ျ်ိဳးက င္ျအေျ အေန
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ င ်ိဳးသာ်ိဳးေဖာက္ျစ န္ျ်ိဳး၏ ျေ္ျဝန္ျ်ိဳးက င္ျအေျ အေန
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ ေသ်ိဳးနီ်ိဳးမ ်ိဳးစျ္ျမႈ အေင္ျ်ိဳးအော
ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ မ ်ိဳးျာ်ိဳးသာ်ိဳးေျ က္ျအရသ္ျအ င္ျ်ိဳး
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အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)

ထေ္ျလျ္ျမႈ ကန္ျ န္ျ

္က ားဗီဇ ေ ္္ေေသြားကက္ ္က ားိြမားသမားေိပက္ေ ္္ေခ္င္ားာွင့္ တက္က႐ို
္ က
က္ ္ေခ္က ားက္သ္္ဟ္ ်ူဆထမားသ္္။

ထေ္ျလျ္ျမႈအဆင့္ျအေန္ျ်ိဳး

5

1

3

4

2

မ ်ိဳးျာ်ိဳးသာ်ိဳးေျ က္ျ အရသ္ျ

4

1

5

3

2

အ င္ျ်ိဳး အဆင့္ျအေန္ျ်ိဳး
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အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)

ထေ္ျလျ္ျမႈ ကန္ျ န္ျ

္က ားဗီဇ ေ ္္ေေသြားကက္ ္က ားိြမားသမားေိပက္ေ ္္ေခ္င္ားာွင့္ တက္က႐ို
္ က
က္ ္ေခ္က ားက္သ္္ဟ္ ်ူဆထမားသ္္။

ထေ္ျလျ္ျမႈအဆင့္ျအေန္ျ်ိဳး
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မ ်ိဳးျာ်ိဳးသာ်ိဳးေျ က္ျ အရသ္ျ
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အ င္ျ်ိဳး အဆင့္ျအေန္ျ်ိဳး

ထေ္ျလျ္ျမႈအေက္ျ အေရ်ိဳးျ ေသာ မ ်ိဳးျာ်ိဳးသာ်ိဳးေျ က္ျအရသ္ျအ င္ျ်ိဳး
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အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)
•

ေသ္ားါင္ေသမ ဗီဇြကၡဏမ ္မားက္က ေ ြားခ္်္ မတြင္ ိ္ ္ား ွ္ေတမ္စိ္ ႈ းျ င့္ မားြမးျခင္ားကက္
ထကစရန္ားသက ္ား စရန္ခက္ခြဲသ္္။

•

ဤသက္႔ိ္ ္ား ွ္ ေတမ္စိ္ ႈ းျ င့္ မားြမေသမ သက္ေ မက္းျခင္ား ေြ္မ့စရန္္ားေစ စရန္ စစရနစ္တက္
စီစစ္ေဆမင္ ြက္ာ္ကင္သ္္။

ကနဦ်ိဳးမ ်ိဳးဆက္ျ
(နီ်ိဳးကျ္ျေော္ျစျ္ျေသာ ေကာင္ျေရနသ္ျ်ိဳးသသ္ျ)

ေနာက္ျျင္ျ်ိဳးမ ်ိဳးဆက္ျ
(နီ်ိဳးကျ္ျေော္ျစျ္ျေသာ ေကာင္ျေရနသ္ျ်ိဳးသသ္ျ)

1/4
0

3/4
0

1/4

1/2
1/4

0
ျ မ္ျ်ိဳးမ ေော္ျစျ္ျမႈ = 1/8

3/4

1/2

1/2
3/4

ျ မ္ျ်ိဳးမ ေော္ျစျ္ျမႈမႈ = 5/8
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အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)
ကဘ ာွင့္ ဗီဇ ကြြဲြမေသမ သမားဆက္ ္မား ေ ြားခ္်္းျခင္ား (Selecting founders)
(ိ္ ္ား ွ္ေတမ္စိ္ ႈ ေြ္မ့စရန္္ားေစ စရန္ ေဆမင္ ြက္းျခင္ား)
ကဘ ာွင့္ ဗီဇ ကြြဲြမေသမ သမားဆက္ ္မား (founder) ္မားေၾကမား ္က ားဗီဇေတမ္စိ္ ႈ

➢

ွကေစ စရန္

➢ Founder ေထီား ၅၀ ာွင့္ ေ ၅၀ ေေမက္ စရန္္ား စ္ေဆမင္ား စရန္
➢ သဘမါ ွ Founder ္မား စ္ေဆမင္ားးျခင္ား
•
•

က္်္းျိစရန္႔ေသမ သဘမါေ းျိင္ ွကႀကီား မားေသမေ္ိ္စ္ ွ စ္ေဆမင္ား စရန္
္က ားေေမင္္ိီားေသမ ငပားစ ္မား စ္ေဆမင္ားိပက ေ္ိ္စ္းျ င့္ ္က ားိြမားေသမေစရန မ ွ
သမားေိပက္ခ္ကစရန္ေးျ င့္ဆ္ား ကမြတြင္ ေဆမင္ ြက္ စရန္

