អតថបទ្រ

វ្រជវេនះ ស្រមប់ជួយឲយម្រន្តីផ ព្វផ យ និងអនកេក ្រត

ទក់ទិននឹងដីស្រមប់ផលិតកមមដំ

ំ េនេលើដីប

ភគខងេកើតៃន្របេទសកមពុជ។ េ
ស

្ឋ នដីប

ំខពង់ បេនេលើដីប

KC1 ្រកុមដី

ល់ គឺសិត
ថ េនកនុង្រកុមស

្ឋ នដីែដល

បនេសៀក
ល់

ងេ

ល់ ែដលមនេនេខត្តកំពង់ធំ កំពង់ចម និង្រកេចះ ន
ំចមករ េនេលើដីប

្រកហម។

ស្រមប់ដំ

្របកបេ

ជទូេទ

ល់។

KC7: លិចទឹ កអចិ ៃ្រន្តយ៍
KC8: ដី

KC4: ្រកុមដី កំពង់ េសៀមគមន្រកួស

ំដុះ្រសូវទំនប

KC9: តំ បន់ទឹកេចញពីខង
ព ់ បប

KC5: ្រកុមដី កំពង់ េសៀមគមន្រកួស

ជដីមនជេ្រមេ្រជ

្ឋ នដីប

KC6: លលបប់លិចទឹក

KC3: ្រកុមដី កំពង់ េសៀម

្រតូវបនេគេ្របើ្របស់

ំ េកស៊ូ។

បនេសៀក

KC2: ្រកុមដី អូ ង
ំ ឪ

្ឋ នខពស់

ល់។

យ KC1, KC2 និង KC3 (េមើលដយ្រកមខងេ្រកម)។

KC1: ្រកុមដី

មនស

ទបៗ ឬរលកេខ យេទមធយម ជដីឥដ្ឋពណ៌

60 cm

ត់ថនក់ដីសំខន់ៗ និងក ្ត កំណត់ជីជតិេផ ងៗែដល

ំ ខង
ព ់ បេនេលើដីប

ល់៖ ដយ្រកមខងេ្រកម បង្ហញអំពីទំនក់ទំនងគនៃនដី KC1, KC2 និង KC3 និងករ យតៃម្លទំនក់ទំនងរបស់ េនកនុងស
ជដីខង
ព ់ បេលើដីប

15 cm

យេចះេធ្វើអត្តសញញណ និងេធ្វើចំ

យែផ្អកេទេលើ្របេភទដីេនកនុង្រសុកអូ ង
ំ ឪៃនេខត្តកំពង់ចម េយើងបន យតៃម្លសមតថភពៃនដីស្រមប់ដំ

សក្តនុពលៃនៃផទដីស្រមប់េធ្វើពិពិធកមមដំ

ឯក

្រស្តទំង

មនករពក់ព័នធេទនឹងផលិតកមមដំ

ល់។

ល់

KC10: ដី មិនទន់ េធ្វើអត្តសញញណ
ដី មិនបនសិក

យរចនសមព័នជ
ធ ្រគប់មូលតូចៗ និង

ដី្រសទប់េ្រកមជដីឥដ្ឋ។

KC2 ្រកុមដី អូ ំងឪ
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ជដីជយៃនខពង់ បប

