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၂။The CLUMondo လမာ်ဒယ်

၂.၁လနာက်ခ
CLUMondoသည အချိနမနရြောအလိုံက မခြေသံုံုံးစဲြေှုနင
ှ ့် မခြေဖံုံုံးလွှြေုံးြေှု ဆကတိုံက မခပြောငလဲခခငုံးကိုံ တပအပ
ခနြေှ့် နုံးမပုံးနိင
ုံ ြေည့် မြေြော ယခဖစပေါသည။ ၄ငုံးသည the Conversion of Land Use and its Effects
Modelling framework (CLUE) (Verburg et al., 1999) ဟူ၍ စတငခဲ့်သည့် မြေြော ယစီုံးရီုံးအြောုံး
မနြောကဆံုံုံးထပြေံ

ခဖညတ
့် ငုံးထြောုံးခခငုံးခဖစပေါသည။
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အကျိြုုံးသကမရြောကြေှုြေရှိမသြော လညုံး ၄ငုံးထက ဥပြေြောအြောုံး ခဖင ့် မကြောငုံးစြောြေလုံပ ကိုံငနိင
ုံ မသြော စိုံကပျိြုုံးမခြေြေှ
မသချြောစြောလုံပ ကိုံငမသြော
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တိုံကခနုံးြေျြောုံးရှိ သညဧ
့် ရိ ယြောသိုံ ့် မခပြောငုံးလဲခခငုံး စသည့် မခြေအသံုံုံးခပြုြေှု အတိုံငုံးအတြောနှင ့် ပတသကပေါသည။
ထိခပင
ုံ ့်
ဧရိယြောမတြောမတြောြေျြောုံးြေျြောုံးသည မခြေအသံုံုံးချြေှု ပံုံစံ တစြေျိြုုံးတညုံးသြော လကခဏြောရှိ သညြေဟုံတပဲ
အြေျိြုုံးအစြောုံးြေျြောုံးစြော မရြောမထုံးမနတတပေါသည။

ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် မကျုံးလကမတြောရြောြေျြောုံးတင လူမန

ဧရိယြောြေျြောုံးတင သီုံးနထ
ှံ ုံ တလုံပခခငုံး၊ မြေုံးခြေြူမရုံး လုံပခခငုံး တိနှ
ုံ ့် င ့် မရြောမနှြောမနကကဖပီုံး ၄ငုံးဧရိယြောကိုံ
အြေျိြုုံးအစြောုံးခဲရြောတင မခြေအသံုံုံးခ ျြေှု တစြေျိြုုံးတညုံး ကိုံသြော သံုံုံးပေါက ခပညစ
့် ံုံြေညြေဟုံတပေါ။
CLUMondoသည မခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံစံမခပြောငုံးလဲြေှု ပြေြောဏ ကဲသ
့် ပင
ိုံ ့် မခြေဖံုံုံးလြေုံးြေှုမခပြောငုံးလဲခခငုံး ကိုံလညုံး
အသငတူ ခနြေှ့် နုံးမဖြောမဆြောငနိင
ုံ ရန အထူုံးပံုံစံချ ထုံတလုံပ ထြောုံးပေါသည။ ၄ငုံးအခပင ၄ငုံးသည ဘကစံုံသံုံုံး
မခြေအြေျိြုုံးအစြောုံးြေျြောုံးကိုံလညုံး ကိုံယစြောုံးခပြုနိင
ုံ ပေါသည။ အချြုပြေှြော မခြေအသံုံုံးချြေှု စနစြေျြောုံးအတငုံး မနရြောနှင ့်
အချိနအလိုံက အခပနအလှန အြောုံးဖပိြုငခခငုံး တုံနခပန
့် ခခငုံးအြောုံး လကမတွံ့ကျကျ ခဲခခြေုံးစိတခဖြော သံုံုံးသတြေှုကိုံ
အမခခခံသည့် မခြေဖံုံုံးလြေုံးြေှုမခပြောငုံးလဲခခငုံးကိုံ အသငတူ ခနြေှ့် နုံးပံ ုံမဖြောခခငုံး ခဖစပေါသည။

CLUE နှင ့်

CLUMondo တိ၏
ုံ ့် ဖဲွံ့ ဖဖိြုုံးတိုံုံး တကြေှု အချကအလကြေျြောုံးအြောုံး Eitelberg et al., 2015; van Asselenand
Verburg, 2013; Verburg et al., 2002; Verburg and Veldkamp, 2004တင ပိုံြေိုံ ခပညစ
့် ံုံစြော
မတွံ့ ရှိနင
ိုံ ပေါသည။
၂.၂လမာ်ဒယ်တည်လဆာက်ပု
ဤ CLUMondoမြေြော ယ ကိုံ အြေညအြောုံးခဖင ့် မနရြောနှင ့် ြေဆိုံငမသြောအရြောြေျြောုံး၏လိုံအပချက (namely a
non-spatial demand module) အပိ ုံငုံးနှင ့် မနရြောအြောုံးခဖင ့် အတိအ လငုံးချထြောုံးမသြော အရြောြေျြောုံး (spatially
explicit allocation module) အပိုံငုံးဟူ၍ သိသြောထငရှြောုံးမသြော အပိုံငုံးနှစပိုံငုံး ထပြေံခဲခခြောုံးထြောုံးပေါသည (ပံုံ
၁)။ မနရြောနှင ့် ြေဆိုံငမသြောအရြောြေျြောုံး၏လိုံအပချကအပိုံငုံး သည မြေြော ယ နယပယ တစခုံလံုံုံး အဆင၌
့်
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လိုံအပချကြေျြောုံးမခပြောငုံးလဲြေှုကိုံ

ညွှနခပသည။

ဤကိစစတင

လိုံလြောုံးချက

(demand)

သည

မခြေအသံုံုံးချြေှုစနစ ၏ ပြေြောဏ တစခုံလံုံုံးကိုံလညုံး ရညညွှနုံးပေါသည။ သိမသြော
ုံ ့်
ထုံတကုံနပစစညုံး သိြေဟုံ
ုံ ့် တ
ဝနမဆြောငြေှုတိုံ၏
့်

ပြေြောဏ

မဆြောကလုံပမရုံးမခြေ

တစခုံကိုံလညုံး

ဧရိယြောတစခုံ

ရညညွှနုံးပေါသည။

(ဟကတြောခဖငမ
ုံ )
့် ဖြောခပနိင

ပထြေ

ခဖစဖပီုံး၊

စြောလံုံုံး၏

ဥပြေြောြေှြော

မနြောကစြောလံုံုံး ၏

ဥပြေြောြေှြော

အစြောုံးအစြောလိုံအပချက (ထုံတလုံပြေှု တနပြေြောဏ နှငမ
ုံ ) ခဖစပေါသည။
့် ဖြောခပနိင

မနရြောအြောုံးခဖင ့် ခဲမဝခခငုံး

အပိုံငုံးတင ဤလိုံအပချကြေျြောုံးကိုံ Raster-based system ကိုံ အသံုံုံးခပြုဖပီုံး မလ့်လြောသည့် ဧရိယြောထဲ ရှိ
မနရြောမ သ တစခုံ၌ မခြေအသံုံုံးချြေှု မခပြောငုံးလဲခခငုံး အခဖစ တဆကထဲ ကူုံးမခပြောငုံးမပုံးပေါသည။
CLUMondoတင လိုံလြောုံးချက (demand) အချကအလကတိသည
ုံ ့်
စနစထဲသိုံ ့်ခပငပြေှ ရယူ ထညသ
့် ငုံးမပုံး
ရြေည့် အချကအလကြေျြောုံးခဖစ ဖပီုံး သံုံုံးစဲရြေည့် မခြေမနရြောခဲမဝခခငုံးအတက ဤစနစရှိ User interface
တငပေါရှိမသြော

မနရြောခဲမဝခခငုံးစနစက

လိုံအပချကြေျြောုံးကိုံ
မဘြောဂမေ

တကချက

ဆံုံုံးခဖတမပုံးသြောုံးြေညခဖစ ပေါသည။

ရိုံုံးရှငုံးမသြောဦုံးတညလြေုံးမကကြောငုံးအတိုံငုံး

ခနြေှ့် နုံးတကချကနညုံးြေှ

မြေြော ယြေျြောုံးအထိ နညုံးလြေုံးြေျိြုုံးစံုံခဖင ့်ရရှိ နင
ိုံ ပေါသည။

တစနှစချငုံးစီအ လိုံက

ထညသ
့် ငုံးမပုံးရန

လိုံအပပေါသည။

အသံုံုံးချမခြေ
ရှု တမထုံးမသြော

လိုံလြောုံးချက အခကအလကြေျြောုံးကိုံ
သတသတြေှတြေှတ

နညုံးလြေုံးတစခုံ

မရုံးချယရနြေှြော မလ့်လြောသည့် ဧရိ ယြောအတငုံး ခဖစမပေါ်လ ကရှိမ သြော အဓိက အသံုံုံးချမခြေ မခပြောငုံးလဲမနြေှု
သဘြောဝ နှင ့် ထည့်သငုံး စဉ်ုံးစြောုံးရြေည့် မရှ ွံ့မရုံးအလြောုံးအလြောြေျြောုံးအမပေါ် ြေျြောုံးစြော ြေူတညပေါသည။

ပံုံ ၁။ မြေြော ယ၏ ခပြုလုံပပံုံနညုံးလြေုံး ခခံြုငံမ
ုံ ဖြောခပချက
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အသံုံုံးချမခြေြေျြောုံးကိုံ ပံုံ ၂ တင ခပထြောုံးသကဲသ
့် ိုံ ့် မခြေအသံုံုံးချြေှု မခပြောငုံးလဲလြောရသည့် အြေျိြုုံးြေျိြုုံးမသြော
အမကကြောငုံးတရြောုံးြေျြောုံးကိုံ

စုံမပေါငုံးအမခခခံ၍

ခဲမဝချထြောုံးပေါသည။

ထိုံအမကကြောငုံးတရြောုံးြေျြောုံးကိုံ

မနရြောအလိုံက ြေူဝေါ နှင ့် ကနသတ
ချကြေျြောုံး၊ မခြေအသံုံုံးချြေှု သတသတြေှတြေှတ မခပြောငုံးလဲချထြောုံးခခငုံး၊
့်
အသံုံုံးချမခြေ လိုံအပချကြေျြောုံးနှင ့် မနရြောမ သဆိုံငရြော လကခဏြောြေျြောုံးဟူ၍ အြေျိြုုံးအစြောုံး ၄ ြေျိြုုံး ထပြေံ
ခဲခခြောုံးထြောုံးပေါသည။ အထပထပ တကချကြေှုနညုံးလြေုံး iterative calculation procedure ကိုံ အသံုံုံးခပြုကြော
ဤ

အမကကြောငုံးတရြောုံးြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံး

စုံမပေါငုံး၍

အချိနနှငအ
့် ြေ

မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောငုံးလဲခခငုံးကိုံ

ခပြုလုံပဖနတီုံးပေါသည။ အမကကြောငုံးတရြောုံး တစခုံချငုံးစီ အမကကြောငုံးကိုံ မနြောကပိုံငုံး ကဏ္ဍ ြေျြောုံးတင တစခုံချငုံး
ထပြေံ မဆုံးမနုံးသြောုံးပေါြေည။

ပံုံ ၂။ CLUMondo model တင အချကအလကြေျြောုံး သံုံုံးစဲ ကူုံးမခပြောငုံးပံုံ

၂.၂.၁. တည်လနရာဆိင
ု ်ရာ မူဝါဒနှငက
် ေ့ န် သတ်
ချက် မျာုံး
ေ့
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တညမနရြောဆိုံငရြော
မခြေအသံုံုံးချ

ြေူဝေါ နှငက
ချကြေျြောုံးသည
့် န သတ
့်

မခြေအသံုံုံးချ

အြေျိြုုံးအစြောုံးမခပြောငုံးလဲြေှုတစခုံခုံ၊ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့်

သိြေဟုံ
ုံ ့် တနယမခြေသတြေှတ

သညြေ
့် ူဝေါ

ဧရိယြောြေျြောုံးကိုံမဖေါ် ခပမသြော

မခြေပံုံြေျြောုံးစြော

တင

သိြေဟုံ
ုံ ့် တ

မခြေငှြောုံးချထြောုံးသည့်အမခခအမန

တိကိ
ုံ ့် ုံကနသတ
ထြောုံးမသြော
့်

ညွှနခပပေါသည။ CLUMondoတင ဤဧရိယြောြေျြောုံးကိုံ ြေူဝေါ

အြေျိြုုံးအစြောုံးတစခုံခုံ

ဧရိယြောြေျြောုံးကိုံ

အြေျြောုံးအြောုံးခဖင ့်

သိြေဟုံ
ုံ ့် တ ကနသတ
ချကြေျြောုံး ချထြောုံးသည့်
့်

ညွှနခပထြောုံးပေါသည။

အချိြု ွံ့မသြောတညမနရြောဆိုံငရြော

ြေူဝေါ ြေျြောုံးသည ဧရိယြောတစခုံတင မခြေအသံုံုံးခ ျ အြေျိြုုံးအစြောုံးမခပြောငုံးလဲြေှုအြောုံးလံုံုံးကိုံ ကနသက
ထြောုံးသည။
့်
ဥပြေြော သစမတြောကကိြုုံးဝိုံငုံးအတငုံး ကြောလရှ ညစြော တြောုံးခြေစကြောကယထြောုံးခခငုံးခဖစ သည။ ဤကဲသ
့် ိုံ မယျဘုံ
ယျ
့်
ကနသတ
ချကြေျိြုုံးြေျြောုံးကိုံ ဤမြေြော ယတင မ သမခြေပံုံ (Region Map) တငထညသ
့် ငုံးနိင
ုံ ပေါသည။ အခခြောုံး
့်
မခြေအသံုံုံးချြေှုြေူဝေါ ြေျြောုံးသည

ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့်

လူမနအိြေြေျြောုံးတညမဆြောကခခငုံး
အသံုံုံးချမခြေ

သိြေဟုံ
ုံ ့် တ

သဘြောဝ

စိုံကပျိြုုံးမခြေသတြေှတထြောုံးမသြောမနရြောတင
ထိြေုံးသိနုံးမရုံးမခြေတင

မခပြောငုံးလဲခခငုံးစသညကဲသ
့် ိုံ သတ
သတြေှတြေှ တပံုံစံ
့်

စိုံကပျိြုုံးမခြေချဲွံ့ထငခခငုံး

အစံုံတစခုံစီကိုံသြော

ရညရယပေါသည။

တညမနရြောဆိုံငရြော ြေူဝေါ တစခုံခဖင ့် ကနသတ
ထြောုံးမသြောမခပြောငုံးလဲြေှု ြေျိြုုံးြေျြောုံးကိုံ အသံုံုံးချမခြေမခပြောငုံးလဲခခငုံး
့်
ြေကထရစ

Land-use

conversion

matrix

အသံုံုံးချမခြေမခပြောငုံးလဲခခငုံးပံုံစံအြောုံးလံုံုံး အတက

တင

ညွှနခပနိင
ုံ ပေါသည။

တညမနရြောဆိုံငရြော

ခဖစလြောနိင
ုံ မသြော
ြေူဝေါ ချထြောုံးသညနှင ့်

ညွှနခပထြောုံးနိင
ုံ ပေါသည။
၂.၂.၂. လ မအသုံးု ချမှုအ မျိြိုုံးအစာုံး သီုံး ခာုံးလ ပာင်ုံးလဲမှုချထာုံးချက် မျာုံး
မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး
အခပြု

အြေူကိုံ

သီုံးခခြောုံးမခပြောငုံးလဲြေှုချထြောုံးချကြေျြောုံးသည

ကိုံယစြောုံးခပြုပေါသည။

မခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံစံ

သီုံးခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံစံတစခုံ၏

တစခုံချငုံးစီကိုံ

လကခဏြောခပရနအတက

မခပြောငုံးလဲခခငုံး ခုံခံနင
ိုံ ြေှု conversion resistance နှင ့် အသံုံုံးချမခြေမခပြောငုံးလဲြေှုအစဉ် land-use transition
sequences ဟူသည့် သတြေှတချကမဘြောင နှစစံုံ လိုံအပပေါြေည။

မခပြောငုံးလဲခခငုံး ခုံခံနင
ိုံ ြေှု သည

မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောငုံးလဲ ခခငုံးအြောုံး မခပြောငုံးခပနခဖစမပေါ်မစနိင
ုံ ခခငုံးနှင ့် ပတသကပေါသည။
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အချိြု ွံ့မသြော

မခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံစံ တသည
ိုံ ့်
၄ငုံးအတက လံုံမလြောကမသြော လိုံအပချက demand ရှိမနသြေ ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့်
မငမကကုံးရငုံးနှုံးီ ခြေြှပနှြေ
ံ ှု တမကကြောင
ိုံ ့်
့်

၄ငုံးဧရိယြောြေျြောုံးတင
ြေမခပြောငုံးလဲနင
ိုံ မပ။
ခဖစပေါသည။

တခခြောုံးအသံုံုံးချြေှုပံုံ စံြေျြောုံးသိုံ ့်

အလယတကူ

ဥပြေြောြေျြောုံး ြေှြော လူမနဧရိ ယြောခဖစမသြော လညုံး နှစရှညသီုံး နှပ
ံ ငစိုံကခငုံးြေျြောုံးရှိမနခခငုံး

အခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချပံုံစံ

တိသည
ုံ ့်

တခခြောုံးအသံုံုံးခခြေှုအ တကပိုံ၍

သငမ
့် လ ြော လြောမသြောအခေါ

တခခြောုံးမနရြောြေျြောုံးသိုံ ့် အလယတကူ ကူုံးမခပြောငုံးသြောုံးကကသည။ ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် စိုံကပျိြုုံးနိင
ုံ မသြောမခြေ တိသည
ုံ ့်
တခေါတရံတင

၄ငုံးမနရြော၌

ဖြေိြု ွံ့ ရြော

စိုံကပျိြုုံးမခြေချဲွံ့ထငခခငုံးြေျြောုံး ခဖစမပေါ်လြောကကသည။

ထူမထြောငလြောမသြောအခေါ

သစမတြောမခြေြေျြောုံးတင

အစနုံးမရြောက ဥပြေြောတစခုံြေှြော မရ ွံ့မခပြောငုံးမတြောငယြော

shifting cultivation ခဖစဖပီုံး ၄ငုံးမခြေအသံုံုံးချြေှု စနစအတက မနရြောတစခုံသည အကျိြုုံးဆက အမနနှင ့်
မခြေဆီမခြေကသဇြော ယုံ တမလ ြော့် လြောမသြောမကကြောင ့် ပံ ုံြေှနအြောုံးခဖင ့် နှစရြောသီကြောလထက ပိုံ၍ အသံုံုံးြေခပြုကကမပ။
ဤ

မခပြောငုံးလဲြေှု

အြောုံးခဖငခ
ုံ ပေါသည။
့် နြေှ့် နုံးနိင

ဦုံးတညချကအခပြုအြေူ

ကဲခပြောုံးခခငုံးတိကိ
ုံ ့် ုံ

မခြေအသံုံုံးချပံုံစံ

မခပြောငုံးလဲြေှုကုံနကျစရိပ

တစခုံစီအ တက

နှုင
ိ ုံးယှဉ်

မခပြောငုံးလဲခခငုံးခုံခံနင
ိုံ ြေှုကိုံယစြောုံးခပြုြေည့် တနဘိ
ိုံ ) ြေှ ၁(ြေမခပြောငုံးလဲနင
ိုံ ) အထိ
့် ုံုံး ၀ (အလယတကူမခပြောငုံးလဲနင
သတြေှတမပုံးရပေါြေည။ ဤမြေြော ယသံုံုံးစဲသူသည ၄ငုံး၏ ကျွြေုံးကျငြေှု သိြေဟုံ
ုံ ့် တ ယခငမလ့်လြောခဲ့်ြေှုြေျြောုံးအရ
ဆံုံုံးခဖတရြေည။
တ
ုံ ိယ သတြေှတရနလိုံအပြေည့် ဝိမသသလကခဏြောြေျြောုံးြေှြော မခြေအသံုံုံးချမခပြောငုံးလဲြေှု ချိနညြှိချထြောုံးချကြေျြောုံး
ခဖစပေါသည။ ဤချိနညြှိချထြောုံးချကြေျြောုံးသည မခပြောငုံးလဲြေှု ြေကထရစ conversion matrix တစခုံတင
သတြေှတနိင
ုံ ပေါသည။ ဤြေကထရစ သည မအြောကပေါတိကိ
ုံ ့် ုံ ဖငဆ
့် ိုံသတြေှတပေါသည။


လကရှိမ ခြေအသံုံုံးချပံုံစံြေှ ြေညသည့် အခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချပံ ုံစံြေျြောုံးသိုံ ့်မခပြောငုံးလဲနင
ိုံ ြေှုရှိ ြေရှိ



သတြေှတမခြေအသံုံုံးခ ျြေှုမခပြောငုံးလဲခခငုံးပံုံစံ

တစခုံသညြေညသညမ
့် နရြောမ သတင

ြေညသည့် မနရြော မ သတင ခငြေ
့် ခပြု
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ခငခ့် ပြုသည၊



မနရြောမ သတစခုံက မခြေအသံုံုံးချအြေျိြုုံးအစြောုံး တစခုံသည အခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချအြေျိြုုံးအစြောုံး တစခုံ
သိုံ ့် ြေမခပြောငုံးလဲပဲ နှစမပေါငုံးြေညြေ ထြောုံးရှိြေည။ ၄ငုံးသည ခပနလညဖဲ ွံ့ ဖဖိြုုံးလြောဆဲ သစမတြောတိုံ ကဲ
့် ိုံ ့်
့် သ
ကိစစရပြေျြောုံးနှင ့်

သကဆိုံငပေါသည။

ရကအုံပပငမ
့် တြောသည

ရကအုံပပိ တမတြောသိုံ ့်

တိုံကရိုံ ကအြောုံးခဖင ့် ြေမခပြောငုံးလဲနင
ိုံ မပ။ သိမသြော
ုံ ့်
နှစမပေါငုံးြေျြောုံးစြောကကြောလ ငြေူ မနှြောကယှကြေခံရသည့်
ရကအုံပပငမ
့် တြောသည

ခပနလညမပေါကမရြောကကကီုံး ထြောုံးြေှုြေျြောုံးမကကြောင ့်

ရကအုံပပိ တမတြောသိမခပြောင
ုံ ့်
ုံးလဲနင
ိုံ ပေါသည။


မခြေအသံုံုံးချအြေျိြုုံးအစြောုံး တစခုံ၏ြေမခပြောငုံးလဲပဲ တညရှိမနနိင
ုံ ြေညအ
့် ြေျြောုံးဆံုံုံးနှစ အမရအတက။ ဤ
Setting

ချထြောုံးြေှုသည

ထနယကစိုံကပျိြုုံးခခငုံးတိုံ တ
့် င

အထူုံးသခဖငမ
့် ရ ွံ့မခပြောငုံးမတြောငယြောစနစတစခုံအ တငုံး
သငမ
့် လ ြော သည။

အသံုံုံးခပြုနိင
ုံ သညန
့် စ
ှ အမရအတကသည

ဤစနစြေျြောုံးတင

မခြေတစခုံ၏

မခြေဆီကသဇြောယုံ တမလ ြော့်ခခငုံး

နှင ့်

မပေါငုံးကျမရြောကမရြောကခခငုံးတိအရ
ုံ ့်
အကနအသတ
ရှိမလသည။
့်
မခပြောငုံးလဲြေှုခဖစမပေါ် နိင
ုံ သိြေဟုံ
ုံ ့် တ ခဖစမပေါ်သငသ
့် ည့် အနညုံးဆံုံုံး နှငအ
့် ြေျြောုံးဆံုံုံး နှစအမရအတကကိုံသြော
ကနေြောုံးရှငုံးြေကထရစ တင ညွှနခပနိင
ုံ သညကိုံ ြေှတထြောုံးရန အမရုံးကကီုံးပေါသည။
အကျ

ြေှြော

မခြေအသံုံုံးချယှဉ်ဖပိြုငြေှု

ဖိ အြောုံးနှင ့်

မ သဆိုံငရြော

နှစအမရအတက အတိ

အချကအလကြေျြောုံးစြောအမပေါ်တငလညုံး

ြေူတညပေါသည။ ကနေြောုံးရှငုံးြေကထရစ တင ချထြောုံးသည့် ဤ အခပနအလှန တံခပန
ုံ ့် သကမရြောကခခငုံးြေျြောုံးနှင ့်
အကန ့် အသတ ြေျြောုံးစုံမပေါငုံးထြောုံးသည့် အသငတူဖနတီုံးြေှုက မခပြောငုံးလဲခခငုံးြေခဖစြေှီကြောလ အပိုံငုံးအခခြောုံးကိုံ
ဆံုံုံးခဖတပေါသည။ ပံုံ ၃ တင မခြေအသံုံုံးခ ျအြေျိြုုံးအစြောုံး

သံုံုံးခုံနင
ှ ့် ရိုံုံးရှငုံးမသြောအမခခအမန

ကနေြောုံးရှငုံးြေကထရစ အသံုံုံးခပြုပံုံ ဥပြေြောကိုံ မဖေါ် ခပထြောုံးပေါသည။
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အတက

