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  បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)       9 

 អូកសរកាត់ំ ពាកយកាត់ំ និិង្គុំ ទ្យាគ្រមង់្គុំខ្ពួ�

អូកសរកាត់ំ និិង្គុំពាកយកាត់ំ

ACIAR មជ្ឈឈមណ៍ឌ លអូូស្ត្រាសីាល�ស្តីគ្រ�ប់ការស្រាសាវគ្រ�វកសិ្តីកមមអូនិីរ�តិំ

AEC  ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរអាញែ� ង្គុំ

CEC  ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ

EC  ក��ប់អូ�បិលនៃនិដី�

ECEC  ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំណែដីល�និគ្របសិ្តីទ្យាធភាពី

ECse  ក��ប់អូ�បិលដី�នៃនិច្បាគោគ្រ��សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំណែ�ែតំ

FAO  អូង្គុំំការគោស្តីួ�ង្គុំអា�រនិិង្គុំកសិ្តីកមមនៃនិអូង្គុំំការស្តីហគ្រប��តិំ

FCC  គ្របព័ីនិធច្បា�ណាត់ំថំាក់ស្តីមតំាភាពីជ្ឈ��តិំ

GIS  គ្របព័ីនិធព័ីត៌ំ�និភូិមិសាស្ត្រាស្តីី

OC  កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំ

PBI  ស្តីនិទស្តីសន៍ិចាប់រកាទ្យា�កធាតំ�ផូុស្តីី័រ

pHBC  ស្តីមតំាភាពីចាប់រកាទ្យា�ក pH ដី�

Ps  ផូុស្តីី័រណែដីលស្រាស្តីូបយក

SCAMP  បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)

SOC  កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំដី�

UNESCO អូង្គុំំការអូប់រ � វទិ្យាាសាស្ត្រាស្តី ីនិិង្គុំវបួធម៌នៃនិង្គុំំការស្តីហគ្រប��តិំ

USDA  គ្រកស្តី�ង្គុំកសិ្តីកមមស្តីហរដីាអាគោមរកិ

ទ្យាគ្រមង់្គុំខ្ពួ� ណែដីលបានិគោគ្រប� គោដី�មួ�ពិីពីណ៌៍នាំអូ�ពី�លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិដី�

វាយនិភាពីដី�វាយនិភាពីដី�

C   ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�ឥដីា  
(ឧ. ដី���ង្គុំឡាយណាណែដីល�និវាយនិភាពីវា�៖ ដី�ឥដីា ឬដី�ឥដីាគោគ្រច្បា�និ;  
ឬដី��និភា�លែិតំដី�ឥដីា >35%)

CR   ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�ឥដីា ណែដីលគោ�ពី�គោល�ស្រាស្តី�ប់ថុម (ឬស្រាស្តី�ប់រងឹ្គុំគោផុសង្គុំគោទ្យាៀតំ ណែដីលទ្យាប់សាើ ត់ំ
ឫស្តីរ�កខ�តិំមិនិឱ្យយចាក់ទ្យា�ល��ចូ្បាលបានិ និិង្គុំមិនិអាច្បាប��ួញគោចាលបានិគោ�យការភិជ�ររាស់្តីដី�) 

L   ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�លាយ (ឧ. ដី���ង្គុំឡាយណាណែដីល�និវាយនិភាពីវា�៖ 
ដី�លាយខ្ពាច់្បា(sandy loam) ដី�លាយលួប់ (silty loam) ដី�លាយ (loam) ឬដី�លាយឥដីា 
(clay loam); ឬដី��និភា�លែិតំដី�ឥដីា 20–35%)

LC   ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�លាយ គោហ�យស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមវា�ដី�ឥដីា 

LR  ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�លាយ គោហ�យស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមវា�ស្រាស្តី�ប់ថុម  
 (ឬស្រាស្តី�ប់រងឹ្គុំគោផុសង្គុំគោទ្យាៀតំ ណែដីលទ្យាប់សាើ ត់ំឫស្តីរ�កខ�តិំមិនិអាច្បាចាក់ទ្យា�ល��ចូ្បាលបានិ 
 និិង្គុំមិនិអាច្បាប��ួញគោចាលបានិគោ�យការភិជ�ររាស់្តីដី�) 
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O   ដី�ស្តីរ �រាង្គុំំ (ដី���ង្គុំឡាយណាណែដីល�និកាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំស្តីរ�ប >12% រហូតំដីល់ជ្ឈគោគ្រ�ដី�
50 cm ឬគោគ្រ��ង្គុំគោនិ�)

R   ថុម ឬស្រាស្តី�ប់រងឹ្គុំគោផុសង្គុំគោទ្យាៀតំ ណែដីលទ្យាប់សាើ ត់ំឫស្តីរ�កខ�តិំមិនិអាច្បាចាក់ទ្យា�ល��ចូ្បាលបានិ និិង្គុំមិនិ
អាច្បាប��ួញគោចាលបានិគោ�យការភិជ�ររាស់្តីដី�

S   ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�ខ្ពាច់្បា (ដី���ង្គុំឡាយណាណែដីល�និវាយនិភាពីវា�៖ ដី�ខ្ពាច់្បា ឬដី� 
ខ្ពាច់្បាលាយ; ឬដី�ណែដីល�និភា�លែិតំដី�ឥដីា <20%)

SC  ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�ខ្ពាច់្បា គោហ�យដី�ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមវា ណែដីល�ដី�ឥដីា

SL  ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�ខ្ពាច់្បា គោហ�យដី�ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមវា �ដី�លាយ

SR   ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�ខ្ពាច់្បា គោហ�យដី�ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមវា�ថុម  
(ឬ�ស្រាស្តី�ប់រងឹ្គុំគោផុសង្គុំគោទ្យាៀតំ ណែដីលទ្យាប់សាើ ត់ំឫស្តីរ�កខ�តិំមិនិអាច្បាចាក់ទ្យា�ល�� 

ចូ្បាលបានិ និិង្គុំមិនិអាច្បាប��ួញគោចាលបានិគោ�យការភិជ�ររាស់្តីដី�)

បញ្ហាា ដី�បញ្ហាា ដី�
a  ការពី�លធាតំ�អាល�យម�ញែូ ម

a–   បញ្ហាា ពី�លធាតំ�អាល�យម�ញែូ ម ស្តីគ្រ�ប់ដី�ណា�ណែដីល�និភាពីរស្តីគោ�នឹិង្គុំដី�អាស្តី��តំខួា�ង្គុំ

ar  គោគ្រ��ថំាក់នៃនិអាស្តី��តំកមម

b  �តិំក�គោបារ

comp  ស្រាស្តី�ប់�ប់ណែណ៍និនៃនិដី�

e  ស្តីមតំាភាពីរកាទ្យា�កសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម�ប

er  គោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា�

g  ដី���ទឹ្យាកយូរ (ដី��និព៌ីណ៍គ្រកគោ�ែ ឬព៌ីណ៍គោខ្ពៀវគ្របគោផុ�)

g–  ដី���ទឹ្យាកមីង្គុំ�ើ ល ឬតាមរដូីវកាល

geric  លកខណ៍ៈ geric (គោយ�រ �ក)របស់្តីដី�

gravelly  កគ្រមិតំគ្រ�ួស្តី

hs  ដី�រងឹ្គុំ

i  ការចាប់ធាតំ�ផូុស្តីី័រ �និកគ្រមិតំខ្ពពស់្តី

i–  ការចាប់ធាតំ�ផូុស្តីី័រ �និកគ្រមិតំ�បខួា�ង្គុំ

k  ការបគ្រមុង្គុំទ្យា�កធាតំ�បែូតាស្តីយូម �និកគ្រមិតំ�ប

n  ដី� Sodic 

n–  ដី� Sodic កគ្រមិតំ�ប

om  កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំស្តីរ�បរបស់្តីដី��ប

s  ដី�អូ�បិល

s–  ដី�អូ�បិលគោខ្ពាយ

v  លកខណ៍ៈ Vertic (គោវ �ឌ្ឍ�ក) របស់្តីដី�
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 1 គោស្តីច្បាកី�គោផុី�ម
ដី��ស្តី�ស្តីភាពីម�យនៃនិគ្របព័ីនិធគោអូកូ�ូស្តី�� ណែដីលប�គោពីញម�ខ្ពងារចា�បាច់្បា�គោគ្រច្បា�និ ស្តីគ្រ�ប់ការដី��
លូតំលាស់្តីរ�កខ�តិំ។ ម�ខ្ពងារ��ង្គុំគោនិ� គ្រតំូវបានិស្តីគោង្គុំខបគោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំទ្យា� 1 ណែដីលលកខណ៍ៈវនិិិច្បា័័យនាំនាំ
របស់្តីវា �ក់ទ្យាង្គុំនឹិង្គុំ “ស្តី�ខ្ពភាពីដី�” ឬ “��ណ៍ភាពីដី�” គ្រតំូវបានិវាយតំនៃមួ។ ដី��និស្តីមតំាភាពីខ្ព�ស្តីៗ�ំ គោដី�មួ�
ប�គោពីញម�ខ្ពងារ��ង្គុំគោនាំ� គោហ�យស្តីកីានិ�ពីលផុលិតំភាពីនៃនិដី� �ឺ�និកគ្រមិតំអាស្រាស័្តីយគោ�គោល�បញ្ហាា ធមម�តិំ
របស់្តីវា។ របក��គោហ�ញ និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំបញ្ហាា ��ង្គុំគោនិ� �ឺ�មូល�ា និគ្រ�ឹ�គោឆ្នាំព �គោ�កាន់ិគ្របព័ីនិធផុលិតំកមម
គ្របកបគោ�យច្បា�រភាពី។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) �ឺ�គ្រកបខ័្ពណ៍ឌ ការងារនិិង្គុំវធិ�សាស្ត្រាស្តីមី�យ ណែដីល
អាច្បាឱ្យយគោ�រកគោឃ្វី�ញ បញ្ហាា ដី��គ្របព័ីនិធគោច្បាញពី�លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិដី�។ របក��គោហ�ញគោនិ� នឹិង្គុំនាំ�គោ�ដីល់ការ
�ិតំពិីចារណាថាគោតំ�គ្របគោភិទ្យាដី�និ�ម�យៗ��រគ្រតំូវគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដូីគោមីច្បា គោដី�មួ�ឱ្យយស្តីកីានិ�ពីលផុលិតំភាពីរបស់្តីវា

 �និដីល់កគ្រមិតំអូតិំបរ�ិ។

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 1    លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិដី� ណែដីលគោគ្រប�គោ�កំ�ង្គុំឯកសារ SCAMPគោនិ� �ឺគោដី�មួ�វាយតំនៃមួពី�ស្តីមតំាភាពីដី�ម�យ  
គោដី�មួ�ប�គោពីញម�ខ្ពងារគ្របព័ីនិធគោអូកូ�ូស្តី��នាំនាំ

ម�ខ្ពងារដី� លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិដី�ណែដីលគោគ្រប�គោ�កំ�ង្គុំឯកសារ 

SCAMP គោដី�មួ�វាយតំនៃមួពី�ស្តីមតំាភាពីដី�កំ�ង្គុំការ 
ប�គោពីញម�ខ្ពងាររបស់្តីវានាំនាំ

ប�ណែណ៍ង្គុំណែច្បាកទឹ្យាកណែដីលគោស្រាសាច្បាស្រាស្តីពី 
តាមរយៈភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកឬធារទឹ្យាក

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ភាពីគ្រ�បទឹ្យាក 
ច្បា�ណាត់ំថំាក់ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក កគ្រមិតំ 
ភាពីគ្រ�បទឹ្យាកចូ្បាលកំ�ង្គុំដី� 

ឃួ្លាំ�ង្គុំស្តីី�កទឹ្យាកណែដីលរ�កខ�តិំអាច្បាស្រាស្តីូបបានិ វាយនិភាពីដី� 

ការផុំត់ំផុំង់្គុំអូ�កស្តី��ណែស្តីនិគ្រ�ប់គ្រ�ន់ិដីល់ឫស្តីរ�កខ�តិំ វាយនិភាពីដី� ភាពីគ្រ�បទឹ្យាកនៃនិដី� ច្បា�ណាត់ំថំាក់ភាពី
បគោនិា�ទឹ្យាកនៃនិដី� ភាពី�ប់ណែណ៍និនៃនិដី�

ការផុីល់លកខខ្ពណ៍ឌ ដ៏ីស្តីមស្រាស្តីបនាំនាំស្តីគ្រ�ប់ 
ការដី��លូតំលាស់្តីនៃនិកូនិរ�កខ�តិំ

វាយនិភាពី រច្បានាំស្តីមព័និធ របឹង្គុំភាពី រល��ភាពី និិង្គុំ 
ស្តីស្តី��ភាពីនៃនិដី�

ឃួ្លាំ�ង្គុំស្តីី�កសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមចា�បាច់្បាស្តីគ្រ�ប់ការដី�� 
លូតំលាស់្តីរ�កខ�តិំ

វាយនិភាពី ពីណ៌៍ pH ដី�, កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំ 
ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ

ការផុីល់សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមចា�បាច់្បាស្តីគ្រ�ប់ការដី��លូតំ
លាស់្តីរ�កខ�តិំ

វាយនិភាពី ពីណ៌៍ pH ដី� ក��ប់អូ�បិលដី� 
កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំ ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ

ការបង្ក្រាងាើ បភំាក់ងារច្បាមួង្គុំជ្ឈ�ងឺ្គុំរ�កខ�តិំ កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំ វាយនិភាពី ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ

ការបងាខ �ង្គុំទ្យា�កសារធាតំ�កខ្ពីក់ វាយនិភាពី ពីណ៌៍ pH ដី� កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំ 
ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ

SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)



12       បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) 

SCAMP �ឺ�ការបនិា�គោច្បាញពី�ឯកសារច្បា�ណាត់ំថំាក់ស្តីមតំាភាពីជ្ឈ��តិំ (FCC) របស់្តី Sanchez et al. (1981, 2003). 
SCAMP:

 » ពិីចារណា យាែង្គុំទូ្យាល�ទូ្យាលាយពី�លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិគ្រ�ឹ�របស់្តីដី� គោដី�មួ�ក�ណ៍ត់ំពី�បញ្ហាា នាំនាំច្បា�គោពា�ផុលិតំភាពី

 » វាយតំនៃមួពី��និិភ័ិយនៃនិច្បាលនាំសារសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម គោ� គ្របមូលផុី��គោ�ទ្យា�ខាង្គុំគោគ្រ�តាមល�ហូរផុួូវទឹ្យាក

ឯកសារ SCAMP អាច្បាអូនិ�វតំីកំ�ង្គុំគ្រទ្យាង់្គុំគ្រ�យ�កូនិណែស្រាស្តីតូំច្បាៗ�កសិ្តី�ា និ ឬ�វាលជ្ឈគ្រ�ល  
ណែដីលវាអាច្បាផុារភាជ ប់គោ�នឹិង្គុំគ្របព័ីនិធព័ីត៌ំ�និភូិមិសាស្ត្រាស្តី ីគោដី�មួ�បគោង្គុំើ�តំបានិ�ណែផុនិទ្យា�ណែដីលបងាា ញពី�ភាពីគោគ្រ��ថំាក់
និិង្គុំ�និិភ័ិយ។

ឯកសារ SCAMP �និប�កគ្រមិតំ ស្តីគ្រ�ប់ការអូនិ�វតំី។ វាអាស្រាស័្តីយគោល�ភាពីអាច្បារកបានិនៃនិទិ្យានិំន័ិយស្តីី�ពី�លកខណ៍ៈ
ស្តីមួតំីិដី�ស្តី�ខាន់ិៗ (តារាង្គុំទ្យា� 2)។ កគ្រមិតំទ្យា� 1 គោគ្រប�គ្របាស់្តីស្តីគ្រ�ប់ណែតំការស្តីគោង្គុំើតំនាំនាំណែដីលគោធី�គោ��ង្គុំច្បា�គោពា�ទ្យា�តា�ង្គុំ
នៃនិដី�ម�យណែដីលស្តីាិតំគោ�កំ�ង្គុំស្តីណាា និដី� (landscape) ម�យកណែនិួង្គុំណែតំបែ�គោណាះ � គោហ�យការស្តីគោង្គុំើតំនិិង្គុំការវាស់្តីណែវង្គុំ
��ង្គុំគោនាំ� គោធី�ច្បា�គោពា�ណែតំគោល�កូនិរគោ�ីដី�តូំច្បាម�យ (mini-pit) នៃនិដី�គោ�ឯទ្យា�វាលណែតំបែ�គោណាះ �។ កគ្រមិតំទ្យា� 2 គោគ្រប�គ្របាស់្តី
ការស្តីគោង្គុំើតំគោ�ទ្យា�វាល គោហ�យការវាស់្តីណែវង្គុំនាំនាំស្តីគ្រ�ប់ទ្យា�វាលគោនិ� តំគ្រមូវឱ្យយ�និឧបករណ៍៍កំ�ង្គុំកគ្រមិតំអូបួបរ�
ម�យណែតំបែ�គោណាះ �។ កគ្រមិតំទ្យា� 3 �ឺគោគ្រប�គ្របាស់្តីការវភិា�គោរា�ស្តីញ្ហាា កំ�ង្គុំកគ្រមិតំក�ណ៍ត់ំណាម�យណែដីលអាច្បាគោធី�គោ�បានិ

គោ�ឯមនិទ�រពិីគោសាធន៍ិគោ�យគោគ្រប�ឧបករណ៍៍វភិា�ងាយៗ។

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 2    វធិ�សាស្ត្រាស្តីនីាំនាំកំ�ង្គុំការគ្របមូលទិ្យានិំន័ិយ ណែដីលបានិគោគ្រប�គ្របាស់្តី គោដី�មួ�ក�ណ៍ត់ំរកលកខណ៍ៈស្តីមួតំីិដី�
គោ�កំ�ង្គុំកគ្រមិតំអូនិ�វតំីនិ�ម�យៗ នៃនិឯកសារ SCAMP

កគ្រមិតំ 
អូនិ�វតំី
SCAMP

លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិដី� វធិ�សាស្ត្រាស្តីគី្របមូលទិ្យានិំន័ិយ

1 ជ្ឈគ្រ�លដី� វាយនិភាពីដី� ពីណ៌៍ដី� 
រច្បានាំស្តីមព័និធដី�និិង្គុំរបឹង្គុំភាពីដី� 
ច្បា�ណាត់ំថំាក់ស្តីស្តី��ភាពីដី� 
ច្បា�ណាថំាក់បង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកកំ�ង្គុំដី� 
ច្បា�ណាត់ំថំាក់បគោនិា�ទឹ្យាកកំ�ង្គុំដី� 
គោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា�ដី� 
ក��ប់ណែណ៍និភាពីដី�

ការស្តីគោង្គុំើតំគោ�គោល�ទ្យា�តា�ង្គុំនៃនិដី�ម�យកណែនិួង្គុំ 
ណែដីលស្តីាិតំគោ�កំ�ង្គុំស្តីណាា ដី�(landscape) 
ម�យ គោហ�យការស្តីគោង្គុំើតំនិិង្គុំការវាស់្តីណែវង្គុំ��ង្គុំ 
គោនាំ� គោធី�គោ��ង្គុំគោ�គោល�ណែតំកូនិរគោ�ីដី�តូំច្បាម�យ 
នៃនិដី�គោ�ឯទ្យា�វាលគោនាំ�ណែតំបែ�គោណាះ �។

2 ការវាស់្តីក��ប់អូ�បិលដី�គោ�ទ្យា�វាល 
(EC), pH ដី�គោ�ទ្យា�វាល, 
កគ្រមិតំនៃនិភាពីគ្រ�បទឹ្យាកចូ្បាលកំ�ង្គុំដី�

ការស្តីគោង្គុំើតំគោ�ទ្យា�វាល និិង្គុំការវាស់្តីណែវង្គុំ
គោ�ទ្យា�វាលកំ�ង្គុំកគ្រមិតំសាមញ្ញាៗម�យច្បា�និ�និ 
ណែដីលគ្រតំូវការឧបករណ៍៍តិំច្បាតំ�ច្បា។

3 ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំ 
ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ pH ដី� ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ផូុស្តីី័រដី�

ការវនិិិច្បា័័យម�យច្បា�និ�និ ណែដីលអាច្បាគោធី�គោ�បានិ 

តាមការវភិា�គោ�មនិទ�រពិីគោសាធន៍ិគោ�យគោគ្រប� 

ឧបករណ៍៍វភិា�កគ្រមិតំស្រាសាលឬសាមញ្ញា។

SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី�

យ�ទ្យាធសាស្ត្រាស្តីនីាំនាំកំ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� ណែដីលអាច្បា�ញគោច្បាញពី�ការវាយតំនៃមួរបស់្តី SCAMP �និភាពីកាន់ិណែតំ
ទូ្យាល�ទូ្យាលាយ�ង្គុំម�និ គោ�គោពីលណែដីលកគ្រមិតំនៃនិការអូនិ�វតំីរបស់្តី SCAMP ចាប់គោច្បាញពី�កគ្រមិតំទ្យា� 1 គោ� ទ្យា� 3។ 
ឧ�ហរណ៍៍ លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិនិិង្គុំបញ្ហាា ដី�នាំនាំ ណែដីល�ក់ទ្យាង្គុំគោ�នឹិង្គុំផុលិតំភាពីយូរអូណែង្គុំីង្គុំ ណែដីលអាច្បាស្តីនិំិ�ា និ

បានិច្បា�គោពា�ដី�ខ្ពាច់្បា គោ�យគោគ្រប�ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� 1 គោនាំ� រ�ម�និ:



  បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)       13

 » កគ្រមិតំនៃនិភាពីគ្រ�បទឹ្យាកចូ្បាលកំ�ង្គុំដី�លែ

 » ស្តីមតំាភាពីទ្យា�កបរ�ិណ៍ទឹ្យាកស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំ�ប

 » ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ�ប

 » និិនំាំការគោឆ្នាំព �គោ�រកភាពី�ប់ណែណ៍និ គោប�វា�ដី�ខ្ពាច់្បាមែដីា។

គោដី�មួ�ធានាំថាដី�គោនិ�គោ�ណែតំ�និផុលិតំភាពីដីណែដីលគោនាំ� ការអូនិ�វតំីវធិ�គ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំចា�បាច់្បាគ្រតំូវគោធី� គោ�យ
រ�ម�និ ការបណែនិាមសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំ ការរកាស្តី�គោណ៍� មដី� និិង្គុំការគោគ្រប�ជ្ឈ�ងាយរលាយកំ�ង្គុំទឹ្យាក (បាច្បាជ្ឈ��
លកខណ៍ៈប�ណែបកឱ្យយបានិគោគ្រច្បា�និដីង្គុំ និិង្គុំបាច្បាមីង្គុំៗកំ�ង្គុំកគ្រមិតំ�ប)។ ឧ�ហរណ៍៍ណែបបគោនិ� បងាា ញថាគោតំ� 
យ�ទ្យាធសាស្ត្រាស្តីគី្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី�រគោបៀបណាណែដីលគ្រតំូវបានិ�ញគោច្បាញពី�ការពិីចារណាគោល�លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិដី� 
ស្តី�ខាន់ិៗនៃនិវាយនិភាពី។

ការស្តីនិំិ�ា និគោល�ការអូនិ�វតំីការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� គោ�យណែផុែកគោល�លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិដី� គោ�យណែផុែកគោល�មូល�ា និនៃនិ
គោ�លការណ៍៍របស់្តីឯកសារច្បា�ណាត់ំថំាក់ FCC (Sanchez et al. 1981)។ ការគោគ្រប�គ្របាស់្តីច្បា�ណាត់ំថំាក់ FCC 
គ្រតំូវបានិបងាា ញដូីច្បាខាង្គុំគោគ្រកាម:

 » ដី�គោ�កំ�ង្គុំច្បា�ណាត់ំថំាក់ FCC ម�យ អាច្បាស្តីាិតំគោ�កំ�ង្គុំអូ�បូរ អូនិ�អូ�បូរ គ្រកុមធ� អូនិ�គ្រកុម ឬគ្រ�ួសារនៃនិដី�
គោផុសង្គុំ�ំនៃនិគ្របព័ីនិធច្បា�ណាត់ំថំាក់ដី�។

 » ច្បា�និ�និច្បា�ណាត់ំថំាក់គ្រកុមព័ីនិធដី�របស់្តី FCC �និច្បា�និ�និតិំច្បា�ង្គុំច្បា�និ�និច្បា�ណាត់ំថំាក់គ្រកុមព័ីនិធដី�តាមរគោបៀប
 soil classification (ឧ. អូ�បូរដី� អូនិ�អូ�បូរដី� គ្រកុមធ�ដី� អូនិ�គ្រកុមដី� ឬគ្រ�ួសារដី�) ដូីច្បាគោនិ� វាគោធី�ឱ្យយ�និភាពី
ងាយស្រាស្តីួលយល់កំ�ង្គុំការបកស្រាសាយ។

 » ការណែណ៍នាំ�គោគ្រប�គ្របាស់្តីជ្ឈ�នាំនាំគោ�យណែផុែកតាមច្បា�ណាត់ំថំាក់ FCC �និភាពីច្បា�គោណ៍ញ�ង្គុំការណែណ៍នាំ�
គោគ្រប�គ្របាស់្តីជ្ឈ� ណែដីល�និលកខណ៍ៈទូ្យាគោ�។

ការគោគ្រប�បគោច្បាចកគោទ្យាស្តី SCAMP ច្បា�គោពា�ដី�តំ�បន់ិខ្ពពង់្គុំរាប គ្រតំូវបានិគោ�រ �ពឹីង្គុំទ្យា�កថា នឹិង្គុំទ្យាទ្យា�លបានិនូិវលទ្យាធផុល
ដូីច្បា�ំ នឹិង្គុំបគោច្បាចកគោទ្យាស្តីគោគ្រប�គ្របាស់្តីតាម FCC ណែដីរ ដូីគោច្បាំ�វាជ្ឈ�យដីល់��ង្គុំការណែកលមែការគោគ្រប�គ្របាស់្តីទិ្យានិំន័ិយ
អូគោង្គុំើតំដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី���ង្គុំគោនាំ�។

កូនិគោស្តីៀវគោ�គោនិ� គោរៀបច្បា�គោ��ង្គុំ គោដី�មួ�យកតាមខ្ពួ�និគោ�ទ្យា�វាល គោហ�យវា�និគ្របធានិបទ្យាដូីច្បាខាង្គុំគោគ្រកាម:

 » លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិដី��គោគ្រច្បា�និ ណែដីលគ្រតំូវបានិយកមក�ក់កំ�ង្គុំឯកសារ SCAMP គោនិ� និិង្គុំថាគោតំ�វា
�និន័ិយដូីគោមីច្បា កំ�ង្គុំបរបិទ្យាម�ខ្ពងារដី� (ណែផុំកទ្យា� 2)

 » និ�តិំវធិ�នៃនិការងារទ្យា�វាលនិិង្គុំមនិទ�រពិីគោសាធន៍ិ តំគ្រមូវឱ្យយ�និការពិីពីណ៌៍នាំអូ�ពី�ដី�ម�យ គោ�យគោគ្រប�គ្របាស់្តី
កគ្រមិតំអូនិ�វតំីគោផុសង្គុំៗ�ំរបស់្តី SCAMP។ គោ�យណែផុែកគោល�ធនិធានិណែដីលអាច្បា�និ អូំកគោគ្រប�គ្របាស់្តីអាច្បា
គោគ្រប�កគ្រមិតំម�យឬគោគ្រច្បា�និ�ង្គុំណែដីល�ិតំថា វាអាច្បា�និភាពីស្តីមស្រាស្តីប (ណែផុំកទ្យា� 3)

 » លកខណ៍ៈវនិិិច្បា័័យនាំនាំណែដីលគ្រតំូវបានិគោគ្រប�គ្របាស់្តី គោដី�មួ�វាយតំនៃមួដី�ម�យ គោ�យគោគ្រប�គ្របាស់្តីឯកសារ 
SCAMP (ណែផុំកទ្យា� 4)

 » វបិាកនិិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំនាំនាំ�ក់ទ្យាង្គុំនឹិង្គុំលកខណ៍ៈស្តីមួតំីិដី�និិង្គុំបញ្ហាា ដី� �និបងាា ញគោ�កំ�ង្គុំ
ការវាយតំនៃមួរបស់្តី SCAMP គោនិ�(ណែផុំកទ្យា� 5 និិង្គុំ 6)

 » ភាពីស្តីមស្រាស្តីបរបស់្តីដី�ស្តីគ្រ�ប់ការ��ដី��ដី�ណា�ណាម�យ (ណែផុំកទ្យា� 7)។





  បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)       15

 2  សាវតារ
 2.1  វាយនិភាពីដី�
វាយនិភាពីដី� អាស្រាស័្តីយគោល�ស្តីម�គ្រតំភាពីនៃនិភា�លែិតំដី�ខ្ពាច់្បា ដី�លួប់ និិង្គុំដី�ឥដីាគោ�កំ�ង្គុំដី�។ វាយនិភាពី
�និសារៈស្តី�ខាន់ិណាស់្តី ពី�គោគ្រពា�វា�និឥទ្យាធិពីលគោល�ស្តីមតំាភាពីចាប់រកាទ្យា�ករបស់្តីដី� រនិធដី�និិង្គុំភាពី�និ
ខ្ពយល់របស់្តីដី� ភាពីងាយស្រាស្តីួលគ្រ�បទឹ្យាកចូ្បាលរបស់្តីដី� ភាពី�ប់ណែណ៍និដី� ភាពីរារា�ង្គុំដីល់ការចាក់ចូ្បាលនៃនិ
ឫស្តី ស្តីមតំាភាពី ចាប់រកាទ្យា�កសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមដី� [ឧ. ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ (CEC)] និិង្គុំភាពីធន់ិនឹិង្គុំ

អាស្តី��តំកមម។

 2.2  ពីណ៌៍ដី�
ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�និិង្គុំដី�ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាម គោគ្រច្បា�និណែតំ�និពីណ៌៍ខ្ព�ស្តី�ំៗណែដីល�ទូ្យាគោ�អាច្បាគោម�លគោឃ្វី�ញនឹិង្គុំ
ណែភិំក និិង្គុំគ្រតំូវបានិគោគ្រប�គ្របាស់្តី គោដី�មួ�ក�ណ៍ត់ំពី�ស្តី��តំភាពីនៃនិសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំ បរ�ិណ៍និិង្គុំសាា និភាពី

អូ�កស្តី��តំកមមនៃនិណែដីកអូ�កស្តី��តំកំ�ង្គុំដី� និិង្គុំពី�កគ្រមិតំភាពី�និខ្ពយល់កំ�ង្គុំដី�។

 2.3  រច្បានាំស្តីមព័និធដី� និិង្គុំរបឹង្គុំភាពីដី�
ភា�លែិតំដី�ច្បា�មួង្គុំៗ (ដី�ឥដីា ដី�លួប់ និិង្គុំដី�ខ្ពាច់្បា) ច្បាង្គុំស្តីមព័និធនឹិង្គុំ�ំ បគោង្គុំើ�តំបានិគោ��ដី��ដី�ម�យណែផុនិធ�  
(ណែផុនិដី��ដី�) គោហ�យណែដីលអាច្បាណែបកគោច្បាញពី��ំបានិ។ ស្តី��តំភាពីរបស់្តីណែផុនិដី��ដី� និិង្គុំទ្យា�ហ�របស់្តីវា  
�និឥទ្យាធិពីលគោ�គោល�ស្តីមតំាភាពីចាប់រកាទ្យា�ករបស់្តីដី� និិង្គុំភាពី�និខ្ពយល់របស់្តីដី�។ ឧ�ហរណ៍៍  
ណែផុនិដី��ដី�ដ៏ីរងឹ្គុំ��និិង្គុំ�និភាពី�ប់ណែណ៍និវាបងាែ ក់ដីល់ការចាក់ឫស្តីរ�កខ�តិំ និិង្គុំភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកកំ�ង្គុំដី�។

រច្បានាំស្តីមព័និធដី� ពិីពីណ៌៍នាំអូ�ពី�ទ្យា�ហ� (ស្តី��តំភាពី)និិង្គុំរបូរាង្គុំនៃនិណែផុនិដី��ដី�។ របឹង្គុំភាពីដី� �ឺ�ការវាស់្តីណែវង្គុំ
នូិវភាពី�ប់ណែណ៍និ និិង្គុំភាពីស្តីែិតំរបស់្តីដី�។ របឹង្គុំភាពីដី� �និឥទ្យាធិពីលធ�គោធង្គុំ គោល�ល�ហូរផុួូវទឹ្យាកតាមរយៈ
បង្ក្រាញ្ហាជ បចូ្បាលទឹ្យាកគោ�កំ�ង្គុំដី� ឬតាមការហូរតាមធារទឹ្យាក (ហូរតាមនៃផុទគោល�នៃនិដី�) និិង្គុំ�និឥទិ្យាធពីលគោល�ភាពី

ងាយស្រាស្តីួល នៃនិការដី��លូតំលាស់្តីពីនិួកគោ��ង្គុំនៃនិកូនិរ�កខ�តិំ និិង្គុំជ្ឈគោគ្រ�នៃនិការចាក់ឫស្តីរ�កខ�តិំ។

 2.4  រល��ភាពីនិិង្គុំស្តីស្តី��ភាពីនៃនិដី�
រល��ភាពីដី� �ឺ�ការប�ណែបក ឬណែញក�ច់្បាគោច្បាញពី��ំ�បនិីបនាំទ ប់ របស់្តីណែផុនិដី��ដី�គោ�គោពីលគោ��ក់វាចូ្បាលគោ�
កំ�ង្គុំទឹ្យាក។ ស្តីស្តី��ភាពីដី� �ឺ�ដី�គោណ៍� រម�យណែដីលស្រាស្តីគោដីៀង្គុំ�ំគោ�នឹិង្គុំរល��ភាពីដី�ណែដីរ បែ�ណែនិីវា�ប់ពាក់ព័ីនិធ
នឹិង្គុំការគោបា�បង់្គុំគោចាលនូិវភា�លែិតំដី�ឥដីាគោ�កំ�ង្គុំទឹ្យាក អូ���ង្គុំគោពីលដី�គោធី�រល��ភាពីរបស់្តីវា ណែដីលគោធី�ឱ្យយទឹ្យាក
គោនាំ�ណែគ្របគោ��លែក់។ រល��ភាពីដី� គោក�តំគោ��ង្គុំគោ�គោពីលណាណែដីលក�ួ�ង្គុំនៃនិការច្បាង្គុំស្តីមព័និធរបស់្តីណែផុនិដី��ដី�ច្បា��
គោខ្ពាយ គោហ�យស្តីស្តី��ភាពីដី� បងាា ញពី�លកខណ៍ៈដី�គោនាំ� ថា�ដី� sodic (ស្តីមួូរធាតំ�សូ្តីដីយូម)។ 

 
��ង្គុំរល��ភាពីនិិង្គុំស្តីស្តី��ភាពី�ឺ�ស្តីញ្ហាា បងាា ញថា ដី�គោនាំ�នឹិង្គុំ�និភាពីងាយ�ប់ណែណ៍និ និិង្គុំឆ្នាំប់ភិជិតំនៃផុទ

ខាង្គុំគោល�។



16       បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) 

 2.5  ភាពីគ្រ�បទឹ្យាកនិិង្គុំភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកនៃនិដី�
ភាពីគ្រ�បទឹ្យាកនិិង្គុំភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកពិីពីណ៌៍នាំអូ�ពី�ល�ហូរទឹ្យាកគោ�កំ�ង្គុំដី� (McDonald et al. 1990): 

 » ភាពីគ្រ�បទឹ្យាក ស្តី�គោៅគោល�ស្តីកីានិ�ពីលនៃនិដី�ម�យ គោដី�មួ�បង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកចូ្បាលគោ�ណែផុំកខាង្គុំកំ�ង្គុំដី�។ វា
�ប់ពាក់ព័ីនិធគោ�នឹិង្គុំកគ្រមិតំល�ហូរទឹ្យាក�ួង្គុំកាត់ំគ្របូហី�លដី�គោនាំ� គោហ�យដូីគោច្បាំ� លកខណ៍ៈគោនិ� វាមិនិ
អាស្រាស័្តីយគោ�នឹិង្គុំទ្យា�តា�ង្គុំនៃនិដី�គោនាំ�គោ�កំ�ង្គុំណែផុនិគោទ្យាស្តីភាពីគោ��យ។

 » ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក ស្តី�គោៅគោល�កគ្រមិតំ នៃនិការបាត់ំបង់្គុំទឹ្យាកគោច្បាញពី�គ្របូហី�លដី� គោហ�យលកខណ៍ៈគោនិ�  

វាអាស្រាស័្តីយគោ�នឹិង្គុំទ្យា�តា�ង្គុំ ណែដីលដី�គោនាំ�ស្តីាិតំគោ�កំ�ង្គុំណែផុនិគោទ្យាស្តីភាពីផុង្គុំណែដីរ។

 2.6  ភាពីគោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា�
ការហូរគោគ្រចា� �ឺ�ប�លាស់្តីទ្យា�នៃនិដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� គោ�យស្តីកមមភាពីទឹ្យាកឬខ្ពយល់។ ការហូរគោគ្រចា�តាមទឹ្យាក 
�ឺ�ទ្យាគ្រមង់្គុំនៃនិការហូរគោគ្រចា�ម�យ ណែដីល�ទូ្យាគោ� គោក�តំ�និគោ�កំ�ង្គុំតំ�បន់ិគ្រតំូពិីក។ ការហូរគោគ្រចា�តាមទឹ្យាក 
ណែដីលបង្គុំើឱ្យយ�និការបាត់ំដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� កំ�ង្គុំរបូភាពី�លកខណ៍ៈឯកស្តីណាា និ គ្រតំូវបានិឱ្យយគោ�ម �ថា  
“ការហូរគោគ្រចា���ទ �ង្គុំៗ”។ គោ�គោពីលណែដីលទឹ្យាកគ្របមូលផុី���ណែខ្ពសទឹ្យាករាក់ៗ គោហ�យហូរគោគ្រចា�ដី� បគោង្គុំើ�តំបានិ
�សំាមច្បាង្គុំែូរៗ គោ�ឱ្យយគោ�ម �ថា " ការហូរគោគ្រចា��ច្បាង្គុំែូរៗ"។ គោ�គោពីលណែដីលការហូរគោគ្រចា� �ច្បាង្គុំែូរៗគោនិ�
 បគោង្គុំើ�និស្តីកមមភាពីរបស់្តីវាកាន់ិណែតំខួា�ង្គុំគោ��ង្គុំៗ គោហ�យស្តី��រងូ្គុំដី�កាន់ិណែតំគោគ្រ�គោ�ៗ បគោង្គុំើ�តំបានិ�អូូរ �
គ្របឡាយទឹ្យាកនាំ�ឱ្យយ�និការបាត់ំដី��លាក់ គោនាំ�គោ�ឱ្យយគោ�ម �វាថា “ការហូរគោគ្រចា��លាក់"។ គ្រ�ប់ទ្យាគ្រមង់្គុំ
នៃនិការហូរគោគ្រចា���ង្គុំអូស់្តី បង្គុំើឱ្យយ�និការបាត់ំបង់្គុំសាច់្បាដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�គ្របកបគោ�យជ្ឈ��តិំណែដីលការគោនិ�
បណីាលឱ្យយដី�ថុមថុយនូិវជ្ឈ��តិំរបស់្តីវា។

ភាពីគោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា� គោធី�ឱ្យយ�និ�និិភ័ិយ ដីល់ការបាត់ំបង់្គុំដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�  

តាមរយៈការហូរគោគ្រចា�។

 2.7  ភាពី�ប់ណែណ៍និ
ភាពី�ប់ណែណ៍និនៃនិដី� គោធី�ឱ្យយ�ែ ស់្តី�ឌ្ឍដី�គោក�និគោ��ង្គុំ គោ�យសារណែតំវាកាត់ំបនិាយរនិធខ្ពយល់គោ�កំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់
�ប់ណែណ៍និនៃនិដី�គោនាំ� និិង្គុំកាត់ំបនិាយស្តីមតំាភាពីបញ្ញជូ និទឹ្យាករបស់្តីវា។ ភាពី�ប់ណែណ៍និនៃនិដី� �ឺ�វបិាកនៃនិ
ការ��ដី�ណា� ឬការគោធី�ច្បារាច្បារណ៍៍របស់្តីស្តីតំី និិង្គុំគោគ្រ�ឿង្គុំ�ែ ស្តី��និនាំនាំគោ�គោពីលណែដីលដី�គោនាំ� �និស្តីភាពី
គោស្តី�មលមមគ្រ�ប់គ្រ�ន់ិ គោដី�មួ�ណែគ្របកួាយគោ���និភាពីស្តីែិតំ គោហ�យអាច្បាបងាា ប់វាឱ្យយ�ប់ណែណ៍និបានិ។ 
កគ្រមិតំស្តី�គោណ៍� មដី� ណែដីលគោធី�ឱ្យយដី�គោនាំ�កួាយគោ���និស្តីភាពីដូីច្បាបួាស្តីទ�ក គ្រតំូវបានិគោ�គោ�ថា  
"កគ្រមិតំ�ួស្តីទ�កដី�” (ណែផុំក 2.11)។ ស្រាស្តី�ប់�ប់ណែណ៍និរបស់្តីដី�ម�យ បង្គុំើឱ្យយ�និគ្រពី�ណែដីនិរបា�ង្គុំទឹ្យាកគោគ្រកាមដី�
 គោហ�យ�វបិាករបស់្តីវា �ឺងាយគោធី�ឱ្យយដី�គោនាំ���ទឹ្យាក ឬដី�លិច្បាទឹ្យាកកំ�ង្គុំរដូីវវស្តីា។ គោ�គោពីលដី�ស្តីួ�តំ ស្រាស្តី�ប់
�ប់ណែណ៍និដី�គោនិ� កួាយ�ស្តីនិទ�រងឹ្គុំម�យ ណែដីលទ្យាប់សាើ ត់ំការគោគ្រជ្ឈ�តំចូ្បាលរបស់្តីឫស្តីរ�កខ�តិំ ទ្យាប់សាើ ត់ំដីល់
ការចាក់ចូ្បាលគោគ្រ�របស់្តីឫស្តីរ�កខ�តិំ ណែដីលគោនិ�ផុីល់ផុលល�បាកដីល់រ�កខ�តិំកំ�ង្គុំការស្រាស្តីូបយកទឹ្យាក និិង្គុំ

សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម។

 2.8  pH ដី�
pHwater ដី� �ឺ�ការវាស់្តីណែវង្គុំ ពី�ក��ប់អូ��យែ�ង្គុំអូ��គ្រដីូណែស្តីនិកំ�ង្គុំសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំដី�។ វា��គ្រតំ�ា និ�ូការ �តំ
អូវជិ្ឈជ�និ។ ដូីគោច្បាំ�ការថុយច្បា��នៃនិ�គ្រតំ�ា និរបស់្តី pH គោនិ�១ឯកតា គោនាំ�ក��ប់អូ��យែ�ង្គុំអូ��គ្រដីូណែស្តីនិនឹិង្គុំ
គោក�និគោ��ង្គុំច្បា�និ�និ១០ដីង្គុំ។ កគ្រមិតំ pH 7 (ណឺ៍តំ) �និន័ិយថា ក��ប់អូ��យែ�ង្គុំអូ��គ្រដីូណែស្តីនិគោស្តីម�នឹិង្គុំក��ប់អូ��យែ�ង្គុំ
អូ��គ្រដីូស្តី��ល។ កគ្រមិតំ pH <7 �ឺ�និន័ិយថា ក��ប់អូ��យែ�ង្គុំអូ��គ្រដីូណែស្តីនិ �និគោគ្រច្បា�និ�ង្គុំក��ប់អូ��យែ�ង្គុំអូ��គ្រដីូស្តី��



  បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)       17

លស្តីកមមភាពី គោហ�យលកខណ៍ៈគោនិ�បងាា ញថា ដី�គោនិ� �ឺ�ដី�អាស្តី��តំ។ កគ្រមិតំ pH > 7 �និន័ិយថា ក��ប់
អូ��យែ�ង្គុំអូ��គ្រដីូស្តី��ល�និគោគ្រច្បា�និ�ង្គុំ ក��ប់អូ��យែ�ង្គុំអូ��គ្រដីូណែស្តីនិ គោហ�យដី�គោនាំ� �ឺ�ដី�អាល់កាឡា�ង្គុំ។ pH ដី� �និ
ឥទិ្យាធពីលយាែង្គុំខួា�ង្គុំគោល�ភាពីអាច្បា�និសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម�គោគ្រច្បា�និគ្របគោភិទ្យា និិង្គុំ�គោរា�ស្តីញ្ហាា វនិិិច្បា័័យនៃនិភាពី
ពី�លរបស់្តីសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមម�យច្បា�និ�និ ដូីច្បា�ធាតំ�អាល�យម�ញែូ ម (Al) និិង្គុំធាតំ�មែង់្គុំកាណែណ៍ស្តី (Mn)  
�គោដី�ម។

pH ដី� អាច្បាវាស់្តីបានិយាែង្គុំងាយស្រាស្តីួលគោ�ទ្យា�វាល (សូ្តីមគោម�លណែផុំក 3.2.1 ខាង្គុំគោគ្រកាម)។ គោ�កំ�ង្គុំ
មនិទ�រពិីគោសាធន៍ិ pH ដី� អាច្បាវាស់្តីបានិតាមរគោបៀបគោផុសង្គុំៗ�ំ កំ�ង្គុំគោនាំ��និ តាមរយៈស្តី��គ្រតំភាពីដី�និិង្គុំ
កគ្រមិតំសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំគោផុសង្គុំៗ�ំ (ឧ. 1:1, 1:2.5, 1:5) និិង្គុំតាមរយៈស្តី��គ្រតំភាពីដី�និិង្គុំសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំអូ�បិល
គោផុសង្គុំៗ�ំ (ឧ. ទឹ្យាក, 0.01 M CaCl2, 1 M KCl)។ បណែគ្រមបគ្រមួលការគោគ្រប�គ្របាស់្តីស្តី��គ្រតំភាពីសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ
��ង្គុំគោនិ� នឹិង្គុំគោធី�ឱ្យយ�ួស់្តីបីូរអូ�ណានិ pH ណែដីលទ្យាទ្យា�លបានិផុង្គុំណែដីរ។ គោ�គោពីលណែដីលស្តី��គ្រតំភាពីដី�
និិង្គុំសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំទឹ្យាក ណែគ្របគ្របួលពី� 1:1 គោ� 1:5 គោនាំ� pH ដី� នឹិង្គុំគោក�និគោ��ង្គុំ។ គោ�គោពីលណែដីលក��ប់អូ�បិល
គោក�និគោ��ង្គុំ គោនាំ��ទូ្យាគោ� pH ដី� ថុយច្បា��។ �ឧ�ហរណ៍៍ ទ្យា�នាំក់ទ្យា�និង្គុំឬអូនិ��មន៍ិរវាង្គុំ pH (1: 1) និិង្គុំ pH 

(1: 5) គោ�កំ�ង្គុំទឹ្យាក ស្តីគ្រ�ប់ដី� Acrisols និិង្គុំ ដី� Ferralsols ច្បា�និ�និ 29 ស្តី�ណាក (Phan Thi Cong, ទិ្យានិំន័ិយមិនិ

គោបា�ពី�មព) �ឺ:

pHw(1:5) = 1.09 pHw(1:1) – 0.10 (r = 0.94).