•

ဇီါြ္းျခ ေ ားကက္ ဂ ္စက္က္ စရန္
23

အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)
မဘအသစ္ျ သာ်ိဳးေဖာက္ျျ င္ျ်ိဳး (Spawning new broodstock)
(ျ မ္ျ်ိဳးမ ေော္ျစျ္ျမႈ ေလ ာ့နသ္ျ်ိဳးေစရန္ျ ေဆာင္ျရက္ျျ င္ျ်ိဳး)
➢ ေနာက္ျမ ်ိဳးဆက္ျအေက္ျ မဘမ ာ်ိဳးရႏင္ျသေရရြ႕ စေဆာင္ျ်ိဳးျ င္ျ်ိဳး
(ဥျမာ ေရေလာင္ျေမ ၅၀ မ အထီ်ိဳး ၅၀ စေဆာင္ျ်ိဳးျ င္ျ်ိဳး)
➢ ေမာင္ျႏမ အရင္ျ်ိဳး အေရအေက္ျ မ ာ်ိဳးစာ စေဆာင္ျ်ိဳး ျီ်ိဳး မဘမ ာ်ိဳးအျဖစ္ျ အသ်ိဳးျျ ျ င္ျ်ိဳး
➢ ေႏာင္ျမ ်ိဳးဆက္ျမ သာ်ိဳးေျ က္ျမႈ အရသ္ျအေသ်ိဳးသသ္ျ မဘမ ာ်ိဳး၏ အရသ္ျအေသ်ိဳးအေင္ျ်ိဳးရေစရန္ျ
သေဘာထာ်ိဳးျ င္ျ်ိဳး
➢ မဘမ ာ်ိဳး၏မ ်ိဳးဗီဇ ဆင္ျ်ိဳးသက္ျျ င္ျ်ိဳးက ေသ ာမသႏင္ျေသာေ ကာင့္ျ ျဖစ္ျႏင္ျျ က အျ္ျစလက္ျ
သာ်ိဳးေဖာက္ျျ င္ျ်ိဳးက ေရာင္ျလြဲရန္ျ (ဥျမာ ေရေ္ျနသ္ျ်ိဳးျဖင့္ျ ေလာင္ျကန္ျေင္ျ သာ်ိဳးေဖာက္ျျ င္ျ်ိဳး)
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အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)
မဘအသစ္ျ သာ်ိဳးေဖာက္ျျ င္ျ်ိဳး (Spawning new broodstock)
(ျ မ္ျ်ိဳးမ ေော္ျစျ္ျမႈ ေလ ာ့နသ္ျ်ိဳးေစရန္ျ ေဆာင္ျရက္ျျ င္ျ်ိဳး)
➢ သေဘာအာ်ိဳးျဖင့္ျ အထီ်ိဳးေစ္ျေကာင္ျ ႏင့္ျ အမေစ္ျေကာင္ျျ င္ျ်ိဳးစီမ ေျ က္ျျာ်ိဳးလာေသာ ေမာင္ျႏမ
အရင္ျ်ိဳးမ ာ်ိဳးက ေအာက္ျျ အေင္ျ်ိဳး သီ်ိဳးျ ာ်ိဳးေမ်ိဳးျမ ထာ်ိဳးႏင္ျသသ္ျ။
၁ ္၊ ေဆ်ိဳးထ်ိဳးသာ်ိဳးေဖာက္ျနသ္ျ်ိဳးျဖင့္ျ အထီ်ိဳးေစ္ျေကာင္ျျ င္ျ်ိဳးစီ၏ မ ်ိဳးရသ္ျက သႇစ္ျ်ူျ ။
၂ ္၊ အထီ်ိဳးေစ္ျေကာင္ျစီမ မ ်ိဳးရသ္ျက ျမာဏေူစေဆာင္ျ်ိဳးျ - ျေသာမ ်ိဳးရသ္ျမ ာ်ိဳးက
မ ်ိဳးဆက္ျမေူေသာ အမႏင့္ျ သာ်ိဳးစျ္ျ ျီ်ိဳး သာ်ိဳးေျ က္ျျျ လျ္ျႏင္ျျ သသ္ျ။
၃ ္၊ မ ်ိဳးရသ္ျမ ာ်ိဳးက milt-extenders ေင္ျထသ့္ျ ျီ်ိဳး ကာလေအေင္ျ်ိဳး အသ်ိဳးျျ ရန္ျ သမ္ျ်ိဳးထာ်ိဳးျ ။
၄ ္၊ အထီ်ိဳးအာ်ိဳးလ်ိဳး၏မ ်ိဳးရသ္ျမ ာ်ိဳးက ေရာေႏာေျ င္ျ်ိဳးစျ္ျျ ။
၅ ္၊ ေဆ်ိဳးထ်ိဳးသာ်ိဳးေဖာက္ျနသ္ျ်ိဳးျဖင့္ျ အမ သာ်ိဳးဥမ ာ်ိဳးက သႇစ္ျ်ူျ ။
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အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)
မဘအသစ္ျ သာ်ိဳးေဖာက္ျျ င္ျ်ိဳး (Spawning new broodstock)
(ျ မ္ျ်ိဳးမ ေော္ျစျ္ျမႈ ေလ ာ့နသ္ျ်ိဳးေစရန္ျ ေဆာင္ျရက္ျျ င္ျ်ိဳး)
၆ ္၊ အမေစ္ျေကာင္ျစီမ မ ်ိဳးဥမ ာ်ိဳးက ျမာဏေူ စေဆာင္ျ်ိဳးျ - ျေသာမ ်ိဳးဥမ ာ်ိဳးက
မ ်ိဳးဆက္ျမေူေသာ အထီ်ိဳးႏင့္ျ သာ်ိဳးစျ္ျ ျီ်ိဳး သာ်ိဳးေျ က္ျထေ္ျလျ္ျႏင္ျျ သသ္ျ။
၇ ္၊ အမေစ္ျေကာင္ျစီမ မ ်ိဳးဥမ ာ်ိဳးက ေရာေႏာေျ င္ျ်ိဳးစျ္ျထာ်ိဳးေသာ အထီ်ိဳးမ ်ိဳးရသ္ျႏင့္ျ ျမာဏေူ
သီ်ိဳးျ ာ်ိဳးသာ်ိဳးစျ္ျျ ။
၈ ္၊ မ ်ိဳးေအာင္ျ ျီ်ိဳးေသာ မ ်ိဳးဥမ ာ်ိဳးက ေရာေႏာထာ်ိဳးျ ။ သာ်ိဳးေျ က္ျမ ာ်ိဳးက သမာ႐်ိဳးက
နသ္ျ်ိဳးအေင္ျ်ိဳး ျျ စျ ။

