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8

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

អក្សសរកាត់់ ពាក្យយកាត់់ និិង ទម្រ�ង់់ខ្លីី�
អក្សសរកាត់់ និិងពាក្យយកាត់់
ACIAR
AEC
CEC
EC
ECEC
ECse
FAO
FCC
GIS
OC
PBI
pHBC
Ps
SCAMP
SOC

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលអូូស្ត្រា�ាលីីសម្រា�ប់់ការស្រា�វជ្រា�វកសិិកម្មមអន្តតរជាតិិ
សមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរអាញ៉ុុ�ង
សមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង
កំំហាប់់អំំបិិលនៃ�ដីី

សមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុងដែ�លមានប្រ�សិិទ្ធធភាព
កំំហាប់់អំំបិិលដីីនៃ�ចម្រោះ��ះសូូលុុយស្យុុ�ងឆ្អែ�ែត

អង្គគការស្បៀ�ៀ�ងអាហារនិិងកសិិកម្មមនៃ�អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
ប្រ�ព័័ន្ធធចំំណាត់់ថ្នាាក់់សមត្ថថភាពជីីជាតិិ
ប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មានភូូមិិសាស្ត្រ�រ
កាបូូនសរីីរាង្គគ

សន្ទទស្សសន៍៍ចាប់់រក្សាាទុុកធាតុុផូូស្វ័័�រ
សមត្ថថភាពចាប់់រក្សាាទុុក pH ដីី
ផូូស្វ័័�រដែ�លស្រូ�ូបយក

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)
កាបូូនសរីីរាង្គគដីី

UNESCO

អង្គគការអប់់រំំ វិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រ និិងវប្បបធម៌៌នៃ�ង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ

USDA

ក្រ�សួួងកសិិកម្មមសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក

ទម្រ�ង់់ខ្លីី� ដែ�លបានប្រើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�ពិិពណ៌៌នាអំំពីីលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ដីី
វាយនភាពដីី
C 	ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីឥដ្ឋឋ

(ឧ. ដីីទាំំងឡាយណាដែ�លមានវាយនភាពវាជា៖ ដីីឥដ្ឋឋ ឬដីីឥដ្ឋឋច្រើ�ើ�ន;
ឬដីីមានភាគល្អិិ�តដីីឥដ្ឋឋ >35%)

CR 	ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីឥដ្ឋឋ ដែ�លនៅ�ពីីលើ�ើស្រ�ទាប់់ថ្មម (ឬស្រ�ទាប់់រឹ ឹងផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លទប់់ស្កាាត់់

ឫសរុុក្ខខជាតិិមិិនឱ្យយចាក់់ទំំលុះះ�ចូូលបាន និិងមិិនអាចបំំផ្លាា ញចោ�លបានដោ�យការភ្ជួួ�ររាស់់ដីី)

L 	ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីល្បាាយ (ឧ. ដីីទាំំងឡាយណាដែ�លមានវាយនភាពវាជា៖

ដីីល្បាាយខ្សាាច់់(sandy loam) ដីីល្បាាយល្បបប់់ (silty loam) ដីីល្បាាយ (loam) ឬដីីល្បាាយឥដ្ឋឋ
(clay loam); ឬដីីមានភាគល្អិិ�តដីីឥដ្ឋឋ 20–35%)

LC 	ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីល្បាាយ ហើ�ើយស្រ�ទាប់់ក្រោ��មវាជាដីីឥដ្ឋឋ
LR

ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីល្បាាយ ហើ�ើយស្រ�ទាប់់ក្រោ��មវាជាស្រ�ទាប់់ថ្មម

(ឬស្រ�ទាប់់រឹ ឹងផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លទប់់ស្កាាត់់ឫសរុុក្ខខជាតិិមិិនអាចចាក់់ទំំលុះះ�ចូូលបាន
និិងមិិនអាចបំំផ្លាា ញចោ�លបានដោ�យការភ្ជួួ�ររាស់់ដីី)

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

9

O 	ដីីសរីីរាង្គគ (ដីីទាំំងឡាយណាដែ�លមានកាបូូនសរីីរាង្គគសរុុប >12% រហូូតដល់់ជម្រៅ��ដីី
50 cm ឬជ្រៅ��ជាងនេះ�ះ)

R 	
ថ្មម ឬស្រ�ទាប់់រឹ ឹងផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លទប់់ស្កាាត់់ឫសរុុក្ខខជាតិិមិិនអាចចាក់់ទំំលុះះ�ចូូលបាន និិងមិិន
អាចបំំផ្លាា ញចោ�លបានដោ�យការភ្ជួួ�ររាស់់ដីី
ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីខ្សាាច់់ (ដីីទាំំងឡាយណាដែ�លមានវាយនភាពវាជា៖ ដីីខ្សាាច់់ ឬដីី

S

ខ្សាាច់់ល្បាាយ; ឬដីីដែ�លមានភាគល្អិិ�តដីីឥដ្ឋឋ <20%)

ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីខ្សាាច់់ ហើ�ើយដីីស្រ�ទាប់់ក្រោ��មវា ដែ�លជាដីីឥដ្ឋឋ

SC

ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីខ្សាាច់់ ហើ�ើយដីីស្រ�ទាប់់ក្រោ��មវា ជាដីីល្បាាយ

SL

ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីខ្សាាច់់ ហើ�ើយដីីស្រ�ទាប់់ក្រោ��មវាជាថ្មម

SR

(ឬជាស្រ�ទាប់់រឹ ឹងផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លទប់់ស្កាាត់់ឫសរុុក្ខខជាតិិមិិនអាចចាក់់ទំំលុះះ�

បញ្ហា
ា ដីី
a

ចូូលបាន និិងមិិនអាចបំំផ្លាា ញចោ�លបានដោ�យការភ្ជួួ�ររាស់់ដីី)
ការពុុលធាតុុអាលុុយមីីញ៉ូូ� ម

a– 	បញ្ហា
ា ពុុលធាតុុអាលុុយមីីញ៉ូូ� ម សម្រា�ប់់ដំំណាំំដែ�លមានភាពរសទៅ�នឹឹងដីីអាស៊ីី�តខ្លាំំ �ង
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�អាស៊ីី�តកម្មម

ar

ជាតិិកំំបោ�រ

b

ស្រ�ទាប់់ហាប់់ណែ�ននៃ�ដីី

comp

សមត្ថថភាពរក្សាាទុុកសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មទាប

e

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះ

er

ដីីជាំំទឹឹកយូូរ (ដីីមានព៌៌ណក្រ�ម៉ៅ�ៅ ឬព៌៌ណខៀ�ៀវប្រ�ផេះ�ះ)

g

ដីីជាំំទឹឹកម្តតងម្កាា ល ឬតាមរដូូវកាល

g–

លក្ខខណៈៈ geric (យើ�ើរីីក)របស់់ដីី

geric
gravelly
hs

កម្រិ�ិតគ្រួ�ួស
ដីីរឹ ឹង

ការចាប់់ធាតុុផូូស្វ័័�រ មានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់

i
i–
k
n
n–
om
s
s

–

v

1

ការចាប់់ធាតុុផូូស្វ័័�រ មានកម្រិ�ិតទាបខ្លាំំ �ង

ការបម្រុ�ុងទុុកធាតុុប៉ូូ�តាស្យូូ�ម មានកម្រិ�ិតទាប
ដីី Sodic

ដីី Sodic កម្រិ�ិតទាប

កាបូូនសរីីរាង្គគសរុុបរបស់់ដីីទាប
ដីីអំំបិិល

ដីីអំំបិិលខ្សោ�ោយ

លក្ខខណៈៈ Vertic (វើើ �ឌីីក) របស់់ដីី

បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

1

សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�ើ�ម

ដីីជាសមាសភាពមួួយនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធអេ�កូូឡូូស៊ីី� ដែ�លបំំពេ�ញមុុខងារចាំំបាច់់ជាច្រើ�ើ�ន សម្រា�ប់់ការដុះះ�

លូូតលាស់់រុុក្ខខជាតិិ។ មុុខងារទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានសង្ខេ�េបនៅ�ក្នុុ�ងតារាងទីី 1 ដែ�លលក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័ នានា

របស់់វា ទាក់់ទងនឹឹង “សុុខភាពដីី” ឬ “គុុណភាពដីី” ត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃ។ ដីីមានសមត្ថថភាពខុុសៗគ្នាា ដើ�ើម្បីី�
បំំពេ�ញមុុខងារទាំំងនោះ�ះ ហើ�ើយសក្តាានុុពលផលិិតភាពនៃ�ដីី គឺឺមានកម្រិ�ិតអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើបញ្ហា
ា ធម្មមជាតិិ
របស់់វា។ របកគំំហើ�ើញ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងបញ្ហា
ា ទាំំងនេះ�ះ គឺឺជាមូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�ឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�កាន់់ប្រ�ព័័ន្ធធផលិិតកម្មម
ប្រ�កបដោ�យចីីរភាព។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP) គឺឺជាក្រ�បខ័័ណ្ឌឌការងារនិិងវិ ិធីីសាស្រ្ត�តមួួយ ដែ�ល
អាចឱ្យយគេ�រកឃើ�ើញ បញ្ហា
ា ដីីជាប្រ�ព័័ន្ធធចេ�ញពីីលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ដីី។ របកគំំហើ�ើញនេះ�ះ នឹឹងនាំំទៅ�ដល់់ការ
គិិតពិិចារណាថាតើ�ើប្រ�ភេ�ទដីីនីីមួួយៗគួួរត្រូ�ូវគ្រ�ប់់គ្រ�ងដូូម្តេ�េច ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយសក្តាានុុពលផលិិតភាពរបស់់វា
ឈានដល់់កម្រិ�ិតអតិិបរិ ិមា។

តារាងទីី 1

លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ដីី ដែ�លប្រើ�ើ�នៅ�ក្នុុ�ងឯកសារ SCAMPនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃពីីសមត្ថថភាពដីីមួួយ
ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញមុុខងារប្រ�ព័័ន្ធធអេ�កូូឡូូស៊ីី�នានា

មុុខងារដីី

លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ដីីដែ�លប្រើ�ើ�នៅ�ក្នុុ�ងឯកសារ

SCAMP ដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃពីីសមត្ថថភាពដីីក្នុុ�ងការ
បំំពេ�ញមុុខងាររបស់់វានានា

បំំណែ�ងចែ�កទឹឹកដែ�លស្រោ��ចស្រ�ព

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ភាពជ្រា�បទឹឹក

តាមរយៈៈភាពបន្សោះ��ះទឹឹកឬធារទឹឹក

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ភាពបន្សោះ��ះទឹឹក កម្រិ�ិត
ភាពជ្រា�បទឹឹកចូូលក្នុុ�ងដីី

ឃ្លាំំ�ងស្តុុ�កទឹឹកដែ�លរុុក្ខខជាតិិអាចស្រូ�ូបបាន

វាយនភាពដីី

ការផ្គគត់់ផ្គគង់់អុុកស៊ីី�សែ�នគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ដល់់ឫសរុុក្ខខជាតិិ

វាយនភាពដីី ភាពជ្រា�បទឹឹកនៃ�ដីី ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ភាព

ការផ្តតល់់លក្ខខខណ្ឌឌដ៏៏សមស្រ�បនានាសម្រា�ប់់

វាយនភាព រចនាសម្ព័័�ន្ធធ របឹឹងភាព រលុះះ�ភាព និិង

ឃ្លាំំ�ងស្តុុ�កសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មចាំំបាច់់សម្រា�ប់់ការដុះះ�

វាយនភាព ពណ៌៌ pH ដីី, កាបូូនសរីីរាង្គគ

ការផ្តតល់់សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មចាំំបាច់់សម្រា�ប់់ការដុះះ�លូូត

វាយនភាព ពណ៌៌ pH ដីី កំំហាប់់អំំបិិលដីី

ការបង្ក្រា�ា បភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺរុុក្ខខជាតិិ

កាបូូនសរីីរាង្គគ វាយនភាព សមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង

ការបង្ខាំំ �ងទុុកសារធាតុុកខ្វវក់់

វាយនភាព ពណ៌៌ pH ដីី កាបូូនសរីីរាង្គគ

ការដុះះ�លូូតលាស់់នៃ�កូូនរុុក្ខខជាតិិ
លូូតលាស់់រុុក្ខខជាតិិ
លាស់់រុុក្ខខជាតិិ

បន្សោះ��ះទឹឹកនៃ�ដីី ភាពហាប់់ណែ�ននៃ�ដីី
សសុះះ�ភាពនៃ�ដីី

សមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង

កាបូូនសរីីរាង្គគ សមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង

សមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង

SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

1

SCAMP គឺឺជាការបន្សាំំ�ចេ�ញពីីឯកសារចំំណាត់់ថ្នាាក់់សមត្ថថភាពជីីជាតិិ (FCC) របស់់ Sanchez et al. (1981, 2003).
SCAMP:
»

ពិចារណា យ៉ាងទូលំទូលាយពីលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រឹះរបស់ដី ដ�ើម្បីកំណត់ពីបញ្ហានានាចំពោះផលិតភាព

»

វាយតម្លៃពីហានិភ័យនៃចលនាសារសារធាតុចិញ្ចឹម ទៅ ប្រមូលផ្តុំនៅទីខាងក្រៅតាមលំហូរផ្លូវទឹក

ឯកសារ SCAMP អាចអនុុវត្តតក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ទ្រា�យជាកូូនស្រែ��តូូចៗជាកសិិដ្ឋាាន ឬជាវាលជម្រា�ល

ដែ�លវាអាចផ្សាារភ្ជាាប់់ទៅ�នឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មានភូូមិិសាស្ត្រ�រ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តបានជាផែ�នទីីដែ�លបង្ហាាញពីីភាពគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
និិងហានិិភ័័យ។

ឯកសារ SCAMP មានបីីកម្រិ�ិត សម្រា�ប់់ការអនុុវត្តត។ វាអាស្រ័�័យលើ�ើភាពអាចរកបាននៃ�ទិិន្ននន័័យស្តីី�ពីីលក្ខខណៈៈ

សម្បបត្តិិ�ដីីសំំខាន់់ៗ (តារាងទីី 2)។ កម្រិ�ិតទីី 1 ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់តែ�ការសង្កេ�េតនានាដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងចំំពោះ�ះទីីតាំំង

នៃ�ដីីមួួយដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងសណ្ឋា
ា នដីី (landscape) មួួយកន្លែ�ែងតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ហើ�ើយការសង្កេ�េតនិិងការវាស់់វែែង
ទាំំងនោះ�ះ ធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះតែ�លើ�ើកូូនរណ្តៅ�
ៅ ដីីតូូចមួួយ (mini-pit) នៃ�ដីីនៅ�ឯទីីវាលតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។ កម្រិ�ិតទីី 2 ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
ការសង្កេ�េតនៅ�ទីីវាល ហើ�ើយការវាស់់វែែងនានាសម្រា�ប់់ទីីវាលនេះ�ះ តម្រូ�ូវឱ្យយមានឧបករណ៍៍ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតអប្បបបរមា

មួួយតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។ កម្រិ�ិតទីី 3 គឺឺប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ការវិ ិភាគរោ�គសញ្ញាាក្នុុ�ងកម្រិ�ិតកំំណត់់ណាមួួយដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន
នៅ�ឯមន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ដោ�យប្រើ�ើ�ឧបករណ៍៍វិ ិភាគងាយៗ។
តារាងទីី 2

កម្រិ�ិត
អនុុវត្តត

វិ ិធីីសាស្រ្ត�តនានាក្នុុ�ងការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យ ដែ�លបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់រកលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ដីី
នៅ�ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតអនុុវត្តតនីីមួួយៗ នៃ�ឯកសារ SCAMP
លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ដីី

វិ ិធីីសាស្រ្ត�តប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យ

ជម្រា�លដីី វាយនភាពដីី ពណ៌៌ដីី

ការសង្កេ�េតនៅ�លើ�ើទីីតាំំងនៃ�ដីីមួួយកន្លែ�ែង

SCAMP
1

រចនាសម្ព័័�ន្ធធដីីនិិងរបឹឹងភាពដីី
ចំំណាត់់ថ្នាាក់់សសុះះ�ភាពដីី

ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងសណ្ឋា
ា ដីី(landscape)
មួួយ ហើ�ើយការសង្កេ�េតនិិងការវាស់់វែែងទាំំង