ល់ ែដលមនចំេ

ពីតិចេទបងគួរ និងជទីទួលដីប

ត

ល់ទបៗ។ ដី

មនពណ៌េ ន ត ឬ្រកហម ែដលមនថម ឬ្រគួស។

ស

80 cm

្ឋ នដីេនះខពស់ជង

េសៀម។
េ្រគះចំេពះដំ

េសៀម ប៉ុែន្តជធមម

ជនិចចកល

ែដលមិនអនុេ្រគះចំេពះដំ

ំ ចមករ។

ែតងែតេ្រចះទឹកេពក
ប៉ុែន្តអនុ-

ំ ្រសូវ

ងទី ១៖

ដីមនចំ

រក ្ត

មនពណ៌្រកហមេនៃផទខងេ្រកម។

យតៃម្លចំ

ត់ថនក់ គុណភពដី

ថនក់េលខ ១ សមតថភពខពសខ
់ ្ល ង
ំ

លទធភពៃនករេរៀបចំ

យតៃម្លគណ
ុ
ភពដី េដើមប ីផលិតកមមដំ
ស់ ជដីែដលមនក ្ត

ថនក់េលខ ២ សមតថភពខពស់

ថនក់េលខ ៣ សមតថភពមធយម

េ្រក ម និ ងមនថមមធយម

ទប

មធយម

ខពស់

5 ‐ 7.5

4.6 ‐ 5

4.3 ‐ 4.5

កររ ិចរ ិលេ

យករហូរេ្រចះចុ ះ

េ្រកមមនក្រមិ តទប

ភពជំទឹក

គមន ឬតិ ច

ករលិចទឹ កជំនន់

ស់

កររ ិចរ ិលេ

យករហូរេ្រចះ

ចុះេ្រកមមនក្រមិ តមធយម
តិ ច

គមន ឬតិ ចតួ ច

ល់ធំៗ។ ជដី

ំ ្រសូវ និងដំ

កររ ិចរ ិលេ

ំចមករ។

សន៍េឡើយ។

ថនក់េលខ ៥ សមតថភពទប
េខ យ

រ ឹង មនថមេ្រចើ ន

ស់

មនថមេ្រចើ ន

ស់

មធយម

ខពស់ ឬខពស់

ស់

មធយម

ខពស់

<4.3 ឬ >8.5

យករហូរេ្រចះ

ចុ ះេ្រកមមនក្រមិតខពស់

35 ‐ 50

35 ‐ 50

<35

ជេ្រមៃនករចក់ ឬស (សម)

>50

35 ‐ 50

25 ‐ 35

15 ‐ 25

តិ ច

មធយម

ខពស់

តិ ច

មធយម

ខពស់

ករបត់បង់ធតុផូស័រ្វ

ំដុះដំ

ថនក់េលខ ៤ សមតថភពទប

>70

យទឹ ក

ន មេ្របះ

ំចមករ

សមតថភពរក ទឹ ករបស់ដី (មម/ម)

និភ័យៃនករហូរេ្រចះេ

េនរដូវ្របំងែតងមន

ង
ំ េ្រចើនេពក ករេ្របើ្របស់ដីេនះមិន្រតូវបនផ្តល់ជអនុ

មនថមតិចតួ ច

pH (CaCl2)