26

အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)
အသာ်ိဳးေ်ိဳးေမ်ိဳးျမ ျ င္ျ်ိဳး (Grow out)
(ျ မ္ျ်ိဳးမ ေော္ျစျ္ျမႈ ေလ ာ့နသ္ျ်ိဳးေစရန္ျ ေဆာင္ျရက္ျျ င္ျ်ိဳး)
•

မဘေစ္ျစစီမ သာ်ိဳးဆက္ျ (၂၅) ေကာင္ျေအာက္ျမနသ္ျ်ိဳးက အသာ်ိဳးေ်ိဳးကန္ျေင္ျ ေမ်ိဳးျမ ျ ။

•

ေရရသ္ျအေက္ျ လအျ္ျမသ္ျ့ မ ်ိဳးင ်ိဳးအေရအေက္ျက

င့္ျ န္ျ ျီ်ိဳးအသာ်ိဳးေ်ိဳးကန္ျေင္ျ

အေကာင္ျႀကီ်ိဳးျဖစ္ျလာရန္ျ ေမ်ိဳးျမ ရမသ့္ျေကာင္ျေရက ဆ်ိဳးျဖေ္ျျ ။
•

ေျ က္ျျာ်ိဳး န္ျ မေူေသာသာ်ိဳးဆက္ျမ ာ်ိဳးက မ ်ိဳးင ်ိဳးေရ်ိဳး ်္ျသသ့္ျ အ န္ျအထ သီ်ိဳးျ ာ်ိဳး
ေမ်ိဳးထာ်ိဳးရမသ္ျ။

•

ေျ က္ျျာ်ိဳး န္ျမေူေသာ သာ်ိဳးဆက္ျမ ာ်ိဳးက သီ်ိဳးျ ာ်ိဳး ေမ်ိဳးထာ်ိဳးျ င္ျ်ိဳးမရျ က မ ်ိဳးင ်ိဳးေရ်ိဳး ်္ျရာေင္ျ
အရသ္ျအေသ်ိဳးကြဲျျာ်ိဳးမႈမ ာ်ိဳးႏင့္ျ က ေေရြ႕လာေသာအ

ထကြဲ့သုျဖစ္ျျ င္ျ်ိဳးမာ မ ်ိဳးဗီဇ သုမဟေ္ျ

သက္ျေမ္ျ်ိဳးကာျ ာ်ိဳးျ င္ျ်ိဳးေ ကာင့္ျ ျဖစ္ျသသ္ျက ြဲျ ာ်ိဳးႏင္ျမသ္ျမဟေ္ျျ ။
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အသ်ိဳးက မ ်ိဳးဗီဇ ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Mass selection)
ေရ်ိဳး ်္ျျ င္ျ်ိဳး (Selection)
(ျ မ္ျ်ိဳးမ ေော္ျစျ္ျမႈ ေလ ာ့နသ္ျ်ိဳးေစရန္ျ ေဆာင္ျရက္ျျ င္ျ်ိဳး)
•

ႀကီ်ိဳးထာ်ိဳးမႈေကာင္ျ်ိဳး ျီ်ိဳး က န္ျ်ိဳးမာသန္ျစမ္ျ်ိဳးေသာ င ်ိဳးမ ာ်ိဳးက မ ်ိဳးင ်ိဳး (မဘ) အျဖစ္ျေရ်ိဳး ်္ျျ ။
ထုအျျင္ျ အျ ာ်ိဳးဗီဇလကၡဏာမ ာ်ိဳး (trait) ကလသ္ျ်ိဳး ေရ်ိဳး ်္ျျ ။ (ဥျမာ - င ်ိဳးျစ္၊
အေရာင္ျအေသ်ိဳး)

•

သုရာေင္ျ ဗီဇလကၡဏာမ ာ်ိဳးစာက ေရ်ိဳး ်္ျျ က ေစ္ျေနရာေင္ျ မ ်ိဳးဗီဇျမႇင့္ျျ င္ျ်ိဳးအာ်ိဳးနသ္ျ်ိဳးမသ္ျ
ျဖစ္ျသသ္ျ။