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់បន្សោះ��ះទឹឹកក្នុុ�ងដីី

នៃ�ដីីនៅ�ឯទីីវាលនោះ�ះតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

ចំំណាថ្នាាក់់បញ្ជ្រា�ា បទឹឹកក្នុុ�ងដីី
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះដីី

នោះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�លើ�ើតែ�កូូនរណ្តៅ�
ៅ ដីីតូូចមួួយ

កំំហាប់់ណែ�នភាពដីី
2

ការវាស់់កំំហាប់់អំំបិិលដីីនៅ�ទីីវាល
(EC), pH ដីីនៅ�ទីីវាល,

3

ការសង្កេ�េតនៅ�ទីីវាល និិងការវាស់់វែែង

កម្រិ�ិតនៃ�ភាពជ្រា�បទឹឹកចូូលក្នុុ�ងដីី

នៅ�ទីីវាលក្នុុ�ងកម្រិ�ិតសាមញ្ញញ ៗមួួយចំំនួួន
ដែ�លត្រូ�ូវការឧបករណ៍៍តិិចតួួច។

សមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង កាបូូនសរីីរាង្គគ

ការវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័ មួួយចំំនួួន ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន

សមត្ថថភាពទប់់ pH ដីី សមត្ថថភាពទប់់ផូូស្វ័័�រដីី

តាមការវិ ិភាគនៅ�មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ដោ�យប្រើ�ើ�
ឧបករណ៍៍វិ ិភាគកម្រិ�ិតស្រា�លឬសាមញ្ញញ ។

SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី
យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តនានាក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី ដែ�លអាចទាញចេ�ញពីីការវាយតម្លៃ�ៃរបស់់ SCAMP មានភាពកាន់់តែ�
ទូូលំំទូូលាយជាងមុុន នៅ�ពេ�លដែ�លកម្រិ�ិតនៃ�ការអនុុវត្តតរបស់់ SCAMP ចាប់់ចេ�ញពីីកម្រិ�ិតទីី 1 ទៅ� ទីី 3។

ឧទាហរណ៍៍ លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�និិងបញ្ហា
ា ដីីនានា ដែ�លទាក់់ទងទៅ�នឹឹងផលិិតភាពយូូរអង្វែ�ែង ដែ�លអាចសន្និិ�ដ្ឋាាន
បានចំំពោះ�ះដីីខ្សាាច់់ ដោ�យប្រើ�ើ�ការអនុុវត្តតកម្រិ�ិតទីី 1 នោះ�ះ រួួមមាន:

1

បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

»

កម្រិតនៃភាពជ្រាបទឹកចូលក្នុងដីល្អ

»

សមត្ថភាពទុកបរ ិមាណទឹកសម្រាប់រក
ុ ្ខជាតិទាប

»

សមត្ថភាពដោះដូរកាចុងទាប

»

និន្នា ការឆ្ពោះទៅរកភាពហាប់ណែន ប�ើវាជាដីខ្សាច់ម៉ដ្ឋ។

ដើ�ើម្បីី�ធានាថាដីីនេះ�ះនៅ�តែ�មានផលិិតភាពដដែ�លនោះ�ះ ការអនុុវត្តតវិ ិធីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងចាំំបាច់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� ដោ�យ

រួួមមាន ការបន្ថែ�ែមសារធាតុុសរីីរាង្គគ ការរក្សាាសំំណើ�ើ មដីី និិងការប្រើ�ើ�ជីីងាយរលាយក្នុុ�ងទឹឹក (បាចជីីជា
លក្ខខណៈៈបំំបែ�កឱ្យយបានច្រើ�ើ�នដង និិងបាចម្តតងៗក្នុុ�ងកម្រិ�ិតទាប)។ ឧទាហរណ៍៍បែ�បនេះ�ះ បង្ហាាញថាតើ�ើ
យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីីរបៀ�ៀបណាដែ�លត្រូ�ូវបានទាញចេ�ញពីីការពិិចារណាលើ�ើលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ដីី
សំំខាន់់ៗនៃ�វាយនភាព។

ការសន្និិ�ដ្ឋាានលើ�ើការអនុុវត្តតការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ដីី ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាាននៃ�
គោ�លការណ៍៍របស់់ឯកសារចំំណាត់់ថ្នាាក់់ FCC (Sanchez et al. 1981)។ ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ FCC
ត្រូ�ូវបានបង្ហាាញដូូចខាងក្រោ��ម:
»

ដីនៅក្នុងចំណាត់ថ្នា ក់ FCC មួយ អាចស្ថិតនៅក្នុងអំបូរ អនុអំបូរ ក្រុមធំ អនុក្រុម ឬគ្រួសារនៃដី
ផ្សេងគ្នានៃប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នា ក់ដី។

»

ចំនួនចំណាត់ថ្នា ក់ក្រុមព័ន្ធដីរបស់ FCC មានចំនួនតិចជាងចំនួនចំណាត់ថ្នា ក់ក្រុមព័ន្ធដីតាមរប�ៀប

soil classification (ឧ. អំបូរដី អនុអំបូរដី ក្រុមធំដី អនុក្រុមដី ឬគ្រួសារដី) ដូចនេះ វាធ្វើឱ្យមានភាព

ងាយស្រួលយល់ក្នុងការបកស្រាយ។
»

ការណែនាំប្រើប្រាស់ជីនានាដោយផ្អែកតាមចំណាត់ថ្នា ក់ FCC មានភាពចំណេញជាងការណែនាំ
ប្រើប្រាស់ជី ដែលមានលក្ខណៈទូទៅ។

ការប្រើ�ើ�បច្ចេ�េកទេ�ស SCAMP ចំំពោះ�ះដីីតំំបន់់ខ្ពពង់់រាប ត្រូ�ូវបានគេ�រំំពឹឹងទុុកថា នឹឹងទទួួលបាននូូវលទ្ធធផល

ដូូចគ្នាា នឹឹងបច្ចេ�េកទេ�សប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់តាម FCC ដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ�វាជួួយដល់់ទាំំងការកែ�លម្អអការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទិិន្ននន័័យ
អង្កេ�េតដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីីទាំំងនោះ�ះ។

កូូនសៀ�ៀវភៅ�នេះ�ះ រៀ�ៀបចំំឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�យកតាមខ្លួួ�នទៅ�ទីីវាល ហើ�ើយវាមានប្រ�ធានបទដូូចខាងក្រោ��ម:
»

លក្ខណៈសម្បត្តិដីជាច្រើន ដែលត្រូវបានយកមកដាក់ក្នុងឯកសារ SCAMP នេះ និងថាត�ើវា
មានន័យដូម្តេច ក្នុងបរ ិបទមុខងារដី (ផ្នែកទី 2)

»

នីតិវ ិធីនៃការងារទីវាលនិងមន្ទីរពិសោធន៍ តម្រូវឱ្យមានការពិពណ៌នាអំពីដីមួយ ដោយប្រើប្រាស់
កម្រិតអនុវត្តផ្សេងៗគ្នា របស់ SCAMP។ ដោយផ្អែកល�ើធនធានដែលអាចមាន អ្នកប្រើប្រាស់អាច
ប្រើកម្រិតមួយឬច្រើនជាងដែលគិតថា វាអាចមានភាពសមស្រប (ផ្នែកទី 3)

»

លក្ខណៈវ ិនិច្ឆ័យនានាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីវាយតម្លៃដីមួយ ដោយប្រើប្រាស់ឯកសារ

»

វ ិបាកនិងការគ្រប់គ្រងនានាទាក់ទងនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិដីនិងបញ្ហាដី មានបង្ហា ញនៅក្នុង

SCAMP (ផ្នែ�ែកទីី 4)

ការវាយតម្លៃរបស់ SCAMP នេះ(ផ្នែកទី 5 និង 6)
»

ភាពសមស្របរបស់ដីសម្រាប់ការដាំដុះដំណាំ ណាមួយ (ផ្នែកទី 7)។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

1

2

សាវតារ

2.1

វាយនភាពដីី

វាយនភាពដីី អាស្រ័�័យលើ�ើសមមាត្រ�ភាពនៃ�ភាគល្អិិ�តដីីខ្សាាច់់ ដីីល្បបប់់ និិងដីីឥដ្ឋឋនៅ�ក្នុុ�ងដីី។ វាយនភាព
មានសារៈ�សំំខាន់់ណាស់់ ពីីព្រោះ��ះវាមានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើសមត្ថថភាពចាប់់រក្សាាទុុករបស់់ដីី រន្ធធដីីនិិងភាពមាន

ខ្យយល់់របស់់ដីី ភាពងាយស្រួ�ួលជ្រា�បទឹឹកចូូលរបស់់ដីី ភាពហាប់់ណែ�នដីី ភាពរារាំំងដល់់ការចាក់់ចូូលនៃ�
ឫស សមត្ថថភាព ចាប់់រក្សាាទុុកសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មដីី [ឧ. សមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង (CEC)] និិងភាពធន់់នឹឹង
អាស៊ីី�តកម្មម។

2.2

ពណ៌៌ដីី

ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើនិិងដីីស្រ�ទាប់់ក្រោ��ម ច្រើ�ើ�នតែ�មានពណ៌៌ខុុសគ្នាា ៗដែ�លជាទូូទៅ�អាចមើ�ើលឃើ�ើញនឹឹង

ភ្នែ�ែក និិងត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ពីីសមាគតភាពនៃ�សារធាតុុសរីីរាង្គគ បរិ ិមាណនិិងស្ថាានភាព
អុុកស៊ីី�តកម្មមនៃ�ដែ�កអុុកស៊ីី�តក្នុុ�ងដីី និិងពីីកម្រិ�ិតភាពមានខ្យយល់់ក្នុុ�ងដីី។

2.3

រចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី និិងរបឹឹងភាពដីី

ភាគល្អិិ�តដីីចំំម្បបងៗ (ដីីឥដ្ឋឋ ដីីល្បបប់់ និិងដីីខ្សាាច់់) ចងសម្ព័័�ន្ធធនឹឹងគ្នាា បង្កើ�ើ�តបានទៅ�ជាដុំំ�ដីីមួួយផែ�នធំំ
(ផែ�នដុំំ�ដីី) ហើ�ើយដែ�លអាចបែ�កចេ�ញពីីគ្នាា បាន។ សមាគតភាពរបស់់ផែ�នដុំំ�ដីី និិងទំំហំំរបស់់វា
មានឥទ្ធិិ�ពលទៅ�លើ�ើសមត្ថថភាពចាប់់រក្សាាទុុករបស់់ដីី និិងភាពមានខ្យយល់់របស់់ដីី។ ឧទាហរណ៍៍

ផែ�នដុំំ�ដីីដ៏៏រឹ ឹងមាំំនិិងមានភាពហាប់់ណែ�នវាបង្អាាក់់ដល់់ការចាក់់ឫសរុុក្ខខជាតិិ និិងភាពបន្សោះ��ះទឹឹកក្នុុ�ងដីី។
រចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី ពិិពណ៌៌នាអំំពីីទំំហំំ (សមាគតភាព)និិងរូប
ូ រាងនៃ�ផែ�នដុំំ�ដីី។ របឹឹងភាពដីី គឺឺជាការវាស់់វែែង
នូូវភាពហាប់់ណែ�ន និិងភាពស្អិិ�តរបស់់ដីី។ របឹឹងភាពដីី មានឥទ្ធិិ�ពលធំំធេ�ង លើ�ើលំំហូូរផ្លូូ�វទឹឹកតាមរយៈៈ
បញ្ជ្រា�ា បចូូលទឹឹកទៅ�ក្នុុ�ងដីី ឬតាមការហូូរតាមធារទឹឹក (ហូូរតាមផ្ទៃ�ៃលើ�ើនៃ�ដីី) និិងមានឥទិ្ធធ�ពលលើ�ើភាព
ងាយស្រួ�ួល នៃ�ការដុះះ�លូូតលាស់់ពន្លលកឡើ�ើងនៃ�កូូនរុុក្ខខជាតិិ និិងជម្រៅ��នៃ�ការចាក់់ឫសរុុក្ខខជាតិិ។

2.4

រលុះះ�ភាពនិិងសសុះះ�ភាពនៃ�ដីី

រលុះះ�ភាពដីី គឺឺជាការបំំបែ�ក ឬញែ�កដាច់់ចេ�ញពីីគ្នាាជាបន្តតបន្ទាាប់់ របស់់ផែ�នដុំំ�ដីីនៅ�ពេ�លគេ�ដាក់់វាចូូលទៅ�
ក្នុុ�ងទឹឹក។ សសុះះ�ភាពដីី គឺឺជាដំំណើ�ើ រមួួយដែ�លស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាាទៅ�នឹឹងរលុះះ�ភាពដីីដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធ
នឹឹងការបោះ�ះបង់់ចោ�លនូូវភាគល្អិិ�តដីីឥដ្ឋឋទៅ�ក្នុុ�ងទឹឹក អំំឡុុងពេ�លដីីធ្វើ�ើ�រលុះះ�ភាពរបស់់វា ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយទឹឹក

នោះ�ះប្រែ�ែទៅ�ជាល្អអក់់។ រលុះះ�ភាពដីី កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ពេ�លណាដែ�លកម្លាំំ �ងនៃ�ការចងសម្ព័័�ន្ធធរបស់់ផែ�នដុំំ�ដីីចុះះ�
ខ្សោ�ោយ ហើ�ើយសសុះះ�ភាពដីី បង្ហាាញពីីលក្ខខណៈៈដីីនោះ�ះ ថាជាដីី sodic (សម្បូូ�រធាតុុសូូដ្យូូ� ម)។

ទាំំងរលុះះ�ភាពនិិងសសុះះ�ភាពគឺឺជាសញ្ញាាបង្ហាាញថា ដីីនោះ�ះនឹឹងមានភាពងាយហាប់់ណែ�ន និិងឆាប់់ភ្ជិិ�តផ្ទៃ�ៃ
ខាងលើ�ើ។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

1

2.5

ភាពជ្រា�បទឹឹកនិិងភាពបន្សោះ��ះទឹឹកនៃ�ដីី

ភាពជ្រា�បទឹឹកនិិងភាពបន្សោះ��ះទឹឹកពិិពណ៌៌នាអំំពីីលំំហូូរទឹឹកនៅ�ក្នុុ�ងដីី (McDonald et al. 1990):
»

ភាពជ្រាបទឹក សំដៅល�ើសក្តានុពលនៃដីមួយ ដ�ើម្បីបញ្ជ្រា បទឹកចូលទៅផ្នែកខាងក្នុងដី។ វា

ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្រិតលំហូរទឹកឆ្លងកាត់ប្រូហ្វីលដីនោះ ហ�ើយដូច្នេះ លក្ខណៈនេះ វាមិន
អាស្រ័យទៅនឹងទីតាំងនៃដីនោះនៅក្នុងផែនទេសភាពឡ�ើយ។
»

ភាពបន្សោះទឹក សំដៅល�ើកម្រិត នៃការបាត់បង់ទឹកចេញពីប្រូហ្វីលដី ហ�ើយលក្ខណៈនេះ
វាអាស្រ័�័យទៅ�នឹឹងទីីតាំំង ដែ�លដីីនោះ�ះស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងផែ�នទេ�សភាពផងដែ�រ។

2.6

ភាពគ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះ

ការហូូរច្រោះ��ះ គឺឺជាបំំលាស់់ទីីនៃ�ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ ដោ�យសកម្មមភាពទឹឹកឬខ្យយល់់។ ការហូូរច្រោះ��ះតាមទឹឹក

គឺឺជាទម្រ�ង់់នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះមួួយ ដែ�លជាទូូទៅ� កើ�ើតមាននៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ត្រូ�ូពិិក។ ការហូូរច្រោះ��ះតាមទឹឹក

ដែ�លបង្កកឱ្យយមានការបាត់់ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ ក្នុុ�ងរូូបភាពជាលក្ខខណៈៈឯកសណ្ឋា
ា ន ត្រូ�ូវបានឱ្យយឈ្មោះ�ះ�ថា
“ការហូូរច្រោះ��ះជាផ្ទាំំ �ងៗ”។ នៅ�ពេ�លដែ�លទឹឹកប្រ�មូូលផ្តុំំ��ជាខ្សែ�ែទឹឹករាក់់ៗ ហើ�ើយហូូរច្រោះ��ះដីី បង្កើ�ើ�តបាន