 2.9  ក��ប់អូ�បិល
ក��ប់អូ�បិល(EC) �ឺ�ការវាស់្តីក��ប់អូ�បិលកំ�ង្គុំសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំដី�។ គោ�គោពីលក��ប់អូ�បិលគោក�និគោ��ង្គុំ

 
ដូីគោច្បាំ� EC ក៏គោក�និផុង្គុំណែដីរ។ កគ្រមិតំ EC ខ្ពពស់្តី �និឥទ្យាធិពីលអាគ្រកក់គោល�ការលូតំលាស់្តីរបស់្តីរ�កខ�តិំ ណែដីល
ច្បាមួង្គុំប�ផុ�តំគោនាំ� �ឺឥទ្យាធិពីលអូូស្តីមូទិ្យាក ណែដីលឥទ្យាធិពីលគោនាំ�រារា�ង្គុំយាែង្គុំធួន់ិធួរ ដីល់លទ្យាធភាពីស្រាស្តីូបយកទឹ្យាក
របស់្តីឫស្តីរ�កខ�តិំ។

EC �ឺអាស្រាស័្តីយគោល�ស្តី��គ្រតំភាពីដី�និិង្គុំសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ(soil: solution)គោហ�យវាថុយច្បា�� គោ�គោពីល
ណែដីលស្តី��គ្រតំភាពីគោនិ�គោក�និគោ��ង្គុំ (គោ�យសារណែតំឥទ្យាធិពីលនៃនិពីគ្រងាវ) គោល�កណែលង្គុំណែតំ�និវតំា�និនៃនិ
សារធាតំ�រងឹ្គុំណែដីលអាច្បារលាយកំ�ង្គុំទឹ្យាកម�យច្បា�និ�និ (ឧ. ក�គោបារ�ំង្គុំសិ្តីលា)។ វតំី�និនៃនិក�គោបារ�ំង្គុំសិ្តីលា
�និទ្យា�គោនាំររកាល�នឹិង្គុំ EC ដី�គោនាំ� គោ�គោពីលណែដីលស្តី��គ្រតំដី�និិង្គុំសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ(soil: solution) 
គោក�និគោ��ង្គុំ។ ការថុយច្បា��ទិ្យានិំផុលដី�ណា� ភា�គោគ្រច្បា�និ �ឺគោ�យសារការគោក�និគោ��ង្គុំនូិវក��ប់ EC ណែដីល� 
ការវាស់្តីណែវង្គុំ EC ពី�ច្បាគោគ្រ��សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំណែ�ែតំ (ECse) របស់្តីដី�ម�យ (ដី�: សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ �ទូ្យាគោ� <1: 1)។ 
ការវាស់្តីណែវង្គុំគោនិ�អាច្បាគោធី�គោ�ទ្យា�វាលបានិ គោ�យគោគ្រប�គ្រប�ប់វាស់្តីក��ប់ EC ច្បាល័តំ គោដី�មួ�វាស់្តីស្តីមតំាភាពី
ក��ប់សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំដី�ណែ�ែតំម�យ ដូីច្បាណែដីលបានិពិីពីណ៌៍នាំគោ�ណែផុំក 3.2.2 ខាង្គុំគោគ្រកាម។ ការវាស់្តីណែវង្គុំ
ក��ប់ EC គោ�មនិទ�រពិីគោសាធន៍ិ �ទូ្យាគោ� គោគ្រប�ស្តី��គ្រតំភាពី ដី� : សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ 1: 5។ ទ្យា�នាំក់ទ្យា�និង្គុំរវាង្គុំ 
ECse និិង្គុំ EC1:5 �ឺអាស្រាស័្តីយគោល�បរ�ិណ៍ដី�ឥដីា ណែដីល�និកំ�ង្គុំដី�គោនាំ�។ តារាង្គុំទ្យា� 13 បងាា ញពី�តំណែមួគ្រប�ក់

គ្របណែហលនៃនិការបណែមួង្គុំ ពី� ECse គោ� EC1:5។

 2.10  កគ្រមិតំភាពីគ្រ�បទឹ្យាក
កគ្រមិតំភាពីគ្រ�បទឹ្យាក �ឺ�ការវាស់្តីណែវង្គុំ ថាគោតំ�ទឹ្យាកគោភិួ�ង្គុំឬទឹ្យាកគោស្រាសាច្បាស្រាស្តីពីអាច្បាគ្រ�បចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំដី�
ឆ្នាំប់រហ័ស្តីកគ្រមិតំណា។ កគ្រមិតំភាពីគ្រ�បទឹ្យាកនៃនិដី��ប �និន័ិយថាទឹ្យាកគោភិួ�ង្គុំឬ ទឹ្យាកគោស្រាសាច្បាស្រាស្តីពី នឹិង្គុំដីក់
គោ�គោល�នៃផុទដី� (គោប��និនៃផុទរាបគោស្តីម�) ឬហូរគោច្បាញពី�ដី�ណែស្រាស្តី (គោប�វាជ្ឈគ្រ�ល)។



18       បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) 

កគ្រមិតំភាពីគ្រ�បទឹ្យាកនៃនិដី�ខ្ពពស់្តីបងាា ញថា បរ�ិណ៍ទឹ្យាកគោភិួ�ង្គុំឬទឹ្យាកគោស្រាសាច្បាស្រាស្តីពីភា�គោគ្រច្បា�និ នឹិង្គុំគ្រ�បចូ្បាល

គោ�កំ�ង្គុំដី� គោហ�យអាច្បាបណីាលឲ្យយ�និភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក។

 2.11  កគ្រមិតំ�ួស្តីទ�ក
កគ្រមិតំ�ួស្តីទ�ក�ឺ�ច្បា�ណ៍� �ទឹ្យាកកំ�ង្គុំដី� ណែដីលគោធី�ឱ្យយដី�គោនាំ�កួាយគោ���និភាពីបួាស្តីទ�កគោហ�យអាច្បាគោធី�ឱ្យយដី�គោនាំ�
ណែគ្របគ្រទ្យាង់្គុំគ្រ�យវាបានិ កាលណា�និក�ួ�ង្គុំអូី�ម�យមកគោល�វា។ គោ�គោពីលដី�ដូីរគ្រទ្យាង់្គុំគ្រ�យឬរបូរាង្គុំរបស់្តីវា
 គោនាំ�វាណែគ្របគោ���ប់ណែណ៍និ រនិធដី�និិង្គុំទ្យា�ហ�រនិធដី�ថុយច្បា��ឬរ�មតូំច្បា ណែដីលបណែគ្រមបគ្រមួលគោនិ� រារា�ង្គុំដីល់ការ
គោគ្រជ្ឈ�តំចូ្បាលរបស់្តីឫស្តីរ�កខ�តិំ គោ�គោពីលដី�គោនាំ�ស្តីួ�តំ។ គ្របសិ្តីនិគោប�ដី�គោនាំ�គ្រតំូវបានិ��ដី�� គោ�គោពីលណែដីលវា
គោស្តី�ម�ង្គុំកគ្រមិតំ�ួស្តីទ�ក ដី�គោនាំ� វានឹិង្គុំកួាយគោ��ស្តីែិតំណែណ៍និ ��ង្គុំស្តីស្តី�� គោហ�យស្រាស្តី�ប់បាតំន័ិង្គុំំល ក៏
គោក�តំ�និគោ��ង្គុំណែដីរ។ ផុទ�យគោ�វញិ គោប�ដី�គោនាំ�គ្រតំូវបានិ��ដី�� កំ�ង្គុំស្តីភាពីស្តីួ�តំ�ង្គុំកគ្រមិតំ�ួស្តីទ�កគោនាំ�ការគោគ្រប�

និង្គុំំ័លឬច្បាបកាប់ អាច្បាប�ណែបកដី�គោនិ� គោដី�មួ�គោធី�ថំាលស្តី�ណាបម�យបានិយាែង្គុំងាយតាមចិ្បាតំីណែដីលច្បាង់្គុំបានិ។

 2.12  កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំ
កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំដី� (SOC) �និសារៈស្តី�ខាន់ិណាស់្តី ស្តីគ្រ�ប់ការណែថុរកាលកខណ៍ៈរបូ លកខណ៍ៈ��ម� និិង្គុំ
លកខណ៍ៈជ្ឈ�វសាស្ត្រាស្តីដីី�។ គោ�កំ�ង្គុំដី�ណែដីលណែរ ែដី�ឥដីាផុទ�កគោ�យបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�វជិ្ឈជ�និគោល�ស្តីល�ប (ដូីច្បា�ដី�
អាស្តី��តំគោ�តំ�បន់ិខ្ពពង់្គុំរាប�គោដី�ម) គោនាំ� SOC �ឺ�សារធាតំ��និួឹ�ដ៏ីស្តី�ខាន់ិម�យរបស់្តី CEC ណែដីលកំ�ង្គុំគោនាំ� 
CEC គោក�និគោ��ង្គុំ �ឺគោ�គោពីលណាណែដីល SOC គោក�និគោ��ង្គុំផុង្គុំណែដីរ។ �ទូ្យាគោ� SOC �និទ្យា�នាំក់ទ្យា�នាំក់យាែង្គុំ
ជិ្ឈតំស្តីំិទ្យាធ�ម�យនឹិង្គុំបរ�ិណ៍អាសូ្តីតំស្តីរ�ប (N)។ ដូីគោច្បាំ� បរ�ិណ៍អាសូ្តីតំ(N) ណែដីលបានិមកពី�ខ្ពនិិជ្ឈកមម
អាសូ្តីតំស្តីរ �រាង្គុំំ(ការប�ណែលង្គុំស្តី�ស្តីធាតំ� N ស្តីរ�រាង្គុំំគោ��ទ្យាគ្រមង់្គុំអាមែូញែូ ម - N) គោក�និគោ��ង្គុំគោ�គោពីល SOC 

គោក�និគោ��ង្គុំផុង្គុំណែដីរ។ ពីពី�កម�គ្រកូស៌្តីពាង្គុំំកាយដី�គ្រតំូវការគ្របភិពីកាបូនិគោនិ� ស្តីគ្រ�ប់�គ្របភិពីថាមពីលរបស់្តី
វា។ ដូីគោច្បាំ�ការគោក�និគោ��ង្គុំ SOC �ទូ្យាគោ� ពាក់ព័ីនិធនឹិង្គុំការបគោង្គុំើ�និនូិវស្តីកមមភាពីរបស់្តីពីពី�កម�គ្រកូស៌្តីពាង្គុំំកាយ
ស្តីរ �រាង្គុំំដី� ណែដីលស្តីកមមភាពីគោនិ� ជ្ឈ�យបគោង្គុំើ�និការបគោញ្ញច ញសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម ពី�សារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំដី� និិង្គុំជ្ឈ�យ
ដីល់ដី� កំ�ង្គុំបង្ក្រាងាើ បភំាក់ងារបង្គុំើជ្ឈ�ងឺ្គុំដីល់រ�កខ�តិំ។ គោ�យប�គោពីញតំ�នាំទ្យា�ដូីច្បា�ស្តី��ម់ង់្គុំ កំ�ង្គុំការជ្ឈ�យបិទ្យាភាជ ប់
ភា�លែិតំដី� ឱ្យយគោ��ដី� agregate គោនាំ� SOC បានិជ្ឈ�យរកាល�នឹិង្គុំភាពីនៃនិដី� agregate ��ង្គុំគោនាំ�ផុង្គុំណែដីរ។ 
ល�នឹិង្គុំភាពីនៃនិដី� agregate ��ង្គុំគោនិ� �ឺ�និសារៈស្តី�ខាន់ិណាស់្តី គោដី�មួ�រកាលកខណ៍ៈដី� ស្តីមតំាភាពី
បង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកកំ�ង្គុំដី� និិង្គុំបរ�ិណ៍រនិធដី� ឱ្យយបានិគ្រ�ប់គ្រ�ន់ិ។ ល�នឹិង្គុំភាពីនៃនិដី� agregate គោនិ� ក៏ជ្ឈ�យរារា�ង្គុំ 
ក��ឱ្យយ�និភាពី�ប់ណែណ៍និដី� តាមរយៈការភិជ�ររាស់្តី និិង្គុំតាមការគោធី�ច្បារាច្បារណ៍៍គោគ្រ�ឿង្គុំច្បាគ្រក និិង្គុំពីពី�កស្តីតំី

នាំនាំផុង្គុំណែដីរ។ 

�ទូ្យាគោ� SOC អាច្បាក�ណ៍ត់ំរកបរ�ិណ៍របស់្តីវា តាមវធិ�សាស្ត្រាស្តី�ីគោគ្រច្បា�និរបស់្តីមនិទ�រពិីគោសាធន៍ិ។ វាចា�បាច់្បា
ណាស់្តី ណែដីលគ្រតំូវយល់ដឹីង្គុំពី�វធិ�សាស្ត្រាស្តីវីភិា� ណែដីលបានិគោគ្រប�គ្របាស់្តី គោដី�មួ�អាច្បាបកស្រាសាយពី�ទិ្យានិំ័យឬតំ�គោលខ្ព 
SOC។ ការវភិា��គោគ្រច្បា�និតាមណែបបច្បា�គោហ� បានិមកពី�ការដី�តំស្តី�ណាកដី�ដីល់ស្តី�តំ�ណ៍ា ភាពីគ្របណែហល 1,300oC 

គោហ�យកាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំ (OC) រ�ម�និ��ង្គុំធយូង្គុំឬកាបូណាតំនាំនាំ ណែដីលអាច្បា�និវតំី�និកំ�ង្គុំស្តី�ណាក
 

គោនាំ� គ្រតំូវបានិគោធី�អូ�កស្តី��តំកមម។ បែ�ណែនិី ស្តីគ្រ�ប់វធិ�សាស្ត្រាស្តី ីWalkley និិង្គុំ Black (1934) វញិ បរ�ិណ៍ SOC 

គ្រតំូវបានិក�ណ៍ត់ំរក គោ�យពឹីង្គុំណែផុែកគោល�ក�គោៅ ណែដីលទ្យាទ្យា�លបានិមកពី�ការរលាយនៃនិអាស្តី��តំសុ្តី�លហី�រ �កខាប់
(concentrated sulfuric acid) គោដី�មួ�ជ្ឈ�យស្តីគ្រមួលដីកគោច្បាញអូ��យែ�ង្គុំពី� OC ណែដីលគោធី�អូ�កស្តី��តំកមម។ គោនិ�មិនិ
�និន័ិយថា SOC ��ង្គុំអូស់្តី គ្រតំូវបានិគោធី�អូ�កស្តី��តំកមមគោនាំ�គោ��យ។ ការក�ណ៍ត់ំបរ�ិណ៍SOC តាមវធិ�សាស្ត្រាស្តីី
 Walkley និិង្គុំ Black �ទូ្យាគោ��និកគ្រមិតំ�ប�ង្គុំ តាមវធិ�សាស្ត្រាស្តីចី្បា�គោហ�។ តាមការបាែ ន់ិសាម និ បរ�ិណ៍
គ្រប�ក់គ្របណែហលរបស់្តី SOC ស្តីរ�ប គោ�យគោគ្រប�វធិ�សាស្ត្រាស្តី ីWalkley និិង្គុំ Black OC �និគ្របណែហល� 74% នៃនិ 

SOC ស្តីរ�បបែ�គោណាះ � ថីុ�គោប��ភា�រយគោនិ�ណែគ្របគ្របួលគោ�តាមគ្របគោភិទ្យាដី�និ�ម�យៗក៏គោ�យ។
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គោពីលថុម�ៗគោនិ� អូ�កស្តី��តំកមមណែពីរមែង់្គុំកាណាតំគោល� OC គ្រតំូវបានិគោគ្រប�គ្របាស់្តី�មគោធាបាយម�យ គោដី�មួ�វាស់្តីណែវង្គុំ 
SOC ស្តីកមម (Blair et al. 1995)។ ការគោធី�អូ�កស្តី��កមម SOC �ម�យបែូតាស្តីយូមណែពីរមែង់្គុំកាណាតំ 33 mM 

បងាា ញថា វា�និទ្យា�នាំក់ទ្យា�និង្គុំយាែង្គុំជិ្ឈតំស្តីំិតំ�ម�យនឹិង្គុំលកខណ៍ៈដី�ស្តី�ខាន់ិៗ�គោគ្រច្បា�និ 
(Moody et al. 1997)។ ការក�ណ៍ត់ំរកបរ�ិណ៍ SOC ស្តីរ�ប និិង្គុំការក�ណ៍ត់ំរកបរ�ិណ៍ SOC តាមវធិ� 
សាស្ត្រាស្តី ីWalkley–Black តំគ្រមូវឱ្យយ�និមនិទ�រពិីគោសាធន៍ិ។ បែ�ណែនិីគោ��យាែង្គុំណាក៏គោ�យ Weil et al. (2003)
បានិបគោង្គុំើ�តំនូិវនិ�តិំវធិ�ម�យ ស្តីគ្រ�ប់ការវាស់្តីណែវង្គុំបរ�ិណ៍ SOC ណែដីលអាច្បាគោធី�អូ�កស្តី��តំកមម�ម�យណែពីរមែង់្គុំ 
កាណាតំគោ�ទ្យា�វាលបានិ គោហ�យវធិ�គោនិ�គ្រតំូវបានិណែកស្តីគ្រមួលស្តីគ្រ�ប់យកមកគោគ្រប�គ្របាស់្តីគោ�កំ�ង្គុំឯកសារ

SCAMP គោនិ�(សូ្តីមគោម�លណែផុំកទ្យា� 3.3.1 ខាង្គុំគោគ្រកាម)។

 2.13  ស្តីមតំាភាពីចាប់រកាទ្យា�ក pH ដី�
អាស្តី��តំកមមដី� (គោ�គោពីល pH ដី� ថុយច្បា��បនិីិច្បាមីង្គុំៗ) �ឺ�ដី�គោណ៍� រការធមម�តិំម�យ គោ�កំ�ង្គុំតំ�បន់ិដី�គោស្តី�ម។ 
បែ�ណែនិីដី�គោណ៍� រការគោនិ� �និស្តីកមមភាពីកាន់ិណែតំគោលឿនិ គោគ្រកាមឥទ្យាធិពីលនៃនិការអូនិ�វតំីគ្របព័ីនិធផុលិតំកមមកសិ្តីកមម
ម�យឬគោគ្រច្បា�និ ដូីច្បាខាង្គុំគោគ្រកាម:

 » ផុលិតំផុលគ្រតំូវបានិយកគោច្បាញពី�ទ្យា�តា�ង្គុំផុលិតំកមម

 » កគ្រមិតំសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំដី�គោក�និគោ��ង្គុំ (កំ�ង្គុំលកខខ្ពណ៍ឌ វាលគោ�ម ច្បា�ណ៍� ស្តីតំី)

 » ការបាច្បាជ្ឈ�អាសូ្តីតំ (N) ឱ្យយដី�ណា� �និបរ�ិណ៍គោគ្រច្បា�និហ�ស្តីតំគ្រមូវការដី�ណា�

គោ�គោពីលណែដីលដី�កួាយ�ដី�អាស្តី��តំខួា�ង្គុំ គោនាំ�បរ�ិណ៍ធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំថុយច្បា�� គោហ�យ 
លទ្យាធភាពីនៃនិការពី�លសារធាតំ�គោផុសង្គុំៗ (Al និិង្គុំ/ឬ Mn) ច្បា�គោពា�រ�កខ�តិំ ក៏កាន់ិណែតំគោក�និគោ��ង្គុំផុង្គុំណែដីរ។ 
ផុលិតំភាពីដី�ណា�ថុយច្បា�� គោហ�យ�និណែតំដី�ណា�ណែដីលធន់ិនឹិង្គុំដី�អាស្តី��តំណែតំបែ�គោណាះ � ណែដីលអាច្បាដី��
លូតំលាស់្តីគោ�គោល�ដី�គោនាំ�បានិ។ ពិីពិីធភាពីនៃនិពីពី�កអូតិំស្តី�ខ្ព�មគ្របាណ៍ដី��និការថុយច្បា�� គោហ�យ
ផុទ�យគោ�វញិ ពីពី�កផុសិតំគោក�និគោ��ង្គុំគោល�ស្តីលប់។ ផុលបែ�ពាល់គោផុសង្គុំគោទ្យាៀតំនៃនិដី�អាស្តី��តំ រ�ម�និការ
គោក�និគោ��ង្គុំនូិវការហូរគោគ្រចា�និិង្គុំក�ណ៍កដី� គោ�យសារ�គ្រមបនៃផុទដី�ថុយច្បា�� និិង្គុំការពី�លសារធាតំ�និ�គ្រតាតំ
គោ�កំ�ង្គុំទឹ្យាកគោគ្រកាមដី� គ្របសិ្តីនិគោប��និការបាច្បាជ្ឈ�អាសូ្តីតំណែដីល�និ�តិំអាមែូញែូ មគោគ្រច្បា�និគោល�ស្តីកគ្រមិតំ។

កគ្រមិតំអាស្តី��តំកមមដី� (កគ្រមិតំធួាក់ច្បា�� pH ដី� �ម�យនឹិង្គុំគោពីលគោវលា) �ឺអាស្រាស័្តីយគោ�គោល�ធាតំ�ចូ្បាលនាំនាំ 
ណែដីលរ�មផុស�បគោង្គុំើ�តំបានិ��តិំអាស្តី��តំដី� គ្រតំូវបានិគោគ្រប�គ្របាស់្តីគោល�ដី�គោនាំ� និិង្គុំស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ pH របស់្តីដី� 
(pHBC (�ឺ�បរ�ិណ៍ធាតំ�ចូ្បាលរបស់្តីអាស្តី��តំ [H+] ណែដីលគ្រតំូវការ គោដី�មួ�កាត់ំបនិាយ pH ដី�ម�យឯកតា)។ ដី�
ណែដីល�និវាយនិភាពី�ដី�លាយឥដីាគោគ្រច្បា�និ ដូីច្បា�ដី� Vertisols �និ pHBC ខ្ពពស់្តី គោហ�យវាគ្រតំូវការធាតំ� 
ចូ្បាល H+ គោគ្រច្បា�និ គោដី�មួ�អាច្បាបនិាយ pH ដី� ម�យឯកតា ណែដីលខ្ព�ស្តីពី�ដី�ណែដីល�និវាយនិភាពី�ដី�លាយខ្ពាច់្បា 
គោគ្រច្បា�និ ដូីច្បា�ដី� Acrisols �ឺ�និ pHBC �ប។ ដី���ង្គុំគោនិ�នឹិង្គុំទ្យាទ្យា�លរង្គុំនូិវការថុយច្បា�� pH ដី�យាែង្គុំខួា�ង្គុំ 

គ្របសិ្តីនិគោប�គោគ្រប�គ្របាស់្តីវា ស្តីគ្រ�ប់គោធី�ការងារកសិ្តីកមមម�យ ណែដីល�និកគ្រមិតំអាស្តី��តំកមមខ្ពពស់្តី។



20       បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) 

�ទូ្យាគោ� pHBC គ្រតំូវបានិគោ�ក�ណ៍ត់ំគោ�កំ�ង្គុំមនិទ�រពិីគោសាធន៍ិគោ�យវាស់្តី pH ដី� បនាំទ ប់ពី��ែ ប់ដី�គោស្តី�ម�ម�យ
ដី�ណ៍ក់ម�យច្បា�និ�និនៃនិអាស្តី��តំ(ដូីច្បា� HCl) និិង្គុំអាល់កាឡា�ង្គុំឬបាស្តី (ដូីច្បា� NaOH) កំ�ង្គុំរយៈគោពីលម�យ
ស្តីមស្រាស្តីប (7 នៃថុួ) (Aitken និិង្គុំ Moody 1994)។ pHBC គ្រតំូវបានិ�ណ៍នាំតាមរយៈអូនិ��មន៍ិគ្រចាស្តី��គ្រតំ 
រវាង្គុំ H+ ឬ OH– ណែដីល OH– គោ�គោល�អ័ូកសអាប់ស្តី��ស្តី (អ័ូកស-x) និិង្គុំ pH ដី�គោ�គោល�អ័ូកសអ័ូរគោ�គោនិ (អ័ូកស-y)។ វធិ�
មែាង្គុំគោទ្យាៀតំ pHBC ក៏អាច្បាបាែ ន់ិសាម និគោច្បាញពី�បរ�ិណ៍ SOC និិង្គុំដី�ឥដីា គោ�យគោគ្រប�វធិ�សាស្ត្រាស្តី ីpedotransfer 

function (សូ្តីមគោម�លណែផុំកទ្យា� 3.3.2 ខាង្គុំគោគ្រកាម)។

 2.14  ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ផូុស្តីី័រ
កង្គុំី�ធាតំ�ផូុស្តីី័រ (P) �ឺ�រ�មគោក�តំ�និគោ�ដី�តំ�បន់ិខ្ពពង់្គុំរាប គោហ�យការបាច្បាជ្ឈ�ផូុស្តីី័រ (P) �ឺ�ការចា�បាច់្បា។ 
ណែដីក (Fe) និិង្គុំអាល់ល�យម�ញែ� ម(Al) អូ��គ្រដីូស្តី��តំ ចាប់និិង្គុំច្បាង្គុំស្តីមព័និធ�ម�យយកធាតំ� P យាែង្គុំរងឹ្គុំ��(fix) 
គោហ�យវាមិនិណែលង្គុំ គោដី�មួ�ឱ្យយរ�កខ�តិំអាច្បាស្រាស្តីូបយកបានិគោ��យ។ ដូីគោច្បាំ�គោហ�យ ច្បា�គោពា�ដី�ណែដីល�និបរ�ិណ៍ 
ពីពី�កអូ��គ្រដីូស្តី��តំគោនិ�គោគ្រច្បា�និ (ឧ. ដី� Ferralsols) គោនាំ�ជ្ឈ�ផូុស្តីី័រ (P)កំ�ង្គុំបរ�ិណ៍គោគ្រច្បា�និ គ្រតំូវណែតំបាច្បាគោដី�មួ�ប�គោពីញ
តំគ្រមូវការដី�ណា� គោប�គោធៀបនឹិង្គុំដី�ណែដីល�និបរ�ិណ៍ពីពី�កអូ��គ្រដីូស្តី��តំគោនិ�តិំច្បា�ង្គុំ ។ ទ្យា�នាំក់ទ្យា�និង្គុំរវាង្គុំ
ធាតំ�ផូុស្តីី័រ (P) កំ�ង្គុំភាពី�សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ និិង្គុំ ធាតំ�ផូុស្តីី័រ (P) កំ�ង្គុំភាពីណែដីលចាប់�ប់ គោ�យដី� (Ps) គោ�
គោ�ថា “ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ផូុស្តីី័រ(P)”។ ដី���ង្គុំឡាយណាណែដីល�និស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ផូុស្តីី័រ (P) ខ្ពពស់្តី (ដី�ណែដីល
�និស្តីមតំាភាពីចាប់បងាខ �ង្គុំទ្យា�កផូុស្តីី័រ(P)ខ្ពពស់្តី) �ឺ�និបរ�ិណ៍ Ps គោគ្រច្បា�និ�ង្គុំធាតំ�ផូុស្តីី័រ (P) កំ�ង្គុំភាពី�

សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ គោធៀបនឹិង្គុំដី�ណាណែដីល�និស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ធាតំ�ផូុស្តីី័រ �ប។

ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ធាតំ�ផូុស្តីី័រ (P) អាច្បាវាស់្តីណែវង្គុំបានិ គោ�យការបណែនិាមបរ�ិណ៍ P �ដី��ប�ណែណ៍កៗគោ�កំ�ង្គុំដី� 
ម�យ គោហ�យវាស់្តីក��ប់សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ P គោនាំ� បនាំទ ប់ពី�វា�និល�នឹិង្គុំ។ បនាំទ ប់ពី��និល�នឹិង្គុំគោហ�យ Ps គ្រតំូវ 
បានិ�ក់ឱ្យយ�និទ្យា�នាំក់ទ្យា�និង្គុំឬអូនិ��មន៍ិ�ម�យ P ណែដីលរលាយកំ�ង្គុំសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ គោដី�មួ�បគោង្គុំើ�តំបានិ�

 
ណែខ្ពសគោកាង្គុំ P ណែដីលចាប់គោ�យដី�។ ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ធាតំ�ផូុស្តីី័រ (P) គោនិ� �ឺ�ណែខ្ពសគោកាង្គុំនៃនិធាតំ�ផូុស្តីី័រ (P) ណែដីល 
ចាប់យកគោ�យដី�។ មគោធាបាយណែដីលងាយស្រាស្តីួល គោដី�មួ�វាស់្តីស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ធាតំ�ផូុស្តីី័រ (P) �ឺការ�ណ៍នាំ
ស្តីនិទស្តីសន៍ិស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ធាតំ�ផូុស្តីី័រ (PBI) ពី�រាល់ការបណែនិាម P និ�ម�យៗ ដូីច្បា�និ�ូស្តីបញ្ហាជ ក់គោ�ណែផុំក 3.3.3

ខាង្គុំគោគ្រកាម។

 2.15  ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ
ស្តីមតំាភាពី CEC ស្តី�គោៅគោ�គោល�ច្បា�និ�និអាញែ� ង្គុំ (បនិទ�កអូវជិ្ឈជ�និ) ណែដីល�និស្តីមតំាភាពីអាច្បាចាប់កាច្បា�ង្គុំ 
គោ�យក�ួ�ង្គុំគោអូ�ិច្បាគ្រតំូសីាទិ្យាច្បាកំ�ង្គុំម�យឯកតានៃនិទ្យាមួន់ិដី�។ វាផុស�គោ��ង្គុំគោ�យបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ� “អូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍”

 
(គោ�យឥទ្យាធិពីលនៃនិគ្របតិំកមមជ្ឈ�និ�ស្តី នៃនិគ្របគោភិទ្យា isomorphous គោ�កំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ភា�លែិតំដី�ឥដីា) និិង្គុំបនិទ�ក
អូ�ំ�ស្តីនិ� “មិនិអូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍” (គោ�យឥទ្យាធិពីលនៃនិ(Fe) អូ��គ្រដីូស្តី��តំ Al អូ��គ្រដីូស្តី��តំ និិង្គុំសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំនាំនាំ)។ 
បរ�ិណ៍និិង្គុំស្តីញ្ហាា បនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ� (��ង្គុំអូវជិ្ឈជ�និឬវជិ្ឈជ�និ) នៃនិបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�មិនិអូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍ អាស្រាស័្តីយគោល� 
pH ដី� និិង្គុំវាែ�ង់្គុំរបស់្តីអូ��យែ�ង្គុំ (វាស់្តីណែវង្គុំដូីច្បាក��ប់អូ�បិល) នៃនិសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំដី�។ ច្បា�គោពា�ដី�អាស្តី��តំ ណែដីក (Fe) 
អូ��គ្រដីូស្តី��តំ និិង្គុំអាល់ល�យម�ញែូ ម (Al)អូ��គ្រដីូស្តី��តំ �និបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�វជិ្ឈជ�និ (វាបគោង្គុំើ�តំបានិ�ស្តីមតំាភាពី 
គោ��ដូីរអាញែ� ង្គុំ ឬ AEC, ��ង្គុំ CEC) គោហ�យច្បា�ណែណ៍កឯគ្រកុមសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំវញិ វាផុទ�កគោ�យបនិទ�កអូ�ំ�ស្តី

 
និ�អូវជិ្ឈជ�និ។ ច្បា�គោពា�ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� ណែដីលស្តីមួូរគោ�យសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំកំ�ង្គុំបរ�ិណ៍គោគ្រច្បា�និ��រស្តីម និិង្គុំ

 
ក៏ដូីច្បា�ស្តី�បូរពីពី�កណែដីក(Fe) អូ��គ្រដីូស្តី��តំ និិង្គុំអាល�យម�ញែូ ម(Al) អូ��គ្រដីូស្តី��តំ �ទូ្យាគោ� �ឺដី�ស្រាស្តី�ប់គោនិ�ផុទ�ក 
គោ�យបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�អូវជិ្ឈជ�និ (វាបគោង្គុំើ�តំឱ្យយ�និ CEC)។ ច្បា�ណែណ៍កឯគោ�កំ�ង្គុំដី�ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមៗ ណែដីល�និ 
បរ�ិណ៍សារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំ�ប ដូីគោច្បាំ��រ�ម វាអាច្បាគោក�តំ�និបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�វជិ្ឈជ�និ (វាបគោង្គុំើ�តំឱ្យយ�និ AEC)។ 
ករណ៍� គោនិ� គោគ្រច្បា�និគោក�តំ�និគោ��ង្គុំច្បា�គោពា�ដី� Ferralsols។



  បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)       21

ការក�ណ៍ត់ំតំនៃមួឬមរ�ិណ៍ CEC គោ�យគោគ្រប�ច្បាគោគ្រ��សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំទ្យាប់ (buffer) កំ�ង្គុំ pH ដី�គោស្តីម�នឹិង្គុំ 7.0 ឬ 8.2  

ឬ 8.5 �ឺមិនិស្តីមស្រាស្តីបគោទ្យា ច្បា�គោពា�ដី���ង្គុំឡាយណា ណែដីលដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�វា �និអូង្គុំំធាតំ�ផុទ�កគោ�យបនិទ�ក 
អូ��ំស្តីនិ�មិនិអូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍ កំ�ង្គុំបរ�ិណ៍គោគ្រច្បា�និ��រស្តីម គោហ�យដី�គ្របគោភិទ្យាគោនិ�ភា�គោគ្រច្បា�និ �ឺ�ដី�តំ�បន់ិខ្ពពង់្គុំរាប។ 
��ង្គុំគោនិ� �ឺពី�គោគ្រពា�ណែតំបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�អូវជិ្ឈជ�និ��ង្គុំគោនាំ� វាបានិកគោក�តំគោ��ង្គុំគោ�គោល�នៃផុទនៃនិអូង្គុំំធាតំ�ណែដីល
�និបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�មិនិអូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍ គោ�យសារណែតំគោ�កំ�ង្គុំច្បាគោគ្រ��សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំទ្យាប់របស់្តីដី�គោនាំ� �និ

 pH ដី�(ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់) ខ្ពពស់្តី។ បនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ���ង្គុំគោនិ� មិនិ�និគោ�កំ�ង្គុំដី� pH ទ្យា�វាលគោទ្យា។ គោ�យសារណែតំ
ឥទ្យាធិពីល pH គោល� CEC ដី� តាមរយៈបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�មិនិអូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍គោនិ� ដូីគោច្បាំ�វធិ�សាស្ត្រាស្តីដ៏ីីស្តីមស្រាស្តីបប�ផុ�តំ 
គោដី�មួ�ក�ណ៍ត់ំតំណែមួ CEC នៃនិដី�អាស្តី��តំ �ឺគ្រតំូវបូកស្តីរ�បកាច្បា�ង្គុំ��ង្គុំឡាយណែដីលអាច្បាគោ��ដូីរបានិ (Ca2+ , Mg2+, 

Na+, K+) និិង្គុំធាតំ�អាស្តី��តំណែដីលអាច្បាគោ��ដូីរបានិ (Al3+ + H+)។

‘ស្តី��គ្រតំភាពីរវាង្គុំ CEC នឹិង្គុំ ដី�ឥដីា’ គ្រតំូវបានិគោ��ណ៍នាំ� [គ្របសិ្តីទ្យាធភាពីនៃនិស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ 
(ECEC) ណែដីល�ិតំ� (cmolc/kg)/ដី�ឥដីា (%)]។ គោ�គោពីលគោគ្រប�គ្របាស់្តីវាស្តីគ្រ�ប់ស្តី�ណាកដី�ស្រាស្តី�ប់ដី�គោគ្រកាមៗ 
(គោដី�មួ�យកគោច្បាញនូិវឥទ្យាធិពីលនៃនិសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំច្បា�គោពា�ស្តី��គ្រតំភាពីគោនិ�) វា�ឺ�ស្តីនិទស្តីសន៍ិណែដីល
�និគ្របគោយាជ្ឈន៍ិម�យស្តីគ្រ�ប់ច្បាង្គុំែ�លបងាា ញពី�ខ្ពនិិជ្ឈកមមដី�ឥដីារបស់្តីដី�ម�យ។ ស្តី��គ្រតំភាពីឬផុលគោធៀប
ណែដីលតិំច្បា�ង្គុំ 0.2 �ឺ�ប់ពាក់ព័ីនិធនឹិង្គុំស្រាស្តី�ប់ភា�លែិតំដី�ឥដីាគ្របគោភិទ្យា 1:1 (ដី�ឥដីា kaolinite) ណែដីក(Fe) អូ��គ្រដីូ
ស្តី��តំ និិង្គុំ អាល់ល�យម�ញែូ ម (Al)អូ��គ្រដីូស្តី��តំ ណែដីលផុទ�កគោ�យបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�មិនិអូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍។ គោប�ផុលគោធៀប
គោនិ�វាធ��ង្គុំ 0.8 គោនាំ�វាបងាា ញពី�វតំី�និនៃនិស្រាស្តី�ប់ភា�លែិតំដី�ឥដីាគ្របគោភិទ្យា 2:1 (smectites) ណែដីលដី�
��ង្គុំគោនិ�ផុទ�កគោ�យបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�មិនិអូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍គោល�ស្តីល�ប។ គោប�ស្តី��គ្រតំភាពីឬផុលគោធៀប CEC និិង្គុំ
ដី�ឥដីាបងាា ញពី�បនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�មិនិអូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍គោល�ស្តីលប់ គោនាំ�វា�និផុលវបិាកកំ�ង្គុំការគោគ្រប�ក�គោបារនិិង្គុំ
ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំជ្ឈ� (សូ្តីមគោម�លណែផុំក 5.3.4 ខាង្គុំគោគ្រកាម)។ 





  បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)       23

 3  វធិ�សាស្ត្រាស្តី ីនិិង្គុំនិ�តិំវធិ�

 3.1  ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� 1
ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� 1 នៃនិ SCAMP �ប់ពាក់ព័ីនិធនឹិង្គុំការកត់ំគ្រតាព័ីត៌ំ�និស្តីី�ពី�ទ្យា�តា�ង្គុំ និិង្គុំការជ្ឈ�កកូនិរគោ�ី
តូំច្បាម�យ គោដី�មួ�ស្តីគោង្គុំើតំគោម�លលកខណ៍ៈនាំនាំនៃនិដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� (ស្រាស្តី�ប់ដី�ភិជ�ររាស់្តី 0–20 cm) និិង្គុំដី�ស្រាស្តី�ប់
គោគ្រកាម (20–50 cm) ណែដីលរ�ម�និ វាយនិភាពីដី� ពីណ៌៍ដី� រច្បានាំស្តីមព័និធដី� របឹង្គុំភាពីដី�គោស្តី�ម ច្បា�ណាត់ំថំាក់
ស្តីស្តី��ភាពីដី� ក��ប់ណែណ៍និភាពីដី� និិង្គុំកគ្រមិតំគ្រ�ួស្តី។ ច្បា�ណាត់ំថំាក់នៃនិបង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកកំ�ង្គុំដី� ច្បា�ណាត់ំថំាក់
បគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី� និិង្គុំភាពីគោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា� គ្រតំូវបានិក�ណ៍ត់ំគោច្បាញពី�ការអូគោង្គុំើតំគោម�លនាំនាំនៃនិ

ទ្យា�តា�ង្គុំនិិង្គុំកូនិរគោ�ីតូំច្បាៗ។

 3.1.1  ទិ្យានំិន័ិយអូ�ពី�ទ្យា�តា�ង្គុំទិ្យានំិន័ិយអូ�ពី�ទ្យា�តា�ង្គុំ

គោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំទិ្យានិំន័ិយទ្យា�វាលរបស់្តី SCAMP (ឧបស្តីមព័និធទ្យា� 1) កត់ំគ្រតានូិវព័ីត៌ំ�និទ្យា�តា�ង្គុំដូីច្បាខាង្គុំគោគ្រកាមគោនិ�: 
កាលបរគិោច្បា័ទ្យា គោ�ម �ទ្យា�តា�ង្គុំ គោខ្ពតំី ស្រាស្តីុក ឃ្វី�� ភូិមិ គ្រកុម គោ�ម �កសិ្តីករ រយៈទ្យាទឹ្យាង្គុំ រយៈបគោណីាយ រយៈ
ក�ពីស់្តី ជ្ឈគ្រ�ល បរសិាា និជ្ឈ��វញិដី�គោនាំ� ទ្យា�តា�ង្គុំដី�អូគោង្គុំើតំកំ�ង្គុំស្តីណាា និដី���ង្គុំមូល ការគោគ្រប�គ្របាស់្តីដី�បច្បាច�បួនិំ 

សាា និភាពីនៃផុទដី� និិង្គុំស្តីញ្ហាា ណ៍ណាម�យនៃនិការហូរគោគ្រចា�។

 3.1.2  ការជ្ឈ�កកូនិរគោ�ីការជ្ឈ�កកូនិរគោ�ី

គោគ្រប�ច្បាបជ្ឈ�កឬច្បាបកាប់ឬណែបែល គោដី�មួ�ជ្ឈ�កកូនិរគោ�ីតូំច្បាម�យណែដីល�និទ្យាទឹ្យាង្គុំ 40 cm, បគោណីាយគ្របណែវង្គុំ
គ្របណែហល 60 cm និិង្គុំជ្ឈគោគ្រ� 50 cm។ គោរៀបច្បា�នៃផុទម�ខ្ពឬជ្ឈញ្ហាជ �ង្គុំដី�ម�យកណែនិួង្គុំ គោ�យចា�ង្គុំវាគោ�យគ្របយ័តំំ
គ្របណែយង្គុំ�ទ្យា�ប�ផុ�តំ �ម�យនឹិង្គុំកា�បិតំច្បា�ង្គុំស្រាស្តីួច្បា គោដី�មួ�អាច្បាគោម�លគោឃ្វី�ញរច្បានាំស្តីមព័និធដី�។

គោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំកត់ំគ្រតាទិ្យានិំន័ិយគោ�ទ្យា�វាលរបស់្តី SCAMP ចូ្បារកត់ំគ្រតានូិវព័ីត៌ំ�និដូីច្បាខាង្គុំគោគ្រកាម �ឺស្តីគ្រ�ប់

ជ្ឈគោគ្រ�ដី� 0–10 cm, 10–20 cm, 20–30 cm និិង្គុំ 30–50 cm:

 » វាយនិភាពីដី� (ណែផុំកទ្យា� 3.1.3)

 » ពីណ៌៍ដី� (រ�មបញ្ញចូ លវតំា�និនិិង្គុំសំាមពីណ៌៍ ឬ mottles នាំនាំ) (ណែផុំកទ្យា� 3.1.4)

 » រច្បានាំស្តីមព័និធដី� និិង្គុំរបឹង្គុំភាពីដី� (ណែផុំកទ្យា� 3.1.5)
(ស្តី�ំល់: ណែញកគោច្បាញ�ច្បាគោនួាំ�ៗតាមជ្ឈគោគ្រ�ម�យ គ្របសិ្តីនិគោប�ច្បាគោនួាំ���ង្គុំគោនាំ� �និភាពីខ្ព�ស្តីៗ�ំ 
រវាង្គុំពីណ៌៍ដី� វាយនិភាពីដី� រច្បានាំស្តីមព័និធឬរបឹង្គុំភាពីដី�)

 » វតំា�និឫស្តីរ�កខ�តិំ និិង្គុំរនិធដី�ណែដីលអាច្បាគោម�លគោឃ្វី�ញ

 » ច្បា�ណាត់ំថំាក់ស្តីស្តី��ភាពីដី� (ណែផុំកទ្យា� 3.1.6)

 » កគ្រមិតំគ្រ�ួស្តី (តារាង្គុំទ្យា� 11)

វាយតំនៃមួនិិង្គុំកត់ំគ្រតានូិវច្បា�ណាត់ំថំាក់នៃនិបង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពីដី� និិង្គុំបគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី�(ណែផុំក 3.1.7) និិង្គុំភាពី
គោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា� (ណែផុំក 3.1.8)។ ក�ណ៍ត់ំថា គោតំ�ស្រាស្តី�ប់�ប់ណែណ៍និដី��និឬអូត់ំ (ណែផុំក 3.1.9) 
គោហ�យគ្របសិ្តីនិគោប��និ ចូ្បារកត់ំគ្រតាពី�ជ្ឈគោគ្រ�របស់្តីវា។ កត់ំគ្រតាអូ�ពី�ការគោក�តំគោ��ង្គុំនូិវលកខណ៍ៈ vertic របស់្តីដី� 

(តារាង្គុំទ្យា� 11)។
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3.1.3  វាយនិភិាពីដី�វាយនិភិាពីដី�

គោដី�មួ�ក�ណ៍ត់ំវាយនិភាពីដី�គោ�ទ្យា�វាល សូ្តីមយកដី�ម�យសួាបគ្រពាគោពីញ �ក់កំ�ង្គុំបាតំនៃដី គោហ�យបណែនិាមទឹ្យាក
គោល�វា គោ�យបនិីក់វាម�យតំ�ណ៍ក់មីង្គុំៗ រហូតំដី�គោនាំ� ណែគ្រប��និស្តីភាពីស្តីែិតំស្តីពីីសាច់្បា។ ល�ញដី�គោនាំ�
ឱ្យយគោ��រាង្គុំមូលម�យដី��ឬកូនិបាល់ម�យ គោហ�យក�ណ៍ត់ំវាយនិភាពីដី�គោនាំ� គោ�យគោយាង្គុំតារាង្គុំទ្យា� 3 និិង្គុំ
របូភាពីទ្យា� 1។ វ �ធ�ម�យគោទ្យាៀតំ ល�ញដី�គោស្តី�មគោនាំ� គោ�ច្បាគោនួាំ�គោមនៃដីនិិង្គុំច្បាង្គុំែ�លនៃដី គោដី�មួ�បគោង្គុំើ�តំបានិ�ទ្យាគ្រមង់្គុំ
ណែខ្ពសឬច្បាង្គុំើឹ�ម�យ។ ក�ណ៍ត់ំវាយនិភាពីដី�គោនាំ� គោ�យណែផុែកគោល�គ្របណែវង្គុំណែខ្ពសឬច្បាង្គុំើឹ� ណែដីលអាច្បាគោធី�បានិគោនាំ� 

គោ�យមិនិ�និសំាមគោគ្រប�ណែបកឬបាក់ (តារាង្គុំទ្យា� 3)។

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា�  3  លកខណ៍ៈដី�ណែដីលច្បាង្គុំែ�លបងាា ញពី�វាយនិភាពីដី�របស់្តីវា

វាយនិភាពីដី� ការពិីពីណ៌៍នាំa ដីាគ្រកាម 
ពាក់ព័ីនិធគោ� 
របូភាពីទ្យា� 1

គ្របណែវង្គុំណែខ្ពស
កង្គុំឬ 

ច្បាង្គុំើឹ�ដី� (mm)b

ដី�ខ្ពាច់្បា ដី�ស្តីាិតំគោ�កំ�ង្គុំភាពីស្តីស្តី�� និិង្គុំណែញក�ច់្បាគោច្បាញពី��ំ។ វា
អាច្បាគ្របមូលផុី��បគោង្គុំើ�តំបានិកំ�ង្គុំទ្យាគ្រមង់្គុំ�សាជ្ឈ� ឬពី�រាែម�តំ
ណែតំបែ�គោណាះ �។

A < 15

ដី�លាយខ្ពាច់្បា ដី�គោនិ��និភា�លែិតំដី�លួប់និិង្គុំភា�លែិតំដី�ឥដីា
គ្រ�ប់គ្រ�ន់ិ គោដី�មួ�កួាយ��និភាពីស្តីែិតំ និិង្គុំអាច្បាល�ញ
គោធី��រាង្គុំបាល់ គោ�យ�និសំាមគោគ្រប�បានិ។

B 15–25

ដី�លាយលួប់ វាស្រាស្តីគោដីៀង្គុំនឹិង្គុំដី�លាយខ្ពាច់្បាណែដីរ បែ�ណែនិីដី�គោនិ� 
អាច្បាល�ញគោធី��ស្តី��ឡា�ង្គុំខ្ពួ�ៗបានិ។ ដី�គោនិ�សាទ បគោ� ដឹីង្គុំ
ថា�និភាពី“រគោលាង្គុំ”។

C 25

ដី�លាយ �និបរ�ិណ៍ភា�លែិតំដី�ខ្ពាច់្បា ភា�លែិតំដី�លួប់ 
និិង្គុំភា�លែិតំដី�ឥដីា គោស្តីទ�រណែតំគោស្តីម��ំ។ អាច្បាល�ញវា�រាង្គុំ
ស្តី��ឡា�ង្គុំគ្របណែវង្គុំគ្រប�ក់គ្របណែហល 15 cm។ វាគោគ្រប�បាក់
គោ�គោពីលពីត់ំបគោងាើ ង្គុំវា។

D 25

ដី�លាយ ឥដីា វាស្រាស្តីគោដីៀង្គុំនឹិង្គុំដី�លាយណែដីរ។ បែ�ណែនិីអាច្បាពីត់ំបគោងាើ ង្គុំវា
��ទ្យាគ្រមង់្គុំអូកសរ U (គោ�យមិនិគោគ្រប�ក�ួ�ង្គុំ)បានិ គោហ�យ
មិនិ�និសំាមគោគ្រប�ណែបកគោទ្យា។

E 40–50

ដី�ឥដីាតិំច្បា ស្តី��ឡា�ង្គុំវា អាច្បាល�ញគោធី��រាង្គុំរង្គុំីង់្គុំ បែ�ណែនិី�និសំាម
គោគ្រប�ខ្ពួ�។

F 50–75

ដី�ឥដីា 
គោគ្រច្បា�និ

ស្តី��ឡា�ង្គុំវា អាច្បាល�ញគោធី��រាង្គុំរង្គុំីង់្គុំ គោ�យមិនិ
�និសំាមគោគ្រប�ណែបកណាម�យគោទ្យា។

G > 75

គ្របភិពីឯកសារ: a EUROCONSULT (1989) b McDonald et al. (1990)

គោប�ទិ្យានិំន័ិយនៃនិការវភិា�របស់្តីមនិទ�រពិីគោសាធន៍ិ ស្តីី�ពី�ទ្យា�ហ�ភា�លែិតំដី�គោនិ�អាច្បា�និ គោនាំ� ‘គ្រតំ�គោកាណ៍
វាយនិភាពីដី�’ (របូភាពីទ្យា� 2) អាច្បាគោគ្រប�គ្របាស់្តីបានិ គោដី�មួ�ប�ណែលង្គុំពី�ភា�រយភា�លែិតំដី�ខ្ពាច់្បា ភា�លែិតំ

ដី�លួប់ និិង្គុំភា�លែិតំដី�ឥដីា គោ��វាយនិភាពីដី�ម�យ។
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របូភាពីទ្យា�របូភាពីទ្យា� 1  ការក�ណ៍ត់ំវាយនិភាពីដី� តាមភាពីស្តីែិតំរបស់្តីដី�

(គ្របភិពីឯកសារ: EUROCONSULT 1989). A: ដី�ខ្ពាច់្បា; B: ដី�លាយខ្ពាច់្បា; C: ដី�លាយលួប់; D: ដី�លាយ; E: ដី�

លាយឥដីា; F: ដី�ឥដីាតិំច្បា; G: ដី�ឥដីាគោគ្រច្បា�និ

របូភាពីទ្យា�របូភាពីទ្យា� 2  គ្រតំ�គោកាណ៍វាយនិភាពីដី� ណែដីល�និទ្យា��ក់ទ្យា�ទ្យាង្គុំនឹិង្គុំរបាយភា�លែិតំដី� គោ�នឹិង្គុំវាយនិភាពីដី�គោ�ទ្យា�វាល

(គ្របភិពីឯកសារ: McDonald et al. 1990)

% ភា�លែិតំដី�ឥដីា

ដី�ឥដីាដី�ឥដីា

ដី�ឥដីាខ្ពាច់្បាដី�ឥដីាខ្ពាច់្បា

ដី�លាយឥដីាខ្ពាច់្បាដី�លាយឥដីាខ្ពាច់្បា

ដី�លាយខ្ពាច់្បាដី�លាយខ្ពាច់្បា

ដី�ខ្ពាច់្បាដី�ខ្ពាច់្បា

ដី�លាយឥដីាដី�លាយឥដីា

ដី�ខ្ពាច់្បាលាយដី�ខ្ពាច់្បាលាយ

ដី�លាយដី�លាយ

% ភា�លែិតំដី�លួប់

ដី�ឥដីាលួប់ដី�ឥដីាលួប់

ដី�លាយឥដីាលួប់ដី�លាយឥដីាលួប់

ដី�លាយលួប់ដី�លាយលួប់

% ភា�លែិតំដី�ខ្ពាច់្បា
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 3.1.4  ពីណ៌៍ដី�ពីណ៌៍ដី�

គ្របព័ីនិធច្បា�ណាត់ំថំាក់ដី�ផុួូវការ យកការពីណ៌៍នាំលមែិតំស្តីី�អូ�ពី�ពីណ៌៍ដី� គោ�យណែផុែកគោល�តារាង្គុំពីណ៌៍ Munsell។ 
ឧ�ហរណ៍៍នាំនាំនៃនិការគោគ្រប�គ្របាស់្តីគ្របព័ីនិធគោនិ� �និ�អាទ៍្យាគ្រកស្តី�ង្គុំកសិ្តីកមមស្តីហរដីាអាគោមរកិ (USDA) និិង្គុំ
អូង្គុំំការគោស្តីួ�ង្គុំអា�រនិិង្គុំកសិ្តីកមមនៃនិអូង្គុំំការស្តីហគ្រប��តិំ / អូង្គុំំការអូប់រ � វទិ្យាាសាស្ត្រាស្តី ីនិិង្គុំវបួធម៌នៃនិ
អូង្គុំំការស្តីហគ្រប��តិំ (FAO/UNESCO)។ SCAMP គោគ្រប�បញ្ញជ �ងាយៗស្តីី�អូ�ពី�ពីណ៌៍ដី� ណែដីល�និគោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំ
ទ្យា� 4 គោហ�យណែដីលបងាា ញពី�ទ្យា�នាំក់ទ្យា�និង្គុំ រវាង្គុំតារាង្គុំពីណ៌៍ Munsell និិង្គុំស្រាស្តីឡាយពីណ៌៍វានិ�ម�យៗ។