ပံုံ ၃။ မခြေအသံုံုံးချအြေျိြုုံးအစြောုံး သံုံုံးခုံနင
ှ ့် ရိုံုံးရှငုံးမသြောအမခခအမန အတက ကနေြောုံးရှငုံးြေကထရစ
အသံုံုံးခပြုပံုံ
၂.၂.၃. လ မအသုံးု ချ လိုလာုံးချက် မျာုံး
မခြေအသံုံုံးချ လိုံလြောုံးချကြေျြောုံး land-use demands ကိုံ စုံမပေါငုံးအဆင ့် တင သီုံးခခြောုံး ခနြေှ့် နုံးချကတစခုံ ၏
အပိုံငုံးတစခုံအခဖစ

ဖင ဆ
့် ိုံသတြေှတပေါသည။

CLUMondoတင

မခြေအသံုံုံးချ

လိုံလြောုံးချကြေျြောုံးကိုံ

ယူနစအြေျိြုုံးြေျိြုုံး၊ ဥပြေြော ဆဲလအမရအတက၊ ဟကတြော၊ စတုံရနုံးကီလိုံြေီ တြော၊ အစြောုံးအစြောတနမပေါငုံး၊
အမကြောငမရ၊ အိြေမခခအမရအတက စသညခဖင ့် မဖေါ် ခပနိင
ုံ ပေါသည။မခြေအသံုံုံးချ လိုံလြောုံးချကြေျြောုံးသည
စုံစုံမပေါငုံးလိုံအပချကအြောုံး

အသံုံုံးချမြေ့် အြောုံးလံုံုံးြေှ

သတြေှ တမပုံးခခငုံးခဖငအ
့် သင တူဖနတီုံးခခငုံးကိုံ

ခဖညစ
့် ညုံးမပုံးရနလိုံအပြေှုကိုံ

ထိနုံးမကျြောငုံးပေါသည။မခြေအသံုံုံးချ

လိုံလြောုံးချကြေျြောုံးကိုံ

CLUMondoမြေြော ယက ၄ငုံး ကိုံယတိုံငလပ လပစြော တကချကပေါသည။ တကချကြေှုသည မလ့်လြောြေှုနင
ှ ့်
တကဆခနြေှ့် နုံးချကတိုံ ့် အမပေါ်

ြေူတညဖပီုံး

နညုံးစနစြေျြောုံးစြောကိုံအမခခခံနင
ိုံ ပေါသည။

ဦုံးတညလြေုံးမကကြောငုံးအတိုံငုံး

အနြောဂတ

အသံုံုံးချမခြေလိုံလြောုံးချကကိုံတကချကသည့်
ရညြေှနုံးလူဦုံးမရတိုံုံးပြောုံးနှုနုံး

မယျဘုံယျ

နှင./သိြေဟုံ
ုံ ့် တ

ဤဦုံးတညလြေုံးမကကြောငုံးြေျြောုံးကိုံ ခပငဆငနိင
ုံ ပေါသည။
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ယခငခဖစစဉ်အရ

အတကခနြေှ့် နုံးခခငုံးသည
နညုံးစနစ

ခဖစပေါသည။

ခဖစနိင
ုံ လ င

သယံဇြောတယုံတမလ ြော့်လြောြေှု

တိအတ
ုံ ့်
က

ြေူဝေါ

ခဲခခြေုံးစိတခဖြောသံုံုံး သတြေှုအတက မခြေအသံုံုံးချ လိုံလြောုံးချကြေျြောုံးကိုံ ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် ခနြေှ့် နုံးချကနှင ့်

ပတသကမသြော ြေူဝေါ ရညြေှ နုံးချကတိကိ
ုံ ့် ုံ ခပြုလုံပမပုံးနိင
ုံ သည့် ဆနုံးသစမသြော ြေကခရိုံ အီမကြောမနြောြေစြေိုံ ယ
ြေျြောုံးကိုံ အမခခခံနင
ိုံ ပေါသည။
၂.၂.၄. လနရာလဒသဆိင
ု ်ရာ ဝိလသသ လကခဏာမျာုံး
မခြေအသံုံုံးချြေှု မခပြောငုံးလဲခခငုံးြေျြောုံးသည သီုံးခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံးအတက ၄ငုံးအချိနကြောလအတငုံး
“ကကိြုကနှစသကြေှု (preference)” အြေျြောုံးဆံုံုံးမနရြောတိုံ တ
့် င ခဖစမပေါ်မ လ့်ရှိပေါသည။ မနရြောမ သတစခုံ၏
“ကကိြုကနှစသကြေှု (preference)” ကိုံ လကမတွံ့ အြောုံးခဖင ့် ကဲခပြောုံးခခြောုံးနြောုံးြေှု၊ စညုံးကြေုံးဥပမ ညီညတြေှု၊
မနရြောမ သဆိုံငရြောဆံုံုံး ခဖတမပုံးြေညအ
့် ရြောြေျြောုံး၏အသိအခြေငြေျြောုံး စသညတိုံ ကိ
့် ုံ အမခခခံမသြော အမကကြောငုံးရငုံး
တစစံုံြေှ ခနြေှ့် နုံးပေါသည။ ၄ငုံးကိုံ မအြောကပေါအတိုံငုံးတကချကနိင
ုံ ပေါသည။
Rki =C + akX1i + bkX2i + .....
Rki သည မနရြော i ြေှ မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး k အခဖစထြောုံးရှိရန ကကိြုကနှစ သကြေှု၊ C သည ကိနုံးမသ၊ X1,
ုံ ့်
2, … တိသည

မနရြော I ၏ဇီ ဝရုံပသငဆိုံငရြော သိြေဟုံ
ုံ ့် တ လူြေှုစီုံးပြောုံးဆိုံငရြော ဝိမသသလကခဏြောြေျြောုံး၊ ခဖစဖပီုံး၊ ak

နှင ့် bk တိသည
ုံ ့်
မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး k အတက ကကိြုကနှစ သကြေှု အမပေါ် ဤဝိမသသလကခဏြောြေျြောုံး
၏နှုင
ိ ုံးယှဉ်

အကျိြုုံးသကမရြောကြေှု

မလ့်လြောသညမ
့် သအတငုံး

ခဖစပေါသည။

မနရြောအလိုံက

ဤမြေြော ယ၏

တိကျမသြော

မခြေအသံုံုံးချြေှုခဲမဝခခငုံးတိုံ ၏
့်

သတြေှတချကသည

အမရုံးကကီုံးသညခ့် ဖစစဉ်တိကိ
ုံ ့် ုံ

မစစ
့် ှု ချက အမပေါ်အမခခခံ သငပ
့် ပမသချြောစြော ခပနလှနစစမဆုံးကကညရ
့် ေါသည။
စြောရငုံးအငုံးဆိုံငရြော မြေြော ယတစခုံကိုံ မနရြော i ကိုံ မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး k အခဖစ မခပြောငုံးြေမခပြောငုံး
မရုံးချယစရြောနှစခုံ ၏ ကိနုံးနှစ လံုံုံးပေါကျိြုုံးမကကြောငုံးဆကစပ မြေြော ယ တစခုံ အခဖစ ခပြုလုံပနိင
ုံ ပေါသည။
ကကိြုကနှစသကြေှု Rki ကိုံ ဤမရုံးချယြေှု၏ အမခခခံတခပန
ံုံ ့် ြေှုအ ခဖစ ယူဆနိင
ုံ ပေါသည။ သိရြောတ
ုံ ့်
င ကကိြုကနှစ
သကြေှု Rki ကိုံ တိုံကရိုံ ကအြောုံးခဖင ့် တိုံငုံးတြော၍ သိြေဟုံ
ုံ ့် တ ကကည့်ရှု၍ ြေရနိုံငမချ။
ခဖစနိင
ုံ စြေုံးတစခုံ

အခဖစ

တကချကရပေါြေည။

ထိမကကြောင
ုံ ့်
၄
့် ငုံးကိုံ

ဤခဖစနိင
ုံ စြေုံးတိ့
ုံ ့် ၏ဇီ
ဝ ရုံ ပသငဆိုံငရြော
့်
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သိြေဟုံ
ုံ ့် တ

လူြေှုစီုံးပြောုံးဆိုံငရြော ဝိမသသလကခဏြောြေျြောုံး တိနှ
ုံ ့် ငဆ
့် ကနယမနမသြော ဖနရှင ကိုံ မအြောကပေါ မလြောဂျစမြေြော ယ
တင သတြေှတနိင
ုံ ပေါသည။
 P
Log  i
 1  Pi


   0   1 X 1,i   2 X 2,i ......   n X n ,i


Pi သည ဂရစဆဲလ i ၏ စဉ်ုံးစြောုံးထြောုံးသည့် မခြေအသံုံုံးခ ျအြေျိြုုံးအစြောုံး ခဖစပြောုံးရနအလြောုံးအလြော၊ X’s တိသည
ုံ ့်
မနရြောမ သဆိုံငရြော အမကကြောငုံးတရြောုံးြေျြောုံး ခဖစသည။ coefficient (β) တိကိ
ုံ ့် ုံ အြေှန မခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံစံ ြေှီခိုံ
ကိနုံးရှင dependent variable အခဖစ အသံုံုံးခပြုဖပီုံး logistic regression အြောုံးခဖင ့် ခနြေှ့် နုံးနိင
ုံ ပေါသည။
ဤနညုံးလြေုံးသည

သစမတြောခပြုနုံးတီုံးြေှုအြောုံးမလ့်လြောရြောတင

အလနအသံုံုံးြေျြောုံးမသြော

မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောငုံးလဲခခငုံးအြောုံး အီကိုံနြေ
ိုံ ကထရစ ခဲခခြေုံးစိတခဖြော ဆနုံးစစခခငုံးနှင ့် အလြောုံးတူပေါသည။
အီကိုံနြေ
ိုံ ကထရစ မလ့်လြောခခငုံးတင ယူဆထြောုံးမသြော အခပြုအြေူသည အကျိြုုံးအခြေတ အြေျြောုံးဆံုံုံးခြေငြေ
့် ြောုံး
မစခခငုံးခဖစသည။ ၄ငုံးသည မနရြောမ သ၏ ဝိမသသလကခဏြောအြောုံး မဘြောဂမေ

အမကကြောငုံးတရြောုံးသိုံ ့်

ကနသတ
ထြောုံးသည။
့်
မလ့်လြောသည့် ဧရိယြောတင မနရြောမ သ ြေျြောုံးကိုံ သငမ
့် တြောြေှု အခြေငြေ
့် ြောုံးဆံုံုံး မခြေအသံုံုံးချ အြေျိြုုံးအစြောုံးသိုံ ့်
ထြောုံးရှိသညဟုံ ယူဆထြောုံးသည။

“သငမ
့် တြောြေှု ” တင မငမကကုံးဆိုံငရြော အကျိြုုံးအခြေတ ပေါဝငမသြော လညုံး

ယဉ်မကျုံးြေှု ဆိုံငရြောနှင ့် စီုံးပြောုံးမရုံးဆိုံငရြောနှင ့် မသဖီမသြော အခခြောုံးအမကကြောငုံးတရြောုံးြေျြောုံးလညုံးပေါဝငပေါသည။
ဤယူဆချကသည
ြေတူညီမ သြော

မနရြောမ သဆိုံင ရြော

ဝိမသသလကခဏြောအြေျိြုုံးြေျိြုုံး

မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံးြေျြောုံးအတက

သိြေဟုံ
ုံ ့် တ

နှုင
ိ ုံးယှဉ်ခဖစနိင
ုံ စြေုံးကိုံ

၄ငုံးတိကိ
ုံ ့် ုံ ယစြောုံး

ဖင ဆ
့် ိုံသတြေှတသည့်

မလြော့်ဂျစဖနရှ င ကိုံခနြေှ့် နုံးရန ကျယခပနစ့် ြော ပေါဝငမစသည။
မနရြောမ သဆိုံငရြော ဝိမသသလကခဏြော ြေျြောုံးစြောတိသည
ုံ ့်
သတြေှတမနရြောမ သနှင ့် မခြေဆီကသဇြောဆိုံငရြော
လကခ ဏြောနှင ့် ပငလယမရြေျကနှြောခပငအခြေင ့် ကဲသ
့် ိုံ ့် တိုံကရိုံ ကဆကနယသည။သိမသြော
ုံ ့်
ခငြောုံးလညုံးသတြေှတ
မနရြောမ သအတကမခြေစီြေံခနခ့် ဲြေှု ဆံုံုံးခဖတချကြေျြောုံးသည အဖြေဲ တမစမတြော့် မနရြောမ သဆိုံငရြော သီုံးခခြောုံး
ဝိမသသ လကခဏြောြေျြောုံးကိုံသြော အမခခခံသညြေဟုံတမပ။
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အခခြောုံးအဆငြေ
ုံ ့် တ စီြေံခနခ့် ဲမရုံးအဆင ့် တိသည
ုံ ့်
့် ျြောုံးက အမခခအမနြေျြောုံး ဥပြေြော အိြေမခခ၊ မကျုံးရြော သိြေဟုံ
လညုံး

ဆံုံုံးခဖတချကအမပေါ်

မ သဆိုံငရြော
ညွှနခပမသြော

မစျုံး

လွှြေုံးြေိုံုံးြေှုရှိပေါသည။

ကဲသ
့် မသြော
ိုံ ့်

ဤအမကကြောငုံးအရြောုံးြေျြောုံးြေျြောုံးကိုံ

အမရုံးကကီုံးမသြော

အမဆြောငအမယြောငြေျြောုံးနှငန
ှုိ ုံးယှဉ် ၍မနရြောမ သ၏တညမနရြောကိုံ
့် င

သြောုံးလြောဆကသ ယနိင
ုံ ြေှု

အတိုံငုံးအတြောြေျြောုံးနှင ့်

တညမနရြောအြောုံးခဖင ့်

ပိုံငုံးခခြောုံးထြောုံးသည့်

ကိနုံးရှငြေျြောုံးကိုံ အသံုံုံးခပြုခခငုံးခဖင ့် ကိုံယစြောုံးခပြုနိင
ုံ ပေါသည။ လူဦုံးမရသိပသညုံးြေှုနုံးှုံ ၏တညမနရြောအြောုံးခဖင ့်
ပိုံငုံးခခြောုံး

ထြောုံးသညအ
့် တိုံငုံးအတြောတစခုံ သည

၄ငုံးမ သတငမနထိုံင လ ကရှိမသြောလူဦုံးမရကိုံသြော

ကိုံယစြောုံးခပြုခခငုံးထက မ သဆိုံငရြော လူဦုံးမရတိုံုံးပြောုံးြေှုခပဿနြောကိုံ ခနြေှ့် နုံးမစနိင
ုံ ပေါသည။
၂.၂.၅. ခွဲလဝချထာုံး ခင်ုံး လုပ်ပုလုပ်န ည်ုံးမျာုံး
ထညသ
့် ငုံးရြေညအ
့် ရြောြေျြောုံးဖပီုံးသြောုံးမသြောအခေါ CLUMondo မြေြော ယသည ခဖစအလြောနိင
ုံ ဆံုံုံး မခြေသံုံုံးစဲြေှု
မခပြောငုံးလဲ

ခခငုံးကိုံ

discrete

time

steps

ြေျြောုံးကိုံသံုံုံး၍

တကချကပေါသည။ခဲမဝချထြောုံးခခငုံး

လုံပပံုံလုံပနညုံးြေျြောုံးကိုံ ပံုံ ၄ တင အချြုပမဖေါ် ခပထြောုံးပေါသည။ မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောင ုံးလဲခခငုံးကိုံ ခဲမဝချထြောုံးရန
မအြောကပေါအဆငြေ
့် ျြောုံးကိုံ ခပြုလုံပပေါသည။


ပထြေအဆင ့်တင

မခပြောငုံးလဲရနခငခ့် ပြုထြောုံးသည့်

ဆံုံုံးခဖတမပုံးခခငုံးပေါဝငပေါသည။

ဂရစဆဲလ

ြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံး ကိုံ

ကြောကယထြောုံးမသြောဧရိ ယြော

သိြေဟုံ
ုံ ့် တ

မခပြောငုံးလဲရနခငခ့် ပြုြေထြောုံးသည့် မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံးြေျြောုံးတင ပေါဝငမသြော ဂရစဆဲလြေျြောုံးကိုံ
မနြောငတကချကြေှုခပြုရနြေှ

ဖယထုံ တလိုံကပေါသည။

ကနေြောုံးရှငုံးြေကထရစ

တင

သတြေှတချကြေျြောုံးအရ မခပြောငုံးလဲရနခငြေ
့် ခပြုမသြော မနရြောြေျြောုံးကိုံလညုံး အလြောုံးတူ ခပြုလုံပပေါသည။


ဂရစဆဲလ (i) တစခုံစီအ တက အချိန (t)၌ ကူုံးမခပြောငုံးြေှုအလြောုံးအလြော (Ptrant,i,LU ) ကိုံ
မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး (LU)u တစခုံချငုံး စီအတက မအြောကပေါအရတကချကပေါသည။
Ptrant,i,LU = Ploc t,i,LU + PresLU + Pcompt,LU
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Ploct,i,LU သည မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး LU အတက မနရြော i ၏ သငမ
့် လ ြော ြေှု၊ PresLU သည
မခြေအသံုံုံးချြေှု LU အတက မခပြောငုံးလဲြေှုခုံခံအြောုံး ခဖစဖပီုံး မခြေသံုံုံးစဲြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး တစခုံ၏ နှုင
ိ ုံးရ
ယှဉ်ဖပိြုငနိင
ုံ ြေှုအြောုံး အတကညွှနခပပေါသည။မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး သီုံးခခြောုံးမခပြောငုံးလဲြေှုခုံခံအြောုံး
အမကကြောငုံးရငုံး PresLU , the land-use type specific conversion resistance factor ကိုံ
ဂရစဆဲလ i သည စဉ်ုံးစြောုံးသညန
့် စ
ှ အတငုံး မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး LU မအြောကတငရှိ နင
ှ ဖ့် ပီ ုံး
ခဖစြေှ သြော ထညသ
့် ငုံးပေါသည။


ကနဦုံး

ခဲမဝချထြောုံးခခငုံးကိုံ

၏ညီြေ မသြော

မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံးအြောုံးလံုံုံးအတက

တနဘိုံုံးတစခုံနင
ှ ့်

မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံးကိုံ

iteration

variable

စဉ်ုံးစြောုံးသည့်ဂရစဆဲလအတက

စုံစုံမပေါငုံးခဖစနိင
ုံ ြေှု အခြေငြေ
့် ြောုံးဆံုံုံးမခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံးကိုံ ခဲမဝချထြောုံးခခငုံးခဖင ့် ခပြုလုံပပေါသည။
ကနေြောုံးရှငုံးြေကထရစအရ ခငခ့် ပြုြေထြောုံးမသြော မခပြောငုံးလဲခခငုံးြေျိြုုံးကိုံ ခဲမဝချထြောုံးခခငုံးြေခပြုပေါ။ ခဲမဝ
ချထြောုံးခခငုံးခဖစစဉ်သည

စိတချရမသြော

ဂရစဆဲလြေျြောုံးကိုံ

မခြေအသံုံုံး ချြေှုမခပြောငုံးလဲခခငုံး

ခဖစမပေါ်မစပေါသည။


စုံစုံမပေါငုံး ခဲမဝချထြောုံးသည့်ဧရိ ယြောနှင ့် စုံမပေါငုံးအသံုံုံးချမခြေအြောုံးလံုံုံးတိုံ ၏
ှ ့် ထုံတကုံန
့် ဝနမဆြောငြေှုနင
တိကိ
ုံ ့် ုံ မခြေအသံုံုံးြေှု လိုံအပချကနှင ့် နှုင
ိ ုံးယှဉ်ပေါသည။ လိုံအပချကရှိ မနြေှုနင
ှ ပ
့် တသက၍ ကိုံကညီြေှု
ြေရှိမသုံးမသြော

မခြေအသံုံုံးချြေှု တအတ
ိုံ ့်
က

ချတြောုံးသည့်

မခြေအသံုံုံးချြေှုခဖင ့်

လိုံလြောုံးချကြေျြောုံးအတက

iteration

variable

တနဘိုံုံး ကိုံ

လံုံမလြောကသညထကပိုံြေိုံမ နမသြော

တိုံုံးခြေြှငပ
့် ေါသည။
မခြေအသံုံုံးချြေှု

၄ငုံးတနဘိုံုံးကိုံမ လ ြော့်ချရပေါသည။ဤလုံပငနုံးစဉ်အြောုံးခဖင ့်

မနရြောမ သဆိုံငရြော

အမကကြောငုံးတရြောုံးြေျြောုံးကိုံအမခခခံမသြော

မ သသငမ
့် လ ြောြေှု ကိုံမ သဆိုံင ရြောလိုံလြောုံးချကြေျြော ကဲခပြောုံးခခြောုံးနြောုံးခခငုံး မကကြောင ့်

iteration value

ကထိနုံးချြုပရန ခဖစနိင
ုံ ပေါသည။ ဤလုံပငနုံးစဉ်သည မ သ သငမ
့် လ ြောြေှုကိုံအမခခခံမသြော bottom-
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up မနရြောခဲမဝခခငုံးနှင ့် မ သ၏လိုံလြောုံးချက ကိုံအမခခခံမသြော top-down မနရြောခဲမဝခခငုံး တိုံ ကိ
့် ုံ
ချိနညြှိခခငုံးမနြောကကိုံ လိုံကပေါသည။
လိုံလြောုံးချကြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံးြေှနကနစြော ခဲမဝချထြောုံးြေဖပီုံးြေချငုံး အဆင ့် ၂ နှင ့် ၄ ကိုံ အထပထပခပြုလုံပပေါသည။
မခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံစံ သည ဧရိယြော၊ ထုံတကုံန နှင ့် ဝနမဆြောငြေှုအြောုံးလံုံုံး တိအတ
ုံ ့်
က လိုံလြောုံးချကအြောုံးလံုံုံး ခပညဝ
့်
သြောုံးမသြောအခေါ၊ မနြောကဆံုံုံးမခြေပံုံကိုံ သိြေုံးဆညုံးဖပီုံးမနြောက၊ မနြောကကြောလ တစဆငအ
့် တက တကချကြေှု ြေျြောုံး
ဆကလကခပြုလုံပပေါသည။ အချိြု ွံ့မသြော ခဲမဝချထြောုံးသည့် မခပြောငုံးလဲြေှုြေျြောုံးသညြေူလအတိုံငုံး ခပနြေမခပြောငုံး
နိင
ုံ မတြော့်ဘဲ

ကျနတြောမတကမတြော့်

ြေူတညမနပေါသည။

ထိမကကြောင
ုံ ့်
့်

ြေူလ

ကြောလအဆငမ
့် တက

မခပြောငုံးလဲြေှုမတအမပေါ်ကိုံပဲ

အသငတူခ နြေှ့် နုံးမဖေါ်မ ဆြောငချကြေျြောုံးသည

ရှု တမထုံးသညစ
့် နစ ၏

လကခဏြောြေျြောုံး ခဖစသည့် မခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံစံမခပြောငုံးလဲြေှုြေှြော non-linear change ခဖစဖပီုံး ရလြော ြေျြောုံး
ရှု တမထုံးလြော တတပေါသည။

ပံုံ ၄။ CLUMondo modelတင ခဲမဝချထြောုံးြေှုခပြုလုံပပံုံဇယြောုံး
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၃. ကိစစရပ် တစ်ခု လလေ့လာရန်အ တွက်အသုံးု ချမှု
၃.၁. လ မအသုံးု ချလ မပု
ဤမလ့်ကျငခ
့် နုံးတင

CLUMondoမြေြော ယကိုံ

လြောအိုံနင
ိုံ ငံ၏

မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောငုံးလဲခခငုံးကိုံ

ခနြေှ့် နုံးပံ ုံမဖြောရန သံုံုံးပေါြေည (ပံုံ ၅)။ ကနဦုံးမခြေပံုံသည လြောအိုံနင
ိုံ ငံ၏ ၂၀၁၀ခုံနစ
ှ အတက မခြေအတနုံးအစြောုံး
၁၀ ြေျိြုုံး ခဲခခြောုံးထြောုံးမသြော မခြေအသံုံုံးချြေှု မခြေပံုံခဖစပေါသည။

ပံုံ ၅။ လြောအိုံနင
ိုံ ငံမခြေအသံုံုံးချြေှုမခြေပံုံ
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၃.၂. လနရာလဒသ၁ခု၏သတင်ုံးအချက်လက် မျာုံး
မခြေအသံုံုံးချြေှုခပ မခြေပံုံအခပင မ သဆိုံငရြောအချကအလကြေျြောုံးကိုံယစြောုံးခပြုမသြော မခြေပံုံြေျြောုံးစြော ပေါဝငပေါသည။
ဤမခြေပံုံြေျြောုံးကိုံ ြေတူညီမသြော မခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံစံြေျြောုံး ခဲမဝချထြောုံးခခငုံးအတက ထညသ
့် ငုံးစဉ်ုံးစြောုံးရြေညအ
့် ရြော
ြေျြောုံးအမနနှင ့် အသံုံုံးခပြုနိင
ုံ ပေါသည။ မခြေပံုံြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံးကိုံ simulation directory မအြောကတင sc1gr*.fil
ဖိ ုံငြေျြောုံးအမနခဖင ့် မတွံ့ ခြေငရြေညခဖစပေါသည။ * ြေှြော မ သဆိုံငရြောအချကအလက၏ ဖိုံင နံပေါတခဖစပေါသည။