ជាស្នាា មចង្អូូ�រៗ គេ�ឱ្យយឈ្មោះ�ះ�ថា " ការហូូរច្រោះ��ះជាចង្អូូ�រៗ"។ នៅ�ពេ�លដែ�លការហូូរច្រោះ��ះ ជាចង្អូូ�រៗនេះ�ះ
បង្កើ�ើ�នសកម្មមភាពរបស់់វាកាន់់តែ�ខ្លាំំ �ងឡើ�ើងៗ ហើ�ើយស៊ីី�រូង
ូ ដីីកាន់់តែ�ជ្រៅ��ទៅ�ៗ បង្កើ�ើ�តបានជាអូូរ ជា

ប្រ�ឡាយទឹឹកនាំំឱ្យយមានការបាត់់ដីីជាល្បាាក់់ នោះ�ះគេ�ឱ្យយឈ្មោះ�ះ�វាថា “ការហូូរច្រោះ��ះជាល្បាាក់់"។ គ្រ�ប់់ទម្រ�ង់់
នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះទាំំងអស់់ បង្កកឱ្យយមានការបាត់់បង់់សាច់់ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើប្រ�កបដោ�យជីីជាតិិដែ�លការនេះ�ះ
បណ្តាា លឱ្យយដីីថមថយនូូវជីីជាតិិរបស់់វា។

ភាពគ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះ ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានហានិិភ័័យ ដល់់ការបាត់់បង់់ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ
តាមរយៈៈការហូូរច្រោះ��ះ។

2.7

ភាពហាប់់ណែ�ន

ភាពហាប់់ណែ�ននៃ�ដីី ធ្វើ�ើ�ឱ្យយម៉ាាស់់មាឌដីីកើ�ើនឡើ�ើង ដោ�យសារតែ�វាកាត់់បន្ថថយរន្ធធខ្យយល់់នៅ�ក្នុុ�ងស្រ�ទាប់់

ហាប់់ណែ�ននៃ�ដីីនោះ�ះ និិងកាត់់បន្ថថយសមត្ថថភាពបញ្ជូូ�នទឹឹករបស់់វា។ ភាពហាប់់ណែ�ននៃ�ដីី គឺឺជាវិ ិបាកនៃ�
ការដាំំដំំណាំំ ឬការធ្វើ�ើ�ចរាចរណ៍៍របស់់សត្វវ និិងគ្រឿ��ឿងម៉ាាស៊ីី�ននានានៅ�ពេ�លដែ�លដីីនោះ�ះ មានសភាព
សើ�ើមល្មមមគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ដើ�ើម្បីី�ប្រែ�ែក្លាា យទៅ�ជាមានភាពស្អិិ�ត ហើ�ើយអាចបង្ហាាប់់វាឱ្យយហាប់់ណែ�នបាន។
កម្រិ�ិតសំំណើ�ើ មដីី ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយដីីនោះ�ះក្លាា យទៅ�ជាមានសភាពដូូចប្លាាស្ទីី�ក ត្រូ�ូវបានគេ�ហៅ�ថា

"កម្រិ�ិតផ្លាាស្ទីី�កដីី” (ផ្នែ�ែក 2.11)។ ស្រ�ទាប់់ហាប់់ណែ�នរបស់់ដីីមួួយ បង្កកឱ្យយមានព្រំ�ំដែ�នរបាំំងទឹឹកក្រោ��មដីី

ហើ�ើយជាវិ ិបាករបស់់វា គឺឺងាយធ្វើ�ើ�ឱ្យយដីីនោះ�ះជាំំទឹឹក ឬដីីលិិចទឹឹកក្នុុ�ងរដូូវវស្សាា។ នៅ�ពេ�លដីីស្ងួួ�ត ស្រ�ទាប់់
ហាប់់ណែ�នដីីនេះ�ះ ក្លាា យជាសន្ទះះ�រឹ ឹងមួួយ ដែ�លទប់់ស្កាាត់់ការជ្រៀ��ៀតចូូលរបស់់ឫសរុុក្ខខជាតិិ ទប់់ស្កាាត់់ដល់់
ការចាក់់ចូូលជ្រៅ��របស់់ឫសរុុក្ខខជាតិិ ដែ�លនេះ�ះផ្តតល់់ផលលំំបាកដល់់រុុក្ខខជាតិិក្នុុ�ងការស្រូ�ូបយកទឹឹក និិង
សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម។

2.8

pH ដីី

pHwater ដីី គឺឺជាការវាស់់វែែង ពីីកំំហាប់់អ៊ីី�យ៉ុុ�ងអ៊ីី�ដ្រូ�ូសែ�នក្នុុ�ងសូូលុុយស្យុុ�ងដីី។ វាជាមាត្រ�ដ្ឋាានឡូូការីីត
អវិ ិជ្ជជមាន។ ដូូច្នេះ�ះ�ការថយចុះះ�នៃ�មាត្រ�ដ្ឋាានរបស់់ pH នេះ�ះ១ឯកតា នោះ�ះកំំហាប់់អ៊ីី�យ៉ុុ�ងអ៊ីី�ដ្រូ�ូសែ�ននឹឹង

កើ�ើនឡើ�ើងចំំនួួន១០ដង។ កម្រិ�ិត pH 7 (ណឺឺត) មានន័័យថា កំំហាប់់អ៊ីី�យ៉ុុ�ងអ៊ីី�ដ្រូ�ូសែ�នស្មើ�ើ�នឹឹងកំំហាប់់អ៊ីី�យ៉ុុ�ង
អ៊ីី�ដ្រូ�ូស៊ីី�ល។ កម្រិ�ិត pH <7 គឺឺមានន័័យថា កំំហាប់់អ៊ីី�យ៉ុុ�ងអ៊ីី�ដ្រូ�ូសែ�ន មានច្រើ�ើ�នជាងកំំហាប់់អ៊ីី�យ៉ុុ�ងអ៊ីី�ដ្រូ�ូស៊ីី�

1

បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

លសកម្មមភាព ហើ�ើយលក្ខខណៈៈនេះ�ះបង្ហាាញថា ដីីនេះ�ះ គឺឺជាដីីអាស៊ីី�ត។ កម្រិ�ិត pH > 7 មានន័័យថា កំំហាប់់

អ៊ីី�យ៉ុុ�ងអ៊ីី�ដ្រូ�ូស៊ីី�លមានច្រើ�ើ�នជាង កំំហាប់់អ៊ីី�យ៉ុុ�ងអ៊ីី�ដ្រូ�ូសែ�ន ហើ�ើយដីីនោះ�ះ គឺឺជាដីីអាល់់កាឡាំំង។ pH ដីី មាន
ឥទិ្ធធ�ពលយ៉ាាងខ្លាំំ �ងលើ�ើភាពអាចមានសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មជាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ និិងជារោ�គសញ្ញាាវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័ នៃ�ភាព
ពុុលរបស់់សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មមួួយចំំនួួន ដូូចជាធាតុុអាលុុយមីីញ៉ូូ� ម (Al) និិងធាតុុម៉៉ង់់កាណែ�ស (Mn)
ជាដើ�ើម។

pH ដីី អាចវាស់់បានយ៉ាាងងាយស្រួ�ួលនៅ�ទីីវាល (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែក 3.2.1 ខាងក្រោ��ម)។ នៅ�ក្នុុ�ង

មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ pH ដីី អាចវាស់់បានតាមរបៀ�ៀបផ្សេ�េងៗគ្នាា ក្នុុ�ងនោះ�ះមាន តាមរយៈៈសមាមាត្រ�ភាពដីីនិិង
កម្រិ�ិតសូូលុុយស្យុុ�ងផ្សេ�េងៗគ្នាា (ឧ. 1:1, 1:2.5, 1:5) និិងតាមរយៈៈសមាមាត្រ�ភាពដីីនិិងសូូលុុយស្យុុ�ងអំំបិិល
ផ្សេ�េងៗគ្នាា (ឧ. ទឹឹក, 0.01 M CaCl2, 1 M KCl)។ បម្រែ�ែបម្រួ�ួលការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សមាមាត្រ�ភាពសូូលុុយស្យុុ�ង
ទាំំងនេះ�ះ នឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយផ្លាាស់់ប្តូូ�រអំំណាន pH ដែ�លទទួួលបានផងដែ�រ។ នៅ�ពេ�លដែ�លសមាមាត្រ�ភាពដីី

និិងសូូលុុយស្យុុ�ងទឹឹក ប្រែ�ែប្រួ�ួលពីី 1:1 ទៅ� 1:5 នោះ�ះ pH ដីី នឹឹងកើ�ើនឡើ�ើង។ នៅ�ពេ�លដែ�លកំំហាប់់អំំបិិល
កើ�ើនឡើ�ើង នោះ�ះជាទូូទៅ� pH ដីី ថយចុះះ�។ ជាឧទាហរណ៍៍ ទំំនាក់់ទំំនងឬអនុុគមន៍៍រវាង pH (1: 1) និិង pH
(1: 5) នៅ�ក្នុុ�ងទឹឹក សម្រា�ប់់ដីី Acrisols និិង ដីី Ferralsols ចំំនួួន 29 សំំណាក (Phan Thi Cong, ទិិន្ននន័័យមិិន
បោះ�ះពុុម្ពព) គឺឺ:

pHw(1:5) = 1.09 pHw(1:1) – 0.10 (r = 0.94).
2.9

កំំហាប់់អំំបិិល

កំំហាប់់អំំបិិល(EC) គឺឺជាការវាស់់កំំហាប់់អំំបិិលក្នុុ�ងសូូលុុយស្យុុ�ងដីី។ នៅ�ពេ�លកំំហាប់់អំំបិិលកើ�ើនឡើ�ើង
ដូូច្នេះ�ះ� EC ក៏៏កើ�ើនផងដែ�រ។ កម្រិ�ិត EC ខ្ពពស់់ មានឥទ្ធិិ�ពលអាក្រ�ក់់លើ�ើការលូូតលាស់់របស់់រុុក្ខខជាតិិ ដែ�ល

ចម្បបងបំំផុុតនោះ�ះ គឺឺឥទ្ធិិ�ពលអូូស្មូូ�ទិិក ដែ�លឥទ្ធិិ�ពលនោះ�ះរារាំំងយ៉ាាងធ្ងងន់់ធ្ងងរ ដល់់លទ្ធធភាពស្រូ�ូបយកទឹឹក
របស់់ឫសរុុក្ខខជាតិិ។

EC គឺឺអាស្រ័�័យលើ�ើសមាមាត្រ�ភាពដីីនិិងសូូលុុយស្យុុ�ង(soil: solution)ហើ�ើយវាថយចុះះ� នៅ�ពេ�ល

ដែ�លសមាមាត្រ�ភាពនេះ�ះកើ�ើនឡើ�ើង (ដោ�យសារតែ�ឥទ្ធិិ�ពលនៃ�ពង្រា�វ) លើ�ើកលែ�ងតែ�មានវត្ថថមាននៃ�

សារធាតុុរឹ ឹងដែ�លអាចរលាយក្នុុ�ងទឹឹកមួួយចំំនួួន (ឧ. កំំបោ�រម្នាាងសិិលា)។ វត្តតមាននៃ�កំំបោ�រម្នាាងសិិលា
មានទំំនោ�ររក្សាាលំំនឹឹង EC ដីីនោះ�ះ នៅ�ពេ�លដែ�លសមាមាត្រ�ដីីនិិងសូូលុុយស្យុុ�ង(soil: solution)

កើ�ើនឡើ�ើង។ ការថយចុះះ�ទិិន្ននផលដំំណាំំ ភាគច្រើ�ើ�ន គឺឺដោ�យសារការកើ�ើនឡើ�ើងនូូវកំំហាប់់ EC ដែ�លជា
ការវាស់់វែែង EC ពីីចម្រោះ��ះសូូលុុយស្យុុ�ងឆ្អែ�ែត (ECse) របស់់ដីីមួួយ (ដីី: សូូលុុយស្យុុ�ង ជាទូូទៅ� <1: 1)។

ការវាស់់វែែងនេះ�ះអាចធ្វើ�ើ�នៅ�ទីីវាលបាន ដោ�យប្រើ�ើ�ប្រ�ដាប់់វាស់់កំំហាប់់ EC ចល័័ត ដើ�ើម្បីី�វាស់់សមត្ថថភាព
កំំហាប់់សូូលុុយស្យុុ�ងដីីឆ្អែ�ែតមួួយ ដូូចដែ�លបានពិិពណ៌៌នានៅ�ផ្នែ�ែក 3.2.2 ខាងក្រោ��ម។ ការវាស់់វែែង

កំំហាប់់ EC នៅ�មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ ជាទូូទៅ� ប្រើ�ើ�សមាមាត្រ�ភាព ដីី : សូូលុុយស្យុុ�ង 1: 5។ ទំំនាក់់ទំំនងរវាង

ECse និិង EC1:5 គឺឺអាស្រ័�័យលើ�ើបរិ ិមាណដីីឥដ្ឋឋ ដែ�លមានក្នុុ�ងដីីនោះ�ះ។ តារាងទីី 13 បង្ហាាញពីីតម្លែ�ែប្រ�ហាក់់
ប្រ�ហែ�លនៃ�ការបម្លែ�ែង ពីី ECse ទៅ� EC1:5។

2.10

កម្រិ�ិតភាពជ្រា�បទឹឹក

កម្រិ�ិតភាពជ្រា�បទឹឹក គឺឺជាការវាស់់វែែង ថាតើ�ើទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ងឬទឹឹកស្រោ��ចស្រ�ពអាចជ្រា�បចូូលទៅ�ក្នុុ�ងដីី

ឆាប់់រហ័័សកម្រិ�ិតណា។ កម្រិ�ិតភាពជ្រា�បទឹឹកនៃ�ដីីទាប មានន័័យថាទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ងឬ ទឹឹកស្រោ��ចស្រ�ព នឹឹងដក់់
នៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃដីី (បើ�ើមានផ្ទៃ�ៃរាបស្មើ�ើ�) ឬហូូរចេ�ញពីីដីីស្រែ�� (បើ�ើវាជម្រា�ល)។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

1

កម្រិ�ិតភាពជ្រា�បទឹឹកនៃ�ដីីខ្ពពស់់បង្ហាាញថា បរិ ិមាណទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ងឬទឹឹកស្រោ��ចស្រ�ពភាគច្រើ�ើ�ន នឹឹងជ្រា�បចូូល
ទៅ�ក្នុុ�ងដីី ហើ�ើយអាចបណ្តាា លឲ្យយមានភាពបន្សោះ��ះទឹឹក។

2.11

កម្រិ�ិតផ្លាាស្ទីី�ក

កម្រិ�ិតផ្លាាស្ទីី�កគឺឺជាចំំណុះះ �ទឹឹកក្នុុ�ងដីី ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយដីីនោះ�ះក្លាា យទៅ�ជាមានភាពប្លាាស្ទីី�កហើ�ើយអាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយដីីនោះ�ះ
ប្រែ�ែទ្រ�ង់់ទ្រា�យវាបាន កាលណាមានកម្លាំំ �ងអ្វី�មួួ
ី យមកលើ�ើវា។ នៅ�ពេ�លដីីដូូរទ្រ�ង់់ទ្រា�យឬរូូបរាងរបស់់វា
នោះ�ះវាប្រែ�ែទៅ�ជាហាប់់ណែ�ន រន្ធធដីីនិិងទំំហំំរន្ធធដីីថយចុះះ�ឬរួួមតូូច ដែ�លបម្រែ�ែបម្រួ�ួលនេះ�ះ រារាំំងដល់់ការ

ជ្រៀ��ៀតចូូលរបស់់ឫសរុុក្ខខជាតិិ នៅ�ពេ�លដីីនោះ�ះស្ងួួ�ត។ ប្រ�សិិនបើ�ើដីីនោះ�ះត្រូ�ូវបានដាំំដុះះ� នៅ�ពេ�លដែ�លវា