ក�ណ៍ត់ំពីណ៌៍ដី�តាមតារាង្គុំទ្យា�4។

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 4  លកខណ៍ៈដី�ណែដីល�ក់ទ្យាង្គុំនឹិង្គុំពីណ៌៍ដី�

ពីណ៌៍ដី� តារាង្គុំព៌ីណ៍Munsell និិង្គុំស្រាស្តី
ឡាយព៌ីណ៍

គ្របគោភិទ្យាដី� និិង្គុំលកខណ៍ៈដី�

គោ�ម 5YR/< 3/1–2

7.5YR/< 3/1–2

10YR/< 3/1–2

ដី� Peat ឬដី�ស្តីរ �រាង្គុំំ - �និសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំខ្ពពស់្តី
ដី�Vertisols 

ដី�គោក�តំគោច្បាញពី�ថុមក�គោបារ គោគ្រកាមលកខខ្ពណ៍ឌ គោរដី�កកមម

ពីណ៌៍ស្តី ព៌ីណ៍គ្រពីគោល
តំ ឬពីណ៌៍ស្តីកួ

–/8/< 4 ដី�លាយខ្ពាច់្បា

ពីណ៌៍គ្រកហម 10R/–/6–8

2.5YR/–/6–8
ដី�ណែដីលឆ្នាំប់គោខ្ពា�ទឹ្យាក និិង្គុំ�និបរ�ិណ៍
ណែដីកអូ�កស្តី��តំខ្ពពស់្តី

ពីណ៌៍គោលឿង្គុំ ឬគោលឿង្គុំ
–គោតំាតំ

ការវាស់្តីក��ប់អូ�បិលដី�គោ�ទ្យា�វាល
(EC), pH ដី�គោ�ទ្យា�វាល, កគ្រមិតំនៃនិ
ភាពីគ្រ�បទឹ្យាកចូ្បាលកំ�ង្គុំដី�

ដី�ណែដីលកគ្រមិតំបគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី�របស់្តីវា
 គោ�ច្បាគោនួាំ�មិនិសូ្តីវលែ និិង្គុំលែមធយម និិង្គុំ�និ
បរ�ិណ៍ណែដីកអូ�កស្តី��តំខ្ពពស់្តី

ព៌ីណ៍គោតំាតំ 2.5YR/< 7/3–4

5YR/< 6/3–4

7.5YR/< 6/3–4

10YR/< 6/3–8

2.5Y/< 5/2–6

បរ�ិណ៍សារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំដី��និកគ្រមិតំមធយម 
និិង្គុំ�និណែដីកអូ�កស្តី��តំតិំច្បាតំ�ច្បា

ព៌ីណ៍គោ�ម ��
ពីណ៌៍គ្របគោផុ� 
ឬព៌ីណ៍គោខ្ពៀគ្របគោផុ�

តារាង្គុំពីណ៌៍ –/3–7/1 សឹ្តីង្គុំណែតំ�ដី���ទឹ្យាកអូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍។ ស្តីាិតំគោ�
លកខខ្ពណ៍ឌ �ម និអូ�កស្តី��ណែស្តីនិ (គោរដី�កកមម)

ពីណ៌៍ច្បាគ្រមុ� ឬ ព៌ីណ៍ 
Mottles

ពីណ៌៍ទឹ្យាកគ្រកូច្បា គោលឿង្គុំ គ្រកហម ដី���ទឹ្យាកមីង្គុំ�ើ ល។ សាា និភាពី�ម និអូ�កស្តី��ណែស្តីនិឬ
ខ្ពយល់មីង្គុំ�ើ ល (គោរដី�កកមម)

R = គ្រកហម; Y = គោលឿង្គុំ; YR = គោលឿង្គុំ–គ្រកហម

 3.1.5  រច្បានាំស្តីមព័និធដី� និិង្គុំ របឹង្គុំភាពីដី�រច្បានាំស្តីមព័និធដី� និិង្គុំ របឹង្គុំភាពីដី�

គោគ្រប�ណែបែលឬសួាបគ្រពាបាយអូ ជ្ឈ�កយកដី�ណែដីល�និស្តី�គោណ៍� មតិំច្បាតំ�ច្បា ពី�រគោ�ីទ្យា�ហ� 10 cm × 10 cm × 10 cm 

គោ�យមិនិឱ្យយដី�គោនាំ� ខូ្ពច្បាគ្រទ្យាង់្គុំគ្រ�យរបស់្តីវាគោ��យ។ ប�ណែបកដី�គោនាំ�គោច្បាញពី��ំគោ�យគោគ្រប�នៃដីថុំមៗ។ គោប�ដី�គោនាំ�
�និរច្បានាំស្តីមព័និធ គោនាំ�វានឹិង្គុំណែញក�ច់្បាគោច្បាញពី��ំគោ�តាមទ្យាគ្រមង់្គុំនៃនិរច្បានាំស្តីមព័និធដី�របស់្តីវា 



  បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)       27

របូភាពីទ្យា�របូភាពីទ្យា� 3 របូរាង្គុំឬគ្រទ្យាង់្គុំគ្រ�យនៃនិដី� aggregate គ្រតំូវបានិគោគ្រប�គ្របាស់្តី គោដី�មួ�ពិីពីណ៌៍នាំអូ�ពី�រច្បានាំស្តីមព័និធដី� (គ្របភិពីឯកសារ: NASA 

2004). A: ដី��មូលៗ (ដី�គ្របមូលផុី���ំ�រាង្គុំដី��មូលតូំច្បាៗ ណែដីល�ទូ្យាគោ��និអូង្គុំើត់ំផុីិតំតូំច្បា�ង្គុំ 0.5 cm។ �រ�ម គោ�

គ្របទ្យា�គោឃ្វី�ញវាគោ�កំ�ង្គុំដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�ៗ ណែដីល�ទ្យា�កណែនិួង្គុំ ណែដីលឫស្តីរ�កខ�តិំដី��លូតំលាស់្តីគោ��ង្គុំ)។ B: ដី���គ្របអូប់ៗ 

(ដី��និរាង្គុំ�គ្របអូប់ៗមិនិគោស្តីម�គ្រជ្ឈុង្គុំ ណែដីល�ទូ្យាគោ��និអូង្គុំើត់ំផុចិតំ 1.5–5.0 cm)។ C: �គ្រពី�ស្តី (ស្តីាិតំគោ�តាមណែខ្ពសឈរ

នៃនិដី�គ្របូហី�ល និិង្គុំអាច្បា�និគ្របណែវង្គុំគោគ្រច្បា�និស្តីង់្គុំទ្យា�ណែមែគ្រតំ។ �ធមមតាគោ�គ្របទ្យា�គោឃ្វី�ញវា គោ�កំ�ង្គុំដី�ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមៗ)។ 
D: �ស្តីស្តីរ (ស្តីាិតំគោ�តាមណែខ្ពសឈរនៃនិដី�គ្របូហី�ល គោហ�យណែដីលកាលស្តីស្តីរដី�គោនាំ� �និនៃផុទរាបគោស្តីម� គោហ�យ�ទូ្យាគោ� 

គោ�គ្របទ្យា�គោឃ្វី�ញវាគោ�គោល� នៃនិដី�ស្រាស្តី�ប់ដី�គោគ្រកាមៗនៃនិដី� Sodic)។ E: �បនិទ�គោស្តីី�ង្គុំៗ (វា�និរាង្គុំគោស្តីី�ង្គុំ រាបគោស្តីម�ដូីច្បា

ចានិស្តី�ណែបែតំ និិង្គុំស្តីាិតំគោ�តាមស្រាស្តី�ប់នាំនាំរបស់្តីដី�។ �ទូ្យាគោ� គោ�គ្របទ្យា�គោឃ្វី�ញវាគោ�កំ�ង្គុំដី��ប់ណែណ៍និ)។ F: គ្រ�ប់

គោ�លៗ (ដី�គ្រតំូវបានិណែញក�ច់្បាគោច្បាញពី��ំ គោ��ភា�លែិតំដី�និ�ម�យៗ គោហ�យមិនិអាច្បាស្តីែិតំ�ប់�ំបានិគោ��យ គោហ�យ

�ទូ្យាគោ� វា�និភាពីស្តីស្តី�� និិង្គុំគ្របទ្យា�គោឃ្វី�ញវាគោ�កំ�ង្គុំដី�ខ្ពាច់្បា)។ G: ដី��ដី���ទ �ង្គុំៗ (ដី�ណែដីលមិនិអាច្បាគោម�លគោឃ្វី�ញ

រច្បានាំស្តីមព័និធរបស់្តីវា។ ពិីបាកប�ណែបកវាឱ្យយណែបក�ច់្បាគោច្បាញពី��ំ និិង្គុំបងាា ញវតំី�និវា�និរាង្គុំ��ទ �ង្គុំៗធ�ៗ)។

(�ដី� ped ឬ�ដី� aggregate)។ គ្របសិ្តីនិគោប�ដី�គោនាំ� មិនិ�និរច្បានាំស្តីមព័និធដី�គោទ្យា (ដី��ដី���ទ �ង្គុំៗ— សូ្តីមគោម�ល 
ខាង្គុំគោគ្រកាម) គោនាំ�សំាមគោ�មនៃនិដី��ដី�ណែដីលណែញក�ច់្បាគោច្បាញពី��ំ នឹិង្គុំ�និរាង្គុំដូីច្បាម�ខ្ពរណារ គោហ�យនឹិង្គុំមិនិអាច្បា 

កត់ំស្តី�ំល់គោឃ្វី�ញដី� aggrgate គោទ្យា។

គោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំទិ្យានិំន័ិយទ្យា�វាលរបស់្តី SCAMP (ឧបស្តីមព័និធទ្យា� 1) កត់ំស្តី�ំល់ពី�កគ្រមិតំនៃនិការបគោង្គុំើ�តំដី� aggregate 

របូរាង្គុំរបស់្តីដី� aggregate និិង្គុំវតំី�និនៃនិ�ែ គ្រកូរនិធដី� (រនិធណែដីលអាច្បាគោម�លគោឃ្វី�ញគោ�យណែភិំកទ្យាគោទ្យា)។

ពិីពីណ៌៍នាំអូ�ពី�ស្តី��គ្រតំភាពីនៃនិការបគោង្គុំើ�តំដី� aggregate ម�យ ដូីច្បា�និខាង្គុំគោគ្រកាមៈ

 » ដី��ដី���ទ �ង្គុំៗ - សារធាតំ��ប់ស្តីែិតំ ណែដីលពិីបាកស្តីគ្រ�ប់ការណែញកភាពីខ្ព�ស្តី�ំរវាង្គុំដី� aggregate  

(របូភាពីទ្យា� 3G)

 » គ្រ�ប់គោ�ល—ធាតំ�ផុស�របស់្តីដី��និភាពីស្តីស្តី�� �ម និរច្បានាំស្តីមព័និធ និិង្គុំផុស�គោ��ង្គុំពី�គ្រ�ប់ដី�ម�យៗ  
(របូភាពីទ្យា� 3F)

 » គោខ្ពាយ—សារធាតំ�ផុស�របស់្តីដី�ច្បា�និ�និតិំច្បា�ង្គុំម�យភា�ប� �និគោ�កំ�ង្គុំដី� aggregate

 » មធយម—សារធាតំ�ផុស�របស់្តីដី�ច្បាគោនួាំ�ពី�ម�យភា�ប�ដីល់ពី�រភា�ប� �និគោ�កំ�ង្គុំដី� aggregate 

 » ខួា�ង្គុំ—សារធាតំ�ផុស�របស់្តីដី�គោគ្រច្បា�និ�ង្គុំពី�រភា�ប� ស្តីាិតំគោ�កំ�ង្គុំដី� aggregate។

ពិីពីណ៌៍នាំអូ�ពី�របូរាង្គុំឬគ្រទ្យាង់្គុំគ្រ�យនៃនិដី� aggregate ដូីច្បា�ដី��មូលៗ ដី���គ្របអូប់ �គ្រពី�ស្តី �ស្តីស្តីរ ឬ� 

បនិទ�គោស្តីី�ង្គុំ (របូភាពីទ្យា� 3)។
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គោដី�មួ�ក�ណ៍ត់ំរករបឹង្គុំភាពីដី�គោស្តី�ម គោ�គ្រតំូវយកដី�គោស្តី�មម�យដី��តូំច្បា (គ្រច្បាូច្បាទឹ្យាកគោល�វា គោប�ចា�បាច់្បា) កាន់ិដី��ដី�គោនាំ�
គោ�ច្បាគោនួាំ�គោមនៃដីនិិង្គុំច្បាង្គុំែ�លនៃដី គោហ�យល�ញគ្រច្បាបាច់្បាដី�គោនាំ� រហូតំ�ល់ណែតំវា�ច់្បាគោច្បាញពី��ំ ឬណែបកគោច្បាញ
�ដី��តូំច្បាៗ(គោប�អាច្បាគោធី�គោ�បានិ)។ ពិីពីណ៌៍នាំអូ�ពី�របឹង្គុំភាពីដី�គោស្តី�មគោនាំ� កំ�ង្គុំភាពីស្តីស្តី�� ភាពីផុ�យស្រាស្តីួយ 

ភាពីរងឹ្គុំ�� ឬ រងឹ្គុំ��ខួា�ង្គុំ គោ�យគោយាង្គុំគោ�តាមរបូភាពីទ្យា� 4។

3.1.6  រល��ភិាពីដី� និិង្គុំ ស្តីស្តី��ភិាពីដី�រល��ភិាពីដី� និិង្គុំ ស្តីស្តី��ភិាពីដី�

គោដី�មួ�វាយតំនៃមួលកខណ៍ៈរល��ភាពីដី� និិង្គុំស្តីស្តី��ភាពីដី�សូ្តីម�ក់ដី� aggregate ទ្យា�ហ�បែ�និស្តីណែណី៍កគោស្តីៀង្គុំ
ច្បា�និ�និពី�រឬប�ដី�� ចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំចានិឬគ្រក�ណែដីល�និ�ក់ទឹ្យាកបិតំ (ឬទឹ្យាកគោភិួ�ង្គុំ)។ គោប�មិនិ�និទឹ្យាកបិតំ គោគ្រប�
ទឹ្យាកណែដីលគោស្រាសាច្បាស្រាស្តីពីគោ�មូល�ា និ គោប�ទ្យា�តា�ង្គុំគោនាំ��និគ្របព័ីនិធគោស្រាសាច្បាស្រាស្តីពី)។ 5 នាំទ្យា�គោគ្រកាយមក ចូ្បារ
ស្តីគោង្គុំើតំគោម�លដី� aggregate គោនាំ� រ�ច្បាវាយតំនៃមួវាតាមរបូភាពីទ្យា� 5 និិង្គុំកត់ំគ្រតាច្បា�ណាត់ំថំាក់ស្តីស្តី��ភាពីដី� កំ�ង្គុំ
តារាង្គុំទិ្យានិំន័ិយទ្យា�វាលរបស់្តី SCAMP (ឧបស្តីមព័និធទ្យា� 1)។

យកដី� aggregate ម�យច្បា�និ�និ គោហ�យបនិីក់ទឹ្យាកគោល�វា១តំ�ណ៍ក់មីង្គុំៗ រហូតំដីល់ដី�គោនាំ�ស្តីែិតំ។ ល�ញដី� 
aggregate គោនាំ�គោ��រាង្គុំមូលឬបាល់ម�យ គោហ�យ�ក់ចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំចានិណែដីល�និទឹ្យាកកំ�ង្គុំគោនាំ�។ 5 នាំទ្យា�
គោគ្រកាយមក វាយតំនៃមួពី�ការណែគ្របរបូរាង្គុំនៃនិបាល់គោនាំ� តាមរបូភាពីទ្យា� 5។

 3.1.7  បង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពីដី� និិង្គុំ បគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី�បង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពីដី� និិង្គុំ បគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី�

គោ�យគោយាង្គុំតាមតារាង្គុំទ្យា� 5 ចូ្បារគោគ្រប�វាយនិភាពីដី� រច្បានាំស្តីមព័និធដី� និិង្គុំវតំី�និរនិធដី� ឬកគ្រមិតំស្តីស្តី��ភាពីដី� 
គោដី�មួ�ក�ណ៍ត់ំច្បា�ណាត់ំថំាក់បង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពីដី�។ គោ��យាែង្គុំណាក៏គោ�យ គោប�កគ្រមិតំបង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពីដី�គ្រតំូវ
បានិវាស់្តីណែវង្គុំ (ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� 2) សូ្តីមគោម�លតារាង្គុំទ្យា� 8 គោដី�មួ�ក�ណ៍ត់ំច្បា�ណាត់ំថំាក់នៃនិបង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពី

ដី�គោនាំ�។

របូភាពីទ្យា�របូភាពីទ្យា� 4  ការពិីពីណ៌៍នាំអូ�ពី�របឹង្គុំភាពីដី�គោស្តី�ម �ឺអាស្រាស័្តីយគោល�ក�ួ�ង្គុំណែដីលគ្រតំូវការ គោដី�មួ�ប�ណែបកដី��ដី�aggregate (គ្របភិពី: NASA 

2004). A: ស្តីស្តី��; B: ផុ�យស្រាស្តីួយ; C: រងឹ្គុំ�� ; D: រងឹ្គុំ��ខួា�ង្គុំ។



  បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)       29

របូភាពីទ្យា�របូភាពីទ្យា�  5  លកខណ៍ៈវនិិិច្បា័័យនាំនាំ ណែដីលគ្រតំូវបានិគោគ្រប� គោដី�មួ�ក�ណ៍ត់ំច្បា�ណាត់ំថំាក់ស្តីស្តី��ភាពីដី� 
តាម Emerson (1967) 

ប�ភាយខ្ពយល់ - ដី� aggregate ស្តីួ�តំគោ�កំ�ង្គុំទឹ្យាក

រល��ភាពី

ស្តីស្តី��ភាពី 

��ង្គុំស្រាស្តីុង្គុំ 

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ 1

ស្តីស្តី�� 

ភាពីខ្ពួ�ៗ 

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ 2

ស្តីស្តី��ភាពី 

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ 3

ស្តីស្តី��ភាពី 

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ 5

ច្បា�ណាប់ភាជ ប់�ំ

គោពីញគោលញ 

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ 6

បនិស� 1:5 ដី� aggregate : ក�ណ៍ករង្គុំកំ�ង្គុំទឹ្យាក 
គ្រក��ក 10 នាំទ្យា�, រង់្គុំចា�ឬទ្យា�ក 5 នាំទ្យា�

ផុំ���របូរាង្គុំវាគោ��ង្គុំវញិ នាំគោពីលដី�គោនាំ�ស្តីាិតំកំ�ង្គុំកគ្រមិតំណែ�ែតំទឹ្យាកភាពីដី�។ 

ពីនិួិច្បាវាភួាមៗ ចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំទឹ្យាក

អូវតំី�និកាបូណាតំ 

ឬ gypsum

អូវតំី�និកាបូ

ណាតំ ឬ gypsum 

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ 4

គោហ�មគោបាែ ង្គុំភាពី 

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ 7

�ម និគោហ�មគោបាែ ង្គុំភាពី 

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ 8
�ម និស្តីស្តី��ភាពី

�ម និស្តីស្តី��ភាពី

�ម និភាពីរល��
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តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 5  ច្បា�ណាត់ំថំាក់ស្តីមតំាភាពីអូ��គ្រដីួល�តំដី� (Ks) និិង្គុំច្បា�ណាត់ំថំាក់បង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពីដី�  
 ណែដីល�និទ្យា�នាំក់ទ្យា�និង្គុំ�ម�យនឹិង្គុំវាយនិភាពីដី� និិង្គុំរច្បានាំស្តីមព័និធដី�

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ បង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពីដី� 

(រយៈគោពីលស្តីគ្រ�ប់ដី� 

គ្របូហី�ល គោដី�មួ�គោធី�ឱ្យយគោស្តី�ម

 រហូតំដីល់កគ្រមិតំណែ�ែតំ

ទឹ្យាកភាពីដី�)

ការពិីពីណ៌៍នាំ

1—បង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពីដី�

យឺតំខួា�ង្គុំ 

(Ks < 0.2 mm/គោ�ែ ង្គុំ)

គោគ្រច្បា�និណែខ្ព �ទូ្យាគោ�គោក�តំ�និគោល�ដី�ឥដីាឬដី�លាយឥដីាលួប់ណែដីល�និរច្បានាំស្តីមព័និធគោគ្រ��មធ�ៗ 

និិង្គុំអូវតំី�និនៃនិរនិធដី�ណែដីលអាច្បាគោម�លគោឃ្វី�ញគោ�យណែភិំកទ្យាគោទ្យា 

ឬស្តីស្តី��ភាពីដី� ស្តីាិតំកំ�ង្គុំច្បា�ណាត់ំថំាក់ 1 (សូ្តីមគោម�លរបូភាពីទ្យា� 5)

2—បង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពី

ដី� យឺតំ 

(Ks 0.2–2.0 mm/គោ�ែ ង្គុំ)

គោគ្រច្បា�និស្តីបីាហ៍ �ទូ្យាគោ�គោក�តំ�និគោ�គោល�ដី�ឥដីាឬដី�លាយឥដីាលួប់ ណែដីល�និរនិធដី�អាច្បា

គោម�លគោឃ្វី�ញគោ�យណែភិំកទ្យាគោទ្យា និិង្គុំដី��ដី���ទ �ង្គុំៗម�យច្បា�និ�និតូំច្បា។ 

រច្បានាំស្តីមព័និធដី��និភាពីគោខ្ពាយឬមធយម ឬស្តីស្តី��ភាពីដី� ស្តីាិតំកំ�ង្គុំច្បា�ណាត់ំថំាក់

 2 (សូ្តីមគោម�លរបូភាពីទ្យា� 5)

3—បង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពី

ទឹ្យាកដី�មធយម 

(Ks 2.0–20 mm/គោ�ែ ង្គុំ)

គោគ្រច្បា�និនៃថុួ �ទូ្យាគោ�គោក�តំ�និគោល�ដី� ណែដីល�និវាយនិភាពីដី�ឥដីា ណែដីល�និរច្បានាំស្តីមព័និធដី�

�ដី��ដី��ទ �ង្គុំៗ។ ដី�ណែដីល�និរច្បានាំស្តីមព័និធដី�រងឹ្គុំ��កគ្រមិតំមធយមឬរងឹ្គុំ��ខួា�ង្គុំ។ រនិធដី�

�គោគ្រច្បា�និ អាច្បាគោម�លគោឃ្វី�ញយាែង្គុំច្បាាស់្តីគោ�យណែភិំកទ្យាគោទ្យា។

4—បង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពីដី� 

ខ្ពពស់្តី(Ks > 20 mm/គោ�ែ ង្គុំ)

គោគ្រច្បា�និគោ�ែ ង្គុំ គោក�តំ�និគោល�ដី�ណែដីល�និវាយនិភាពីដី�ខ្ពាច់្បាឬដី�លាយ គោ��ប��ដី�ឥដីា 

ដី� sesquioxide ណែដីល�និរច្បានាំស្តីមព័និធដី�រងឹ្គុំ��ខួា�ង្គុំបង្គុំំ�រ ក៏គោ�យ។ បង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាក

ភាពីដី�អាច្បាខ្ពពស់្តី។ រនិធដី�ធ�ៗ និិង្គុំភាពីគ្រប�ក់គ្រកឡា�ំរបស់្តីវា អាច្បាគោម�លគោឃ្វី�ញ

យាែង្គុំច្បាាស់្តីគោ�យណែភិំកទ្យាគោទ្យា។

គោដី�មួ�ក�ណ៍ត់ំច្បា�ណាត់ំថំាក់បគោនិា�ភាពីទឹ្យាកដី� ចូ្បារគោយាង្គុំតាមតារាង្គុំទ្យា� 6 និិង្គុំក�ណ៍ត់ំច្បា�ណាត់ំថំាក់ម�យ 
គោ�យណែផុំកគោល�ក�ពីស់្តីទឹ្យាកគោគ្រកាមដី� រយៈគោពីលណែដីលទឹ្យាកគោគ្រកាមដី��និវតំី�និ ពីណ៌៍ដី�និិង្គុំវាយនិភាពីដី� 
គ្រពីម��ង្គុំវតំី�និនិិង្គុំពីណ៌៍របស់្តីសំាម Mottles ដី� ឬដី�គោ�ម ��ទឹ្យាក)។ គោប�ស្រាស្តី�ប់ដី��ប់ណែណ៍និបងាា ញ
វតំី�និ ចូ្បារក�ណ៍ត់ំវាថា �ដី�ណែដីល�និច្បា�ណាត់ំថំាក់បង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពី និិង្គុំបគោនិា�ទឹ្យាកភាពី �ប�ង្គុំ
ច្បា�ណាត់ំថំាក់ដី�គោផុសង្គុំគោទ្យាៀតំ។

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 6  ច្បា�ណាត់ំថំាក់បគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី� ណែដីលបណែមួង្គុំគោច្បាញពី�លកខណ៍ៈនៃនិបគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី� ពី�ពីណ៌៍ដី� 
 និិង្គុំពី�វាយនិភាពីដី�

((A)) ច្បា�ណាត់ំថំាក់បគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី� គោ�យណែផុែកគោល�រយៈគោពីលលិច្បាទឹ្យាក ឬរយៈគោពីលគោដី�មួ�គោខ្ពា�អូស់្តីទឹ្យាក ច្បា�ណាត់ំថំាក់បគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី� គោ�យណែផុែកគោល�រយៈគោពីលលិច្បាទឹ្យាក ឬរយៈគោពីលគោដី�មួ�គោខ្ពា�អូស់្តីទឹ្យាក

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ ការពិីពីណ៌៍នាំ

1—បគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី�

គោខ្ពាយខួា�ង្គុំ ឬយឺតំខួា�ង្គុំ

កមពស់្តីទឹ្យាកគោគ្រកាមដី�ស្តីាិតំគោ�នៃផុទដី� ឬគោ�ណែកួរនឹិង្គុំនៃផុទដី�ខាង្គុំគោល� គោស្តីទ�រណែតំគោពីញម�យឆំ្នាំ�។ លកខណ៍ៈស្តី�ំល់វា �ឺ

វតំី�និនៃនិដី� gley ឬដី�គោ�ម ��ទឹ្យាក និិង្គុំការគ្របមូលផុី��សារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំគោ�នៃផុទដី�ខាង្គុំគោល�។

2—បគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី�

គោខ្ពាយ ឬយឺតំ

លកខណ៍ៈស្តី�ំល់វា �ឺស្រាស្តី�ប់ដី���ង្គុំអូស់្តីស្តីាិតំកំ�ង្គុំភាពីគោ����ទឹ្យាកកំ� ង្គុំរយៈគោពីលគោគ្រច្បា�និណែខ្ព។ �និវតំី�និដី� 

gley។ ដី�ដីក់ទឹ្យាកតាមរដូីវ គោហ�យ�ទូ្យាគោ��និវតំី�និស្រាស្តី�ប់នៃផុទទឹ្យាកគោគ្រកាមដី� គោ�ដី�ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមៗ។

3—បគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី�មិនិ

គោពីញមិនិគោពីញគោលញ

លកខណ៍ៈស្តី�ំល់វា �ឺស្រាស្តី�ប់ដី�ម�យច្បា�និ�និ ស្តីាិតំកំ�ង្គុំភាពីគោ����ទឹ្យាក កំ�ង្គុំរយៈគោពីលគោគ្រច្បា�និស្តីបីាហ៍។

 ស្រាស្តី�ប់ដី�ម�យច្បា�និ�និ អាច្បា�និសំាម Mottles ដី� ឬណែខ្ពស�ំូតំពីណ៌៍ទឹ្យាកគ្រកូច្បា គោ�កំ�ង្គុំដី�តំ�បន់ិឫស្តីរ�កខ�តិំចាក់

ចូ្បាល។

4—បគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី�លែ

មធយម

លកខណ៍ៈស្តី�ំល់វា�ឺ ស្រាស្តី�ប់ដី�ម�យច្បា�និ�និ ស្តីាិតំកំ�ង្គុំភាពីគោ����ទឹ្យាក រហូតំដីល់ 1 ស្តីបីាហ៍ បនាំទ ប់ពី�ការ

បញ្ញចូ លទឹ្យាក។ តាមធមមតា វា�គ្របគោភិទ្យាដី�ណែដីលវាយនិភាពីវាចាប់ពី�ដី�លាយ គោ�ដី�ឥដីា។

5—បគោនិា�ភាពីទឹ្យាកដី�លែ លកខណ៍ៈស្តី�ំល់វា �ឺស្រាស្តី�ប់ដី�ម�យច្បា�និ�និ ស្តីាិតំកំ�ង្គុំភាពីគោ����ទឹ្យាក កំ�ង្គុំរយៈគោពីល�គោគ្រច្បា�និនៃថុួ បនាំទ ប់ពី�

បញ្ញចូ លទឹ្យាក។ តាមធមមតា វា�គ្របគោភិទ្យាដី�ណែដីល�និវាយនិភាពី �ដី�លាយ។

6—បគោនិា�ភាពីទឹ្យាកដី�

គោលឿនិរហ័ស្តី

លកខណ៍ៈស្តី�ំល់វា �ឺមិនិ�និស្រាស្តី�ប់ដី�ណាម�យស្តីាិតំកំ�ង្គុំភាពីគោ����ទឹ្យាក កំ�ង្គុំរយៈគោពីលគោល�ស្តី

ពី�២គោ�៣គោ�ែ ង្គុំ បនាំទ ប់ពី�បញ្ញចូ លទឹ្យាកគោ��យ។ �ទូ្យាគោ� វា�គ្របគោភិទ្យាដី�ណែដីលវាយនិភាពី �ដី�ខ្ពាច់្បា។



  បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)       31

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 6  បនិី

(B) ច្បា�ណាត់ំថំាក់បគោនិា�ទឹ្យាកកំ�ង្គុំដី� គោ�យណែផុែកគោល�ពីណ៌៍ដី� និិង្គុំគ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពីរបស់្តីច្បា�ណាត់ំថំាក់បគោនិា�ទឹ្យាកកំ�ង្គុំដី� គោ�យណែផុែកគោល�ពីណ៌៍ដី� និិង្គុំគ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពីរបស់្តី SCAMP 

ពីណ៌៍ របូរាង្គុំកូនិរគោ�ីតូំច្បាៗ គ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពីរបស់្តី SCAMP គោ�កំ�ង្គុំដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�

ដី�ខ្ពាច់្បា (S) ដី�លាយ (L) ដី�ឥដីា (C)

ព៌ីណ៍គោ�ម �ម និសំាម Mottles ដី� 6 4 4

�និសំាម Mottles ដី�ឬដី� gley – 3 3

ព៌ីណ៍គ្រកហម �ម និសំាម Mottles ដី� 6 6 (រច្បានាំស្តីមព័និធរងឹ្គុំ��: 5) 5 (រច្បានាំស្តីមព័និធរងឹ្គុំ��ខួា�ង្គុំ: 6)

�និសំាម Mottles ដី�ឬ ដី� gley 5 4 4

ព៌ីណ៍គោតំាតំ �ម និសំាម Mottles ដី� 6 4 4

ឬព៌ីណ៍គោលឿង្គុំ �និសំាម Mottles ដី� ឬដី� gley 5 3 3

ព៌ីណ៍គ្របគោផុ� �ម និសំាម Mottles ដី� 4 4 4

�និសំាម Mottles ដី� ឬដី� gley 3 3 2

SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី�

 3.1.8  ភាពីគោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា�ភាពីគោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា�

ក�ណ៍ត់ំកគ្រមិតំភាពីគោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា�ដី� គោ�យពិីនិិតំយគោល�ជ្ឈគ្រ�ល និិង្គុំការហូរគោគ្រចា� គោ�យគោយាង្គុំ

តាមតារាង្គុំទ្យា� 7។

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា�  7 ភាពីគោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា� គោ�យណែផុែកគោល�ជ្ឈគ្រ�ល និិង្គុំរបូរាង្គុំនៃនិសំាមហូរគោគ្រចា�

ភាពីគោគ្រ��ថំាក់

នៃនិការហូរគោគ្រចា�

លកខណ៍ៈវនិិិច្បា័័យ

1—�ប �ម និភិស្តីី�ង្គុំតាង្គុំបងាា ញពី�ការហូរគោគ្រចា�។ ជ្ឈគ្រ�ល <2%។ ជ្ឈគ្រ�ល <1% គ្របសិ្តីនិគោប�បញ្ហាា ដី� n បងាា ញវតំី�និ 

2—មធយម ភិស្តីី�ង្គុំតាង្គុំបងាា ញពី� ក�ណ៍កដី��និរបូរាង្គុំ�ណែខ្ពស គោ�យសារឥទ្យាធិពីលនៃនិការហូរគោគ្រចា���ទ �ង្គុំៗ ឬភិស្តីី�ង្គុំតាង្គុំ

ណែដីលបងាា ញពី�ការហូរគោគ្រចា��ទ្យាៗ។ ជ្ឈគ្រ�ល= 2–5%។ ជ្ឈគ្រ�ល= 1–2% គ្របសិ្តីនិគោប�បញ្ហាា ដី� n បងាា ញវតំី�និ

3—ខ្ពពស់្តី �ធមមតា បងាា ញពី�ភិស្តីី�ង្គុំតាង្គុំនៃនិសំាមដូីច្បាទ្យារ ឬអូូរ ឬគ្របឡាយទឹ្យាក។ ការរគោប�កគោលច្បាគោច្បាញនូិវឫស្តីរ�កខ�តិំ

ម�យច្បា�និ�និ។ ជ្ឈគ្រ�ល= 5–10%។ ជ្ឈគ្រ�ល= 2–5% គ្របសិ្តីនិគោប�បញ្ហាា ដី� n បងាា ញវតំី�និ 

4—ខ្ពពស់្តីណាស់្តី ភិស្តីី�ង្គុំតាង្គុំបងាា ញពី�ការពីគ្រង្គុំ�កទ្យា�ហ�ដូីច្បាទ្យារ ឬអូូរ ឬគ្របឡាយ ឬការហូរគោគ្រចា��លាក់។ ជ្ឈគ្រ�ល= 10-15%។ 

ជ្ឈគ្រ�ល= 5–10% គ្របសិ្តីនិគោប�បញ្ហាា ដី� n បងាា ញវតំី�និ

5—ខ្ពពស់្តីខួា�ង្គុំ

ណាស់្តី

ភិស្តីី�ង្គុំតាង្គុំបងាា ញពី�ការហូរគោគ្រចា�ដូីច្បា�ទ្យារ ឬអូូរ ឬគ្របឡាយហូរខួា�ង្គុំ ឬការហូរគោគ្រចា��លាក់ៗ ធួន់ិធួរ។ 

ជ្ឈគ្រ�ល > 15%។ ជ្ឈគ្រ�ល= 10-15% គ្របសិ្តីនិគោប�បញ្ហាា ដី� n បងាា ញវតំី�និ

 3.1.9  ភាពី�ប់ណែណ៍និភាពី�ប់ណែណ៍និ

ពិីនិិតំយគោម�លភិស្តីី�តាង្គុំនៃនិកូនិរគោ�ីតូំច្បាៗ ដូីច្បាខាង្គុំគោគ្រកាម (វតំី�និនៃនិកតីាណាម�យ ណែដីលបងាា ញពី�
ភាពី�ប់ណែណ៍និនៃនិដី�):

 » រច្បានាំស្តីមព័និធ�បនិទ�គោស្តីី�ង្គុំៗ

 » រារា�ង្គុំដីល់ការដី��លូតំលាស់្តីឫស្តីរ�កខ�តិំ (រងីាស់្តីម��រវាង្គុំគោដី�មនិិង្គុំឫស្តីរ�កខ�តិំ �ម��ណែកង្គុំ គោ�យសារណែតំ

ឫស្តី��ង្គុំគោនាំ� ដី��លូតំលាស់្តីបានិណែតំគោ�ពី�គោល�ស្រាស្តី�ប់ដី��ប់ណែណ៍និណែតំបែ�គោណាះ �)



32       បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) 

 » របឹង្គុំភាពីវា �ឺរងឹ្គុំ��ខួា�ង្គុំណាស់្តី គោប�គោគ្រប�បគោធៀបគោ�នឹិង្គុំដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� និិង្គុំ ដី�ស្រាស្តី�ប់ខាង្គុំគោគ្រកាមវា

 » កគ្រមិតំរបឹង្គុំភាពីវា (វាស់្តីណែវង្គុំគោ�យឧបករណ៍៍ក�ណ៍ត់ំរបឹង្គុំភាពីដី�) �ឺខ្ពពស់្តីឬគោគ្រច្បា�និ�ង្គុំកគ្រមិតំរបឹង្គុំភាពី
ដី� របស់្តីដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� និិង្គុំដី�ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមវា

គ្របសិ្តីនិគោប��និលកខណ៍ៈវនិិិច្បា័័យណាម�យ គ្រតំូវបានិជ្ឈ�បគ្របទ្យា� ចូ្បារកត់ំគ្រតាជ្ឈគោគ្រ�នៃនិលកខណ៍ៈ��ង្គុំគោនាំ� គោ�
កំ�ង្គុំតារាង្គុំទិ្យានិំន័ិយទ្យា�វាលរបស់្តី SCAMPគោនិ�។

 3.1.10  គ្រ�ួស្តីគ្រ�ួស្តី

ក�ណ៍ត់ំកគ្រមិតំឬបរ�ិណ៍គ្រ�ួស្តីគោ�ជ្ឈគោគ្រ�ដី�និ�ម�យៗ គោ�យណែផុែកគោល�លកខណ៍ៈ 

វនិិិច្បា័័យនាំនាំកំ�ង្គុំតារាង្គុំទ្យា�11។ 

 3.1.11  លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិគោវ �ឌ្ឍ�ក (លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិគោវ �ឌ្ឍ�ក (Vertic) នៃនិដី�) នៃនិដី�

កត់ំគ្រតានូិវវតំី�និលកខណ៍ៈ Vertic ដី� គោ�យណែផុែកគោល�លកខណ៍ៈវនិិិច្បា័័យ គោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំទ្យា� 11។

 3.2 ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� 2
ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� 2 របស់្តី SCAMP គោគ្រប�គ្របាស់្តីឧបករណ៍៍សាមញ្ញាៗម�យច្បា�និ�និ គោដី�មួ�ប�គោពីញបណែនិាមនូិវ
ការអូគោង្គុំើតំនាំនាំ ណែដីលបានិគោធី�គោ��ង្គុំគោ�កគ្រមិតំទ្យា�1។ តំគ្រមូវការនាំនាំស្តីគ្រ�ប់កិច្បាចការគោនិ� �និឧបករណ៍៍
វាស់្តី pH ដី� ណែដីលអាច្បាកាន់ិយ�រនឹិង្គុំនៃដីម�យគោគ្រ�ឿង្គុំ, (‘បិុច្បាpHដី�’ ម�យ), ឧបករណ៍៍វាស់្តីណែវង្គុំ EC កាន់ិយ�រនឹិង្គុំនៃដី
ម�យគោគ្រ�ឿង្គុំ, (‘បិុច្បា EC’ ម�យ) និិង្គុំប�ពីង់្គុំបួាស្តីទិកម�យ ស្តីគ្រ�ប់វាស់្តីកគ្រមិតំបង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពីដី�។ ឧបករណ៍៍
គោនិ�អូនិ�ញ្ហាា តំឱ្យយគោធី�ការវាស់្តីណែវង្គុំ pH ដី� កគ្រមិតំអូ�បិលនិិង្គុំកគ្រមិតំបង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពីដី� ណែដីល��ង្គុំអូស់្តីគោនិ� ជ្ឈ�យ
បគោង្គុំើ�និនូិវភាពីអាច្បារកបានិនូិវព័ីត៌ំ�និ ស្តីគ្រ�ប់គោធី�ការស្តីគោគ្រមច្បាចិ្បាតំី គោល�ការអូនិ�វតំីនាំនាំណែដីល�ក់ទ្យាង្គុំនឹិង្គុំ

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី�គ្របកបគោ�យនិិរនិីរភាពី។

 3.2.1  pH ដី�ដី�

ម�និគោពីលវាស់្តី pH ដី� ចូ្បារពិីនិិតំយគោម�លថាគោតំ�ឧបករណ៍៍ pH ដី�គោនិ� គ្រតំូវបានិគ្រកិតំតាមខំាតំស្តីង់ី្គុំ�រនៃនិ pH 4.0 

និិង្គុំ pH 6.0 ឬ pH 7.0 ឬគោទ្យា។ គោប�គោលាកអូំកមិនិច្បាាស់្តីអូ�ពី�ខំាតំឧបករណ៍៍គោទ្យា សូ្តីមគោម�លគោស្តីៀវគោ�ណែណ៍នាំ�អូ�ពី� 
ការគោគ្រប�ឧបករណ៍៍គោនិ�។

គោ�ទ្យា�វាល សូ្តីមវាស់្តី pHwater និិង្គុំ pHKCl ដូីច្បាខាង្គុំគោគ្រកាម:

 » pHwater —គោរៀបច្បា�លាយដី�ម�យ គោ�យកូរវា�ម�យទឹ្យាកណែដីល�ម និអូ��យែ�ង្គុំ កំ�ង្គុំប�ពីង់្គុំណែកវម�យ រហូតំដីល់
វាបគោង្គុំើ�តំបានិ�លាយដី�គោស្តីម�សាច់្បាម�យ។ សុ្តីកបគោងំាលគោអូ�ិច្បាគ្រតំូតំគោ�យគ្របុង្គុំគ្របយ័តំំចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំ
លាយដី�គោនាំ� គោហ�យរង់្គុំចា�រហូតំដីល់កគ្រមិតំ pH គោ�ហំឹង្គុំថុើល់។ កត់ំគ្រតា pHwater ចូ្បាលកំ�ង្គុំតារាង្គុំ
ទិ្យានិំន័ិយទ្យា�វាលរបស់្តី SCAMP។ វធិ�ម�យគោទ្យាៀតំ នៃនិការក�ណ៍ត់ំ pH គោ�ទ្យា�វាល �ឺលាយគ្រច្បាបល់�ំរវាង្គុំ
ដី��ម�យនឹិង្គុំសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំបងាា ញព៌ីណ៍ដី��ស្តីកលកំ�ង្គុំចានិស្តី�ណែបែតំម�យ រហូតំដីល់វាកួាយគោ��
លាយដី�ខាប់គោស្តីម�សាច់្បាម�យ គោហ�យបនាំទ ប់មក គោគ្រប�ពីណ៌៍របស់្តីសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំកាតាលិករ គោដី�មួ�ក�ណ៍ត់ំ
តំនៃមួ pH ដី�។

 » pHKCl —គោ�កំ�ង្គុំមនិទ�រពិីគោសាធន៍ិ គោគ្រប� 1 M KCl គោ�យការរ �លាយ 74.55 g នៃនិ KCl គោ�កំ�ង្គុំទឹ្យាកណែដីល�ម និ
អូ��យែ�ង្គុំ គោហ�យចាក់ប�គោពីញវាឱ្យយបានិ 1 L គោ�កំ�ង្គុំណែកវ flask ម�យ។ បនាំទ ប់មកគោរៀបច្បា�សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំដី�
ម�យ តាមនិ�តិំវធិ�ណែដីលបានិគោធី�ស្តីគ្រ�ប់វាស់្តីpHwater បែ�ណែនិីគោគ្រប� 1 M KCl �សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ ស្តីគ្រ�ប់បគោង្គុំើ�តំ

ឱ្យយបានិ�លាយដី�ខាប់គោស្តីម�សាច់្បាម�យ។ កត់ំគ្រតា pHKCl ចូ្បាលកំ�ង្គុំតារាង្គុំទិ្យានិំន័ិយទ្យា�វាលរបស់្តី SCAMP។



  បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)       33

 3.2.2  ក��ប់អូ�បិលកំ�ង្គុំក��ប់អូ�បិលកំ�ង្គុំ

ម�និគោពីលវាស់្តី EC គោ�ទ្យា�វាល ចូ្បារពិីនិិតំយគោម�លថាឧបករណ៍៍ EC គ្រតំូវបានិគ្រកិតំតាមតាមស្តីង់ី្គុំ�រ ខំាតំ 
សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំអូ�បិល កំ�ង្គុំកគ្រមិតំស្តី�តំ�ណ៍ា ភាពីនាំទ្យា�កណែនិួង្គុំគោនាំ�ណែដីរឬគោទ្យា។ គោ�ទ្យា�វាល គោរៀបច្បា�លាយដី�ម�យ

 
គោ�យកូរវា�ម�យទឹ្យាកណែដីល�ម និអូ��យែ�ង្គុំ កំ�ង្គុំប�ពីង់្គុំណែកវម�យ រហូតំវាបគោង្គុំើ�តំបានិ�លាយដី�ខាប់គោស្តីម�សាច់្បា 
ម�យ។ សុ្តីកបគោងំាលគោអូ�ិច្បាគ្រតំូតំ EC គោ�យគ្របុង្គុំគ្របយ័តំំចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំលាយដី�គោនាំ� គោហ�យរង់្គុំចា�រហូតំដីល់
កគ្រមិតំ EC គោ�ហំឹង្គុំថុើល់។ កត់ំគ្រតាកគ្រមិតំឬ តំនៃម ួEC គោនាំ� (�ិតំ� dS/m) ចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំជ្ឈ�រគោដីក នៃនិតារាង្គុំ 
ទិ្យានិំន័ិយទ្យា�វាលរបស់្តី SCAMP ណែដីល�និបិទ្យាសួាក ឬស្តីរគោស្តីរថា ‘EC គោ�ទ្យា�វាល (លាយដី�ខាប់ណែ�ែតំទឹ្យាក)’។

 3.2.3  កគ្រមិតំ ភាពីគ្រ�បទឹ្យាកចូ្បាលកំ�ង្គុំដី�កគ្រមិតំ ភាពីគ្រ�បទឹ្យាកចូ្បាលកំ�ង្គុំដី�

គោដី�មួ�វាស់្តីកគ្រមិតំភាពីគ្រ�បទឹ្យាកចូ្បាលកំ�ង្គុំដី� សូ្តីមគោគ្រប�ប�ពីង់្គុំបួាស្តីទិកម�យណែដីល�និអូង្គុំើត់ំផុចិតំ 10 cm និិង្គុំ បគោណីាយ 
គ្របណែវង្គុំ 10 cm។ ស្តីគ្រមួច្បាណែ�មប�ពីង់្គុំ��ង្គុំស្តីង្គុំខាង្គុំ គោដី�មួ�ងាយស្រាស្តីួលសុ្តីកឬចាក់បញ្ញចូ លវាគោ�កំ�ង្គុំដី�។

 
គោគ្រជ្ឈ�ស្តីគោរ �ស្តីទ្យា�តា�ង្គុំណាម�យ និិង្គុំគោបាស្តីស្តី�ែ តំនូិវកាកស្តី�ណ៍ល់នាំនាំគោច្បាញពី�ទ្យា�គោនាំ�គោ�យគ្របុង្គុំគ្របយ័តំំ។ 
គោប��និរ�កខ�តិំដី��លូតំលាស់្តីគោ�គោល�ទ្យា�តា�ង្គុំគោនាំ� ចូ្បារកាត់ំវាគោច្បាញឱ្យយគោ�គ្រតឹំមឬគោស្តីម�នឹិង្គុំនៃផុទដី� គោហ�យយក 
កាកស្តី�ណ៍ល់វាគោច្បាញពី�ទ្យា�តា�ង្គុំគោនាំ�។ �ក់ណែផុំកឬគ្រជ្ឈុង្គុំ�ខ ង្គុំនៃនិប�ពីង់្គុំគោ�គោល�នៃផុទដី� គោហ�យរ�ញស្តីង្គុំើត់ំវាចូ្បាល 
គោ�កំ�ង្គុំដី�ជ្ឈគោគ្រ�ពី�២គោ�៣មិលួ�ណែមែគ្រតំ គោដី�មួ�បគោង្គុំើ�តំបានិ�រនាំ�ង្គុំខ្ពណ៍ឌ័ រវាង្គុំប�ពីង់្គុំនិិង្គុំនៃផុទដី�។ ញែ� កឬ�ក់បនិទ� 
បួាស្តីទ�កម�យដី��តូំច្បាចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំប�ពីង់្គុំ ឱ្យយ�ប់�ទ ល់នឹិង្គុំនៃផុទដី� ណែដីលគោ�ខាង្គុំកំ�ង្គុំប�ពីង់្គុំណែកវគោនាំ� គោដី�មួ�ការពារ

 
នៃផុទដី�គោនាំ� គោច្បាញពី�ការរ �ខានិនាំនាំ គោ�គោពីលចាក់ទឹ្យាកចូ្បាលកំ�ង្គុំប�ពីង់្គុំណែកវ។ ចាក់ទឹ្យាក 400 mL ចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំ 
ប�ពីង់្គុំណែកវគោនាំ� (បរ�ិណ៍ទឹ្យាកគោនិ�គោស្តីម�នឹិង្គុំទឹ្យាក 50 mm) និិង្គុំបនាំទ ប់មក ដីកបនិទ�បួាស្តីទ�កគោនាំ�គោច្បាញពី�ប�ពីង់្គុំ 
ណែកវគោនាំ�យាែង្គុំឆ្នាំប់រហ័ស្តី គោដី�មួ�ស្តីគ្រមួលឱ្យយទឹ្យាកគ្រ�បចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំដី�។ កត់ំគ្រតាគោពីលគោវលា ណែដីលទឹ្យាកបានិ 
បាត់ំអូស់្តីពី�ប�ពីង់្គុំណែកវគោនាំ� ចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំទិ្យានិំន័ិយទ្យា�វាលរបស់្តី SCAMP។ តារាង្គុំទ្យា� 8 អាច្បាគោគ្រប�គ្របាស់្តី 

ស្តីគ្រ�ប់ប�ណែលង្គុំ ពី�គោពីលគោវលាណែដីលទឹ្យាកគ្រ�បចូ្បាលដី� និិង្គុំពី�ច្បា�ណាត់ំថំាក់ ភាពីគ្រ�បទឹ្យាកនៃនិដី�។

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 8  ស្តីមតំាភាពីអូ��គ្រដីូល�តំដី� និិង្គុំច្បា�ណាត់ំថំាក់កគ្រមិតំភាពីគ្រ�បទឹ្យាកដី� ណែដីលប�ណែលង្គុំគោច្បាញពី�កគ្រមិតំនៃនិល�ហូរ 
 ទឹ្យាកកំ�ង្គុំប�ពីង់្គុំរាង្គុំ�រង្គុំីង់្គុំ

គោពីលគោវលាស្តីគ្រ�ប់ច្បា�ណ៍� �ទឹ្យាក 400 mL (50 mm) 

បាត់ំអូស់្តីប�ពីង់្គុំណែកវណែដីល�និអូង្គុំើត់ំផុចិតំ 10 cm

កគ្រមិតំ

ភាពីគ្រ�បទឹ្យាក

ចូ្បាលកំ�ង្គុំដី�

ស្តីមតំាភាពីអូ��គ្រដីូល�តំដី�

(mm/គោ�ែ ង្គុំ)

ស្តីមមូលភាពី

ច្បា�ណាត់ំថំាក់កគ្រមិតំ

ភាពីគ្រ�បទឹ្យាកនៃនិដី� 

(តារាង្គុំទ្យា� 5)

< 10 នាំទ្យា� ខ្ពពស់្តី > 36 4

> 10 នាំទ្យា�, < 2 គោ�ែ ង្គុំ មធយម > 36 3

> 2 គោ�ែ ង្គុំ �ប < 3.6 1, 2

គ្របភិពីឯកសារ: F. Cook (pers. comm.)