•

အေကာင္ျ်ိဳးဆ်ိဳးင ်ိဳးက မ ်ိဳးင ်ိဳးအျဖစ္ျေရ်ိဳး ်္ျ ျီ်ိဳး သီ်ိဳးျ ာ်ိဳးေမ်ိဳးျမ ထာ်ိဳးရမသ္ျ။ အေျမာက္ျအျမာ်ိဳး
ထေ္ျလျ္ျႏင္ျရန္ျအေက္ျလသ္ျ်ိဳး မ ်ိဳးင ်ိဳးမ ာ်ိဳးစာ ေမ်ိဳးထာ်ိဳးရမသ္ျ။
28

ေသြးနြးမ ြးစပ္ းျဖး္ရး္ လက္ေတြးနးမံခး္္ခြျခင္ြ
(Practical management of Inbreeding)

1

ေသြးနြးမ ြးစပ္ျခင္ြးျဖး္ရး္ လက္ေတြးနးမံခး္္ခြျခင္ြ
အေျခခခအေေၾကာင္အးကရာက္ၾးကုိ ောခာကာစကာကုိးရကုိိၿပ္ လၾငေတစြလၿ
း ္ႏု
င းကုိာငာိငရာက္ၾးကုိ ေဆကာငးစၾငၿပါ။
၁ါ။ ေဆစရာကုိ ္ေတကငာၿငောက ရကုိဘရရ ေၿပၾငၿစက္ၿပၾ ောစ္းပ္ရာကုိ ္ာၿငရႈ အတကုိးာင္အတကျရာမငရက္ာိငါ။
၂ါ။ ေဆစရာကုိ ္ဆၾငအးၿငားတာငခးအတစာင္ ေတကငာၿငရႈအတးကုိာင္အတကာိင ရာကုိ ္ဆၾငရာက္လကျခာင္္ႏုရာမငအိပ
ျရာမငရက္လကာိငါ။

၃ါ။ ောစ္းပ္ရာကုိ ္ာၿငရႈ ျရာမငရက္ောက ရာကုိ ္ဆၾငအးၿငား တာငခးာပရရ ဆာင္ာၾငလကောက ရကုိဘရရ ေၿပၾငၿစက္ောက
ာက္ာရပ္ာိင ောစ္းပ္ရာကုိ ္ာၿငျခာင္ရးရကုိၿပါ။
၄ါ။ ရာကုိ ္ဆၾငတာငခးာပရရ အေၾကာင္ဆးခ္ေးစ္ခာခငယက္ောက လၾငေးစ္ာစငရာက္ၾကုိး ေးကၾငရာကုိ ္ဆၾငအတစၾင
ရကုိဘရာက္အျဖာင အားခ္ျၿ ျခာင္ျဖာမင ရာကုိ ္ဗပဇျရႇာငမေၿ္ျခာင္ ျဖာငာိငါ။
၅ါ။ ာက္ေဖကၾငာခးင္ရာက္ာကုိးို႔ ာပ္ရာက္ာခငခူၿကုိးို႔ေဆကာငးကတစာင ဇပဝလးချခ ခေး္ ယကုိၿပ္္ႏုကုိးာငရႈၾးကုိ စပ္ာက္ေၿ္
ယိမငာစာင္ာစင္ာက္းရိငါ။

2

ေသြးနြးမ ြးစပ္ျခင္ြးျဖး္ရး္ လက္ေတြးနးမံခး္္ခြျခင္ြ
ကမယ္ျစပး္္းြစပပြေစပါင္ြေ

ြင္ရက္ရး္ းလိုအစပ္စပါ

အေျခခခအေေၾကာင္အးကရာက္ၾးကုိ ောခာကာစကာကုိးရကုိိၿပ္ လၾငေတစြလၿ
း ္ႏု
င းကုိာငာိငရာက္ၾးကုိ ေဆကာငးစၾငၿပါ။
ေဆကာငးစၾင္ႏုးကုိာေ
င ာကးိင္လရင္ရာက္
• ာဘကဝေးျၿာငရရ ရာကုိ ္ာပ္ရာက္ျဖာမင ၿးခရရးင လဲလရခငာက္ေဖပၾငၿပါ။
• ရာကုိ ္ာပ္ရာက္ လဲလရခင အားခ္ျၿ ၿပါ။
• ဆာင္ာၾငေၿပၾငၿစက္ရႈလရင္ေေၾကာင္ ရတူောက ရာကုိ ္ဆၾငရာက္ၾးကုိ ယကုိးင္ာကုိရင္ေရစ္ျရြၿပါ။

3

ေသြးနြးမ ြးစပ္ျခင္ြးျဖး္ရး္ လက္ေတြးနးမံခး္္ခြျခင္ြ
ကမယ္ျစပး္္းြစပပြေစပါင္ြေ

ြင္ရက္ရး္ းလိုအစပ္စပါ

အေျခခခအေေၾကာင္အးကရာက္ၾးကုိ ောခာကာစကာကုိးရကုိိၿပ္ လၾငေတစြလၿ
း ္ႏု
င းကုိာငာိငရာက္ၾးကုိ ေဆကာငးစၾငၿပါ။
ေဆကာငးစၾင္ႏုးကုိာေ
င ာကးိင္လရင္ရာက္
• ာဘကဝေးျၿာငရရ ရာကုိ ္ာပ္ရာက္ျဖာမင ၿးခရရးင လဲလရခငာက္ေဖပၾငၿပါ။