សើ�ើមជាងកម្រិ�ិតផ្លាាស្ទីី�ក ដីីនោះ�ះ វានឹឹងក្លាា យទៅ�ជាស្អិិ�តណែ�ន ជាជាងសសុះះ� ហើ�ើយស្រ�ទាប់់បាតន័័ង្គគល ក៏៏
កើ�ើតមានឡើ�ើងដែ�រ។ ផ្ទុុ�យទៅ�វិ ិញ បើ�ើដីីនោះ�ះត្រូ�ូវបានដាំំដុះះ� ក្នុុ�ងសភាពស្ងួួ�តជាងកម្រិ�ិតផ្លាាស្ទីី�កនោះ�ះការប្រើ�ើ�
នង្គ័័�លឬចបកាប់់ អាចបំំបែ�កដីីនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ថ្នាា លសំំណាបមួួយបានយ៉ាាងងាយតាមចិិត្តតដែ�លចង់់បាន។

2.12

កាបូូនសរីីរាង្គគ

កាបូូនសរីីរាង្គគដីី (SOC) មានសារៈ�សំំខាន់់ណាស់់ សម្រា�ប់់ការថែ�រក្សាាលក្ខខណៈៈរូូប លក្ខខណៈៈគីីមីី និិង
លក្ខខណៈៈជីីវសាស្ត្រ�រដីី។ នៅ�ក្នុុ�ងដីីដែ�លរ៉ែែ�ដីីឥដ្ឋឋផ្ទុុ�កដោ�យបន្ទុុ�កអគ្គីី�សនីីវិ ិជ្ជជមានលើ�ើសលុុប (ដូូចជាដីី

អាស៊ីី�តនៅ�តំំបន់់ខ្ពពង់់រាបជាដើ�ើម) នោះ�ះ SOC គឺឺជាសារធាតុុគន្លឹះះ��ដ៏៏សំំខាន់់មួួយរបស់់ CEC ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ
CEC កើ�ើនឡើ�ើង គឺឺនៅ�ពេ�លណាដែ�ល SOC កើ�ើនឡើ�ើងផងដែ�រ។ ជាទូូទៅ� SOC មានទំំនាក់់ទំំនាក់់យ៉ាាង

ជិិតស្និិ�ទ្ធធជាមួួយនឹឹងបរិ ិមាណអាសូូតសរុុប (N)។ ដូូច្នេះ�ះ� បរិ ិមាណអាសូូត(N) ដែ�លបានមកពីីខនិិជកម្មម

អាសូូតសរីីរាង្គគ(ការបំំលែ�ងសមាសធាតុុ N សរីីរាង្គគទៅ�ជាទម្រ�ង់់អាម៉ូូ�ញ៉ូូ� ម - N) កើ�ើនឡើ�ើងនៅ�ពេ�ល SOC

កើ�ើនឡើ�ើងផងដែ�រ។ ពពួួកមីីក្រូ�ូស៌៌ពាង្គគកាយដីីត្រូ�ូវការប្រ�ភពកាបូូននេះ�ះ សម្រា�ប់់ជាប្រ�ភពថាមពលរបស់់

វា។ ដូូច្នេះ�ះ�ការកើ�ើនឡើ�ើង SOC ជាទូូទៅ� ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការបង្កើ�ើ�ននូូវសកម្មមភាពរបស់់ពពួួកមីីក្រូ�ូស៌៌ពាង្គគកាយ
សរីីរាង្គគដីី ដែ�លសកម្មមភាពនេះ�ះ ជួួយបង្កើ�ើ�នការបញ្ចេ�េ ញសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម ពីីសារធាតុុសរីីរាង្គគដីី និិងជួួយ

ដល់់ដីី ក្នុុ�ងបង្ក្រា�ា បភ្នាាក់់ងារបង្កកជំំងឺឺដល់់រុុក្ខខជាតិិ។ ដោ�យបំំពេ�ញតួួនាទីីដូូចជាស៊ីី�ម់់ង់់ ក្នុុ�ងការជួួយបិិទភ្ជាាប់់
ភាគល្អិិ�តដីី ឱ្យយទៅ�ជាដីី agregate នោះ�ះ SOC បានជួួយរក្សាាលំំនឹឹងភាពនៃ�ដីី agregate ទាំំងនោះ�ះផងដែ�រ។
លំំនឹឹងភាពនៃ�ដីី agregate ទាំំងនេះ�ះ គឺឺមានសារៈ�សំំខាន់់ណាស់់ ដើ�ើម្បីី�រក្សាាលក្ខខណៈៈដីី សមត្ថថភាព

បញ្ជ្រា�ា បទឹឹកក្នុុ�ងដីី និិងបរិ ិមាណរន្ធធដីី ឱ្យយបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់។ លំំនឹឹងភាពនៃ�ដីី agregate នេះ�ះ ក៏៏ជួួយរារាំំង

កុំំ�ឱ្យយមានភាពហាប់់ណែ�នដីី តាមរយៈៈការភ្ជួួ�ររាស់់ និិងតាមការធ្វើ�ើ�ចរាចរណ៍៍គ្រឿ��ឿងចក្រ� និិងពពួួកសត្វវ
នានាផងដែ�រ។
ជាទូូទៅ� SOC អាចកំំណត់់រកបរិ ិមាណរបស់់វា តាមវិ ិធីីសាស្ត្រ�រជាច្រើ�ើ�នរបស់់មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍។ វាចាំំបាច់់

ណាស់់ ដែ�លត្រូ�ូវយល់់ដឹឹងពីីវិ ិធីីសាស្ត្រ�រវិ ិភាគ ដែ�លបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�អាចបកស្រា�យពីីទិិន្ន័័�យឬតួួលេ�ខ

SOC។ ការវិ ិភាគជាច្រើ�ើ�នតាមបែ�បចំំហេះ�ះ បានមកពីីការដុុតសំំណាកដីីដល់់សីីតុុណ្ហហ ភាពប្រ�ហែ�ល 1,300oC
ហើ�ើយកាបូូនសរីីរាង្គគ (OC) រួួមមានទាំំងធ្យូូ�ងឬកាបូូណាតនានា ដែ�លអាចមានវត្តតមានក្នុុ�ងសំំណាក

នោះ�ះ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�អុុកស៊ីី�តកម្មម។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ សម្រា�ប់់វិ ិធីីសាស្ត្រ�រ Walkley និិង Black (1934) វិ ិញ បរិ ិមាណ SOC

ត្រូ�ូវបានកំំណត់់រក ដោ�យពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើកំំដៅ� ដែ�លទទួួលបានមកពីីការរលាយនៃ�អាស៊ីី�តស៊ុុ�លហ្វួួ�រីីកខាប់់
(concentrated sulfuric acid) ដើ�ើម្បីី�ជួួយសម្រួ�ួលដកចេ�ញអ៊ីី�យ៉ុុ�ងពីី OC ដែ�លធ្វើ�ើ�អុុកស៊ីី�តកម្មម។ នេះ�ះមិិន

មានន័័យថា SOC ទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�អុុកស៊ីី�តកម្មមនោះ�ះឡើ�ើយ។ ការកំំណត់់បរិ ិមាណSOC តាមវិ ិធីីសាស្រ្ត�ត
Walkley និិង Black ជាទូូទៅ�មានកម្រិ�ិតទាបជាង តាមវិ ិធីីសាស្ត្រ�រចំំហេះ�ះ។ តាមការប៉ាាន់់ស្មាាន បរិ ិមាណ

ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លរបស់់ SOC សរុុប ដោ�យប្រើ�ើ�វិ ិធីីសាស្ត្រ�រ Walkley និិង Black OC មានប្រ�ហែ�លជា 74% នៃ�
SOC សរុុបប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ថ្វីី�បើ�ើជាភាគរយនេះ�ះប្រែ�ែប្រួ�ួលទៅ�តាមប្រ�ភេ�ទដីីនីីមួួយៗក៏៏ដោ�យ។

1

បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

ពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ អុុកស៊ីី�តកម្មមពែ�រម៉៉ង់់កាណាតលើ�ើ OC ត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ជាមធ្យោ�ោបាយមួួយ ដើ�ើម្បីី�វាស់់វែែង
SOC សកម្មម (Blair et al. 1995)។ ការធ្វើ�ើ�អុុកស៊ីី�កម្មម SOC ជាមួួយប៉ូូ�តាស្យូូ�មពែ�រម៉៉ង់់កាណាត 33 mM
បង្ហាាញថា វាមានទំំនាក់់ទំំនងយ៉ាាងជិិតស្និិ�តជាមួួយនឹឹងលក្ខខណៈៈដីីសំំខាន់់ៗជាច្រើ�ើ�ន

(Moody et al. 1997)។ ការកំំណត់់រកបរិ ិមាណ SOC សរុុប និិងការកំំណត់់រកបរិ ិមាណ SOC តាមវិ ិធីី

សាស្ត្រ�រ Walkley–Black តម្រូ�ូវឱ្យយមានមន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទោះ�ះយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ Weil et al. (2003)

បានបង្កើ�ើ�តនូូវនីីតិិវិ ិធីីមួួយ សម្រា�ប់់ការវាស់់វែែងបរិ ិមាណ SOC ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�អុុកស៊ីី�តកម្មមជាមួួយពែ�រម៉៉ង់់
កាណាតនៅ�ទីីវាលបាន ហើ�ើយវិ ិធីីនេះ�ះត្រូ�ូវបានកែ�សម្រួ�ួលសម្រា�ប់់យកមកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់នៅ�ក្នុុ�ងឯកសារ
SCAMP នេះ�ះ(សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកទីី 3.3.1 ខាងក្រោ��ម)។

2.13

សមត្ថថភាពចាប់់រក្សាាទុុក pH ដីី

អាស៊ីី�តកម្មមដីី (នៅ�ពេ�ល pH ដីី ថយចុះះ�បន្តិិ�ចម្តតងៗ) គឺឺជាដំំណើ�ើ រការធម្មមជាតិិមួួយ នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ដីីសើ�ើម។

ប៉ុុ�ន្តែ�ែដំំណើ�ើ រការនេះ�ះ មានសកម្មមភាពកាន់់តែ�លឿ�ឿន ក្រោ��មឥទ្ធិិ�ពលនៃ�ការអនុុវត្តតប្រ�ព័័ន្ធធផលិិតកម្មមកសិិកម្មម
មួួយឬច្រើ�ើ�ន ដូូចខាងក្រោ��ម:
»

ផលិតផលត្រូវបានយកចេញពីទីតាំងផលិតកម្ម

»

កម្រិតសារធាតុសរ ីរាង្គដីក�ើនឡ�ើង (ក្នុងលក្ខខណ្ឌ វាលស្មៅចំណីសត្វ)

»

ការបាចជីអាសូត (N) ឱ្យដំណាំ មានបរ ិមាណច្រើនហួសតម្រូវការដំណាំ

នៅ�ពេ�លដែ�លដីីក្លាា យជាដីីអាស៊ីី�តខ្លាំំ �ង នោះ�ះបរិ ិមាណធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មសម្រា�ប់់រុុក្ខខជាតិិថយចុះះ� ហើ�ើយ

លទ្ធធភាពនៃ�ការពុុលសារធាតុុផ្សេ�េងៗ (Al និិង/ឬ Mn) ចំំពោះ�ះរុុក្ខខជាតិិ ក៏៏កាន់់តែ�កើ�ើនឡើ�ើងផងដែ�រ។
ផលិិតភាពដំំណាំំថយចុះះ� ហើ�ើយមានតែ�ដំំណាំំដែ�លធន់់នឹឹងដីីអាស៊ីី�តតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ដែ�លអាចដុះះ�
លូូតលាស់់នៅ�លើ�ើដីីនោះ�ះបាន។ ពិិពិិធភាពនៃ�ពពួួកអតិិសុុខុុមប្រា�ណដីីមានការថយចុះះ� ហើ�ើយ

ផ្ទុុ�យទៅ�វិ ិញ ពពួួកផ្សិិ�តកើ�ើនឡើ�ើងលើ�ើសលប់់។ ផលប៉ះះ�ពាល់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ដីីអាស៊ីី�ត រួួមមានការ
កើ�ើនឡើ�ើងនូូវការហូូរច្រោះ��ះនិិងកំំណកដីី ដោ�យសារគម្រ�បផ្ទៃ�ៃដីីថយចុះះ� និិងការពុុលសារធាតុុនីីត្រា�ត
នៅ�ក្នុុ�ងទឹឹកក្រោ��មដីី ប្រ�សិិនបើ�ើមានការបាចជីីអាសូូតដែ�លមានជាតិិអាម៉ូូ�ញ៉ូូ� មច្រើ�ើ�នលើ�ើសកម្រិ�ិត។

កម្រិ�ិតអាស៊ីី�តកម្មមដីី (កម្រិ�ិតធ្លាាក់់ចុះះ� pH ដីី ជាមួួយនឹឹងពេ�លវេេលា) គឺឺអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើធាតុុចូូលនានា

ដែ�លរួួមផ្សំំ�បង្កើ�ើ�តបានជាជាតិិអាស៊ីី�តដីី ត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់លើ�ើដីីនោះ�ះ និិងសមត្ថថភាពទប់់ pH របស់់ដីី

(pHBC (គឺឺជាបរិ ិមាណធាតុុចូូលរបស់់អាស៊ីី�ត [H+] ដែ�លត្រូ�ូវការ ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយ pH ដីីមួួយឯកតា)។ ដីី
ដែ�លមានវាយនភាពជាដីីល្បាាយឥដ្ឋឋច្រើ�ើ�ន ដូូចជាដីី Vertisols មាន pHBC ខ្ពពស់់ ហើ�ើយវាត្រូ�ូវការធាតុុ

ចូូល H+ ច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�អាចបន្ថថយ pH ដីី មួួយឯកតា ដែ�លខុុសពីីដីីដែ�លមានវាយនភាពជាដីីល្បាាយខ្សាាច់់
ច្រើ�ើ�ន ដូូចជាដីី Acrisols គឺឺមាន pHBC ទាប។ ដីីទាំំងនេះ�ះនឹឹងទទួួលរងនូូវការថយចុះះ� pH ដីីយ៉ាាងខ្លាំំ �ង
ប្រ�សិិនបើ�ើប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់វា សម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ការងារកសិិកម្មមមួួយ ដែ�លមានកម្រិ�ិតអាស៊ីី�តកម្មមខ្ពពស់់។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

1

ជាទូូទៅ� pHBC ត្រូ�ូវបានគេ�កំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ដោ�យវាស់់ pH ដីី បន្ទាាប់់ពីីផ្អាាប់់ដីីសើ�ើមជាមួួយ
ដំំណក់់មួួយចំំនួួននៃ�អាស៊ីី�ត(ដូូចជា HCl) និិងអាល់់កាឡាំំងឬបាស (ដូូចជា NaOH) ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយ

សមស្រ�ប (7 ថ្ងៃ�ៃ) (Aitken និិង Moody 1994)។ pHBC ត្រូ�ូវបានគណនាតាមរយៈៈអនុុគមន៍៍ច្រា�សមាមាត្រ�

រវាង H+ ឬ OH– ដែ�ល OH– នៅ�លើ�ើអ័័ក្សសអាប់់ស៊ីី�ស (អ័័ក្សស-x) និិង pH ដីីនៅ�លើ�ើអ័័ក្សសអ័័រដោ�នេ� (អ័័ក្សស-y)។ វិ ិធីី
ម៉្យាា�ងទៀ�ៀត pHBC ក៏៏អាចប៉ាាន់់ស្មាានចេ�ញពីីបរិ ិមាណ SOC និិងដីីឥដ្ឋឋ ដោ�យប្រើ�ើ�វិ ិធីីសាស្ត្រ�រ pedotransfer
function (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកទីី 3.3.2 ខាងក្រោ��ម)។

2.14

សមត្ថថភាពទប់់ផូូស្វ័័�រ

កង្វះះ�ធាតុុផូូស្វ័័�រ (P) គឺឺជារួួមកើ�ើតមាននៅ�ដីីតំំបន់់ខ្ពពង់់រាប ហើ�ើយការបាចជីីផូូស្វ័័�រ (P) គឺឺជាការចាំំបាច់់។
ដែ�ក (Fe) និិងអាល់់លុុយមីីញ៉ុុ�ម(Al) អ៊ីី�ដ្រូ�ូស៊ីី�ត ចាប់់និិងចងសម្ព័័�ន្ធធជាមួួយយកធាតុុ P យ៉ាាងរឹ ឹងមាំំ(fix)