 3.2.4  កគ្រមិតំ�ួស្តីទ�កដី� កគ្រមិតំ�ួស្តីទ�កដី� 

គោដី�មួ�វាយតំនៃមួថា គោតំ�ដី�ម�យគោស្តី�ម�ង្គុំឬស្តីួ�តំ�ង្គុំកគ្រមិតំ�ួស្តីទ�កដី� ចូ្បារយកដី�ម�យដី�� (ទ្យា�ហ�គ្របណែហលបាល់ 
នៃនិក�ឡាវាយកូនិគោ�ំល)ពី�ស្រាស្តី�ប់ដី� ណែដីល�និជ្ឈគោគ្រ�យាែង្គុំតិំច្បា 10 cm គោគ្រកាមស្រាស្តី�ប់ដី���ដី��។ ល�ញ 
ដី�គោនាំ�កំ�ង្គុំបាតំនៃដី គោដី�មួ�បគោង្គុំើ�តំវាឱ្យយបានិ�រាង្គុំណែខ្ពសម�យឬស្តី��ឡា�ង្គុំម�យ ណែដីល�និបគោណីាយគ្របណែហល 50 

mm និិង្គុំអូង្គុំើត់ំផុចិតំ 4 mm។ គោប�សំាមគោគ្រប��គោគ្រច្បា�និបងាា ញវតំី�និគោ��ង្គុំគោ�គោល�ស្តី��ឡា�ង្គុំគោនាំ� គោនាំ�ដី�គោនិ� វា 
ស្តីួ�តំ�ង្គុំកគ្រមិតំ�ួស្តីទ�កដី� ដូីគោច្បាំ�ដី�គោនិ�វាស្តីមស្រាស្តីបស្តីគ្រ�ប់ការ��ដី��។



34       បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) 

គ្របសិ្តីនិគោប�ស្តី��ឡា�ង្គុំគោនិ�គោ�ដីណែដីល�ម និខូ្ពច្បាខាតំឬសំាមគោគ្រប�គោទ្យា គោនាំ�បញ្ហាជ ក់ថាដី�គោនាំ� វាគោស្តី�ម�ង្គុំកគ្រមិតំ
�ួស្តីទ�កដី� ដូីគោច្បាំ�ការ��ដី��គោល�ដី�គោនិ� នឹិង្គុំបង្គុំើឱ្យយ�និភាពី�ប់ណែណ៍និដី�។ ព័ីត៌ំ�និគោនិ�មិនិចា�បាច់្បាកត់ំគ្រតា
ចូ្បាលកំ�ង្គុំតារាង្គុំទិ្យានិំន័ិយទ្យា�វាលរបស់្តី SCAMP គោទ្យា គោ�យសារវាអាស្រាស័្តីយគោល�សាា និភាពីស្តី�គោណ៍� មរបស់្តីដី� 
គោ�គោពីលយកស្តី�ណាក។ គោ���យាែង្គុំណាក៏គោ�យ ក៏បគោច្បាចកគោទ្យាស្តីគោនិ��និគ្របគោយាជ្ឈន៍ិខួា�ង្គុំណាស់្តី 

ស្តីគ្រ�ប់ការវាយតំនៃមួ ពី�លទ្យាធភាពីអាច្បាគោធី�ការ��ដី��គោល�ដី�គោនាំ�បានិ។

 3.3  ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� 3
ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� 3 របស់្តី SCAMP �ក់ទ្យាង្គុំនឹិង្គុំការវាស់្តីណែវង្គុំ�បរ�ិណ៍នៃនិកាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំដី� (SOC) កាច្បា�ង្គុំ
ណែដីលអាច្បាគោ��ដូីរបានិ និិង្គុំស្តីមតំាភាពីចាប់ទ្យា�កផូុស្តីី័រ (P)។ SOC អាច្បាវាស់្តីណែវង្គុំគោ�ទ្យា�វាលបានិ គោ�យ
គោគ្រប�ឧបករណ៍៍ spectrophotometer។ ការវាស់្តីណែវង្គុំគោផុសង្គុំគោទ្យាៀតំ គ្រតំូវគោធី�គោ�មនិទ�រពិីគោសាធន៍ិ ណែដីលចា�បាច់្បា
គ្រតំូវណែតំ�និ spectrophotometer ណែដីលស្តីមស្រាស្តីប ស្តីគ្រ�ប់ក�ណ៍ត់ំធាតំ�ផូុស្តីី័រ P �និតា�ង្គុំពី�ឧបករណ៍៍ 
spectrometer ស្តីគ្រ�ប់វាស់្តីការស្រាស្តីូបយកអាតូំម ឬក៏ឧបករណ៍៍វភិា� flame photometer ស្តីគ្រ�ប់វាស់្តីណែវង្គុំ
កាច្បា�ង្គុំណែដីលអាច្បាគោ��ដូីរបានិ �គោដី�ម។ ឧបករណ៍៍មនិទ�រពិីគោសាធន៍ិងាយៗ ក៏អាច្បាក�ណ៍ត់ំរកសារធាតំ� 
ផូុស្តីី័រ(P) តាមវធិ�ច្បាគោគ្រ��បានិណែដីរ។

កំ�ង្គុំករណ៍� ណែដីលទិ្យានិំន័ិយ�ក់ទ្យាង្គុំនឹិង្គុំទិ្យានិំផុលដី�ណា� គោធៀបនឹិង្គុំច្បាគោគ្រ��សារធាតំ�ផូុស្តីី័រ (P) ឬកាល់ស្តីយូម 
(Ca) �ែ គោញែស្តីយូម (Mg) ឬបែូតាស្តីយូម (K) ណែដីលអាច្បាគោ��ដូីរបានិ អាច្បារកបានិ គោនាំ�ទិ្យានិំន័ិយ��ង្គុំគោនិ� ក៏
នឹិង្គុំអាច្បាគោគ្រប�គ្របាស់្តី គោដី�មួ�ក�ណ៍ត់ំរកពី�តំគ្រមូវការជ្ឈ� ស្តីគ្រ�ប់បាច្បាបានិណែដីរ។ ណែតំគោ���យាែង្គុំណាក៏គោ�យ ក៏
ការអូនិ�វតំីគោនិ� មិនិស្តីាិតំគោ�កំ�ង្គុំវសិាលភាពីការងាររបស់្តី SCAMP គោនិ�គោទ្យា។

 3.3.1   កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំដី� (វធិ�សាស្ត្រាស្តីអីូ�កស្តី��តំកមមណែពីរមែង់្គុំកាណាតំ)កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំដី� (វធិ�សាស្ត្រាស្តីអីូ�កស្តី��តំកមមណែពីរមែង់្គុំកាណាតំ)

ភាពីរងឹ្គុំ��គោផុសង្គុំៗ�ំនៃនិបែូតាស្តីយូមណែពីរមែង់្គុំកាណាតំ គ្រតំូវបានិគោ�គោគ្រប�គ្របាស់្តី គោដី�មួ�ក�ណ៍ត់ំរកប�ណែណ៍កនៃនិ SOC 

ណែដីលអាច្បាគោធី�អូ�កស្តី��តំកមមយាែង្គុំងាយស្រាស្តីួល (Loginow et al. 1987; Blair et al. 1995)។ ការគោធី�អូ�កស្តី��តំកមម
យាែង្គុំងាយគោនិ� �និទ្យា��ក់ទ្យា�ទ្យាង្គុំយាែង្គុំទូ្យាល�ទូ្យាលាយ គោ�នឹិង្គុំលកខណ៍ៈដី�ស្តី�ខាន់ិៗ (Moody et al. 1997)។ 
មិនិដូីច្បាការក�ណ៍ត់ំរកSOC ‘ស្តីរ�ប’ (ឬគ្រប�ក់គ្របណែហល‘ស្តីរ�ប’) គោ�យគោគ្រប�តាមវធិ�សាស្ត្រាស្តី ីWalkley–Black ឬ
គោគ្រប�វធិ�សាស្ត្រាស្តីចី្បា�គោហ� ការក�ណ៍ត់ំរក SOC តាមអូ�កស្តី��តំកមមណែពីរមែង់្គុំកាណាតំ អាច្បាគោធី�គោ�កំ�ង្គុំទ្យា�វាលបានិ។ 
វធិ�សាស្ត្រាស្តីគីោ�ទ្យា�វាលគោនិ� គ្រតំូវបានិពិីពីណ៌៍នាំដូីច្បាខាង្គុំគោគ្រកាម និិង្គុំ�ការណែកស្តីគ្រមួលម�យ ពី�វធិ�សាស្ត្រាស្តី ី

Weil et al. (2003)។

ការគោរៀបច្បា�ស្តី�ណាកការគោរៀបច្បា�ស្តី�ណាក
គោ�យគោគ្រប�សួាបគ្រពាបាយអូរឬណែបែល យកស្តី�ណាកដី�គោច្បាញពី�ជ្ឈគោគ្រ�ដី� 0–10-cm នៃនិទ្យា�តា�ង្គុំស្តី�ណាក
�គោគ្រច្បា�និកណែនិួង្គុំគោ�ទ្យា�វាលណែដីលគ្រតំូវយកស្តី�ណាក និិង្គុំបនាំទ ប់មកលាយគ្រច្បាបល់បញ្ញចូ លស្តី�ណាកគោនាំ� ចូ្បាល
�ម�យ�ំកំ�ង្គុំធ�ង្គុំម�យ។ គ្រច្បាបាច់្បាប�ណែបកដី��ដី�គោនាំ�គោ�យគោគ្រប�នៃដី។ �ញយកស្តី�ណាកដី� ពី�ដី�កំ�ង្គុំធ�ង្គុំគោនាំ� 
គោហ�យណែរង្គុំវាកំ�ង្គុំកណែង្ក្រាញ្ញច ង្គុំណែដីល�និរនិធទ្យា�ហ� 2-mm។ គោប�ដី�គោនាំ�គោស្តី�ម ចូ្បារ�លដី�គោនាំ�ឱ្យយស្តីួ�តំគោ�គោគ្រកាមពីនិួឺ

គ្រពី�អាទិ្យាតំយ ម�និនឹិង្គុំណែរង្គុំវា។



  បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)       35

ឧបករណ៍៍ឧបករណ៍៍
ឧបករណ៍៍ណែដីលគ្រតំូវការ �និដូីច្បាខាង្គុំគោគ្រកាម:

 » ប�ពីង់្គុំគ្រកិតំបួាស្តីទ�ក (centrifuge tubes) ច្បា�ណ៍� � 50-mL (អូង្គុំើត់ំផុចិតំខាង្គុំកំ�ង្គុំ 30 mm) ណែដីលគោគ្រប�គោហ�យអាច្បា
គោបា�គោចាលបានិ 

 » ទ្យា�រ�ក់ប�ពីង់្គុំគ្រកិតំ 

 » សួាបគ្រពាកាគោហសី្តីង់ី្គុំ�រច្បា�ណ៍� � 5-mL (គោស្តីម�នឹិង្គុំដី� 5 g ±} 0.5 g)

 » ឧបករណ៍៍វាស់្តីពីណ៌៍គោ�យរលកពីនិួឺ 550-nm (ស្តីគ្រ�ប់គោគ្រប�គោ�ទ្យា�វាល) យ�រនៃដីឬឧបករណ៍៍
 spectrophotometer គោ�មនិទ�រពិីគោសាធន៍ិ

 » កូនិប�ពីង់្គុំណែកវគ្រកិតំ (pipette) ច្បា�ណ៍� � 1 mL 

 » ណែកវស្តី��ឡា�ង្គុំច្បា�ណ៍� � 25 mL

 » ជ្ឈ�វឡាវម�យ និិង្គុំគ្រកណាត់ំជូ្ឈតំណែកវ (washed glass wool)។

អូង្គុំំធាតំ�គ្របតិំករអូង្គុំំធាតំ�គ្របតិំករ
អូង្គុំំធាតំ�គ្របតិំករណែដីលគ្រតំូវការ �និដូីច្បាខាង្គុំគោគ្រកាម (អូង្គុំំធាតំ�គ្របតិំករគ្រតំូវ�និភាពីស្តី�ទ្យាធខ្ពពស់្តី):

 » 0.1 M CaCl2.2H2O

 » 33 mM KMnO4.

ការគោរៀបច្បា�អូង្គុំំធាតំ�គ្របតិំករការគោរៀបច្បា�អូង្គុំំធាតំ�គ្របតិំករ

0.1 M CaCl2

ថឹួុង្គុំ 1.47 g CaCl2.2H2O រ�ច្បា�ក់វាចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំដីបណែកវ flask និិង្គុំរ �លាយវា�ម�យទឹ្យាក�ម និអូ��យែ�ង្គុំ 100 mL។

33 mM KMnO4

ថុួឹង្គុំ 5.21 g KMnO4 រ�ច្បា�ក់វាចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំណែកវ beaker តូំច្បាម�យ គោហ�យកូរវារហូតំដីល់រលាយ (ចានិគោ�ីអាច្បា
គោគ្រប�បានិ បែ�ណែនិីវាមិនិ��រគោ�ី�ង្គុំ 60 °C គោទ្យា)។ គោគ្រចា�សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំគោនាំ� តាមជ្ឈ�វឡាវម�យ ណែដីលញ� កឬ
ពាស្តីគោ�យស្តី���ឬគ្រកណាត់ំ (washed glass wool) គោហ�យបនាំទ ប់មករ �លាយវា�ម�យទឹ្យាក 1 L ណែដីល�ក់
គោ�កំ�ង្គុំណែកវ flash។ ស្តីី�កទ្យា�កសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំគោនាំ�កំ�ង្គុំដីបណែកវស្រាស្តីអាប់ពីណ៌៍គោលឿង្គុំទ្យា��ម�យ ឬទ្យា�កវាគោ�កំ�ង្គុំ
ទ្យា�កណែនិួង្គុំង្គុំងឹ្គុំតំ។

ការគោរៀបច្បា�សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំស្តីង់ី្គុំ�រការគោរៀបច្បា�សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំស្តីង់ី្គុំ�រ
គោរៀបច្បា�សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំស្តីង់ី្គុំ�រច្បា�និ�និគ្របា� ដូីច្បាបងាា ញកំ�ង្គុំតារាង្គុំទ្យា� 9។

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 9  ការគោរៀបច្បា�សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំស្តីង់ី្គុំ�រ KMnO4

គោលខ្ពស្តីង់ី្គុំ�រ ច្បា�ណ៍� � H2O (mL) ច្បា�ណ៍� � 33 mM KMnO4 (mL) ក��ប់ស្តីង់ី្គុំ�រ (mM)

1 20 5 6.6

2 15 10 13.2

3 10 15 19.8

4 5 20 26.4

5 0 25 33.0



36       បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) 

បណែនិាម 1 mL នៃនិ 0.1 M CaCl2 ចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំស្តីង់ី្គុំ�រនិ�ម�យៗ គោហ�យកូរវាឱ្យយបានិស្តីពីីលែ។

យកសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំស្តីង់ី្គុំ�រនិ�ម�យៗ កំ�ង្គុំច្បា�ណ៍� �1 mL គោ��ក់កំ�ង្គុំប�ពីង់្គុំបួាស្តីទិកច្បា�ណ៍� � 50 mL និ�ម�យៗ 
គោហ�យបនាំទ ប់មកប�គោពីញបណែនិាមគោ�យ H2O ណែដីល�ម និអូ��យែ�ង្គុំ ឱ្យយដីល់គ្រកិតំទ្យា� 50 mL។ បិទ្យា�គ្រមបវា និិង្គុំ
គ្រក��កវាគោ�យនៃដី។ គោរៀបច្បា�សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំស្តីង់ី្គុំ�រ��ង្គុំគោនាំ� ម�យឈ�តំគោទ្យាៀតំ គោ�នៃថុួណែដីលគ្រតំូវគោគ្រប�គ្របាស់្តីវា 

 
គោហ�យយកវាគោ�ទ្យា�វាល។

និ�តិំវធិ�និ�តិំវធិ�
គោដី�មួ�ក�ណ៍ត់ំ SOC:

 » �ក់ដី�ស្តីួ�តំម�យសួាបគ្រពាកាគោហ ី(គោស្តីម�នឹិង្គុំដី� 5 g) ចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំប�ពីង់្គុំគ្រកិតំបួាស្តីទិកច្បា�ណ៍� � 50–mL 

 » បណែនិាមសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ 33 mM KMnO4 ច្បា�និ�និ 25 mL គោ�កំ�ង្គុំណែកវគោនាំ� គោហ�យបនាំទ ប់មក បណែនិាម
សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ 0.1 M CaCl2 ច្បា�និ�និ 1 mL បណែនិាមគោ�គោល�វាគោទ្យាៀតំ គោដី�មួ�ជ្ឈ�យឱ្យយវា គោធី�ច្បា�ណាប់ភាជ ប់�ំរវាង្គុំ
ភា�លែិតំដី�

 » បិទ្យា�គ្រមបប�ពីង់្គុំ គោហ�យគ្រក��កសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំគោនាំ�គោ�យនៃដីរយៈគោពីល២នាំទ្យា� (ច្បា�ណា�: ការក�ណ៍ត់ំ
គោពីលគោវលា �ឺស្តី�ខាន់ិណាស់្តី)

 » ទ្យា�កគោចាលឱ្យយសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំគោនាំ�គោ�គោស្តី�ួមហំឹង្គុំ រយៈគោពីល៥នាំទ្យា� (ច្បា�ណា�: ការក�ណ៍ត់ំគោពីលគោវលា �ឺ
ស្តី�ខាន់ិណាស់្តី)

 » គោ�នាំទ្យា�ទ្យា�៥ ដីកយកសូ្តីល�ស្តីយ�ង្គុំរង្គុំថួាច្បា�ណ៍� �រាវ 1 mL គោ�យគោគ្រប�កូនិប�ពីង់្គុំណែកវ pipette ម�យ គោហ�យ
យកវាគោ�ដីល់គោ�កំ�ង្គុំប�ពីង់្គុំគ្រកិតំបួាស្តីទិកម�យ រ�ច្បាបនាំទ ប់មករ �លាយវាគោ�យបណែនិាមទឹ្យាកណែដីល�ម និ
អូ��យែ�ង្គុំ ឱ្យយគោ��ង្គុំដីល់គ្រកិតំគោលខ្ព 50 mL។

 » ណែកតំគ្រមូវកគ្រមិតំវាស់្តីណែវង្គុំ (គ្រទ្យានិិច្បានាំ�ិកា)របស់្តីឧបករណ៍៍ colorimeter (ឬ spectrophotometer) 
ឱ្យយគោ�ច្បា�ណ៍� ច្បាសូ្តីនិយ គោ�យគោគ្រប�ទឹ្យាក គោហ�យបនាំទ ប់មក វាស់្តីណែវង្គុំរកស្តីគ្រមូបយកភាពីនាំនាំ របស់្តី
សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំស្តីង់ី្គុំ�រ��ង្គុំអូស់្តីគោនាំ� និិង្គុំវាស់្តីណែវង្គុំស្តី�ណាក��ង្គុំអូស់្តីគោនាំ� គោ�យឧបករណ៍៍
 wavelength 550 nm (ច្បា�ណា�: គោប�ស្តីគ្រមូបយកភាពីរបស់្តីស្តី�ណាកណាម�យ�និតិំច្បា�ង្គុំ 0.4 ចូ្បារគោធី�
ច្បាគោគ្រ��ស្តី�ណាកគោនិ�មីង្គុំគោទ្យាៀតំ គោ�យគោគ្រប�ដី� 2.5 g ជ្ឈ�និ�ស្តីឱ្យយដី� 5 g)

 » យកទិ្យានិំន័ិយណែដីលវាស់្តីណែវង្គុំបានិគោនិ��របស់្តី mM KMnO4 �ក់គោល�អ័ូកសអាប់ស្តី��ស្តី(អ័ូកស-x-) និិង្គុំ
ទិ្យានិំន័ិយស្តីគ្រមូបយកភាពីដី� �ក់គោល�អ័ូកសអូរគោ�គោនិ (អ័ូកស-y)។ ភាជ ប់ទិ្យានិំន័ិយនិ�ម�យៗនៃនិអ័ូកស
��ង្គុំពី�រ រចូ្បា�ូរបានិ�ស្តីម�ការបនាំទ ត់ំម�យ ណែដីលកាត់ំច្បា�ណ៍� ច្បាភាជ ប់��ង្គុំគោនាំ� ឬតំគ្រមឹមស្តីម�ការបនាំទ ត់ំ

ទ្យា�នាំក់ទ្យា�និង្គុំរវាង្គុំទិ្យានិំន័ិយ��ង្គុំពី�រគោនិ�។

ការ�ណ៍នាំការ�ណ៍នាំ
គោច្បាញពី�គ្រកាហីិច្បាស្តីង់ី្គុំ�រ ចូ្បារ�ណ៍នាំក��ប់ KMnO4 (mM) ណែដីលបនិសល់ទ្យា�កកំ�ង្គុំស្តី�ណាក��ង្គុំគោនាំ� 
គោគ្រកាយពី�រយៈគោពីលគោធី�អូ�កស្តី��តំកមម (ច្បា�ណា�: គោ�ស្តីនិំិ�ា និថា 1 mmol MnO4 – គ្រតំូវបានិគោគ្រប�គ្របាស់្តី គោដី�មួ�គោធី�
គោរដី�កកមមពី� Mn7+ គោ�� Mn2+ គោ�កំ�ង្គុំការគោធី�អូ�កស្តី��តំកមមកាបូនិ 0.75 mmol ឬ 9 mg គោ�យគោគ្រប�ស្តីម�ការ

ដូីច្បាខាង្គុំគោគ្រកាម:

 
គោ�យ:

 » Mo = ក��ប់ដី�បូង្គុំនៃនិ KMnO4 (33 mM)

 » M1 = ក��ប់នៃនិ KMnO4 (mM) បនាំទ ប់ពី�ការគោធី�អូ�កស្តី��តំកមម 

(�ណ៍នាំពី�ណែខ្ពសគោកាង្គុំគ្រកិតំតាមខំាតំស្តីង់ី្គុំ�រ)

C(g/kg) = 
(Mo ¯ M1) × 26 × 9

1000 × 5



  បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)       37

 » បរ�ិណ៍សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ KMnO4 ច្បា�ង្គុំគោគ្រកាយ = 26 mL

 » ទ្យាមួន់ិដី� = 5 g

�ណ៍នាំ SOC និិង្គុំកត់ំគ្រតាតំនៃមួ និិង្គុំការកគ្រមិតំថំាក់វា (សូ្តីមគោម�លតារាង្គុំទ្យា� 10) គោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំក�ណ៍ត់ំគ្រតា

ទិ្យានិំន័ិយរបស់្តី SCAMP។

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 10   ការកគ្រមិតំថំាក់កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំដី� (g/kg) តាមរគោបៀបវភិា�គោច្បាញពី�33mM នៃនិបរ�ិណ៍កាបូនិណែពីរមែង់្គុំកា
ណាតំណែដីលអាច្បាគោធី�អូ�កស្តី��តំកមម គោ�យគោគ្រប�វធិ�សាស្ត្រាស្តីគីោ�ទ្យា�វាលស្តីគ្រ�ប់វាយនិភាពីដី�គោផុសង្គុំៗ។

កគ្រមិតំកាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំដី� វាយនិភាពីដី� (គ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពីរបស់្តី SCAMP)

ដី�ខ្ពាច់្បា (S) ដី�លាយខ្ពាច់្បា (L) ដី�លាយ (L) ដី�លាយដី�ឥដីា/ដី�ឥដីា (C)

1 < 0.10 < 0.14 < 0.18 < 0.24

2 0.10–0.20 0.14–0.28 0.18–0.36 0.24–0.40

3 > 0.20 > 0.28 > 0.36 > 0.40

SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី�

 3.3.2  ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់pH ដី� ដី�

ការបាែ ន់ិគ្រប�ណ៍ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ pH ដី� (pHBC) អាច្បាទ្យាទ្យា�លបានិពី�ទិ្យានិំន័ិយដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� (0–10 cm) 
គោ�យគោគ្រប� pedotransfer function (Aitken et al. 1990) ណែដីលគោ�ទ្យា�គោនាំ� SOC �ឺ�ក��ប់ SOC Walkley–

Black មិនិគ្រតឹំមគ្រតំូវ:

pHBC (g CaCO3/kg soil.pH unit) = [0.955 × SOC% + 
0.011 × clay%] × 1.2

�ណ៍នាំ pHBC និិង្គុំកត់ំគ្រតាវាចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំក�ណ៍ត់ំគ្រតាទិ្យានិំន័ិយរបស់្តី SCAMP។

គ្របព័ីនិធគោធី�កសិ្តីកមម�គោគ្រច្បា�និ បានិបណែនិាម�តិំអាស្តី��តំគ្របណែហល 2 kmol H+/ហតំ.ឆំ្នាំ� (Moody and Aitken 

1997)។ ណែផុែកគោល�ទ្យាមួន់ិដី� 106 kg កំ�ង្គុំម�យហិកតានៃនិដី� កំ�ង្គុំជ្ឈគោគ្រ� 0–10 cm និិង្គុំកំ�ង្គុំ�ែ ស់្តី�ឌ្ឍដី� 
1.0 Mg/m3 វានឹិង្គុំគ្រតំូវច្បា�ណាយគោពីល 10, 20 និិង្គុំ 40 ឆំ្នាំ� គោដី�មួ�ឱ្យយ pH ដី� ថុយច្បា��គ្រតឹំម 1 ឯកតា ស្តីគ្រ�ប់ដី�
ណាណែដីល�និ pHBCs គោរៀង្គុំ�ំ 20, 40 និិង្គុំ 80 mmolc/kgដី�.ឯកតា pH (គោស្តីម�នឹិង្គុំតំនៃមួគោរៀង្គុំ�ំ 1, 2 និិង្គុំ 4 g 

CaCO3/kg.ឯកតា pH)។ ដូីគោច្បាំ� តំនៃមួ��ង្គុំគោនាំ� ស្តីគ្រ�ប់ pHBC �ឺវាយតំនៃមួថា�ប មធយម និិង្គុំខ្ពពស់្តី ស្តីគ្រ�ប់

គោ�លប�ណ៍ង្គុំគោគ្រប�បគោធៀប។

 3.3.3  ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ផូុស្តីី័រស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ផូុស្តីី័រ

មគោធាបាយងាយស្រាស្តីួលម�យ គោដី�មួ�វាស់្តីណែវង្គុំស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ធាតំ�ផូុស្តីី័រ (P) នៃនិដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� (0–10 cm) �ឺ

ការ�ណ៍នាំស្តីនិទស្តីសន៍ិទ្យាប់ផូុស្តីី័រ(PBI) គោច្បាញពី�ការ�ក់បណែនិាម P មីង្គុំម�យៗ ដូីច្បាពិីពីណ៌៍នាំខាង្គុំគោគ្រកាម។



38       បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) 

ការ�ណ៍នាំការ�ណ៍នាំ PBI
PBI បានិបគោង្គុំើ�តំគោ��ង្គុំគោ�យ Burkitt et al. (2002)។ វា�និទ្យា��ក់ទ្យា�ទ្យាង្គុំយាែង្គុំជិ្ឈតំស្តីំិទ្យាធ�ម�យស្តីមតំាភាពីទ្យាប់
ផូុស្តីី័រ(P)។ វធិ�សាស្ត្រាស្តីគីោនិ� គ្រតំូវបានិណែកស្តីគ្រមួលគោច្បាញពី�វធិ�សាស្ត្រាស្តី ី9I1 របស់្តី Rayment និិង្គុំ
Higginson (1992)។ ច្បា�គោពា�វធិ�សាស្ត្រាស្តីគីោនិ� ដី�គ្រតំូវគោធី�ឱ្យយ�និស្តីមតំលយ �ម�យនឹិង្គុំ 0.01 M CaCl2 ណែដីលផុទ�ក 
គោ�យបែូតាស្តីយូមឌ្ឍ�ហីូសីាតំអាស្តី��តំ (KH2PO4) ច្បា�និ�និ 100 mg P/L។ ដី� និិង្គុំសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំកំ�ង្គុំស្តី��គ្រតំភាពី
1:10 គ្រតំូវបានិគោគ្រប�គ្របាស់្តីកំ�ង្គុំវធិ�សាស្ត្រាស្តីគីោនិ� (ឧ. ដី� 2 g [បានិណែរង្គុំគោច្បាញពី�កណែង្ក្រាញ្ញជ ញគ្របគោ�ង្គុំ < 2 mm] 
�ក់លាយ�ម�យសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ 20 mL)។ បណែនិាមសារធាតំ�កួរហូមីគ្របណែហល 0.25% (v/v) គោ� 
កំ�ង្គុំសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំគោនាំ� គោដី�មួ�កាត់ំបនិាយស្តីកមមភាពីអូតិំស្តី�ខ្ព�មគ្របាណ៍ (គោគ្រប�វាគ្របណែហលគោស្តីម�នឹិង្គុំ 50 μL 

កំ�ង្គុំករណ៍� គោគ្រប�សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ 20 mL)។ លាយគោនិ� គ្រតំូវបានិគោ�គ្រ���កវាគ្រតំ�ប់កាលច្បា��គោ��ង្គុំៗ�ប់មិនិ 
�ច់្បា (14 ជ្ឈ�� កំ�ង្គុំម�យនាំទ្យា� ឬ rpm) អូស់្តីរយៈគោពីល 17 គោ�ែ ង្គុំ នាំស្តី�តំ�ណ៍ា ភាពី 25 °C។ បនាំទ ប់មក 
យកវាគោ�គ្រក��កណែញកធាតំ� គោ�យ�ែ ស្តី��និគ្រក��ក គោ�កគ្រមិតំ 3,000 rpm (ក�ួ�ង្គុំណែញកធាតំ� = 2,096 g)។ 
ក��ប់ធាតំ�ផូុស្តីី័រ (P) គោ�កំ�ង្គុំសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំរង្គុំថួាគោនិ� គ្រតំូវបានិវាស់្តីណែវង្គុំតាមវធិ�សាស្ត្រាស្តីកី�ណ៍ត់ំព៌ីណ៍របស់្តី
Murphy និិង្គុំ Riley (1962)។ គោ�យសារណែតំការបណែនិាមសារធាតំ�ផូុស្តីី័រ P កំ�ង្គុំបរ�ិណ៍គោគ្រច្បា�និ កំ�ង្គុំដី�ណាក់កាល

 
ដី�បូង្គុំ ដូីគោច្បាំ�សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំរាង្គុំថួាគោនិ� អាច្បាគ្រតំូវការរលាយវា រហូតំដីល់គោ� 100 ដីង្គុំ ស្តីគ្រ�ប់ដី�ណា 
ណែដីលមិនិស្រាស្តីូបយកសារធាតំ�ផូុស្តីី័រ P គោគ្រច្បា�និ។

បរ�ិណ៍ផូុស្តីី័រ (P) ណែដីលបានិស្រាស្តីូបយកគោ�យដី� (Ps) (�ិតំ� mg P/kg) គ្រតំូវបានិគោ��ណ៍នាំគោឃ្វី�ញថា 
�និភាពីខ្ព�ស្តី�ំរវាង្គុំបរ�ិណ៍ផូុស្តីី័រ (P) ដី�បូង្គុំ ណែដីលបានិបណែនិាម (1,000 mg P/kg ច្បា�គោពា�ស្តី��គ្រតំភាពី 
រវាង្គុំ ដី�: សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ គោស្តីម�នឹិង្គុំ 1:10) គោហ�យនឹិង្គុំបរ�ិណ៍ផូុស្តីី័រ P ណែដីលគោ�ស្តីល់គោ�កំ�ង្គុំសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ 
ល�នឹិង្គុំ (mg P/kg)។ បនាំទ ប់មក វាគ្រតំូវបានិ�ណ៍នាំគោ�យ��ណ៍ក��ប់សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំផូុស្តីី័រ P ច្បា�ង្គុំគោគ្រកាយ 
គោនិ� (c, in mg P/L) នឹិង្គុំ 10 (គោ�យសារស្តី��គ្រតំភាពី ដី�:សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ �ឺ 1:10)។

ស្តីនិទស្តីសន៍ិទ្យាប់ផូុស្តីី័រ (PBI) �ឺ�ការប�ណែលង្គុំគោច្បាញពី�ស្តីម�ការ Freundlich គោហ�យណែដីលគ្រតំូវបានិគោគ្រប�គ្របាស់្តី 
គោដី�មួ�បគោង្គុំើ�តំបានិ�ស្តីម�ការបនាំទ ត់ំម�យ ណែដីល�និទ្យា�នាំក់ទ្យា�និង្គុំ�ំរវាង្គុំផូុស្តីី័រស្តីរ�ប P ណែដីលបានិស្រាស្តីូបយក 
និិង្គុំក��ប់សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំផូុស្តីី័រស្តីរ�ប P ច្បា�ង្គុំគោគ្រកាយ (គោនាំ��ឺ�ណែខ្ពសគោកាង្គុំនៃនិការស្រាស្តីូបយកផូុស្តីី័រ P)។ 
ផូុស្តីី័រស្តីរ�ប ណែដីលដី�បានិស្រាស្តីូបយក គ្រតំូវបានិ�ណ៍នាំ តាមបរ�ិណ៍ធាតំ�ផូុស្តីី័រ (P)កំ�ង្គុំដី� ណែដីលដី�បានិស្រាស្តីូប
យករ�ច្បាគោហ�យ និិង្គុំបរ�ិណ៍ផូុស្តីី័រ P ណែដីលដី�ស្រាស្តីូបយកពី�សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ ណែដីលបានិ�ក់បណែនិាមគោ�ឱ្យយដី�។ 
កាលពី�ម�និ ផូុស្តីី័រ (P) ណែដីលបានិស្រាស្តីូបយក គ្រតំូវបានិបាែ ន់ិគ្រប�ណ៍ថា �បរ�ិណ៍ផូុស្តីី័រ (P) ច្បាគោគ្រ�� 
តាមវធិ�សាស្ត្រាស្តី ីColwell (Colwell 1963)ឬតាមវធិ�សាស្ត្រាស្តី ីOlsen (Olsen et al. 1954)។ ដូីគោច្បាំ� ផូុស្តីី័រ(P) ស្តីរ�ប 
ណែដីលបានិស្រាស្តីូបយក ស្តីគ្រ�ប់យកមកគោធី�ការ�ណ៍នាំរកស្តីនិទស្តីសន៍ិទ្យាប់ផូុស្តីី័រ (PBI) �ឺ�ផុលបូកនៃនិ 
Colwell-P ឬ Olsen-P និិង្គុំ Ps។

ស្តីនិទស្តីសន៍ិទ្យាប់ផូុស្តីី័រ (PBI) គ្រតំូវបានិ�ណ៍នាំគោ�យគោយាង្គុំគោ�តាមស្តីម�ការខាង្គុំគោគ្រកាម:

PBI+ColP = [Ps (mg P/kg) + Colwell P (mg/kg)] / c (mg P/L)0.41

PBI+OlsP = [Ps (mg P/kg) + 4.59 × Olsen P (mg/kg)] / c (mg P/L)0.41

�ណ៍នាំ PBI គោហ�យកត់ំគ្រតាវា ចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំក�ណ៍ត់ំគ្រតាទិ្យានិំន័ិយរបស់្តី SCAMP។
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 3.3.4  ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ

វធិ�ណែដីលស្តីមស្រាស្តីបប�ផុ�តំ គោដី�មួ�ក�ណ៍ត់ំរក CEC នៃនិដី�អាស្តី��តំ �ឺគ្រតំូវបូកស្តីរ�បកាច្បា�ង្គុំណែដីលអាច្បាគោ��ដូីរបានិ 
(Ca2+, Mg2+, Na+, K+) និិង្គុំកាច្បា�ង្គុំអាស្តី��តំណែដីលអាច្បាគោ��ដូីរបានិ (Al3+ + H+)។ វាគ្រតំូវបានិ�ណ៍នាំដូីច្បា
ខាង្គុំគោគ្រកាម:

 » កាច្បា�ង្គុំគោ��ដូីរ គ្រតំូវបានិគោធី�ច្បាគោគ្រ��គោច្បាញ តាមវ �ធ�សាស្ត្រាស្តីមី�យដូីច្បាខាង្គុំគោគ្រកាម:

 – 1 M NH4Cl (ស្តីគ្រមួលវាឱ្យយមក pH 7.0 បែ�ណែនិីមិនិគោធី�តាមលកខណ៍ៈទ្យាប់គោទ្យា) (វធិ�សាស្ត្រាស្តី ី15A1 គោ�កំ�ង្គុំ
 Rayment និិង្គុំ Higginson 1992)

 – 1 M អាមូញែូ មអាគោស្តីតាតំគោ�កគ្រមិតំ pH 7.0 (វធិ�សាស្ត្រាស្តី ី15D3 គោ�កំ�ង្គុំ Rayment និិង្គុំ Higginson 

1992)

 » កាច្បា�ង្គុំអាស្តី��តំណែដីលអាច្បាគោ��ដូីរបានិ គ្រតំូវបានិគោធី�ច្បាគោគ្រ��គោច្បាញគោ�យ 1 M KCl (វធិ�សាស្ត្រាស្តី ី15G1 

គោ�កំ�ង្គុំ Rayment និិង្គុំ Higginson 1992)។

ផុលបូកកាច្បា�ង្គុំណែដីលអាច្បាគោ��ដូីរបានិ និិង្គុំកាច្បា�ង្គុំអាស្តី��តំណែដីលអាច្បាគោ��ដូីរបានិ គ្រតំូវបានិគោ�គោ�ថា
គ្របសិ្តីទ្យាធភាពីស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ (ECEC) គោហ�យវា�ការវាស់្តីណែវង្គុំ CEC ដ៏ីលែម�យគោ�ឯទ្យា�វាល កំ�ង្គុំ
សាា និភាពី pH របស់្តីវា។ កត់ំគ្រតា ECEC គោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំក�ណ៍ត់ំគ្រតាទិ្យានិំន័ិយរបស់្តី SCAMP។
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 4   ការវាយតំនៃមួលកខណ៍ៈ
ស្តីមួតំីិនិិង្គុំបញ្ហាា ដី�

គោដី�មួ�ស្តីគ្រមួលឱ្យយ�និភាពីងាយស្រាស្តីួល កំ�ង្គុំការគោផុទរព័ីត៌ំ�និ អូ�ពី�លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិនិិង្គុំបញ្ហាា ដី� បង្គុំំ��ឯកសារ
ស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) បានិគោគ្រប�គ្របាស់្តីគ្របព័ីនិធក�ណ៍ត់ំស្តី�ំល់ម�យ ណែដីលផុស�គោ��ង្គុំពី�គោសុ្តីរ �
អូកសរកាត់ំឬពីយញ្ញជ និៈនិ�ម�យៗ គោដី�មួ�ពិីពីណ៌៍នាំអូ�ពី�ដី�។ លកខណ៍ៈដី�ស្តីមួតំីិដី�ដី�បូង្គុំ ណែដីលបានិគោគ្រប�គោ�កំ�ង្គុំ
ក�ណ៍ត់ំស្តី�ំល់របស់្តី SCAMP �ឺគ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពីដី� (�តំ�អូកសរធ�) នៃនិដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�និិង្គុំដី�ស្រាស្តី�ប់
គោគ្រកាម។ លកខណ៍ៈ��ង្គុំគោនិ� គ្រតំូវបានិភាជ ប់គោ�យតំ�អូកសរតូំច្បាឬអូកសរកាត់ំ គោដី�មួ��ូស្តីបញ្ហាជ ក់ពី�បញ្ហាា ដី� ណែដីល
គ្រតំូវបានិកត់ំស្តី�ំល់។ ច្បា�ណែណ៍កឯការកគ្រមិតំថំាក់វា អាច្បាគ្រតំូវបានិក�ណ៍ត់ំគោ�តាមបញ្ហាា វានិ�ម�យៗ (ឧ. 
គោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា�, er, �និគ្របា�កគ្រមិតំ) កគ្រមិតំថំាក់គោនិ� គ្រតំូវបានិ�ក់គោ�កំ�ង្គុំវង់្គុំគ្រកច្បាកបនាំទ ប់ពី�
ពាកយថាបញ្ហាា ដី� [ឧ. er (low)]។ ស្តីគ្រ�ប់គោ�លប�ណ៍ង្គុំសារគោពី�ភ័ិណ៍ឌ  បញ្ហាា ដី�គ្រតំូវបានិគោ�ច្បាង្គុំ�គ្រកុម គោគ្រកាម
ច្បា�ណ៍ង្គុំគោជ្ឈ�ង្គុំទូ្យាគោ�ថា បញ្ហាា បគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី� បញ្ហាា  pH ដី� បញ្ហាា ដី�អាស្តី��តំ បញ្ហាា កាច្បា�ង្គុំ បញ្ហាា បនិស�ធាតំ� 
ភា�លែិតំដី�ឥដីា បញ្ហាា ស្តីណាា និដី� និិង្គុំបញ្ហាា រច្បានាំស្តីមព័និធដី�។ លកខណ៍ៈវនិិិច្បា័័យណែដីលចា�បាច់្បា ស្តីគ្រ�ប់
ក�ណ៍ត់ំលកខណ៍ៈដី�និិង្គុំបញ្ហាា ដី�និ�ម�យៗ �និពិីពីណ៌៍នាំគោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំទ្យា� 11 និិង្គុំតារាង្គុំទ្យា� 12 ដីល់ តារាង្គុំ
ទ្យា�15។

ឧ�ហរណ៍៍នាំនាំស្តីី�ពី�ក�ណ៍ត់ំស្តី�ំល់របស់្តី SCAMP ស្តីគ្រ�ប់គ្របគោភិទ្យាដី�គោផុសង្គុំៗ�ំ (គ្របព័ីនិធច្បា�ណាត់ំថំាក់ដី�
របស់្តីអូង្គុំំការ FAO/UNESCO) �និដូីច្បាខាង្គុំគោគ្រកាម:

 » ដី� Ferralsols ភា�គោគ្រច្បា�និ �និភាជ ប់គោ�យពីយញ្ញជ និៈ C a i er(low)— គោនាំ��ឺ�និន័ិយថា ដី�ឥដីា ដី�ពី�ល
�តិំអាល�យម�ញែូ ម ដី�ណែដីល�និស្តីមតំាភាពីចាប់បងាខ �ង្គុំទ្យា�កធាតំ�ផូុស្តីី័រខ្ពពស់្តី ដី�ណែដីល�និគោគ្រ��ថំាក់នៃនិ
ការហូរគោគ្រចា�កគ្រមិតំ�ប។

 » ដី� Vertisols �ឺភាជ ប់គោ�យពីយញ្ញជ និៈ C v b er(low)—គោនាំ��ឺ�និន័ិយថា ដី�ឥដីា ដី� vertic ដី�ក�គោបារ ដី�ណែដីល
�និគោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា�កគ្រមិតំ�ប។

 » ដី� Fluvisol ថុម�ឬខ្ពច� ណែដីលមិនិ�និបញ្ហាា ដី� គ្រតំូវបានិភាជ ប់គោ�យពីយញ្ញជ និៈ L er(low)—គោនាំ��ឺ�និន័ិយថា ដី�
លាយ ដី�ណែដីល�និគោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា�កគ្រមិតំ�ប។

 » ដី� Acrisol ណែដីលវាយនិភាពីដី� �ដី�លាយ គោហ�យស្តីាិតំគោ�ទ្យា�តា�ង្គុំជ្ឈគ្រ�លម�យ �និព៌ីណ៍ដី���ទឹ្យាក និិង្គុំ

ស្រាស្តី�ប់ដី��ប់ណែណ៍និ គ្រតំូវបានិភាជ ប់គោ�យពីយញ្ញជ និៈ L g er(high) comp។

បញ្ហាា ដី��គោគ្រច្បា�និគោទ្យាៀតំ អាច្បា�ក់បញ្ញចូ ល គោប�ទិ្យានិំន័ិយវភិា�គោ�កគ្រមិតំទ្យា� 3 តាមវធិ� SCAMP អាច្បា�និ ច្បា�គោពា�

ទ្យា�តា�ង្គុំគោនាំ�។
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តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 11   លកខណ៍ៈស្តី�ំល់ដី� ណែដីលយកមកគោគ្រប�គ្របាស់្តី គោដី�មួ�ណែញកគោច្បាញពី��ំរវាង្គុំ លកខណ៍ៈដី� និិង្គុំបញ្ហាា
ដី�និ�ម�យៗ

លកខណ៍ៈដី�/បញ្ញា ដី� ច្បា�ណាត់ំថំាក់ លកខណ៍ៈស្តី�ំល់ដី�

គ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពី—ដី�គ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពី—ដី�

គោគ្រប�វាយនិភាពី

ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� (0–20 cm) 

ឬស្រាស្តី�ប់ដី�ភិជ�ររាស់្តី(គោ�� 
�រាក់�ង្គុំគោនិ�ក៏គោ�យ)។

S = ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�ខ្ពាច់្បា  » វាយនិភាពីវា�ដី�ខ្ពាច់្បា ឬ�ដី�ខ្ពាច់្បាលាយ ឬ�និ 

ដី�ឥដីា < 20% 

L = ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�លាយ  » វាយនិភាពីវា�ដី�លាយខ្ពាច់្បា ដី�លាយលួប់ ដី�

លាយ ឬលាយឥដីា ឬ

 » �និដី�ឥដីា 20–35%

C = ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�ឥដីា  » វាយនិភាពីវា�ដី�ឥដីា ឬដី�ឥដីាគោគ្រច្បា�និ ឬ 

 » �និដី�ឥដីា > 35% 

O = ដី�ស្តីរ �រាង្គុំំ  » �និកាបូនិសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំស្តីរ�ប C >12% គោ�

ជ្ឈគោគ្រ� 50 cm ឬគោគ្រ��ង្គុំគោនិ�

គ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពីគ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពី -  - 

ដី�ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាម៖ គោគ្រប�

គ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពីដី�គោ�

ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមណែតំបែ�គោណាះ � 

គ្របសិ្តីនិគោប�គោ�ជ្ឈគោគ្រ�ច្បាគោនួាំ� 

50 cm ពី�ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� 

�និការ�ួស់្តីបីូរវាយនិភាពី

ដី� ឬគោប�គ្របទ្យា�គោឃ្វី�ញ�និ

ស្រាស្តី�ប់ដី��ប់ណែណ៍និ។

SL = ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�ខ្ពាច់្បា គោហ�យដី�

ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមវា �ដី�លាយ

SC = ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�ខ្ពាច់្បា គោហ�យដី�

ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមវា �ដី�ឥដីា

LC = ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�លាយ គោហ�យ

ដី�ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមវា �ដី�ឥដីា

SR, LR ឬ CR = ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�ខ្ពាច់្បា 

�ដី�លាយ ឬ�ដី�ឥដីា គោហ�យដី�

ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមវា�ថុម ឬ�ស្រាស្តី�ប់ដី�

�ប់ណែណ៍និ ណែដីលរារា�ង្គុំដីល់ការចាក់

គោគ្រជ្ឈ�តំចូ្បាលរបស់្តីរ�កខ�តិំ មិនិអាច្បា

ប�ណែបកវាបានិគោ�យការភិជ�ររាស់្តីដី�

បញ្ហាា បគោនិា�ភាពីទឹ្យាកដី� g = ដី��� 

ទឹ្យាកយូរ

 » ដី��និសំាមព៌ីណ៍ mottles �និព៌ីណ៍គោ�ម ��ទឹ្យាក ឬ

ពីណ៌៍គ្របគោផុ�គោ�ជ្ឈគោគ្រ�ច្បាគោនួាំ�50 cm ពី�នៃផុទដី� ឬ

 » ដី�ណែដីលណែ�ែតំទឹ្យាកតាមធមម�តិំ ឬតាមរយៈ

ការគោស្រាសាច្បាស្រាស្តីពី > 200 នៃថុួ/ឆំ្នាំ� ឬ

 » �និច្បា�ណាត់ំថំាក់បគោនិា�ភាពីទឹ្យាកដី� class 1 (សូ្តីម

គោម�លតារាង្គុំទ្យា� 6)

g– = ដី���ទឹ្យាកមីង្គុំ�ើ ល ឬ��ទឹ្យាកតាម

រដូីវកាល

 » �និសំាមព៌ីណ៍ mottles �និពីណ៌៍ទឹ្យាកគ្រកូច្បា �និ 

ព៌ីណ៍គោលឿង្គុំ ឬ�និព៌ីណ៍គ្រកហមគោ�ជ្ឈគោគ្រ�ច្បាគោនួាំ� 

50 cm ពី�នៃផុទដី� ឬ

 » ដី�ណែ�ែតំទឹ្យាករយៈគោពីល > 60 នៃថុួ �គោគ្រច្បា�និឆំ្នាំ� ឬ

 » �និច្បា�ណាត់ំថំាក់បគោនិា�ភាពីទឹ្យាកដី� class 2 (សូ្តីម

គោម�លតារាង្គុំទ្យា� 6)



  បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)       43

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា�  11  បនិី

លកខណ៍ៈដី�/បញ្ញា ដី� ច្បា�ណាត់ំថំាក់ លកខណ៍ៈស្តី�ំល់ដី�

pH ដី� និិង្គុំ  ដី� និិង្គុំ 

បញ្ហាា ដី�អាស្តី��តំបញ្ហាា ដី�អាស្តី��តំ

a = ពី�លអាល�យម�ញែូ ម  » pHwater គោ�ទ្យា�វាលឬ pH (1:1 ទឹ្យាក) < 5.0; ឬ

 » pH (1:5 ទឹ្យាក) < 5.2 គោ�ជ្ឈគោគ្រ�ច្បាគោនួាំ� 50 cm, 

គោល�កណែលង្គុំណែតំដី�ស្តីរ �រាង្គុំំណែដីល pH វា គ្រតំូវ�និ < 4.7

a– = បញ្ហាា ដី�ពី�លអាល�យម�ញែូ ម 
ស្តីគ្រ�ប់ដី�ណា�ណែដីលងាយរង្គុំគោគ្រ��

នឹិង្គុំដី�អាស្តី��តំខួា�ង្គុំ

 » 10–60% Al �និគោ�កំ�ង្គុំដី�ជ្ឈគោគ្រ�ច្បាគោនួាំ� 50 cm 

ពី�នៃផុទដី�

ar = គោគ្រ��ថំាក់នៃនិអាស្តី��តំកមម: 