ជទូេទ

ត់ថនក់សមថភពទប គឺមនសក្តនុពលកនុងករេ្របើ្របស់ទប េ

ផុ ស ឬទន់ ឬរ ឹងលមម ស្វ័យ

ភពងយបត់បង់ទ្រមង់ដីេនៃផទខងេលើ

តេជើងភនំ។

េខ យ

ករពររ ំហួត ឬសំណឹក

រធតុ ចិញចឹម

ឬចំេ

នឹងមនផទំងថមប

ល្អ ឬមធយម

ថ នភពៃផទដីខងេលើ

ក្រមិ ត

ប

្រកែហងថំៗេហើយេ្រជេនពីេលើដីឥដ្ឋ្រសទប់េ្រកម។ េនឯទីជេ្រម

ង
ំ សំខន់ៗកនុងករេ្របើ្របស់ ។ ចំែណកចំ

ំ ធ្លក់ចុះ។ សមតថភពទប

សថិតេនជុំវ ិញតំបន់ខង
ព ់ បប-

តេខ យខ្លំង

ល់។ ជដីឥដ្ឋពណ៌េខមេទ្របេផះ្រកេម៉ ែដលេកើតមនេនេលើដី ល

75 cm

ត់ថនក់សមថភពៃនដីែផ្អកេលើករ

ង
ំ ជេ្រចើន ែដលេធ្វើឲយទិនផ
ន លដំ

ជតំបន់ែដលមនចំេ

40 cm

ៃផទដីខងេលើមនពណ៌េ ន តជងដីកំពង់

ត់ថនក់សមថភពខពស់ខ្លំង ជដីែដលគមនក ្ត

KC3 ្រកុមដី កំពង់េសៀម

10 cm

សមបូរេទ
យបំែណកៃន្រគប់្រកួសពណ៌្រកហមេ ន ត ទំហំមធយមេទធំ។

េ

ចំ

និងេចតជងដីកំពង់

ខពស់

ស់

<15
ខពស់បំផុត

ច

យ

ស់

គំនូសបំ្រពួញៃនដំេណើរករេធ្វើចំ

សមតថភពៃនដី

(វ ិធីទី ១) ឬ

ត់ថនក់សមតថភពដី

ចំេពះផលិតកមមដំ

ំ ខង
ព ់ ប

ម្របេភទដី (វ ិធីទី ២)។

ស្រមប់ផលិតកមមដំ

ច្រតូវបន យតៃម្ល

ំ។

មលកខណៈដី

១-លកខណៈៃនដី

ទី កែន្លងអេងកតដី
និ ងទិនន
ន ័យ្រគឹ ះៃនដី

ករចត់ថនក់សមតថភពដី

សមតថភពៃនដី

២-ែផនទីដី ស

្ឋ ន

និ ងភពធន់ ៃនដំ

ចំ េណះដឹ ងមូ ល ្ឋ ន

ំចមករ

លទធភពៃនករេរៀបចំ ដី

សមតថភព

េខ យ

ថ នភពៃផទដីខងេលើ

មធយម

មនភពរ ឹង មនគ្រមបេ

ភពងយបត់បង់ទ្រមង់ដីេនៃផទខងេលើ

យខ្លួនឯង

ខពស់

មធយម
ខពស់

4.5

pH (CaCl2) (20‐50 cm)
ករ ិចរ ិលេ

ខពស់

ស់-ខពស់
ស់-មធយម

យករហូរេ្រចះចុ ះេ្រកម

មនក្រមិ តពីមធយមេទខពស់

រធតុចិញចឹម

ស់-មធយម
ខពស់

eTA >5
4.3 eTA >5

pH (CaCl2) (0‐20 cm)

ំ

ត់ថនក់សមតថភពរបស់

ករ យតៃម្ល

ខពស់

ក្រមិ តរក ផូស័រ្វ ពីមធយមេទខពស់

ភពជំទឹក

ទប

ខពស់

សមតថភពរក ទឹ កទុករបស់ដី (មម/ម)

< 35

មធយម

មធយម

ខពស់

ករផទុកទឹ កកនុងដី មនក្រមិ តទប

មធយម

យទឹក

សមតថភពជទូេទៃនដី

4.3 ‐ 4.5

មធយម

pH (CaCl2) (20‐50 cm)

4.3 ‐ 4.5

មធយម

សុីតខ្លំង ករហូរេ្រចះចុ ះេ្រកម

រធតុ ចិញចឹម
យទឹ ក

សមតថភពជទូ េទៃនដី

មធយម

ខពស់

pH ទប

មធយម

ជដីែដលេ្រចះទឹកខ្លំង មនជេ្រមេ្រជ មនសមតថភពរក ទឹកទុកកនុងដីបនល្អ ប៉ុែន្ត

ករលូត

ស់ៃនឬស និងករ្រសូបទឹក និង

ៃនដី។ សមតថភពៃនដីេនះ មនករែ្រប្របួល

រធតុចិញចឹម

តៃម្ល pH ទបខ្លំង សមតថភពៃនដី្របេភទេនះមនក្រមិតទប

ចមនករែ្រប្របួលខ្លំងពីមួយរដូវេទមួយរដូវ

ទិននផលដំ

្រស័យេលើបរ ិមណ

ំ េនេលើដីេនះ

និងរបយទឹក

េភ្ល ង ដី្របេភទេនះឆប់រ ឹងេនេពលសងួត េហើយបេងកើតឲយមន្រសទប់េ្រកមេនេលើៃផទដី

ែដលនំឲយមនករលំបកកនុងករភជួរ ស់ដីនេដើមរដូវវស

េហើយដំ

ំ េនេលើដីេនះក៏

មនករលំបកកនុងករដុះេចញមកែដរ។ ភពជូរៃនដី្រសទប់េ្រកម
ស់របស់ឬសេនកែន្លងខ្លះ។ មនករហូរេ្រចះៃន