ဇနဝလိုမံျခ မံေရြကို ထစပါြါးႏိုင္သ္္ည္။

• ရာကုိ ္ာပ္ရာက္ လဲလရခင အားခ္ျၿ ၿပါ။
• ဆာင္ာၾငေၿပၾငၿစက္ရႈလရင္ေေၾကာင္ ရတူောက ရာကုိ ္ဆၾငရာက္ၾးကုိ
ယကုိးင္ာကုိရင္ေရစ္ျရြၿပါ။

4

ေသြးနြးမ ြးစပ္ျခင္ြးျဖး္ရး္ လက္ေတြးနးမံခး္္ခြျခင္ြ
ကမယ္ျစပး္္းြစပပြေစပါင္ြေ

ြင္ရက္ရး္ းလိုအစပ္စပါ

အေျခခခအေေၾကာင္အးကရာက္ၾးကုိ ောခာကာစကာကုိးရကုိိၿပ္ လၾငေတစြလၿ
း ္ႏု
င းကုိာငာိငရာက္ၾးကုိ ေဆကာငးစၾငၿပါ။
ေဆကာငးစၾင္ႏုးကုိာေ
င ာကးိင္လရင္ရာက္
• ာဘကဝေးျၿာငရရ ရာကုိ ္ာပ္ရာက္ျဖာမင ၿးခရရးင လဲလရခငာက္ေဖပၾငၿပါ။
• ရာကုိ ္ာပ္ရာက္ လဲလရခင အားခ္ျၿ ၿပါ။
• ဆာင္ာၾငေၿပၾငၿစက္ရႈလရင္ေေၾကာင္ ရတူောက ရာကုိ ္ဆၾငရာက္ၾးကုိ

ဇနဝလိုမံျခ မံေရြကို ထစပါြါးႏိုင္သ္္ည္။
အသိုမံြကမဗနဇ ေရြခမယ္ေသြ
း္္ြျဖငဖ္ းမ ြဗနဇ ျးငဖ္ေစပြါးႏိုင္သ္္ည္။

ယကုိးင္ာကုိရင္ေရစ္ျရြၿပါ။
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းမ ြငါြလြလွယျ္ ခင္ြ
➢ ာက္ေဖကၾငာခးင္ရားက္တစာင ၿာငတကုိးာငရာကုိ ္ဆၾငရာက္ ယကုိးင္ာကုိရင္ေရစ္ျရြယက္ာိငါ။
• အာစငအဆၾငေၿပၾငၿစက္ရႈရာက္ာစက းရကုိခဲမၿပၾ ောစ္းပ္ရာကုိ ္ေတကငာၿငရႈ အတးကုိာင္အတကျရာငမရက္ရိငျဖာငာိငါ။
• ရာကုိ ္ဗပဇျရႇာငျမ ခာင္ၾးကုိ အတးကုိာင္အတကတာငခးအယကုိ ေဖကငေဆကာင္ႏုးကုိာငးးင ယကုိးင္ာကုိရင္ေရစ္ျရြယက္ောက
ရာကုိ ္ဆၾငရာက္ရရ လၾငေးစ္ာစငရာက္းးရကုိးးင ားာငတၾာေးစ္ခာခငျခာင္ၾကုိး အလာစင္ာာမငောကခာကုိးငတကုိးာင္

ေဆကာငးစၾငးရိငါ။
➢ ောစ္းပ္ရာကုိ ္ာၿငျဖာငောက ာက္ေၿပၾငရာက္ၾးကုိ ေရစ္ျရြေး္ၾးငာကုိးို႔ ေးကာင္ခာရကုိျခာင္ရျဖာငေားးငေစရန္၊ အဆကုိးၿပ
ောစ္းပ္ရာကုိ ္ာၿငျဖာငေးောက ာပ္ရာက္ၾးကုိ ေတကငာၿငရႈရးရကုိောက အျခက္ရာကုိ ္ဆၾငရာက္ျဖာမင
ရာကုိ ္ာၿငာက္ေဖပၾငေၿ္္ႏုကုိးာငၿပာိငါ။
➢ ာက္ေဖကၾငာခးင္းရကုိ ရာကုိ ္ဆၾငရာက္ၾးကုိ ျၿးငလိငရာကုိ ္ျရႇာမငေၿ္ျခာင္ျဖာမင ရာကုိ ္ားငို႔လကေားးင ေဆကာငးစၾငျခာင္ၾးကုိ
အျရဲေဆကာငးစၾငးရိငါ။
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းမ ြငါြလြလွယျ္ ခင္ြ
၀-၁