កគ្រមិតំ�ប មធយម ឬខ្ពពស់្តី គោ�យណែផុែក

គោ�គោល�តំនៃមួ pHBC (ច្បា�ណា�: pHBC គ្រតំូវ

បានិ�ណ៍នាំពី�ស្តីម�ការកំ�ង្គុំណែផុំក 3.3.2)

 » < 1 g CaCO3/kg ដី�.ឯកតាpH ដី�—គោគ្រ��ថំាក់នៃនិ

អាស្តី��តំកមមកគ្រមិតំខ្ពពស់្តី

 » 1–2 g CaCO3/kgដី�.ឯកតា pH ដី�—គោគ្រ��ថំាក់នៃនិ

អាស្តី��តំកមមកគ្រមិតំមធយម

 » 2–4 g CaCO3/kgដី�.ឯកតា pH ដី�—គោគ្រ��ថំាក់នៃនិ

អាស្តី��តំកមមកគ្រមិតំ�ប

b = �តិំក�គោបារ  » �និ CaCO3 គោ�កំ�ង្គុំកគ្រ�ស់្តីដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� 50 cm 

ពី�នៃផុទដី� (គោពីលចាក់HCl គោល�ដី� គោឃ្វី�ញ�និពី�ពី�) ឬ

 » pHwater គោ�ទ្យា�វាល = 8.0 –8.5 ឬ

 » pH(1:5 ទឹ្យាក) = 8.2

បញ្ហាា កាច្បា�ង្គុំបញ្ហាា កាច្បា�ង្គុំ e = ការរកាទ្យា�ក 

សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម�និកគ្រមិតំ�ប

 » ECEC < 4 cmolc/kgដី� គោ�យ (Ca, Mg, Na, K) + 

អាស្តី��តំ KCl ខាប់ (Al3+ + H+) គោ�កំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី�ភិជ�រ 

ឬគោ�ច្បាគោនួាំ�ដី�20 cm ពី�នៃផុទដី� ឬរាក់�ង្គុំគោនិ� ឬ

 » សូ្តីមគោម�ល តារាង្គុំទ្យា� 12 ឬ

 » CEC < 7 cmolc/kgដី�គោ�កគ្រមិតំទ្យាប់ pH 7 ឬ

 » CEC < 10 cmolc/kgដី� គោ�កគ្រមិតំទ្យាប់ pH 8.2

s = �តិំអូ�បិល  » ≥4 dS/m នៃនិក��ប់អូ�បិលរបស់្តីលាយដី�ណែដីល

ទឹ្យាកណែ�ែតំម�យ វាស់្តីគោ�ទ្យា�វាល (ECse) និិង្គុំគោ�ជ្ឈគោគ្រ�

ច្បាគោនួាំ�50 cm ពី�នៃផុទដី�។ សូ្តីមគោម�លតារាង្គុំទ្យា� 13 

ស្តីគ្រ�ប់តំនៃមួគោស្តីម��ំគោ�មនិទ�រពិីគោសាធន៍ិ EC1:5 

s– = �តិំអូ�បិលតិំច្បាតំ�ច្បា  » 2–4 dS/m ស្តីគ្រ�ប់ ECse គោ�ទ្យា�វាល គោ�ជ្ឈគោគ្រ�ដី�

ច្បាគោនួាំ�50 cm ពី�នៃផុទដី� (ច្បា�ណា�: សូ្តីមគោម�លតារាង្គុំទ្យា� 

13 ស្តីគ្រ�ប់តំនៃមួគោស្តីម��ំនឹិង្គុំ EC1:5)

n = sodic  » ECEC ស្តីគ្រ�ប់ Na-saturation ≥15% Na- គោ�ជ្ឈគោគ្រ�

ដី�ច្បាគោនួាំ�50 cm ពី�នៃផុទដី� 

n– = sodic តិំច្បាតំ�ច្បា  » ECEC ស្តីគ្រ�ប់ Na-saturation �និ 6–15% គោ�

ជ្ឈគោគ្រ�ដី�ច្បាគោនួាំ�50 cm ពី�នៃផុទដី� ឬ 

 » Emerson (1967) ច្បា�ណាត់ំថំាក់ស្តីស្តី��ភាពីដី� class 

1, 2 ឬ 3 (សូ្តីមគោម�លរបូភាពីទ្យា� 5)



44       បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) 

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា�  11  បនិី

លកខណ៍ៈដី�/បញ្ញា ដី� ច្បា�ណាត់ំថំាក់ លកខណ៍ៈស្តី�ំល់ដី�

k = K បគ្រមុង្គុំទ្យា�ក �និកគ្រមិតំ�ប  » K អាច្បាគោ��ដូីរបានិ < 0.20 cmolc /kgដី� គោ�ជ្ឈគោគ្រ�ដី�

ច្បាគោនួាំ�50 cm ពី�នៃផុទដី� ឬ

 » ការចាប់ K ឬ K saturation < 2% នៃនិ Σ (Ca, Mg, Na, K) 

គ្របសិ្តីនិគោប�  Σ< 10 cmolc /kgដី� គោ�ជ្ឈគោគ្រ�ដី�ច្បាគោនួាំ�50 cm 

ពី�នៃផុទដី� 

បញ្ហាា បនិស�ធាតំ�ភា�លែិតំបញ្ហាា បនិស�ធាតំ�ភា�លែិតំ

ដី�ឥដីាដី�ឥដីា

i = កគ្រមិតំចាប់ទ្យា�កធាតំ�ផូុស្តីី័រ (P) ខ្ពពស់្តី  » ច្បា�ណាត់ំថំាក់ ‘ខ្ពពស់្តី’ ឬ ‘ខ្ពពស់្តីណាស់្តី’ គោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំទ្យា� 14; ឬ

 » ស្រាស្តីឡាយពីណ៌៍ 7.5YR ឬគ្រកហម�ង្គុំគោនិ� និិង្គុំ�និ

រច្បានាំស្តីមព័និធដី��គ្រ�ប់តូំច្បាៗ

i– = កគ្រមិតំចាប់ទ្យា�កធាតំ�ផូុស្តីី័រ (P)

�បខួា�ង្គុំ

 » ច្បា�ណាត់ំថំាក់ “ �បខួា�ង្គុំណាស់្តី” គោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំទ្យា� 14

v = លកខណ៍ៈ vertic  » ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�រ�ញនិិង្គុំគោហ�មគោបាែ ង្គុំខួា�ង្គុំ ឬធួន់ិធួរ ឬ

 » �ដី�ឥដីា�និលកខណ៍ៈទ្យាន់ិ ស្តីែិតំខួា�ង្គុំ ឬ

 » ភា�លែិតំដី�ឥដីា > 35% និិង្គុំ ស្តី��គ្រតំភាពីរវាង្គុំ CEC និិង្គុំ 

ដី�ឥដីា [ECEC /ដី�ឥដីា (%)] > 0.8 ណែដីលគោនិ�ច្បាង្គុំែ�លបងាា ញពី�

វតំី�និនៃនិគ្របគោភិទ្យាដី�ឥដីា 2:1 

om = កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំស្តីរ�ប�ប  » កគ្រមិតំថំាក់ 1 គោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំទ្យា� 10

geric = លកខណ៍ៈស្តី�ំល់ geric  » delta pH (pHKCl – pHwater) គោស្តីម�សូ្តីនិយ ឬ�និស្តីញ្ហាា វជិ្ឈជ�និ

 » កំ�ង្គុំករណ៍�  delta pH �និស្តីញ្ហាា វជិ្ឈជ�និ គោនាំ�បញ្ហាជ ក់ថាដី�

គោនាំ��និបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�វជិ្ឈជ�និ គោ�គោល�នៃផុទបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�

មិនិអូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍ ណែដីលគោនិ�បងាា ញថា វា�និលទ្យាធភាពីតិំច្បាតំ�ច្បា

ណាស់្តី កំ�ង្គុំការចាប់យកកាច្បា�ង្គុំនាំនាំ ដូីច្បា� Ca2+, Mg2+ 

និិង្គុំ K+។ កំ�ង្គុំករណ៍�  delta pH �និតំនៃមួសូ្តីនិយ គោនាំ�បញ្ហាជ ក់

ថា ដី�មិនិ�និបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�គោទ្យា គោហ�យ CEC អាស្រាស័្តីយ

គោល�បរ�ិណ៍បនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�អូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍របស់្តីដី� (�ទូ្យាគោ�

�និកគ្រមិតំ�បណាស់្តី ច្បា�គោពា�ដី�ណែដីល�និលកខណ៍ៈ

ណែបបគោនិ�)

បញ្ហាា ស្តីណាា និដី�បញ្ហាា ស្តីណាា និដី� គ្រ�ួស្តី = កគ្រមិតំថំាក់គ្រ�ួស្តី  » 1 (ដី�លាយគ្រ�ួស្តី) គោប��និគ្រ�ួស្តី (ទ្យា�ហ� 2–75 mm) ច្បា�និ�និ

 35–60% 

 » 2 (ដី�គ្រ�ួស្តីគោគ្រច្បា�និណាស់្តី): �និលាយគ្រ�ួស្តី(ទ្យា�ហ� 2–75 mm) 

ច្បាគោនួាំ� 61-90% ;

 » 3 (ដី�គ្រ�ួស្តីស្តី�ទ្យាធ): �និលាយគ្រ�ួស្តី(ទ្យា�ហ� 2–75 mm) > 90% 

er = កគ្រមិតំថំាក់គោគ្រ��ថំាក់នៃនិការ

ហូរគោគ្រចា�

 » 1 (�ប)

 » 2 (មធយម)

 » 3 (ខ្ពពស់្តី)

 » 4 (ខ្ពពស់្តីណាស់្តី)

 » 5 (ខ្ពពស់្តីខួា�ង្គុំណាស់្តី)

 » (ស្តី�ំល់: កគ្រមិតំថំាក់គោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា�គោ�យ

ណែផុែកគោល�តារាង្គុំទ្យា� 7)
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តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា�  11  បនិី

លកខណ៍ៈដី�/បញ្ញា ដី� ច្បា�ណាត់ំថំាក់ លកខណ៍ៈស្តី�ំល់ដី�

បញ្ហាា រច្បានាំស្តីមព័និធដី�បញ្ហាា រច្បានាំស្តីមព័និធដី� hs = ស្រាស្តី�ប់ដី�រងឹ្គុំ  » Emerson (1967) ស្តីស្តី��ភាពីដី� class 1, 2 ឬ 3 (សូ្តីម

គោម�លរបូភាពីទ្យា� 5) ឬ

 » របឹង្គុំភាពីដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� រងឹ្គុំ��ខួា�ង្គុំណាស់្តី ឬ

 » សូ្តីមគោម�លតារាង្គុំទ្យា� 15

comp = ស្រាស្តី�ប់�ប់ណែណ៍និដី�  » រច្បានាំស្តីមព័និធ�បនិទ�គោស្តីី�ង្គុំៗ

 » ទ្យាប់សាើ ត់ំការដី��លូតំលាស់្តីឫស្តីរ�កខ�តិំ (ម��ណែកង្គុំ

រវាង្គុំឫស្តីនិិង្គុំគោដី�ម គោ�ស្រាស្តី�ប់ដី�ខាង្គុំគោល�ស្រាស្តី�ប់

�ប់ណែណ៍និដី�) 

 » របឹង្គុំភាពីដី��និស្តីភាពីរងឹ្គុំ��ខួា�ង្គុំណាស់្តី គោប�

គោគ្រប�បគោធៀបនឹិង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី�ខាង្គុំគោល� និិង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី�

ខាង្គុំគោគ្រកាមឬ

 » តំនៃមួរងីាស់្តី penetrometer គោក�និគោ��ង្គុំខ្ពពស់្តី�ង្គុំ

ស្រាស្តី�ប់ដី�ខាង្គុំគោល�និិង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី�ខាង្គុំគោគ្រកាម

CEC = ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ; ECEC = គ្របសិ្តីទ្យាធភាពីស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ។ ECse = ក��ប់អូ�បិលកំ�ង្គុំ
ច្បាគោគ្រ��សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំដី�ណែ�ែតំ។ pHBC ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់pH ដី�។ YR = គោលឿង្គុំ–គ្រកហម គោ�កំ�ង្គុំគ្របព័ីនិធពីណ៌៍ Munsell

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 12  ក�ណ៍ត់ំបញ្ហាា  ECEC �និកគ្រមិតំ�ប (e) ណែផុែកគោល�គ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពីដី�របស់្តី SCAMP 
និិង្គុំកគ្រមិតំថំាក់កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំដី�

កគ្រមិតំថំាក់កាច្បា�ង្គុំស្តីរ �រាង្គុំំដី�a ដី�ខ្ពាច់្បា (S) ដី�លាយ (L) ដី�ឥដីា (C)

1 e e e

2 e e –

3 e – –

ECEC = គ្របសិ្តីទ្យាធភាពីស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ; SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី�
aសូ្តីមគោម�លតារាង្គុំទ្យា� 10 ស្តីគ្រ�ប់ការកគ្រមិតំថំាក់កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំដី�

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 13   លកខណ៍ៈវនិិិច្បា័័យដី�អូ�បិលតាម ECse និិង្គុំ តំនៃមួគោស្តីម�របស់្តី EC1:5 គោ�យណែផុែកតាមបរ�ិណ៍ដី�ឥដីាដី� 
និិង្គុំគ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពីដី�របស់្តី SCAMP

ECse (dS/m) EC1:5 (dS/m) គោ�យណែផុែកគោល�%ដី�ឥដីា 

10–20 (ដី�ខ្ពាច់្បា, S) 20–40 (ដី�លាយ, L) 40–60 (ដី�ឥដីា, C) 60–80 (ដី�ឥដីា, C)

2.0 0.16 0.20 0.23 0.31

4.0 0.30 0.40 0.50 0.62

ECse = ក��ប់អូ�បិលកំ�ង្គុំច្បាគោគ្រ��សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំដី�ណែ�ែតំ។ SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី�: 
Shaw (1999)
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តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 14   ��ួតំស្តីនិទស្តីសន៍ិទ្យាប់ផូុស្តីី័រ គ្រតំូវបានិគ្របាស់្តី គោដី�មួ�គោធី�ច្បា�ណាត់ំថំាក់ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់
ផូុស្តីី័រ

ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ផូុស្តីី័រ ស្តីនិទស្តីសន៍ិទ្យាប់ផូុស្តីី័រ (PBI)

�បប�ផុ�តំ < 15

�បខួា�ង្គុំណាស់្តី 15–35

�បខួា�ង្គុំ 36–70

�ប 71–140

មធយម 141–280

ខ្ពពស់្តី 281–840

ខ្ពពស់្តីណាស់្តី > 840

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 15   ស្តីកីានិ�ពីលច្បា�គោពា�ស្រាស្តី�ប់ដី�រងឹ្គុំ (hs) គោ�យណែផុែកគោល�វាយនិភាពីដី�គោ�ទ្យា�វាល ឬ
គ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពីដី�របស់្តី SCAMP និិង្គុំ ផុលគោធៀបស្តី��គ្រតំ ECEC : ដី�ឥដីា

ផុលគោធៀបECEC/ 

ដី�ឥដីា

ដី�ខ្ពាច់្បា (S) ដី�លាយ  

ខ្ពាច់្បា(S)

ដី�លាយ (L) ដី�លាយឥដីា

ខ្ពាច់្បា (L)

ដី�ឥដីាខ្ពាច់្បា(C) ដី�ឥដីា (C)

< 0.2 – hs hs hs hs –

0.2–0.8 – hs hs hs – –

> 0.8 – – hs hs – –

SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី�។ ECEC = គ្របសិ្តីទ្យាធភាពីស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ គ្របភិពី
ឯកសារ: Mullins et al. (1990)
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 5  វបិាកនាំនាំ និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិដី�

 5.1  ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� 1 

 5.1.1  វាយនិភាពីដី�វាយនិភាពីដី�

វបិាកនាំនាំ វបិាកនាំនាំ 
តារាង្គុំទ្យា� 16 បងាា ញពី�វបិាកនាំនាំ នៃនិវាយនិភាពីដី�គោ�ទ្យា�វាល ស្តីគ្រ�ប់ដី��លូតំលាស់្តីឫស្តីរ�កខ�តិំ វបិាកនៃនិ
ក��ប់ណែណ៍និភាពីដី� និិង្គុំវបិាកនៃនិកគ្រមិតំទឹ្យាកស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំ។ តារាង្គុំទ្យា� 17 បងាា ញពី�លកខណ៍ៈរបូ និិង្គុំលកខ
ណ៍ៈអូ��គ្រដីូល�តំរបស់្តីដី� គោ�យណែផុែកគោល�ទិ្យានិំន័ិយ pedotransfer ណែដីលគ្រតំូវបានិបគោង្គុំើ�តំគោ��ង្គុំ ពី�ទិ្យានិំន័ិយគ្រ�ឹ�របស់្តី
លកខណ៍ៈដី� (Saxton et al. 1986)។ បែ�ណែនិី គោ���យាែង្គុំណាក៏គោ�យ ក៏តំនៃមួ��ង្គុំគោនិ�គ្រ�ន់ិណែតំ�ស្តីញ្ហាា ណ៍
ណែតំបែ�គោណាះ � ពី�គោគ្រពា�លកខណ៍ៈដី���ង្គុំគោនាំ� អាច្បាណែគ្របគ្របួលយាែង្គុំគោគ្រច្បា�និគោ�កំ�ង្គុំបរបិទ្យាគ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពីដី�របស់្តី
 ឯកសារSCAMP គោនិ�។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
តារាង្គុំទ្យា� 16 ច្បាង្គុំែ�លបងាា ញពី�ការអូនិ�វតំីនាំនាំ�ក់ទ្យាង្គុំនឹិង្គុំវធិ�គ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការភិជ�ររាស់្តី វធិ�គ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំសារធាតំ�
ចិ្បាញ្ញច ឹម និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការហូរគោគ្រចា�ដី� ច្បា�គោពា�ដី�ណែដីលគ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពីវា �និលកខណ៍ៈគោផុសង្គុំៗ�ំតាម

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ SCAMP ។

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 16   លកខណ៍ៈស្តី�ំល់ដី��ប់�ក់ទ្យាង្គុំនឹិង្គុំគ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពីដី� និិង្គុំវបិាកនាំនាំកំ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំវា

គ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពីដី�របស់្តី

 SCAMP

លកខណ៍ៈស្តី�ំល់ ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ

S (ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��

ដី�ខ្ពាច់្បា)

កគ្រមិតំបង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពីដី�ខ្ពពស់្តី។ កគ្រមិតំទឹ្យាកស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំ

�និកគ្រមិតំ�ប។ កូនិរ�កខ�តិំអាច្បាស្រាស្តីគោពានិគោ�យសារណែតំ

ដី�នៃនិស្រាស្តី�ប់គោល�រហ័ស្តីស្តីួ�តំ។ ភាពីរារា�ង្គុំច្បា�គោពា�ការដី��

លូតំលាស់្តីឫស្តីរ�កខ�តិំ �និកគ្រមិតំ�ប។ ស្តីមតំាភាពី

ផុំត់ំផុំង់្គុំសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមដីល់រ�កខ�តិំ�និកគ្រមិតំតិំច្បាតំ�ច្បា។

 ការបាត់ំបង់្គុំសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមគោ�យគ្រ�បចូ្បាលកំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី�

 (Leaching) �និគោល�ស្តីលប់ �ពិីគោស្តីស្តីការបាត់ំបង់្គុំ

សារធាតំ�និ�គ្រតាតំ បែូតាស្តីយូម និិង្គុំសុ្តី�ល�ីតំ។

តាម�និគោម�លដី�ណា�ណែដីល�និ

បញ្ហាា កង្គុំី�សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម។ រកា

រ�កខ�តិំ�គ្រមបដី� ឬគ្រ�បដី�គោ�យ

ស្តី�ភ រៈគោផុសង្គុំៗ គោដី�មួ�កាត់ំបនិាយ

�និិភ័ិយនៃនិស្តី�ណឹ៍កដី�តាម 

ខ្ពយល់។ បាច្បាជ្ឈ�ណែដីលងាយរលាយ 

�លកខណ៍ៈប�ណែបក ឬបាច្បាប�ណែបក។

L (ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�

លាយ)

កគ្រមិតំភាពីគ្រ�បទឹ្យាកមធយម។ កគ្រមិតំទឹ្យាកស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំ

�និកគ្រមិតំមធយម។ មិនិ�និភាពីរារា�ង្គុំដីល់ការដី��

លូតំលាស់្តីឫស្តីរ�កខ�តិំ។ភាពី�ប់ណែណ៍និដី� �និកគ្រមិតំ

មធយមគោ�ខ្ពពស់្តី។ វាយនិភាពីដី� �ដី�លាយខ្ពាច់្បា និិង្គុំ

�ដី�លាយលួប់ ណែដីលងាយទ្យាទ្យា�លរង្គុំគោគ្រ�� គោ�យការ

ហូរគោគ្រចា�ដី�តាមទឹ្យាក និិង្គុំអាច្បា�និស្រាស្តី�ប់ដី��ប់ណែណ៍និ។

ភិជ�ររាស់្តីគោ�គោពីលណា ណែដីលដី�ស្តីួ�តំ

�ង្គុំកគ្រមិតំ�ួស្តីទ�កដី�។ អូនិ�វតំី

វធិានិការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំស្តីមស្រាស្តីប

ច្បា�គោពា�ការហូរគោគ្រចា�។ រកា

�គ្រមបដី�។



48       បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) 

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 16 បនិី

គ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពីដី�របស់្តី SCAMP លកខណ៍ៈស្តី�ំល់ ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ

C (ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�ឥដីា) កគ្រមិតំភាពីគ្រ�បទឹ្យាក�ប។ បរ�ិណ៍ទឹ្យាកស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំ 

�និកគ្រមិតំពី�មធយមគោ�ខ្ពពស់្តី។ ការដី��លូតំលាស់្តីឫស្តី 

រ�កខ�តិំ �ញឹកញាប់គ្រតំូវបានិរារា�ង្គុំ។ កគ្រមិតំភាពី�ប់ 

ណែណ៍និដី� �និពី�មធយមគោ�ខ្ពពស់្តីa គោ�យការគោគ្រប�គោគ្រ�ឿង្គុំច្បាគ្រក។ 

�និភាពីរារា�ង្គុំខ្ពួ�ៗ ដីល់ភាពីគ្រ�បទឹ្យាក រហូតំដីល់បង្គុំើឱ្យយ 

ដី���ទឹ្យាកម�យរយៈ ឬគោ�ទ្យា�តា�ង្គុំដី�ជ្ឈគ្រ�លដី� ណែដីល 

ទ្យាទ្យា�លរង្គុំការហូរគោគ្រចា�គោ�យធារទឹ្យាកខ្ពពស់្តី។ ដី�ពិីបាកភិជ�រ 
រាស់្តី។ ស្តី�ំល់: គោ�គោពីលបញ្ហាា  i បងាា ញវតំី�និ (ដី�គោនាំ�

�ឺ� Ci) ដី�គោនាំ��និកគ្រមិតំ ភាពីគ្រ�បទឹ្យាកខ្ពពស់្តី គោហ�យ 

បរ�ិណ៍ទឹ្យាកស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំស្រាស្តីូប �និកគ្រមិតំ�ប។

គោដី�មួ�បងាើ រក��ប់ណែណ៍និភាពី

ដី� គ្រតំូវភិជ�ររាស់្តីដី�គោ�គោពីលណាដី�

គោនាំ�ស្តីួ�តំ�ង្គុំកគ្រមិតំ�ួស្តីទ�កដី�

 ណែតំបែ�គោណាះ �។ រកា�គ្រមបដី�។ គោប�

ដី�គោនាំ��និលកខណ៍ៈ C i គោនាំ�វា

ងាយស្រាស្តីួលភិជ�ររាស់្តី។

O (ដី�ស្តីរ �រាង្គុំំ) ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកនៃនិដី�សិ្តីបួនិិមមិតំ អាច្បាគ្រតំូវការចា�បាច់្បា

 គោហ�យការបាក់ស្រាស្តីុតំដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�នឹិង្គុំគោក�តំ�និ។ អាច្បា

�និកង្គុំី�ម�គ្រកូសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម (ទ្យាង់្គុំណែដីង្គុំ មែូល�ណែដីនិ ប័រ

 ស័្តីង្គុំើស្តី� និិង្គុំមែង់្គុំ�ំណែណ៍ស្តី)។ អាច្បា�និខ្ពនិ�ជ្ឈកមម អាសូ្តីតំ

 កគ្រមិតំខ្ពពស់្តី។

បគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី�សិ្តីបួនិិមមិតំអាច្បា

�តំគ្រមូវការ ឬគ្រតំូវគោល�ករង្គុំ��ដី�ណា�

�ជ្ឈ�រ។ បាញ់ជ្ឈ�ទឹ្យាក (foliar spray) 

គោដី�មួ�ណែកតំគ្រមូវកង្គុំី�ម�គ្រកូសារធាតំ�

ចិ្បាញ្ញច ឹម។ អាច្បាតំគ្រមូវឱ្យយ�និការគោគ្រប�ថំា�

ស្តី�ួប់គោ�ម កំ�ង្គុំកគ្រមិតំខ្ពពស់្តី។

SC (ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�ខ្ពាច់្បានិិង្គុំ

ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាម�ដី�ឥដីា), 

LC (ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�លាយ 

និិង្គុំដី�ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាម�ដី�ឥដីា), 

SR(ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�ខ្ពាច់្បា 

គោហ�យស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាម�ស្រាស្តី�ប់

ថុម), LR (ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��ដី�

លាយគោហ�យស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាម�

ស្រាស្តី�ប់ថុម) CR (ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�

�ឥដីា គោហ�យស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាម�

ស្រាស្តី�ប់ថុម)

ងាយទ្យាទ្យា�លរង្គុំឱ្យនិភាពីដី�យាែង្គុំធួន់ិធួរ គ្របសិ្តីនិគោប�ស្តី�ណឹ៍ក

ដី�បានិបនិាយនូិវជ្ឈគោគ្រ�ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� ឬគោធី�ឱ្យយសឹ្តីកដីល់

ដី�ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមណែដីលមិនិច្បាង់្គុំបានិ (ឧ. ដី� sodic)។ 

គោប�សិ្តីនិ�វា�និទ្យា�តា�ង្គុំស្តីាិតំគោ�កំ�ង្គុំស្តីណាា និដី�ណែដីល�ប 
គោនាំ�វាអាច្បា�និបញ្ហាា ដី���ទឹ្យាកម�យរយៈគោ�យសារណែតំការ

គោក�តំ�និស្រាស្តី�ប់ទឹ្យាកកំ�ង្គុំដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�។ ស្តីគ្រ�ប់ដី� SC 

គ្របព័ីនិធឫស្តីរ�កខ�តិំនឹិង្គុំគ្រតំូវបានិរារា�ង្គុំ គោ�ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�

 គោ�យសារណែតំការរ �ខានិពី�កង្គុំី�ទឹ្យាកកំ�ង្គុំរដូីវគ្របា�ង្គុំ និិង្គុំអាច្បា

�និកង្គុំី�សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម គោ�យសារណែតំឫស្តីរ�កខ�តិំដី��

លូតំលាស់្តីបានិរាក់គោពីក។

ផុីល់អាទិ្យាភាពីខ្ពពស់្តីដីល់

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការហូរគោគ្រចា�ដី� គោ�យ

គោគ្រប�វធិ�សាស្ត្រាស្តីនីាំនាំ ណែដីលបានិ

ពិីពីណ៌៍នាំគោ�កំ�ង្គុំណែផុំក 5.1.5។

a ស្តីគ្រ�ប់ព័ីត៌ំ�និបណែនិាមស្តីី�ពី�ក��ប់ណែណ៍និភាពីដី� សូ្តីមគោម�ល McGarry (1993)

តារាង្គុំទ្យា� តារាង្គុំទ្យា� 17   ស្តីញ្ហាា ណ៍តំនៃមួស្តី�ខាន់ិៗខ្ពួ�ៗស្តីគ្រ�ប់លកខណ៍ៈរបូ និិង្គុំលកខណ៍ៈអូ��គ្រដីូល�តំដី� 
ណែដីល�និវាយនិភាពីខ្ព�ស្តីៗ�ំ

វាយនិភាពីដី� (គ្របគោភិទ្យា

វាយនិភាពី SCAMP ណែដីល

�និន័ិយគោស្តីម��ំ)

ស្តី�គោណ៍� មគ្រតឹំម

ស្តីមតំាភាពីដី� 

(cm3ទឹ្យាក/ cm3ដី�)

�ែ ស់្តី�ឌ្ឍដី� 

(Mg/m3)

ភាពីណែ�ែតំទឹ្យាក

គោពីញគោលញ 

(cm3ទឹ្យាក/ cm3ដី�)

ស្តីមតំាភាពីណែ�ែតំអូ��គ្រដីូល�តំដី�

(មម/គោ�ែ ង្គុំ)

កគ្រមិតំទឹ្យាកស្តីគ្រ�ប់

រ�កខ�តិំស្រាស្តីូប 

(cm3ទឹ្យាក/ cm3ដី�)

ដី�ខ្ពាច់្បា (S) 0.12 1.72 0.35 8.84 0.07

ដី�លាយខ្ពាច់្បា (L) 0.21 1.50 0.43 1.33 0.10

ដី�លាយ(L) 0.26 1.41 0.47 0.87 0.14

ដី�លាយលួប់ (L) 0.29 1.41 0.47 1.87 0.18

ដី�លាយ ឥដីា (L) 0.33 1.31 0.51 0.27 0.14

ដី�ឥដីា (C) 0.44 1.23 0.54 0.16 0.13

SCAMP បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� គ្របភិពី: Saxton et al. (1986)
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 5.1.2  ពីណ៌៍ដី�ពីណ៌៍ដី�

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
ពីណ៌៍ដី�អាច្បាគោគ្រប�គ្របាស់្តី គោដី�មួ�គោធី�ការស្តីនិំិ�ា និពី�បរ�ិណ៍សារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំដី� បរ�ិណ៍និិង្គុំសាា និភាពី
អូ�កស្តី��តំកមមនៃនិណែដីកអូ�កស្តី��តំកំ�ង្គុំដី� និិង្គុំភាពី�និខ្ពយល់របស់្តីដី� ណែដីល��ង្គុំអូស់្តីគោនិ�បងាា ញពី�វបិាកនាំនាំ
នៃនិការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (តារាង្គុំទ្យា� 18)។ �ឧ�ហរណ៍៍ដី�ខ្ពាច់្បា ណែដីលគ្រតំូវបានិបងាា ញគោ�យព៌ីណ៍ស្តី វា�និ
លកខណ៍ៈស្តី�ំល់ថា �និស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ�ប (CEC) គោហ�យអាច្បាស្តីនិំិ�ា និបានិថា វា�ដី��ម និ

ជ្ឈ��តិំពី�ក�គោណ៍� តំ អាច្បា�និការហូរគោគ្រចា�និ�គ្រតាតំ បែូតាស្តីយូម (K) និិង្គុំសុ្តី�ល�ីតំ (តារាង្គុំទ្យា� 18)

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា�  18  លកខណ៍ៈស្តី�ំល់ដី� ណែដីល�ក់ទ្យាង្គុំនឹិង្គុំពីណ៌៍ដី� និិង្គុំវបិាកនាំនាំនៃនិការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំវា

ពីណ៌៍ដី� គ្របគោភិទ្យាដី� និិង្គុំលកខណ៍ៈស្តី�ំល់ដី� វបិាកនាំនាំ

គោ�ម ដី� Peat/ដី�ណែដីល�និសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំ

ខ្ពពស់្តី

ដី�ខ្ពសត់ំអូ�កស្តី��ណែស្តីនិ។ �និបញ្ហាា បគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី� 

។ �និpH ដី� �ប។ �និ�និិភ័ិយនៃនិការបាត់ំបង់្គុំ 

ធាតំ�អាសូ្តីតំ តាមគោដីនិ�គ្រតាតំកមម (denitrification) 

កគ្រមិតំខ្ពពស់្តី។

ដី� Vertisols ដី�ណែដីលអាច្បាគោគ្រប�គ្របាស់្តីបានិ។ �និ បញ្ហាា ភិជ�ររាស់្តីដី�។ 
�និកង្គុំី�ស័្តីង្គុំើស្តី� Zn។

ដី�គោក�តំគោច្បាញពី�ថុមក�គោបារគោគ្រកាមលកខខ្ពណ៍ឌ

គោរដី�កកមម

�និកង្គុំី�សារធាតំ� P, Fe, Zn។

�និបញ្ហាា បគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី�

ពីណ៌៍ស្តី/គោស្តីកួ/សួា�ង្គុំ ដី�ខ្ពាច់្បា �និកង្គុំី�សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម។ �និការហូរគោគ្រចា��តិំ 

និ�គ្រតាតំ បែូតាស្តីយូម សុ្តី�ល�ីតំ ចូ្បាលកំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី�។
 

�និកគ្រមិតំទឹ្យាកស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំស្រាស្តីូប�ប។

ព៌ីណ៍គ្រកហម ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក នៃនិដី��និកគ្រមិតំលែ និិង្គុំ

�និបរ�ិណ៍�តិំណែដីកអូ�កស្តី��តំគោគ្រច្បា�និ

ការចាប់ទ្យា�កធាតំ� P �និកគ្រមិតំខ្ពពស់្តី។ អាច្បា�និ 

បញ្ហាា ពី�ល Al (និិង្គុំ Mn?)។ �និកគ្រមិតំទឹ្យាកស្តីគ្រ�ប់ 

រ�កខ�តិំស្រាស្តីូប�ប។

ព៌ីណ៍គោលឿង្គុំ/ពីណ៌៍គោលឿង្គុំ

គោតំាតំ

ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកនៃនិដី��និកគ្រមិតំ

គោ�ច្បាគោនួាំ�មិនិលែនិិង្គុំលែមធយម គោហ�យដី�

�និបរ�ិណ៍�តិំណែដីកអូ�កស្តី��តំខ្ពពស់្តី

ការចាប់បងាខ �ង្គុំទ្យា�កធាតំ� P �និកគ្រមិតំមធយម។ អាច្បា 

គោក�តំ�និការពី�លធាតំ� Mn។ កគ្រមិតំឬបរ�ិណ៍ទឹ្យាក 

ស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំ �ឺ�ប។ �និស្រាស្តី�ប់�ប់ណែណ៍និ 

ដី�។

គោតំាតំ សារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំដី��និកគ្រមិតំមធយម និិង្គុំ

�និណែដីកអូ�កស្តី��តំម�យច្បា�និ�និ

ការចាប់ទ្យា�កធាតំ� P �និកគ្រមិតំមធយម។ កគ្រមិតំ 

ទឹ្យាកស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំស្រាស្តីូបស្តីាិតំកំ�ង្គុំច្បាគោនួាំ��បគោ� 
មធយម។

ព៌ីណ៍ដី���ទឹ្យាក/គ្របគោផុ�/ 

គ្របគោផុ�គោខ្ពៀវ

ដី�គោស្តីទ�រណែតំ��ទឹ្យាក�អូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍។ ដី��ម និអូ�ក

ស្តី��ណែស្តីនិ (គោរដី�កកមម)

�និបញ្ហាា ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកនៃនិដី�។ �និ�និិភ័ិយខ្ពពស់្តី 

ច្បា�គោពា�ការបាត់ំបង់្គុំ N តាមរ �ហ�តំខ្ពយល់។ �និបញ្ហាា

ធួន់ិធួរ ច្បា�គោពា�ការប�ភាយគោមតានិ គោ�កំ�ង្គុំបរយិាកាស្តី។

សំាមពីណ៌៍ mottles �ដី���ទឹ្យាកមីង្គុំ�ើ ល។ �

ដី�ណែដីល�ម និអូ�កស្តី��ណែស្តីនិមីង្គុំ�ើ ល 

(គោរដី�កកមម)

�និបញ្ហាា បគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី�មីង្គុំ�ើ ល។ �និ 

�និិភ័ិយច្បា�គោពា�ការប�ភាយ N តាមរយៈគោដី 

និ�គ្រតាតំកមម គោ�គោពីលណាដី�គោនាំ���ទឹ្យាក។ �និ 

បញ្ហាា ធួន់ិធួរច្បា�គោពា�ការប�ភាយគោមតានិចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំ 
បរយិាកាស្តី។



50       បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) 

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
វបិាកនាំនាំណែដីល�ប់�ក់ទ្យាង្គុំនឹិង្គុំពីណ៌៍ដី� (តារាង្គុំទ្យា� 18) រ�ម�និ:

 » �និបញ្ហាា ច្បា�គោពា�ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកនៃនិដី�

 » �និ�និិភ័ិយខ្ពពស់្តីច្បា�គោពា�គោដីនិ�គ្រតំតាកមម

 » ការហូរគោគ្រចា�សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមចូ្បាលកំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី�

 » �និបរ�ិណ៍ទឹ្យាកស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំស្រាស្តីូប�ប។

ជ្ឈគោគ្រម�ស្តីការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំនាំនាំ ស្តីគ្រ�ប់គោធី�អូបួបរ�ផុលបែ�ពាល់នាំនាំ ណែដីលបង្គុំើគោ��ង្គុំគោ�យបញ្ហាា
��ង្គុំគោនាំ� គោល�ផុលិតំភាពី រ�ម�និ(�បនិីបនាំទ ប់):

 » គោធី�ការគោល�កពូីនិរង្គុំដី�ណា� និិង្គុំការគោរៀបច្បា�បណីាញគ្របឡាយនាំនាំ គោដី�មួ�គោធី�ការបគោនិា�ទឹ្យាករបស់្តីដី�
 ណែដីលគោល�ស្តីច្បា�ណ៍� �

 » ណែកលមែការគោធី�បគោនិា�ទឹ្យាកនៃនិដី� គោ�យការគោល�កពូីនិរង្គុំដី�ណា� និិង្គុំបាច្បាជ្ឈ�អាសូ្តីតំ (N) �ច្បា�ណែណ៍កៗ
គោដី�មួ�កាត់ំបនិាយក��ប់និ�គ្រតាតំកំ�ង្គុំដី�

 » បាច្បាប�ណែបកជ្ឈ�អាសូ្តីតំ និិង្គុំបគោង្គុំើ�និ CEC ដី� តាមរយៈការបង្គុំើប់កាកស្តី�ណ៍ល់ដី�ណា�នាំនាំ ចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំដី� 
និិង្គុំការ��រង្គុំីិលជ្ឈ��រវាង្គុំដី�ណា� និិង្គុំជ្ឈ�ស្រាស្តីស់្តី

 » បគោង្គុំើ�និបរ�ិណ៍ទឹ្យាកកំ�ង្គុំដី�ស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំ គោ�យការបង្គុំើប់កាកស្តី�ណ៍ល់ដី�ណា�នាំនាំ ចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំដី� 
និិង្គុំការ��រង្គុំីិលជ្ឈ��នៃនិរវាង្គុំដី�ណា� និិង្គុំជ្ឈ�ស្រាស្តីស់្តី

 5.1.3  រច្បានាំស្តីមព័និធដី� និិង្គុំរបឹង្គុំភាពីដី�រច្បានាំស្តីមព័និធដី� និិង្គុំរបឹង្គុំភាពីដី�

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
របូរាង្គុំនិិង្គុំរគោបៀបផុំ��នៃនិណែផុនិដី��ដី� (aggregate) និិង្គុំភាពី�ប់ណែណ៍និដី� និិង្គុំភាពីស្តីែិតំនៃនិដី� �និឥទ្យាធិពីលយាែង្គុំ
ខួា�ង្គុំគោល�ល�ហូរទឹ្យាករបស់្តីដី� (ធារទឹ្យាក ឬភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក) �និឥទ្យាធិពីលគោល�ភាពីងាយស្រាស្តីួលនៃនិការចាក់ឫស្តី
រ�កខ�តិំគោ�កំ�ង្គុំដី� គោល�ជ្ឈគោគ្រ�ចាក់ឫស្តី និិង្គុំគោល�ការដី��លូតំលាស់្តីកូនិរ�កខ�តិំ។ តារាង្គុំទ្យា� 19 និិង្គុំ 20 បងាា ញ
ពី�គោស្តីច្បាកី�ស្តីនិំិ�ា និនាំនាំ ណែដីល�ក់ទ្យាង្គុំនឹិង្គុំរច្បានាំស្តីមព័និធដី� និិង្គុំរបឹង្គុំភាពីដី�។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
ជ្ឈគោគ្រម�ស្តីនៃនិការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំនាំនាំ ស្តីគ្រ�ប់ការគោ��ស្រាសាយបញ្ហាា ដី� ណែដីលបង្គុំើគោ��ង្គុំគោ�យរច្បានាំស្តីមព័និធដី� �និ
បងាា ញគោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំទ្យា� 19។ វបិាកច្បាមួង្គុំៗ ស្តីគ្រ�ប់ដី�ណែដីលកគ្រមិតំរបឹង្គុំភាពីវាខ្ពពស់្តី ឬខ្ពពស់្តី�អូតិំបរ�
គោនាំ� �ឺការរារា�ង្គុំល�ហូរទឹ្យាក និិង្គុំការលូតំលាស់្តីឫស្តីរ�កខ�តិំ។ ជ្ឈគោគ្រម�ស្តីនៃនិការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំស្តីមស្រាស្តីបស្តីគ្រ�ប់
ដី�គោនាំ� �និដូីច្បា�ការ��ដី�ណា�ឆួ្នាំស់្តីណា ណែដីល�និក�ួ�ង្គុំចាក់ឫស្តីខួា�ង្គុំ ដូីច្បា�និបងាា ញគោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំ

ទ្យា� 20។



  បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)       51

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 19   វបិាកនាំនាំនិិង្គុំជ្ឈគោគ្រម�ស្តីនៃនិការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ��ង្គុំឡាយ ណែដីលពាក់ព័ីនិធនឹិង្គុំរច្បានាំស្តីមព័និធដី�

រច្បានាំស្តីមព័និធដី� វបិាកនាំនាំ ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ

ពី�កគ្រមិតំមធយមដីល់ខួា�ង្គុំនិិង្គុំមែដីា 

(អូង្គុំើត់ំផុចិតំ < 20 mm) របូរាង្គុំ�ដី�ដី��តូំច្បាៗ 

ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកលែ និិង្គុំ

�និខ្ពយល់លែ

 » គោគ្រប�ការភិជ�ររាស់្តីកំ�ង្គុំកគ្រមិតំអូបួបរ� និិង្គុំ គ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ

ច្បារាច្បារណ៍៍គោគ្រ��ង្គុំច្បាគ្រកឱ្យយបានិលែ

�ដី��ដី�ធ�ៗ (អូង្គុំើត់ំផុចិតំ > 20 mm), របូរាង្គុំ

��ូប �គ្រពី�ស្តី �ស្តីស្តីរ

ពិីបាកបគោនិា�ទឹ្យាក និិង្គុំ

មិនិសូ្តីវ�និ

ខ្ពយល់

 » ��ដី�ណា�ឆួ្នាំស់្តី (រ�ម�និគោធី��វាលគោ�ម ច្បា�ណ៍� ស្តីតំី)

គោ�យគោ�ម �និឫស្តីរងឹ្គុំ�� គោដី�មួ�អាច្បាចាក់ចូ្បាលគោ�

កំ�ង្គុំដី� និិង្គុំបគោង្គុំើ�តំបានិរនិធដី�ធ�ៗនិិង្គុំគោធី�ឱ្យយដី�ស្តីួ�តំ

 » គោគ្រប� (gypsum) �ំង្គុំសិ្តីលាឬក�គោបារ គោប�រច្បានាំស្តីមព័និធដី�

ណែដីលមិនិលែគោនាំ� �ប់ពាក់ព័ីនិធនឹិង្គុំដី� sodic 

 » គោគ្រប�ការភិជ�ររាស់្តីគោ�យ�ើូតំ ឬ�ូតំប�ណែបកដី�

រច្បានាំស្តីមព័និធ�ដី�ដី���ទ �ង្គុំៗ គោ�កំ�ង្គុំដី�

លាយឥដីា និិង្គុំដី�ឥដីា

ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកមិនិលែ 

និិង្គុំ មិនិសូ្តីវ�និខ្ពយល់

 » គ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំវា ដូីច្បាការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� ណែដីល�និ

រច្បានាំស្តីមព័និធដី��ដី�ដី��ៗ �បួ�ក �គ្រពី�ស្តី 
ឬ�ស្តីស្តីរ ណែដីរ

រច្បានាំស្តីមព័និធ�ដី�ដី����ទ �ង្គុំៗគោ�កំ�ង្គុំដី�

លាយឥដីា និិង្គុំដី�ឥដីា ណែដីល�និរនិធដី�ធ�ៗ 

អាច្បាគោម�លគោឃ្វី�ញនឹិង្គុំណែភិំកទ្យាគោទ្យា � គោគ្រច្បា�និ

�និភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកលែ 

និិង្គុំ �និខ្ពយល់គោគ្រច្បា�និ

 » ភិជ�ររាស់្តីកំ�ង្គុំកគ្រមិតំអូបួបរ�និិង្គុំ គ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំច្បារាច្បារណ៍៍

គោគ្រ�ឿង្គុំច្បាគ្រកឱ្យយបានិលែ

រច្បានាំស្តីមព័និធ�ដី�ដី���ទ �ង្គុំធ�ៗ គោ�កំ�ង្គុំ

ដី�ខ្ពាច់្បានិិង្គុំដី�លាយ

�និភាពីបគោនិា�

ទឹ្យាកលែ

 » ភិជ�ររាស់្តីកំ�ង្គុំកគ្រមិតំអូបួបរ�និិង្គុំ គ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំច្បារាច្បារណ៍៍

គោគ្រ�ឿង្គុំច្បាគ្រកឱ្យយបានិលែ

រច្បានាំស្តីមព័និធ�ដី��ដី�គោ�លៗ ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកលែ

 បែ�ណែនិីរង្គុំការហូរគោគ្រចា�

កគ្រមិតំខ្ពពស់្តី

 » បគោង្គុំើ�និសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំដី�គោ�យបង្គុំើប់កាកស្តី�ណ៍ល់

ដី�ណា�ចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំដី� និិង្គុំ��ជ្ឈ�ស្រាស្តីស់្តី

 » គោធី��គ្រមបដី�

រច្បានាំស្តីមព័និធ�បនិទ�គោស្តីី�ង្គុំៗ �ដី�ណែដីល�ប់ណែណ៍និ  » ��ដី�ណា�ឆួ្នាំស់្តី (ឆួ្នាំស់្តី�ម�យវាលគោ�ម ច្បា�ណ៍� ស្តីតំី) 

ណែដីល�និឫស្តីរងឹ្គុំ��លែ គោហ�យអាច្បាចាក់ចូ្បាលគោគ្រ�

គោ�កំ�ង្គុំដី� គោដី�មួ�ស្តីមួ�តំដី� និិង្គុំបគោង្គុំើ�តំ�ែ គ្រកូរនិធដី�ឱ្យយ

បានិគោគ្រច្បា�និ 

 » បាច្បា (gypsum) �ំង្គុំសិ្តីលាឬក�គោបារ គោប�រច្បានាំស្តីមព័និធ

ដី�គោនាំ� �ប់ពាក់ព័ីនិធនឹិង្គុំដី� sodic 

 » គោគ្រប�ការភិជ�ររាស់្តី គោ�យ�ើូតំ ឬ�ូតំប�ណែបកដី�

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 20  ការពិីពីណ៌៍នាំអូ�ពី�របឹង្គុំភាពីដី�គោស្តី�ម និិង្គុំវបិាកនាំនាំរបស់្តីវាស្តីគ្រ�ប់ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ

របឹង្គុំភាពីដី� ការពិីពីណ៌៍នាំ វបិាក

ផុ�យ, គោខ្ពាយ រច្បានាំស្តីមព័និែដី��បួ�ក (គ្របណែវង្គុំ 25–30 mm) ណែបក

�ដី��តូំច្បាៗ គោគ្រកាមការគោគ្រប�ក�ួ�ង្គុំតិំច្បាតំ�ច្បា រវាង្គុំ

គោមនៃដីនិិង្គុំច្បាង្គុំែ�លនៃដី (0–20 ញែូ តំ�និ)

 » �ម និការរារា�ង្គុំច្បា�គោពា�ការដី��លូតំលាស់្តីឫស្តី

រ�កខ�តិំគោទ្យា

 » �និការរារា�ង្គុំកគ្រមិតំតិំច្បាតំ�ច្បាច្បា�គោពា�ល�ហូរទឹ្យាក

រងឹ្គុំលមម រច្បានាំស្តីមព័និែដី��ដី��ៗ ងាយណែបក�ដី��តូំច្បាៗ 

គោគ្រកាមការគោគ្រប�ក�ួ�ង្គុំពី�មធយម គោ�ខួា�ង្គុំ

 (20–80 ញែូ តំ�និ)

 » គោពីលខ្ពួ�អាច្បារារា�ង្គុំដីល់ល�ហូរទឹ្យាក។ ជ្ឈ�យគោធី�ឱ្យយដី�

គោនាំ� �ដី���ទឹ្យាកតាមរដូីវ

រងឹ្គុំខួា�ង្គុំរហូតំដីល់រងឹ្គុំ

ខួា�ង្គុំណាស់្តី

រច្បានាំស្តីមព័និធដី��បួ�ក ណែដីលមិនិអាច្បាណែបក�ដី��

តូំច្បាៗ បានិ(80–800 ញែូ វតំ�និ)

 » រារា�ង្គុំដីល់ការដី��លូតំលាស់្តីឫស្តីរ�កខ�តិំ

 » អាច្បារារា�ង្គុំដីល់ល�ហូរទឹ្យាក

គ្របភិពីឯកសារ: Fitzpatrick et al. (1999)
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 5.1.4   ភាពីគ្រ�បទឹ្យាក និិង្គុំភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកភាពីគ្រ�បទឹ្យាក និិង្គុំភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ភាពីគ្រ�បទឹ្យាក និិង្គុំភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកនៃនិដី� តាមណែបប��ណ៍ភាពី អាច្បាស្តី�គោយា�បញ្ញចូ ល�ំ គោដី�មួ�
ក�ណ៍ត់ំរកពី�ល�ហូរទឹ្យាកគោភិួ�ង្គុំ ឬទឹ្យាកគោស្រាសាច្បាស្រាស្តីពី គោ�គោពីលណែដីលវាបែ��ទ ល់នឹិង្គុំនៃផុទដី�។ របូភាពីទ្យា� 6 បងាា ញ
ពី�បញ្ហាា វា គោ�យណែផុែកគោល�ជ្ឈគោគ្រម�ស្តីអូំកជ្ឈ�នាំញ និិង្គុំតារាង្គុំទ្យា� 21 បងាា ញភាពីខ្ព�ស្តី�ំ រវាង្គុំល�ហូរទឹ្យាកច្បាមួង្គុំៗ 