ហើ�ើយវាមិិនលែ�ង ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយរុុក្ខខជាតិិអាចស្រូ�ូបយកបានឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ចំំពោះ�ះដីីដែ�លមានបរិ ិមាណ
ពពួួកអ៊ីី�ដ្រូ�ូស៊ីី�តនេះ�ះច្រើ�ើ�ន (ឧ. ដីី Ferralsols) នោះ�ះជីីផូូស្វ័័�រ (P)ក្នុុ�ងបរិ ិមាណច្រើ�ើ�ន ត្រូ�ូវតែ�បាចដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញ
តម្រូ�ូវការដំំណាំំ បើ�ើធៀ�ៀបនឹឹងដីីដែ�លមានបរិ ិមាណពពួួកអ៊ីី�ដ្រូ�ូស៊ីី�តនេះ�ះតិិចជាង ។ ទំំនាក់់ទំំនងរវាង

ធាតុុផូូស្វ័័�រ (P) ក្នុុ�ងភាពជាសូូលុុយស្យុុ�ង និិង ធាតុុផូូស្វ័័�រ (P) ក្នុុ�ងភាពដែ�លចាប់់ជាប់់ ដោ�យដីី (Ps) គេ�

ហៅ�ថា “សមត្ថថភាពទប់់ផូូស្វ័័�រ(P)”។ ដីីទាំំងឡាយណាដែ�លមានសមត្ថថភាពទប់់ផូូស្វ័័�រ (P) ខ្ពពស់់ (ដីីដែ�ល
មានសមត្ថថភាពចាប់់បង្ខាំំ �ងទុុកផូូស្វ័័�រ(P)ខ្ពពស់់) គឺឺមានបរិ ិមាណ Ps ច្រើ�ើ�នជាងធាតុុផូូស្វ័័�រ (P) ក្នុុ�ងភាពជា
សូូលុុយស្យុុ�ង ធៀ�ៀបនឹឹងដីីណាដែ�លមានសមត្ថថភាពទប់់ធាតុុផូូស្វ័័�រ ទាប។

សមត្ថថភាពទប់់ធាតុុផូូស្វ័័�រ (P) អាចវាស់់វែែងបាន ដោ�យការបន្ថែ�ែមបរិ ិមាណ P ជាដុំំ�បំំណែ�កៗទៅ�ក្នុុ�ងដីី

មួួយ ហើ�ើយវាស់់កំំហាប់់សូូលុុយស្យុុ�ង P នោះ�ះ បន្ទាាប់់ពីីវាមានលំំនឹឹង។ បន្ទាាប់់ពីីមានលំំនឹឹងហើ�ើយ Ps ត្រូ�ូវ
បានដាក់់ឱ្យយមានទំំនាក់់ទំំនងឬអនុុគមន៍៍ជាមួួយ P ដែ�លរលាយក្នុុ�ងសូូលុុយស្យុុ�ង ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តបានជា

ខ្សែ�ែកោ�ង P ដែ�លចាប់់ដោ�យដីី។ សមត្ថថភាពទប់់ធាតុុផូូស្វ័័�រ (P) នេះ�ះ គឺឺជាខ្សែ�ែកោ�ងនៃ�ធាតុុផូូស្វ័័�រ (P) ដែ�ល

ចាប់់យកដោ�យដីី។ មធ្យោ�ោបាយដែ�លងាយស្រួ�ួល ដើ�ើម្បីី�វាស់់សមត្ថថភាពទប់់ធាតុុផូូស្វ័័�រ (P) គឺឺការគណនា
សន្ទទស្សសន៍៍សមត្ថថភាពទប់់ធាតុុផូូស្វ័័�រ (PBI) ពីីរាល់់ការបន្ថែ�ែម P នីីមួួយៗ ដូូចមានគូូសបញ្ជាាក់់នៅ�ផ្នែ�ែក 3.3.3
ខាងក្រោ��ម។

2.15

សមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង

សមត្ថថភាព CEC សំំដៅ�ទៅ�លើ�ើចំំនួួនអាញ៉ុុ�ង (បន្ទុុ�កអវិ ិជ្ជជមាន) ដែ�លមានសមត្ថថភាពអាចចាប់់កាចុុង

ដោ�យកម្លាំំ �ងអេ�ឡិិចត្រូ�ូស្តាាទិិចក្នុុ�ងមួួយឯកតានៃ�ទម្ងងន់់ដីី។ វាផ្សំំ�ឡើ�ើងដោ�យបន្ទុុ�កអគ្គីី�សនីី “អចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍”
(ដោ�យឥទ្ធិិ�ពលនៃ�ប្រ�តិិកម្មមជំំនួួស នៃ�ប្រ�ភេ�ទ isomorphous នៅ�ក្នុុ�ងស្រ�ទាប់់ភាគល្អិិ�តដីីឥដ្ឋឋ) និិងបន្ទុុ�ក
អគ្គីី�សនីី “មិិនអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍” (ដោ�យឥទ្ធិិ�ពលនៃ�(Fe) អ៊ីី�ដ្រូ�ូស៊ីី�ត Al អ៊ីី�ដ្រូ�ូស៊ីី�ត និិងសារធាតុុសរីីរាង្គគនានា)។

បរិ ិមាណនិិងសញ្ញាាបន្ទុុ�កអគ្គីី�សនីី (ទាំំងអវិ ិជ្ជជមានឬវិ ិជ្ជជមាន) នៃ�បន្ទុុ�កអគ្គីី�សនីីមិិនអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ អាស្រ័�័យលើ�ើ

pH ដីី និិងវ៉ាាឡង់់របស់់អ៊ីី�យ៉ុុ�ង (វាស់់វែែងដូូចកំំហាប់់អំំបិិល) នៃ�សូូលុុយស្យុុ�ងដីី។ ចំំពោះ�ះដីីអាស៊ីី�ត ដែ�ក (Fe)
អ៊ីី�ដ្រូ�ូស៊ីី�ត និិងអាល់់លុុយមីីញ៉ូូ� ម (Al)អ៊ីី�ដ្រូ�ូស៊ីី�ត មានបន្ទុុ�កអគ្គីី�សនីីវិ ិជ្ជជមាន (វាបង្កើ�ើ�តបានជាសមត្ថថភាព

ដោះ�ះដូូរអាញ៉ុុ�ង ឬ AEC, ជាជាង CEC) ហើ�ើយចំំណែ�កឯក្រុ�ុមសារធាតុុសរីីរាង្គគវិ ិញ វាផ្ទុុ�កដោ�យបន្ទុុ�កអគ្គីី�ស
នីីអវិ ិជ្ជជមាន។ ចំំពោះ�ះដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ ដែ�លសម្បូូ�រដោ�យសារធាតុុសរីីរាង្គគក្នុុ�ងបរិ ិមាណច្រើ�ើ�នគួួរសម និិង
ក៏៏ដូូចជាសំំបូូរពពួួកដែ�ក(Fe) អ៊ីី�ដ្រូ�ូស៊ីី�ត និិងអាលុុយមីីញ៉ូូ� ម(Al) អ៊ីី�ដ្រូ�ូស៊ីី�ត ជាទូូទៅ� គឺឺដីីស្រ�ទាប់់នេះ�ះផ្ទុុ�ក

ដោ�យបន្ទុុ�កអគ្គីី�សនីីអវិ ិជ្ជជមាន (វាបង្កើ�ើ�តឱ្យយមាន CEC)។ ចំំណែ�កឯនៅ�ក្នុុ�ងដីីស្រ�ទាប់់ក្រោ��មៗ ដែ�លមាន
បរិ ិមាណសារធាតុុសរីីរាង្គគទាប ដូូច្នេះ�ះ�ជារួួម វាអាចកើ�ើតមានបន្ទុុ�កអគ្គីី�សនីីវិ ិជ្ជជមាន (វាបង្កើ�ើ�តឱ្យយមាន AEC)។
ករណីីនេះ�ះ ច្រើ�ើ�នកើ�ើតមានឡើ�ើងចំំពោះ�ះដីី Ferralsols។

2

បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

ការកំំណត់់តម្លៃ�ៃឬមរិ ិមាណ CEC ដោ�យប្រើ�ើ�ចម្រោះ��ះសូូលុុយស្យុុ�ងទប់់ (buffer) ក្នុុ�ង pH ដីីស្មើ�ើ�នឹឹង 7.0 ឬ 8.2
ឬ 8.5 គឺឺមិិនសមស្រ�បទេ� ចំំពោះ�ះដីីទាំំងឡាយណា ដែ�លដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើវា មានអង្គគធាតុុផ្ទុុ�កដោ�យបន្ទុុ�ក

អគី្គគ�សនីីមិិនអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ ក្នុុ�ងបរិ ិមាណច្រើ�ើ�នគួួរសម ហើ�ើយដីីប្រ�ភេ�ទនេះ�ះភាគច្រើ�ើ�ន គឺឺជាដីីតំំបន់់ខ្ពពង់់រាប។
ទាំំងនេះ�ះ គឺឺពីីព្រោះ��ះតែ�បន្ទុុ�កអគ្គីី�សនីីអវិ ិជ្ជជមានទាំំងនោះ�ះ វាបានកកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃនៃ�អង្គគធាតុុដែ�ល
មានបន្ទុុ�កអគ្គីី�សនីីមិិនអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ ដោ�យសារតែ�នៅ�ក្នុុ�ងចម្រោះ��ះសូូលុុយស្យុុ�ងទប់់របស់់ដីីនោះ�ះ មាន
pH ដីី(សមត្ថថភាពទប់់) ខ្ពពស់់។ បន្ទុុ�កអគ្គីី�សនីីទាំំងនេះ�ះ មិិនមាននៅ�ក្នុុ�ងដីី pH ទីីវាលទេ�។ ដោ�យសារតែ�

ឥទ្ធិិ�ពល pH លើ�ើ CEC ដីី តាមរយៈៈបន្ទុុ�កអគ្គីី�សនីីមិិនអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍នេះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ�វិ ិធីីសាស្ត្រ�រដ៏៏សមស្រ�បបំំផុុត
ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់តម្លែ�ែ CEC នៃ�ដីីអាស៊ីី�ត គឺឺត្រូ�ូវបូូកសរុុបកាចុុងទាំំងឡាយដែ�លអាចដោះ�ះដូូរបាន (Ca2+ , Mg2+,
Na+, K+) និិងធាតុុអាស៊ីី�តដែ�លអាចដោះ�ះដូូរបាន (Al3+ + H+)។

‘សមាមាត្រ�ភាពរវាង CEC នឹឹង ដីីឥដ្ឋឋ’ ត្រូ�ូវបានគេ�គណនាជា [ប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�សមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង

(ECEC) ដែ�លគិិតជា (cmolc/kg)/ដីីឥដ្ឋឋ (%)]។ នៅ�ពេ�លប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់វាសម្រា�ប់់សំំណាកដីីស្រ�ទាប់់ដីីក្រោ��មៗ
(ដើ�ើម្បីី�យកចេ�ញនូូវឥទ្ធិិ�ពលនៃ�សារធាតុុសរីីរាង្គគចំំពោះ�ះសមាមាត្រ�ភាពនេះ�ះ) វាគឺឺជាសន្ទទស្សសន៍៍ដែ�ល

មានប្រ�យោ�ជន៍៍មួួយសម្រា�ប់់ចង្អុុ�លបង្ហាាញពីីខនិិជកម្មមដីីឥដ្ឋឋរបស់់ដីីមួួយ។ សមាមាត្រ�ភាពឬផលធៀ�ៀប

ដែ�លតិិចជាង 0.2 គឺឺជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងស្រ�ទាប់់ភាគល្អិិ�តដីីឥដ្ឋឋប្រ�ភេ�ទ 1:1 (ដីីឥដ្ឋឋ kaolinite) ដែ�ក(Fe) អ៊ីី�ដ្រូ�ូ
ស៊ីី�ត និិង អាល់់លុុយមីីញ៉ូូ� ម (Al)អ៊ីី�ដ្រូ�ូស៊ីី�ត ដែ�លផ្ទុុ�កដោ�យបន្ទុុ�កអគ្គីី�សនីីមិិនអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍។ បើ�ើផលធៀ�ៀប
នេះ�ះវាធំំជាង 0.8 នោះ�ះវាបង្ហាាញពីីវត្តតមាននៃ�ស្រ�ទាប់់ភាគល្អិិ�តដីីឥដ្ឋឋប្រ�ភេ�ទ 2:1 (smectites) ដែ�លដីី

ទាំំងនេះ�ះផ្ទុុ�កដោ�យបន្ទុុ�កអគ្គីី�សនីីមិិនអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍លើ�ើសលុុប។ បើ�ើសមាមាត្រ�ភាពឬផលធៀ�ៀប CEC និិង
ដីីឥដ្ឋឋបង្ហាាញពីីបន្ទុុ�កអគ្គីី�សនីីមិិនអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍លើ�ើសលប់់ នោះ�ះវាមានផលវិ ិបាកក្នុុ�ងការប្រើ�ើ�កំំបោ�រនិិង
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជីី (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែក 5.3.4 ខាងក្រោ��ម)។
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វិធីីសាស្រ្ត�ត
និិងនីីតិិវិធីី

3.1

ការអនុុវត្តតកម្រិ�ិតទីី 1

ការអនុុវត្តតកម្រិ�ិតទីី 1 នៃ� SCAMP ជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការកត់់ត្រា�ព័័ត៌៌មានស្តីី�ពីីទីីតាំំង និិងការជីីកកូូនរណ្តៅ�
ៅ

តូូចមួួយ ដើ�ើម្បីី�សង្កេ�េតមើ�ើលលក្ខខណៈៈនានានៃ�ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ (ស្រ�ទាប់់ដីីភ្ជួួ�ររាស់់ 0–20 cm) និិងដីីស្រ�ទាប់់
ក្រោ��ម (20–50 cm) ដែ�លរួួមមាន វាយនភាពដីី ពណ៌៌ដីី រចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី របឹឹងភាពដីីសើ�ើម ចំំណាត់់ថ្នាាក់់

សសុះះ�ភាពដីី កំំហាប់់ណែ�នភាពដីី និិងកម្រិ�ិតគ្រួ�ួស។ ចំំណាត់់ថ្នាាក់់នៃ�បញ្ជ្រា�ា បទឹឹកក្នុុ�ងដីី ចំំណាត់់ថ្នាាក់់

បន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីី និិងភាពគ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះ ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ចេ�ញពីីការអង្កេ�េតមើ�ើលនានានៃ�
ទីីតាំំងនិិងកូូនរណ្តៅ�
ៅតូូចៗ។
3.1.1

ទិិន្ននន័័យអំំពីីទីីតាំំង

នៅ�ក្នុុ�ងតារាងទិិន្ននន័័យទីីវាលរបស់់ SCAMP (ឧបសម្ព័័�ន្ធធទីី 1) កត់់ត្រា�នូូវព័័ត៌៌មានទីីតាំំងដូូចខាងក្រោ��មនេះ�ះ:
កាលបរិ ិច្ឆេ�េទ ឈ្មោះ�ះ�ទីីតាំំង ខេ�ត្តត ស្រុ�ុក ឃុំំ� ភូូមិិ ក្រុ�ុម ឈ្មោះ�ះ�កសិិករ រយៈៈទទឹឹង រយៈៈបណ្តោ�ោ យ រយៈៈ
កំំពស់់ ជម្រា�ល បរិ ិស្ថាានជុំំ�វិ ិញដីីនោះ�ះ ទីីតាំំងដីីអង្កេ�េតក្នុុ�ងសណ្ឋា
ា នដីីទាំំងមូូល ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ដីីបច្ចុុ�ប្បបន្នន
ស្ថាានភាពផ្ទៃ�ៃដីី និិងសញ្ញាាណណាមួួយនៃ�ការហូូរច្រោះ��ះ។

3.1.2

ការជីីកកូូនរណ្តៅ�
ៅ

ប្រើ�ើ�ចបជីីកឬចបកាប់់ឬប៉ែ�ែល ដើ�ើម្បីី�ជីីកកូូនរណ្តៅ�
ៅតូូចមួួយដែ�លមានទទឹឹង 40 cm, បណ្តោ�ោ យប្រ�វែែង