ဇယြောုံး ၁။ အသံုံုံးချစနစ တငသံုံုံးစဲထြောုံးမသြော မ သဆိုံငရြောအချကအလကြေျြောုံး
Code

Type

Variable name

Description

0

Cat

w_3_ab2k

distance to water above (more than) 2 km

1

Num

access

accessibility to villages

2

Num

access_dom

domestic market accessibility (to province and district
capitals)

3

Num

access_int

international market accessibility (to capitals, airports
and border checkpoints)

4

Cat

contractp

villages where contract farming is prevalent

5

Num

popdensity

population density

6

Num

slope

slope (mean of 2x2 km)

7

Num

elevation

elevation (mean of 2x2 km)

8

Num

precipitation

annual mean precipitation

9

Num

temperature

annual mean temperature

10

Cat

awc_1

available water storage capacity FAO class 1: 150
mm/m

11

Cat

awc_4

available water storage capacity FAO class 4: 75
mm/m

12

Cat

awc_5

available water storage capacity FAO class 5: 50
mm/m

13

Cat

drain4

soil drainage FAO class 4: moderately well

14

Num

t_clay

topsoil clay content in %

15

Num

s_clay

subsoil clay content in %

16

Num

t_gravel

topsoil gravel content in %

17

Num

toc_4

topsoil organic carbon content FAO class 4: 1.2 – 2.0
%

18

Cat

w_2_un2k

distance to water under (less than) 2 km
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၃.၃. လမ ာ် မှန်ုံးသတင်ုံးအချက်လက် မျာုံး
နြေူနြော မလ့်လြောြေှုတင လြောအိုံနင
ိုံ ငံ၏ အနြောဂတ မခြေအသံုံုံးခ ျြေှုမခပြောငုံးလဲခခငုံး ခနြေှ့် နုံးချကပေါဝငပေါသည။ ဤ
ခနြေှ့် နုံးချကကိုံ မခြေအသံုံုံးချ ဝနမဆြောငြေှု အြေျိြုုံးြေျိြုုံးအတက လိုံလြောုံးချက အြောုံးခဖင ့် ကိုံယစြောုံးခပြုထြောုံးပေါ သည။
ခနြေှ့် နုံးချကတင တညမဆြောကမရုံးဧရိယြော၊ အဓိကသီုံးန ှံထုံတလုံပခခငုံး၊ ဝငမငရ သီုံးနထ
ှံ ုံပလုံပခခငုံး၊ ဝငမငရ
သစပငထုံတလုံပခခငုံး ဟူ၍ လိုံလြောုံးချက ၄ ြေျိြုုံး သတြေှတမပုံးထြောုံးပေါသည။ ခနြေှ့် နုံးချကတင ဖြေိြု ွံ့ ခပတိုံုံးချဲွံ့ ြေှု
နှင ့်

တဆကထဲြေှြောပင

ဝငမငရ

အဓိ ကသီုံးနှထ
ံ ုံ တလုံပခခငုံးအသငအ
့် တငခ့် ြေငတ
့် ကြေညဟုံ

သီုံးနထ
ှံ ုံပလုံပခခငုံးနှင ့်

ဝငမငရ

သစပငထုံတလုံပခခငုံး

တိုံ ့်

ယူဆထြောုံးပေါသည။

ခြေငြေ
ိုံ ့် ြော
့် ြောုံးလြောြေှုတြေှ

ခပငပ

လိုံလြောုံးချကတိုံ အမပေါ်
ြေူ တညမသြော လိုံကမလျြောသညထ
့် ုံပ လုံပြေှုြေျိြုုံးနှင ့် သကဆိုံင ပေါသည။
့်
Application

တင

မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောငုံးလဲခခငုံးခငခ့် ပြုြေထြောုံးသည့်

ဧရိယြောကိုံ

ကိုံယသြောုံးခပြုမသြော

ကနသတ
ချကဖိုံင နှစခုံ ပေါဝငပေါသည။ ပထြေ တစခုံြေှြော လြောအိုံနင
ိုံ ငံ အြေျိြုုံးသြောုံးဥယျြောဉ်ကနယကခဖစဖပီုံး၊
့်
‘region_park.fil’ ဖိ ုံငခဖငမ
့် ဖေါ် ခပထြောုံးပေါသည။

တ
ုံ ိယတစခုံကိုံ ‘region_1000’ ဟုံအြေညမပုံးထြောုံးဖပီုံး

အခြေင ့် ၁၀၀၀ ြေီတြောအထကဧရိ ယြောြေျြောုံးကိုံ မဖေါ် ခပကြော ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် ဖယထုံတအလြောြေျြောုံးြေညကဲသ
့် ိုံ ့်
ထညသ
့် ငုံးြေည

ဆိုံသညြေျိြုုံးအတက

သံုံုံးစဲပေါြေည။

မနရြောမ သဆိုံငရြော

ြေူဝေါ ြေျြောုံးပတသက၍

မလ့်ကျငခ
့် ံုံစြော ပေါဝငပေါသည။
့် နုံးြေျြောုံးသည ဖယထုံတအလြောြေျြောုံး အသံုံုံးဝငပံုံအမကကြောငုံးပိုံြေိုံ ခပညစ
နြေူနြော

မလ့်လြောြေှုပေါ

အနြောဂတခနြေှ့် နုံးချကြေျြောုံးသည

မလ့်ကျငမ
့် ရုံးအတကသြောခဖစဖပီုံး

ဤြေိုံ ယ၏

အလုံပ လုံပပံုံကိုံ သရုံပခပရန ခပငဆငထြောုံးမကကြောငုံးသတိချပမစ လိုံပေါသည။ ထိမကကြောင
ုံ ့်
ိုံ ငံအ တက
့် လြောအိုံနင
တကယ့် အနြောဂတခနြေှ့် နုံးချကအြေှ နြေဟုံ တသခဖင ့် အခခြောုံးရညရယချက တစခုံခုံအတကြေသံုံုံးစဲသငပ
့် ေါ။

၄. သင်က
ေ့ ွန် ပြူတာအတွက်ကကိြို တင် ပင်ဆင် ခင်ုံးနှင် ေ့ GIS
၄.၁. သင်က
ေ့ ွန် ပြူတာအတွက်ကကိြို တင် ပင်ဆင် ခင်ုံး
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CLUMondoမြေြော ယကိုံ သံုံုံးစဲနင
ိုံ ရန နှင ့် ကိုံယကိုံငမ တြောြေျြောုံး ခပြုလုံပ သံုံုံးစဲနင
ိုံ ရန သငက
့် နပျြူတြော၏
location setting ကိုံ စစမဆုံးခပငဆငရနလိုံအပပေါသည။ အထူုံးသခဖင ့် decimal separator အတက
comma ( , ) အစြောုံး period ( . ) ကိုံ ထြောုံးရှိရြေည။ ကျြူတိုံရီယယတင မ တြောြေျြောုံး အလံုံအမလြောက
ခပငဆငထြောုံးမသြော

လညုံး

သငက
့် ိုံယပိ ုံငမ တြောြေျြောုံးနှငလ
့် ုံပမဆြောငရြောတင

အဆငြေမခပြေှုြေခဖစမစရန

သငက
့် နပျြူတြော၏ setting ကိုံ ခပငဆငသငပ
့် ေါသည။


Windows တင Control Panel/ Clock, Language and Region သိသ
ုံ ့် ြောုံးပေါ။ ထိုံမနရြောတင
‘Region and Language’ ကိုံမရုံးပေါ။



‘Format’ မအြောကတင ‘English (United States)’ ကိုံမရုံးပေါ။ ‘Additional Setting’ ကိုံ
ကလစ လုံပ၍ decimal symbol အတက dot ကိုံသံုံုံး ထြောုံးသလြောုံးစစပေါ။

ပံုံ ၆။ ကနပျြူတြောတင မ သနှင ့် ဘြောသြောစကြောုံးချိနကိုံကခခငုံး
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၄.၂. GIS လဆာေ့ ဖ်ဝဲယာ
အပလီမကုံးရှငုံး

အသစ တစခုံ

ထည့်သငုံးနိင
ုံ ရနအတက

မခြေအသံုံုံးချြေှုခပမခြေပံုံ၊

မခြေအြေျိြုုံးအစြောုံး

သငမ
ုံ ့် သ
့် ိုံ ့် spatial data အချိြု ွံ့ကိုံ ခပငဆငခပြုလုံပရန လိုံအ ပနိင
ုံ ပေါသည။ မ တြောြေျြောုံး
့် လ ြောြေှုခပမခြေပံ ုံ တိကဲ
ကကိြုတငခပငြေှုြေျြောုံးကိုံ CLUMondo မဆြော့်ဝဲလက ခပြုလုံပနိင
ုံ ခခငုံးြေရှိ သည့်အ တက သငက
့် နပျြူတြောတင
ပထဝီဝင

သတငုံးအချကအလကစနစ

(GIS)

တပဆငထြောုံးရန

လိုံအပမပသည။

GIS

သည

မအြောကပေါတိအတ
ုံ ့်
က လိုံအပပေါသည။


CLUMondo အတက လိုံအပမသြော မ တြောြေျြောုံး ခပြုလုံပခခငုံး၊ တညုံးခဖတခပငဆင ခခငုံး



လိုံအပပေါက ရလြော ြေျြောုံးအမပေါ် spatial analysis ထပြေံခပြုလုံပခခငုံး



ြေှတတြေုံးြေျြောုံးနှင ့် ပံ ုံနပ
ှိ ထုံတမဝခခငုံးတိုံ အတ
က စြောသြောုံးြေျြောုံးရညညွှနုံးချကြေျြောုံးနှငတ
့်
့် က မခြေပံုံြေျြောုံး
ခပငဆငခခငုံး၊

အသံုံုံးြေျြောုံးမသြော

စီုံးပြောုံးခဖစမရြောငုံးချသည့်

GIS

Packages

ြေျြောုံးြေှြော

ESRI

၏ArcGIS

(www.esri.com/software/arcgis) နှင ့် Clark Labs ၏IDRISI (www.clarklabs.org/products/idrisigis.cfm)

တိခဖစ
ုံ ့် ကကပေါသည။

ြေျြောုံးစြောရှိပေါသည။

ဤအခနုံးတင

အြောရံုံစိုံကပေါြေည။

သိရြောတ
ုံ ့်
င

မငမပုံးဝယရနြေလိုံမ သြော GIS Packages

ြေျြောုံးလညုံး

မငမပုံးဝယရနြေလိုံမသြော GIS Packages ြေျြောုံးအမကကြောငုံးကိုံသြော

လူသံုံုံး အြေျြောုံးဆံုံုံး

မငမပုံးဝယရနြေလိုံမ သြော

မအြောကတငမဖေါ် ခပထြောုံးပေါသည။
QGIS http://qgis.org
GRASS GIS http://grass.osgeo.org
SAGA GIS http://www.saga-gis.org
ILWIS http://52north.org/downloads/category/10-ilwis
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GIS

Packages

ြေျြောုံးကိုံ

၄ငုံးတိြေှ
ုံ ့် အြေျြောုံးစုံြေှြော အခပညအ
့် ဝ အသံုံုံးချနိင
ုံ ဖပီုံး စီုံးပြောုံးခဖစမရြောငုံးချသည့် GIS Packages ြေျြောုံးမနရြောတင
အစြောုံးထိုံုံး သံုံုံးစဲနင
ိုံ ပေါသည။ ၄ငုံးတိသည
ုံ ့်
မ တြောြေျြောုံး ခပသကကည့်ရှုခခငုံး၊ မခြေပံုံြေျြောုံးခပငဆငခခငုံး၊ သိြေဟုံ
ုံ ့် တ
အမသုံးစိတ Spatial analysis နှင ့် geoprocessing တိကိ
ုံ ့် ုံ လုံပမဆြောငနိင
ုံ စြေုံးရှိကကပေါသည။
၄.၃. လ မပုနင
ို ်ုံးယှဉ်ရန် အတွက် အသုံးု ချလဆာေ့ဝဲယာကွန်ပုတာတွင်ထ ည်ေ့သင
ွ ်ုံး ခင်ုံး
ဤမလ့်ကျငခ
့် နုံးတင Map Comparison Kit (MCK) ကိုံလညုံးသံုံုံးစဲပေါြေည။ MCK တင အထူုံးသခဖင ့်
မခြေအသံုံုံးချမခပြောငုံးလဲခခငုံးကိုံအ သငတူဖ နတီုံးခခငုံးမြေြော ယတိအတ
ုံ ့်
က အသံုံုံးဝငြေည့် raster အြေျိြုုံးအစြောုံး
မခြေပံုံြေျြောုံးကိုံ နှုင
ိ ုံးယှနရနအတက algorithms ြေျြောုံးစြောပေါဝငပေါသည။

၄ငုံးသည သံုံုံးရနလယကူမသြော

interface ခဖစဖပီုံး မလ့်လြောရလယကူဖပီုံး raster အြေျိြုုံးအစြောုံး မခြေပံုံြေျြောုံးနှုင
ိ ုံးယှဉ် ရနလယကူပေါသည။ MCK
ခဖင ့် မအြောကပေါတိုံ ့်နှုင
ိ ုံးယှဉ်ကကညန
့် င
ိုံ ပေါသည။
စုံစုံမပေါငုံးကြောခခြောုံးချကပြေြောဏ
ကြောခခြောုံးသည့်အရြောြေျြောုံးခပနနှ့် တည
ံ ့်
ရှိ ြေှု
ကြောခခြောုံးသည့်သဘြောဝ
မခြေပံ ုံတ၏
ိုံ ့် အတိုံငုံးအတြောစမကုံးြေျြောုံး
MCK

ကိုံ အငတြောနကတင

အခြေဲ ရ
ိုံ ပေါသည။
့် ရှိ နင

မနြောကဆံုံုံးမပေါ်ေြောုံးရှင ုံးကိုံ

http://mck.riks.nl/.

တငမတွံ့ ရှိနင
ိုံ ပေါသည။ ထညသ
့် ငုံးဖပီုံးမသြောအခေါ MCKအြောုံး run လိုံကပေါက ပံုံ ၇ တငခပထြောုံးသညအ
့် တိုံငုံး
user interface ြေှ main window ကိုံ မတွံ့ရပေါလိြေ့်ြေည။
မဆြော့်ဝဲလက ြေိ ြေိတိုံ ့်ြေခပြုလုံပရမသုံးမ သြော log file တစခုံဖငရ
ှိ လိုံကပေါ။
့် နမြေုံးလြောပေါက cancel ကိုံနပ
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ပံုံ ၇။ MCK မဆြော့်ဝဲလြေှ user interface

MCKမဆြော့်ဝဲလြေှ ခပနထ ကနိင
ုံ ပေါဖပီ။

ဤအခနုံး မလ့်ကျငခ
ှုိ ုံးယှဉ်ြေှု အသစတစခုံ
့် နုံး ၁ တင မခြေပံုံနင

ခပြုလုံပခခငုံးကိုံ လြေုံးခပသြောုံးပေါြေည။

၅. CLUMondo user-interface မိတဆ
် က် နှငလ
် ေ့ လေ့ကျင်ခ
ေ့ န်ုံး
ဤမလ့်ကျငခ
့် နုံး၏ရညရယချကြေှြော ကလူြေိုံ ိုံ user interface နှငရ
့် ငုံးနှုံးီ ကျွြေုံးဝငခဖစလြောမစရနခဖစပေါသည။
သငအ
့် မနခဖင ့်

မြေြော ယ၏

ကဲခပြောုံးမသြောသတြေှတချကြေျြောုံး
အချကအလကြေျြောုံးအမကကြောငုံးကိုံ

သတြေှတချကအချိြု ွံ့ကိုံ
နှင ့်
user

သိရှိဖပီုံးခဖစ ြေည

ခဖစမသြော လညုံး

ဖိုံငြေျြောုံး၏

ပိုံြေိုံတိကျမသြော

ထညသ
့် ငုံးရြေည့်
manual

ထဲြေှြောကဲသ
့် ပင
ိုံ ့်

အခခြောုံးမလ့်ကျငခ
့် နုံးြေျြောုံးတင

ထညသ
့် ငုံးမပုံးထြောုံးပေါသည။
၅.၁. CLUMondo စတင် ခင်ုံး
CLUMondoတင

မြေြော ယကိုံယတိုံငသည

အသံုံုံးချမြေြော ယနှင ့်

ခဲခခြောုံးသည။

ဆိုံလိုံသညြေှြော

CLUMondo၏အလုံပ လုံပပံုံြေှြော ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် Microsoft Word သည ၄ငုံးကိုံအ သံုံုံးချသံုံုံးစဲမသြော
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စြောတြေုံးြေျြောုံးသည

မဆြော့်ဝဲလကိုံ ယတိုံငနှင ့်

ကဲခပြောုံးသကဲသ
့် ိုံ ့်

ခဖစပေါသည။

တဆကတညုံးြေှြောပင

ထညသ
့် ငုံးသညနှင ့် နှစြေျိြုုံးစလံုံုံးြေှြော သီုံးခခြောုံးမနရြောြေျြောုံးတင ထညသ
့် ငုံးမရြောကရှိသြောုံးပေါြေည။
CLUMondo

ကိုံထည့်သငုံးဖပီုံးမသြောအခေါ

မဆြောဝ
့် ဲ လကိုံ

Start/All/Programs/CLUMondo

တငမတွံ့ ရှိနင
ိုံ ပေါြေည။ တနညုံးအြောုံးခဖင ့် Windows explorer တင CLUMondo ကိုံထ ညသ
့် ငုံးထြောုံးမသြော
မနရြောကိုံသြောုံးမရြောက၍ ‘Geonamica.exe’ ဖိုံငကိုံ double click ခပြုလုံပဖပီုံး ဖင ့် နိင
ုံ ပေါသည။
မဆြော့်ဝဲလကိုံ

ဖငဖ့် ပီ ုံးမသြောအခေါ CLUMondo

သည

ပမရြောဂျကဖိုံင

တစ ခုံအတက

ပင လ
့် ြောပေါြေည။

ပမရြောဂျကဖိုံငဆိုံသညြေှြော အသံုံုံးချြေိုံ ယြေျြောုံး Model application ပေါဝငမသြော ဖိုံငတစခုံခဖစပေါသည။
လြောအိုံနင
ိုံ ငံ၏ Model application ကိုံ ဤ မြေြော ယနှငအ
့် ငုံးမပုံးထြောုံးပေါသည။ ထညသ
့် ငုံးစဉ်က
့် တူ ထညသ
သတြေှ တထြောုံးခဲ့်မသြော project folder ရှိရြော (အြေျြောုံးအြောုံးခဖင ့် Documents/CLUMondo/Laos)သြောုံး၍
Laos ကိုံမရုံးရပေါြေည။ User interface သည ကနပျြူတြောscreen တငမပေါ်လြောပေါြေည။
၅.၂. Adding exclusion layers အသုံးု ပြိုသဆ
ူ က်စ ပ် ခင်ုံးနှငအ
် ေ့ ဓိ က လုပ် လဆာင်ချက်မျာုံး
User

interface

သည

အဓိက

ထညသ
့် ငုံးထြောုံးသညဖ
့် ိ ုံငြေျြောုံးနှင ့်

သတြေှတချကချကြေျြောုံးကိုံ

ကကည့်ရှုခပငဆငခခငုံး ခပြုလုံပနိင
ုံ ဖပီုံး၊ ခနြေှ့် နုံးချက အမခခအမနြေျိြုုံးစံုံကိုံမ ရုံးချယမစနိင
ုံ ပေါသည။ လြောအိုံနင
ိုံ ငံ
အတက application တင မြေြော ယ သတြေှတချကချကြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံးကိုံ ခပငဆငထြောုံးဖပီုံးခဖစပေါသည။ Run
ခလုံပကိုံ နှပ
ိ လိုံ ကရံုံ ခဖင ့် အသငတူဖနတီုံးခခငုံးကိုံ အဆငသင ့် လုံပမဆြောငနိင
ုံ ပေါသည။
မြေြော ယ အလုံပလုံပမနစဉ် ခလုံပြေျြောုံး နှပ
ိ ြေရခဖစမနြေည။ (၄ငုံးအချိန အညိြုမရြောငမပေါ်မနဖပီုံး အခခြောုံးအသစ
တစခုံဖငြေ
့် ရခဖစမနြေည) ၄ငုံးမနြောက ညြောဘကမအြောကမခခတင ခဖစစဉ်ခပ အစိြေုံးမရြောငဘြောုံးတစခုံမပေါ်မ န
ြေည။ ၄ငုံးဘြောုံးမပေါ်မနသြေ (ဘြောုံးက ၁၀၀%ဟုံခပမနလ င လညုံး) မြေြော ယက အလုံပ လုံပမနဆဲပငခဖစပေါ
သည။
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ရလြော ြေျြောုံးကိုံ အထကဖိုံငြေျြောုံးတင (ASCII ပံ ုံစံခဖင ့်) သိြေုံးဆညုံးမပုံးသြောုံးပေါြေည။ ၄ငုံးကိုံ GIS တငကကညရ
့် ှု
ခဲခခြေုံးစိတခဖြောသံုံုံး သတခခငုံးလုံပနိင
ုံ ြေညခဖစပေါသည။

တစခေါ

အလုံပလုံပ

run

လိုံကလ င

folder

တစခုံထဲတင သိြေုံးဆညုံးသြောုံးြေညခဖစဖပီုံး၊ မနြောကတစကကိြေ အသစ run လိုံကလ ငမနြောကထပ folder
အသစတစခုံထဲတငထပြေံ သိြေုံးဆညုံးသြောုံးြေညခဖစပေါသည။

ထိမကကြောင
ုံ ့်
့်

ယခငခပြုလုံပလဲ့်သြေ

၄ငုံး folder ြေျြောုံးြေှြော CLUMondo/Laos/CLumondoWorkingDir

မပျြောကဆံုံုံး သြောုံးခခငုံးြေရှိနင
ိုံ မပ။

မအြောကတင သိြေုံးဆညုံးသြောုံးဖပီုံး သင start ခလုံပကိုံနပ
ှိ လိုံကမသြော မနစ့် ဲ အချိနတိခဖင
ုံ ့် ့် အြေညသတြေှတ
မပုံးသြောုံးြေညခဖစပေါသည။ ဤနညုံးမကကြောင ့် သငခပြုလုံပရရှိ ခဲ့် သြေ ကိုံ ြေှတြေိနင
ိုံ ြေညခဖစပေါသည။
၅.၂.၁. အပလီလ ကုံးရှ င်ုံး ဝိလသသလကခဏာမျာုံး
CLUMondouser-interface ၏ ပထြေဆံုံုံး tab ခဖစမသြော ‘Application characteristics’ တင
သံုံုံးစဲသူသည သငတ
့် ငမ
့် လ ြောကပတြေှုအ လွှြောြေျြောုံး (Suitability layers)၊ မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးြေျြောုံး၊
ဖယထုံ တအလွှြောြေျြောုံး(Exclusion

layers)

ကကည့်ရှုခခငုံးတိုံ ကိ
ုံ ပေါသည (ပံုံ- ၈)။
့် ုံခပြုလုံပ နိင

ကိုံ

ထည့်သငုံးခခငုံး၊

ဖယထုံ တခခငုံး၊

သငတ
့် ငမ
့် လ ြောကပတြေှု အလွှြောြေျြောုံး (Suitability layers) -

ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် သြောုံးလြောလယကူြေှု၊ လူဦုံးမရသိပ သညုံးြေှု၊ မခြေြေျကနှြောသငခပင နှင ့် ြေိုံုံးရြောသနုံးြေှု စသညတိုံ ကိ
့် ုံ
ကိုံယစြောုံးခပြုမသြော မနရြောမ သဆိုံငရြောအချကအလကြေျြောုံး- တိကိ
ုံ ့် ုံ ‘Add suitability layer’ ကိုံ ကလစ လုံပဖပီုံး
ထညသ
့် ငုံးနိင
ုံ ပေါသည။

‘Land

ကကည့်ရှုတညုံးခဖတနိင
ုံ ပေါသည။

use

services’အခနုံးတင
‘Exclusion

ဖယထြောုံးလိုံမသြောဧရိ ယြောြေျြောုံးကိုံသတြေှတထညသ
့် ငုံးနိင
ုံ ဖပီုံး
ထညသ
့် ငုံးနိင
ုံ ပေါြေည။

ထည့်သငုံးထြောုံးမသြော

ကကည့်ရှုနင
ိုံ ပေါသည။
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မခြေအသံုံုံး ချြေှု

layers’အပိုံငုံးသည
‘Ass

exclusion

မခြေပံုံြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံး ကိုံ

အတနုံးအစြောုံးြေျြောုံးကိုံ
simulation

ြေှ

layers’ဖနရှင

ခဖင ့်

‘Show’ခလုံပ ကိုံနပ
ှိ ဖပီုံး

ပံုံ ၈။ CLUMondo model user-interface၏ အသံုံုံးချ ဝိမသသလကခဏြောြေျြောုံး
၅.၂.၂. ရီ ဂရက်ရှင်ုံး ခွဲ ခမ်ုံး စိတ် ဖာမှု
‘Regression analysis’ဟုံ အြေညမပုံးထြောုံးမသြော