ប៉ុែន្តដី្របេភទេនះមនក្រមិតផូស័រ្វ ខពស់។ េន

េចៀស ងករហូរេ្រចះេ

យទឹក។

មទីចំេ

បនល្អ។

ស្រមប់ផលិតកមមដំ

ង
ំ ករលូត

រធតុចិញចឹមចុះេទេ្រកមជបងគួរ
ត្រតូវ្រគប់្រគងឲយបនល្អេដើមបី

- ជទូេទ ្រកុមដី

ំ ចមករ។

- ្រកុមដីនីមួយៗមនក ្ត កំណត់ជីជតិេផ ងៗគន
្រគង និងករេ្រជើសេរ ើសមុខដំ

ករ យតៃម្ល

សមតថភព

លទធភពៃនករេរៀបចំ ដី

េខ យ

មធយម

ភពងយបត់ បង់ទ្រមង់ដីេនៃផទខងេលើ

មធយម

ខពស់

ករហូរេ្រចះចុ ះេ្រកម មនក្រមិ តទប

រធតុ ចិញចឹម

ក្រមិ តរក ផូស័រ្វ មធយម

ភពជំទឹក

ប៉ុែន្តភពខុសគន

សមតថភពៃនដីេនេលើចមករជក់
េលើ។

- សមតថភពៃនដី
ជក់

ក់។

ែដលមនឥទធិពលេលើករ្រគប់

េធ្វើេឡើងែផ្អកេលើករេធ្វើអត្តសញញណ

មទីកែន្លងេ

ក់មួយ

ចេធ្វើករ យតៃម្លេ

យែឡកៗ

ថ ន្រ

ចេកើតមនេឡើង។

ចខពស់ ឬទបជងចំ

មធយម

ជេ្រមៃនករចក់ ឬស (ស.ម)

មធយម

35 េទ > 50

សមតថភពជទូ េទៃនដី

ស់-ខពស់

ខពស់

ជំទឹក និ ងលទធភពេរៀបចំដីទប

ស់-ខពស់
មធយម

ជដីមនជេ្រមេ្រជបងគួរ ងយដក់ទឹក ជពិេសសេនរដូវវស ែដលមនេភ្ល ងធ្លក់េ្រចើន។
បែ្រមប្រមួលភពជំទឹកេកើតមនេឡើងជអេន្លើរៗ
្រស័យេលើ្របព័នធបង្ហូរទឹក និងភព ប
េដើមរដូវវស

ំដំ

េហើយ ែបជស្អិតេនេពល្រតូវទឹក
ំចមករ។

ប

្ត ស

ចមនករលំបកកនុងករេរៀបចំដីេន

ែដលផ្តល់ករលំបកដល់ករភជួរ ស់
្ឋ នដីែដលមនរយៈកមពស់ទបៗៃន្រកុមដីកំពង់

េសៀម (KC4, KC5) េសទើរែតទំងអស់្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ដំ
ជំទឹក និងេ្រគះទឹកជំនន់មនក្រមិតខពស់េពកស្រមប់ដំ
ដី ជូ (

ំចមករ។

ំ ្រសូវ េ

យ

រភព

សុីត)

ក្រមិតរក ទឹកកនុងដី ទប

ជំទឹក និ ងលទធភពេរៀបចំដីទប

ត់ថនក់

រូបទី ១៖ ក ្ត ចមបងបំផុតែដលក្រមិតនូវករលូត

ំ ចមករ េនេលើ្រកុមដីនន

កនុង្រសុកអូ ង
ំ ឪ េខត្តកំពង់ចម។

ត់ថនក់ខង

មធយម
ទប

ស់

មិ នបនេធ្វើចំ

ត់ថនក់

រូបទី ២៖ សមតថភពៃនដីស្រមប់ដំ

វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ េន

ទូរស័ពទេលខៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤
ទូរអកខរៈ vseng@cardi.org.kh

ស់ដំ

យែផ្អកេលើគុណភពៃនដី េនេលើចមករ

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេធ្វើករទក់ទង ករ ិយល័យវ ិទយ
ៃនវ ិទយ