၁-၂

၂-၃

၃-၄

ါးႏွး္သြြ

ါးႏွး္သြြ

ါးႏွး္သြြ

ါးႏွး္သြြ

၄-၅

သြြေစပါက္ထိုတ္လိုစပျ္ ခင္ြ

ါးႏွး္သြြ အသက္ငယ္ေကြင္ ဥနြးြြေစပြ

စပထး ါးႏွး္
ဒိုတယ ါးႏွး္
တတယ ါးႏွး္
းတိုထၳ ါးႏွး္
စပဥၥး ါးႏွး္
ဌး ါးႏွး္

သြြေစပါက္

အသြြတိုြ

ျစပ းိုကး္

ေးြကး္

းမ ြငါြကး္

းမ ြ

က္တပ

သြြေဖြက္ကး္

7

ေရြခမယ္ျခင္ြ

ကြျစပြြေသြးမ ြ

က္းမြြကို ထး္ြသး္ြေးြျးြျခင္ြ

➢ ောစ္းပ္ရာကုိ ္ာၿငရမးတငောက ာပ္ာက္ေၿပၾငရာက္ၾကုိး ေရစ္ျရြေး္အတစၾင ျဖးငို႔ခာကုိေၿ္္ႏုကုိးာငးးင ရာကုိ ္ေတကငာၿငရႈ
ရးရကုိောက ရာကုိ ္ဆၾငရာက္ျဖာမင ာက္ာၿငျခာင္ါ။
➢ းိင္လရင္ (၂) ရာကုိ ္ းရကုိၿပာိငါ။
• ဆာင္ာၾငးကလရင္ေေၾကာင္ရတူာိမင ရာကုိ ္ဆၾငရာက္ (Discrete generations)

• တူိပောက ္ႏုရာငၾကလအတစာင္ေၿပၾငၿစက္ောက ရာကုိ ္ဆၾငတူရာက္ (All strains spawn in the same
year)
• အာစငအဆၾငာက္ေဖကၾငျခာင္ (Rolling front)
• ရတူိပောက္ႏုရာငၾကလရာက္တစာင ေၿပၾငၿစက္ောက ရာကုိ ္ဆၾငတူရာက္ (Each strain spawn in a different
year)
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းမ ြ

က္အတင္ြ ကြျစပြြလြေသြ
ငါြ (၃ ါးႏွး္သြြ အထက္)

၀-၁
ါးႏွး္

၁-၂
ါးႏွး္

၂-၃
ါးႏွး္

၃-၄
ါးႏွး္

၄-၅
ါးႏွး္

စပထး ါးႏွး္

သြြေဖြက္ျခင္ြ
(သက္ငယ္ ဥနြးြြေစပြ)
းမ ြ က္အတင္ြ
ကြျစပြြလြေသြ ငါြ
းမ ြ က္အတင္ြ
ကြျစပြြလြေသြ ငါြ

ဒိုတယ ါးႏွး္

တတယ ါးႏွး္

းတိုထၳ ါးႏွး္

စပဥၥး ါးႏွး္

ဌး ါးႏွး္

သတၱး ါးႏွး္

ကြျစပြြေသြ းမ ြ

က္ (၂)

ခိုကို းမ ြးစပ္ျခင္ြ း္္ြလး္ြ

အဌး ါးႏွး္

9
သြြေစပါက္
ကး္

အသြြတိုြကး္

းမ ြငါြကး္

းမ ြ

က္တပ သြြေဖြက္ကး္

းဘဗနဇါးႏွင္ဖ ကြျစပြြလြေသြ
သြြ က္ (၃ ါးႏွး္သြြအထက္)

၀-၁
ါးႏွး္

၁-၂
ါးႏွး္

၂-၃
ါးႏွး္

၄-၅
ါးႏွး္

၃-၄
ါးႏွး္

စပထး
ါးႏွး္

သြြေဖြက္ျခင္ြ
(သက္ငယ္ ဥနြးြြေစပြ)
းဘဗနဇါးႏွင္ဖ ကြျစပြြလြေသြ
သြြ က္/အျခြြ

ဒိုတယ
ါးႏွး္

းဘဗနဇါးႏွင္ဖ ကြျစပြြလြေသြ
သြြ က္/အျခြြ

တတယ
ါးႏွး္

းဘဗနဇါးႏွငဖ္ ကြျစပြြလြေသြ
သြြ က္/အျခြြ
းဘဗနဇါးႏွငဖ္ ကြျစပြြလြေသြ
သြြ က္/အျခြြ

းတိုထၳ
ါးႏွး္
စပဥၥး
ါးႏွး္
ဌး
ါးႏွး္

သြြေစပါက္ ကး္

အသြြတိုြကး္

းမ ြငါြကး္

းမ ြ

က္တပ သြြေဖြက္ကး္

ေရြခမယ္ျခင္ြ

ၾစဲျၿက္ောက ရာကုိ ္ဆၾင (၃) ခးၾကုိး (Rolling front) းိင္လရင္ျဖာမင ယကုိးင္ာကုိရင္ာက္ေဖကၾငျခာင္ေစရန္၊
ရာကုိ ္ဆၾင “C” ရရက ရလကုိးအၿငၿပါ။
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ကြျစပြြေသြးမ ြ

က္းမြြကို ထး္ြသး္ြေးြျးြျခင္ြ

➢ Rolling Front း္္ြလး္ြ၏ အကမ ြျဖး္ထး္ြးႈ
• ါးႏွး္းဥ္သြြေဖြက္ခမး္ စပိုမံးွး္ရွသျဖငဖ္ လိုစပ္ငး္ြေ
• သြြေဖြက္းခး္ြရွ အေျခခမံအေ