တ
ုံ ိယ tab တငအပလီမကုံးရှငုံး အသစ တစခုံ

ခပြုလုံပရြောတင လိုံအပြေည့် စြောရငုံးအငုံးဆိုံငရြော ခဲခခြေုံး စိတခဖြောြေှု ကိုံခပြုလုံပနိင
ုံ ပေါသည (ပံုံ-၉)။ လကရှိရှိဖပီုံး
အပလီမကုံးရှငုံးအတကြေူ ၄ငုံးကိုံခပန လညလုံပမဆြောငရနြေလိုံအပပေါမချ။

ပံုံ ၉။ CLUMondo user-interface ရှိ ရီဂရကရှငုံး ခဲခခြေုံးစိတခဖြောြေှု
၅.၂.၃. လမာ် ဒယ်၏သတ်မှတခ
် ျက် လဘာင်မျာုံး
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ဤtab တငမြေြော ယ၏ ရီဂရကရှငုံး သတြေှတချကြေျြောုံး၊ မခပြောငုံးလဲြေှုအစဉ်နှင ့် တြောုံးစီုံးနိင
ုံ စြေုံး၊ စသည့်
သတြေှတမဘြောငြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံးကိုံ သတြေှတမပုံးနိင
ုံ ြေညခဖစဖပီုံး မခပြောငုံးလဲြေှုြေကထရစနှင ့် အနီုံးဝနုံးကျင ဆိုံင
ရြောလကခဏြောြေျြောုံး

တိုံ ကိ
့် ုံ

ခနြေှ့် နုံးချကသတြေှ တသကဲသ
့် ိုံ ့် ချိနညြှိနင
ိုံ ပေါြေည

(ပံုံ-၁၀)။ဤကနသတ
ချက
့်

မဘြောငြေျြောုံးသည ခနြေှ့် နုံးချကြေျြောုံးအသစ သတြေှတရြောတငအမရုံးပေါဖပီုံး မလ့်ကျငခ
့် နုံး ၂ တငအမသုံး
စိတမဖြောခပပေါြေည။

ပံုံ ၁၀။ CLUMondo user-interface တင မြေြော ယ သတြေှတချကမဘြောငြေျြောုံး တညုံးခဖတခခငုံး
၅.၃. ပုစအစ ပြို ခင်ုံး
လိုံအပမသြောဖိုံငြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံးထညသ
့် ငုံးဖပီုံးမနြောကတင မြေြော ယကိုံစ တင run ခပြုလုံပနိင
ုံ ပေါဖပီ။ ဤကိစစတင
ထညသ
့် ငုံးရနလိုံအပမသြော ဖိုံငြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံးကိုံ working directory တင ထညသ
့် ငုံးမပုံးထြောုံးပေါသည။


‘run’ခလုံပကိုံနပ
ှိ သညနှင ့် မြေြော ယသညအသငတူဖနတီုံးခခငုံး (Simulation) အလုံပစတငပေါသည။
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ဖပီုံးစီုံးသြောုံးမသြောအခေါ ထကရှိ လြောသညဖ
့် ိုံငြေျြောုံးကိုံ ရလြော ဖိုံလ ေါ ထဲတငမတွံ့ ရှိ နင
ိုံ ပေါြေည။

မြေြော ယအြောုံး

spatial layers ြေျြောုံးအသစထညသ
့် ငုံးခခငုံး၊ ဖယထုံ တအလွှြောြေျြောုံးအသစသတ ြေှတခခငုံး၊ သိြေဟုံ
ုံ ့် တ user
interface ရှိ ကနသတ
ချကမဘြောငတစစံုံတရြော မခပြောငုံးလဲခခငုံး တိခပြုလုံ
ုံ ့်
ပဖပီ ုံး အသစ ထပြေံ
့်

run

နိင
ုံ ြေညခဖစပေါသည။
၅.၄. ပုစအဆုံးု သတ် ခင်ုံး
အသငတူဖနတီုံးခခငုံး

(Simulation)

သည

မအြောငခြေငစြောဖပီုံးစီုံးသြောုံးမသြောအခေါ

CLUMondoက

သတငုံးမပုံးပိ ချက
ုံ ့်
တစခုံခဖင ့် အသိမပုံးပေါလိြေ့်ြေည(ပံုံ-၁၁)၊ ထိမနြောက
ုံ ့်
ခဖစစဉ်ခပဘြောုံးြေှ လုံပငနုံးစဉ်လှုပရှြောုံးြေှု
ခပမတြော့်ြေညြေဟုံတမတြော့်ပေါ။ project directory တင ထကရှိ လြောသည့် ဖိုံငြေျြောုံးစြော မတွံ့ ရှိရပေါြေည။ ပထြေ၊
log

file

တင

ထညသ
့် ငုံးထြောုံးခဲ့်သည့်

အဆငဆ
့် ငခ့် ပြုလုံပခဲသ
့် ည့်

ဖိ ုံငြေျြောုံးနှငပ
့် တသကသည့်အချကအလကြေျြောုံး

ကကြောခြေငခ
့် ျိ နအချကအလကြေျြောုံး

စသညတိပေါဝင
ုံ ့်
ဖပီ ုံး

နှင ့်

အြေှြောုံးြေျြောုံးနှင ့်

ထူုံးခခြောုံးမသြောရလြော ြေျြောုံးမတွံ့ ရှိ ရပေါက ြေညသညအ
့် ပိုံငုံးတငြေှြောမနသညကိုံ ရှြောမဖ ရြောတင အသံုံုံးဝငပေါသည။
တ
ုံ ိယ၊ နှစတစနှစစီအလိုံက cov_all.* ဖိုံငတစခုံစီရရှိလြောြေည၊ * ြေှြော ရလြော
၄ငုံးတင ထိုံသကဆိုံငရြောနှစအတက မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံးခပနနှ့် ပံ
ံ ့် ုံ ရလြော

နှစတိ၏
ုံ ့် ခုံနစ
ှ ခဖစပေါသည။
ပေါဝငပေါသည။

၄ငုံးသည

ASCII ဖိုံင အြေျိြုုံးအစြောုံးခဖစဖပီုံး GIS Packages ြေျြောုံးတငပိ မဆြောင
ုံ ့်
သံုံုံးစဲ နင
ိုံ ဖပီ ုံး Map Comparism Kit
ခဖငလ
့် ှု နင
ိုံ ပေါသည။ တတိယ၊ the age.* ဖိုံငြေျြောုံး၊ * ြေှြော ခနြေှ့် နုံးပံ ုံမဖြောသည့် ခုံနစ
ှ ခဖစပေါသည။
့် ညုံး ကကညရ
ဤဖိုံငသည ဂရစဆဲလ တစခုံစီအတက ထိုံမနရြော၏ မနြောကဆံုံုံး မခြေသံုံုံးစဲြေှုပံုံစံမခပြောငုံးလဲဖပီုံး ကြောလ
အဆငဆ
့် င ့် အမရအတက ကိုံလညုံးညွှနခပပေါြေည။ ၄ငုံးအခပင landarea.txt မခေါ်သည့် ဖိုံငတစခုံကိုံလညုံး
ထုံတလုံပမပုံးပေါလိြေ့်ြေ ည။
ခဲမဝချထြောုံးမပုံးခဲ့်မသြော

ထိုံဖိုံငတင
ဧရိ ယြောြေျြောုံးနှင ့်

နှစတစခုံချငုံးစီတငမခြေအသံုံုံးချစနစအြေျိြုုံးြေျိြုုံး၏

ပတသကမသြော

အချကအလကြေျြောုံး

ကိုံ

အမရအတကအရမဖြောခပပေါြေည။အခခြောုံး
ထကရှိ လြောြေည့် ဖိ ုံငြေျြောုံးနှငပ
့် တသက၍ မဆြော့်ဝဲလတငပေါရှိ မသြော လကစဲတင မဖြောခပပေါရှိပေါသည။
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ဆဲလ

ပံုံ ၁၁။ ပံုံစံ အဆံုံုံးသတခခငုံး

၅.၅. လမ ာ်မှန်ုံး ပုစ မျာုံး၏ရလာဒ်မျာုံးနှုင
ိ ်ုံးယှဉ် ပသ ခင်ုံး
CLUMondoအသငတူဖနတီုံးြေှုရလ ြေျြောုံးကိုံ

CLUMondoထည့်သငုံးသည့်

directory

(clumondo\Laos\CLUmondoWorking) ထဲတင သိြေုံးဆညုံးသြောုံးသည။ ရလ ြေျြောုံးကိုံ CLUMondo
user interface တင ‘Results and post processing’ tab တင ကနဦုံးနှင ့် အသငတူဖ နတီုံးထြောုံးမသြော
မခြေအသံုံုံးချမခြေပံုံြေျြောုံးကိုံ ခပသမစခခငုံးခဖင ့် ကကည့်ရှုနင
ိုံ ပေါြေည။
ကကည့်ရှုခခငုံးနှင ့်

ခဲခခြေုံးစိတခဖြောခခငုံးတိုံ အတ
ကြေူ
့်

GIS

ရလ ြေျြောုံးကိုံ ပိုံြေိုံထပြေံ အမသုံးစိတ

Package

တစခုံ

လိုံအပြေညခဖစပေါသည။

ဤအခနုံးတင Map Comparison Kit (MCK) ခဖင ့် ရလြော ြေျြောုံးကိုံ ြေညကဲသ
့် ိုံ ့် နှုင
ိ ုံးယှဉ်ကကညရ
့် ှု သြောုံးြေညကိုံ
မဖြောခပသြောုံးပေါြေည။


MCK ကိုံစ တငပေါ။

(၄ငုံးကိုံ ဘယလိုံထညသ
့် ငုံးရြေညဆိုံမသြော ညွှနကကြောုံးချကြေျြောုံးကိုံ အခနုံး-၃

‘Using a Geographic Information System’ တငမဖြောခပသြောုံးပေါြေည။


မဆြော့်ဝဲလပငလ
ှိ လိုံကပေါ။
့် ြောဖပီ ုံး Log file ဖငရ
့် နမြေုံးလြောပေါက cancel ကိုံနပ
အြောုံးခပြုလုံပရမသုံးြေညြေဟုံတပေါ။



‘File/New’ ကိုံမရုံးပေါ။ ‘Edit log file’ဆိုံမသြောWindow မပေါ်လြောြေည (ပံုံ-၁၂)။
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ယခုံတိုံင log file

ပံုံ ၁၂။ MCK တင log file တညုံးခဖတခခငုံး



‘Inport’ ကိုံမရုံးချယဖပီုံး အသငတူဖနတီုံးြေှုရလြော ြေျြောုံးရှိရြော folder ကိုံသြောုံးပေါ။ ‘List file of type’ တင
‘All file (*) ကိုံထြောုံးပေါ။

အသငတူဖနတီုံးြေှုရလ

(မခြေအသံုံုံးချမခြေပံုံြေျြောုံး) ကိုံ cov_all.*

တငသိြေုံးဆညုံးသြောုံးြေည။


နှုင
ိ ုံးယှဉ်ြေည့် ဖိုံငြေျြောုံးကိုံ မရုံးချယပေါ။

ဆိုံလိုံသညြေှြော ြေူလ စတငသညန
့် ှစ (Year 0) ကိုံ

မဖြောခပမသြောဖိ ုံငနှင ့် မနြောကဆံုံုံးနှစ (Year 10) ကိုံမဖြောခပမသြော ဖိ ုံငတိကိ
ုံ ့် ုံ မရုံးပေါ။ cover_all.0 နှင ့်
cover_all.10 ဖိုံငြေျြောုံးကိုံမရုံးချယဖပီုံးမနြောက Ok နှပ
ိ ပေါ။


၄ငုံးဖိုံငြေျြောုံးကိုံ ‘Edit log file’စြောရငုံးတငထညသ
့် ငုံးသြောုံးြေည။ ‘OK’ကိုံနပ
ှိ ပေါက မဆြော့်ဝဲလြေှ Log file
ကိုံ အြေညမပုံးသိြေုံးဆညုံးရန ခိုံငုံးပေါလိြေြေ
့် ည။

သငတ
့် ငရ
့် ြောအြေည တစခုံမပုံးသိြေုံးဆညုံးဖပီုံး

၄ငုံးပံုံြေျြောုံးကိုံ စတင နှုင
ိ ုံးယှဉ် ကကညရ
့် ှု နင
ိုံ ပေါသည။


မခြေပံုံြေျြောုံးကိုံ MCK ၏ Main window တငမဖြောခပပေါြေည။
အတိုံငုံးခဖစပေါသည။

သိရြောတ
ုံ ့်
င default အမရြောင style

မခြေပံုံြေျြောုံးကိုံ ပိုံြေိုံလယကူစြော နှုင
ိ ုံးယှဉ်ကကညရ
့် ှု ရနအတက မခြေပံုံြေျြောုံး၏

အမရြောငြေျြောုံး မခပြောငုံးလဲသငမ
့် ကကြောငုံး အကကံမပုံးလိုံပ ေါသည။
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ထိုံသခပြုလုံ
ိုံ ့်
ပရန မခြေပံုံအညွှနုံးကိုံ

double click ပေါက ‘Legend editor’ ပငလ
ုံ ့်
င မခြေအသံုံုံးချအတနုံးအစြောုံး
့် ြောပေါြေည (ပံုံ- ၁၃)။သိရြောတ
အြေျိြုုံးြေျိြုုံး၏အမရြောငြေျြောုံးကိုံ

မခပြောငုံးလဲနင
ိုံ သကဲသ
့် ိုံ ပင
့်

အတနုံးအစြောုံးအြေညြေျြောုံးကိုံလညုံး ခပငဆငနိင
ုံ ပေါြေည။

သငတ
့် ငရ
့် ြော

မခြေအသံုံုံးချ

အတနုံးအစြောုံးအြေညြေျြောုံးခပငဆငခခငုံးခဖင ့်

နှုင
ိ ုံးယှဉ်ြေှုြေျြောုံး ပိုံြေိုံလကူ ယမစနိင
ုံ ပေါသည။


ထိမရြောကတဲ့်

အသငအဆင

ကိုံယစြောုံးခပြုနိင
ုံ ဘိုံ ့် ကဲခပြောုံးတဲ့်

မခြေအသံုံုံးချ

အြေျိြုုံးအစြောုံးမတနှင ့်

ပတသကတဲ့် မရုံးချယပေါ။ ယခုံဆိုံရငမတြော့် အသငတူဖနတီုံးြေှုရလ မတကိုံ Screen ြေှြောခြေငနိင
ုံ ပေါဖပီ။
MCK ခဖင ့် ထပြေံ ခဲခခြေုံးစိတခဖြောခခငုံးလုံပနိင
ုံ ပေါဖပီ။


ကနဦုံးနှင ့် ကြောလတစခုံခုံ ရဲ အသ
ငတူဖနတီုံး မခြေအသံုံုံးခ ျြေှု မခြေပံုံမတအကကြောုံးြေှြော ခလုံပ ၁ သိုံြေဟုံ
့်
့် တ
၂ မတကိုံနပ
ှိ ဖပီုံး ဖငက့် ကည့်နင
ိုံ ပေါဖပီ ။

ပံုံ ၁၃။MCK.တင မခြေအသံုံုံးချြေှုမခြေပံုံ၏ အမရြောငခဖင ့် ကိုံယစြောုံးခပြုချကြေျြောုံးခပင ဆငခခငုံး
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ပု ၁၄။ MCK.တင မခြေအသံုံုံးချြေှုမခြေပံုံ ခပသခခငုံး

ပံုံ ၁၅။ မခြေအသံုံုံးချြေှုအ ြေျိြုုံးအစြောုံး မခြေပံုံအညွှနုံးနြေူနြော

ယခုံကျွနမတြော တိုံ မခြေပံ
ုံမတကိုံ နှုင
ိ ုံးယှဉ်ခခငုံး စတငလုံပမဆြောငနိင
ုံ ပေါဖပီ။ ပထြေ ကျွနမတြောတိုံ ြေူ
့်
့် လကနဦုံး နှင ့်
မနြောကဆံုံုံး

အသငတူဖ နတီုံးမခြေပံုံမ တကိုံ

MCK
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ထဲက

‘Per

comparison’

ဖနရှငကိုံသံုံုံးဖပီုံး

နှုင
ိ ုံးယှဉ်ကကညက့် ကြေည။

ဖ
ီ နရှငဟြော

မရုံးချယထြောုံးတဲ့်

မခြေအသံုံုံးခ ျြေှု

အတနုံးအစြောုံးမတရဲ ့်

ဆဲလတစခုံချငုံးစီအ လိုံက နှုင
ိ ုံးယှဉ်ြေှုကိုံ မဆြောငရကနိင
ုံ ပေါတယ။


‘Option/Comparison algorithm’ ကိုံမရုံးချယပေါ သိြေဟုံ
ုံ ့် တ Comparison algorithm ခလုံပပံုံ
ကိုံနပ
ှိ ဖပီုံး ‘Per category’ ကိုံမရုံးပေါ။



‘Option/ Algorithm setting’ ကိုံမရုံးပေါ သိြေဟုံ
ုံ ့် တ Algorithm setting buttom ခလုံပပံုံ

မပေါ်ကိုံ

နှပ
ိ ပေါ။


သငပထြေဆံုံုံး

နှုင
ိ ုံးယှဉ်လိုံတဲ့်

မခြေအသံုံုံးချြေှု

အတနုံးအစြောုံးတစခုံကိုံမရုံးချယပေါ။

အတနုံးအစြောုံးနံပ ေါတ -၆ ‘6_ClosedForest’ ကိုံပထြေဆံုံုံး အြောရံုံစိုံကကကညရ
့် မအြောင။ ကျွနမတြောတိုံ ့်
ြေူလ ကနဦုံးနှင ့် မနြောကဆံုံုံးခန ့် အသငတူဖနတီုံးသည့် နှစမတရဲ သစ
မတြောဖံုံုံး လြေုံးမခြေ မခပြောငုံးလဲြေှုကိုံ
့်
မလ့်လြောကကည့်ရှုနင
ိုံ ပေါြေည (ပံုံ-၁၆)။

ဤနညုံးအြောုံးခဖင ့်

ဘယမနရြောြေှြော သစမတြောမတကျနရှိမနြေယ၊

ဘယမနရြောြေှြောသစမတြောမတ

ကျွနမတြော တိဟြော
ုံ ့်
ခပြုနုံးတီုံးသြောုံးြေယ၊

ဘယမနရြောြေှြော သစမတြောမတ တိုံုံးချဲွံ့ ခဖစမပေါ်လြောြေယဆိုံတြောမတ အသင တူဖနတီုံး ကကညရ
့် ှု နင
ိုံ ြေှြော
ခဖစပေါတယ။

ပိုံဖပီုံးမကြောငုံးစြော နှုင
ိ ုံးယှဉ် ကကညရ
့် ှု နင
ိုံ ဘိဆိ
ုံ ့် ုံရင ဘယဘကြေှြောရှိ တဲ့် legend မပေါ်ကိုံ

double click လုံပဖပီ ုံးမတြော့် ‘in none of the map’ ဆိုံတဲ့်ဟြောရဲ ့် အမရြောငကိုံ grey ြေီုံးခိုံုံးမရြောင
ကိုံထြောုံးလိုံကပေါ။


ရလ ရဲ စြောရင
ုံးအငုံးမတ (Option/Result statistics သိြေဟုံ
ုံ ့် တ
့်
မခြေအသံုံုံးချြေှု

အတနုံးအစြောုံးတစခုံကိုံ

အြောရံုံစိုံကဖပီုံး

မခြေပံုံ

ခလုံပကိုံနပ
ှိ ခခင ုံးခဖင)့် ကမနဖပီုံး
၂

ခုံအမပေါ်ြေှြော

မခပြောငုံးလဲြေှုကိုံ

အမရအတကအြောုံးခဖင ့် မဖြောခပမပုံးပေါသည။


‘Algorithm settings’ ထဲက အြောုံးလံုံုံးမသြော အခခြောုံး အတနုံးအစြောုံးမတကိုံ မရုံးချယဖပီ ုံးမတြော့်
မခြေပံုံမတကိုံ ဆကလကနှုင
ိ ုံးယှဉ် ကကညက့် ကပေါ။
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ပံုံ ၁၆။ MCK.တင အြေျိြုုံးအစြောုံးတစခုံခ ျငုံးနှုင
ိ ုံးယှဉ်ခခငုံး

ထိမနြောက
ုံ ့်
ကျွနပ
ုံ တိုံ Kappa
algorithm ကိုံသံုံုံးဖပီုံး မခြေပံုံနစ
ှ ခုံကိုံနင
ှုိ ုံးယှဉ်ကကည့်ကကြေည။ ဤalgorithm သည
့်
ဆဲလတစခုံချငုံးစီအ လိုံက မခြေပံုံနစ
ှ ခုံကိုံ နှုင
ိ ုံးယှဉ်ခခငုံးခဖစဖပီုံး မခြေပံုံ ၂ ခုံမပေါ်က ဆဲလတစစံုံစီအတက ၄ငုံးတိုံ ့်
တူ ြေတူကိုံ စဉ်ုံးစြောုံးပေါသည။


‘Select comparison algorithm’ ထဲြေှ Kappa ကိုံမရုံးချယပေါ။ ရလ ြေျြောုံးထဲြေှ ကျွနမတြောတိသည
ုံ ့်
မခြေပံုံနစ
ှ ခုံ၏ ခခံြုငံဖုံ ပီုံး ကဲခပြောုံးခခြောုံးနြောုံးြေှု ခြေငမတွံ့ရပေါြေည။



‘Options/Result statistics’ သိြေဟုံ
ုံ ့် တ စြောရငုံးအငုံးဆိုံငရြောခလုံပ

ကိုံနပ
ှိ ပေါ။ ကျွနမတြောတိုံ သည
့်

Kappa algorithm ၏ အြေျိြုုံးအစြောုံးတစခုံချငုံးစီ နင
ှ ့် ခဖစနိင
ုံ မခခရှိြေှု (Contingency) ဇယြောုံး
တိကိ
ုံ ့် ုံစဉ်ုံးစြောုံးကကြေည။
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‘Per

category’

ဇယြောုံးထဲတင

မခြေပံုံနစ
ှ ခုံ၏

ကဲခပြောုံးခခြောုံးနြောုံးခခငုံးကိုံ

မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး

တစခုံချငုံးစီ၏ ြေညြေ မခပြောငုံးလဲသြောုံးပံုံကိုံ ခြေငမတွံ့ရပေါြေည။ KLOC တနဘိုံုံး သည မခြေပံုံနစ
ှ ခုံ၏ တညမနရြော
အရ တူညီြေှုကိုံမဖြောခပဖပီုံး KHisto တနဘိုံုံး သည ပြေြောဏအြောုံးခဖင ့် တူညီြေှုရှိမနြေှုကိုံမ ဖြောခပပေါြေည။ တနဘိုံုံးသ ည
၁ ခဖစမနခခငုံး သိြေဟုံ
ုံ ့် တ နီုံးကပမနခခငုံးသည မခြေပံုံနစ
ှ ခုံြေှြော တညမနရြောအရ သိြေဟုံ
ုံ ့် တပြေြောဏအရ
တူညီမနခခငုံး

ဆိုံလိုံပေါသည။

မရထုံ

တိကဲ
ုံ ့် သ
့် ိုံ ့် မခြေအသံုံုံးချြေှု

အတနုံးအစြောုံးြေျြောုံးကိုံ ြေမခပြောငုံးလဲပဲကျနရှိဖပီုံး တနဘိုံုံး၁ ဟုံ ယူဆနိင
ုံ ပေါသည။

အခခြောုံးဘကြေှြော လညုံး

ရကအုံပပိ တသစမတြောကဲ ့်သသိုံ ့်

ကျွနမတြော တိုံ ့် မကျြောကမဆြောင၊

မခြေအသံုံုံးချြေှု

အတနုံးအစြောုံးြေျြောုံးသည

တနဘိုံုံး

အနညုံးငယသြော

ရှိ ကကပေါလိြေ့်ခဖစဖပီ ုံး ဆိုံလိုံသညြေှြော အသငတူဖနတီုံးသညန
့် စ
ှ ၏ သစမတြောဖံုံုံး လြေုံးြေှုြေှြော ကနဦုံးနှင ့်ယှဉ်လ င
သိသြောစြော ကဲခပြောုံးခခြောုံးနြောုံးမပလိြေ့်ြေ ည။

ပံုံ ၁၇။MCK.တင Kappa algorithmကိုံသံုံုံး ၍ မခြေပံုံ နှစခုံချငုံးနှုင
ိ ုံးယှဉ်ခခငုံး
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Contingency ဇယြောုံးသညမခြေပံုံ ၂ ခုံပေါ အတနုံးအစြောုံးြေျြောုံး၏ အခပနအလှနခဖနမဝခခင
ုံး cross-distribution
့်
ကိုံအမသုံးစိတမဖေါ် ခပဖပီုံး

ဆဲလအမရအတကအြောုံးခဖင ့်

မဖြောခပပေါသည။

Contingency

ဇယြောုံးအရ

မခြေအသံုံုံးချ အတနုံးအစြောုံးတစခုံခ ျငုံးစီ၏ ြေညသည့် အတနုံးအစြောုံးသိုံ ့် ြေညြေ မခပြောငုံးလဲသြောုံး သညကိုံ
မတွံ့ ခြေငရပေါြေည။ဇယြောုံးနှစခုံစ လံုံုံးကိုံအချိနယူမလ့်လြောဖပီုံးြေည့်သညအတနုံးအစြောုံးကအြေျြောုံးဆံုံုံး အမခပြောငုံး
အလဲ ခဖစသြောုံးြေညကိုံ သံုံုံးသတမလ့်လြောပေါ။