នឹិង្គុំច្បា�ណាត់ំថំាក់នាំនាំនៃនិភាពីគ្រ�បទឹ្យាក និិង្គុំភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកនៃនិដី�។

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 21  ល�ហូរទឹ្យាកច្បាមួង្គុំៗ ណែដីលពាក់ព័ីនិធនឹិង្គុំច្បា�ណាត់ំថំាក់គោផុសង្គុំៗ�ំ នៃនិ ភាពីគ្រ�បទឹ្យាកនិិង្គុំភាពីបគោនិា�
ទឹ្យាកនៃនិដី�

ច្បា�ណាត់ំថំាក់
ភាពីគ្រ�បទឹ្យាកដី�

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក

1 2 3 4 5 6

1 R/P R/P R/P R/P R/P D + R/P

2 R/P R/P R/P D + R/P D + R/P D + R/P

3 R/P R/P R/P D + R/P D D

4 R/P R/P D + R/P D + R/P D D

D = ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក; R/P = ធារទឹ្យាក ឬដីក់ទឹ្យាក អាស្រាស័្តីយគោល�ជ្ឈគ្រ�ល

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
បញ្ហាា ល�ហូរផុួូវទឹ្យាកច្បាមួង្គុំៗ �ឺ:

 » ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក (ច្បា�ណាត់ំថំាក់ភាពីគ្រ�បទឹ្យាកគោលខ្ព 4, ច្បា�ណាត់ំថំាក់ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកគោលខ្ព 5–6)
បញ្ហាជ ក់ថា—ដី�អាច្បាបាត់ំបង់្គុំសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម ដូីច្បា�និ�គ្រតាតំ-N គោ�យការហូរគោគ្រចា�ចូ្បាលកំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី�
 ណែដីលពីគោនិួឿនិដីល់ការគោក�តំគោ��ង្គុំនូិវភាពីអាស្តី��តំរបស់្តីដី� និិង្គុំការប�ពី�លទឹ្យាកគោគ្រកាមដី�។ គោប� ECEC 
�និកគ្រមិតំ�ប (បញ្ហាា ដី� e) គោនាំ� K ក៏អាច្បាហូរគោគ្រចា�តាមទិ្យាស្តីឈរបានិណែដីរ។

 » ធារទឹ្យាក (ច្បា�ណាត់ំថំាក់ភាពីគ្រ�បទឹ្យាកគោលខ្ព 1–4, ច្បា�ណាត់ំថំាក់ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក គោលខ្ព 1–2) គ្របាប់ថា—
ដី�អាច្បាងាយទ្យាទ្យា�លរង្គុំនូិវការហូរគោគ្រចា�។ ក�ណ៍កដី�គោ�ទ្យា�តា�ង្គុំគោផុសង្គុំ ណែដីលបណីាលមកពី�ការខូ្ពច្បាខាតំ
គោហ�ា រច្បានាំស្តីមព័និធ (ក�ណ៍កដី�លួប់តាមប�ពីង់្គុំបង្គុំាូរទឹ្យា ឬគ្របឡាយតាមដីង្គុំផុួូវ និិង្គុំតាមកណែនិួង្គុំស្តីី�កទឹ្យាក)

 និិង្គុំ ប��ួញ��ណ៍ភាពីទឹ្យាកគោល�ដី�។

 » ការលិច្បាទឹ្យាក (ច្បា�ណាត់ំថំាក់ភាពីគ្រ�បទឹ្យាក គោលខ្ព 1–4, ច្បា�ណាត់ំថំាក់ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកគោលខ្ព 1–2)—ដី�
�និស្តីកីានិ�ពីលខ្ពពស់្តី ស្តីគ្រ�ប់គោធី�គោដីនិ�គ្រតាតំកមម គ្របសិ្តីនិគោប�កគ្រមិតំកាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំដី� (SOC) �និពី�
មធយមគោ�ខ្ពពស់្តី និិង្គុំ�និវតំី�និនិ�គ្រតាតំ។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក:   គោដី�ម�ួកាត់ំបនិាយ�និិភ័ិយនៃនិការហូរគោគ្រចា�សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមចូ្បាលកំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី� 

ចូ្បារបាច្បាប�ណែបកជ្ឈ� N និិង្គុំ K គោ�តាមតំគ្រមូវការដី�ណា�។

ធារទឹ្យាក:    គោដី�មួ�កាត់ំបនិាយការហូរគោគ្រចា�ដី� គោ�តាមទ្យា�កណែនិួង្គុំណា ណែដីលធារទឹ្យាក�ឺ�គ្របភាពី
ច្បាមួង្គុំនៃនិការហូរគោគ្រចា�គោនាំ� ចូ្បារអូនិ�វតំីការអូភិិរកសដី�នាំនាំ ណែដីលស្តីមស្រាស្តីបគោ�នឹិង្គុំ
ជ្ឈគ្រ�លដី�គោនាំ�។ រកា�គ្រមបដី� គោ�យរកាកាកស្តី�ណ៍ល់ដី�ណា� ការ��ដី�ណា�

�គ្រមបដី� ឬគ្រ�បដី�គោ�យ mulching។
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ការលិច្បាទឹ្យាក:   គោដី�មួ�គោធី�អូបួបរ��និិភ័ិយនៃនិគោដីនិ�គ្រតាតំកមម គ្រតំូវគោល�កពូីនិរង្គុំ��ដី�ណា� គោដី�មួ�ណែកលមែនូិវ
ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកនៃនិដី� គោ�ទ្យា�តំ�បន់ិឫស្តីរ�កខ�តិំ និិង្គុំបាច្បាប�ណែបកជ្ឈ�អាសូ្តីតំ N គោដី�មួ�កាត់ំបនិាយ

ក��ប់និ�គ្រតាតំគោ�កំ�ង្គុំដី�។

 5.1.5  គោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា�គោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា�

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
គោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា� �ឺ�ិតំតា�ង្គុំពី��និិភ័ិយនៃនិការបាត់ំបង់្គុំដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� តាមរយៈការហូរគោគ្រចា�។ 
គោគ្រ��ថំាក់គោនិ� �ឺណែផុែកគោល�ជ្ឈគ្រ�ល និិង្គុំការហូរគោគ្រចា� ណែដីលបានិស្តីគោង្គុំើតំគោឃ្វី�ញ (សូ្តីមគោម�លតារាង្គុំទ្យា� 7) 
គោហ�យ�និច្បា�ណាត់ំថំាក់តាមល��ប់ពី� 1 (គោខ្ពាយ) ដីល់ 5 (ខ្ពពស់្តីប�ផុ�តំ)។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » គោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា� 1: មិនិតំគ្រមូវឱ្យយ�និការអូនិ�វតំីការអូភិិរកសដី�ពិីគោស្តីស្តីគោទ្យា។

 » គោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា� 2: ការពារនៃផុទដី�គោ�យការរកាទ្យា�ក�ល់ជ្ឈង្ក្រាញ្ហាជ �ង្គុំ។ គោធី�អូបួបរ�
ការភិជ�ររាស់្តី និិង្គុំ��ដី�ណា��ជ្ឈ�រកាត់ំណែកង្គុំនឹិង្គុំទិ្យាស្តីជ្ឈគ្រ�ល។ ការអូនិ�វតំី��ង្គុំគោនិ�ជ្ឈ�យកាត់ំបនិាយក�ួ�ង្គុំ
ទឹ្យាក ណែដីលបណីាលឱ្យយ�និស្តី�ណឹ៍កដី� តាមរយៈការកាត់ំបនិាយគោលួឿនិធារទឹ្យាក។

 » គោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា� 3: ការពារនៃផុទដី� គោ�យការរកាទ្យា�ក�ល់ជ្ឈង្ក្រាញ្ហាជ �ង្គុំ។ គោធី�អូបួបរ�
ការភិជ�ររាស់្តី និិង្គុំការ��ដី�ណា��ជ្ឈ�រកាត់ំណែកង្គុំនឹិង្គុំទិ្យាស្តីជ្ឈគ្រ�ល។ សាង្គុំស្តីង់្គុំរច្បានាំស្តីមព័និធអូភិិរកសដី�
 ដូីច្បា�រនាំ�ង្គុំទ្យាប់ដី�នាំនាំ �និដូីច្បា�ទ្យា�និប់ឬភិួ� ឬ�របង្គុំគោដី�មគោឈ�ឬរបង្គុំរ�កខ�តិំ គោ�យ��វាកាត់ំណែកង្គុំ
នឹិង្គុំទិ្យាស្តីជ្ឈគ្រ�ល

 » គោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា� 4: គោប�សិ្តីនិដី�ណែដីល�និភាពីគោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា�ណែបបគោនិ� គ្រតំូវបានិ
��ដី�� គោនាំ�ការ��ដី��វាលគោ�ម ច្បា�ណ៍� ស្តីតំី គ្រតំូវណែតំ�ណែផុំកច្បាមួង្គុំម�យនៃនិគ្របព័ីនិធ��ដី��គោល�ដី�គោនិ� គោដី�មួ�
កាត់ំបនិាយការបាត់ំបង់្គុំដី�។

 » គោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា� 5: ដី�គោនិ�មិនិ��រគ្រតំូវ��ដី�ណា�គោទ្យា គោហ�យវា��រណែតំណែថុរកា�វាលគោ�ម

ច្បា�ណ៍� ស្តីតំី�បនិីបនាំទ ប់។

របូភាពីទ្យា� របូភាពីទ្យា� 6  ភា�រយទឹ្យាកគោធៀបនឹិង្គុំធារទឹ្យាក ស្តីគ្រ�ប់គោធី�ស្តី�គោយា�ច្បា�ណាត់ំថំាក់ភាពីគ្រ�បទឹ្យាក 
និិង្គុំភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក (គ្របភិពី: នាំយក�ា និធនិធានិធមម�តិំនិិង្គុំណែរ ែរដីាឃ្វីី�និគោ�និ 2004)
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 5.2  ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� 2 លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិដី�

 5.2.1 pH ដី�ដី�

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » គោ�យការគោគ្រប�គ្របាស់្តីកគ្រមិតំ pHwater ដី�អាច្បាចាត់ំថំាក់ �ដី�អាស្តី��តំ ឬដី�អាល់កាឡា�ង្គុំ ដូីច្បាណែដីលបានិ

បងាា ញគោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំទ្យា� 22

តារាង្គុំទ្យា� តារាង្គុំទ្យា� 22  ច្បា�ណាត់ំថំាក់ pH ដី� គោ�យណែផុែកគោល� pH ដី�គោ�កំ�ង្គុំទឹ្យាក

pHwater

< 4.6 4.6–5.5 5.6–6.5 6.6–7.5 7.6–8.5 8.6–9.1 > 9.1

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ អាស្តី��តំខួា�ង្គុំ

ប�ផុ�តំ

អាស្តី��តំខួា�ង្គុំ អាស្តី��តំ ណឺ៍តំ បាស្តី បាស្តីខួា�ង្គុំ បាស្តីខួា�ង្គុំ

ប�ផុ�តំ

តារាង្គុំទ្យា� 23 ពិីពីណ៌៍នាំអូ�ពី�វបិាកនាំនាំនៃនិ pH ដី� ណែដីល�និឥទ្យាធិពីលគោល�សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម គោល�ការពី�លធាតំ�

ចិ្បាញ្ញច ឹម និិង្គុំគោល�ស្តីកមមភាពីពីពី�កម�គ្រកូស៌្តីពាង្គុំំកាយដី�។

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 23   វបិាកនាំនាំនៃនិកគ្រមិតំ pH ដី� និិង្គុំយ�ទ្យាធសាស្ត្រាស្តីគី្រ�ប់គ្រ�ង្គុំនាំនាំ គោដី�មួ�ណែថុរកាផុលិតំភាពីដី�

កគ្រមិតំpHwater ដី� វបិាក ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ

< 4.6  » កគ្រមិតំ pH ដី� �និតិំច្បា�ង្គុំ 4:

 – �និគោ�គោល�ដី� Peat និិង្គុំដី�អាស្តី��តំសុ្តី�ល�ីតំ

 – អាច្បាគោក�តំគោ��ង្គុំគោ�គោល�ដី� ណែដីលភា�លែិតំដី�

របស់្តីវា �និជ្ឈ��តិំ�បពី�ក�គោណ៍� តំ។ 

 – អាច្បាគោក�តំ�និគោ�គោល�ដី�ណែដីល�និស្តីមតំាភាពី

ទ្យាប់ pH ដី� �ប ណែដីលនាំ�ឱ្យយដី�កួាយ�ដី�អាស្តី��តំ 

ខ្ពពស់្តី តាមរយៈការគោធី�កសិ្តីកមមនាំនាំ �និ

ដូីច្បា�ការគោគ្រប�ជ្ឈ�អាសូ្តីតំ N ខ្ពពស់្តី ការគ្រច្បាូតំ

យកគោច្បាញពី�ដី� នូិវកសិ្តីផុលដ៏ីគោគ្រច្បា�និ ឬការ

គោធី�ខ្ពនិិជ្ឈកមមនិ�គ្រតាតំ គោច្បាញពី�ក�បែ�ស្តីីិកមមនៃនិ

កាកស្តី�ណ៍ល់រ�កខ�តិំពីពី�កស្តីណែណី៍ក។

 » អាច្បាគោក�តំ�និការពី�លធាតំ� Al ឬ Mn 

 » កង្គុំី� Mo (គោ�យសារណែតំ លទ្យាធភាពីអាច្បាស្រាស្តីូបយកវា 

គ្រតំូវថុយច្បា�� ច្បា�គោពា�ដី�ណែដីល�និ pH�ប) Ca, Mg និិង្គុំ

 K (គោ�យសារការហូរគោគ្រចា�វា តាមទិ្យាស្តីណែខ្ពសឈរ) 

អាច្បាគោក�តំ�និគោ��ង្គុំ។

 » ស្តីកមមភាពីពីពី�កម�គ្រកូសារពាង្គុំំកាយដី�ម�យច្បា�និ�និ

 (�ពិីគោស្តីស្តីពីពី�កម�គ្រកូបគោធី�រ �ហូតំកមមអាសូ្តីតំ) គ្រតំូវ

បានិកាត់ំបនិាយ។

គោដី�មួ�វលិគ្រតំ�ប់គោ�រកសាា និភាពី

ផុលិតំភាពីគោដី�មវញិ ដី���ង្គុំគោនិ� គ្រតំូវការ

បរ�ិណ៍ក�គោបារដ៏ីគោគ្រច្បា�និ។ គ្របព័ីនិធកសិ្តីកមម

 ណែដីលគោគ្រប�គ្របគោភិទ្យារ�កខ�តិំធន់ិនឹិង្គុំដី�

អាស្តី��តំខ្ពពស់្តី អាច្បាគ្រតំូវបានិគោគ្រប�គ្របាស់្តី

គោ�កណែនិួង្គុំណា ណែដីលការគោគ្រប�ក�គោបារមិនិ

អាច្បាគោធី�គោ�បានិ។ ការបណែនិាមសារធាតំ�

ស្តីរ �រាង្គុំំគោ�គោល�ដី�គោនាំ� អាច្បាជ្ឈ�យណែកដី�

គោនាំ� បានិគ្របគោស្តី�រគោ��ង្គុំ�ង្គុំម�និ។
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តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 23  បនិី

កគ្រមិតំpHwater ដី� វបិាក ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ

4.6–5.5  » កគ្រមិតំ pH ដី� គោនិ� បងាា ញថា វា�ដី�អាស្តី��តំម�យ ណែដីល

អាច្បាគោក�តំគោ��ង្គុំគោ�យធមម�តិំ ឬគោ�យសារណែតំការអូនិ�វតំី

គ្របពីលវបួកមមកសិ្តីកមម រយៈគោពីលយូរ (សូ្តីមគោម�ល

ខាង្គុំគោល�)។

 » អាច្បាគោក�តំ�និការពី�ល Al ឬ Mn 

 » កង្គុំី� Mo និិង្គុំ Ca, Mg និិង្គុំ K អាច្បាគោក�តំគោ��ង្គុំគោ�យសារ

មូលគោហតំ�នាំនាំណែដីលបានិគោរៀបរាប់ខាង្គុំគោល�។ 

 » ស្តីកមមភាពីពីពី�កម�គ្រកូសារពាង្គុំំកាយដី�ម�យច្បា�និ�និ 

(�ពិីគោស្តីស្តីពីពី�កម�គ្រកូបគោធី�រ �ហូតំកមមអាសូ្តីតំ) 

គ្រតំូវបានិកាត់ំបនិាយ។

ការណែកលមែដី�គោ�កគ្រមិតំ pH ដី� គោនិ� �

គោរឿយៗ�ឺ�ការចា�បាច់្បា គោប�សិ្តីនិ�ច្បាង់្គុំ

រកាទិ្យានិំផុលដី�ណា� គោហ�យ�ទូ្យាគោ�វា

�និតំនៃមួណែផុំកគោស្តីដីាកិច្បាច។ ការគោគ្រប�គ្របាស់្តី

គ្របគោភិទ្យារ�កខ�តិំណែដីលធន់ិនឹិង្គុំដី�អាស្តី��តំ

 គោហ�យការបណែនិាមនូិវសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំ

 ដូីច្បាណែដីលបានិបញ្ហាជ ក់ខាង្គុំគោល� អាច្បា

គ្រតំូវគោធី�។

5.6–6.5  » គោ�កគ្រមិតំ pH ដី�គោនិ� រ�កខ�តិំណែដីលធន់ិនឹិង្គុំដី�អាស្តី��តំ 

�និការលូតំលាស់្តីលែប�ផុ�តំ គោហ�យច្បា�គោពា�pH ដី�គោនិ� �និ

បរ�ិណ៍ N និិង្គុំ P គ្រ�ប់គ្រ�ន់ិ។ 

 » ការពី�ល Mn អាច្បាកាត់ំបនិាយទិ្យានិំផុលដី�ណា� ច្បា�គោពា�ដី���

ទឹ្យាក ណែដីល�និបរ�ិណ៍ Mn ណែដីលគោធី�គោរដី�កមមកគ្រមិតំខ្ពពស់្តី

ការណែកលមែដី���ង្គុំគោនិ� �ឺ�និអូតំាន័ិយ

ណែផុំកគោស្តីដីាកិច្បាច។ ការបាច្បាក�គោបារគ្រតំូវបានិ

ក�ណ៍ត់ំឱ្យយគោគ្រប� គោ�យណែផុែកគោល�គ្របគោភិទ្យា

ដី�ណា�ណែដីលគ្រតំូវ��ដី��។

6.6–7.5  » កគ្រមិតំ pH ដី� គោនិ� �ឺលែប�ផុ�តំស្តីគ្រ�ប់ការលូតំលាស់្តីរបស់្តី

រ�កខ�តិំភា�គោគ្រច្បា�និ។

 » ការពី�ល Mn អាច្បាបនិាយទិ្យានិំផុលដី�ណា� ច្បា�គោពា�ដី���

ទឹ្យាកណែដីល�និបរ�ិណ៍ Mn ណែដីលគោធី�គោរដី�កកមមកគ្រមិតំខ្ពពស់្តី

ដី���ង្គុំគោនិ�ទ្យា�និង្គុំ��និផុលិតំភាពីខ្ពពស់្តី។ 

មិនិ�និកង្គុំី�សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម (ឧ. P, N, 

Zn, Mo) ឬផុលបែ�ពាល់នៃនិ�តិំអូ�បិល

គោទ្យា។

7.6–8.5  » កគ្រមិតំ pH ដី� គោនិ� គ្រតំូវបានិគោ�ចាត់ំទ្យា�កថា�ដី�បាស្តីឬដី�

អាល់កាឡា�ង្គុំ។

 » Zn, Fe និិង្គុំ Mn កាន់ិណែតំ�និតិំច្បាតំ�ច្បាគោ�ៗ គោ�គោពីល pH ដី� 

គោក�និគោ��ង្គុំ ច្បា�ណែណ៍កឯ Mo វញិ កាន់ិណែតំ�និគោគ្រច្បា�និគោ��ង្គុំៗ។

កង្គុំី�ម�គ្រកូសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមអាច្បាគោក�តំ�និ

 �ពិីគោស្តីស្តីស្តីគ្រ�ប់ដី�អាស្តី��តំណា ណែដីល

គោគ្រប�ក�គោបារហ�ស្តីក�ណ៍ត់ំ។

> 8.6  » គោ�កគ្រមិតំ pH ដី�គោនិ� ដី�គោនិ��ឺ�ដី�អាល់កាឡា�ង្គុំខួា�ង្គុំ

 និិង្គុំ�និសូ្តីដីយូមកាបូណាតំ កាល់ស្តីយូមកាបូណាតំ និិង្គុំ

�ែ គោញស្តីយូមកាបូណាតំ គោគ្រច្បា�និគោល�ស្តីលប់។

 » កង្គុំី�ម�គ្រកូសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម (ឧ. Cu, Zn, Fe, Mn), K ឬ P អាច្បា

គោក�តំ�និគោ��ង្គុំ។

 » ការពី�ល B អាច្បាគោក�តំ�និ។

 » ដី�គោនិ�ទ្យា�និង្គុំ��និកង្គុំី�សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមខ្ពពស់្តី និិង្គុំ�និ

រច្បានាំស្តីមព័និធដី�គោខ្ពាយណាស់្តី។

�និណែតំរ�កខ�តិំណែដីលធន់ិនឹិង្គុំដី�

អាល់កាឡា�ង្គុំណែតំបែ�គោណាះ � ណែដីលអាច្បា

ដី��លូតំលាស់្តីបានិ គោហ�យការបាច្បាម�គ្រកូ

សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម �ឺអាច្បា�ការចា�បាច់្បា។ 

គោប� ECseដី� �និគោល�ស្តីពី� 1.9 dS/m ដី� 

គោនិ�អាច្បា�ដី�អូ�បិល ឬ�និ�តិំនៃគ្រប 

គោហ�យកមពស់្តីទឹ្យាកគោគ្រកាមដី�គ្រតំូវគោធី�ឱ្យយ�ប។ 

គោប� ECse �និតិំច្បា�ង្គុំ 0.95 dS/m ដី� 

គោនាំ� �ឺ�ដី� sodic គោហ�យតំគ្រមូវឱ្យយគោធី�

អាស្តី��តំកមមគោល�វា។ ពីពី�កដី�ណា�ស្តីណែណី៍ក 

និិង្គុំ gypsum អាច្បា�និគ្របសិ្តីទ្យាធភាពីលែ 

កំ�ង្គុំការកាត់ំបនិាយ កគ្រមិតំគោ��ដូីរ Na 

ECse = ក��ប់អូ�បិលកំ�ង្គុំច្បាគោគ្រ��សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំដី�ណែ�ែតំ
គ្របភិពីឯកសារ: Slattery et al. (1999)



56       បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) 

ស្តីរ�បគោស្តីច្បាកី�មក ដី�អាស្តី��តំខួា�ង្គុំ អាច្បា�និលកខណ៍ៈស្តី�ំល់ដូីច្បាខាង្គុំគោគ្រកាម:

 » ការពី�លអាល�យម�ញែូ ម និិង្គុំ/ឬ មែង់្គុំកាណែណ៍ស្តី

 » កង្គុំី�ផូុស្តីី័រ (P)

 » កង្គុំី�កាល់ស្តីយូម និិង្គុំ/ឬ កង្គុំី��ែ គោញស្តីយូម

 » ខ្ពនិិជ្ឈកមម N គ្រតំូវបានិកាត់ំបនិាយ គោ�យសារណែតំស្តីកមមភាពីពីពី�កអូតិំស្តី�ខ្ព�មគ្របាណ៍គ្រតំូវបានិរារា�ង្គុំ

 » បរ�ិណ៍សារធាតំ�មែូល�បគោដីនិ (molybdenum) និិង្គុំប័រ (boron) គ្រតំូវបានិកាត់ំបនិាយ។

ដី�អាល់កាឡា�ង្គុំខួា�ង្គុំ អាច្បា�និលកខណ៍ៈស្តី�ំល់ដូីច្បាខាង្គុំគោគ្រកាម:

 » នៃផុទដី�ខាង្គុំគោល�គោ��ង្គុំគោគ្រក�មភិជិតំនិិង្គុំកីា�ង្គុំ គោ�យ�និសារធាតំ�សូ្តីដីយូមគោគ្រច្បា�និគោល�ស្តីលប់

 » បរ�ិណ៍ធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមណែដីក មែង់្គុំកាណែណ៍ស្តី ស័្តីង្គុំើស្តី� P និិង្គុំទ្យាង់្គុំណែដីង្គុំ គ្រតំូវបានិកាត់ំបនិាយ

 » ស្តីកមមភាពីពីពី�កអូតិំស្តី�ខ្ព�មគ្របាណ៍ដី� និិង្គុំបរ�ិណ៍ពីពី�កផុសិតំ គ្រតំូវបានិកាត់ំបនិាយ

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
ដី�ណា��និភាពីធន់ិនឹិង្គុំដី�អាស្តី��តំខ្ព�ស្តីៗ�ំ គោហ�យជ្ឈគោគ្រម�ស្តីការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំរយៈគោពីលខ្ពួ� ណែដីលគោគ្រប�គ្របព័ីនិធ 
ធាតំ�ចូ្បាលកំ�ង្គុំកគ្រមិតំ�បគោនាំ� �ឺការ��ដី�ណា�ណែដីលធន់ិខួា�ង្គុំគោ�នឹិង្គុំធាតំ�អាល�យម�ញែូ ម (Al) គោល�ដី�គោនិ�។ 
បរ�ិណ៍ធាតំ�អាល�យម�ញែូ ម Al កំ�ង្គុំដី�គោគ្រច្បា�និគោនិ� �ឺ�ផុលវបិាកទូ្យាគោ�ច្បា�គោពា�ដី� ណែដីល�និ pH ដី��ប 
គោហ�យតារាង្គុំទ្យា� 24 បងាា ញនូិវដី�ណា�ស្តី�ខាន់ិៗម�យច្បា�និ�និ ណែដីលធន់ិនឹិង្គុំធាតំ�អាល�យម�ញែូ ម Al។ យ�ទ្យាធ 
សាស្ត្រាស្តីគី្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី�គោនិ� មិនិ�និនិិរនិីរភាពីស្តីគ្រ�ប់រយៈគោពីលណែវង្គុំគោទ្យា ពី�គោគ្រពា�ការគោធី�អាស្តី��តំកមមដី� នឹិង្គុំបនិី 
គោធី� គោហ�យជ្ឈគោគ្រម�ដី�ណា�ស្តីគ្រ�ប់��គោល�ដី�គ្របគោភិទ្យាគោនិ� នឹិង្គុំ�និកាន់ិណែតំតិំច្បាគោ�ៗ។

pH ដី��ប គ្រតំូវបានិណែកលមែគោ�យគោគ្រប�ក�គោបារ �និដូីច្បា�ក�គោបារកសិ្តីកមម (កាល់ស្តីយូមការបូណាតំ), ដូីលូម�តំ  
(dolomite) (�ែ គោញែស្តីយូមកាបូណាតំលាយនឹិង្គុំកាល់ស្តីយូមកាបូណាតំ) ឬសារធាតំ�គោផុសង្គុំៗគោទ្យាៀតំ ណែដីល�និ
ឥទ្យាធិពីល�តិំក�គោបារតិំច្បាតំ�ច្បាគោល�ដី�។ គ្របសិ្តីទ្យាធភាពីនៃនិសារធាតំ���ង្គុំគោនិ� ស្តីគ្រ�ប់ការបនិាប�តិំអាស្តី��តំ 
�ឺអាស្រាស័្តីយគោល�ភាពីស្តី�ទ្យាធរបស់្តីវា (�ក់ទ្យាង្គុំនឹិង្គុំភាពីស្តី�ទ្យាធកាល់ស្តីយូមកាបូណាតំ ណែដីល�និកគ្រមិតំ 100) 
និិង្គុំទ្យា�ហ�គ្រ�ប់របស់្តីវា។ គោនិ��និន័ិយថា គោប�គ្រ�ប់របស់្តីវាកាន់ិណែតំតូំច្បា គោនាំ�គ្របតិំកមម��ម�របស់្តីវា�ម�យដី� 
កាន់ិណែតំរហ័ស្តី។

សារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំ ដូីច្បា�កាកស្តី�ណ៍ល់រ�កខ�តិំ អាច្បា�និឥទ្យាធិពីល�តិំក�គោបារតិំច្បាតំ�ច្បា គោ�យសារណែតំ 
វាផុលិតំនូិវ�តិំអាល់កាឡា�ង្គុំ គោ�គោពីលវារល�យឬគោ�គោពីលវាគ្រតំូវបានិដី�តំក�គោទ្យាច្បា។ បរ�ិណ៍�តិំ 
អាល់កាឡា�ង្គុំ ណែដីលបានិបគោង្គុំើ�តំគោ��ង្គុំគោនិ� វាអាស្រាស័្តីយគោល�សារធាតំ�កាច្បា�ង្គុំស្តី�ខាន់ិៗ ដូីច្បា�កាល់ស្តីយូម 
�ែ គោញែស្តីយូម សូ្តីដីយូម និិង្គុំ K ណែដីល�និទ្យា�នាំក់ទ្យា�និង្គុំនឹិង្គុំអូ��យែ�ង្គុំនាំនាំ ដូីច្បា�សុ្តី�ល�ីតំ និ�គ្រតាតំ និិង្គុំផូុសីាតំ។

 
ស្តីកីានិ�ពីលរបស់្តីសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំម�យ គោដី�មួ�បគោង្គុំើ�តំ�តិំអាល់កាឡា�ង្គុំ គ្រតំូវបានិវាស់្តីណែវង្គុំគោ�យ ‘
គោផុ�អាល់កាឡា�ង្គុំ’ របស់្តីវា និិង្គុំគ្រតំូវបានិក�ណ៍ត់ំរក តាមរយៈគោផុ�នៃនិសារធាតំ�គោនាំ� គោ�យការរ �លាយ
កាកស្តី�ណ៍ល់��ង្គុំគោនាំ� គោ�កំ�ង្គុំអាស្តី��តំ គោហ�យបនាំទ ប់មកគោធី�បនិីក់កមមគ្រតំ�ប់ (titrating) គោ�យ�ញ
យក�តិំអាស្តី��តំគោនាំ�មកវញិ គោ�យគោគ្រប�អាល់កាឡា�ង្គុំ។ �ទូ្យាគោ�កាកស្តី�ណ៍ល់ពីពី�កស្តីណែណី៍ក�និគោផុ�
អាល់កាឡា�ង្គុំខ្ពពស់្តី�ង្គុំកាកស្តី�ណ៍ល់គោ�ម ។
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តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 24   ភាពីធន់ិនៃនិដី�ណា�គោ�តំ�បន់ិខ្ពពង់្គុំរាបទ្យាល់នឹិង្គុំធាតំ� Al (Al ណែដីលអាច្បាគោ��ដូីរបានិ �ិតំ�ភា�រយ
នៃនិ ECEC)

ដី�ណា� គោ�ម �ឡាតា�ង្គុំ ភាពីណែ�ែតំ Ala 

�ប (0–40%) មធយម (40–70%) ខ្ពពស់្តី (> 70%)

គោពាតំ ហស� �គោម
  ×

ស្តីណែណី៍កបាយ វណិារាែឌ្ឍ�យាតា  × ×

ស័្តីរហមំ ស័្តីរហមំ បុ�កូ�ូ   ×

ស្តីណែណី៍កដី� អារាែកឃ្វី� ហ��បែូគោហ�ំ   ×

ស្តីណែណី៍កអូង្គុំំ�យ វ �កំាអាន់ិ�ំយ�ូគោលតំ   

ស្តីណែណី៍កគោស្តីៀង្គុំ �ួ�ស្តី��និ �ែ ក  × ×

ស្រាស្តីូវតំ�បន់ិខ្ពពង់្គុំរាប អូូរ �ហា សាតំទ្យា�វាែ   

ដី��ូង្គុំម� �ែ និ�ហតំ គោអូស្តីំ�លគោលនិតា   

គ្របាឈ�យាែ គោរៀ គ្របាឈ�យាែ គោរៀ spp.   

គោស្តីតាគោរៀ គោស្តីតាគោរៀ spp.   ×

ម���ណា ម���ណា កូឈ�ឈ�ណិ៍និស្តី��ស្តី   

�ួ�រ �ស្តី��គោដីៀ �ួ�រ �ស្តី��គោដីៀ គោស្តីពី�យ�ម  × ×

គោហមី�ង្គុំ�ំ គោហមី�ង្គុំ�ំ ក�ង្គុំគោហសីំា   

កាល�យានិគ្រ� កាល�យានិគ្រ� កូ�ូស្តី��សុ្តី�ស្តី   

កនិធ�គោថុតំ គោលអូ�គោស្តីៀនិណា  × ×

អូ�គោ� សាក់ខារ�ម   

គោ�សូុ្តី គោហគោវៀ គ្របាស្តី��ល�គោយនិស្តី��ស្តី   

ដូីង្គុំគោគ្របង្គុំ គោអូនៃ�អូ��ស្តី ហំ�និនិ�និស្តី��ស្តី   

ECEC = គ្របសិ្តីទ្យាធភាពីស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ; Mod. = មធយម
a ‘’ បងាា ញពី�ភាពីធន់ិគ្រ��; ‘×’ បងាា ញពី�ភាពីមិនិសូ្តីវធន់ិគ្រ�� 
គ្របភិពីឯកសារ: Dierolf et al. (2001)

គោ�គោពីលណែដីលកាកស្តី�ណ៍ល់រ�កខ�តិំរល�យ វាបគោង្គុំើ�តំនូិវអាស្តី��តំស្តីរ �រាង្គុំំនាំនាំ ណែដីលអាច្បារ�ម�ម�យ ការ
ពី�លធាតំ�អាល�យម�ញែូ ម គោហ�យបង្គុំើរឲ្យយដី�កាន់ិណែតំគោគ្រ��ថំាក់ដីល់ការលូតំលាស់្តីឫស្តីរ�កខ�តិំ។

តំគ្រមូវការក�គោបារតំគ្រមូវការក�គោបារ
ដី�អាស្តី��តំ �ញឹកញាប់គ្រតំូវបានិណែកលមែ គោ�យការបណែនិាមសារធាតំ�ក�គោបារ។ គោ��យាែង្គុំណាក៏គោ�យ ក៏
តំគ្រមូវការបរ�ិណ៍�តិំអាល់កាឡា�ង្គុំ គោដី�មួ�បគោង្គុំើ�និកគ្រមិតំ pH ដី� 1 ឯកតា (ណែដីលក�ណ៍ត់ំថា�ស្តីមតំាភាពី
រ �លាយ pH ដី� ឬ pHBC) ក៏ខ្ព�ស្តីៗ�ំណែដីរ គោហ�យការគោធី�គោតំស្តីដីី� គោដី�មួ�ដឹីង្គុំពី�តំគ្រមូវការក�គោបារ [ឧ. វធិ�សាស្ត្រាស្តីី
 Mehlich (1976)] គ្រតំូវបានិយកមកគោគ្រប�គ្របាស់្តី គោដី�មួ��ណ៍នាំរកបរ�ិណ៍ក�គោបារណែដីលគ្រតំូវការ គោដី�មួ�បគោង្គុំើ�និ
 pH ដី�ដីល់កគ្រមិតំគោ�លគោៅណែដីលច្បាង់្គុំបានិណាម�យគោនាំ�។ pHwater ដី� 5.5 គ្រតំូវបានិចាត់ំទ្យា�កថា� pH ដី�



58       បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) 

 ស្តីមស្រាស្តីបម�យ កំ�ង្គុំន័ិយគោស្តីដីាកិច្បាច។ ស្តីម�ការខាង្គុំគោគ្រកាមគោនិ� �ឺណែផុែកគោល�ទិ្យានិំន័ិយទ្យា�វាលយាែង្គុំគោគ្រច្បា�និរបស់្តី
 Aitken et al. (1995) និិង្គុំច្បាង្គុំែ�លបងាា ញ(ស្តីគ្រ�ប់តំនៃមួ pH ដី�របស់្តី Mehlich គោ�យណែ�កម�យ)ពី�បរ�ិណ៍
ក�គោបារកសិ្តីកមមណែដីល�និ��ណ៍ភាពីលែ (តាមធមមតា�និកគ្រមិតំបនិាបឬភាពីស្តី�ទ្យាធ 95 និិង្គុំភាពីមែដីារបស់្តីវា
 80% < 0.125 mm) ណែដីលគ្រតំូវការ គោដី�មួ�បគោង្គុំើ�និ pHwater ដី� គោ�ស្រាស្តី�ប់គោល�ជ្ឈគោគ្រ� 10 cm ឱ្យយគោ��ង្គុំដីល់កគ្រមិតំ
គោ�លគោៅ 5.5 (LR5.5) គោ�យស្តីនិមត់ំថា�ែ ស់្តី�ឌ្ឍដី��ឺ 1 Mg/m3:

LR5.5 (គោតានិ/ហតំ) = 67.109 – 19.77 pHMehlich + 
1.455 pHMehlich 

2 (r2 = 0.76)

កំ�ង្គុំករណ៍� ទិ្យានិំន័ិយនៃនិតំគ្រមូវការក�គោបារ មិនិអាច្បារកបានិ គោនាំ�តារាង្គុំទ្យា� 25 អាច្បា�គោ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំ�
ម�យ ស្តីី�ពី�តំគ្រមូវការបរ�ិណ៍ក�គោបារកសិ្តីកមម ណែដីល�និ��ណ៍ភាពីលែ (ណែដីល�និភាពីស្តី�ទ្យាធ 95 និិង្គុំភាពី 
មែដីារបស់្តីវា 80% < 0.125 mm) គោដី�មួ�ណែកលមែដី�អាស្តី��តំ។

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 25   តំគ្រមូវការក�គោបារស្តីគ្រ�ប់ដី�ណា�គោផុសង្គុំៗគោ�តំ�បន់ិខ្ពពង់្គុំរាប គោ�យណែផុែកគោល� pH ដី�គោ�កំ�ង្គុំទឹ្យាក និិង្គុំ
កគ្រមិតំភាពីណែ�ែតំ អាល�យម�ញែូ ម (Al) 

pH ដី� កំ�ង្គុំទឹ្យាក ភាពីណែ�ែតំ  
អាល�យម�ញែូ ម (%)

តំនៃមួគ្រប�ក់គ្របណែហលនៃនិតំគ្រមូវការក�គោបារ គោដី�មួ�បគោង្គុំើ�និ

ភាពីណែ�ែតំ Al 10–20% 
(ឧ. ស្តីណែណី៍កគោស្តីៀង្គុំ ស្តីណែណី៍កបាយ)

ភាពីណែ�ែតំ Al 30–40% 
(ឧ. គោពាតំ ស្តីណែណី៍កដី�)

4.0–4.9 70–30 ក�គោបារ 1–4 គោតានិ/ហ.តំ ក�គោបារ 1–3 គោតានិ/ហ.តំ

5.0–5.5 30–0 ក�គោបារ 0–4 គោតានិ/ហ.តំ ក�គោបារ 0–0.5 គោតានិ/ហ.តំ

> 5.5 0 ក�គោបារ 0 គោតានិ/ហ.តំ ក�គោបារ 0 គោតានិ/ហ.តំ

គ្របភិពីឯកសារ: Dierolf et al. (2001)

 5.2.2  ក��ប់អូ�បិលកំ�ង្គុំដី�ក��ប់អូ�បិលកំ�ង្គុំដី�

បាកនាំនាំបាកនាំនាំ

រ�កខ�តិំ�និស្តីមតំាភាពីខ្ព�ស្តីៗ�ំ គោដី�មួ�ធន់ិនឹិង្គុំដី�អូ�បិល គោហ�យវបិាកនាំនាំរបស់្តីវា ច្បា�គោពា�ដី�អូ�បិលគោនិ� �ឺ
អាស្រាស័្តីយគោល�ដី�ណា�ណែដីលក�ពី�ង្គុំដី��លូតំលាស់្តី។ តារាង្គុំទ្យា� 26 បងាា ញពី�កគ្រមិតំក��ប់អូ�បិលដី� (EC) ណែដីល

�និទ្យា�នាំក់ទ្យា�និង្គុំគោ�នឹិង្គុំច្បា�ណាត់ំថំាក់នៃនិភាពីធន់ិនឹិង្គុំ�តិំអូ�បិលរបស់្តី Maas និិង្គុំ Hoffman (1977)។
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តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 26   គ្រកុមដី�ណា�ណែដីលធន់ិនឹិង្គុំលកខណ៍ៈវនិិិច្បា័័យនៃនិភាពីនៃគ្របដី�ណែដីលគ្រតំូវបានិវាស់្តីណែវង្គុំ� ECse ឬ EC1: 5 

ស្តីគ្រ�ប់ដី�ឥដីានិ�ម�យៗ និិង្គុំវាយនិភាពីដី�គោ�ទ្យា�វាលគោផុសង្គុំៗ�ំ

គ្រកុមរ�កខ�តិំធន់ិនឹិង្គុំ 

�តិំនៃគ្របa

កគ្រមិតំ ECse 

(dS/m)b

កគ្រមិតំស្តីមមូល EC1:5 ណែដីលណែផុែកគោល�បរ�ិណ៍ដី�ឥដីា (dS/m)c កគ្រមិតំ 

ភាពីនៃគ្រប 
10–20% ដី�ឥដីា

 (ដី�ខ្ពាច់្បា

 លាយ និិង្គុំ 

ដី�លាយខ្ពាច់្បា)

20-40% ដី�ឥដីា 

(ដី�លាយ 

ដី�លាយឥដីា)

40–60% 

ដី�ឥដីា (ដី�ឥដីា)

60-80% 

ដី�ឥដីា (ដី�ឥដីា

គោគ្រច្បា�និ)

ដី�ណា�ណែដីលងាយ

រង្គុំគោគ្រ��

< 0.95 < 0.07 < 0.09 < 0.12 < 0.15 �បខួា�ង្គុំ

ដី�ណា�ណែដីល

ងាយរង្គុំគោគ្រ��

កគ្រមិតំមធយម

0.95–1.9 0.07–0.15 0.09–0.19 0.12–0.24 0.15–0.3 �ប

ដី�ណា�ណែដីលធន់ិគ្រ��

កគ្រមិតំមធយម

1.9–4.5 0.15–0.34 0.19–0.45 0.24–0.56 0.3–0.7 មធយម

ដី�ណា�ណែដីលធន់ិគ្រ�� 4.5–7.7 0.34–0.63 0.45–0.76 0.56–0.96 0.7–1.18 ខ្ពពស់្តី

ដី�ណា�ណែដីលធន់ិគ្រ��

ខួា�ង្គុំ

7.7–12.2 0.63–0.93 0.76–1.21 0.96–1.53 1.18–1.87 ខ្ពពស់្តី

ណាស់្តី

�ទូ្យាគោ� �ដី�ណា�

ស្តី��នឹិង្គុំដី��តិំអូ�បិល

ខួា�ង្គុំ

> 12.2 > 0.93 > 1.21 > 1.53 > 1.87 ខ្ពពស់្តីខួា�ង្គុំ

ណាស់្តី

ECse = ក��ប់អូ�បិលដី�នៃនិច្បាគោគ្រ��សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំណែ�ែតំ 
a Maas និិង្គុំ Hoffman (1977) b គោស្តីម�នឹិង្គុំការបនិាយទិ្យានិំផុល 10% c Shaw (1999)

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី�នៃគ្រប �ឺអាស្រាស័្តីយគោល�ការបនាំទ បក�ពីស់្តីទឹ្យាកគោគ្រកាមដី� អាស្រាស័្តីយគោល�ការបគោនិា��តិំអូ�បិលណែដីល
�និគោល�ស្តីលប់ពី�តំ�បន់ិឫស្តីរ�កខ�តិំ និិង្គុំអាស្រាស័្តីយគោល�ការគោគ្រជ្ឈ�ស្តីគោរ �ស្តីដី�ណា� ណែដីលស្តីមស្រាស្តីបនឹិង្គុំដី�អូ�បិល។

 5.2.3  ស្តីស្តី��ភាពីដី�ស្តីស្តី��ភាពីដី�

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ

រល��ភាពីឬស្តីស្តី��ភាពីនៃនិណែផុនិដី��ដី� (aggregate) គោ�កំ�ង្គុំទឹ្យាក បងាា ញពី�កគោមាយភាពីនៃនិល�នឹិង្គុំភាពី
លកខណ៍ៈរបូរបស់្តីដី� aggregate គោនាំ�។ វបិាកនាំនាំ អាច្បាគោក�តំគោច្បាញពី�ស្តីស្តី��ភាពីរបស់្តីដី�គោ�យណែផុែកតាម
ច្បា�ណាត់ំថំាក់នៃនិស្តីស្តី��ភាពីដី�របស់្តី Emerson (1967) (សូ្តីមអានិណែផុំកទ្យា� 3.1.6 ខាង្គុំគោល�) �និបងាា ញគោ�កំ�ង្គុំ
តារាង្គុំទ្យា� 27។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ

ជ្ឈគោគ្រម�ស្តីនាំនាំស្តីគ្រ�ប់គ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំកគ្រមិតំស្តីស្តី��ភាពីណែផុនិដី��ដី� aggragate និ�ម�យៗ 
�និបងាា ញកំ�ង្គុំតារាង្គុំទ្យា� 27
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តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 27   ការគោ�ួ�យតំបគោ�នឹិង្គុំវបិាក និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំនាំនាំ ច្បា�គោពា�ដី���ង្គុំឡាយណា ណែដីល�និច្បា�ណាត់ំ
ថំាក់ស្តីស្តី��ភាពីដី�គោផុសង្គុំៗ�ំ តាមច្បា�ណាត់ំថំាក់របស់្តី Emerson 

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ស្តីស្តី��

ភាពីដី�a
វបិាក ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ

1–2  » ដី�នឹិង្គុំបនិីស្តីស្តី�� គោ�យសារណែតំច្បា�ណាប់ណែ�ែតំ

សូ្តីដីយូម �និកគ្រមិតំខ្ពពស់្តី ឬ EC �និកគ្រមិតំ�ប។

 » �និកគ្រមិតំកាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំ�ប 

 » ដី�នឹិង្គុំគោគ្រក�មគោគ្រប� �ប់ណែណ៍និ និិង្គុំហូរគោគ្រចា�

យាែង្គុំងាយ។

 » បណែនិាម gypsum គោដី�មួ��ក់ជ្ឈ�និ�ស្តី

 Na ណែដីលអាច្បាគោ��ដូីរបានិ និិង្គុំគោដី�មួ�

ណែថុរកា EC ដី�។

 » ណែថុរកា�គ្រមបដី�គោ�យកាកស្តី�ណ៍ល់

ដី�ណា� គោ�យគោធី� mulching ឬ

��ដី�ណា��គ្រមបដី�។

3  » ដី�នឹិង្គុំស្តីស្តី�� គោគ្រកាយគោពីលពូីនិវា�រង្គុំ កំ�ង្គុំ

សាា និភាពីណែដីលវាណែ�ែតំទឹ្យាក។ ការពូីនិវា�រង្គុំ

 ជ្ឈ�យស្តីគ្រមួលដីល់ការភិជ�ររាស់្តី ឬតាមច្បារាច្បារណ៍៍

គោគ្រ�ឿង្គុំ�ែ ស្តី��និ។

 » កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំ�ប

 » ដី�នឹិង្គុំ�ប់ណែណ៍និ គោប�ភិជ�ររាស់្តីវា ឬបានិគោធី�

ច្បារាច្បារណ៍៍គោគ្រ�ឿង្គុំច្បាគ្រកគោល�វា ក���ង្គុំគោពីលដី�គោនាំ�

គោស្តី�ម�ង្គុំកគ្រមិតំ�ួស្តីទ�កដី� គោហ�យកួាយ�ដី�រងឹ្គុំ 

កាលណាវាលស្តីួ�តំ។

 » រតឹំបណឹី៍ង្គុំការ��ដី�ណា�និិង្គុំការគោធី�

ច្បារាច្បារណ៍៍គោគ្រ�ឿង្គុំច្បាគ្រក គ្របសិ្តីនិគោប�ដី�គោនាំ� 

គោស្តី�ម�ង្គុំកគ្រមិតំកគ្រមិតំ�ួស្តីទ�កដី�។ 

 » គោធី��គ្រមបដី� (mulching) គោដី�មួ�រកា

ស្តី�គោណ៍� មដី� ណែដីលវធិ�គោនិ� នឹិង្គុំទ្យាប់សាើ ត់ំ

ការគោក�តំ�និដី��ប់ណែណ៍និណែដីរ។

4–8  » ដី� aggregate ស្តីាិតំគោស្តីារ

 » លកខខ្ពណ៍ឌ ដី�លែគ្របគោស្តី�រ។

EC = ក�ហាប់អូ�បិលដី�a Emerson (1967)