ြင္ရက္ရး္ းနးဥ္ါးႏိုင္ျခင္ြ

ြက္အအိုမံးမြြကို ေကြင္ြးြအသိုမံြခမါးႏိုင္ျခင္ြ - ကး္းမြြကို

ါးႏွး္းဥ္အသိုမံြျစပ ါးႏိုင္ျခင္ြ
• လိုစပ္ငး္ြကကး္ြကမင္းႈ တိုြတက္လြျခင္ြ၊ ါးႏွး္းဥ္လိုစပ္ငး္ြခင္ ေလဖကမငဖ္းႈရရွျခင္ြ
➢ းမ ြငါြးမြြကို အသက္အရယ္အလိုက္ ကး္ခြေးြျခင္ြျဖငဖ္ းနးမံခး္္ခြရြတင္ စပိုးိုလယ္ကပစပါသ္္ည္။
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ေသြးနြးမ ြးစပ္းျဖး္ရး္ ထး္ြသး္ြေ

ြင္ရက္ျခင္ြ

လိုစပ္ငး္ြးမြြါးႏွငဖ္ ကမယ္ကမယ္ျစပး္္ျစပး္္စပပြေစပါင္ြျခင္ြ

➢ အေျခခမံအေေကြင္ြအရြးမြြကို သရွၿစပနြ လက္ေတြလိုစပ္ါးႏိုင္သ္္းမြြကို ေ
➢ ဇနဝလိုမံျခ မံေရြါးႏွငဖ္

ြင္ရက္စပါည္။

က္းစပ္ေသြ သက္ေရြက္းႈးမြြကို ထ္ဖ္သင္ြးဥ္ြးြြစပါည္။

➢ းမ ြဗနဇျးငဖ္လိုစပ္ငး္ြးမြြကို သေါးႏၶသြြေဖြက္းခး္ြ (၁) ခို သို္းဟိုတ္ (၂) ခို သတ္းွတ္ၿစပနြ
းမ ြစပြြသြြေဖြက္းခး္ြအျဖး္ သတ္းွတ္ေ
• းမ ြ႐ိုးိုြအးဥ္အ

ြင္ရက္စပါည္။

က္ သြြးစပ္ျခင္ြ

• လွ္္စပ
ဖ တ္သြြးစပ္ျခင္ြ
• းမ ြ

က္းမြြးွ အသိုမံြကမဗနဇရရွရး္ အ

ငဖ္

ငဖ္ ေရြခမယ္သြြးစပ္ျခင္ြ

➢ စပင္းသြြေဖြက္းခး္ြးွ းမ ြဗနဇျးႈငဖ္ထြြေသြ းမ ြငါြးမြြကို အျခြြးခး္ြငယ္းမြြသို္ ျဖး္္ခမေစပြျခင္ြ
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ေသြးနြးမ ြးစပ္းျဖး္ရး္ ထး္ြသး္ြေ

ြင္ရက္ျခင္ြ

လိုစပ္ငး္ြးမြြါးႏွငဖ္ ကမယ္ကမယ္ျစပး္္ျစပး္္စပပြေစပါင္ြျခင္ြ

ေရြခမယ္ျခင္ြ
(စပင္းသြြေဖြက္းခး္ြ)

စပြြးမြြျခင္ြ
(သြြေစပါက္းခး္ြးမြြတင္
ေ

ြင္ရက္ျခင္ြ)
ထိုတ္လစပ
ို ျ္ ခင္ြ
(ေးြျးြေရြးခး္ြ)
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းမ ြ႐ိုးိုြအးဥ္အ
•

ေရရွ္္ေ

က္ သြြးစပ္ျခင္ြ

ြင္ရက္ရး္္ျဖး္သ္္ည္။ ေငေေကြအလိုမံအေလြက္ရွျခင္ြ း္္ြးးး္ကကး္ြကမင္ျခင္ြ

ျစပ္ဖ္းိုမံးွသြလွမင္ ေ

ြင္ရက္ရး္ အေကမံျစပ စပါသ္္ည္။
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လွ္္စပ
ဖ တ္သြြးစပ္ျခင္ြ (Rotational mating)
ေသြးနြးမ ြးစပ္းႈးရွေးရး္ ေအြက္စပါး္္ြလး္ြးမြြျဖငဖ္ ေ

ြင္ရက္ါးႏိုင္စပါသ္္ည္။

• သက္တး္ြတပသြြေစပါက္ အိုစပ္းိုတင္ြးွ အထနြးမြြကို ေအြက္စပါစပိုမံးမြြတင္
ျးြြျစပထြြသ္ဖ္အတိုင္ြ လွ္္လ
ဖ ္္းမ ြးစပ္ျခင္ြည္။
• လွ္္လ
ဖ ္္စပိုမံ (၃) းမ ြကို အႀကး္ႀကး္အလွ္ဖ္ျဖငဖ္ ေ

ြင္ရက္ါးႏိုင္စပါသ္္ည္။
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လွ္္စပ
ဖ တ္သြြးစပ္ျခင္ြ (Rotational mating)
• ငါြကး္အေရအတက္ းမြြးမြြရွျခင္ြ၊ ငါြသြြေစပါက္ အိုစပ္းိုးမြြေရြးစပ္းႈ းရွေးရး္ းးး္တကမ
ေးြငဖ္ေရွြက္ ထး္ြသး္ြါးႏိုင္ျခင္ြ းသ္္းမြြ ျစပ္ဖ္းိုမံးွသြ ဤး္္ြလး္ြကို အသိုမံြျစပ သငဖ္စပါသ္္ည္။
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းမ ြ