ប្រ�ហែ�ល 60 cm និិងជម្រៅ�� 50 cm។ រៀ�ៀបចំំផ្ទៃ�ៃមុុខឬជញ្ជាំំ �ងដីីមួួយកន្លែ�ែង ដោ�យចាំំងវាដោ�យប្រ�យ័័ត្នន
ប្រ�យែ�ងជាទីីបំំផុុត ជាមួួយនឹឹងកាំំបិិតចុុងស្រួ�ួច ដើ�ើម្បីី�អាចមើ�ើលឃើ�ើញរចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី។

នៅ�ក្នុុ�ងតារាងកត់់ត្រា�ទិិន្ននន័័យនៅ�ទីីវាលរបស់់ SCAMP ចូូរកត់់ត្រា�នូូវព័័ត៌៌មានដូូចខាងក្រោ��ម គឺឺសម្រា�ប់់
ជម្រៅ��ដីី 0–10 cm, 10–20 cm, 20–30 cm និិង 30–50 cm:
»

វាយនភាពដី (ផ្នែកទី 3.1.3)

»

ពណ៌ដី (រួមបញ្ចូ លវត្ថមាននិងស្នា មពណ៌ ឬ mottles នានា) (ផ្នែកទី 3.1.4)

»

រចនាសម្ព័ន្ធដី និងរបឹងភាពដី (ផ្នែកទី 3.1.5)
(សម្គាាល់់: ញែ�កចេ�ញជាចន្លោះ�ះ �ៗតាមជម្រៅ��មួួយ ប្រ�សិិនបើ�ើចន្លោះ�ះ �ទាំំងនោះ�ះ មានភាពខុុសៗគ្នាា
រវាងពណ៌៌ដីី វាយនភាពដីី រចនាសម្ព័័�ន្ធធឬរបឹឹងភាពដីី)

»

វត្ថមានឫសរុក្ខជាតិ និងរន្ធដីដែលអាចម�ើលឃ�ើញ

»

ចំណាត់ថ្នា ក់សសុះភាពដី (ផ្នែកទី 3.1.6)

»

កម្រិតគ្រួស (តារាងទី 11)

វាយតម្លៃ�ៃនិិងកត់់ត្រា�នូូវចំំណាត់់ថ្នាាក់់នៃ�បញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាពដីី និិងបន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីី(ផ្នែ�ែក 3.1.7) និិងភាព
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះ (ផ្នែ�ែក 3.1.8)។ កំំណត់់ថា តើ�ើស្រ�ទាប់់ហាប់់ណែ�នដីីមានឬអត់់ (ផ្នែ�ែក 3.1.9)

ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើមាន ចូូរកត់់ត្រា�ពីីជម្រៅ��របស់់វា។ កត់់ត្រា�អំំពីីការកើ�ើតឡើ�ើងនូូវលក្ខខណៈៈ vertic របស់់ដីី
(តារាងទីី 11)។
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វាយនភាពដី

3.1.3

ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់វាយនភាពដីីនៅ�ទីីវាល សូូមយកដីីមួួយស្លាា បព្រា�ពេ�ញ ដាក់់ក្នុុ�ងបាតដៃ� ហើ�ើយបន្ថែ�ែមទឹឹក
លើ�ើវា ដោ�យបន្តតក់់វាមួួយតំំណក់់ម្តតងៗ រហូូតដីីនោះ�ះ ប្រែ�ែជាមានសភាពស្អិិ�តសព្វវសាច់់។ លុុញដីីនោះ�ះ

ឱ្យយទៅ�ជារាងមូូលមួួយដុំំ�ឬកូូនបាល់់មួួយ ហើ�ើយកំំណត់់វាយនភាពដីីនោះ�ះ ដោ�យយោ�ងតារាងទីី 3 និិង

រូូបភាពទីី 1។ វីីធីីមួួយទៀ�ៀត លុុញដីីសើ�ើមនោះ�ះ នៅ�ចន្លោះ�ះ �មេ�ដៃ�និិងចង្អុុ�លដៃ� ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តបានជាទម្រ�ង់់
ខ្សែ�ែឬចង្កឹះះ��មួួយ។ កំំណត់់វាយនភាពដីីនោះ�ះ ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើប្រ�វែែងខ្សែ�ែឬចង្កឹះះ�� ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�បាននោះ�ះ
ដោ�យមិិនមានស្នាា មប្រេះ��ះបែ�កឬបាក់់ (តារាងទីី 3)។

តារាងទីី 3 លក្ខខណៈៈដីីដែ�លចង្អុុ�លបង្ហាាញពីីវាយនភាពដីីរបស់់វា
វាយនភាពដីី

ការពិិពណ៌៌នាa

ដ្យាាក្រា�ម
ពាក់់ព័័ន្ធធនៅ�
រូូបភាពទីី 1

ប្រ�វែែងខ្សែ�ែ
កងឬ
ចង្កឹះះ��ដីី (mm)b

ដីីខ្សាាច់់

ដីីស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងភាពសសុះះ� និិងញែ�កដាច់់ចេ�ញពីីគ្នាា ។ វា
អាចប្រ�មូូលផ្តុំំ��បង្កើ�ើ�តបានក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាសាជីី ឬពីីរ៉ាាមីីត

A

< 15

ដីីនេះ�ះមានភាគល្អិិ�តដីីល្បបប់់និិងភាគល្អិិ�តដីីឥដ្ឋឋ

B

15–25

C

25

D

25

E

40–50

តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
ដីីល្បាាយខ្សាាច់់

គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ដើ�ើម្បីី�ក្លាា យជាមានភាពស្អិិ�ត និិងអាចលុុញ
ធ្វើ�ើ�ជារាងបាល់់ ដោ�យមានស្នាា មប្រេះ��ះបាន។

ដីីល្បាាយល្បបប់់

វាស្រ�ដៀ�ៀងនឹឹងដីីល្បាាយខ្សាាច់់ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដីីនេះ�ះ

អាចលុុញធ្វើ�ើ�ជាស៊ីី�ឡាំំងខ្លីី�ៗបាន។ ដីីនេះ�ះស្ទាា បទៅ� ដឹឹង
ថាមានភាព“រលោ�ង”។

ដីីល្បាាយ

មានបរិ ិមាណភាគល្អិិ�តដីីខ្សាាច់់ ភាគល្អិិ�តដីីល្បបប់់

និិងភាគល្អិិ�តដីីឥដ្ឋឋ ស្ទើ�ើ�រតែ�ស្មើ�ើ�គ្នាា ។ អាចលុុញវាជារាង
ស៊ីី�ឡាំំងប្រ�វែែងប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�ល 15 cm។ វាប្រេះ��ះបាក់់
នៅ�ពេ�លពត់់បង្កោ�ោងវា។

ដីីល្បាាយ ឥដ្ឋឋ

វាស្រ�ដៀ�ៀងនឹឹងដីីល្បាាយដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាចពត់់បង្កោ�ោងវា

ជាជាទម្រ�ង់់អក្សសរ U (ដោ�យមិិនប្រើ�ើ�កម្លាំំ �ង)បាន ហើ�ើយ
មិិនមានស្នាា មប្រេះ��ះបែ�កទេ�។

ដីីឥដ្ឋឋតិិច

ស៊ីី�ឡាំំងវា អាចលុុញធ្វើ�ើ�ជារាងរង្វវង់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមានស្នាា ម

F

50–75

ដីីឥដ្ឋឋ

ស៊ីី�ឡាំំងវា អាចលុុញធ្វើ�ើ�ជារាងរង្វវង់់ ដោ�យមិិន

G

> 75

ច្រើ�ើ�ន

ប្រេះ��ះខ្លះះ�។

មានស្នាា មប្រេះ��ះបែ�កណាមួួយទេ�។

ប្រ�ភពឯកសារ: a EUROCONSULT (1989) b McDonald et al. (1990)
បើ�ើទិិន្ននន័័យនៃ�ការវិ ិភាគរបស់់មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ ស្តីី�ពីីទំំហំំភាគល្អិិ�តដីីនេះ�ះអាចមាន នោះ�ះ ‘ត្រី�ីកោ�ណ

វាយនភាពដីី’ (រូូបភាពទីី 2) អាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់បាន ដើ�ើម្បីី�បំំលែ�ងពីីភាគរយភាគល្អិិ�តដីីខ្សាាច់់ ភាគល្អិិ�ត
ដីីល្បបប់់ និិងភាគល្អិិ�តដីីឥដ្ឋឋ ទៅ�ជាវាយនភាពដីីមួួយ។
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រូូបភាពទីី 1

ការកំំណត់់វាយនភាពដីី តាមភាពស្អិិ�តរបស់់ដីី
(ប្រ�ភពឯកសារ: EUROCONSULT 1989). A: ដីីខ្សាាច់់; B: ដីីល្បាាយខ្សាាច់់; C: ដីីល្បាាយល្បបប់់; D: ដីីល្បាាយ; E: ដីី
ល្បាាយឥដ្ឋឋ; F: ដីីឥដ្ឋឋតិិច; G: ដីីឥដ្ឋឋច្រើ�ើ�ន

ដីីឥដ្ឋឋ

% ភាគល្អិិ�តដីីឥដ្ឋឋ

% ភាគល្អិិ�តដីីល្បបប់់
ដីីឥដ្ឋឋល្បបប់់

ដីីឥដ្ឋឋខ្សាាច់់

ដីីល្បាាយឥដ្ឋឋល្បបប់់
ដីីល្បាាយឥដ្ឋឋ

ដីីល្បាាយឥដ្ឋឋខ្សាាច់់

ដីីល្បាាយខ្សាាច់់

ដីីខ្សាាច់់

ដីីល្បាាយ

ដីីល្បាាយល្បបប់់

ដីីខ្សាាច់់ល្បាាយ

% ភាគល្អិិ�តដីីខ្សាាច់់
រូូបភាពទីី 2

ត្រី�ីកោ�ណវាយនភាពដីី ដែ�លមានទំំទាក់់ទំំទងនឹឹងរបាយភាគល្អិិ�តដីី ទៅ�នឹឹងវាយនភាពដីីនៅ�ទីីវាល
(ប្រ�ភពឯកសារ: McDonald et al. 1990)

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

2

ពណ៌៌ដីី

3.1.4

ប្រ�ព័័ន្ធធចំំណាត់់ថ្នាាក់់ដីីផ្លូូ�វការ យកការពណ៌៌នាលម្អិិ�តស្តីី�អំំពីីពណ៌៌ដីី ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើតារាងពណ៌៌ Munsell។
ឧទាហរណ៍៍នានានៃ�ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ប្រ�ព័័ន្ធធនេះ�ះ មានជាអាទិ៍៍ក្រ�សួួងកសិិកម្មមសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក (USDA) និិង
អង្គគការស្បៀ�ៀ�ងអាហារនិិងកសិិកម្មមនៃ�អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ / អង្គគការអប់់រំំ វិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រ និិងវប្បបធម៌៌នៃ�

អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ (FAO/UNESCO)។ SCAMP ប្រើ�ើ�បញ្ជីី �ងាយៗស្តីី�អំំពីីពណ៌៌ដីី ដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងតារាង
ទីី 4 ហើ�ើយដែ�លបង្ហាាញពីីទំំនាក់់ទំំនង រវាងតារាងពណ៌៌ Munsell និិងស្រ�ឡាយពណ៌៌វានីីមួួយៗ។
កំំណត់់ពណ៌៌ដីីតាមតារាងទីី4។
តារាងទីី 4 លក្ខខណៈៈដីីដែ�លទាក់់ទងនឹឹងពណ៌៌ដីី
ពណ៌៌ដីី

តារាងព៌៌ណMunsell និិងស្រ�

ប្រ�ភេ�ទដីី និិងលក្ខខណៈៈដីី

ខ្មៅ�ៅ

5YR/< 3/1–2

ដីី Peat ឬដីីសរីីរាង្គគ - មានសារធាតុុសរីីរាង្គគខ្ពពស់់

ឡាយព៌៌ណ

7.5YR/< 3/1–2
10YR/< 3/1–2

ដីីVertisols

ដីីកើ�ើតចេ�ញពីីថ្មមកំំបោ�រ ក្រោ��មលក្ខខខណ្ឌឌរេេដុុកកម្មម

ពណ៌៌ស ព៌៌ណព្រ�លេ�

–/8/< 4

ដីីល្បាាយខ្សាាច់់

ពណ៌៌ក្រ�ហម

10R/–/6–8

ដីីដែ�លឆាប់់ខ្សោះ��ះទឹឹក និិងមានបរិ ិមាណ

ពណ៌៌លឿ�ឿង ឬលឿ�ឿង

ការវាស់់កំំហាប់់អំំបិិលដីីនៅ�ទីីវាល ដីីដែ�លកម្រិ�ិតបន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីីរបស់់វា

ត ឬពណ៌៌ស្លលក

–ត្នោ�ោត

ព៌៌ណត្នោ�ោត

2.5YR/–/6–8

(EC), pH ដីីនៅ�ទីីវាល, កម្រិ�ិតនៃ�

ដែ�កអុុកស៊ីី�តខ្ពពស់់

នៅ�ចន្លោះ�ះ �មិិនសូូវល្អអ និិងល្អអមធ្យយម និិងមាន

ភាពជ្រា�បទឹឹកចូូលក្នុុ�ងដីី

បរិ ិមាណដែ�កអុុកស៊ីី�តខ្ពពស់់

2.5YR/< 7/3–4

បរិ ិមាណសារធាតុុសរីីរាង្គគដីីមានកម្រិ�ិតមធ្យយម

5YR/< 6/3–4
7.5YR/< 6/3–4

និិងមានដែ�កអុុកស៊ីី�តតិិចតួួច

10YR/< 6/3–8
2.5Y/< 5/2–6
ព៌៌ណខ្មៅ�ៅជាំំ

ពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ

តារាងពណ៌៌ –/3–7/1

សឹឹងតែ�ជាដីីជាំំទឹឹកអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍។ ស្ថិិ�តនៅ�

ពណ៌៌ទឹឹកក្រូ�ូច លឿ�ឿង ក្រ�ហម

ដីីជាំំទឹឹកម្តតងម្កាា ល។ ស្ថាានភាពគ្មាានអុុកស៊ីី�សែ�នឬ

ឬព៌៌ណខៀ�ៀប្រ�ផេះ�ះ
ពណ៌៌ចម្រុះ�ះ� ឬ ព៌៌ណ
Mottles

លក្ខខខណ្ឌឌគ្មាានអុុកស៊ីី�សែ�ន (រេេដុុកកម្មម)

ខ្យយល់់ម្តតងម្កាា ល (រេេដុុកកម្មម)

R = ក្រ�ហម; Y = លឿ�ឿង; YR = លឿ�ឿង–ក្រ�ហម

3.1.5

រចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី និិង របឹឹងភាពដីី

ប្រើ�ើ�ប៉ែ�ែលឬស្លាា បព្រា�បាយអ ជីីកយកដីីដែ�លមានសំំណើ�ើ មតិិចតួួច ពីីរណ្តៅ�
ៅទំំហំំ 10 cm × 10 cm × 10 cm

ដោ�យមិិនឱ្យយដីីនោះ�ះ ខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យរបស់់វាឡើ�ើយ។ បំំបែ�កដីីនោះ�ះចេ�ញពីីគ្នាាដោ�យប្រើ�ើ�ដៃ�ថ្ននមៗ។ បើ�ើដីីនោះ�ះ
មានរចនាសម្ព័័�ន្ធធ នោះ�ះវានឹឹងញែ�កដាច់់ចេ�ញពីីគ្នាាទៅ�តាមទម្រ�ង់់នៃ�រចនាសម្ព័័�ន្ធធដីីរបស់់វា
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(ជាដីី ped ឬជាដីី aggregate)។ ប្រ�សិិនបើ�ើដីីនោះ�ះ មិិនមានរចនាសម្ព័័�ន្ធធដីីទេ� (ដុំំ�ដីីជាផ្ទាំំ �ងៗ— សូូមមើ�ើល

ខាងក្រោ��ម) នោះ�ះស្នាា មគេ�មនៃ�ដុំំ�ដីីដែ�លញែ�កដាច់់ចេ�ញពីីគ្នាា នឹឹងមានរាងដូូចមុុខរណារ ហើ�ើយនឹឹងមិិនអាច
កត់់សម្គាាល់់ឃើ�ើញដីី aggrgate ទេ�។