6. လမ ာ် မှန်ုံးလ မအသုံးု ချမှုပုစ မျာုံးလဖာ် ထတ
ု ် ခင်ုံး (လလေ့ကျင်ခ
ေ့ န်ုံး)
ဤမလ့်ကျငခ
့် နုံးတင
ရငုံးနှုံးီ ကျွြေုံးဝင

အခခြောုံးခနြေှ့် နုံးချက

မြေြော ယြေျြောုံးနှငြေ
့် တူမ သြော

ခဖစလြောမစပေါြေည။ပိုံဖပီုံး

တိကျစြော

CLUMondo၏

မခပြောရြေညဆိုံပေါက

စြေုံးရညနှင ့်
ခနြေှ့် နုံးချက

သတြေှ တချကတိအတ
ုံ ့်
ကမြေြော ယ ကနသတ
ချက မဘြောငြေျြောုံးကိုံ ချိနညြှိခခငုံးနှင ့် ခပြုခပငမခပြောငုံးလဲခခငုံးတိနှ
ုံ ့် င ့်
့်
ရငုံးနှုံးီ ကျွြေုံးဝင ခဖစလြောြေညခဖစဖပီုံး တဆကထဲြေှြောပင ခနြေှ့် နုံးချကအြေျိြုုံးြေျိြုုံးြေှ ရလြော ြေျြောုံးကိုံ နှုင
ိ ုံးယှဉ်
ကကညန
့် င
ိုံ ပေါြေည။

၆.၁. လမ ာ်မှန်ုံးလ မအသုံးု ချမှုအလ ခအလနမျာုံး
CLUMondoတင အသငတူဖနတီုံးခပြုလုံပနိင
ုံ ဘိရြော
ုံ ့် ြေတိုံငြေှီြေှြော သတြေှတမပုံးဘိလိ
ုံ ့် ုံအပ တဲ ့် ကနသတ
ချက
့်
ြေူမဘြောငြေျြောုံးစြော

ရှိပေါသည။

က
ီ နသတ
ချကြေူမ ဘြောငမတ
့်

ချထြောုံးဘိရြောဟြော
ုံ ့်

တကချကခနြေှ့် နုံးြေှု နင
ှ ့်

ပတသကတဲ့် ယူဆချကအမပေါ်ြေှြော ြေူတညမနပေါတယ။ မအြောကပေါ မြေြော ယ ြေူမဘြောငကနသတ
ချကမတကိုံ
့်
ချိနညြှိခခငုံးအြောုံးခဖင ့် တကဆခနြေှ့် နုံးချက အြေျိြုုံးြေျိြုုံးကိုံ သတြေှတနိင
ုံ ပေါသည။


မခပြောငုံးလဲြေှု ခုံခံနင
ိုံ စြေုံး ကနသတ
ချကြေျြောုံး
့်



မခပြောငုံးလဲြေှု ြေကထရစ



တကဆ ခနြေှ့် နုံးြေှု ကနသတ
ချကြေျြောုံး
့်
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တကဆခနြေှ့် နုံးချကြေျြောုံးသည

ခဖစနိင
ုံ တဲ့်

ဖဲွံ့ ဖဖိြုုံးြေှု

ြေျိြုုံးစံုံအြောုံး

sensitivity

လုံပမဆြောငပံုံကိုံလညုံးမြေြော ယ၏

နှုင
ိ ုံးယှဉ်နိင
ုံ ဖပီုံး

analysis

မြေြော ယ၏

လုံပငနုံး

လုံပမဆြောငခခငုံးအြောုံးခဖင ့်

ထိုံုံးထငုံးသိခြေငစြေုံးမပုံးပေါသည။ ၄ငုံး analysis ြေျိြုုံးကိုံ GIS သိြေဟုံ
ုံ ့် တ Map comparison kit တင
ြေျကခြေငနှုင
ိ ုံးယှဉ်ြေှု

သိြေဟုံ
ုံ ့် တ

ခနြေှ့် နုံးချကတိုံ ့် အတငုံး

ကဲခပြောုံးခခြောုံးနြောုံးြေှု

တကချကခခငုံးအြောုံးခဖင ့်

အလယတကူ လုံပမဆြောငနိင
ုံ ပေါသည။
၆.၁.၁. လ ပာင်ုံးလဲမှု ခုခနိင
ု ်စွ မ်ုံး ကန် သတ်
ချက် မျာုံး
ေ့
မခပြောငုံးလဲြေှု

ခုံခံနင
ိုံ စြေုံးသညအသငတူဖနတီုံးခခငုံး၏အချိနကြောလအလိုံက

မခပြောငုံးလဲြေှု

စဉ်ုံးစြောုံးဆံုံုံးခဖတနိင
ုံ မသြော မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး သတြေှတချထြောုံးခခငုံးခဖစပေါသည။

ကိုံ

မခပြောငုံးလဲြေှု

ခုံခံနင
ိုံ စြေုံး သည မခြေအသံုံုံးချြေှု ခပနလညမခပြောငုံးလဲ ခဖစမပေါ် နိင
ုံ ြေှုနင
ှ ့် ဆကသယပတသကမနပေါသည (ပံုံ၁၈)။

မငမကကုံး

ရငုံးနှုံးီ ခြေြှတနှံသံုံုံးစဲထြောုံးမသြော

ြေျြောုံးစြော

သိြေဟုံ
ုံ ့် တ

ပတဝနုံးကျင ၏

အကျိြုုံးသကမရြောကြေှုြေျြောုံးမကကြောင ့် ခပနလည မခပြောငုံးလဲ ခခငုံး ြေခဖစနိင
ုံ မသြော မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးြေျြောုံး
သည ၄ငုံးမခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး

လိုံအပချကရှိမနသြေ

အခခြောုံးမခြေအသံုံ ုံးချြေှုတသိ
ိုံ ့် ုံ ့် အလယတကူ

မခပြောငုံးလဲသြောုံးြေညြေဟုံတမပ။ ထိမကကြောင
ုံ ့်
အခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချြေှု
့် ၄ငုံး မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးတိုံ သည
့်
အြေျိြုုံးအစြောုံးတိုံ ထက
ြေျြောုံးစြော တညဖြေဲြေှု ရှိကကပေါသည။ တညဖြေဲြေှုရှိမ သြော မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးတိြေှ
ုံ ့် ြော
့်
ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် လူမနဧရိယြောြေျြောုံး၊ အဖြေဲ တြေုံး သီုံးနစ
ှံ ိုံကခငုံးြေျြောုံး (ဥပြေြော အကကီုံးမနှုံးမသြော သိြေဟုံ
ုံ ့် တ
တနဘိုံုံးကကီုံး

သစသီုံးပငြေျြောုံး)

တိခဖစ
ုံ ့် ကကပေါ

သည။

အခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချြေှု

အြေျိြုုံးအစြောုံးတိြေှ
ုံ ့် ြော

တခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချြေှု ပံ ုံစံတအတ
ိုံ ့်
က ပိုံ၍ သငမ
့် ခေါ သိြေဟုံ
ုံ ့် တ ယခငက ြေရရှိ ခဲ့်မသြော
့် လ ြောလြော သညအ
သငမ
့် ခြေမနရြောြေျြောုံးရရှိ လြောလ င
့် လ ြောသညမ

တခခြောုံးမခြေအသံုံုံးခ ျြေှု

မခပြောငုံးလဲသြောုံးတတကကသည။စိုံကပျိြုုံးမခြေတိကိ
ုံ ့် ုံ

အြေျိြုုံးအစြောုံးတိသိ
ုံ ့် ုံ ့်

ဖြေိြု ွံ့ ခပတိုံုံးချဲွံ့ ခခငုံးအတက

မခပြောငုံးလဲ

လယကူစြော
သံုံုံးတတကကဖပီုံး

တချိနထံြေှြောပင သစမတြောမခြေြေျြောုံးတင စိုံကပျိြုုံးမခြေချဲွံ့ထငခခငုံး ခဖစပြောုံးမလ့် ရှိ တတပေါသည။ အဆံုံုံးအစန
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ဥပြေြောတစခုံြေှြော မရ ွံ့မခပြောငုံးမတြောငယြော ခဖစပေါသည။

ဤ မခြေအသံုံုံးချြေှု စနစ အတက မနရြောတစခုံကိုံ

မခြေဆီကသဇြော ယုံတမလ ြော့် လြောြေှုမကကြောင ့် နှစရြောသီကြောလထကပိုံဖပီုံး ြေသံုံုံးကကမချ။

ပံုံ ၁၈။ မခပြောငုံးလဲြေှု ခုံခံနင
ိုံ စြေုံး ကနသတ
ချကြေျြောုံး
့်

ကဲခပြောုံးမသြော မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးသိုံ ့် မခပြောငုံးလဲသည့် အခပြုအြေူြေျြောုံးကိုံ မခပြောငုံးလဲခခငုံး ကုံနကျြေှု
Conversion costs အြောုံးခဖင ့် ခနြေှ့် နုံးနိင
ုံ ပေါသည။
ဆုံတယုံတခခငုံး၊

အလှအပ

ပသြော

တနဘိုံုံး

သိရြောတ
ုံ ့်
င ကုံနကျြေှု Costs သည မခြေဆီကသဇြော

စသညတိုံ ့် မခပြောငုံးလဲခခငုံးဆိုံငရြော

ဆံုံုံးခဖတချကတိကိ
ုံ ့် ုံ

လွှြေုံးြေိုံုံးသည့် အမကကြောငုံးတရြောုံးအြောုံးလံုံုံးကိုံမ တြော့် ကိုံယစြောုံးြေခပြုနိင
ုံ မချ။ ထိမကကြောင
ုံ ့်
့် ြေိုံ ယတင မခြေအသံုံုံးချြေှု
အြေျိြုုံးအစြောုံးတစခုံစီကိုံ ၀ (မခပြောငုံးရနလယ ) နှင ့် ၁ (ြေမခပြောငုံးနိင
ုံ ) အထိ အကကြောုံး နှုင
ိ ုံးယှဉ် မခပြောငုံးလဲြေှု
ခုံခံနင
ိုံ စြေုံး ကိုံယစြောုံးခပြုမသြော အမကကြောငုံးတရြောုံး Factor တစခုံ သတြေှတမပုံးရမပြေည။ သံုံုံးစဲသူသည ဤ
Factor ကိုံ ကျွြေုံးကျငြေှု ေဟုံသုံတအမပေါ်အမခခခံ၍ မသြော၄ငုံး ယခငမလ့်လြောမတွံ့ ရှိ ချကတိအြောုံး၄င
ုံ ့်
ုံး
အမခခခံ ၍ သတြေှတမပုံးရပေါြေည။

မခပြောငလဲြေှု ခုံခံနင
ိုံ စြေုံး ခဖစနိင
ုံ သည့် တနဘိုံုံး နှင ့် အချိနတစခုံြေှြော

မခြေလိုံအပြေှု တိုံုံးခခငုံး မလျြော့်ခခငုံး ခဖစသညအ
့် ခေါ အခပြုအြေူ ြေညကဲ့်သိုံ ့် မခပြောငုံးလဲသြောုံးသညကိုံ မအြောကတင
အမသုံးစိတ ရှငုံးလငုံးမပုံးထြောုံးပေါသည။
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0:

ဤမခြေအသံုံုံးခ ျြေှု မခပြောငုံးလဲခခငုံးသည နှုင
ိ ုံးဆပေါက လယကူဖပီုံး မနရြောတစခုံ၏ လကရှိ
မခြေအသံုံုံးချြေှုြေှ လပ လပစြောခဖင ့် မခပြောငုံးလဲြေှု အြောုံးလံုံုံးကိုံ ခငခ့် ပြုထြောုံးသည၊ ကိုံ ဆိုံလိုံပေါ
သည။ ဆိုံလိုံသညြေှြော မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးတစခုံကိုံ မနရြောတစခုံြေှ ဖယထုံတနိင
ုံ ဖပီုံး
တချိနထဲြေှြောပင အခခြောုံးတစမနရြောတင ချထြောုံးနိင
ုံ သည။ ဥပြေြော မရ ွံ့မခပြောငုံးမတြောငယြော

>0…<1:

မခပြောငုံးလဲြေှုကိုံ ခငခ့် ပြုထြောုံးသည။ သိရြောတ
ုံ ့်
င တနဘိုံုံးကကီုံး သညနှင ့် ရှိ နင
ှ ဖ့် ပီ ုံးမသြော မခြေအသံုံုံးချ
ြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးမအြောကတင ရှိ ရန လိုံလြောုံးြေှု ြေျြောုံးခပြောုံးဖပီုံး ၄ငုံးကိုံ မရ ွံ့မခပြောငုံးရန လိုံလြောုံးြေှု
နညုံးပေါုံးသည။

ဤ

setting

ြေျိြုုံးအြောုံး

မခပြောငုံးလဲခခငုံး

ကုံနကျြေှုတနဘိုံုံး

ခြေငမ
့် သြော

မနရြောြေျြောုံးအတက သငမ
့် တြောပေါသည။
1:

မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံး တစခုံရှိ ဂရစဆဲလြေျြောုံးသည တချိနထဲ တင ထပမပေါငုံးလိုံ ့်
လညုံးြေရ၊ ဖယထုံ တ၍လညုံးြေရနိင
ုံ မချ။ ၄ငုံးကိုံ မခပြောငုံးလဲရနခကခဲမသြော မခြေအသံုံုံးချြေှု
အြေျိြုုံးအစြောုံးတိုံ အတ
က သငမ
့်
့် လ ြောပေါသည။ ဥပြေြော ဖြေိ ြု ွံ့ ခပချထြောုံးြေှုြေျြောုံးနှင ့် သဘြောဝမတြော ြေျြောုံး
တိုံ ့် ခဖစပေါသည။

တနဘိုံုံး

၁

သည

စနစကိုံ

တညဖငိြေမစဖပီုံး

တစချိနထဲအတငုံး

မတြောခပြုနုံးခခငုံး အခခြောုံးမနရြောတင မတြောခပနခဖစ ထနခခငုံး ကဲသ
့် ိုံ ့် ခဖစရပ တိကိ
ုံ ့် ုံ တြောုံးဆီုံးထြောုံး
ပေါသည။
ဤမလ့်ကျငခ
့် နုံးအတက မခြေအသံုံုံးချြေှုအ တနုံးအစြောုံး‘closed forest’၏ မခပြောငုံးလဲြေှုခုံခံကိနုံးကိုံ တိုံုံးခြေြှင ့်
ြေည။ ဆိုံလိုံသညြေှြော ဤမခြေအသံုံုံးချစနစ တစခုံသည တကဆခနြေှ့် နုံးချကတင မခပြောငုံးလဲရနအလြောုံးအလြော
နဲသည။

မခြေြောကခြေြောုံးစြောမသြော သစမတြောြေျြောုံး

သစမတြောမခြေ

ြေျြောုံးအမပေါ်

စိုံကပျိြုုံးမခြေနှင ့်

တညမထြောငခခငုံး

ဖြေိြု ွံ့ ခပ

အတနုံးအစြောုံး ြေျြောုံးအမပေါ်သြော ပိုံြေိုံ ချဲွံ့ထငလြောလိြေ့်ြေည။
ဆကလက

ခဖစမပေါ်မစနိင
ုံ ြေည။သိမသြော
ုံ ့်

တိုံုံးချဲွံ့ ခခငုံး

နှင ့် စိုံကပျိြုုံးမရုံး
မလ ြော့်ပေါုံးမစဖပီ ုံး

အခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချ

သစမတြောမခြေြေျြောုံးဆီ သိုံ ့် မခပြောငုံးလဲလြောခခငုံးြေှြောြေူ

အနညုံးငယသြောခဖစ နိင
ုံ ဖပီုံး
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ြေူဝေါ ြေျြောုံးသည

မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောငုံးလဲခခငုံး

အသငတူဖနတီုံး

ခခငုံးတင

မခပြောငုံးလဲြေှုခုံခံကိနုံးနညုံးမသြော

အတနုံးအစြောုံးြေျြောုံးြေှြော

မခပြောငုံးလဲခခငုံး

ပိုံြေိုံခဖစမပေါ်လြောြေည။


မခပြောငုံးလဲခခငုံးတစခုံြေှြေ လုံပြေှီ
တစခေါထဲ run လိုံကပေါ။

ြေိုံ ယကိုံ

ယခငမလ့်ကျငခ
့် နုံးတင

မဖြောခပထြောုံးခဲ့်သညအ
့် တိုံငုံး

ဤ run လုံပခခငုံးသည ကျွနမတြော တိုံ ့် လုံပြေည့် အသငတူဖနတီုံးြေှုနင
ှ ့်

နှုင
ိ ုံးယှဉ်ရန အမထြောကအထြောုံးအခဖစ အသံုံုံးခပြုနိင
ုံ ြေည။


CLUMondo၏ user-interface ထဲတင Model parameters/Conversion resistance ကိုံမရုံးဖပီုံး
မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံး ‘Forest-SC Mosaic’၏မခပြောငုံးလဲြေှုခုံခံကိနုံး ကိုံ တနဘိုံုံး ၀.၈
သိမခပြောင
ုံ ့်
ုံးပေါ။ ၄ငုံးမနြောက ‘Run’ခလုံပကိုံနပ
ှိ ဖပီုံး အသငတူဖနတီုံး ခခငုံး(simulation) ကိုံစပေါ။



မြေြော ယသည ၄ငုံး၏‘Run’ခခငုံးလုံပငနုံး ဖပီုံးစီုံးမသြောအခေါ ‘Map Comparison Kit’ ကိုံသံုံုံး၍
ယခငရလ

ြေျြောုံးနှင ့် နှုင
ိ ုံးယှဉ်ကကညပ
့် ေါ။

မနြောကဆံုံုံး အသငတူဖ နတီုံးမခြေပံုံ (year 10) ကိုံ

ယခငမလ့်ကျငခ
ိုံ ့်
ပ
့် ေါ။
့် နုံးက ခပြုလုံပခဲ့်မသြော MCK log file ထဲသထည


အသငတူဖ နတီုံး ရလြော အြောုံး မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး Forest-SC Mosaic အတက ြေူလ နှစနှင ့်
နှုင
ိ ုံးယှဉ်ကကညပ
့် ေါ။ ဘြောမတွံ့ရပေါသလဲ ?



အမထြောကအထြောုံးခပြု ခနြေှ့် နုံးပံ ုံမဖြောရလ

နှင ့် မနြောကထပ ချိနညြှိဖပီ ုံးရလြောတဲ ့်

Forest-SC map

ရဲ အသ
ငတူဖနတီုံး ရလြော တိကိ
ုံ ့် ုံ နှုင
ိ ုံးယှဉ်ကကငပ
့်
့် ေါ (‘Per category’ ကိုံသံုံုံးပေါ)။


မနြောကဆံုံုံး

တခခြောုံးမခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံးမတကိုံလညုံး

ကဲခပြောုံးခခြောုံးနြောုံးြေှု

စစမဆုံးကကညပ
့် ေါ။

land-use တစခုံရဲ ့် မခပြောငုံးလဲြေှုခုံခံကိနုံး ကိုံ မခပြောငုံးလိုံကတြောဟြော တခခြောုံး land-use မတ
ခဲမဝချထြောုံးခခငုံးကိုံ

ဘယလိုံ

အကျိြုုံးသကမရြောကသြောုံးမစတြောကိုံ

category’ သိြေဟုံ
ုံ ့် တ ‘Kappa’ကိုံသံုံုံးပေါ)
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ခြေငမတွံ့ရပေါသလြောုံး? (‘Per

မခပြောငုံးလဲြေှုခုံခံကိနုံး ြေူမဘြောငကနသတ
ချက ကိုံ ခပငဆငခခငုံးအြောုံးခဖင ့် အခခြောုံး ခနြေှ့် နုံးချကတိုံ ကိ
့်
့် ုံလညုံး
အသငတူဖနတီုံး (simulate) ကကည့်နင
ိုံ ပေါသည။ ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့် forest ၏ မခပြောငုံးလဲြေှုခုံခံကိနုံးကိုံ ၀
အထိချထြောုံးခခငုံး ခဖင ့် သစမတြောကြောကယခခငုံးလံုံုံးဝ ြေထြောုံးပဲ အသငတူဖနတီုံး ကကညခ့် ခငုံး။
၆.၁.၂. လ ပာင်ုံးလဲ ခင်ုံး မက်ထရစ်
မခပြောငုံးလဲခခငုံး ြေကထရစ သည မြေြော ယြေှြော ြေညသည့် မခြေအသံုံုံးချ မခပြောငုံးလဲခခငုံးြေျြောုံး ခငခ့် ပြုထြောုံးသညကိုံ
ညွှနခပပေါသည (ပံုံ-၁၉)။ မခပြောငုံးလဲခခငုံး ြေကထရစသည တကယမတြော့် text file အြေျိြုုံးအစြောုံးခဖစဖပီုံး userinterface ြေှြော ကဲသ
့် ပင
ိုံ ့် text editor ခဖင ့် လညုံးတညုံးခဖတနိင
ုံ ပေါသည။ ြေကထရစ၏ အတနုံးသည လကရှိ
မခြေအသံုံုံးချြေှု

အြေျိြုုံးအစြောုံးခဖစဖပီုံး

အြေျိြုုံးအစြောုံးခဖစပေါသည။

မကြောလံသည

အနြောဂတ

ခဖစ နိင
ုံ ြေည့်

မခြေအသံုံုံးချြေှု

မခြေအသံုံုံးခပြုြေှု နှစြေျိြုုံးအကကြောုံး မခပြောငုံးလဲခခငုံးသတြေှတရန အြေျိြုုံးြေျိြုုံးမသြော

မရုံးချယစရြောတိုံခဖင
့် ့် box ြေျြောုံးတင တနဘိုံုံးြေ ျြောုံးသတြေှ တခခငုံးခဖင ့် တညုံးခဖတနိုံငပေါသည။
0:

မခပြောငုံးလဲခခငုံးခငြေ
့် ခပြု

1:

မခပြောငုံးလဲခခငုံးခငခ့် ပြု

10×

သတြေှတနှစ

ကဲသ
့် ခဖစ
ိုံ ့် သည။

မနြောကတင မခပြောငုံးလဲခခငုံးခငခ့် ပြုသည။

ဥပြေြော

မခပြောငုံးလဲခခငုံးခငခ့် ပြုသည၊

104

သည

မခြေအသံုံုံးချြေှု

မခြေအသံုံုံးချြေှု

အြေျိြုုံးအစြောုံး ‘from’

‘from’ြေှ

အြေျိြုုံးအစြောုံး

၄နှစမနြောကတင

110 သည ဤ အတနုံးအစြောုံးတင ၁၀ နှစမနြောကပိုံငုံးတငမခပြောငုံးလဲခခငုံး

ခငခ့် ပြုသည၊ စသညခဖင ့် ဆိုံလိုံပေါသည။ နြေူနြောအြောုံးခဖင ့် မရ ွံ့မခပြောငုံးမတြောငယြောသည မနြောက ၄ နှစအကကြောြေှပင
arable

plantation

မခပြောငုံးလဲခခငုံးြေျြောုံး

သိုံ ့် မခပြောငုံးလဲနင
ိုံ ပေါြေည။

တနညုံးအြောုံးခဖင ့်

ဤမရုံးချယစရြော

ြေကထရစဇယြောုံး၏

(option)

သညမခြေအသံုံုံးခ ျြေှု

ကနလန
ြေဟုံတမသြော
့် ခဖတ
့်

ဆဲလြေျြောုံးတက

သကဆိုံငပေါသည။
-10×

တနဘိုံုံးြေျြောုံးသည

မနရြောတစခုံြေှြော

ကနလန
့် ခဖတ
့်

ြေညြေ ကကြောကကြော

အတငုံးတငသြောသကဆိုံင သည၊
ကျနရှိမနြေညကိုံ
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မခြေအသံုံုံးချြေှုတခုံခုံသည

သတြေှ တမသြောမကကြောငခ့် ဖစသည။

အတနုံးအစြောုံးတစခုံသည × နှစထကပိုံ၍ ြေူလ မနရြောတင တညရှိမ နနိင
ုံ ြေညြေဟုံတ။
မရွှွံ့မခပြောငုံးမတြောငယြောအတက

-103

သည

၄ငုံးမနရြောတင

တခခြောုံးအြေျိြုုံးအစြောုံးတစခုံခုံသိုံ ့် မခပြောငုံးလဲသြောုံးရနလိုံအပြေည။
ြေတညရှိ နင
ိုံ ဆိုံရြော၌

အသငတူဖနတီုံးခခငုံး

၃နှစထကပိုံ၍

ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့်

တညရှိမ နြေညြေဟုံတပဲ

မခြေအသံုံုံးချြေှုတစခုံကိုံ ြေူလတိုံငုံးတူညီစြော

(simulation)