က္းမြြးွ အသိုမံြကမဗနဇရရွရး္ အ

ငဖ္အ

ငဖ္ေရြခမယ္သြြးစပ္ျခင္ြ

• ေတြ္းစပ္းႈးရွေသြ းမ ြ

က္ ါးႏွး္ခို သို္းဟိုတ္ းမ ြ

• ေတြ္းစပ္းႈးရွေသြ းမ ြ

က္ တး္ခိုးနကို သြြေဖြက္းခး္ြးမြြသို္ ျဖး္္ခမေစပြျခင္ြ

• းခး္ြးမြြတင္ ေတြ္းစပ္းႈးရွေသြ းမ ြ

• းမ ြ႐ိုးိုြအးဥ္အ

က္းမြြကို သြြးစပ္ျခင္ြျဖငဖ္ းမ ြဗနဇျးငဖ္ေစပြျခင္ြ

က္းမြြကို သြြေဖြက္ၿစပနြ အသြြတိုြေးြရး္ ျဖး္္ခမျခင္ြ

က္ သြြးစပ္းမ ြျးငဖ္ျခင္ြ း္္ြလး္ြအတက္ (Family-based breeding)

ေငေေကြးျစပ္ဖ္းိုမံစပါက ဤး္္ြလး္ြျဖငဖ္ းမ ြျးငဖ္ျခင္ြးွြ အေကြင္ြ

ိုမံြျဖး္သ္္ည္။
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၁
ါးႏွး္သြြ

၁-၂
ါးႏွး္သြြ

၃-၄
ါးႏွး္သြြ

၂-၃
ါးႏွး္သြြ

၄-၅
ါးႏွး္သြြ

သြြေဖြက္ျခင္ြ
အငယ္းမြြကို ဥနြးြြေစပြ

စပထး ါးႏွး္

အျခြြ

ဒိုတယ ါးႏွး္

အျခြြ

တတယ ါးႏွး္

းတိုထၳ ါးႏွး္

စပဥၥး ါးႏွး္

ဌး ါးႏွး္
ျစပ းိုကး္

အသြြ
တိုြကး္

းမ ြငါြကး္

ေရြခမယ္ထြြေသြငါြးမြြ
18

သြြေဖြက္းခး္ြးမြြတင္ းမ ြ

က္းမြြကို ထး္ြသး္ြျခင္ြ

းဂိုမံြခမ စပ္
➢ အေျခခမံအေေကြင္ြအရြးမြြကို ေသခမြးြသရွၿစပနြးွ လက္ေတြလိုစပ္ါးႏိုင္သ္္းမြြကို
ေ

ြင္ရက္စပါည္။

၁ည္။ းမ ြ

က္တပးဘးွ ေစပါက္စပြြစပါက ေသြးနြးမ ြးစပ္းႈ အတိုင္ြအတြ ျးငဖ္းြြသ္္ည္။

၂ည္။ းမ ြ

က္အိုစပ္းိုအတင္ြ ေတြ္းစပ္းႈအတိုင္ြအတြသ္္ သြြ

က္းမြြလြျခင္ြါးႏွငဖ္အ္န

ျးငဖ္းြြလြသ္္ည္။
၃ည္။ ေသြးနြးမ ြးစပ္းႈ ျးငဖ္းြြေသြ းမ ြ

က္အိုစပ္းို တး္ခိုးနးွ

င္ြသက္လြေသြ းဘးွ

ေစပါက္စပြြေသြ သြြသးနြသ္္ ေသြးနြးမ ြးစပ္ျခင္ြးရွစပါည္။
၄ည္။ းမ ြ

က္တး္ခိုးနးွ အေကြင္ြ

ိုမံြေရြခမယ္ထြြေသြ လက္ေရြးဥ္းမြြကို ေးြင္းမ ြ

က္အတက္

းဘးမြြအျဖး္အသိုမံြျစပ ျခင္ြျဖငဖ္ းမ ြဗနဇျးငဖ္ ေစပြါးႏိုင္သ္္ည္။
၅ည္။ သြြေဖြက္းခး္ြးမြြသို္ ငါြးမြြသယ္ယပစပို္ေ
ထ္ဖ္ဖသင္ြးဥ္ြးြြရး္္ည္။

ြင္ရြတင္ ဇနဝလိုမံျခ မံေရြ ထစပါြါးႏိုင္းႈကို းလြးေသ
19

Further information (းွတ္ခမက္)
Hamilton MG (2019) Management of inbreeding in carp hatcheries in
Myanmar. Inland Myanmar Sustainable Aquaculture Programme
(INLAND MYSAP), Mandalay, Myanmar, p 31
This has been translated into Myanmar
By
Dr Khin Maung Soe (Program Advisor, WorldFish Myanmar)
းြတး္ြ ါးႏွငဖ္ သင္ေကြြစပို္ခမးႈ PowerPoints းမြြကို
ေဒါက္တြ ခင္ေးြင္းိုြ (Program Advisor, WorldFish Myanmar) းွ
ျးး္းြဘြသြ ျစပး္

ိုသ္္ည္။
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ေကမြ ဇပြ တင္ စပါ သ္္
Thank You
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