ខពស់

ំ ែដលសម្រសបបំផុត។

ត់ថនក់សមតថភពៃនដីខងេលើេនះ

លកខណៈដី

រធតុ

យទឹកឲយ

លិចទឹ ក និងជំទឹក

បនេសៀក អូ ង
ំ ឪ និងកំពង់េសៀម មនសមតថភពមធយមកនុង

ករេ្របើ្របស់ស្រមប់ដំ

ំ

ត់ថនក់សមតថភពរបស់

ំចមករ

លកខណៈដី

តែដលគមន

យករហូរេ្រចះេ

លកខណៈសំខន់ៗៃន្រកុមដីកំពង់េសៀម ែដលមនឥទធិពលេលើចំ

មិ នបនេធ្វើចំ

សននិ ្ឋ ន

- ចំ

ច

ស់ស្រមប់្រគប់ដំ

ែដលមនតៃម្ល pH ខពស់ ដីេនះមនសមតថភពខពស់។ េនេលើទីចំេ

គ្រមបដី ឬរុកជ
ខ តិគ្រមប្រគប់្រគន់្រតូវ្រគប់្រគងកររ ិចរ ិលេ

ដីស្រមប់

និងេទៀងទត់េនះេទ។

យភពជូរ

ទំងអស់ េលើកែលងែតអមបូរែដលធន់នឹងដីជូរខ្លំង ដូចជដំឡូងមីជេដើម។ ចំេពះកែន្លង

្របសិនេបើគមនទឹកេភ្ល ង្រគប់្រគន់

ែតងែតផ្តល់ទិនផ
ន លទប

ចមនឧបសគគេ

្រស័យេលើភពជូរៃនដី។ កែន្លងែដលមន

េសមើៃនដីចមករ។ ដីនឹងេឡើងរ ឹងេនេពលសងួត ែដល

ដូចជសែណ្តកេសៀងជេដើម

ខពស់

មធយម ក្រមិ តរក ផូស័រ្វ ខពស់

ជដីែដលេ្រចះទឹកខ្លំង មនជេ្រមេ្រជបងគួរេទ ក់ និងមនករផទុកទឹកកនុងដីបនតិចតួច
េ យ
មន្រកួសេ្រចើនេនកនុងដី្រសទប់េ្រកម។ ដំ
ំ ែដលងយរងេ្រគះេ យ
រ

ករ ង
ំ សងួតេនេលើដីេនះ

ត់ថនក់សមតថភព

pH (CaCl2) (0‐20 cm)

ក្រមិត

ភពជូរមនក្រមិ តមធយម

និ ភ័យៃនករហូរេ្រចះេ

ែដលមនឥទធិពលេលើចំ

ំចមករ

សមតថភព

និ ភ័យ និ ងករហូេ្រចះេ

ទិ ននន័យ្រគឹះៃនដំ
ំ

ែដលមនឥទធិពលេលើចំ

លកខណៈដី

ក្រមិត

បនេសៀក

ករ យតៃម្ល

ក្រមិត

្រសទប់ GIS

ត្រមូវករ

ំ

លកខណៈសំខន់ៗៃន្រកុមដីអូ ង
ំ ឪ
ស្រមប់ផលិតកមមដំ

របស់ ស្រមប់ផលិតកមមដំ
លកខណៈដី

េធ្វើអត្តសញញណលកខណៈដី

ស្រមប់ផលិតកមមដំ

លកខណៈសំខន់ៗៃន្រកុមដី

មបេ

្រស្តដី ទឹក មជឈមណ្ឌលបណុ្ត ះប

្ត ល និងព័ត៌មន ករ ិយល័យែផនករ សហ្របតិបត្តិករ និងពណិជជកមម

្ត យផ្លូវជតិេលខ ៣ សងកត់្របទះ

trin@cardi.org.kh

ំចមករេនកនុង្រសុកអូ ង
ំ ឪ េខត្តកំពង់ចម។

ង ខណ្ឌដេងក ភនំេពញ ឬ

ម្របអប់សំបុ្រតេលខ ០១ ភនំេពញ
េគហទំព័រៈ www.cardi.org.kh

hunyadana@cardi.org.kh