ကိုံ

run

နိင
ုံ ရနအတက

အခခြောုံးမခြေအြေျိြုုံးအစြောုံးတစခုံခုံ ကိုံ မခပြောငုံးလဲရန ခငခ့် ပြုမပုံးရြေည။

ပံုံ ၁၉။ ကနေြောုံးရှငုံး ြေကထရစ

ကနေြောုံးရှငုံး ြေကထရစ ကိုံအ သံုံုံးခပြုဖပီုံး သစမတြောစိုံကခငုံး တညမထြောငရနအတက အမခပြောငရှငုံးခခငုံးကိုံ
တြောုံးခြေစထြောုံးသည့်

scenario

ကိုံ

သစမတြောစိုံကခငုံးတညမထြောငခခငုံးအြောုံး

အသငတူဖနတီုံးခခငုံး
အခခြောုံး

(simulate)

သစမတြောြေဟုံတမသြော

လုံပကကညက့် ကြေည။

မခြေအသံုံုံးချြေှုအ တနုံးအစြောုံး

ြေျြောုံးတင ခဖစနိင
ုံ ဆဲပငခဖစြေည။ ဤ scenario သည သစမတြောပငြေျြောုံးအတက လိုံလြောုံးချက demend ကိုံ
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အခခြောုံး သစမတြောြေဟုံတမသြော မခြေအသံုံုံးချြေှု အတနုံးအစြောုံး ြေျြောုံးြေှ ြေညကဲ့်သိုံ ခဖည့်တငုံးမပုံးနိင
ုံ ြေညကိုံ
ခပသပေါြေည။


‘Model parameters/Conversion matrix’ ြေှ ကနေြောုံးရှငုံးြေကထရစ ကိုံ ခပင ဆငပေါ။

‘Closed

forest/Tree plantations’ ၏ အတနုံး/မကြော လံ မပေါငုံးစံုံရြောကိုံ ရှြောဖပီုံး တနဘိုံုံး ၀ ကိုံထညပ
့် ေါ။


ကနေြောုံးရှငုံးြေကထရစ ကိုံ ခပငဆငဖပီုံး ြေိုံ ယကိုံ run ပေါ။ ြေိုံ ယ run ဖပီုံးမနြောက Map Comparison
Kit ခဖည့် ရလ ြေျြောုံးကိုံနင
ှုိ ုံးရှင ကကည့်ရှုစစမဆုံးပေါ။



MCK တင အပိုံငုံး ၄.၅ ‘Display and compare simulation results’က လုံပ လိရခဲ
ုံ ့် ့်တဲ့် ရှိဖပီုံးသြောုံး
.log file ထဲသိုံ ့် မနြောကဆံုံုံး အသငတူဖနတီုံး မခြေပံုံ ကိုံ ထညပ
့် ေါ။ ရလြော ြေျြောုံးကိုံ ြေူလကနဦုံး နှစနှင ့်
နှုင
ိ ုံးယှဉ်ပေါ တခခြောုံး အသငတူဖ နတီုံး ရလ ြေျြောုံးနှင ့်လညုံး နှုင
ိ ုံးယှဉ်ပေါ။

ကနေြောုံးရှငုံးြေကထရစ ၏ စြေုံးရညကိုံ သရုံ ပခပနိင
ုံ ဘိုံ ့်

က
ီ နသတ
ချကြေူမဘြောင ကိုံ ပဲ ခပြုခပငဖပီုံး တခခြောုံး
့်

scenario ကိုံ လုံပကကညက့် ကြေယ။ မနြောင ၅ နှစြေှြော ြေိ ုံငုံးလုံပငနုံးရပတနြေည
့် ့် မနရြောကိုံ အသငတူဖနတီုံးခခငုံး
(simulate) လုံပကကညက့် ကြေည။ ြေိုံငုံးလုံပငနုံးကကီုံးဟြော ပတဝနုံးကျငဆိုံငရြောမတမကကြောင ့် ရပတနသ
့် ြောုံးြေလြောုံး
အနြောဂတအြေျိြုုံးြေျိြုုံးရဲ ခန
ုံ ြေည။
့် ြေှ့် နုံးချကကိုံ မဖြောခပနိင


‘Model parameters/Conversion matrix’ ြေှ ကနေြောုံးရှငုံးြေကထရစကိုံ ခပင ဆငပေါ။

‘Mining

concessions/Mining concessions’၏ အတနုံး’နှင ့် မကြောလံ ဆံုံစညုံးရြောကိုံရှြောဖပီုံး တနဘိုံုံး -105
ကိုံ

ထညပ
့် ေါ။

ဤနညုံးခဖင ့်

မနြောက

၅

နှစကကြောလ င

မခပြောငုံးလဲြေှုလိုံအပမကကြောငုံး

မသချြောမအြောငလုံပြေည။


သိရြောတ
ုံ ့်
င မနြောက ၅ နှစအကကြောြေှြော ြေိုံငုံး အခဖစ ဆကဖပီုံး ခငြေ
့် ခပြုလိုံပေါက အခခြောုံး မခြေအသံုံုံးချြေှု
အနဲဆံုံုံး တစခုံသိုံ ့်မခပြောငုံးလဲခငခ့် ပြုရြေည။ သိြေဟုံ
ုံ ့် တပေါက မြေြော ယက အမခဖရှြော နိင
ုံ ြေညြေဟုံတမချ။
ထိမကကြောင
ုံ ့်
့် ကနေြောုံးရှငုံး ြေကထရစြေှြော ြေိုံငုံးကမန သစမတြောမခပြောငုံးတြောကိုံ ၀ ကမန ၁ သိုံ ့် ရိုံကဖပီုံး
မခပြောငုံးလဲခခငုံးကိုံ ခင ့် ခပြုလိုံကပေါ။
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ြေှတချက။ CLUMondoအသငတူဖ နတီုံးခခငုံး (simulation) အစတင ဆဲလတစ ခုံဆီကိုံ ကျပနုံး သကတြေုံး
တစခုံ သတြေှတထြောုံး သည။ အချိြု ွံ့ ဆဲလမတကိုံ သကတြေုံး ၃ နှစ သတြေှတထြောုံးရှိဖပီုံး ခဖစရြော ၄ငုံးတိသည
ုံ ့်
မနြောက ၂ နှစ အကကြောြေှြော မခပြောငုံးလဲခခငုံး ခဖစနှငပ
့် ေါလိြေြေ
့် ည။


ကနေြောုံးရှငုံးြေကထရစ ကိုံ ခပငဆငဖပီုံး မြေြော ယကိုံ run ပေါ။ မြေြော ယ run တြော ဖပီုံးသြောုံးပေါက Map
Comparison Kit ကိုံသံုံုံးဖပီုံး ရလ ြေျြောုံးကိုံ နှုင
ိ ုံးယှဉ်ပေါ။



MCK တင အပိုံငုံး ၄.၅ ‘Display and compare simulation results’က လုံပ လိရခဲ
ုံ ့် ့်တဲ့် ရှိဖပီုံးသြောုံး
.log file ထဲသိုံ ့် မနြောကဆံုံုံး ခနြေှ့် နုံးပံ ုံမဖြော မခြေပံုံ ကိုံ ထညပ
့် ေါ။

ရလြော ြေျြောုံးကိုံ ြေူလကနဦုံး နှစနှင ့်

နှုင
ိ ုံးယှဉ်ပေါ တခခြောုံး အသငတူဖ နတီုံး ရလြော ြေျြောုံးနှင ့်လညုံး နှုင
ိ ုံးယှဉ်ပေါ။


MCK

တင

မနြောကဆံုံုံးနှစြေျြောုံးကိုံ

နှုင
ိ ုံးယှဉ်ြေည့်အစြောုံး

ြေူလနှစနှင ့်

အခခြောုံးနှစြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံး ကိုံ

နှုင
ိ ုံးယှဉ်ပေါ။ ‘Per category’ ကိုံသံုံုံးဖပီုံး Mining ကိုံမရုံးခခငုံးကကည့်ခခငုံးခဖင ့် နှစတိုံငုံးြေှြော ြေိုံငုံးမတ
တခဖညုံးခဖညုံး မလျြော့် နညုံး မပျြောကကယသြောုံးတြော မတွံ့ရပေါလိြေ့်ြေ ည။
၆.၁.၃. ခန် မှေ့ န်ုံးချက် မူလဘာင်ကန် သတ်
ချက် မျာုံး
ေ့
ခနြေှ့် နုံးချက ြေူမဘြောငကနသတ
ချကြေျြောုံး အခနုံးတင (ပံုံ-၂၀) simulation ကြောလ ကိုံ နှစအြောုံးခဖင ့်
့်
မဖြောခပနိင
ုံ ြေညခဖစဖပီုံး (ဥပြေြော ကနဦုံး မခြေအသံုံုံးချြေှု အမခခအမနြေှ မနြောက ၁၀ နှစ) simulation တစနှစချငုံး
ဆီြေှြောရှိတဲ့်

လိုံလြောုံးချက

လိုံလြောုံးချကြေျြောုံးသည

demand

ကိုံလညုံး

သတြေှတနိင
ုံ ြေှြော

ြေိုံ ယတင

ထညသ
့် ငုံးရြေည့်

CLUMondo/Laos/CLUMondoWorking folders ထဲရှိ
ခပြုလုံပနိင
ုံ ပေါသည။

ခဖစပေါတယ။

မခြေအသံုံုံးချြေှု
အရြောြေျြောုံးခဖစဖပီုံး

demand.in* ဖိုံငတငလညုံး တညုံးခဖတြေှု

simulation တစနှစချငုံးစီအ တက ဤလိုံအပချကြေျြောုံးသညမြေြော ယြေှ ခဲမဝချထြောုံး

မပုံးရန လိုံအပြေည့် မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံး အစြောုံး တစခုံချငုံးစီ၏ စုံစုံမပေါငုံးဧရိယြောကိုံ စဉ်ုံးစြောုံးဆံုံုံးခဖတပေါြေည။
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ထပဆင ့်

ခပြုလုံပပံုံ

နညုံးလြေုံး

သည

ခဲမဝချထြောုံးသည့်

မခြေအသံုံုံးချြေှုြေျြောုံးနှင ့်

မခြေအသံုံုံးချြေှုလိုံလြောုံးချကရှိမနြေှု တိ၏
ုံ ့် ကဲခပြောုံးခခြောနြောုံးချကကိုံ အနညုံးဆံုံုံးခဖစ ရန မသချြောမစပေါြေည။
မခြေအသံုံုံးချ လိုံလြောုံးချကြေျြောုံးကိုံ CLUMondoမြေြော ယက ၄ငုံး ကိုံယတိုံင လပ လပစြော တကချကပေါသည။
တကချကြေှုသည

မလ့်လြောြေှုနင
ှ ့်

တကဆခနြေှ့် နုံးချကတိုံ ့်

အမပေါ်

ြေူတညဖပီုံး

နညုံးစနစြေျြောုံးစြောကိုံအမခခခံနင
ိုံ ပေါသည။
ယခငခဖစစဉ်အရ

ဦုံးတညလြေုံးမကကြောငုံးအတိုံငုံး

အသံုံုံးချမခြေလိုံလြောုံးချကကိုံတကချကသည့်
ရညြေှနုံးလူဦုံးမရတိုံုံးပြောုံးနှုနုံး

မယျဘုံယျ

နှင./သိြေဟုံ
ုံ ့် တ

အနြောဂတ
နညုံးစနစ

အတကခနြေှ့် နုံးခခငုံးသည
ခဖစပေါသည။

လိုံအပလ င

သယံဇြောတယုံတမလ ြော့်လြောြေှု

တိအတ
ုံ ့်
က

ဤဦုံးတညလြေုံးမကကြောငုံးြေျြောုံးကိုံ ခပငဆငနိင
ုံ ပေါသည။ ြေူဝေါ ခဲခခြေုံးစိတခဖြောသံုံုံး သတြေှုအ တက မခြေအသံုံုံးချ
လိုံလြောုံးချကြေျြောုံးကိုံ

ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့်

ခနြေှ့် နုံးချကနှင ့်

ပတသကမသြော

ြေူဝေါ ရညြေှနုံးချကတိုံ ကိ
့် ုံ

ခပြုလုံပမပုံးနိင
ုံ သည့် ဆနုံးသစမသြော ြေကခရိုံ အီမကြောမနြောြေစမြေြော ယ ြေျြောုံးကိုံ အမခခခံနင
ိုံ ပေါသည။

ပံုံ ၂၀။ ခနြေှ့် နုံးချက ြေူမဘြောငကနသတ
ချကြေျြောုံး
့်
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လြောအိုံ အပလီမ ကုံးရှငုံးထဲြေှြောမပုံးထြောုံးတဲ့် လိုံလြောုံးချက scenario ကိုံ ချိနညြှိကကဖပီ ုံး ပိုံဖပီုံး စိတဝငစြောုံးဖ ယ
မကြောငုံးတဲ့် ဖြေိြု ွံ့ ခပ ထိုံုံးတကလြောြေှု scenario ကိုံ ဖနတီုံး ကကြေည။

sီ cenario ဟြော ဖြေိြု ွံ့ ခပမတြေှြော လူဦုံးမရ

သိသိသြောသြော

ပံ ုံမဖြောပေါလိ ြေ့်ြေည။

ြေျြောုံးခပြောုံးလြောတဲ့်

ြေမဝုံးမတြော့်တဲ့်

အနြောဂတကိုံ

ေါမနြောကြေှြော

အမဆြောကအဦမတ၊ စကြေှုလုံပငနုံးမတ စတဲ့် တညမဆြောကမရုံး ဧရိယြောမတ တိုံုံးတကလြောြေှု ဆကဖပီုံး
ခဖစလြောပေါြေယ။ ပိုံဖပီုံး တိတိကျကျ ဆိုံရရင ၂၀၁၀ နှင ့် ၂၀၂၀ နှစြေျြောုံးကကြောုံး အထိြေှြော ဖြေိြု ွံ့ ခပဧရိ ယြောမတဟြော
နှစစဉ်

၁၀%

ထကပိုံဖပီုံး

ထငရလငက
့် စြောုံး၊

တိုံုံး တကလြောပေါလိ ြေ့်ြေယ။

scenario

က

အလနအကျွန

ခဖစမနြေယ

လ
ီ ိုံဖဲ ွံ့ ဖဖိ ြုုံးြေှုမတရဲ ့် ပတဝနကျငအမပေါ် သကမရြောကနိင
ုံ ြေဲ ့် အလြောုံးအလြောမတကိုံ မလ့်လြော

ဘိုံ အသံ
ုံုံးခပြုနိင
ုံ ပေါြေယ။
့်



Model parameters/ scenario parameters ကိုံသြောုံးပေါ
ြေ
ီ ှြော

‘Model

လိုံလြောုံးချက

parameters/Scenario parameters’ထဲြေှြော
demands

သတြေှတနိင
ုံ ပေါြေည။

မတကိုံ

မခပြောငုံးလိုံကခခငခ့် ဖင ့်

မခြေအသံုံုံးချဝနမဆြောငြေှု

သင ့်

ကိုံယပိုံင

မတရဲ ့်

scenario

ကိုံ

က
ီ ိစစြေှြော တနှစချငုံးစီရဲ ့် ‘Build up area’ အတက လိုံလြောုံးချက demand

ကိုံမခပြောငုံးပေါြေည။


‘Scenario parameters’ အခနုံးြေှြော တနှစချငုံးစီအတက မအြောကပေါ တနဘိုံုံးမ တကိုံ ထညပ
့် ေါ။ (Ctrl
+ c နှင ့် Ctrl + v သံုံုံးဖပီုံး excel ဖိုံငကမန ဇယြောုံးကိုံ ကူုံးယူနင
ိုံ ပေါတယ )

year
2010

Built-up areas [ha]
44800
53000

2011

57000

2012

64600

2013

73000

2014

80000

2015

87000

2016

93000

2017
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100000

2018

110000

2019

120000

2020



ခနြေှ့် နုံးချကအတက လိုံလြောုံးချကမတ ကိုံ ခပြုခပငဖပီုံးရင မြေြော ယကိုံ run ပေါ။ မြေြော ယက run တြော
ဖပီုံးသြောုံးရင Map Comparison Kit ထဲြေှြော ရလြော မတ နှုင
ိ ုံးယှဉ်ကကညပ
့် ေါ။



MCK တင အပိုံငုံး ၄.၅ ‘Display and compare simulation results’က လုံပ လိရခဲ
ုံ ့် ့်တဲ့် ရှိဖပီုံးသြောုံး
.log file ထဲသိုံ ့် မနြောကဆံုံုံး အသငတူဖနတီုံး မခြေပံုံ ကိုံ ထညပ
့် ေါ။ ရလြော ြေျြောုံးကိုံ ြေူလကနဦုံး နှစနှင ့်
နှုင
ိ ုံးယှဉ်ပေါ တခခြောုံး အသငတူဖ နတီုံး ရလြော ြေျြောုံးနှင ့်လညုံး နှုင
ိ ုံးယှဉ်ပေါ။

၇. ဧရိ ယာမူဝါဒပုစ (လလေ့ကျင်ခ
ေ့ န်ုံး)
မခြေြောကြေျြောုံးစြောမသြော စီြေံကိနုံးနှင ့် ြေူဝေါ

တနဆြောပလြော တိကိ
ုံ ့် ုံ အနြောဂတ မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောငုံးလဲခခငုံး

လြေုံးမကကြောငုံး ကိုံ လွှြေုံးြေိ ုံုံးဘိုံ ့် အသံုံုံးခပြုနိင
ုံ ပေါတယ။
အ
ီ မကကြောငုံးအရြောြေှြော

သငဘယမလြောက

မ
ီ လ့်ကျငခ
့် နုံးြေှြော ကလူြေန ိုံ ခနြေှ့် နုံးချက တစခုံထဲြေှြော

ပေါဝငနိင
ုံ ြေလဲဆိုံတြော

ရှြောမဖကကညက့် ကြေယ။

အ
ီ တက

ဘယဧရိယြောမတအတက ဘယ မနရြောဆိုံငရြော ြေူဝေါ မတ ချြေှတထြောုံးတယဆိုံတြော ညွှနခပတဲ့် မခြေပံုံတစခုံ
လိုံပေါြေယ။

တချိြု ွံ့

ြေူဝေါ မတက

တြောုံးခြေစထြောုံးပေါတယ။

ဧရိ ယြောတစခုံခုံြေှြော

မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောငုံးလဲခခငုံး

အြောုံးလံုံုံး ကိုံ

ဥပြေြော သစမတြောကကိြုုံးဝိုံငုံးထဲြေှြော အမခပြောငခုံတထငြေှုကိုံ တြောုံးခြေစထြောုံးပေါတယ။

တခခြောုံးြေူဝေါ မတက

ဥပြေြော

စိုံကပျိြုုံးမခြေသတြေှတထြောုံးတဲမ
့် နရြောြေှြော

ထြောုံးခခငုံးတိလိ
ုံ ့် ုံ

သတြေှတမခြေအသံုံုံးခ ျြေှု

မခပြောငုံးလဲခခငုံး

ဖြေိြု ွံ့ ခပတညမဆြောကြေှု

တစစံုံစံုံကိုံ

တြောုံးခြေစ

တြောုံးခြေစထြောုံးပေါတယ။

မ
ီ လ့်ကျငခ
့် နုံးြေှြော သတြေှတဧရိယြောမတထဲြေှြော မခြေအသံုံုံးချြေှုမ ခပြောငုံးလဲခခငုံးအြောုံးလံုံုံး တြောုံးခြေစထြောုံးတဲ့် ြေူဝေါ
မတကိုံပဲ အသံုံုံးချပေါြေယ။
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၇.၁. ထုတပ
် ယ်ရ မည်ေ့အလာမျာုံးထည်ေ့သင
ွ ်ုံးစဉ်ုံးစာုံး ခင်ုံး
ဧရိယြော ကနသတ
ခခငုံး ဖိုံငမတကိုံ ဘယမနရြောြေှြော မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောငုံးလဲခခငုံးမတ ခငြေ
့်
့် ခပြုထြောုံးဘူုံး
ဆိုံတြောမတ ညွှနခပဘိရြောအတ
ုံ ့်
က သံုံုံးနင
ိုံ ပေါတယ။
မပုံးထြောုံးဖပီုံး

user-interface

နြေူနြော မခြေပံုံြေျြောုံးကိုံ case study application ထဲြေှြော
‘Exclusion

ကမနဖပီ ုံးမတြော့်

layers’

အခနုံးထဲက

‘Application

characteristics’ tab ထဲြေှြော မရုံးချယနိင
ုံ ပေါတယ။
‘region

_park.fil’

ဖိုံငြေှြော

ဘယမနရြောြေှြော

မခြေအသံုံုံးချြေှု

မခပြောငုံးလဲခခငုံးကနသတ
ထြောုံးတယဆိုံတြော
့်

သတြေှတထြောုံးတဲ့် ကြောကယထြောုံးသည့်ဧရိ ယြောမခြေပံုံ ပေါဝငပေါတယ။

မခြေပံုံကိုံ ပံုံ-၂၁ ြေှြောခပထြောုံးမပြေဲ ၊့်

အသငတူဖနတီုံးြေှု ရလြော ြေျြောုံးကိုံ ထညသ
့် ငုံးတဲ့် နညုံးလြေုံးအလြောုံးတူ ASCII ရပစတြောဖိုံင အမနနှင ့် GIS
ထဲြေှြော လညုံး ထညသ
့် ငုံးနိင
ုံ ပေါတယ။

နြေူနြော မနရြော ကနသတ
ဖိုံင ဟြော မခြေအသံုံုံးချြေှု မခပြောငုံးလဲခခငုံး
့်

ခငခ့် ပြုြေထြောုံးတဲ ့် သဘြောဝထိနုံးသိြေုံးမရုံး ဧရိယြောမတကိုံ ကိုံယစြောုံးခပြုပေါတယ။

ပံုံ ၂၁။ တညမနရြောဆိုံငရြော ကနသတ
ချကြေျြောုံး၏ နြေူနြောပံုံ
့်



CLUMondoကိုံ ဖငထ
့် ြောုံးဖပီ ုံးသြောုံးြေဟုံတရင start လုံပဖပီုံး Laos application ကိုံဖငလ
့် ိုံကပေါ။
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Application characteristics tab ရဲ ‘Exclusion
layers’ အခနုံးကိုံသြောုံးပေါ။ မလြောမလြောဆယြေှြော
့်
သြောြေန မ သမခြေပံုံ (ဖယထုံ တခခငုံးြေပေါ) ကိုံမရုံးချယထြောုံးတြောခခစပေါတယ။

ေါကိုံ မရှ ွံ့ ြေှြောရှိတဲ့် ratio

ခလုံပ ကိုံနပ
ှိ ဖပီုံး region_park ဖယထုံတ အလွှြော ကိုံမခပြောငုံးပေါ။


တခခြောုံး ြေူကနသတ
ချကမတကိုံြေခပငပဲ၊ မြေြော ယကိုံ ခပနဖပီုံး run ပေါ။မြေြော ယက run တြော ဖပီုံးသြောုံးရင
့်
Map Comparison Kit ထဲြေှြော ရလ မတကိုံ ကကညရ
့် ှု နင
ှုိ ုံးယှဉ်ပေါ။



MCK တင အပိုံငုံး ၄.၅ ‘Display and compare simulation results’က လုံပ လိရခဲ
ုံ ့် ့်တဲ့် ရှိဖပီုံးသြောုံး
.log file ထဲသိုံ ့် မနြောကဆံုံုံး အသငတူဖနတီုံး မခြေပံုံ ကိုံ ထညပ
့် ေါ။ ရလြော ြေျြောုံးကိုံ ြေူလကနဦုံး နှစနှင ့်
နှုင
ိ ုံးယှဉ်ပေါ တခခြောုံး အသငတူဖ နတီုံး ရလြော ြေျြောုံးနှင ့်လညုံး နှုင
ိ ုံးယှဉ်ပေါ။

၇.၂. အ ခာုံးထုတ်ပယ်ရ မည်ေ့အချက်အ လက်မျာုံး
အြေျိြုုံးသြောုံးဥယျြောဉ်မတ ဖပီ ုံးမတြော့် မရထုံမတနှငန
ုံ ့် တ ကပမနတဲ့် ကြောကယထြောုံးတဲဧ
့် ရိ ယြောမတ၊
့် ုံးီ တဲ ့် သိြေဟုံ
သတြေှတ မခြေဆီလွှြောမပေါ် ရှိ မလ ြောမစြောကဧရိ ယြောမတ သိြေဟုံ
ုံ ့် တ အခြေငတ
့် စခုံရဲ ့် အထကရှိ တဲ့် ဧရိယြောမတ
စသညတိကဲ
ုံ ့် ့်သိုံ ့် တခခြောုံးကနသတ
ချကမတလညုံး လုံပနိင
ုံ ပေါတယ။
့်

ဥ
ီ ပြေြောြေှြော အလနခြေငတ
့် ဲ ့်ဧရိ ယြောမတ

(၁၀၀၀ ြေီ တြောရဲ ့် အထကရှိ ဧရိယြောမတ ) ကိုံဖယထုံတထြောုံးတဲ့် မခြေပံုံတစခုံကိုံ အသံုံုံးခပြုပေါြေယ။
မနရြောဆိုံငရြော ြေူဝေါ ဟြော မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောငုံးလဲခခငုံးရဲ အကျိ
ြုုံးဆကအမနနှင ့် ပတဝနုံးကျငယိုံယငုံး ပျကစီုံးြေှု
့်
ပိုံ၍ ခံစြောုံးရနိင
ုံ တဲ့် ခြေငြေ
့် ြောုံးတဲ ့် ဧရိယြောမတကိုံ ကြောကယပေါတယ။