 5.2.4  កគ្រមិតំនៃនិភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកកគ្រមិតំនៃនិភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
គោ�គោពីលណែដីលអា�ង្គុំតំង់្គុំស្តី��គោតំទឹ្យាកគោភិួ�ង្គុំ ឬកគ្រមិតំនៃនិការគោស្រាសាច្បាស្រាស្តីពីទឹ្យាក គោល�ស្តីកគ្រមិតំអូ��គ្រដីូល�តំដី� គោនាំ�
ទឹ្យាកនឹិង្គុំហូរគោច្បាញតាមធារទឹ្យាក(គោប�កណែនិួង្គុំគោនាំ��និជ្ឈគ្រ�ល) ឬដីក់�ថុួ�ក (គោប�ជ្ឈគ្រ�ល < 1%)។ ធារទឹ្យាក
អាច្បាហូរគោគ្រចា�ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� គោហ�យទ្យា�និង្គុំ�គោធី�ណែបបគោនិ� គោប�ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�គោនាំ� មិនិគ្រតំូវបានិការពារគោ�យ
រ�កខ�តិំ ឬ�ល់ជ្ឈង្ក្រាពាជ �ង្គុំ។ ក�ណ៍កដី�ជ្ឈ�ឥទ្យាធិពីលដីល់��ណ៍ភាពីទឹ្យាក និិង្គុំគោហ�ា រច្បានាំស្តីមព័និធបគោនិា�ទឹ្យាកដី�
គោច្បាញ។ ច្បា�គោពា�ដី�ណែដីល�និកគ្រមិតំអូ��គ្រដីូល�តំដី�ខ្ពពស់្តី (ដូីច្បា�ដី�ខ្ពាច់្បា�គោដី�ម) ទឹ្យាកគោភិួ�ង្គុំ ឬទឹ្យាកគោស្រាសាច្បាស្រាស្តីពី
 នឹិង្គុំគ្រ�បចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំដី� គោហ�យអាច្បាចូ្បាលដីល់ជ្ឈគោគ្រ�គោគ្រ��ង្គុំឫស្តីដី�ណា� ណែដីលដី��លូតំលាស់្តីគោ�កំ�ង្គុំ
ដី�គោនាំ�។ បង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកគោគ្រ�ណែបបគោនិ� នឹិង្គុំបណីាលឱ្យយបាត់ំបង់្គុំសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមណែដីលរលាយ�ម�យវា
ម�យច្បា�និ�និ ដូីច្បា�និ�គ្រតាតំ-N តាមការហូរគោគ្រចា�ចូ្បាលកំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី� ណែដីលបង្គុំើគោគ្រ��ថំាក់ដីល់��ណ៍ភាពី
ទឹ្យាកគោគ្រកាមដី�។ គ្របសិ្តីនិគោប��និស្រាស្តី�ប់ដី��ប់ណែណ៍និ គោនាំ�វាបង្គុំើ�ឧបស្តី�ំដីល់ភាពីគ្រ�បទឹ្យាកគោ�
តាមស្រាស្តី�ប់គ្របូហី�លដី� គោហ�យវានឹិង្គុំកាត់ំបនិាយកគ្រមិតំភាពីគ្រ�បទឹ្យាកនៃនិដី� គោ�គោពីលណែដីលម�ខ្ពទឹ្យាកគោនាំ�
 គ្រ�បចូ្បាលដីល់តំ�បន់ិ�ប់ណែណ៍និ។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី�ណែដីល�និកគ្រមិតំភាពីគ្រ�បទឹ្យាក�ប �ឺ�ប់�ក់ទ្យាង្គុំនឹិង្គុំការគោធី�អូបួបរ� នូិវ�និិភ័ិយនៃនិ
ការហូរគោគ្រចា�តាមធារទឹ្យាក ដូីច្បាណែដីល�និពីណ៌៍នាំកំ�ង្គុំណែផុំក 5.1.5 ខាង្គុំគោល�។ ផុទ�យគោ�វញិ ភាពីបគោនិា� 
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ទឹ្យាក �ឺ�ល�ហូរផុួូវទឹ្យាកច្បាមួង្គុំៗកំ�ង្គុំដី� ណែដីល�និកគ្រមិតំភាពីគ្រ�បទឹ្យាកខ្ពពស់្តី គោហ�យណែផុំក 5.1.4 ខាង្គុំគោល� 
ពីណ៌៍នាំអូ�ពី�ជ្ឈគោគ្រម�ស្តីនៃនិការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំនាំនាំ ស្តីគ្រ�ប់កាត់ំបនិាយការបាត់ំបង់្គុំសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម តាមរយៈការ

ហូរគោគ្រចា�ចូ្បាលកំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី�។

 5.3  ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� 3 លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិដី�

 5.3.1  កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំដី�កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំដី�

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
គោ�យអាស្រាស័្តីយគោល�ស្តី�តំ�ណ៍ា ភាពី(វតំី�និស្តី�គោណ៍� មដី�និិង្គុំសារធាតំ�ដី�ឥដីា) SOC គ្រតំូវបានិការពារគោច្បាញពី�
អូ�កស្តី��តំកមម (មិនិរល�យ) ដីល់កគ្រមិតំខ្ពពស់្តីឬ�ប។ ដូីគោច្បាំ�គោហ�យ (គោ��ប��មិនិអាច្បាក�ណ៍ត់ំរកបានិពី�
កគ្រមិតំ SOC មធយម ក៏គោ�យ) គោទ្យា�បតារាង្គុំទ្យា� 28 បងាា ញពី�កគ្រមិតំទូ្យាគោ�របស់្តី SOC ស្តីរ�ប។ គោ�កំ�ង្គុំបរសិាា និ
ពិីគោស្តីស្តីម�យ ដូីច្បា�តំ�បន់ិគ្រតំូពិីកគោនាំ� កគ្រមិតំ SOC គ្រតំូវបានិក�ណ៍ត់ំរកតាមបរ�ិណ៍នៃនិជ្ឈ�វ�ែ ស្តី ណែដីល
បានិគោគ្រប�គ្របាស់្តីគោ��ង្គុំវញិ គោ�កំ�ង្គុំគ្របព័ីនិធ គោហ�យណែដីល�និនិិនំាំការថុយឬធួាក់ច្បា�� តាមល��ប់ល�គោ�យដូីច្បា
ខាង្គុំគោគ្រកាម: នៃគ្រពីគោឈ� > វាលគោ�ម លែ > វាលគោ�ម មិនិលែ > ដី�ណា�ណែដីលបានិបនិសល់ទ្យា�កកាកស្តី�ណ៍ល់វា > 

ដី�ណា�ណែដីលច្បា�គោប�ង្គុំវា គ្រតំូវបានិដីកយកគោច្បាញ ឬដី�តំគោចាល។

តារាង្គុំទ្យា� តារាង្គុំទ្យា� 28   កគ្រមិតំកាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំដី� ណែដីលក�ណ៍ត់ំគោច្បាញពី�កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំស្តីរ�បរបស់្តីដី� ណែដីល�និវាយនិភាពីដី�
គោផុសង្គុំៗ�ំ។

កគ្រមិតំកាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំដី� 
(គ្របគោភិទ្យាវាយនិភាពីដី�តាម
 SCAMP)

(%C)

ដី�ខ្ពាច់្បា (S) ដី�លាយខ្ពាច់្បា
 (S)

ដី�លាយ (L) ដី�លាយឥដីា/ 
ដី�ឥដីា (C)

�ប < 0.5 < 0.7 < 0.9 < 1.2

មធយម 0.5–1.0 0.7–1.4 0.9–1.8 1.2–2.0

ខ្ពពស់្តី > 1.0 > 1.4 > 1.8 > 2.0

SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី�
គ្របភិពីឯកសារ: Baldock និិង្គុំ Skjemstad (1999)

តារាង្គុំទ្យា� 10 បងាា ញពី�តំនៃមួគ្រប�ក់គ្របណែហលនៃនិ SOC (អូ�កស្តី��តំកមមណែពីរមែង់្គុំកាណាតំ) តាមវធិ�សាស្ត្រាស្តីគីោ�
ទ្យា�វាល (ណែផុំកទ្យា� 3.3.1) គោហ�យណែដីលគោផុទ�ង្គុំ�ទ ត់ំគោ�នឹិង្គុំបរ�ិណ៍ SOC ស្តីរ�ប គោ�កំ�ង្គុំតារាង្គុំទ្យា� 28។

ច្បា�គោពា�សាា និភាពីខ្ពួ� គោ�អាច្បាក�ណ៍ត់ំរកបានិនូិវ ‘ស្តីនិទស្តីសន៍ិច្បា�រភាពី’ របស់្តី SOC ម�យ ស្តីគ្រ�ប់គ្របគោភិទ្យាដី�
ម�យ គោ�យ�ិតំថា លកខណ៍ៈដី�គោនាំ� មិនិសូ្តីវ�និច្បា�រភាពីផុលិតំកមម គោ�កំ�ង្គុំគ្របព័ីនិធ��ដី��ដី�ណា�។ ស្តីគ្រ�ប់
ដី� Ferralsols គោ�អូូស្ត្រាសីាល� កគ្រមិតំបង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពីដី� �ឺ�កតីា�និួឹ�ស្តីគ្រ�ប់និិរនិីភាពីនៃនិគ្របព័ីនិធ��ដី��
ដី�ណា�អាស្រាស័្តីយទឹ្យាកគោភិួ�ង្គុំ គោហ�យក��ប់ SOC ណែពីរមែង់្គុំកាណាតំណែដីលអាច្បាគោធី�អូ�កស្តី��តំកមមច្បា�និ�និណែតំ 33 mM 

បែ�គោណាះ � អាច្បាធានាំក��ឱ្យយ�និបញ្ហាា ធារទឹ្យាកគោក�តំគោ��ង្គុំគោ�គោល�ដី�គោនាំ� រយៈគោពីល 30 នាំទ្យា� បនាំទ ប់ពី��និ
គោភិួ�ង្គុំធួាក់គោហ�យកគ្រមិតំគោនិ�គ្រតំូវបានិគោគ្រប� �ស្តីនិទស្តីសន៍ិនិិរនិីរភាពីណែដីលស្តីមស្រាស្តីបម�យ ស្តីគ្រ�ប់គ្របគោភិទ្យា
ដី���ង្គុំគោនិ� (Bell et al. 1999)។ គោ��យាែង្គុំណាក៏គោ�យ ក៏�ទូ្យាគោ� គោ�មិនិអាច្បាក�ណ៍ត់ំរកបានិគោ��យ នូិវ
កគ្រមិតំ SOC ស្តីង់ី្គុំ�ររ�មម�យ ណែដីលគ្របព័ីនិធគោអូកូ�ូស្តី��របស់្តីវា មិនិដី�គោណ៍� រការបានិគោ�គោពីលណែដីលកគ្រមិតំ SOC 
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�ប�ង្គុំកគ្រមិតំស្តីង់ី្គុំ�ររបស់្តីវាគោនាំ�។ �ក់ទិ្យានិនឹិង្គុំបញ្ហាា គោនិ� SCAMP មិនិកគ្រមិតំតំនៃមួ SOC ថា ‘�ប’, ‘
មធយម’ ឬ ‘ខ្ពពស់្តី’ គោ��យ គោគ្រ�ពី�ក�ណ៍ត់ំកគ្រមិតំវាពី� 1–3 គោ�យណែផុែកគោល�តារាង្គុំទ្យា� 10 គោ�កំ�ង្គុំណែផុំក 3.3.1។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
គោ�យសារណែតំម�ខ្ពងារ SOC �និសារៈស្តី�ខាន់ិ�គោគ្រច្បា�និ ច្បា�គោពា�លកខណ៍ៈដី� ដូីគោច្បាំ�ចូ្បាររកាឬបគោង្គុំើ�និកគ្រមិតំ
កាបូនិ SOC គោ�គោពីលណាណែដីលអាច្បាគោធី�គោ�បានិ។ ដី�គោណ៍� រការបគោង្គុំើ�និ SOC គោនិ� អាច្បាស្តីគោគ្រមច្បាបានិគោ�យ:

 » គ្រ�បដី� (mulching) និិង្គុំកប់បញ្ញចូ លដី�ណា�ជ្ឈ�ស្រាស្តីស់្តីនាំនាំ (ឧ. ពីពី�កស្តីណែណី៍ក ឬគោ�ម ច្បា�ណ៍� ស្តីតំី) ចូ្បាល
គោ�កំ�ង្គុំដី�ស្រាស្តី�ប់ខាង្គុំគោល�

 » រកាទ្យា�កកាកស្តី�ណ៍ល់ដី�ណា���ង្គុំអូស់្តី (ឧ. គោពាតំ ឬច្បា�គោប�ង្គុំស្រាស្តីូវ) គោ�ច្បា�ការឬណែស្រាស្តី ណែដីលដី�ណា�បានិដី��
លូតំលាស់្តី

 » ក��ដី�តំកាកស្តី�ណ៍ល់ដី�ណា�។ ការដី�តំវាគោនិ� �ឺបណីាលឱ្យយបាត់ំបង់្គុំធាតំ� C តាមរយៈការប�ណែលង្គុំខ្ពួ�និវា 
�ឧស្តីម័និកាបូនិឌ្ឍ�អូ�កស្តី��តំ គោហ�យវាណែថុម��ង្គុំគោធី�ឱ្យយ�និស្តី�ណឹ៍កដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�

 » ការពារការហូរគោគ្រចា� ពី�គោគ្រពា�ការហូរគោគ្រចា� �ឺ�ការប��ួញ SOC គោ�យ�ទ ល់ គោ�យសារណែតំវា
ហូរគោច្បាញពី�ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� ណែដីលស្រាស្តី�ប់គោនិ�ស្តីមួូរ SOC �ង្គុំណែផុំកស្រាស្តី�ប់ដី�គោគ្រកាម

 » អូនិ�វតំីគ្របព័ីនិធកសិ្តីកមម គោ�យគោធី�អូបួបរ�ការភិជ�ររាស់្តី ឬ�ម និការភិជ�ររាស់្តី គោដី�មួ�កាត់ំបនិាយ
ការបាត់ំបង់្គុំ SOC ពី�ដី�

 » អូនិ�វតំីការ��ដី�ណា�ឆួ្នាំស់្តីច្បាគោនួាំ�រង្គុំឬជ្ឈ�រ និិង្គុំការ��ដី�ណា�ឆួ្នាំស់្តីតាមគ្របព័ីនិធ Alley (ដី�ណា�ពីពី�ក cereal 

គោ�ច្បាគោនួាំ� ជ្ឈ�រគោដី�មគោឈ�)។ គ្របព័ីនិធ��ដី��គោនិ� ផុីល់នូិវកាកស្តី�ណ៍ល់រ�កខ�តិំនាំនាំ ពី�ដី�ណា�ឆួ្នាំស់្តី��ង្គុំ
គោ�តាមច្បាគោនួាំ�រង្គុំឬជ្ឈ�រនិ�ម�យៗ

 » គោគ្រប�គ្របាស់្តីសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំនាំនាំ �និដូីច្បា�លាមកស្តីតំី កាកស្តី�ណ៍ល់ក�បែ�ស្តីីិនាំនាំពី�ទ្យា�គ្រកុង្គុំ ភិក់លូ
ទឹ្យាកស្តីែ�យ និិង្គុំកាកស្តី�ណ៍ល់ស្តីរ �រាង្គុំំឧស្តីាហកមម ណែដីលអាច្បា�និគោ�មូល�ា និ�គោដី�ម។

 5.3.2  ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់pH ដី� ដី�

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
ដី�ណែដីល�និ pHBC �ប នឹិង្គុំកួាយ�ដី�អាស្តី��តំយាែង្គុំឆ្នាំប់រហ័ស្តី គោគ្រកាមគ្របព័ីនិធការងារកសិ្តីកមម ណែដីលបាច្បា
បណែនិាមនូិវសារធាតំ�នាំនាំ ណែដីល�និកគ្រមិតំ�តិំអាស្តី��តំខ្ពពស់្តី។ គោប�បគោណីាយទ្យា�កឱ្យយ�និការគោធី�អាស្តី��តំកមម
ដី� គោ�យ�ម និវធិានិការការណែកលមែវាគោទ្យាគោនាំ� គោនាំ�ដី�ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមៗ ក៏ដូីច្បា�ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�ផុង្គុំណែដីរ
 នឹិង្គុំកួាយគោ��ដី�អាស្តី��តំ។ គោ�យសារណែតំការណែកណែគ្របដី�ឱ្យយគោ��ដី�អាល់កាឡា�ង្គុំគោ�យគ្រប�ក�គោបារ �ឺគោ�
�និកគ្រមិតំ �ពិីគោស្តីស្តីច្បា�គោពា�ដី�ណា ណែដីលគ្រតំូវការភិជ�របង្គុំើប់ក�គោបារ ដូីគោច្បាំ�ការណែកលមែដី�ស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាមៗ 
ណែដីលបានិគោធី�អាស្តី��តំកមម �ឺ�និការល�បាកនិិង្គុំគ្រតំូវច្បា�ណាយគ្របាក់ខ្ពពស់្តី។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » ��ង្គុំ pH ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� និិង្គុំស្រាស្តី�ប់គោគ្រកាម (ជ្ឈគោគ្រ�ណែដីលឫស្តីរ�កខ�តិំចាក់ដីល់) �ម�រឱ្យយ�និការ

តាម�និគ្រតំួតំពិីនិិតំយ�គ្របចា� គោដី�មួ�អាច្បាអូនិ�វតំីបានិនូិវកមមវធិ�បាច្បាក�គោបារ ស្តីគ្រ�ប់រកាកគ្រមិតំ pH ដី� 

ឱ្យយស្តីាិតំគោ�កគ្រមិតំម�យ ណែដីលរ�កខ�តិំអាច្បាដី��លូតំលាស់្តីបានិលែប�ផុ�តំ។



  បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP)       63

 » វា�និសារៈស្តី�ខាន់ិណាស់្តី គោដី�មួ�ដឹីង្គុំពី�តំគ្រមូវការក�គោបារពិីតំគ្របាកដី ស្តីគ្រ�ប់ដី�និ�ម�យៗ គោ�យ
ណែផុែកគោល�វធិ�សាស្ត្រាស្តីគីោធី�គោតំស្តីដីី�គោនាំ� (ឧ. ការគោគ្រប�វធិ�សាស្ត្រាស្តីទី្យាប់ pH ដី�ម�យ ដូីច្បា�វធិ�សាស្ត្រាស្តី ីMehlich—

សូ្តីមគោម�លណែផុំក 5.2.1)។ គោ�កំ�ង្គុំដី�ណែដីល�និ pHBC �ប ការបាច្បាក�គោបារកសិ្តីកមម ‘កគ្រមិតំ�រ�ម’ (ឧ. 1 

គោតានិ/ហិកតា) អាច្បានាំ�ឱ្យយកគ្រមិតំ pH ដី� គោក�និគោ��ង្គុំយាែង្គុំខួា�ង្គុំ(“គោប�បាច្បាក�គោបារហ�ស្តីកគ្រមិតំ”) និិង្គុំអាច្បា
បង្គុំើឱ្យយបញ្ហាា កង្គុំី�ម�គ្រកូសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម គោក�តំ�និគោ��ង្គុំ។

 5.3.3  ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ផូុស្តីី័រស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ផូុស្តីី័រ

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
ស្តីនិទស្តីសន៍ិស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ P (PBI) �ឺ�ការវាស់្តីណែវង្គុំស្តីមតំាភាពីចាប់ទ្យា�ក P (ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ផូុស្តីី័រ P) របស់្តី
ដី�។ ការចាប់ទ្យា�ក P គោនិ� បែ�ពាល់ដីល់ការបកស្រាសាយអូ�ពី�កគ្រមិតំឬបរ�ិណ៍ P របស់្តីដី� ណែដីលបានិមកពី�
ច្បាគោគ្រ��សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំដី� និិង្គុំបង្គុំើឱ្យយ�និផុលវបិាកគោផុសង្គុំៗ ដីល់ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំជ្ឈ� P។

កគ្រមិតំ P(គោតំស្តី)ីលែ របស់្តីដី� �ឺ�កគ្រមិតំ P ណា ណែដីល�និទ្យា�នាំក់ទ្យា�និង្គុំជិ្ឈតំដិីតំ �ម�យនឹិង្គុំបរ�ិណ៍ P 

ណែដីលបានិស្រាស្តីូបយកគោ�យដី�ម�យ (គោគ្រប�វធិ�សាស្ត្រាស្តី ីColwell 1963) គោក�និគោ��ង្គុំ ទ្យានិទឹម�ំនឹិង្គុំការគោក�និគោ��ង្គុំ 
នូិវស្តីមតំាភាពីចាប់ទ្យា�ក P នៃនិដី�ម�យគោនាំ�ណែដីរ។ ស្តីនិទស្តីសន៍ិទ្យាប់ផូុស្តីី័រ (PBI) អាច្បាគោគ្រប�គ្របាស់្តី គោដី�មួ�ណែកតំគ្រមូវ 
កគ្រមិតំស្តីង់ី្គុំ�ររបស់្តី P (គោតំស្តី)ី របស់្តីដី� គោដី�មួ�ឱ្យយដី�គោណ៍� រការគោនិ��និគ្របសិ្តីទ្យាធភាពី (Moody 2007)។ PBI ក៏
�និទ្យា�នាំក់ទ្យា�និង្គុំ�វជិ្ឈជ�និផុង្គុំណែដីរ �ម�យនឹិង្គុំបរ�ិណ៍ជ្ឈ� P ណែដីលគ្រតំូវបាច្បាបណែនិាម គោដី�មួ�បគោង្គុំើ�និកគ្រមិតំ P 

កំ�ង្គុំច្បាគោគ្រ��សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំដី� (Burkitt et al. 2001)។

គោគ្រ�ពី�ប�ណ៍កស្រាសាយ�ក់លាក់នាំនាំរបស់្តី PBI ស្តីនិទស្តីសន៍ិគោនិ�ក៏�និគ្របគោយាជ្ឈន៍ិផុង្គុំណែដីរ ស្តីគ្រ�ប់
ការក�ណ៍ត់ំរក:

 » ដី�ណែដីល�និកគ្រមិតំស្រាស្តីូបយកផូុស្តីី័រ P �បប�ផុ�តំ �ទ្យា�ណែដីល P ដី� អាច្បាបាត់ំបង់្គុំគោ�យការហូរគោគ្រចា�
ចូ្បាលកំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី� ណែដីលគោនិ� អាច្បាបង្គុំើការ��រាមក�ណែហង្គុំដីល់��ណ៍ភាពីទឹ្យាកគោគ្រកាមដី� (តារាង្គុំទ្យា� 14)

 » ដី�ណែដីល�និកគ្រមិតំស្រាស្តីូបយក P ខ្ពពស់្តី �ទ្យា�ណែដីលបរ�ិណ៍ P ដី�យាែង្គុំគោគ្រច្បា�និ តំគ្រមូវឱ្យយបាច្បា គោដី�មួ�ណែកលមែ
ដី�គោនាំ� គោច្បាញពី�កង្គុំី�សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម (តារាង្គុំទ្យា� 14)។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
ដី�ណែដីល�និស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ P �បប�ផុ�តំ (ដូីច្បា�ដី�ខ្ពាច់្បាអាស្តី��តំ) នឹិង្គុំបង្គុំើ�និិភ័ិយដីល់��ណ៍ភាពីទឹ្យាក
 គោប�កាលណាបាច្បាជ្ឈ� P គោគ្រច្បា�និគោពីក។ គោគ្រប�គ្របគោភិទ្យាជ្ឈ� P ណែដីលរលាយតិំច្បា (ឧ. ថុមផូុសីាតំស្តីកមម) គោល�ដី�ណែបបគោនិ� 
��ង្គុំគោគ្រប�គ្របគោភិទ្យាជ្ឈ� P ណែដីលងាយរលាយកំ�ង្គុំទឹ្យាក (ឧ. ពីពី�កជ្ឈ� superphosphate)។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំជ្ឈ� P ស្តីគ្រ�ប់ដី�ណែដីល�និស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ P ខ្ពពស់្តី និិង្គុំខ្ពពស់្តីណាស់្តី �ឺអាស្រាស័្តីយគោល�:

 » ការកាត់ំបនិាយការបែ�ពាល់�ទ ល់រវាង្គុំដី�និិង្គុំជ្ឈ� គ្របសិ្តីនិគោប�ជ្ឈ� P ណែដីលងាយរលាយកំ�ង្គុំទឹ្យាកគ្រតំូវបានិ
គោគ្រប�គ្របាស់្តី។ វធិ�សាស្ត្រាស្តីគីោនិ� អាច្បាគោធី�គោ�បានិតាមរយៈការបង្គុំើប់ជ្ឈ��កញ្ញច ប់ឬគ្របមូលផុី�� ចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំ
ដី�ណែកួរៗគ្រ�ប់ពូីជ្ឈដី�ណា�ណែដីលបានិ�� ណែដីលគោធី�ឱ្យយឫស្តីរ�កខ�តិំ ណែដីលគោទ្យា�បនឹិង្គុំដី��គោច្បាញមក អាច្បាបែ�
�ទ ល់�ម�យជ្ឈ�។ ការបង្គុំើប់ជ្ឈ��កញ្ញច ប់ឬគ្របមូលផុី��គោនិ� អាច្បាកាត់ំបនិាយឱ្យកាស្តីនៃនិការចាប់ទ្យា�កធាតំ� P 

របស់្តីដី� គោធៀបនឹិង្គុំការបាច្បាគ្រពាច្បាជ្ឈ� P គោ�គោល�ដី�
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 » បាច្បាជ្ឈ� P ណែដីលរលាយតិំច្បាឬយឺតំ (ឬជ្ឈ�ថុមក�គោបារ) ស្តីគ្រ�ប់ដី�អាស្តី��តំ ��ង្គុំបាច្បាជ្ឈ� P ណែដីលងាយ
រលាយកំ�ង្គុំទឹ្យាក។

បាច្បាជ្ឈ� P ប�បែនិ �ម�យជ្ឈ�ស្តីរ �រាង្គុំំ��ង្គុំឡាយណា (ឧ. ការស្តី�ណ៍ល់រ�កខ�តិំ) ណែដីល�និធាតំ� P �ឺ�
យ�ទ្យាធសាស្ត្រាស្តីគី្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដ៏ីស្តី�ខាន់ិម�យ ស្តីគ្រ�ប់ដី�ណែដីល�និ��ង្គុំស្តីមតំាភាពីទ្យាប់ P �បនិិង្គុំខ្ពពស់្តី។

 5.3.4  ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
គោប� ECEC �ប (< 4 cmolc/kg)គោនាំ��និន័ិយថា ដី��និស្តីមតំាភាពីរកាទ្យា�កកាច្បា�ង្គុំ�ប ដូីគោច្បាំ�បាច្បាជ្ឈ�
ណែដីល�និកាច្បា�ង្គុំកគ្រមិតំខ្ពពស់្តី ដូីច្បា� K+ �គោដី�មគោ�កំ�ង្គុំដី� �ឺបគោង្គុំើ�និការបាត់ំបង់្គុំកាច្បា�ង្គុំ��ង្គុំគោនាំ� តាមការ
ហូរគោគ្រចា�។ ធាតំ�ផុស�ដី�ណែដីលគោធី�ឱ្យយ ECEC �និបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�មិនិអូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍(ដូីច្បា�សារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំ Fe និិង្គុំ
 Al អូ�កស្តី��អូ��គ្រដីូកស្តី��តំ) �ឺអាស្រាស័្តីយគោល� pH និិង្គុំ វាែ�ង់្គុំអូ��យែ�ង្គុំ(EC) នៃនិសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំដី�គោនាំ�។ គោ�គោពីលណែដីល
កគ្រមិតំ pH ឬ EC ថុយច្បា�� គោនាំ� ECEC ក៏ថុយច្បា��ណែដីរ។ អាស្តី��តំកមមដី� នឹិង្គុំកាត់ំបនិាយកគ្រមិតំ ECEC គោ�កំ�ង្គុំដី�
��ង្គុំឡាយណា ណែដីល�និបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�មិនិអូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍ ណែដីលកតីាគោនិ� អាច្បាបណីាលឱ្យយ�និការបាត់ំបង់្គុំ
កាច្បា�ង្គុំតាមធារទឹ្យាក ឬតាមការហូរគោគ្រចា�ចូ្បាលកំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី�។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » បគោង្គុំើ�និ pH ដី� គោ�យការបាច្បាក�គោបារ គោធី�ឱ្យយ ECEC គោក�និគោ��ង្គុំ។ គោនិ��ឺ�អូតំាគ្របគោយាជ្ឈន៍ិម�យនៃនិការគោគ្រប�

ក�គោបារ គោ�គោល�បនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�មិនិអូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍របស់្តីដី� ណែដីលស្តីកមមភាពីគោនិ� �ញឹកញាប់មិនិគ្រតំូវបានិ 
គោ�ទ្យាទ្យា�លសំាល់គោ��យ។

 » បគោង្គុំើ�និ SOC តាមជ្ឈគោគ្រម�ស្តីនាំនាំនៃនិគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ ដូីច្បា�និបងាា ញគោ�កំ�ង្គុំណែផុំក 5.3.1។
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 6   វបិាកនាំនាំ 
និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំបញ្ហាា ដី�

ណែផុំកគោនិ�ពិីពីណ៌៍នាំអូ�ពី�វបិាកនាំនាំ ណែដីលពាក់ព័ីនិធនឹិង្គុំបញ្ហាា ដី�នៃនិគ្របគោភិទ្យាដី�និ�ម�យៗ និិង្គុំពិីភាកាអូ�ពី�ជ្ឈគោគ្រម�ស្តី

នាំនាំនៃនិគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ គោដី�មួ�គោ��ស្រាសាយបញ្ហាា ដី���ង្គុំគោនាំ�។

 6.1  បញ្ហាា នៃនិភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក

 6.1.1  ដី���ទឹ្យាកមីង្គុំ�ើ ល ឬតាមរដូីវកាលដី���ទឹ្យាកមីង្គុំ�ើ ល ឬតាមរដូីវកាល  ((g–))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » វាមិនិអាច្បាភិជ�ររាស់្តីបានិ មិនិអាច្បា��ដី��បានិ និិង្គុំមិនិអាច្បាអូនិ�វតំីន៍ិស្តីកមមភាពីការងារអូី�បានិ

 តាមគោពីលគោវលាក�ណ៍ត់ំ។

 » គោដីនិ�គ្រតាតំកមមអាសូ្តីតំ អាច្បាគោក�តំ�និគោ��ង្គុំ គោ�អូ���ង្គុំគោពីល ណែដីលក�ពីស់្តីទឹ្យាកគោគ្រកាមដី� �និកគ្រមិតំខ្ពពស់្តី 
គោហ�យកាកស្តី�ណ៍ល់ពី�ម�និរបស់្តីអាសូ្តីតំ (N) អាច្បា�និកគ្រមិតំគោខ្ពាយ។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកនៃនិដី�សិ្តីបួនិិមមិតំ អាច្បាគ្រតំូវការចា�បាច់្បា ស្តីគ្រ�ប់ផុលិតំកមមដី�ណា�ណា ណែដីលងាយ

ទ្យាទ្យា�លរង្គុំគោគ្រ��ពី�ភាពីគោស្តី�មគោ����។

 » គោ�ទ្យា�ណាណែដីលការបគោនិា�ទឹ្យាកដី�សិ្តីបួនិិមមិតំមិនិអាច្បាអូនិ�វតំីបានិ គោនាំ�ការ��ដី�ណា�គោ�យគោល�កពូីនិ
រង្គុំ�ជ្ឈ�រ នឹិង្គុំជ្ឈ�យណែកលមែស្តីកមមភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកដី�គោនាំ�។

 » គោដី�មួ�គោធី�អូបួបរ�គោដីនិ�គ្រតាតំកមមអាសូ្តីតំ គ្រតំូវ��ដី�ណា�គោ�យគោល�កពូីនិរង្គុំ�ជ្ឈ�រ គោដី�មួ�ណែកលមែភាពី
បគោនិា�ទឹ្យាកនៃនិដី� គោ�កំ�ង្គុំតំ�បន់ិឫស្តីរ�កខ�តិំដី��លូតំលាស់្តី គោហ�យគ្រតំូវបាច្បាប�ណែបកជ្ឈ�អាសូ្តីតំ (N) គោដី�មួ�

កាត់ំបនិាយបរ�ិណ៍និ�គ្រតាតំកំ�ង្គុំដី�កំ�ង្គុំគោពីលគោវលាណាម�យ។

 6.1.2  ដី���ទឹ្យាកយូរ (ដី���ទឹ្យាកយូរ (g))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » ដី�ណា�ណែដីលងាយទ្យាទ្យា�លរង្គុំគោគ្រ��ពី�ភាពីគោស្តី�មគោ���� មិនិអាច្បាដី��លូតំលាស់្តី គោ�យ�ម និការបគោនិា�

ទឹ្យាកគោច្បាញពី�ដី�គោនិ�គោ��យ។

 » វាមិនិអាច្បាភិជ�ររាស់្តីបានិ មិនិអាច្បា��ដី��បានិ និិង្គុំមិនិអាច្បាអូនិ�វតំីន៍ិស្តីកមមភាពីការងារអូី�បានិ
 តាមគោពីលគោវលាក�ណ៍ត់ំគោទ្យា។

 » គោដីនិ�គ្រតាតំកមមអាសូ្តីតំអាច្បាគោក�តំ�និគោ��ង្គុំ គោហ�យកាកស្តី�ណ៍ល់អាសូ្តីតំ (N) ពី�ម�និអាសូ្តីតំ (N) 

អាច្បា�និកគ្រមិតំគោខ្ពាយ។



66       បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) 

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកនៃនិដី�តាមណែបបសិ្តីបួនិិមមិតំ �ឺចា�បាច់្បា។ ករណ៍� គោនិ�អាច្បាមិនិអូនិ�វតំីបានិគោទ្យា គោប�ដី�គោនាំ�

�ដី�បាតំអាង្គុំឬបាច្បាខ្ពទ� ណែដីលគ្រច្បាកឬផុួូវបង្គុំាូរទឹ្យាកគោច្បាញ �និក�ណ៍ត់ំ។ ច្បា�គោពា�សាា និភាពីគោនិ� ការ
��ដី�ណា�គោ�យការគោល�កពូីនិរង្គុំ�ជ្ឈ�រ នឹិង្គុំជ្ឈ�យណែកលមែដីល់ដី�គោណ៍� រការបគោនិា�ទឹ្យាករបស់្តីដី� គោ�កំ�ង្គុំ
តំ�បន់ិឫស្តីរ�កខ�តិំ។

 » គោដី�មួ�គោធី�អូបួបរ�គោដីនិ�គ្រតាតំកមមអាសូ្តីតំបានិ គ្រតំូវ��ដី�ណា�គោ�យគោល�កពូីនិរង្គុំ�ជ្ឈ�រ គោដី�មួ�ណែកលមែ
ស្តីកមមភាពីការងារបគោនិា�ទឹ្យាករបស់្តីដី� គោ�កំ�ង្គុំតំ�បន់ិឫស្តីរ�កខ�តិំ គោហ�យគ្រតំូវបាច្បាប�ណែបកជ្ឈ�អាសូ្តីតំ (N) 

គោដី�មួ�កាត់ំបនិាយបរ�ិណ៍និ�គ្រតាតំកំ�ង្គុំដី�។

 6.2  pH ដី� និិង្គុំបញ្ហាា ដី�អាស្តី��តំ

 6.2.1  ការពី�លធាតំ�អាល�យម�ញែូ ម (ការពី�លធាតំ�អាល�យម�ញែូ ម (a, a–))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » រ�កខ�តិំណែដីលងាយទ្យាទ្យា�លរង្គុំគោគ្រ�� គោ�យ�តិំពី�លអាល�យម�ញែូ ម (Al) នឹិង្គុំ�និផុលបែ�ពាល់

 គោល�កណែលង្គុំណែតំ�និការបាច្បាក�គោបារ។

 » ការគោគ្រប�គ្របាស់្តីទឹ្យាកកំ�ង្គុំដី� ណែដីលគោគ្រ��ង្គុំជ្ឈគោគ្រ�ក�គោបារណែដីលបានិបង្គុំើប់ នឹិង្គុំគ្រតំូវបានិ�មឃ្លាំត់ំ។

 » វតំី�និធាតំ� Al កាត់ំបនិាយការស្រាស្តីូបយកធាតំ�កាល់ស្តីយូម (Ca) និិង្គុំ�ែ គោញស្តីយូម (Mg) គោហ�យអាច្បាបង្គុំើ
ឱ្យយ�និកង្គុំី�សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម��ង្គុំគោនិ�។

 » ការពី�លមែង់្គុំកាណែណ៍ស្តី (Mn) អាច្បាគោក�តំ�និគោ��ង្គុំគោល�ដី�គ្របគោទ្យាស្តីគោនិ�ម�យច្បា�និ�និ។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » ការបង្គុំើប់ក�គោបារឱ្យយគោគ្រ� គោ�អូ���ង្គុំគោពីលបាច្បាក�គោបារគោល�កដី�បូង្គុំ គ្រតំូវបានិណែណ៍នាំ� គោប�តំ�បន់ិគោនាំ�

 ទ្យាទ្យា�លរង្គុំនូិវការរា�ង្គុំស្តីួ�តំរយៈគោពីលខ្ពួ� គោហ�យអាច្បាបង្គុំើទិ្យានិំផុលដី�ណា�ធួាក់ច្បា��ខួា�ង្គុំ។ ពី�រប�ឆំ្នាំ�គោគ្រកាយ
មក គ្របសិ្តីទ្យាធភាពីនៃនិការបាច្បាក�គោបារ នឹិង្គុំអាច្បាគ្រ�បច្បា��គោគ្រ�គោ�កំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី�គោគ្រកាមៗនៃនិដី�គ្របូហី�ល 
គោហ�យឆំ្នាំ�បនិីបនាំទ ប់មក ការបាច្បាក�គោបារ អាច្បាមិនិចា�ចាច់្បាបង្គុំើប់ចូ្បាលគោគ្រ�គោ�កំ�ង្គុំដី�គោ��យ។

 » ការបាច្បាក�គោបារកសិ្តីកមមអាច្បាកាត់ំបនិាយបរ�ិណ៍ Mg ណែដីលអាច្បាស្រាស្តីូបយកបានិ គោ�យសារណែតំវា
និិង្គុំសារធាតំ� Al ចាប់�ំ គោធី�ឱ្យយដី�គោ��ង្គុំកីា�ង្គុំ។ គោប�បរ�ិណ៍ Mg ដី� គ្រតំូវបានិគោ�ចាត់ំទ្យា�កថា�និកគ្រមិតំ
តិំច្បាតំ�ច្បា គោនាំ�ចូ្បារគោគ្រប�ថុមក�គោបារដូី�ូម�តំ (dolomitic limestone) គោដី�មួ�ណែកលមែកគ្រមិតំ pH ដី�។

 6.2.2  ដី�ក�គោបារ (ដី�ក�គោបារ (b))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » កង្គុំី�ម�គ្រកូសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម�និកគ្រមិតំខ្ពពស់្តី �ពិីគោស្តីស្តីទ្យាង់្គុំណែដីង្គុំ ស័្តីង្គុំើស្តី� ណែដីក និិង្គុំ មែង្គុំកាណែណ៍ស្តី។

 » វតំី�និកាបូណាតំគោ�កំ�ង្គុំដី� ជ្ឈគ្រមុញឱ្យយ�និការគោហ�រភាយឧស្តីម័និអាមែូញាក់។ 

 » គោប�សិ្តីនិ�ដី� ករគោក�តំគោ��ង្គុំពី�សារធាតំ� serpentine, ថុមchlorite schist ឬថុម ultrabasic rock គោនាំ�� 
ធមមតា បរ�ិណ៍ Mg របស់្តីដី�គោនាំ� �ឺគោល�ស្តីមរ�ិណ៍ Ca និិង្គុំគោធី�ឱ្យយ Ca:Mg មិនិគោស្តីម��ំ ណែដីល�គោហតំ�
បណីាលឱ្យយរច្បានាំស្តីមព័និធដី�មិនិសូ្តីវលែ។
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ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » គោជ្ឈៀស្តីវាង្គុំការបាច្បាជ្ឈ�ថុមផូុសីាតំ និិង្គុំជ្ឈ� P ណែដីលមិនិរលាយឬរលាយតិំច្បាកំ�ង្គុំទឹ្យាក។

 » បាញ់ជ្ឈ�ទឹ្យាក (foliar applications) �ឺ�មគោធាបាយដ៏ី�និគ្របសិ្តីទ្យាធភាពីប�ផុ�តំ គោដី�មួ�ណែកលមែបញ្ហាា កង្គុំី�
ម�គ្រកូសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម។

 » ការបាច្បា Gypsum អាច្បា�តំគ្រមូវការ គ្របសិ្តីនិគោប�រច្បានាំស្តីមព័និធដី�គោនាំ� មិនិសូ្តីវលែ។

 » ការបាច្បាជ្ឈ�ណែដីល�និអាស្តី��តំកមមខ្ពពស់្តី ដូីច្បា�ធាតំ�សាព ន់ិធ័រ ឬជ្ឈ�អាមែូញែូ មសុ្តី�ល�ីតំ គ្រតំូវបានិណែណ៍នាំ�។

 » គោធី�អូបួបរ�ប�ភាយកមមឧស្តីម័និអាមែូញាក់ គោ�យការបង្គុំើប់ជ្ឈ�អាមែូញែូ ម ឬជ្ឈ�អុូ�យគោរ ែចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំ

ស្រាស្តី�ប់ដី�ភិជ�ររាស់្តី និិង្គុំតាមការពីនិួិច្បាទឹ្យាកដី� បនាំទ ប់ពី�បានិបាច្បាជ្ឈ�រ�ច្បា។

 6.3  បញ្ហាា កាច្បា�ង្គុំ

 6.3.1  ការចាប់រកាទ្យា�កសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមដី��ប (ការចាប់រកាទ្យា�កសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមដី��ប (e))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » មិនិអាច្បាទ្យាប់សាើ ត់ំការបាត់ំបង់្គុំធាតំ�បែូតាស្តីយូម (K), Ca និិង្គុំ Mg ពី�បង្ក្រាញ្ហាជ បតាមទិ្យាស្តីឈរគោ��យ

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » បាច្បាប�ណែបកជ្ឈ� N, K, Ca និិង្គុំជ្ឈ� Mg 

 » គោជ្ឈៀស្តីវាង្គុំការបាច្បាក�គោបារហ�ស្តីកគ្រមិតំ គោ�យគ្រតំូវគោធី�គោតំស្តីដីី�ស្តីី�ពី�តំគ្រមូវការក�គោបារ�ម�និ(សូ្តីមគោម�ល
ណែផុំក 5.2.1 ខាង្គុំគោល�)។

 » គោធី�វភិា�ដី�ឬ�លិកាដី�ណា��ញឹកញាប់ គោដី�មួ�តាម�និពិីនិិតំយគោម�លពី�បញ្ហាា សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម។

 » តាម�និពិីនិិតំយគោម�លការគោគ្រប�គ្របាស់្តីជ្ឈ�ណែដីលរលាយយឺតំៗ។

 6.3.2  ដី�អូ�បិល (ដី�អូ�បិល (s, s–))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » ផុលិតំភាពីដី�ណា�គ្រតំូវបានិកាត់ំបនិាយ គោ�យសារណែតំឥទ្យាធិពីលអូូស្តីមូទិ្យាកនៃនិអូ�បិលរលាយ គោ�គោល�ការ

ដី��លូតំលាស់្តីរបស់្តីដី�ណា�។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » តំគ្រមូវឱ្យយភាពីបគោនិា�ទឹ្យាករបស់្តីដី� និិង្គុំគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ�ពិីគោស្តីស្តី ស្តីគ្រ�ប់ដី�ណា�ណែដីលងាយទ្យាទ្យា�លរង្គុំគោគ្រ��

នឹិង្គុំ�តិំអូ�បិល។

 » ��គ្របគោភិទ្យាដី�ណា�និិង្គុំពូីជ្ឈដី�ណា�ណា ណែដីលធន់ិនឹិង្គុំដី�អូ�បិល។

 6.3.3  ដី� ដី� Sodic ((n, n–))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » ដី��និភាពីស្តីស្តី�� និិង្គុំណែបក�ភា�លែិតំៗ

 » ភាពីគ្រ�បទឹ្យាកចូ្បាលកំ�ង្គុំដី�គោខ្ពាយ និិង្គុំភាពី�និខ្ពយល់របស់្តីដី�តិំច្បា

 » គោប�កគ្រមិតំសូ្តីដីយូម (Na) �និកគ្រមិតំខ្ពពស់្តី គោ�កំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី�ភិជ�ររាស់្តី គោនាំ�ក�គោណ៍� និនៃនិការគោក�តំ�និដី�

គោគ្រក�មកីា�ង្គុំគោ�គោល�នៃផុទដី� ក៏នឹិង្គុំគោក�តំ�និគោ��ង្គុំណែដីរ។



68       បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) 

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » គ្របសិ្តីនិគោប�ស្រាស្តី�ប់ដី�គោគ្រក�មកីា�ង្គុំគោនិ� �ឺ�បញ្ហាា របស់្តីដី� គោនាំ�គ្រតំូវរកាស្តី�គោណ៍� មគោ�ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�

 អូ���ង្គុំគោពីលគ្រ�ប់ពូីជ្ឈដី�ណា�គោធី�ដី�ណ៍� �គ្រ�ប់ និិង្គុំ កូនិស្តី�ណាបរបស់្តីដី�ណា� ចាប់គោផុី�មដី��លូតំគោច្បាញពី�
ដី� គោដី�មួ�គោធី�យាែង្គុំណាបនិទន់ិនិិង្គុំណែកលមែដី�គោនាំ�

 » ��គ្រ�ប់ពូីជ្ឈរ�កខ�តិំគោ�តាមច្បាង្គុំែូរ ឬគោ�តាមណែ�មៗនៃនិរង្គុំ គោដី�មួ�បគោញ្ញច �ស្តីការបែ�ពាល់រវាង្គុំដី�ណា�និិង្គុំ
�តិំអូ�បិល ណែដីលគោក�តំ�និគោ��ង្គុំគោ�គោល�ខ្ពំង្គុំរង្គុំ

 » គោប�បគោនិា��តិំ Na តាមទិ្យាស្តីឈរ មិនិអាច្បាអូនិ�វតំីបានិគោទ្យា ចូ្បារ��ដី�ណា�ណាណែដីលធន់ិនឹិង្គុំធាតំ� Na។

 » គោដី�មួ�គោធី�អូបួបរ�គោល�ការវនិិិគោយា�គោដី�មទ្យា�និច្បា�គោពា�ដី�គោនិ� ចូ្បារប�ណែបក gypsum បនិីិច្បាមីង្គុំៗ តាម
បរ�ិណ៍ gypsum ណែដីលគ្រតំូវបាច្បា គោ�តាមឆំ្នាំ�និ�ម�យៗ និិង្គុំ��ដី�ណា�ណាណែដីលធន់ិនឹិង្គុំធាតំ� Na គោ�ឆំ្នាំ�
ដី�បូង្គុំ គោហ�យបនាំទ ប់មកបីូរគោ���ដី�ណា�ណា ណែដីលមិនិសូ្តីវធន់ិនឹិង្គុំធាតំ� Na វញិ។

 6.3.4  លកខណ៍ៈស្តី�ំល់ដី�គោយ�រ �ក (លកខណ៍ៈស្តី�ំល់ដី�គោយ�រ �ក (geric))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » ដី�ណែដីល�និបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�គោ�នៃផុទគោល�ភា�លែិតំដី�តិំច្បាតំ�ច្បា និិង្គុំ�និស្តីមតំាភាពីចាប់រកាទ្យា�កកាច្បា�ង្គុំធាតំ�

ចិ្បាញ្ញច ឹមបានិតិំច្បាតំ�ច្បាណាស់្តី (ឧ. Ca និិង្គុំ K)

 » ច្បា�គោពា�ដី�ណែដីលគោធី�ក�គោណ៍� តំកមម (weathered soils) ខួា�ង្គុំឬខ្ពពស់្តី គោនាំ�បនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�គោ�នៃផុទគោល�ភា�លែិតំ
ដី�របស់្តីវាអាច្បាវជិ្ឈជ�និ ណែដីលបងាា ញថា វា�និស្តីមតំាភាពីចាប់រកាទ្យា�កអាញែ� ង្គុំ ដូីច្បា�និ�គ្រតាតំនិិង្គុំ

សុ្តី�ល�ីតំ បែ�ណែនិីមិនិណែមនិចាប់រកាទ្យា�កកាច្បា�ង្គុំគោទ្យា។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំជ្ឈ� ចា�បាច់្បាគ្រតំូវបាច្បាសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម�ញឹកញាប់ និិង្គុំកំ�ង្គុំកគ្រមិតំតិំច្បាតំ�ច្បា គោ�យគោយាង្គុំ

តាមតំគ្រមូវការរបស់្តីដី�ណា�។

 » ការបាច្បាក�គោបារគោ�ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល� គោដី�មួ�ឱ្យយបានិ pHwater 5.5 នឹិង្គុំបគោង្គុំើ�និស្តីមតំាភាពីដី�គោនាំ� កំ�ង្គុំការចាប់
រកាទ្យា�កកាច្បា�ង្គុំ តាមរយៈការបគោង្គុំើ�និនូិវបនិទ�កអូ�ំ�ស្តីនិ�អូវជិ្ឈជ�និស្តី�ទ្យាធ [ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ (CEC)] 
របស់្តីវា។

 » បាច្បាបណែនិាមសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំ ដូីច្បា�ជ្ឈ�ស្រាស្តីស់្តី�គោដី�ម គោដី�មួ�បគោង្គុំើ�និ CEC។

 6.3.5  បែូតាស្តីយូម (បែូតាស្តីយូម (K) បគ្រមុង្គុំ�ប () បគ្រមុង្គុំ�ប (k))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » ជ្ឈ� K អាច្បាតំគ្រមូវឱ្យយគោគ្រប��ញឹកញាប់។

 »  �និអូតំ�លយភាពីយាែង្គុំខួា�ង្គុំច្បា�គោពា�ធាតំ� K–Mg–Ca។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » កគ្រមិតំជ្ឈ� K ណែដីលគ្រតំូវបាច្បា អាច្បា�និកគ្រមិតំ�ប គោ�បែ�នាំម និឆំ្នាំ�ដី�បូង្គុំនៃនិដី�ណា� ណែដីល��គោ�គោល�ដី�ណែដីល

គោទ្យា�បបានិរានិថុម�ៗគោនិ� បែ�ណែនិីកគ្រមិតំជ្ឈ�គោនិ� នឹិង្គុំគោក�និគោ��ង្គុំគោ�ឆំ្នាំ�បនិីបនាំទ ប់ គោហ�យខ្ពពស់្តី�ង្គុំឬគោគ្រច្បា�និ�ង្គុំ
ដី� ណែដីលមិនិ�និបញ្ហាា  k គោនិ�

 » តាម�និគ្រតំួតំពិីនិិតំយគោម�លកគ្រមិតំ K របស់្តីដី� �គោរឿយៗ
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 6.4 បញ្ហាា ប�ណែណ៍កដី�ឥដីា

 6.4.1 ស្តីមតំាភាពីចាប់ទ្យា�កផូុស្តីី័រខ្ពពស់្តី (ស្តីមតំាភាពីចាប់ទ្យា�កផូុស្តីី័រខ្ពពស់្តី (i))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » ផូុស្តីី័រ (P) ណែដីលបានិបាច្បា គ្រតំូវ ‘បានិចាប់ទ្យា�ក’ គោ�យដី� ណែដីលមិនិអាច្បាឱ្យយរ�កខ�តិំស្រាស្តីូបយកបានិ

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » គោប��និថុវកិា បាច្បានិិង្គុំភិជ�របង្គុំើប់ជ្ឈ� P ណែដីលរលាយតិំច្បា ដូីច្បា�ថុមផូុសីាតំ គោនាំ�វានឹិង្គុំផុីល់នូិវ 