လ
ီ ိုံ ယိုံ ယငုံးပျကစီုံးြေှုြေျိြုုံးရဲ ့် ဥပြေြော

အနညုံးငယကမတြော့် သစမတြောခပြုနုံးတီုံးခခငုံး သိြေဟုံ
ုံ ့် တ ခြေငြေ
့် ြောုံးတဲ ့် ဧရိယြောြေှြောရှိတဲ့် ဖြေိြု ွံ့ ခပဧရိယြောမတ
သိသြောစြော တိုံုံးပြောုံးလြောခခငုံး တိခဖစ
ုံ ့် ပေါတယ။


‘Application characteristics’ tab ရဲ ့် ‘Exclusion layers’
ဖယထုံ တအလြော အမနနှင ့် ‘region_1000.asc’ ကိုံမရုံးပေါ။
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အခနုံးကိုံသြောုံးပေါ။ ဖပီ ုံးမတြော့်

ီ



တခခြောုံးကနသက
ချကမတကိုံ ြေခပငပဲ မြေြော ယကိုံ တခေါခပနဖပီုံး run ပေါ။ မြေြော ယက run တြော
့်
ဖပီုံးသြောုံးရင Map Comparison Kit ထဲြေှြော ရလြော မတကိုံ ကကညရ
့် ှု နင
ှုိ ုံးယှဉ်ပေါ။



MCK တင အပိုံငုံး ၄.၅ ‘Display and compare simulation results’က လုံပ လိရခဲ
ုံ ့် ့်တဲ့် ရှိဖပီုံးသြောုံး
.log file ထဲသိုံ ့် မနြောကဆံုံုံး အသငတူဖနတီုံး မခြေပံုံ ကိုံ ထညပ
့် ေါ။ ရလြော ြေျြောုံးကိုံ ြေူလကနဦုံး နှစနှင ့်
နှုင
ိ ုံးယှဉ်ပေါ တခခြောုံး အသငတူဖ နတီုံး ရလြော ြေျြောုံးနှင ့်လညုံး နှုင
ိ ုံးယှဉ်ပေါ။

ြေှတချက။ GIS ကိုံသံုံုံးဖပီ ုံးမတြော့် ကိုံယပိုံင ဖယထုံ တအလွှြောမတကိုံ ခပြုလုံပနိင
ုံ ပေါတယ။ ဥပြေြောမတကမတြော့်
မရထုံရဲ ့် အကြောအမဝုံး တစခုံခုံ အတငုံးဧရိ ယြောမတ ကမန သတြေှတမလ ြောမစြောက အထကြေှြောရှိတဲ့်
ဧရိယြောမတ၊ လြေုံးမတကမနအလနမဝုံးကြောတဲ့် ဧရိယြောမတထိ စသညခဖင ့် အြေျိြုုံးြေျိြုုံးရှိနင
ိုံ ပေါတယ။

‘add

exclusion layer’ ကိုံနပ
ှိ ဖပီ ုံးမတြော့် သငရ
ိုံ ပေါတယ။
့် ဲ ့် ကိုံယပိုံင ဖယထုံ တ အလွှြောမတကိုံ သံုံုံးကကည့်နင
အ
ီ လွှြောမတက သငရ
ုံုံးချြေှုမခြေပံ ုံနင
ှ ့် မ သမခြေပံ ုံမတနှင ့် အတိုံငုံးအတြောချငုံး တိတိကျကျ တူညီမနြေှု
့် ဲ မခြေအသံ
့်
ရှိ ဘိုံ ့် လိုံအပတယဆိုံတြောကိုံလညုံး ြေှတထြောုံးပေါ။

User manual ြေှြော လိုံအပမသြော မ တြောြေျြောုံးနှင ့်

ပတသကတဲ့် အချကအလကမတ ပိုံဖပီုံးမတွံ့ နိင
ုံ ြေည ခဖစပေါသည။

၈. သင်လ
ေ့ တာ်လသာရီ ဂရက်ရှင်ုံး ပုစ ဖင်ခ
ေ့ ွဲ ခမ် ုံးစိ တ် ဖာလလေ့လာ ခင်ုံး (လလေ့ကျင်ခ
ေ့ န်ုံး )
မ
ီ လ့်ကျငခ
့် နုံးြေှြော မလြောဂျစစတစ ရီဂရကရှငုံး

ခဲခခြေုံးစိတခဖြောြေှု (logistic regression analysis)

ခပြုလုံပခခငုံးခဖင ့် သငမ
့် လ ြောြေှု အမကကြောငုံးြေျြောုံး (suitability factors) ရဲ သိ
့် သြောထငရှ ြောုံးြေှုကိုံ ခဲခခြေုံးစိတခဖြော
ကကညက့် ကပေါြေည။ Logistic regression analysis တစခုံသည တစခုံ သိြေဟုံ
ုံ ့် တ တစခုံထကပိုံတဲ့်
Explanatory

variables

ကိနုံးရှငမတ

(မခြေဆီလွှြောအြေျိြုုံးအစြောုံး၊

အခြေင၊့်

သြောုံးလြောဆကသယနိင
ုံ ြေှု

စသညကဲသ
့် ိုံ )့် တိနှ
ုံ ့် င ့် Explained variables ကိနုံးရှငမတ (မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးတခုံခုံ ) တိအကကြောုံး
ုံ ့်
ဆကသယြေှုကိုံ ခနြေှ့် နုံးပေါသည။
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CLUMondoကိုံ ဖငထ
့် ြောုံးနှငဖ့် ပီ ုံးသြောုံးြေဟုံတပေါက start လုံပ လိုံကပေါ။ ဖပီ ုံးမတြော့် Laos application
ကိုံ ဖငပ
ချကမတကိုံ ြေခပငပေါနှင။့်
့် ေါ။ တခခြောုံး ြေူကန သတ
့်



ပထြေဆံုံုံး Regression analysis/ Sampling အခနုံးထဲ က ‘Update correlation matrix’
ခလုံပကိုံနပ
ှိ ဖပီုံး ဆကသယြေှု တနဘိုံုံး (Correlation values)မတကိုံ တကပေါ။



တကချကခခငုံး

ဖပီုံးသြောုံးလ င

ခြေငမတွံ့ နိင
ုံ ြေှြောခဖစပေါတယ။
တခခြောုံးသငမ
့် လ ြောြေှုခပအလွှြော

lookup

ဇယြောုံးထဲြေှြော

သငမ
့် လ ြောြေှုခပ
မတနှင ့်

multicollinearity
အလွှြောမတထဲ က

အလနဆကသယမန

(highly

တနဘိုံုံးမ တကိုံ
တစစံုံတစခုံဟြော
correlated)

မနသလြောုံးဆိုံတြော တ
ီ နဘိုံုံးမ တက မခပြောပေါြေယ။ သငတ
့် င ့် မလ ြောကပတတဲ့် ခဲခခြေုံးစိတခဖြောြေှုတစခုံ
အတက သငမ
့် လ ြောြေှု ခပ အလွှြောမတဟြော လံုံမလြောကစြော ကဲခပြောုံး ခခြောုံးနြောုံးမနရပေါြေယ (ဆကသယြေှု
ရှိြေမနမစရပေါ)။


ဆီမလ ြောမသြော သငမ
ိုံ ့် ့် ဆကသယြေှုတနဘိုံုံးက
့် လ ြောြေှုခပအလွှြောမတကိုံ မရုံးပေါ။ အလွှြောမတကိုံ သူတရဲ
၀.၈ ထက နဲြေယဆိုံရင ထညသ
့် ငုံးဘိုံ ့် မရုံးချယနိင
ုံ ပေါတယ။ တစခုံ သိြေဟုံ
ုံ ့် တ တစခုံထက ပိုံတဲ့်
မခြေပံုံမတဟြော သိသြောစြော ဆကသယမနြေယဆိုံရင (၀.၈ ထကပိုံပေါက)
မရုံးချယနိင
ုံ ပေါတယ။

၂ ခုံစလံုံုံး ြေမရုံးရပေါ။

ပ
ီ ံုံမတထဲက တစခုံကိုံသြော

တစခုံနင
ှ ့် တစခုံ ဆကသယြေမနတဲ့် သငမ
့် လ ြောြေှုခပ

မခြေပံုံမတကိုံ မရုံးချယဖပီုံးပေါက ‘Take sample’ ကိုံနပ
ှိ ပေါ။
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ပံုံ ၂၂။ correlation matrix တကချကခခငုံး



ယခုံ

သငဟြော

‘Parameter

တကချကနိင
ုံ ပေါဖပီ။

selection’

(ပံုံ-၂၃)

အခနုံး

မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး

ထဲက

coefficients

တစခုံကိုံမရုံးပေါ။

မတကိုံ
ဖပီ ုံးမတြော့်

သငမ
ှိ ခခင ုံးခဖင ့် coefficients
့် လ ြောြေှုခပအလွှြောမတအြောုံးလံုံုံး ကိုံမရုံးဖပီုံး ‘calculate coefficients’ ကိုံနပ
မတကိုံ တကချကပေါ။
ထညသ
့် ငုံးရန

အရညအမသုံးြေှီဘိုံ ့် သငမ
့် လ ြောြေှုခပအလွှြော တစခုံဟြော

မရုံးချယထြောုံးတဲ့်

မခြေအသံုံုံးချြေှု

အြေျိြုုံးအစြောုံးနှင ့် သိသြောထငရှြောုံးစြော ဆကသယြေှုရှိရပေါြေယ။ ဆိုံလိုံတြောက သိသြောထငရှြောုံးြေှုတနဘိုံုံး က ၀.၀၅
ရဲ ့် မအြောကြေှြောရှိရပေါြေယ။

၀.၀၁

ရဲ ့် မအြောကြေှြော ဆိုံရင

ပိုံမကြောငုံးပေါတယ။

ြေူကနသတ
ချကနှင ့်
့်

သိသြောထငရှြောုံးြေှု တနဘိုံုံးမတဟြော သငမ
့် တက
့် လ ြောြေှုခပအလွှြောမတ အမရအတကအမပေါ် ြေူတညမနတဲအ
ြေှနကနတဲ့် သငမ
့် လ ြောြေှုခပမခြေပံ ုံ အစံုံမတကိုံ အထပထပ ရှ ြောမဖဘိုံ ့်လိုံအပပေါြေယ။


အနညုံးဆံုံုံး သိသြောထငရှြောုံးြေှုရှိတဲ့် သငမ
့် လ ြောြေှု ခပအလွှြောမတကိုံ သူတန
့် ဘိုံုံး ၀.၀၅ တဲ့် ကကီုံးမနသြေ
မရုံးချယထြောုံးတဲထ
့် ဲ က

ခပနခဖြုတ

(unselect)ပေါ။ကျနတဲ့်

သငမ
့် လ ြော ြေှုခပအလွှြောမတဟြော

သိသြောထငရှြောုံးလြော ဖပီုံး အလွှြောမတ ၇ ခုံမအြောကသြောကျနမအြောင ေါကိုံအကကိြေကကိြေ လုံပပေါ။
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တချိြု ွံ့ကိစစမ တြေှြော ကလူြေန ိုံက ‘Could not find a stable solution’ ဆိုံတဲ့် ြေကမဆ့် နှင ့်
အသိမပုံးပေါလိြေ့်ြေယ။ ြေူကနသတ
ချကမတကိုံ စစမဆုံးပေါ။ လ
ီ ိုံကိစစြေှြော သငမ
့်
့် လ ြောြေှုခပအလွှြော တစခုံ
သိြေဟုံ
ုံ ့် တ နဲနဲ ကိုံ unselect လုံပဖပီုံး ခပနကကိြုုံးစြောုံးလုံပ ကကညပ
့် ေါ။



သငတ
့် ငမ
့် လ ြောကပတဆံုံုံးခဖစ တဲ ့် သငမ
့် လ ြောြေှုခပအလွှြောမတ အြေျြောုံးဆံုံုံး ၇ ခုံ မရုံးချယဖပီုံးမသြောအခေါ၊
coefficients မတကိုံ ခပနတကပေါ ဖပီ ုံးမတြော့် ‘Use this coefficients’ ကိုံ နှပ
ိ ပေါ။

န
ီ ညုံးအြောုံးခဖင ့်

‘Model parameter’ tab ထဲြေှြော ‘Regression parameters’ ြေကထရစ ကိုံ update လုံပပေါြေည။


မခြေအသံုံုံးချြေှု

အြေျိြုုံးအစြောုံး

တစခုံချငုံးစီအတက

အလြောုံးတူ

ြေူကန သတ
ချက မရုံးချယခခငုံး
့်

အဆငမ
ိုံ ့် ြေူ
ချက တနဘိုံုံးမ တကိုံ သံုံုံးပေါ။
့် တကိုံ ခပြုလုံပဖပီုံး၊ သူတရဲ
့် ကနသတ
့်
ြေှတချက။ ‘Parameter selection’ ဝငုံး ုံးိုံ ရဲ ့် မအြောကမခခြေှြော၊ ြေျဉ်ုံးမကုံးမအြောကရှိဧရိယြောအမပေါ်ြေှြော
အချကအလက တစခုံ ‘AUC’ တနဘိုံုံး ရှိပေါတယ။

တ
ီ နဘိုံုံး က တကချကထြောုံးတဲ့် ရီ ဂရကရှ ငုံးရဲ ့်

ြေှနကနြေှုကိုံ ကိုံယစြောုံးခပြုဖပီုံး၊ ၀ နှင ့် ၁ ကကြောုံးရှိ တနဘိုံုံး တစခုံ မဖြောခပမပုံးပေါသည။

၀.၉ ထကကကီုံး တဲ့်

တနဘိုံုံး က လံုံမလြောကတဲ့် ြေှနကနြေှုကိုံ ခပဖပီုံး၊ ၀.၈ နှင ့် ၀.၉ ကကြောုံးတနဘိုံုံး ကလညုံး မကြောငုံးဖပီ ုံးမတြော့်၊ ၀.၇ နှင ့်
၀.၈ ကကြောုံး တနဘိုံုံး ကမတြော့် ြေှနကနြေှု သငတ
့် ျငုံးတဲ့် ြေှနကနြေှု
့် ငပ
့် ေါတယ။ ၀.၇ မအြောကတနဘိုံုံး ကမတြော့် ညံဖ
ကိုံယစြောုံးခပြုဖပီုံး ၀.၆ မအြောက တနဘိုံုံး ဆိုံရင ြေမကြောငုံးဘူုံးြေှတပေါ။

န
ီ ညုံးခဖင ့် သငမ
့် လ ြောြေှုခပအလွှြောမတနှင ့်

သူတရဲ
ိုံ ့် regression
coefficients မတကိုံ ကလူြေန ြေ
ိုံ ှြော သိခြေငနိင
ုံ ပေါတယ။
့်

- 50 -

ပံုံ ၂၃။ regression coefficients ြေျြောုံးကိုံ တကချကခခငုံး

၉. အသုံးု ချနည်ုံးအသစ် ဖန်တုံးီ ခင်ုံး (လလေ့ကျင်ခ
ေ့ န် ုံး)
ဖပီ ုံးခဲ့်တဲ့် မလ့်ကျငခ
့် နုံးမတြေှြော CLUMondoမြေြော ယ ကိုံ စူုံးစြေုံးခဲ့်ဖပီ ုံး အဝငဖိ ုံငအြေျြုုံးြေျိြုုံးနှင ့် ခနြေှ့် နုံးချကကိုံ
ဘယလိုံ သငတ
့် ငမ
့် အြောင လုံပရြေညကိုံ မလ့်လြောခဲ့် ကကဖပီ ုံး ခဖစသည။ ဤမလ့်ကျငခ
့် နုံးတင သငကိုံယတိုံင
Laos case study အတက အပလီမ ကုံးရှငုံး အသစတစခုံ ခပြုလုံပရန အဆင လ
့် ိုံက လြေုံးခပသြောုံးပေါြေည။
လြောအိုံအ တက ရှိ ဖပီုံးသြောုံးအပလီမ ကုံးရှငုံး လုံပဘိုံ ့် သံုံုံးခဲ့်တဲ့် အလြောုံးတူမ တြော အတိုံငုံးသံုံုံးဖပီုံး ၂၀၁၀ နှစ နှင ့်
၂၀၂၀ နှစြေျြောုံးအကကြောုံး မခြေအသံုံုံးချြေှု မခပြောငုံးလဲခခငုံး အသငတူဖနတီုံးြေှုတစခုံကိုံ လုံပကကြေည။
အဆင် ေ့ ၁။ CLUMondo အသွင်တူဖန်တုံးီ ခင်ုံး စီမကိန်ုံး အသစ်တစ်ခု စတင် ခင်ုံး
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CLUMondoကိုံစပေါ၊

ေါမပြေဲ ့် ရှိဖပီုံးသြောုံး အပလီမကုံးရှငုံး ြေဖငပ
့် ေါနှင။့်

ကမနဖပီုံး ပမရြောဂျကအသစ တစခုံ စတငပေါ။

ေါအစြောုံး၊ File/New project

‘New Laos application’ လိုံြေျိြုုံး သငတ
့် င ့်တဲ့်

အြေညတစခုံမ ပုံးပေါ၊ ဖပီ ုံးမတြော့် အတက directory ( ပံုံ- ၂၄) ကိုံသတြေှတပေါ။ ‘Next’ ကိုံနပ
ှိ ပေါ။

ပံုံ ၂၄။ အသငတူဖနတီုံးခခငုံးအသစ တစခုံ စတငခခငုံး



ကနဦုံး

မခြေအသံုံုံးချြေှုမခြေပံ ုံ နင
ှ ့်

ြေှြောမတွံ့ နိင
ုံ ပေါြေည။

ကနဦုံး

မ သ

မခြေပံုံ

ကိုံ

ညွှနပေါ။

မခြေအသံုံုံးချြေှုမခြေပံုံ

အတက

မ
ီ တြောမတကိုံ

Laos/Data

‘cov_all.0.asc’ကိုံသံုံုံးဖပီုံး၊

မ သမခြေပံုံအတက ‘region1.asc’ကိုံ သံုံုံးပေါ (ပံုံ - ၂၅)။


မဆြော့်ဝဲလက မခြေအသံုံုံးချြေှု အတနုံးအစြောုံး အမရအတကကိုံ အလိုံလိုံ ြေှတြေိ ပေါြေည။သိမသြော
ုံ ့်
ေါမတနှငတ
့် ဲဖ ကမနတဲ ့်

အြေညမတကိုံမ တြော့်

သိြေညြေဟုံတမချ။

ေါမ
့် ကကြောင ့်

ေါကိုံလုံပမပုံးဘိလိ
ုံ ့် ုံပ ေါြေယ။ မခြေအသံုံုံးချြေှု အတနုံးအစြောုံး မတရဲ အြေည
မတကိုံ တညုံးခဖတဖပီုံး၊ ပံုံ -၂၆
့်
ြေှြော ခပထြောုံးတဲ့် ဥပြေြော အတိုံငုံး legend အမရြောငမတ တညုံးခဖတပေါ။
မှတ်ချက်။မြေြော ယ

အပလီမကုံးရှငုံးကိုံ

ခပညစ
့် ံုံစြော

ခပြုလုံပဖပီုံး တဲမ
့် နြောကြေှြော ၊

အြေညမတကိုံ ခပငလိရနိ
ုံ ့် င
ုံ ြေညြေဟုံတမတြော့်ပေါ။ ထိမကကြောင
ုံ ့်
့်
တစခေါထဲ နြောြေည အခပည့်အစံုံ မပုံးလိုံကရင မကြောငုံးပေါတယ။
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မခြေအသံုံုံးချြေှု

မတရဲ ့်

အ
ီ ဆငက
့် ိုံ အလ ငစလိုံ သြောုံးတြောထက

ြေ
ီ ှြော

ပံုံ ၂၅။ ကနဦုံး မခြေအသံုံုံးချြေှုပံုံ နင
ှ ့် မ သမခြေပံုံ သတြေှတခခငုံး

ပံုံ ၂၆။ မခြေအသံုံုံးချြေှု အြေျိြုုံးအစြောုံးြေျြောုံးနှင ့် အမရြောငြေျြောုံးနြေူနြော



မခြေအသံုံုံးချြေှု အြောုံးလံုံုံး ကိုံ အြေညနှင ့် အမရြောင မပုံးဖပီုံး မနြောကြေှြော ‘next’ ကိုံနပ
ှိ ပေါ။



အသငတူဖ နတီုံးြေှု၏

ကနဦုံး

နှစကိုံ

သတြေှတပေါ။

န
ီ စ
ှ ဟြော

ကနဦုံး

မခြေအသံုံုံးချြေှုမခြေပံုံ

မပုံးထြောုံးတဲန
့် စ
ှ နှင ့် သကဆိုံငပေါတယ။ လြောအိုံ အပလီမကုံးရှငုံးအတက သံုံုံးထြောုံးသညြေှြော ၂၀၁၀ ခုံနစ
ှ
ခဖစပေါသည။


မခြေအသံုံုံးချ ဝနမဆြောငြေှု ြေျြောုံးကိုံသတြေှတပေါ ( ြေ
ီ ိုံ ယြေှြော မနြောငတင လိုံလြောုံးချကြေျြောုံး demands
အခဖစ သတြေှတြေည့် ထုံတကုံန သိြေဟုံ
ုံ ့် တ ဝနမဆြောငြေှု )။ ဤ မခြေအသံုံုံးချြေှုြေ ျြောုံးနှင ့် ဝနမဆြောငြေှု
မတရဲ ဆက
သယချကဟြော flexable ခဖစတယဆိုံတြော သရုံပမဖြောခပရန ြေ
ီ ှြော လိုံလြောုံးချက demands
့်
- 53 -

နှစခုံ ‘Build-up area’ နှင ့် ‘Staplecrops’ကိုံ အသံုံုံးခပြုပေါြေည။ ဘြောသြောခပနြေှုမ ပုံးရန၊
ထညသ
့် ငုံးမပုံးရင မကြောငုံးပေါတယ (ပံုံ - ၂၇)။

ြေ
ီ ှြော ယူနစ

ယ
ီ ူနစမတက နြေူနြော အပလီမ ကုံးရှ ငုံးထဲကဟြောနှင ့်

ကြောခခြောုံးမနတြောကိုံ သတိထြောုံးပေါ။

ပံုံ ၂၇။ ကနဦုံးနှစနှင ့် အသံုံုံးချမခြေလိုံလြောုံးချကြေျြောုံး သတြေှတခခငုံး



Application ထည့်သငုံးခခငုံး ဖပီုံးစီုံးရန ‘Finish’ ကိုံနပ
ှိ ပေါ။



စီြေံချကကိုံ အသစခပြုလုံပ ဖပီုံးခဖစမသြော လညုံး၄ငုံးထဲ တင ြေူကန သတ
ချက ြေရှိမသုံး၍မသြော၄ငုံး၊
့်
အမခခခံခပြုဖပီုံး

မခပြောငုံးလဲြေှုြေျြောုံးကိုံ

အသငတူဖနတီုံးရြေည့်

မ တြောြေျြောုံး

ြေျြောုံးခပြောုံးလနုံးမနမသြောမကကြောင၄
ုံ ့်
င
ုံ မသုံးပေါ။ မနြောကအဆငြေ
့် ငုံး၊ run လုံပလိြေရနိ
့် ှြော အပလီမကုံးရှငုံး၏
ဝိမသသလကခဏြောြေျြောုံးကိုံ ခပငဆငကကြေည။


လုံပငနုံးတိုံုံး တကြေှုကိုံ အချိနြေမရုံး ‘Save’ခလုံပ ကိုံနပ
ှိ ဖပီုံး သိြေဟုံ
ုံ ့် တ File/Save project အြောုံးခဖင ့်
သိြေုံးဆညုံးထြောုံးနိင
ုံ ပေါသည။
The next step is to fill the, yet almost empty, application with the necessary data.