អូតំាគ្របគោយាជ្ឈន៍ិ រយៈគោពីលគោគ្រច្បា�និឆំ្នាំ� គោច្បាញពី�កាកស្តី�ណ៍ល់ជ្ឈ�គោនាំ� គោហ�យនឹិង្គុំអាច្បាស្តីនិស�គ្របាក់បានិ
កំ�ង្គុំរយៈគោពីលណែវង្គុំ គោប�តំនៃមួជ្ឈ� P គោក�និគោ��ង្គុំ�រាល់ឆំ្នាំ� គោ�យសារណែតំអូតិំផុរណា។ គោ�ឆំ្នាំ�បនិីបនាំទ ប់
គោទ្យាៀតំ �ឺគ្រតំូវការណែតំការបាច្បាជ្ឈ� P កំ�ង្គុំកគ្រមិតំស្តីគ្រ�ប់ការណែថុ��ដី�ណា��គ្របចា�ឆំ្នាំ�ណែតំបែ�គោណាះ �។ កគ្រមិតំ
បាច្បាដី�បូង្គុំ �ឺច្បាគោនួាំ�ពី� 5 ដីល់ 10 kg P/ha ស្តីគ្រ�ប់រាល់ដី�ឥដីា 1%។

 » ការបាច្បាជ្ឈ� P គោ�កំ�ង្គុំគ្របព័ីនិធ��ដី��ដី�ណា� ណែដីលគោគ្រប�ធាតំ�ចូ្បាលកគ្រមិតំអូបួបរ� ��រគោ�ីតំគោ�គោល�ការបាច្បា
ជ្ឈ� P ណែដីលងាយរលាយកំ�ង្គុំទឹ្យាក កំ�ង្គុំកគ្រមិតំអូបួបរ� គោ�យបាច្បាបង្គុំើប់�កញ្ញច ប់ និិង្គុំ��ដី�ណា�ណា
ណែដីលគ្រតំូវការ P-�ប។

 » ការបាច្បាបង្គុំើប់ជ្ឈ� P �កញ្ញច ប់ ជ្ឈ�យកាត់ំបនិាយការបែ�ពាល់គោ�យ�ទ ល់ រវាង្គុំដី�និិង្គុំជ្ឈ� ណែដីលវធិិសាស្ត្រាស្តីី
គោនិ� នឹិង្គុំជ្ឈ�យកាត់ំបនិាយការបាត់ំបង់្គុំធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹម P រលាយ(ណែដីលអាច្បាស្រាស្តីូបយកបានិ គោ�យរ�កខ�តិំ) 
ពី�ការចាប់ទ្យា�កធាតំ� P គោ�យដី�។ បែ�ណែនិី ការបាច្បាបង្គុំើប់ជ្ឈ�គោនិ� នឹិង្គុំជ្ឈ�យដីល់ការគ្របមូលផុី��ឫស្តីរ�កខ�តិំ
គោ�ជ្ឈ��វញិតំ�បន់ិ�ក់ជ្ឈ� គោហ�យវានឹិង្គុំអាច្បាកាត់ំបនិាយការរ �កសាយភាយ ច្បា�និ�និឫស្តីរ�កខ�តិំនិិង្គុំទិ្យានិំផុល
ដី�ណា� គោ�តំ�បន់ិណា ណែដីល�និភាពីគោគ្រ��រា�ង្គុំស្តីួ�តំរយៈគោពីលខ្ពួ�ផុង្គុំណែដីរ។ គោដី�មួ�គោច្បាៀស្តីវាង្គុំបញ្ហាា គោនិ�
 ចូ្បារគោគ្រប�វធិ�សាស្ត្រាស្តីរី�មផុស��ំកំ�ង្គុំការបាច្បាជ្ឈ�គោនិ� �ឺគោគ្រប�វធិ�សាស្ត្រាស្តីបីាច្បាគ្រពាច្បាជ្ឈ� រ�មផុស�នឹិង្គុំការបាច្បាជ្ឈ�បង្គុំើប់
គោនិ� គោដី�មួ�ជ្ឈ�យជ្ឈគ្រមុញឱ្យយឫស្តីរ�កខ�តិំ ដី��លូតំលាស់្តីសាយភាយបានិគោគ្រច្បា�និ និិង្គុំ�និឯកស្តីណាា និ
ភាពីណែថុមគោទ្យាៀតំផុង្គុំ។

 » គ្រតំូវគោធី�គោតំស្តីកីគ្រមិតំ P ដី� តាមគោពីលគោវលាក�ណ៍ត់ំ។ កាត់ំបនិាយបរ�ិណ៍ជ្ឈ� P ណែដីលបាច្បា គោ�តាម

គោពីលគោវលាបាច្បានិ�ម�យៗ គោយាង្គុំគោ�តាមស្តីមតំាភាពីចាប់បងាខ �ង្គុំទ្យា�កធាតំ� P របស់្តីដី�។

 6.4.2  ស្តីមតំាភាពីចាប់ទ្យា�កធាតំ�ផូុស្តីី័រ�បខួា�ង្គុំ (ស្តីមតំាភាពីចាប់ទ្យា�កធាតំ�ផូុស្តីី័រ�បខួា�ង្គុំ (i–))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » ការគោគ្រប�ជ្ឈ� P ណែដីលងាយរលាយកំ�ង្គុំទឹ្យាក នឹិង្គុំគោធី�ឱ្យយធាតំ� P គ្រ�បចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី�គោគ្រកាមៗ ណែដីល

អាច្បាបង្គុំើឱ្យយ�និការប�ពី�លទឹ្យាកគោគ្រកាមដី� ឬទឹ្យាកស្តីទឹង្គុំ ទ្យាគោនិួ អូូរ បឹង្គុំប�រ។ល។ និិង្គុំ។ល។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » គោគ្រប�ទ្យាគ្រមង់្គុំជ្ឈ� P ណែដីលរលាយតិំច្បាឬយឺតំ (ថុមផូុសីាតំ) គោដី�មួ�ការពារក��ប់ខ្ពពស់្តីនៃនិសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំ P កំ�ង្គុំ

ដី�។

 » ��ដី�ណា�ណែដីលគ្រតំូវការ P កគ្រមិតំ�ប។
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 6.4.3 លកខណ៍ៈស្តីមួតំីិលកខណ៍ៈស្តីមួតំីិ Vertic ((v))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�ណែដីល�និវាយភាពី�ដី�ឥដីា �និលកខណ៍ៈរ�ញនិិង្គុំគោហ�មគោបាែ ង្គុំ

 » ការភិជ�ររាស់្តី�និភាពីពិីបាកគោ�គោពីលដី�គោនាំ�ស្តីួ�តំគោពីក ឬគោស្តី�មគោពីក

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » គោដី�មួ�គោជ្ឈៀស្តីវាង្គុំភាពី�ប់ណែណ៍និរបស់្តីដី� គ្រតំូវគ្របាកដីថាស្តី�គោណ៍� មដី�គោនាំ� ស្តីាិតំគោ�គោគ្រកាមកគ្រមិតំ�ួស្តីទ�ក 

ដី�បនិីិច្បាបនិី�ច្បា ក���ង្គុំគោពីលគោធី�ការ��ដី��

 » គោដី�មួ�ឱ្យយដី�អាច្បាណែកណែគ្របគោ�យខ្ពួ�និឯង្គុំបានិពី�ភាពី�ប់ណែណ៍និគោនិ� គ្រតំូវគោធី�ឱ្យយដី�គោនាំ�ទ្យាទ្យា�លបានិនូិវវដីី 
គោស្តី�មគោ����និិង្គុំស្តីួ�តំ�គោគ្រច្បា�និសារ

 6.4.4  បរ�ិណ៍កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំ�ប ( បរ�ិណ៍កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំ�ប (om កគ្រមិតំ កគ្រមិតំ = 1))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » សូ្តីមគោម�លណែផុំក 2.12 ខាង្គុំគោល�។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » គ្រ�បដី� (mulching) និិង្គុំភិជ�របង្គុំើប់ជ្ឈ�ស្រាស្តីស់្តី ដូីច្បា�ពីពី�កដី�ណា�ស្តីណែណី៍ក ឬគោ�ម ច្បា�ណ៍� ស្តីតំី ចូ្បាលគោ�កំ�ង្គុំ 

ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�

 » រកាទ្យា�កកាកស្តី�ណ៍ល់ដី�ណា���ង្គុំអូស់្តី គោធី���គ្រមបគោល�នៃផុទដី�ណែស្រាស្តីឬច្បា�ការណា ណែដីលបានិ��ដី�ណា�គោនាំ�

 » មិនិគ្រតំូវដី�តំកាកស្តី�ណ៍ល់ដី�ណា�គោ��យ

 » គោគ្រប�គ្របាស់្តីគ្របព័ីនិធកសិ្តីកមម គោ�យភិជ�ររាស់្តី�អូបួបរ�ឬ�ម និការភិជ�ររាស់្តី �ម�យ�ំនឹិង្គុំការគោគ្រប�គ្របាស់្តី
 

គ្របព័ីនិធដី�ណា�ឆួ្នាំស់្តី�ជ្ឈ�រ ឬ គ្របព័ីនិធដី�ណា�ឆួ្នាំស់្តី alley 

 » បាច្បាសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំនាំនាំ �និដូីច្បា� លាមកស្តីតំី កាកស្តី�ណ៍ល់ក�បែ�ស្តីីិ ភិក់លូទឹ្យាកស្តីែ�យ និិង្គុំ 
កាកស្តី�ណ៍ល់ស្តីរ �រាង្គុំំឧស្តីាហកមម ណែដីលអាច្បា�និគោ�មូល�ា និ

 6.5  បញ្ហាា ស្តីណាា និដី�

 6.5.1 គ្រ�ួស្តី(គ្រ�ួស្តី(គ្រ�ួស្តីគោគ្រច្បា�និគ្រ�ួស្តីគោគ្រច្បា�និ))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » គ្រ�ួស្តីបង្គុំើឱ្យយ�និបញ្ហាា ធួន់ិធួរដីល់ការភិជ�ររាស់្តី និិង្គុំរតឹំតំួិតំដីល់ការ��ដី��ដី�ណា�ម�យច្បា�និ�និ

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » តារាង្គុំទ្យា� 29 បងាា ញពី�ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំនាំនាំ ស្តីគ្រ�ប់ដី�គ្រ�ួស្តីគោផុសង្គុំៗ�ំ
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តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 29  ការពិីពីណ៌៍នាំអូ�ពី�កគ្រមិតំគ្រ�ួស្តី និិង្គុំវបិាកនាំនាំរបស់្តីវា ស្តីគ្រ�ប់ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ

កគ្រមិតំ ការពិីពីណ៌៍នាំ ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ

គ្រ�ួស្តីគោគ្រច្បា�និ  » ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��និគ្រ�ួស្តីកំ�ង្គុំបរ�ិណ៍គោគ្រច្បា�និលមម

��រស្តីម ណែដីលគោធី�ឱ្យយ�និបញ្ហាា ធួន់ិធួរដីល់ការភិជ�ររាស់្តី។

 » គ្របគោភិទ្យាដី�ណា�ណែដីលអាច្បា��ដី��គោល�ដី�គោនិ�បានិ �ឺ

�និកគ្រមិតំ។ ភាពីគ្របាកដីគ្រប�នៃនិការ��ដី��និិង្គុំ

ការបង្គុំើប់ជ្ឈ�គ្រតំូវបានិកាត់ំបនិាយ។ កូនិរ�កខ�តិំ �

ញឹកញាប់គ្រតំូវបានិកប់ គោ�អូ���ង្គុំគោពីលភិជ�ររាស់្តី

 » បរ�ិណ៍ទឹ្យាកស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំ គ្រតំូវបានិកាត់ំបនិាយ

បណែនិាមកាកស្តី�ណ៍ល់ស្តីរ �រាង្គុំំ

 គោដី�មួ�បគោង្គុំើ�និបរ�ិណ៍សាច់្បាដី�

 និិង្គុំណែកណែគ្របសាា និភាពីសារធាតំ�

ស្តីរ �រាង្គុំំរបស់្តីដី�។

គ្រ�ួស្តី

គោគ្រច្បា�និណាស់្តី

 » ដី�ស្រាស្តី�ប់គោល��និគ្រ�ួស្តីគោគ្រច្បា�និណាស់្តី គោហ�យ�

ញឹកញាប់ ការភិជ�ររាស់្តីមិនិអាច្បាអូនិ�វតំីបានិគោ��យ

 » បរ�ិណ៍ទឹ្យាកស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំ គ្រតំូវបានិកាត់ំបនិាយ។

គោគ្រប�បគោច្បាចកគោទ្យាស្តី��ដី��

ស្តីមស្រាស្តីប (ឧ. ប�ក��)។

 ដី�ណា�ណែដីលស្តីមស្រាស្តីប �ឺ

ដី�ណា��ំស់្តី។

ដី�ថុម  » ដី��ប់ណែណ៍និខួា�ង្គុំណាស់្តី។ ការភិជ�ររាស់្តីមិនិអាច្បា

គ្របគ្រពឹីតំីគោ�បានិគោ��យ។

 » បរ�ិណ៍ទឹ្យាកស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំ គ្រតំូវបានិកាត់ំបនិាយ។

មិនិគ្រតំូវគោគ្រប�គ្របាស់្តីវាគោទ្យា។ មិនិ

ស្តីមស្រាស្តីបស្តីគ្រ�ប់ការ��ដី��

គោទ្យា។

 6.5.2  ភាពីគោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា�(ភាពីគោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា�(er))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » ការហូរគោគ្រចា�ដី� បណីាលឱ្យយបាត់ំបង់្គុំសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមរ�កខ�តិំនិិង្គុំសារធាតំ�ស្តីរ �រាង្គុំំ គោហ�យអាច្បា�និ

ដីល់�និបញ្ហាា រច្បានាំស្តីមព័និធដី�។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការហូរគោគ្រចា�ដី� ណែដីលស្តីមស្រាស្តីប�ក់ទ្យាង្គុំនឹិង្គុំ: ការណែថុរកា�គ្រមបដី� ការកាត់ំបនិាយ

ច្បារាច្បារណ៍៍គោគ្រ�ឿង្គុំច្បាគ្រក ការកាត់ំបនិាយការភិជ�ររាស់្តី ការគោគ្រប�ថំាលឬរង្គុំដី�ណា�អូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍ គោគ្រប�គ្របាស់្តីវធិ�
សាស្ត្រាស្តីអីូភិិរកសដី� �និដូីច្បា�ការ��ដី��ដី�ណា�កាត់ំណែកង្គុំនឹិង្គុំទិ្យាស្តីជ្ឈគ្រ�លដី� និិង្គុំការគោគ្រប�គ្របាស់្តីគ្របព័ីនិធ
��ដី��ដី�ណា�ឆួ្នាំស់្តីនាំនាំ �និ�អាទ៍្យា ការ��ដី�ណា�ឆួ្នាំស់្តីណែដីលយកគោដី�មគោឈ��របង្គុំ និិង្គុំការ��ដី�ណា�
ឆួ្នាំស់្តី Alley �គោដី�ម។

 6.6  បញ្ហាា រច្បានាំស្តីមព័និធដី�

 6.6.1  ដី�កករងឹ្គុំ (ដី�កករងឹ្គុំ (hs))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » ដី�កករងឹ្គុំគោ�ស្រាស្តី�ប់គោល� គោធី�ឱ្យយកគ្រមិតំនៃនិភាពីគ្រ�បទឹ្យាកចូ្បាលកំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី��ប។

 » ដី�ណ៍� �គ្រ�ប់និិង្គុំការដី��លូតំលាស់្តីរ�កខ�តិំមិនិលែ ពាក់ព័ីនិធនឹិង្គុំដី�កករងឹ្គុំ។

 » ដី�កករងឹ្គុំបង្គុំើ�ឧបស្តី�ំដីល់ការលូតំលាស់្តីឫស្តីរ�កខ�តិំ។
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ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » គ្រ�បដី�គោ�យកាកស្តី�ណ៍ល់ស្តីរ �រាង្គុំំ គោដី�មួ�រកាស្តី�គោណ៍� មដី�ស្រាស្តី�ប់គោល�។

 » កគ្រមិតំការភិជ�ររាស់្តីនិិង្គុំការគោធី�ច្បារាច្បារណ៍៍គោគ្រ�ឿង្គុំច្បាគ្រក។

 » ក��គោធី�ការភិជ�ររាស់្តីនិិង្គុំច្បារាច្បារណ៍៍គោគ្រ�ឿង្គុំច្បាគ្រក គោ�គោពីលដី�គោស្តី�ម�ង្គុំកគ្រមិតំ�ួស់្តីស្តីទ�កដី�។

 6.6.2  ស្រាស្តី�ប់ដី��ប់ណែណ៍និ (ស្រាស្តី�ប់ដី��ប់ណែណ៍និ (comp))

វបិាកនាំនាំវបិាកនាំនាំ
 » ស្រាស្តី�ប់ដី��ប់ណែណ៍និ រតឹំតំួិតំដីល់ការដី��លូតំលាស់្តី និិង្គុំទ្យាប់សាើ ត់ំការចាក់ចូ្បាលគោគ្រ�របស់្តីឫស្តី

រ�កខ�តិំផុង្គុំណែដីរ។

ការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំ
 » គោដី�មួ�ក�ចាត់ំស្រាស្តី�ប់�ប់ណែណ៍និដី�គោនិ� គ្រតំូវភិជ�ររាស់្តីដី� គោ�គោពីលដី�គោនាំ�ស្តីួ�តំ�ង្គុំកគ្រមិតំ�ួស់្តីស្តីទ�កដី�

របស់្តីវា។

 » ��ដី�ណា�ណែដីល�និឫស្តីណែកវ គោដី�មួ�អាច្បាគោគ្រជ្ឈ�តំចូ្បាលកំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី��ប់ណែណ៍និគោនាំ�។

 » ណែថុរកាដី�ឱ្យយ�និស្តី�គោណ៍� ម តាមរយៈការគោធី� Mulching គោដី�មួ�កាត់ំបនិាយការពីនិយឺតំគោពីលនៃនិការដី��

លូតំលាស់្តីឫស្តីរ�កខ�តិំ គោ�យស្រាស្តី�ប់ដី��ប់ណែណ៍និគោនាំ�។
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 7   ភាពីស្តីមស្រាស្តីបរបស់្តីដី�
ស្តីគ្រ�ប់ដី�ណា�និ�ម�យៗ

 7.1  គោស្តីច្បាកី�គោផុី�ម
បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) ក�ណ៍ត់ំរកបញ្ហាា ទូ្យាគោ�របស់្តីដី� (ឧ. ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក 
ភាពីគ្រ�បទឹ្យាក ភាពីអាស្តី��តំ និិង្គុំដី�កករងឹ្គុំ) ច្បា�គោពា�ផុលិតំភាពីដី�ណា�។ បែ�ណែនិីគោ���យាែង្គុំណាក៏គោ�យ 
ក៏ដី�ណា�និ�ម�យៗ�និភាពីធន់ិគ្រ��របស់្តីវាខ្ព�ស្តីៗ�ំ គោ�នឹិង្គុំបញ្ហាា ដី���ង្គុំគោនាំ�ផុង្គុំណែដីរ។ គោ�គោពីលណែដីល
លកខណ៍ៈដី�ម�យ ឬបញ្ហាា ដី�ម�យ អាច្បា�បញ្ហាា ច្បាមួង្គុំម�យ ច្បា�គោពា�ផុលិតំភាពីនៃនិដី�ណា�ម�យគោនាំ� ដូីគោច្បាំ�
លកខណ៍ៈឬបញ្ហាា ដី�ម�យគោនិ� អាច្បា�បញ្ហាា បនាំទ ប់បនិស� ស្តីគ្រ�ប់ដី�ណា�ម�យគោផុសង្គុំគោទ្យាៀតំណែតំបែ�គោណាះ �។ 
គោ�លការណ៍៍នៃនិអូង្គុំំការគោស្តីួ�ង្គុំអា�រនិិង្គុំកសិ្តីកមមនៃនិអូង្គុំំការស្តីហគ្រប��តិំ (FAO 1976) ស្តីគ្រ�ប់
ការវាយតំនៃមួដី� បានិគោគ្រប�គ្របាស់្តីច្បា�ណាត់ំថំាក់ច្បា�និ�និគ្របា� គោដី�មួ�ណែបង្គុំណែច្បាកច្បា�ណាត់ំថំាក់នៃនិភាពីស្តីមស្រាស្តីបនៃនិ
ដី�ម�យ ឬស្តីណាា និដី�ម�យ ស្តីគ្រ�ប់ការ��ដី��ដី�ណា�ម�យ។ គោ�គោពីលណែដីលល��ប់ថំាក់ភាពីស្តីមស្រាស្តីបគោនិ�
 គ្រតំូវបានិគោរៀបច្បា�គោ��ង្គុំ ស្តីគ្រ�ប់ដី�ឬស្តីណាា និដី�ម�យ ច្បា�គោពា�ការ��ដី��ដី�ណា�ម�យបានិគោហ�យ គោនាំ�តារាង្គុំឬ
ណែផុនិទ្យា�ដី�ស្តីមស្រាស្តីបនាំនាំ (គោប�ទិ្យានិំន័ិយដី�ឬស្តីណាា និដី� �និស្តីគ្រ�ប់�ឯកសារគោយាង្គុំ) អាច្បាគ្រតំូវបានិបគោង្គុំើ�តំ
គោ��ង្គុំបានិ។ គោដី�មួ�ជ្ឈ�យស្តីគ្រមបស្តីគ្រមួលដីល់ការគោគ្រប�គ្របាស់្តីឯកសារ SCAMP ស្តីគ្រ�ប់ការអូនិ�វតំីការងារគោនិ�
 ស្តីណាា និដី� និិង្គុំបញ្ហាា ដី�និ�ម�យៗ គ្រតំូវបានិកគ្រមិតំពិីនិទ�វា គោ�យគោយាង្គុំគោ�តាមគ្របសិ្តីទ្យាធភាពីរបស់្តីវា គោ�គោល�

ច្បា�រភាពីផុលិតំកមមដី�ណា�តំ�បន់ិខ្ពពង់្គុំរាបស្តី�ខាន់ិៗម�យច្បា�និ�និ។

 7.2  វធិ�សាស្ត្រាស្តីី
ច្បា�គោពា�ដី�ណា�តំ�បន់ិខ្ពពង់្គុំរាបនិ�ម�យៗ (ណែដីលបានិគោគ្រជ្ឈ�ស្តីគោរ �ស្តីគោនាំ�) SCAMP បានិគោគ្រប�គ្របាស់្តីល��ប់ថំាក់ច្បា�និ�និ
ប�និកំ�ង្គុំច្បា�គោណាមល��ប់ថំាក់ច្បា�និ�និគ្របា� នៃនិគោ�លការណ៍៍វាយតំនៃមួភាពីស្តីមស្រាស្តីបនៃនិដី�របស់្តី FAO (1976) 
ស្តីគ្រ�ប់វាយតំនៃមួលកខណ៍ៈដី� និិង្គុំបញ្ហាា ដី�និ�ម�យៗគោនាំ�។ តារាង្គុំទ្យា� 30 ពិីពីណ៌៍នាំអូ�ពី�លកខណ៍ៈវនិិិច្បា័័យ

នាំនាំ ណែដីលបានិគោគ្រប�គ្របាស់្តី គោដី�មួ�ណែបង្គុំណែច្បាកល��ប់ថំាក់ភាពីស្តីមស្រាស្តីប��ង្គុំគោនិ�។

តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 30   ភាពីស្តីមស្រាស្តីបនៃនិដី� គ្រតំូវបានិណែបង្គុំណែច្បាកល��ប់ថំាក់វា គោ�យគោយាង្គុំតាមស្តីកីានិ�ពីលស្តីគ្រ�ប់
ច្បា�រភាពីផុលិតំកមម។

ច្បា�ណាត់ំថំាក់

ភាពីស្តីមស្រាស្តីប

លកខណ៍ៈវនិិិច្បា័័យ ការពិីពីណ៌៍នាំ

1 ស្តីមស្រាស្តីបខួា�ង្គុំ ដី�គោនិ�ស្តីមស្រាស្តីបស្តីគ្រ�ប់ច្បា�រភាពីផុលិតំកមមដី�ណា� គោ�យមិនិ�និការ

ណែកលមែដី�

2 ស្តីមស្រាស្តីបមធយម ដី�គោនិ�ស្តីមស្រាស្តីបស្តីគ្រ�ប់ច្បា�រភាពីផុលិតំកមមដី�ណា� គោ�យគ្រតំូវ�និការ

ណែកលមែដី�បនិីិច្បាបនិី�ច្បា (ឧ. ការ�ក់ក�គោបារ ការគោល�កពូីនិរង្គុំ គោដី�មួ�ណែកលមែ

បគោនិា�ទឹ្យាកភាពីដី� គោ�កគ្រមិតំថំាក់មូល�ា និ)

3 ស្តីមស្រាស្តីបតិំច្បាតំ�ច្បា ដី�គោនិ��និស្តីមស្រាស្តីបស្តីគ្រ�ប់ច្បា�រភាពីផុលិតំកមមដី�ណា� គោ�យ�និការ 

ណែកលមែដី�ម�យច្បា�និ�និធ� (ឧ. ការងារបគោនិា�ទឹ្យាកកំ�ង្គុំដី�កំ�ង្គុំគ្រទ្យាង់្គុំគ្រ�យធ�)

4 មិនិស្តីមស្រាស្តីបនាំគោពីលបច្បាច�បួនិំ ដី�គោនិ�មិនិស្តីមស្រាស្តីបស្តីគ្រ�ប់ច្បា�រភាពីផុលិតំកមមដី�ណា�គោទ្យា

ប្រភិពីឯកស្តីារ: FAO (1976)



74       បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី� (SCAMP) 

គោ���ច្បា�ណាត់ំថំាក់ភាពីស្តីមស្រាស្តីបដី� គ្រតំូវបានិអូនិ�វតំីច្បា�គោពា�លកខណ៍ៈដី� និិង្គុំបញ្ហាា ដី�និ�ម�យៗក៏គោ�យ
 ក៏ភាពីស្តីមស្រាស្តីបដី��រ�ម (ច្បា�ណាត់ំថំាក់ 1–4) នៃនិគ្របគោភិទ្យាដី�ម�យស្តីគ្រ�ប់ការ��ដី��ដី�ណា�ម�យ គ្រតំូវបានិ
បងាា ញថា �ច្បា�ណាត់ំថំាក់ភាពីស្តីមស្រាស្តីបដី� ដ៏ី�និកគ្រមិតំប�ផុ�តំស្តីគ្រ�ប់លកខណ៍ៈដី�ឬបញ្ហាា ដី�គោនាំ� (ពិីនិទ�
ខ្ពពស់្តីប�ផុ�តំគ្រតំូវបានិកត់ំគ្រតាទូ្យា��ង្គុំលកខណ៍ៈដី� និិង្គុំបញ្ហាា ដី���ង្គុំគោនាំ�)។ ឧ�ហរណ៍៍គោប�ដី�ម�យ គ្រតំូវបានិឱ្យយ
កគ្រមិតំ ‘4’ (�និន័ិយថា បច្បាច�បួនិំគោនិ�មិនិស្តីមស្រាស្តីបគោទ្យា) គោហ�យលកខណ៍ៈដី� និិង្គុំបញ្ហាា ដី�ដីនៃទ្យាៗគោទ្យាៀតំ គ្រតំូវ
បានិគោ�វាយតំនៃមួថាស្តីមស្រាស្តីប ដូីគោច្បាំ� បនាំទ ប់មកភាពីស្តីមស្រាស្តីបស្តីរ�បឬ�រ�មនៃនិដី�គោនាំ� គ្រតំូវបានិគោ�ឱ្យយ
ល��ប់ថំាក់ឬកគ្រមិតំ '4'។ ការវាយតំនៃមួគោនិ�មិនិណែមនិអូចិ្បានៃង្ក្រានិីយ៍គោទ្យា ពី�គោគ្រពា�គោ�អាច្បាវាយតំនៃមួវាគោ��ង្គុំវញិ គោប�
យ�ទ្យាធសាស្ត្រាស្តីណីែកលមែដី� គ្រតំូវបានិបគោង្គុំើ�តំគោ��ង្គុំ គោដី�មួ�កាត់ំបនិាយផុលបែ�ពាល់នាំនាំ�ក់ទ្យាង្គុំនឹិង្គុំភាពី�និណែដីនិ
ក�ណ៍ត់ំប�ផុ�តំនៃនិច្បា�រភាពីផុលិតំកមមគោនិ�។

 7.3 ភាពីស្តីមស្រាស្តីបដី�ស្តីគ្រ�ប់ដី�ណា��ក់លាក់
បញ្ហាា ដី�ម�យច្បា�និ�និ ណែដីលបានិរកគោឃ្វី�ញគោ�កំ�ង្គុំឯកសារ SCAMP �និផុលបែ�ពាល់ដីល់ផុលិតំភាពីដី�ណា� 
គោ�យមិនិ�ិតំពី�ការលូតំលាស់្តីដី�ណា�ផុង្គុំ។ បញ្ហាា ដី���ង្គុំគោនិ�រ�ម�និ:

 » ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ�ប (e)

 » កគ្រមិតំចាប់ទ្យា�កផូុស័្តីរី (P) ខ្ពពស់្តី (i)

 » កគ្រមិតំចាប់ទ្យា�កផូុស័្តីរី (P) �បប�ផុ�តំ (i–) 

 » កង្គុំី�បែូតាស្តីយូម (k)

 » បរ�ិណ៍កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំ�ប (om កគ្រមិតំ 1)

 » លកខណ៍ៈដី�កករងឹ្គុំ (hs)

 » ស្រាស្តី�ប់�ប់ណែណ៍និដី�(comp)

 » គ្រ�ួស្តី (គ្រ�ួស្តីគោគ្រច្បា�និ)។

គោ��យាែង្គុំណាក៏គោ�យ ក៏ផុលបែ�ពាល់ម�យច្បា�និ�និដ៏ីនៃទ្យាៗគោទ្យាៀតំ របស់្តីលកខណ៍ៈស្តីមួតំីិដី�និិង្គុំបញ្ហាា ដី� គោល�
ផុលិតំភាពីដី�ណា� �និភាពីខ្ព�ស្តីៗ�ំផុង្គុំណែដីរ គោ�យអាស្រាស័្តីយគោល�គ្របគោភិទ្យាដី�ណា� ពី�គោគ្រពា�ណែតំដី�ណា�និ�ម�យ
ៗ�និភាពីធន់ិគ្រ��ខ្ព�ស្តីៗ�ំគោ�នឹិង្គុំបញ្ហាា ដី�។ ការគោរៀបច្បា��តារាង្គុំនៃនិភាពីខ្ព�ស្តីៗ�ំ��ង្គុំគោនិ� បានិអូនិ�វតំី
ស្តីគ្រ�ប់ដី�ណា�តំ�បន់ិខ្ពពង់្គុំរាបម�យច្បា�និ�និ ដូីច្បា� ស្រាស្តីូវ គោពាតំ ស្តីណែណី៍កដី� ស្តីណែណី៍កគោស្តីៀង្គុំ ដី��ូង្គុំម� អូ�គោ�
 សីាយច្បានិទ� បណែនិួ ឪ�ឹក ដី�ណា�ស្រាស្តីកានាំ� ដូីង្គុំ គោច្បាក និិង្គុំ គ្រកូច្បា។ ការ�ក់ពិីនិទ�គោនិ� �ឺណែផុែកគោល�ការគ្របមូល
ផុី��ទិ្យានិំន័ិយពី� Williams (1975), Landon (1984), Page (1984), Schaffer និិង្គុំ Andersen (1994), Robinson 

(1996) និិង្គុំ Dierolf et al. (2001)។ តារាង្គុំទ្យា� 31 បងាា ញពី�ច្បា�ណាត់ំថំាក់ឬពិីនិទ�នៃនិភាពីស្តីមស្រាស្តីបនៃនិដី� និិង្គុំ
បញ្ហាា ដី�និ�ម�យៗណែដីលបានិក�ណ៍ត់ំគោ�កំ�ង្គុំការវាយតំនៃមួរបស់្តី SCAMP គោហ�យគ្រតំូវបានិវាយតំនៃមួ គោធៀបនឹិង្គុំ

តំគ្រមូវការនាំនាំនៃនិដី�ណា���ង្គុំគោនាំ�។

មតិំគោយាបល់�ទូ្យាគោ�ខាង្គុំគោគ្រកាមគោនិ� អាច្បា� “វធិានិការណែកលមែដី�” ណែដីល�និភាពីចា�បាច់្បាគោដី�មួ�អូនិ�វតំី
 ស្តីគ្រ�ប់ល��ប់ថំាក់ភាពីស្តីមស្រាស្តីបដី�ទ្យា� 2 ឬ 3 កំ�ង្គុំគោ�លគោៅគោដី�មួ�ណែកលមែដី�ឬបញ្ហាា ដី���ង្គុំគោនាំ� ឱ្យយ

គោ�ួ�យតំបនឹិង្គុំតំគ្រមូវការនាំនាំនៃនិដី�ណា�:
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តារាង្គុំទ្យា�តារាង្គុំទ្យា� 31   ច្បា�ណាត់ំថំាក់ភាពីស្តីមស្រាស្តីបនៃនិលកខណ៍ៈស្តីមួតំីិ និិង្គុំបញ្ហាា ដី�ស្តីគ្រ�ប់ដី�ណា�តំ�បន់ិខ្ពពង់្គុំរាប
ម�យច្បា�និ�និ

កា
រពី

ពី
ណ៍

នាំ
 S

C
A

M
P

ស្រាស្តី
ូវ

គោពា
តំ

ស្តី
ណែណ៍

ក
ដី

�

ស្តី
ណែណ៍

ក
គោស្តី

ៀង្គុំ

ដី
��ូ

ង្គុំ
ម

�

អូ
�គោ�

សា
យ

ច្បា
និ

ទ�

ប
ណែនិ

ួ

ឪ
�ឹ

ក

ស្រាស្តី
កា

នាំ
�

ដី
ង្គុំ

គោច្បា
ក

គ្រក
ូច្បា

គ្របគោភិទ្យា 

វាយនិភាពី 

SCAMP

S 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2

L 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

C 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2

O 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4

កគ្រមិតំភាពីបគោនិា�

ទឹ្យាក (g)

1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 1 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4

3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3

4 4 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2

5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

ជ្ឈគ្រ�ល (%) 0–2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2–5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5–10 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

> 10 4 3 3–4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2

pH ដី� a– 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2

a 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3

�តិំនៃគ្រប s– 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2

s 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3

ភាពីធន់ិនឹិង្គុំ ការ

រា�ង្គុំស្តីួ�តំ
L L M L H L H L–M M H L L M

តំ�បន់ិស្រាស្តីូប យក

សារធាតំ� ចិ្បាញ្ញច ឹម 

ស្តី�ខាន់ិៗ/ ទឹ្យាក (cm)

< 50
80– 
100

50– 
100

50– 
100

>  
100

>  
100

>  
100

30– 
60

>  
100

>  
100

50– 
75

50– 
75

> 
100

តំគ្រមូវការ សារធាតំ�

ចិ្បាញ្ញច ឹម (ធាតំ� ណែដីល

គ្រតំូវការ)

ខ្ពពស់្តី

N

ខ្ពពស់្តី

N, K
Cab

ធ
និ

និ
ង្គុំ

 
ជ្ឈ

�វ�
តំ

 �
ប

ខ្ពពស់្តី

N

ខ្ពពស់្តី

N, P, K ធ
និ

និ
ង្គុំ

 
ជ្ឈ

�វ�
តំ

 �
ប

ខ្ពពស់្តី

N, K

ខ្ពពស់្តី

N, K

S = ដី�ខ្ពាច់្បា; L = លាយ; C = ដី�ឥដីា; O = ស្តីរ�រាង្គុំំ; a = ពី�លអាល�យម�ញែូ ម (Al); a– = បញ្ហាា �តិំពី�ល Al ស្តីគ្រ�ប់
ដី�ណា�ណែដីលរ�ស្តីនឹិង្គុំដី�អាស្តី��តំខួា�ង្គុំប�ផុ�តំ; H = ខ្ពពស់្តី; L = �ប; M = មធយម; s = អូ�បិល; s– = អូ�បិលតិំច្បាតំ�ច្បា; 
SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពី�បញ្ហាា ដី� និិង្គុំការគ្រ�ប់គ្រ�ង្គុំដី�

a គោម�លតារាង្គុំទ្យា� 30    b តំគ្រមូវការគោ�តំ�បន់ិក�ណ៍ត់ំកគ្រមិតំ
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 7.3.1 វាយនិភាពី យនិភាពី 

S:  គោ�យសារណែតំបរ�ិណ៍ទឹ្យាកស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំ គោ�កំ�ង្គុំដី�ខ្ពាច់្បា �និកគ្រមិតំ�ប គោនាំ�ការគោស្រាសាច្បាស្រាស្តីពី
�ម�រឱ្យយ�និ ស្តីគ្រ�ប់ដី�ណា�ណែដីល�និភាពីធន់ិតិំច្បា គោ�នឹិង្គុំភាពីស្តីួ�តំគោនិ�ច្បា�គោពា�ដី�ណា�ណែដីល
គ្រតំូវការសារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមខ្ពពស់្តី គោហ�យដី�ខ្ពាច់្បា�ដី� �ដី�ណែដីលគ្របសិ្តីទ្យាធភាពីស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ 
វា�ប ដូីគោច្បាំ�សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមស្តីគ្រ�ប់រ�កខ�តិំ ចា�បាច់្បាគ្រតំូវប�ណែបក ស្រាស្តីបតាមតំគ្រមូវការដី�ណា�

C:  ដី�ណា�គោម�មមិនិស្តីមស្រាស្តីបនឹិង្គុំដី�ឥដីាគោទ្យា គោ�យសារពិីបាកកំ�ង្គុំការគ្របមូលផុល។

 ដី�ឥដីា មិនិស្តីមស្រាស្តីបស្តីគ្រ�ប់ដី�ណា� ណែដីលមិនិធន់ិនឹិង្គុំដី�គោស្តី�ម����រយៈគោពីលយូរគោទ្យា។ កគ្រមិតំ
បង្ក្រាញ្ហាជ បទឹ្យាកភាពីដី��បរបស់្តីដី�ឥដីា នាំ�ឱ្យយដី�គោនាំ�ស្តីាិតំគោ�កំ�ង្គុំស្តីភាពីគោស្តី�មគោ����យូរ�ង្គុំដី�ខ្ពាច់្បា

O:  �ទូ្យាគោ�ដី���ង្គុំគោនិ� កគោក�តំ�និគោ��ង្គុំច្បា�គោពា�ដី�បាតំខ្ពទ�នៃនិស្តីណាា និដី�ម�យ គោហ�យ�ទូ្យាគោ��និកមពស់្តី
ទឹ្យាកគោគ្រកាមដី��ប។ ដី���ង្គុំគោនិ�មិនិស្តីមស្រាស្តីប ច្បា�គោពា�ដី�ណា�ណែដីលមិនិអាច្បាធន់ិនឹិង្គុំលកខខ្ពណ៍ឌ ដី���ទឹ្យាក
គោទ្យា។ ការគោល�កថំាលឬរង្គុំ និិង្គុំការគោធី�គ្របព័ីនិធបគោនិា�ទឹ្យាកដី�កំ�ង្គុំគ្រទ្យាង់្គុំគ្រ�យធ� �ឺចា�បាច់្បាស្តីគ្រ�ប់បគោង្គុំើ�តំ
ឱ្យយ�និលកខខ្ពណ៍ឌ បគោនិា�ទឹ្យាកដី�កាន់ិណែតំលែ

 7.3.2  ភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក

ដី�ណែដីល�និភាពីបគោនិា�ទឹ្យាកមិនិសូ្តីវលែឬមិនិលែ មិនិស្តីមស្រាស្តីបនឹិង្គុំដី�ណា�ណែដីលមិនិអាច្បាធន់ិនឹិង្គុំលកខខ្ពណ៍ឌ
ដី���ទឹ្យាកគោទ្យា។ ការគោល�កថំាលឬរង្គុំ និិង្គុំការគោធី�គ្របព័ីនិធបគោនិា�ទឹ្យាកដី�គ្រទ្យាង់្គុំគ្រ�យធ� គ្រតំូវណែតំគោធី� គោប�ដី�ណា�
��ង្គុំគោនាំ� ចា�បាច់្បាគ្រតំូវណែតំ��គោ�គោល�ដី�គោនាំ�

 7.3.3  ដី�អាស្តី��តំដី�អាស្តី��តំ

a:  ដី���ង្គុំគោនិ� មិនិស្តីមស្រាស្តីបនឹិង្គុំដី�ណា� ណែដីល�និភាពីធន់ិគ្រ��មធយមឬ�ប ច្បា�គោពា�ភាពីពី�លនឹិង្គុំធាតំ�
អាល�យម�ញែូ ម (Al) និិង្គុំ/ឬ ពី�លមែង់្គុំកាណែណ៍ស្តីគោទ្យា ល��គ្រតាណែតំការបាច្បាក�គោបារយាែង្គុំទូ្យាល�ទូ្យាលាយម�យ 
គ្រតំូវបានិអូនិ�វតំី

a–:  ដី���ង្គុំគោនិ��ម�រឱ្យយ�និការបាច្បាក�គោបារ គោប�ដី�គោនិ�ក�ពី�ង្គុំណែតំគោគ្រប�គ្របាស់្តីស្តីគ្រ�ប់��ដី�ណា�ណែដីល�និ

ភាពីធន់ិគ្រ���ប ច្បា�គោពា�ភាពីធាតំ�ពី�ល Al
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 7.3.4 ដី�នៃគ្របដី�នៃគ្រប

s:  ដី���ង្គុំគោនិ� មិនិស្តីមស្រាស្តីបនឹិង្គុំការ��ដី�ណា� ណែដីល�និភាពីធន់ិគោខ្ពាយគោ�នឹិង្គុំ�តិំអូ�បិលគោទ្យា
 គោហ�យតំគ្រមូវឱ្យយ�និការណែកលមែវា(តាមរយៈការបគោនិា��តិំអូ�បិលតាមទិ្យាស្តីឈរ) ស្តីគ្រ�ប់ដី�ណា�
��ង្គុំឡាយណា ណែដីល�និភាពីធន់ិមធយមនឹិង្គុំ�តិំអូ�បិល។ គោប�ដី� sodic បងាា ញវតំី�និ (n ឬ n–) 
ផុង្គុំណែដីរគោនាំ� ការបាច្បា gypsum �ការចា�បាច់្បា គោដី�មួ�ការពារស្តីស្តី��ភាពីដី� អូ���ង្គុំគោពីលការហូរគោគ្រចា�
តាមទិ្យាស្តីឈរ

s–:  ដី���ង្គុំគោនិ� នឹិង្គុំគ្រតំូវការរបបច្បាគោគ្រ��ស្តី�ែ តំដី�ម�យ គ្របកបគោ�យគ្របសិ្តីទ្យាធភាពី �ឺការហូរគោគ្រចា�ចូ្បាលកំ�ង្គុំ
ស្រាស្តី�ប់ដី�(leaching) គោដី�មួ�គោគ្រចា�យកសូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំអូ�បិល គោច្បាញពី�តំ�បន់ិឫស្តីដី�ណា���ង្គុំឡាយណា
 ណែដីលងាយទ្យាទ្យា�លរង្គុំគោគ្រ��នឹិង្គុំ�តិំអូ�បិល។ គោប�ដី� sodic បងាា ញវតំី�និ (n ឬ n–) ផុង្គុំណែដីរគោនាំ� ការ
បាច្បា gypsum �ការចា�បាច់្បា គោដី�មួ�ការពារស្តីស្តី��ភាពីដី� អូ���ង្គុំគោពីលហូរគោគ្រចា�ចូ្បាលកំ�ង្គុំស្រាស្តី�ប់ដី�

 7.3.5  សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមស្តី�ខាន់ិៗ/តំ�បន់ិស្រាស្តីូបយកទឹ្យាក សារធាតំ�ចិ្បាញ្ញច ឹមស្តី�ខាន់ិៗ/តំ�បន់ិស្រាស្តីូបយកទឹ្យាក 

ដី�ណា�ណែដីល�និឫស្តីរាក់ៗ មិនិ�និភាពីងាយទ្យាទ្យា�លរង្គុំគោគ្រ��គោ�នឹិង្គុំបញ្ហាា នាំនាំ ដូីច្បា�ស្រាស្តី�ប់ដី��ប់

ណែណ៍និ (comp) ឬស្រាស្តី�ប់រតឹំតំួិតំឫស្តីរ�កខ�តិំ(R) ដូីច្បាដី�ណា�ណែដីល�និឫស្តីគោគ្រ�គោ��យ
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 ឧបស្តីមព័និធទ្យា� 1:

តារាង្គុំក�ណ៍ត់ំគ្រតាទិ្យានិំន័ិយមនិទ�រពិីគោសាធន៍ិ និិង្គុំគោ�ទ្យា�វាលរបស់្តី SCAMP ស្តីគ្រ�ប់
ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� 1–3

តារាង្គុំគោ�ទ្យា�វាលតារាង្គុំគោ�ទ្យា�វាល SCAMP

កាលបរគិោច្បា័ទ្យា:

គោ�ម �ទ្យា�តា�ង្គុំ:

គោខ្ពតំី: ស្រាស្តីុក: ឃ្វី��:

ភូិមិ: គ្រកុម: កសិ្តីករ:

រយៈទ្យាទឹ្យាង្គុំ (N/S): រយៈបគោណីាយ(E/W): រយៈកមពស់្តី:

ជ្ឈគ្រ�ល: ទ្យាគ្រមង់្គុំស្តីណាា និដី� a: ទ្យា�តា�ង្គុំនៃនិស្តីណាា និដី� b:

ការគោគ្រប�គ្របាស់្តីដី�បច្បាច�បួនិំ c: សាា និភាពីគោល�នៃផុទដី� d: ភិស្តីី�តាង្គុំនៃនិការហូរគោគ្រចា�:

a  លកខណ៍ៈស្តីណាា និដី� ណែដីលទ្យា�តា�ង្គុំគោនាំ�តា�ង្គុំគោ� ឧ. �ដី�ទ្យា�នាំបទឹ្យាកលិច្បា ដី�ពី�គោនិ�ង្គុំផុំត់ំមិនិលិច្បាទឹ្យាក 
ដី�ច្បា�គោណាតំខួា�ង្គុំ

b  គោតំ�ដី�គោនាំ�គោបា�ទ្យា�តា�ង្គុំច្បា�កណែនិួង្គុំណា ឧ. ទ្យា�ក�ពូីល ទ្យា�ពាក់កណីាលនៃនិជ្ឈគ្រ�ល ទ្យា�ច្បា�ង្គុំជ្ឈគ្រ�ល 
ឬទ្យា�ទ្យា�នាំបលួប់

c  ដី�ណា�បច្បាច�បួនិំ: វាលគោ�ម ចិ្បាញ្ញច ឹមស្តីតំី ឬគ្របព័ីនិធច្បា�ើ រដី�ណា�
d  ពិីពីណ៌៍នាំអូ�ពី��គ្រមបនៃផុទដី�: ឧ. វតំី�និ�ល់ជ្ឈង្ក្រាញ្ហាជ �ង្គុំ កាកស្តី�ណ៍ល់រ�កខ�តិំ វាលគោ�ម ឬវាលរគោ�សាា និ; នៃផុទដី�

គ្រតំូវបានិភិជ�ររាស់្តីឬមិនិបានិភិជ�ររាស់្តី
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ការអូគោង្គុំើតំគោម�លកូនិរគោ�ីតូំច្បា: ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� ការអូគោង្គុំើតំគោម�លកូនិរគោ�ីតូំច្បា: ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� 1 SCAMP

0–10 cm 10–20 cm 20–30 cm 30–50 cm

វាយនិភាពីដី�

ពីណ៌៍ដី�

រច្បានាំស្តីមព័និធដី�៖

ការបគោង្គុំើ�តំណែផុនិដី��ដី� (�ទ �ង្គុំធ�ៗ 
គ្រ�ប់គោ�ល គោខ្ពាយ មធយម ខួា�ង្គុំ) 
រ�បរាង្គុំ (�គ្រ�ប់តូំច្បាៗ �ដី��បួ�ក �
គ្រពី�ស្តី �ស្តីស្តីរ ឬបនិទ�គោស្តីី�ង្គុំៗ)

របឹង្គុំភាពីគោពីលដី�គោស្តី�ម (ដី�ធូរផុ�យ រងឹ្គុំ
 រងឹ្គុំយាែង្គុំខួា�ង្គុំ)

វតំី�និនៃនិព៌ីណ៍និិង្គុំសំាមព៌ីណ៍ច្បាគ្រមុ�
(mottles) ?

�និស្រាស្តី�ប់ដី��ប់ណែណ៍និ?  
ជ្ឈគោគ្រ�ណា?

អាច្បាគោម�លគោឃ្វី�ញរនិធដី�? 
អាច្បាគោម�លគោឃ្វី�ញឫស្តីរ�កខ�តិំ?

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ស្តីស្តី��ភាពីដី�

កគ្រមិតំវតំី�និគ្រ�ួស្តី

ច្បា�ណាត់ំថំាក់នៃនិភាពីគ្រ�បទឹ្យាក

ច្បា�ណាត់ំថំាក់នៃនិភាពីបគោនិា�ទឹ្យាក

កគ្រមិតំគោគ្រ��ថំាក់នៃនិការហូរគោគ្រចា�

�និលកខណ៍ៈដី� Vertic ឬគោទ្យា?
(�និ/មិនិ�និ)
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ការអូគោង្គុំើតំគោម�លកូនិរគោ�ី: ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� ការអូគោង្គុំើតំគោម�លកូនិរគោ�ី: ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� 2 SCAMP

0–10 cm 10–20 cm 20–30 cm 30–50 cm

pH ដី� គោ�ទ្យា�វាល 
(សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំដី�ខាប់)

pHwater

pHKCl

EC គោ�ទ្យា�វាល 
(សូ្តីល�យស្តីយ�ង្គុំដី�ខាប់) (dS/m)

រយៈគោពីលទឹ្យាកគ្រ�បចូ្បាលកំ�ង្គុំដី�:

ច្បា�ណាត់ំថំាក់ភាពីគ្រ�បទឹ្យាក

ការវាស់្តីណែវង្គុំគោ�មនិទ�រពិីគោសាធន៍ិ: ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា�ការវាស់្តីណែវង្គុំគោ�មនិទ�រពិីគោសាធន៍ិ: ការអូនិ�វតំីកគ្រមិតំទ្យា� 3 SCAMP

0–10 cm 10–20 cm 20–30 cm 30–50 cm

កាបូនិស្តីរ �រាង្គុំំ C (g/kg):

កគ្រមិតំom 

ស្តីមតំាភាពីទ្យាប់pH (g CaCO3/ kg ដី� 
ឯកតា pH):

កគ្រមិតំar 

ស្តីនិទស្តីសន៍ិទ្យាប់ P:

i កគ្រមិតំ

ស្តីមតំាភាពីគោ��ដូីរកាច្បា�ង្គុំ 
(cmolc/kg):

e កគ្រមិតំ
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