အဆင် ေ့ ၂။ အပလီလ ကုံးရှ င်ုံး၏ ဝိလသသလကခဏာမျာုံးကို ပင်ဆင် ခင်ုံး
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မနြောကအဆင ့်သည

ဘြောြေှ

ြေရှိမသုံးမသြော

အပလီမကုံးရှငုံးတင

လိုံအပသည့်

မ တြောြေျြောုံး

ထညသ
့် ငုံးရနခဖစပေါသည။ ၄ငုံးကိုံစတငရန သငမ
့် ငုံးရနလိုံအပပေါြေည။
့် လ ြောြေှုခပအလွှြောြေျြောုံး ထညသ


Application characteristics/suitibality layers ထဲတင ‘Add suitability layer’ ကိုံနပ
ှိ ဖပီုံး
sc1gr0.fll ကိုံမရုံးပေါ။ ၄ငုံးကိုံ ‘w_3_ab2k’ ဟုံအြေညမပုံးပေါ။ ‘Create a new legend’ ကိုံမရုံးဖပီုံး
‘Edit legend’ ကိုံနပ
ှိ ပေါ။
‘Categoric’ မရုံးဖပီုံး

ဤသည အြေျိြုုံးအစြောုံးခပမခြေပံုံတစခုံခဖစဖပီုံး၊ legend အြေျိြုုံးအစြောုံးကိုံ

‘Derive from map’ကိုံနပ
ှိ ခခငုံးခဖင ့် အလိုံလိုံ ရရှိနိုံငပေါသည (ပံုံ-၂၉)။

လိုံအပ လ င အမရြောငြေျြောုံးလညုံးမရုံးနိင
ုံ ပေါသည။

‘Ok’မပေါ်ကိုံနပ
ှိ ဖပီုံး၊ ‘Create new legend’

မနရြောတင အလွှြော၏ အြေညကိုံ ရိုံကထည့် ခခငုံးခဖင ့် legend ကိုံ သိြေုံးနိင
ုံ ပေါသည။


အလွှြောတစခုံခ ျငုံးစီ၏ အမသုံးစိတမဖြောခပချကကိုံ ‘Section 2. Case study’ တင မပုံးထြောုံးပေါသည။

ပံုံ ၂၈။ သငမ
့် လ ြောြေှု ဆိုံငရြောအလွှြောြေျြောုံး
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ပံုံ ၂၉။ အြေျိြုုံးအစြောုံးခပမခြေပံုံတစခုံအ တက Legend editor



ထိမနြောက
ုံ ့်
‘sc1gr1.fil’ ကိုံထ ညဖ့် ပီုံး ‘access’ ဟုံအြေညမပုံးပေါ။ ဤသည ကိနုံးဂဏနုံးမခြေပံုံတစခုံ
ခဖစ၍၊ legend ကိုံ ြေ
ီ ှြောသီုံးခခြောုံးရယူရန လိုံအပပေါသည။ တဖန၊ legend အသစတစခုံ ခပြုလုံပပေါ။
‘numeric’ legend အြေျိြုုံးအစြောုံးကိုံမရုံးဖပီုံး၊ ‘Number of classes’ အခနုံးတင အတနုံးအစြောုံး ၁၀ ခုံ
မရုံးပေါ။ ထိမနြောက
ုံ ့်
၊ ‘Generate class bounds’ ကိုံနပ
ှိ ပေါ၊
‘Choose automatically’ ကိုံမရုံးဖပီုံးမနြောက၊ ‘Find best scale’ ခလုံပကိုံနပ
ှိ ပေါ (ပံုံ - ၃၀)။ ‘Ok’
ကိုံနပ
ှိ ၍ window ကိုံ ပိတဖပီုံးမနြောက၊ ‘Generate labels’ ကိုံနပ
ှိ ပေါ။ မနြောကဆံုံုံးတင Generate
colors’ ကိုံနပ
ှိ ၍ အမရြောငြေျြောုံးကိုံမရုံးချယပေါ။ ၄ငုံးတိကိ
ုံ ့် ုံ ခပြုလုံပဖပီုံးမနြောက၊ window ကိုံ ပိတဖပီုံး
Generate new legend’ မနရြောတင အြေညမပုံးပေါ။

ကိနုံးဂဏနုံးမခြေပံုံ အြောုံးလံုံုံးအတက

အလြောုံးတူခပြုလုံပပေါ။
ြေှတချက။

မနြောငအပလီမ ကုံးရှငုံးြေျြောုံးတင ရှိဖပီုံး legends ြေျြောုံးကိုံလညုံး ထညသ
့် ငုံးမပုံးနိင
ုံ သည။

ထိမကကြောင
ုံ ့်
့် အချိနတိုံငုံး legends ြေျြောုံးကိုံ တညုံးခဖတရနြေလိုံမပ။

သငမ
့် လ ြောြေှုခပမခြေပံ ုံတစခုံ၏ အြေညကိုံ

သတြေှတမပုံးဖပီုံး မခြေပံုံကိုံ loading လုံပမသြောအခေါ ‘Generate new legend’ ကိုံမရုံးချယပေါ။ ထိမနြောက
ုံ ့်
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‘Edit legnd/ Import’ ကိုံနပ
ှိ ကြော legend ဖိုံငကိုံ load လုံပပေါ။ legend အတက သကဆိုံငရြော အြေည
ရိုံကထညပ
့် ေါ။


သငမ
့် ငုံးခခငုံး ဖပီုံးစီုံးသြောုံးမသြောအခေါ၊ ‘Suitability layers’ tab သည
့် လ ြောြေှုခပအလွှြောြေျြောုံး ထညသ
နြေူနြော ပံုံ - ၂၈ အတိုံငုံးခြေငမတွံ့ရပေါြေည။

သငမ
ှိ ၍
့် လ ြောြေှုခပအလွှြော တိုံငုံးကိုံ ‘Show’ ခလုံပကိုံနပ

ဖငက့် ကည့်နင
ိုံ ပေါသည။

ပံုံ ၃၀။ Generate class bounds of a numeric map

မနြောကအဆင ့်တင၊ ‘Land-use services’ ြေျြောုံးကိုံ သတြေှတမပုံးရန လိုံအပပေါသည။ မခြေအသံုံုံးချ
ဝနမဆြောငြေှုြေျြောုံး ြေကထရစ သည မခြေအသံုံုံးချ သတြေှတဝနမဆြောငြေှု ဥပြေြော ဖြေိြု ွံ့ ခပမခြေ ၁ ကီလိုံြေီ တြော
အတက

သိြေဟုံ
ုံ ့် တ

ထုံပလုံပနိင
ုံ စြေုံးအြောုံးကိုံ

သီုံးနအ
ှံ ထ က

အတက

သတြေှတပေါသည။

မခြေအသံုံုံးချြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး
ဤ

တစခုံ၏

ခနြေှ့် နုံးချကြေျြောုံးသည

ဆဲလတစခုံ၏
သြောြေနအြောုံးခဖင ့်

မ တြောအချကအလကြေျြောုံးမပေါ်အမခခခံဖပီုံး၊ အသံုံုံးခပြုမသြော ယူနစအမပေါ် ြေူတညပေါသည။
ဥပြေြော၊ တညမဆြောကမရုံးမခြေအတက လိုံလြောုံးချကကိုံ စကဲယြောုံးကီလိုံြေီ တြော ခဖင ့် မဖြောခပနိင
ုံ ပေါသည။
မခြေအသံုံုံးချြေှုမခြေပံုံတင ဆဲလတစခုံ၏ ပံုံမဖြောစြေုံးအြောုံး သည ၂ ကီလိုံြေီတြော ခဖစ၍၊ ဆဲလတစခုံသည ၄
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ကီလိုံြေီ တြော စကဲယြောုံး ခဖစပေါသည။

သိရြောတ
ုံ ့်
င ဖြေိြု ွံ့ ခပမခြေအခပင မကျုံးရြောြေျြောုံးခဖစသခဖင ့် အဖြေဲတြေုံး

စိုံကပျိြုုံးမခြေဆဲလတစခုံစီတင တညမဆြောကမရုံးမခြေအနညုံးငယ ပေါဝငနိင
ုံ ပေါြေည။
အလြောုံးတူပင၊

အဓိက

ထုံတလုံပ နိင
ုံ ပေါသည။
ထုံတလုံပ နိင
ုံ ပေါသည။

သီုံးနြေ
ှံ ျြောုံးကိုံ
စပေါုံးခငုံး
သိမသြော
ုံ ့်

မခြေအသံုံုံးချစနစ

တစဧကြေှ

နှစစဉ်

အဖြေဲတြေုံးစိုံကပျိြုုံးမခြေ

အြေျိြုုံးြေျိြုုံးခဖင ့်
လြောအိုံနင
ိုံ ငံတင

အမရအတကအြေျိြုုံးြေျိြုုံး
၄၀၀၀

ဆဲလတစခုံအ တငုံးရှိ

ကီလိုံဂရြေခန ့်

မခြေြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံး ကိုံ

စပေါုံးထုံပလုံပြေှုအတက သံုံုံးစဲလိြေြေ
ုံ ့်
၊့် ဆဲလတစခုံ၏ စပေါုံးထုံတလုံပြေှု ကိုံ ၇၅ % ×၄
့် ညြေဟုံတမချ၊ ထိမကကြောင
(တန/ဟကတြော) × ၄၀၀ (ဟကတြော/ဆဲလ) = ၁၂၀၀ တန ခနြေှ့် နုံးနိင
ုံ ပေါသည။


မခြေအသံုံုံးချ ဝနမဆြောငြေှု ြေကထရစြေျြောုံးတင ပံုံ - ၃၁ ဥပြေြော မပုံးထြောုံးသကဲ ့်သိုံ ့်ခဖညသ
့် ငုံးပေါ။

ပံုံ ၃၁။ မခြေအသံုံုံးချ ဝနမဆြောငြေှုြေျြောုံး ြေကထရစ

ြေှတချက။

သငက
့် ိုံ ယပိ ုံငမ တြော သံုံုံးမသြောအခေါ သငမ
့် လ့်လြောဧရိ ယြော အတငုံးရှိ မခြေအသံုံုံးချြေှုစနစ အြောုံး

ခဲခခြေုံး စိတခဖြောြေှု တစခုံအမပေါ် အမခခခံ၍ ဤ တနဘိုံုံးြေ ျြောုံးကိုံ

သတြေှတပေါ။

တနဘိုံုံးြေျြောုံးသည

မလ့်လြောဧရိယြော တစခုံအ တငုံးရှိ မခြေအသံုံုံးချဝနမဆြောငြေှုတစခုံ ရရှိရန သတြေှတမခြေအသံုံုံးခ ျြေှုအြေျိြုုံးအစြောုံး
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တစခုံ၏ ပျြေုံးြေ တနဘိုံုံးအမပေါ် အမခခခံထြောုံးပေါသည။ ထိုံကသ
ဲ ့် ိုံ ့် ခဲခခြေုံးစိတခဖြောြေှု အတက သံုံုံးစဲမသြော မ တြော
ြေျြောုံးြေှြော

မခြေဖံုံုံးလွှြေုံးြေှုမခြေပံုံြေျြောုံးြေှ

စိုံကပျိြုုံးမရုံး

သနုံးမခေါငစြောရငုံးြေျြောုံး၊

ပိ ုံငဆိုံငခငြေ
့် ျြောုံးနှင ့်

ကျွြေုံးကျင

ပညြောရှ ငတိုံ ၏
ုံ ပေါသည။
့် အယူအ ဆြေျြောုံးအထိ အြေျိြုုံးြေျိြုုံး ခဖစနိင


‘Application

characteristics’

သတြေှတရနခဖစပေါသည။

အခနုံး၏

မနြောကဆံုံုံးအဆငသ
့် ည

ဖယထုံတ

အလွှြောြေျြောုံး

နြေူနြောတင လြောအိုံနင
ိုံ ငံ အြေျိြုုံးသြောုံးဥယျြောဉ် ကနယက ၏ မခြေပံုံကိုံ

သံုံုံးထြောုံးပေါသည။


‘Add exclusion layer’ မပေါ်တင နှပ
ိ ၍၊ region_park.fil မခြေပံုံ ကိုံထ ညပ
့် ေါ။ Spatial policies
အခနုံးတင ခပထြောုံးသကဲ ့်သိုံ ့်numeric map တစခုံအ တက legend ကိုံ သတြေှတပေါ။

အဆင် ေ့ ၃။ ရီ ဂရက်ရှင်ုံး ခွဲ ခမ်ုံး စိတ် ဖာမှု ပြိုလုပ် ခင်ုံး
အပလီမကုံးရှငုံး
ခဖစပေါသည။

ခပြုလုံပခခငုံးတင
ရီဂရကရှငုံး

မနြောကအဆငသ
့် ည

ခဲခခြေုံးစိတခဖြောြေှု

ရီဂရကရှငုံး

ခပြုလုံပခခငုံး၏

ခဲခခြေုံးစိတခဖြောြေှု
ရလ ြေျြောုံးသည

ခပြုလုံပခခငုံး
မခြေအသံုံုံးချြေှု

တစခုံချငုံးစီအ တက လိုံအပ သညကိုံ ြေှတပေါ။
အဆင် ေ့ ၄။ မိ ု ဒယ်နင
ှ ် ေ့ ခန် မှေ့ န်ုံးချက် မူလဘာင်ကန် သတ်
ချက်မျာုံး သတ်မှတ် ခင်ုံး
ေ့
ရီဂရကရှငုံး

ခဲခခြေုံးစိတခဖြောြေှု

ြေိုံ ယြေူမဘြောငကန သတ
ချကြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံး
့်
အပလီမကုံးရှငုံးခပြုလုံပ
အခခြောုံးကိစစြေျြောုံးတင

model

ခပြုလုံပခခငုံးဖပီုံးစီုံးမသြောအခေါ

စဉ်က

ကိုံခဖညမ
့် ပုံးရနလိုံပေါြေည။

သတြေှတမပုံးခဲ့်မ သြော

‘Land

use

change

အခနုံးတင

အချိြု ွံ့ကိစစြေျြောုံးတင

တနဘိုံုံးြေျြောုံးအတိုံငုံးထြောုံးနိင
ုံ ပေါသညဖပီုံး၊

တခခြောုံးတနဘိုံုံးြေျြောုံးမပုံးရနလိုံအပပေါသည။

နှငအ
့် မသုံးစိတမဖေါ် ခပချကအြောုံး

parameters

scenario

‘Model
modeling

parameters’
(exercise)’

အခနုံးတငမတွံ့ ရှိနင
ိုံ ပေါသည။
ပထြေဦုံးစြော

မခပြောငုံးလဲြေှုအစဉ်ကိုံ

သတြေှတရနလိုံအပပေါသည။

မခပြောငုံးလဲြေှုအစဉ်သည

လိုံလြောုံးချကကိုံခဖည့်ဆညုံးရန မခြေအသံုံုံးချြေှုကိုံ ြေညကဲသ
့် ိုံ ့် မခပြောငုံးရြေညကိုံ ြေိုံ ယကိုံ မခပြောသည့် နညုံးပညြော
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ဆိုံငရြော ြေူကနသတ
ချက ခဖစပေါသည။
့်

အမခခခံအြောုံးခဖင ့် ဆဲလြေျြောုံးကိုံ ဂဏနုံးတနဘိုံုံး အနိြေ့်ြေှ အခြေင ့်

မပုံးရြေည။

ခြေငမ
့် သြော

ခြေငမ
့် သြောတနဘိုံုံးသည

မထြောကပံ ြေ
့် ှု ကိုံ

ညွှနခပပေါသည။

ဆိုံလိုံသညြေှြော

တနဘိုံုံးအြောုံးလံုံုံးက ထုံပလုံပြေှု သိြေဟုံ
ုံ ့် တ ဝနမဆြောငြေှု တနဘိုံုံး ၀ မပုံးြေညြေဟုံတ၊ တနဘိုံုံး အြောုံးလံုံုံး က
ထုံပလုံပြေှု သိြေဟုံ
ုံ ့် တ ဝနမဆြောငြေှု တနဘိုံုံး ၁ ကိုံ မပုံးြေညြေဟုံတ။


ဥပြေြောအတက မခြေအသံုံုံးချြေှု အစဉ်တနဘိုံုံး ကိုံ ပံုံ - ၃၂ တငမဖေါ် ခပထြောုံးပေါသည။

ပံုံ ၃၂။ မခြေအသံုံုံးချြေှု အစဉ်တနဘိုံုံး



တ
ုံ ိယ၊ မခပြောငုံးလဲခခငုံး ခုံခံနင
ိုံ ြေှု အချကြေျြောုံးကိုံ သတြေှတမပုံးရနလိုံအပပေါသည။ မလ့်ကျငခ
့် နုံး-၂
တင မဖြောခပထြောုံးသကဲသ
့် ိုံ ့် ၄ငုံးတနဘိုံုံးြေျြောုံးသည ၀ ြေှ ၁ အကကြောုံး ရှိပေါသည။ ဤ အပလီမ ကုံးရှငုံး
အတကနြေူြေြော မခပြောငုံးလဲခခငုံး ခုံခံနင
ိုံ ြေှု တနဘိုံုံးြေျြောုံးကိုံ ပံုံ-၃၃ တငမဖြောခပထြောုံးပေါသည။
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ပံုံ ၃၃။ မခပြောငုံးလဲခခငုံး ခုံခံနင
ိုံ ြေှု တနဘိုံုံးြေျြောုံး



မြေြော ယ ြေူကန သတ
ချကြေျြောုံး ခပငဆငခခငုံးတင မနြောကအဆင ့်သည မခပြောငုံးလဲခခငုံး ြေကထရစ
့်
သတြေှတရနခဖစပေါသည။
သတြေှတဖပီုံး၊

ဤအခေါတင

ဤမခပြောငလဲြေှုြေျြောုံး၏

ြေညသညမ
့် ခပြောငုံးလဲခခငုံးြေျြောုံးကိုံ

သဘြောဝကိုံ

အကနအသတ
ြေျြောုံးအရ သတြေှတပေါသည။
့်

ကြောလ

သိြေဟုံ
ုံ ့် တ

ခငခ့် ပြုသညကိုံ
မနရြော

ဆိုံငရြော

မခပြောငုံးလဲခခငုံးြေကထရစ ြေညကဲသ
့် ိုံ ့် ခဖညရ
့် ြေညကိုံ

အမသုံးစိတရှငုံးလငုံးချက အတက မလ့်ကျငခ
့် ေါ။
့် နုံး ၂ ၏ မခပြောငုံးလဲခခငုံးြေကထရစ အခနုံးကိုံ ကကညပ


လြောအိုံဧရိ ယြော

အတက

နြေူနြော

မခပြောငုံးလဲခခငုံးြေကထရစ

မဖြောခပထြောုံးပေါသည။
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တနဘိုံုံးြေျြောုံးကိုံ

ပံုံ

-

၃၄

တင

ပံုံ ၃၄။ မခပြောငုံးလဲခခငုံးြေကထရစ နြေူနြော

spreadsheet

ြေှတချက။

software

(ဥပြေြော

Excel,

Open

office

Calc)

တစခုံခုံြေှ

ကူုံးမခပြောငုံးခခငုံးြေကထရစ ကိုံလညုံး ကူုံးယူနင
ိုံ ပေါသည။
မြေြော ယ

ြေူကနသတ
ချကချကြေျြောုံးခပငဆငခခငုံး၏
့်

မနြောကဆံုံုံးအဆငြေ
့် ှြော

မြေ ြောြေှနုံးချကြေူ ကနသတ
ချကချကြေျြောုံး ြေျြောုံးပငခဖစပေါသည။ ပထြေ အဆငြေ
့်
့် ှြော ကနဦုံး မခြေအသံုံုံးချမခြေပံုံတင
မပုံးထြောုံးမသြော ဝနမဆြောငြေှုြေျြောုံးကိုံ တကချကရနခဖစသည။

၄ငုံးြေှြော ‘Land use services’ အတက

သတြေှတမပုံးထြောုံးမသြော တနဘိုံုံးြေျြောုံးနှင ့် ကနဦုံးမခြေပံုံတငပေါမသြော အတနုံးအစြောုံးတစခုံချငုံးစီတငရှိမ သြော
ဆဲလြေျြောုံး အမရအတကတိုံ ့်အမပေါ် ြေူတညမနပေါသည။
ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့်

ဤစြောမစြောငတင

စကဲယြောုံးကီလိုံြေီ တြောနှင၊့်

အဖြေဲတြေုံး

ဖြေိြု ွံ့ ခပမခြေ
စိုံကပျိြုုံးမရုံးမခြေ

စကဲယြောုံးကီလိုံြေီ တြော နှုုံးံ ပေါဝငသညဟုံယူဆပေါသည။
ဆဲလနှင၊့်

အဖြေဲတြေုံး

ဆဲလတစခုံတင

စိုံကပျိြုုံးမရုံးမခြေ

ဆဲလတစခုံတင

တညမဆြောကမရုံးမခြေ
တညမဆြောကမရုံးမခြေ

ကနဦုံး မခြေအသံုံုံးချြေှု မခြေပံုံတင၊

၁၅၆၅

ဆဲလ

၄
၀.၀၂

ဖြေိြု ွံ့ ခပမခြေ ၁၁၂

ပေါဝငပေါသည။

ထိမကကြောင
ုံ ့်
့်

တညမဆြောကမရုံးမခြေစုံစုံမပေါငုံးြေှြော (4*112) + (0.02*14290) = 448 + 285.8 = 733.8 km2ခဖစပေါသည။
အလြောုံးတူပင၊ ၂၀၁၂ခုံနစ
ှ ၏ အဓိက စြောုံးမသြောကကုံန ထုံပလုံပြေှုကိုံ တကချကနိင
ုံ ပေါသည။ ၄ငုံးြေှြော
အကကံမပုံးထြောုံးမသြော ဂဏနုံးအတိုံငုံးသံုံုံးပ ေါက ၂၇၅၆၅၆၀၀ တန ခဖစပေါြေည။ ကနဦုံး မခြေအသံုံုံးချြေှု မခြေပံုံရှိ
ဆဲလြေျြောုံး အမရအတက ကိုံ Map Comparison Kit တငလညုံး အလယတကူ တကချကရရှိ နင
ိုံ ပေါသည။
အနြောဂတ

အသံုံုံးချမခြေ

လိုံလြောုံးချကြေျြောုံးြေှြော

ဥပြေြောအြောုံးခဖင ့်

နှစစဉ်တိုံုံးတကြေှုနန
ှု ုံးကိုံ

အသံုံုံးခပြုဖပီုံး၊

သငသတြေှတသညအ
့် တိုံငုံးပင ခဖစပေါြေည။


သငအသငတူ ဖနတီုံးလိုံသည့် နှစအမရအတကကိုံ သတြေှတပေါ။ ဖပီုံးမနြောက တစနှစချငုံးစီအတက
သတြေှတ

မခြေအသံုံုံးချ

ဝနမဆြောငြေှု

အတက
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လိုံအပချက

ကိုံ

ထည့်သငုံးပေါ။

အနြောဂတ

မခြေအသံုံုံးချြေှုမခပြောငုံးလဲခခငုံး အသငတူ ဖနတီုံးချကသတြေှတရန ‘Simulation duration’ တင 15
years ကိုံမရုံးပေါ။


ထိမနြောက
ုံ ့်
ဇယြောုံး၂ တငမပုံးထြောုံးသည့်အတိုံငုံး ၂၀၁၀ ခုံနစ
ှ အတက မခြေအသံုံုံးချ ဝနမဆြောငြေှု
လိုံအပချက အတက နြေူနြော တနဘိုံုံးြေ ျြောုံးထည့်သငုံးပေါ။

ဇယြောုံး ၂။. မခြေအသံုံုံးချဝနမဆြောငြေှုလိုံလြောုံးချကြေျြောုံး

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

built-up [ha]
734
748
763
779
794
810
826
843
860
877
894
912
931
949
968
988

staple crops [tons]
27565600
28116912
28679250
29252835
29837892
30434650
31043343
31664210
32297494
32943444
33602313
34274359
34959846
35659043
36372224
37099668

အဆင် ေ့ ၅ ။ အသွင်တဖ
ူ န် တုံးီ ခင်ုံးနှင် ေ့ ရလဒ်မျာုံး ပသ ခင်ုံး
အဝငဖိုံငြေျြောုံးအြောုံးလံုံုံး ခပငဆငဖပီုံး၊ စြောရငုံးအငုံးဆိုံငရြော ခဲခခငုံးစိတခဖြောြေှု ကိုံခပြုလုံပဖပီုံး၊ ြေိ ုံ ယနှင ့် ခနြေှ့် နုံးချက
ြေူကနသတ
ချကြေျြောုံးကိုံ သတြေှတဖပီုံး သြောုံးမသြောအခေါ ‘Run’ ခလုံပကိုံနပ
ှိ ဖပီုံး ြေိုံ ယကိုံ Run နိင
ုံ ပေါသည။
့်


မြေြော ယက run တြော ဖပီုံးသြောုံးရင Map Comparison Kit ထဲြေှြော ရလ မတကိုံ ကကညရ
့် ှု နှုင
ိ ုံးယှဉ်ပေါ။



MCK တင အပိုံငုံး ၄.၅ ‘Display and compare simulation results’က လုံပ လိရခဲ
ုံ ့် ့်တဲ့် ရှိဖပီုံးသြောုံး
.log file ထဲသိုံ ့် မနြောကဆံုံုံး အသငတူဖနတီုံး မခြေပံုံ ကိုံ ထညပ
့် ေါ။ ရလ ြေျြောုံးကိုံ ြေူလကနဦုံး နှစနှင ့်
နှုင
ိ ုံးယှဉ်ပေါ တခခြောုံး အသငတူဖ နတီုံး ရလြော ြေျြောုံးနှင ့်လညုံး နှုင
ိ ုံးယှဉ်ပေါ။
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ဂုံဏယူပ ေါတယ။ သငဟြော CLUMondo မြေြော ယ ကိုံ အကကြေုံး မအြောငခြေငစြော ခပြုလုံပဖပီုံးပေါဖပီ။ မြေြော ယနှင ့်
ခနြေှ့် နုံးချက ြေူကနသတ
ချကြေျြောုံးကိုံ ချိနညြှိခခငုံးကိုံ ခနြေှ့် နုံးချက အသစတစခုံ တညမဆြောကခခငုံး သိြေဟုံ
ုံ ့် တ
့်
အစနုံးမရြောက ြေူကနသတ
ချကြေျြောုံး တနဘိုံုံးြေ ျြောုံး၏ အကျိြုုံးသကမရြောကြေှုြေျြောုံး ရှ ြောမဖခခငုံးခဖင ့် လပလပစြော
့်
စြေုံးသပစူုံးစြေုံးပေါ။
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