នៅ�ក្នុុ�ងតារាងទិិន្ននន័័យទីីវាលរបស់់ SCAMP (ឧបសម្ព័័�ន្ធធទីី 1) កត់់សម្គាាល់់ពីីកម្រិ�ិតនៃ�ការបង្កើ�ើ�តដីី aggregate
រូូបរាងរបស់់ដីី aggregate និិងវត្តតមាននៃ�ម៉ាាក្រូ�ូរន្ធធដីី (រន្ធធដែ�លអាចមើ�ើលឃើ�ើញដោ�យភ្នែ�ែកទទេ�)។
ពិិពណ៌៌នាអំំពីីសមាមាត្រ�ភាពនៃ�ការបង្កើ�ើ�តដីី aggregate មួួយ ដូូចមានខាងក្រោ��មៈៈ
»

ដុំដីជាផ្ទាំងៗ - សារធាតុជាប់ស្អិត ដែលពិបាកសម្រាប់ការញែកភាពខុសគ្នា រវាងដី aggregate
(រូូបភាពទីី 3G)

»

គ្រាប់ទោល—ធាតុផ្សំរបស់ដីមានភាពសសុះ គ្មានរចនាសម្ព័ន្ធ និងផ្សំឡ�ើងពីគ្រាប់ដីមួយៗ
(រូូបភាពទីី 3F)

»

ខ្សោយ—សារធាតុផ្សំរបស់ដីចំនួនតិចជាងមួយភាគបី មាននៅក្នុងដី aggregate

»

មធ្យម—សារធាតុផ្សំរបស់ដីចន្លោះពីមួយភាគបីដល់ពីរភាគបី មាននៅក្នុងដី aggregate

»

ខ្លាំង—សារធាតុផ្សំរបស់ដីច្រើនជាងពីរភាគបី ស្ថិតនៅក្នុងដី aggregate។

ពិិពណ៌៌នាអំំពីីរូូបរាងឬទ្រ�ង់់ទ្រា�យនៃ�ដីី aggregate ដូូចជាដុំំ�មូូលៗ ដុំំ�ជាប្រ�អប់់ ជាព្រី�ីស ជាសសរ ឬជា
បន្ទះះ�ស្តើ�ើ�ង (រូូបភាពទីី 3)។

រូូបភាពទីី 3

រូូបរាងឬទ្រ�ង់់ទ្រា�យនៃ�ដីី aggregate ត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ពិិពណ៌៌នាអំំពីីរចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី (ប្រ�ភពឯកសារ: NASA
2004). A: ដុំំ�មូូលៗ (ដីីប្រ�មូូលផ្តុំំ��គ្នាាជារាងដុំំ�មូូលតូូចៗ ដែ�លជាទូូទៅ�មានអង្កកត់់ផ្តិិ�តតូូចជាង 0.5 cm។ ជារួួម គេ�

ប្រ�ទះះឃើ�ើញវានៅ�ក្នុុ�ងដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើៗ ដែ�លជាទីីកន្លែ�ែង ដែ�លឫសរុុក្ខខជាតិិដុះះ�លូូតលាស់់ឡើ�ើង)។ B: ដុំំ�ជាប្រ�អប់់ៗ
(ដីីមានរាងជាប្រ�អប់់ៗមិិនស្មើ�ើ�ជ្រុ�ុង ដែ�លជាទូូទៅ�មានអង្កកត់់ផ្ចិិ�ត 1.5–5.0 cm)។ C: ជាព្រី�ីស (ស្ថិិ�តនៅ�តាមខ្សែ�ែឈរ
នៃ�ដីីប្រូ�ូហ្វី�ល
ី និិងអាចមានប្រ�វែែងច្រើ�ើ�នសង់់ទីីម៉ែ�ែត្រ�។ ជាធម្មមតាគេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញវា នៅ�ក្នុុ�ងដីីស្រ�ទាប់់ក្រោ��មៗ)។

D: ជាសសរ (ស្ថិិ�តនៅ�តាមខ្សែ�ែឈរនៃ�ដីីប្រូ�ូហ្វី�ល
ី ហើ�ើយដែ�លក្បាាលសសរដីីនោះ�ះ មានផ្ទៃ�ៃរាបស្មើ�ើ� ហើ�ើយជាទូូទៅ�
គេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញវានៅ�លើ�ើ នៃ�ដីីស្រ�ទាប់់ដីីក្រោ��មៗនៃ�ដីី Sodic)។ E: ជាបន្ទះះ�ស្តើ�ើ�ងៗ (វាមានរាងស្តើ�ើ�ង រាបស្មើ�ើ�ដូូច

ចានសំំប៉ែ�ែត និិងស្ថិិ�តនៅ�តាមស្រ�ទាប់់នានារបស់់ដីី។ ជាទូូទៅ� គេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញវានៅ�ក្នុុ�ងដីីហាប់់ណែ�ន)។ F: គ្រា�ប់់

ទោ�លៗ (ដីីត្រូ�ូវបានញែ�កដាច់់ចេ�ញពីីគ្នាា ទៅ�ជាភាគល្អិិ�តដីីនីីមួួយៗ ហើ�ើយមិិនអាចស្អិិ�តជាប់់គ្នាា បានឡើ�ើយ ហើ�ើយ
ជាទូូទៅ� វាមានភាពសសុះះ� និិងប្រ�ទះះឃើ�ើញវានៅ�ក្នុុ�ងដីីខ្សាាច់់)។ G: ដុំំ�ដីីជាផ្ទាំំ �ងៗ (ដីីដែ�លមិិនអាចមើ�ើលឃើ�ើញ
រចនាសម្ព័័�ន្ធធរបស់់វា។ ពិិបាកបំំបែ�កវាឱ្យយបែ�កដាច់់ចេ�ញពីីគ្នាា និិងបង្ហាាញវត្តតមានវាមានរាងជាផ្ទាំំ �ងៗធំំៗ)។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

2

ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់រករបឹឹងភាពដីីសើ�ើម គេ�ត្រូ�ូវយកដីីសើ�ើមមួួយដុំំ�តូូច (ច្រូ�ូចទឹឹកលើ�ើវា បើ�ើចាំំបាច់់) កាន់់ដុំំ�ដីីនោះ�ះ
នៅ�ចន្លោះ�ះ �មេ�ដៃ�និិងចង្អុុ�លដៃ� ហើ�ើយលុុញច្រ�បាច់់ដីីនោះ�ះ រហូូតទាល់់តែ�វាដាច់់ចេ�ញពីីគ្នាា ឬបែ�កចេ�ញ
ជាដុំំ�តូូចៗ(បើ�ើអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន)។ ពិិពណ៌៌នាអំំពីីរបឹឹងភាពដីីសើ�ើមនោះ�ះ ក្នុុ�ងភាពសសុះះ� ភាពផុុយស្រួ�ួយ
ភាពរឹ ឹងមាំំ ឬ រឹ ឹងមាំំខ្លាំំ �ង ដោ�យយោ�ងទៅ�តាមរូូបភាពទីី 4។

រូូបភាពទីី 4

ការពិិពណ៌៌នាអំំពីីរបឹឹងភាពដីីសើ�ើម គឺឺអាស្រ័�័យលើ�ើកម្លាំំ �ងដែ�លត្រូ�ូវការ ដើ�ើម្បីី�បំំបែ�កដុំំ�ដីីaggregate (ប្រ�ភព: NASA
2004). A: សសុះះ�; B: ផុុយស្រួ�ួយ; C: រឹ ឹងមាំំ ; D: រឹ ឹងមាំំខ្លាំំ �ង។

រលុះភាពដី និង សសុះភាពដី

3.1.6

ដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃលក្ខខណៈៈរលុះះ�ភាពដីី និិងសសុះះ�ភាពដីីសូូមដាក់់ដីី aggregate ទំំហំំប៉ុុ�នសណ្តែ�ែ កសៀ�ៀង
ចំំនួួនពីីរឬបីីដុំំ� ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងចានឬក្រ�ឡដែ�លមានដាក់់ទឹឹកបិិត (ឬទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង)។ បើ�ើមិិនមានទឹឹកបិិត ប្រើ�ើ�
ទឹឹកដែ�លស្រោ��ចស្រ�ពនៅ�មូូលដ្ឋាាន បើ�ើទីីតាំំងនោះ�ះមានប្រ�ព័័ន្ធធស្រោ��ចស្រ�ព)។ 5 នាទីីក្រោ��យមក ចូូរ

សង្កេ�េតមើ�ើលដីី aggregate នោះ�ះ រួួចវាយតម្លៃ�ៃវាតាមរូូបភាពទីី 5 និិងកត់់ត្រា�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់សសុះះ�ភាពដីី ក្នុុ�ង
តារាងទិិន្ននន័័យទីីវាលរបស់់ SCAMP (ឧបសម្ព័័�ន្ធធទីី 1)។
យកដីី aggregate មួួយចំំនួួន ហើ�ើយបន្តតក់់ទឹឹកលើ�ើវា១តំំណក់់ម្តតងៗ រហូូតដល់់ដីីនោះ�ះស្អិិ�ត។ លុុញដីី

aggregate នោះ�ះទៅ�ជារាងមូូលឬបាល់់មួួយ ហើ�ើយដាក់់ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងចានដែ�លមានទឹឹកក្នុុ�ងនោះ�ះ។ 5 នាទីី
ក្រោ��យមក វាយតម្លៃ�ៃពីីការប្រែ�ែរូូបរាងនៃ�បាល់់នោះ�ះ តាមរូូបភាពទីី 5។
បញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាពដីី និិង បន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីី

3.1.7

ដោ�យយោ�ងតាមតារាងទីី 5 ចូូរប្រើ�ើ�វាយនភាពដីី រចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី និិងវត្តតមានរន្ធធដីី ឬកម្រិ�ិតសសុះះ�ភាពដីី

ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ចំំណាត់់ថ្នាាក់់បញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាពដីី។ ទោះ�ះយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ បើ�ើកម្រិ�ិតបញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាពដីីត្រូ�ូវ

បានវាស់់វែែង (ការអនុុវត្តតកម្រិ�ិតទីី 2) សូូមមើ�ើលតារាងទីី 8 ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ចំំណាត់់ថ្នាាក់់នៃ�បញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាព
ដីីនោះ�ះ។

2

បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

បំំភាយខ្យយល់់ - ដីី aggregate ស្ងួួ�តនៅ�ក្នុុ�ងទឹឹក

រលុះះ�ភាព

សសុះះ�ភាព
ទាំំងស្រុ�ុង

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ 1

គ្មាានភាពរលុះះ�

សសុះះ�

ភាពខ្លះះ�ៗ

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ 2

ហើ�ើមប៉ោ�ោងភាព

គ្មាានសសុះះ�ភាព

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ 7

គ្មាានហើ�ើមប៉ោ�ោងភាព
ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ 8

ផ្គុំំ��ជារូប
ូ រាងវាឡើ�ើងវិ ិញ នាពេ�លដីីនោះ�ះស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិតឆ្អែ�ែតទឹឹកភាពដីី។
ពន្លិិ�ចវាភ្លាា មៗ ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងទឹឹក

សសុះះ�ភាព

គ្មាានសសុះះ�ភាព

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ 3

អវត្តតមានកាបូូ

អវត្តតមានកាបូូណាត

ណាត ឬ gypsum

ឬ gypsum

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ 4

បន្សំំ� 1:5 ដីី aggregate : កំំណករងក្នុុ�ងទឹឹក
ក្រ�ឡុុក 10 នាទីី, រង់់ចាំំឬទុុក 5 នាទីី

សសុះះ�ភាព

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ 5

រូូបភាពទីី 5

ចំំណាប់់ភ្ជាាប់់គ្នាា
ពេ�ញលេ�ញ

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ 6

លក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័ នានា ដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ចំំណាត់់ថ្នាាក់់សសុះះ�ភាពដីី
តាម Emerson (1967)

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

2

តារាងទីី 5 ចំំណាត់់ថ្នាាក់់សមត្ថថភាពអ៊ីី�ដ្រួ�ួលីីតដីី (Ks) និិងចំំណាត់់ថ្នាាក់់បញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាពដីី
ដែ�លមានទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយនឹឹងវាយនភាពដីី និិងរចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី
ចំំណាត់់ថ្នាាក់់

បញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាពដីី

(រយៈៈពេ�លសម្រា�ប់់ដីី

ការពិិពណ៌៌នា

ប្រូ�ូហ្វី�ល
ី ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយសើ�ើម
រហូូតដល់់កម្រិ�ិតឆ្អែ�ែត

ទឹឹកភាពដីី)
1—បញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាពដីី
យឺឺតខ្លាំំ �ង

ច្រើ�ើ�នខែ�

(Ks < 0.2 mm/ម៉ោ�ោង)
2—បញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាព
ដីី យឺឺត

ទឹឹកដីីមធ្យយម

ច្រើ�ើ�នសប្តាាហ៍៍

ខ្ពពស់់(Ks > 20 mm/ម៉ោ�ោង)

ជាទូូទៅ�កើ�ើតមាននៅ�លើ�ើដីីឥដ្ឋឋឬដីីល្បាាយឥដ្ឋឋល្បបប់់ ដែ�លមានរន្ធធដីីអាច
មើ�ើលឃើ�ើញដោ�យភ្នែ�ែកទទេ� និិងដុំំ�ដីីជាផ្ទាំំ �ងៗមួួយចំំនួួនតូូច។

រចនាសម្ព័័�ន្ធធដីីមានភាពខ្សោ�ោយឬមធ្យយម ឬសសុះះ�ភាពដីី ស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំណាត់់ថ្នាាក់់
2 (សូូមមើ�ើលរូូបភាពទីី 5)
ច្រើ�ើ�នថ្ងៃ�ៃ

(Ks 2.0–20 mm/ម៉ោ�ោង)
4—បញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាពដីី

និិងអវត្តតមាននៃ�រន្ធធដីីដែ�លអាចមើ�ើលឃើ�ើញដោ�យភ្នែ�ែកទទេ�

ឬសសុះះ�ភាពដីី ស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំណាត់់ថ្នាាក់់ 1 (សូូមមើ�ើលរូូបភាពទីី 5)

(Ks 0.2–2.0 mm/ម៉ោ�ោង)

3—បញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាព

ជាទូូទៅ�កើ�ើតមានលើ�ើដីីឥដ្ឋឋឬដីីល្បាាយឥដ្ឋឋល្បបប់់ដែ�លមានរចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រើ�ើ�មធំំៗ

ជាទូូទៅ�កើ�ើតមានលើ�ើដីី ដែ�លមានវាយនភាពដីីឥដ្ឋឋ ដែ�លមានរចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី

ជាដុំំ�ដីីផ្ទាំំ �ងៗ។ ដីីដែ�លមានរចនាសម្ព័័�ន្ធធដីីរឹ ឹងមាំំកម្រិ�ិតមធ្យយមឬរឹ ឹងមាំំខ្លាំំ �ង។ រន្ធធដីី
ជាច្រើ�ើ�ន អាចមើ�ើលឃើ�ើញយ៉ាាងច្បាាស់់ដោ�យភ្នែ�ែកទទេ�។

ច្រើ�ើ�នម៉ោ�ោង

កើ�ើតមានលើ�ើដីីដែ�លមានវាយនភាពដីីខ្សាាច់់ឬដីីល្បាាយ ទោះ�ះបីីជាដីីឥដ្ឋឋ

ដីី sesquioxide ដែ�លមានរចនាសម្ព័័�ន្ធធដីីរឹ ឹងមាំំខ្លាំំ �ងបង្គួួ�រ ក៏៏ដោ�យ។ បញ្ជ្រា�ា បទឹឹក
ភាពដីីអាចខ្ពពស់់។ រន្ធធដីីធំំៗ និិងភាពប្រ�ទាក់់ក្រ�ឡាគ្នាា របស់់វា អាចមើ�ើលឃើ�ើញ
យ៉ាាងច្បាាស់់ដោ�យភ្នែ�ែកទទេ�។

ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ចំំណាត់់ថ្នាាក់់បន្សោះ��ះភាពទឹឹកដីី ចូូរយោ�ងតាមតារាងទីី 6 និិងកំំណត់់ចំំណាត់់ថ្នាាក់់មួួយ

ដោ�យផ្នែ�ែកលើ�ើកំំពស់់ទឹឹកក្រោ��មដីី រយៈៈពេ�លដែ�លទឹឹកក្រោ��មដីីមានវត្តតមាន ពណ៌៌ដីីនិិងវាយនភាពដីី
ព្រ�មទាំំងវត្តតមាននិិងពណ៌៌របស់់ស្នាា ម Mottles ដីី ឬដីីខ្មៅ�ៅជាំំទឹឹក)។ បើ�ើស្រ�ទាប់់ដីីហាប់់ណែ�នបង្ហាាញ

វត្តតមាន ចូូរកំំណត់់វាថា ជាដីីដែ�លមានចំំណាត់់ថ្នាាក់់បញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាព និិងបន្សោះ��ះទឹឹកភាព ទាបជាង
ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ដីីផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

តារាងទីី 6 ចំំណាត់់ថ្នាាក់់បន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីី ដែ�លបម្លែ�ែងចេ�ញពីីលក្ខខណៈៈនៃ�បន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីី ពីីពណ៌៌ដីី
និិងពីីវាយនភាពដីី

(A)) ចំំណាត់់ថ្នាាក់់បន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីី ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើរយៈៈពេ�លលិិចទឹឹក ឬរយៈៈពេ�លដើ�ើម្បីី�ខ្សោះ��ះអស់់ទឹឹក
ចំំណាត់់ថ្នាាក់់

ការពិិពណ៌៌នា

1—បន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីី

កម្ពពស់់ទឹឹកក្រោ��មដីីស្ថិិ�តនៅ�ផ្ទៃ�ៃដីី ឬនៅ�ក្បែ�ែរនឹឹងផ្ទៃ�ៃដីីខាងលើ�ើ ស្ទើ�ើ�រតែ�ពេ�ញមួួយឆ្នាំំ�។ លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់វា គឺឺ

2—បន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីី

លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់វា គឺឺស្រ�ទាប់់ដីីទាំំងអស់់ស្ថិិ�តក្នុុ�ងភាពជោ�គជាំំទឹឹកក្នុុ� ងរយៈៈពេ�លច្រើ�ើ�នខែ�។ មានវត្តតមានដីី

3—បន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីីមិិន

លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់វា គឺឺស្រ�ទាប់់ដីីមួួយចំំនួួន ស្ថិិ�តក្នុុ�ងភាពជោ�គជាំំទឹឹក ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លច្រើ�ើ�នសប្តាាហ៍៍។

ខ្សោ�ោយខ្លាំំ �ង ឬយឺឺតខ្លាំំ �ង

ខ្សោ�ោយ ឬយឺឺត

ពេ�ញមិិនពេ�ញលេ�ញ

វត្តតមាននៃ�ដីី gley ឬដីីខ្មៅ�ៅជាំំទឹឹក និិងការប្រ�មូូលផ្តុំំ��សារធាតុុសរីីរាង្គគនៅ�ផ្ទៃ�ៃដីីខាងលើ�ើ។

gley។ ដីីដក់់ទឹឹកតាមរដូូវ ហើ�ើយជាទូូទៅ�មានវត្តតមានស្រ�ទាប់់ផ្ទៃ�ៃទឹឹកក្រោ��មដីី នៅ�ដីីស្រ�ទាប់់ក្រោ��មៗ។

ស្រ�ទាប់់ដីីមួួយចំំនួួន អាចមានស្នាា ម Mottles ដីី ឬខ្សែ�ែឆ្នូូ�តពណ៌៌ទឹឹកក្រូ�ូច នៅ�ក្នុុ�ងដីីតំំបន់់ឫសរុុក្ខខជាតិិចាក់់

ចូូល។

4—បន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីីល្អអ

លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់វាគឺឺ ស្រ�ទាប់់ដីីមួួយចំំនួួន ស្ថិិ�តក្នុុ�ងភាពជោ�គជាំំទឹឹក រហូូតដល់់ 1 សប្តាាហ៍៍ បន្ទាាប់់ពីីការ

5—បន្សោះ��ះភាពទឹឹកដីីល្អអ

លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់វា គឺឺស្រ�ទាប់់ដីីមួួយចំំនួួន ស្ថិិ�តក្នុុ�ងភាពជោ�គជាំំទឹឹក ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាច្រើ�ើ�នថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ពីី

6—បន្សោះ��ះភាពទឹឹកដីី

លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់វា គឺឺមិិនមានស្រ�ទាប់់ដីីណាមួួយស្ថិិ�តក្នុុ�ងភាពជោ�គជាំំទឹឹក ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លលើ�ើស

មធ្យយម

លឿ�ឿនរហ័័ស

3

បញ្ចូូ� លទឹឹក។ តាមធម្មមតា វាជាប្រ�ភេ�ទដីីដែ�លវាយនភាពវាចាប់់ពីីដីីល្បាាយ ទៅ�ដីីឥដ្ឋឋ។

បញ្ចូូ� លទឹឹក។ តាមធម្មមតា វាជាប្រ�ភេ�ទដីីដែ�លមានវាយនភាព ជាដីីល្បាាយ។

ពីី២ទៅ�៣ម៉ោ�ោង បន្ទាាប់់ពីីបញ្ចូូ� លទឹឹកឡើ�ើយ។ ជាទូូទៅ� វាជាប្រ�ភេ�ទដីីដែ�លវាយនភាព ជាដីីខ្សាាច់់។

បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

តារាងទីី 6 បន្តត
(B) ចំំណាត់់ថ្នាាក់់បន្សោះ��ះទឹឹកក្នុុ�ងដីី ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើពណ៌៌ដីី និិងប្រ�ភេ�ទវាយនភាពរបស់់ SCAMP
ពណ៌

រូូបរាងកូូនរណ្តៅ�
ៅតូូចៗ

ប្រភេទវាយនភាពរបស់ SCAMP នៅក្នុងដីស្រទាប់ល�ើ
ដីខ្សាច់ (S)

ដីីល្បាាយ (L)

ដីីឥដ្ឋឋ (C)

គ្មាានស្នាា ម Mottles ដីី

6

4

4

មានស្នាា ម Mottles ដីីឬដីី gley

–

3

3

គ្មាានស្នាា ម Mottles ដីី

6

មានស្នាា ម Mottles ដីីឬ ដីី gley

5

4

4

ព៌ណត្នោត

គ្មាានស្នាា ម Mottles ដីី

6

4

4

ឬព៌ណល�ឿង

មានស្នាា ម Mottles ដីី ឬដីី gley

5

3

3

ព៌ណប្រផេះ

គ្មាានស្នាា ម Mottles ដីី

4

4

4

មានស្នាា ម Mottles ដីី ឬដីី gley

3

3

2

ព៌ណខ្មៅ

ព៌ណក្រហម

6 (រចនាសម្ព័ន្ធរ ឹងមាំ: 5) 5 (រចនាសម្ព័ន្ធរ ឹងមាំខ្លាំង: 6)

SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី

3.1.8

ភាពគ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះ

កំំណត់់កម្រិ�ិតភាពគ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះដីី ដោ�យពិិនិិត្យយលើ�ើជម្រា�ល និិងការហូូរច្រោះ��ះ ដោ�យយោ�ង
តាមតារាងទីី 7។

តារាងទីី 7 ភាពគ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះ ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើជម្រា�ល និិងរូប
ូ រាងនៃ�ស្នាា មហូូរច្រោះ��ះ
ភាពគ្រោះ��ះថ្នាាក់់

លក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័

1—ទាប

គ្មាានភស្តុុ�ងតាងបង្ហាាញពីីការហូូរច្រោះ��ះ។ ជម្រា�ល <2%។ ជម្រា�ល <1% ប្រ�សិិនបើ�ើបញ្ហា
ា ដីី n បង្ហាាញវត្តតមាន

2—មធ្យយម

ភស្តុុ�ងតាងបង្ហាាញពីី កំំណកដីីមានរូូបរាងជាខ្សែ�ែ ដោ�យសារឥទ្ធិិ�ពលនៃ�ការហូូរច្រោះ��ះជាផ្ទាំំ �ងៗ ឬភស្តុុ�ងតាង
ដែ�លបង្ហាាញពីីការហូូរច្រោះ��ះជាទៗ។ ជម្រា�ល= 2–5%។ ជម្រា�ល= 1–2% ប្រ�សិិនបើ�ើបញ្ហា
ា ដីី n បង្ហាាញវត្តតមាន

3—ខ្ពពស់់

ជាធម្មមតា បង្ហាាញពីីភស្តុុ�ងតាងនៃ�ស្នាា មដូូចទរ ឬអូូរ ឬប្រ�ឡាយទឹឹក។ ការរបើ�ើកលេ�ចចេ�ញនូូវឫសរុុក្ខខជាតិិ

4—ខ្ពពស់់ណាស់់

ភស្តុុ�ងតាងបង្ហាាញពីីការពង្រី�ីកទំំហំំដូូចទរ ឬអូូរ ឬប្រ�ឡាយ ឬការហូូរច្រោះ��ះជាល្បាាក់់។ ជម្រា�ល= 10-15%។
ជម្រា�ល= 5–10% ប្រ�សិិនបើ�ើបញ្ហា
ា ដីី n បង្ហាាញវត្តតមាន

5—ខ្ពពស់់ខ្លាំំ �ង

ភស្តុុ�ងតាងបង្ហាាញពីីការហូូរច្រោះ��ះដូូចជាទរ ឬអូូរ ឬប្រ�ឡាយហូូរខ្លាំំ �ង ឬការហូូរច្រោះ��ះជាល្បាាក់់ៗ ធ្ងងន់់ធ្ងងរ។
ជម្រា�ល > 15%។ ជម្រា�ល= 10-15% ប្រ�សិិនបើ�ើបញ្ហា
ា ដីី n បង្ហាាញវត្តតមាន

នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះ

ណាស់់

3.1.9

មួួយចំំនួួន។ ជម្រា�ល= 5–10%។ ជម្រា�ល= 2–5% ប្រ�សិិនបើ�ើបញ្ហា
ា ដីី n បង្ហាាញវត្តតមាន

ភាពហាប់់ណែ�ន

ពិិនិិត្យយមើ�ើលភស្តុុ�តាងនៃ�កូូនរណ្តៅ�
ៅតូូចៗ ដូូចខាងក្រោ��ម (វត្តតមាននៃ�កត្តាា ណាមួួយ ដែ�លបង្ហាាញពីី
ភាពហាប់់ណែ�ននៃ�ដីី):
»

រចនាសម្ព័ន្ធជាបន្ទះស្តើងៗ

»

រារាំងដល់ការដុះលូតលាស់ឫសរុក្ខជាតិ (រង្វាស់មុំរវាងដ�ើមនិងឫសរុក្ខជាតិ ជាមុំកែង ដោយសារតែ
ឫសទាំងនោះ ដុះលូតលាស់បានតែនៅពីល�ើស្រទាប់ដីហាប់ណែនតែប៉ុណ្ណោះ)

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

3

»

របឹងភាពវា គឺរ ឹងមាំខ្លាំងណាស់ ប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងដីស្រទាប់ល�ើ និង ដីស្រទាប់ខាងក្រោមវា

»

កម្រិតរបឹងភាពវា (វាស់វែងដោយឧបករណ៍កំណត់របឹងភាពដី) គឺខ្ពស់ឬច្រើនជាងកម្រិតរបឹងភាព
ដី របស់ដីស្រទាប់ល�ើ និងដីស្រទាប់ក្រោមវា

ប្រ�សិិនបើ�ើមានលក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័ ណាមួួយ ត្រូ�ូវបានជួួបប្រ�ទះះ ចូូរកត់់ត្រា�ជម្រៅ��នៃ�លក្ខខណៈៈទាំំងនោះ�ះ ទៅ�
ក្នុុ�ងតារាងទិិន្ននន័័យទីីវាលរបស់់ SCAMPនេះ�ះ។
3.1.10

គ្រួ�ួស

កំំណត់់កម្រិ�ិតឬបរិ ិមាណគ្រួ�ួសនៅ�ជម្រៅ��ដីីនីីមួួយៗ ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើលក្ខខណៈៈ
វិ ិនិិច្ឆ័�យ
័ នានាក្នុុ�ងតារាងទីី11។
3.1.11

លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�វើើ �ឌីីក (Vertic)
(
) នៃ�ដីី

កត់់ត្រា�នូូវវត្តតមានលក្ខខណៈៈ Vertic ដីី ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើលក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័ នៅ�ក្នុុ�ងតារាងទីី 11។

3.2 ការអនុុវត្តតកម្រិ�ិតទីី 2
ការអនុុវត្តតកម្រិ�ិតទីី 2 របស់់ SCAMP ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ឧបករណ៍៍សាមញ្ញញ ៗមួួយចំំនួួន ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញបន្ថែ�ែមនូូវ

ការអង្កេ�េតនានា ដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�កម្រិ�ិតទីី1។ តម្រូ�ូវការនានាសម្រា�ប់់កិិច្ចចការនេះ�ះ មានឧបករណ៍៍

វាស់់ pH ដីី ដែ�លអាចកាន់់យួួរនឹឹងដៃ�មួួយគ្រឿ��ឿង, (‘ប៊ិិ�ចpHដីី’ មួួយ), ឧបករណ៍៍វាស់់វែែង EC កាន់់យួួរនឹឹងដៃ�
មួួយគ្រឿ��ឿង, (‘ប៊ិិ�ច EC’ មួួយ) និិងបំំពង់់ប្លាាស្ទិិ�កមួួយ សម្រា�ប់់វាស់់កម្រិ�ិតបញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាពដីី។ ឧបករណ៍៍

នេះ�ះអនុុញ្ញាាតឱ្យយធ្វើ�ើ�ការវាស់់វែែង pH ដីី កម្រិ�ិតអំំបិិលនិិងកម្រិ�ិតបញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាពដីី ដែ�លទាំំងអស់់នេះ�ះ ជួួយ
បង្កើ�ើ�ននូូវភាពអាចរកបាននូូវព័័ត៌៌មាន សម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ការសម្រេ�េចចិិត្តត លើ�ើការអនុុវត្តតនានាដែ�លទាក់់ទងនឹឹង
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីីប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព។
3.2.1

pH ដីី

មុុនពេ�លវាស់់ pH ដីី ចូូរពិិនិិត្យយមើ�ើលថាតើ�ើឧបករណ៍៍ pH ដីីនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានក្រិ�ិតតាមខ្នាាតស្តតង់់ដារនៃ� pH 4.0

និិង pH 6.0 ឬ pH 7.0 ឬទេ�។ បើ�ើលោ�កអ្ននកមិិនច្បាាស់់អំំពីីខ្នាាតឧបករណ៍៍ទេ� សូូមមើ�ើលសៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំអំំពីី
ការប្រើ�ើ�ឧបករណ៍៍នេះ�ះ។

នៅ�ទីីវាល សូូមវាស់់ pHwater និិង pHKCl ដូូចខាងក្រោ��ម:
»

pHwater —រ�ៀបចំល្បាយដីមួយ ដោយកូរវាជាមួយទឹកដែលគ្មានអ៊ីយ៉ុង ក្នុងបំពង់កែវមួយ រហូតដល់
វាបង្កើតបានជាល្បាយដីស្មើសាច់មួយ។ ស៊កបង្គោ លអេឡិចត្រូតដោយប្រុងប្រយ័ត្នចូលទៅក្នុង
ល្បាយដីនោះ ហ�ើយរង់ចាំរហូតដល់កម្រិត pH នៅហ្នឹងថ្កល់។ កត់ត្រា pHwater ចូលក្នុងតារាង

ទិន្នន័យទីវាលរបស់ SCAMP។ វ ិធីមួយទ�ៀត នៃការកំណត់ pH នៅទីវាល គឺលាយច្របល់គ្នា រវាង

ដីជាមួយនឹងសូលុយស្យុងបង្ហា ញព៌ណដីជាសកលក្នុងចានសំប៉ែតមួយ រហូតដល់វាក្លា យទៅជា

ល្បាយដីខាប់ស្ើសា
ម
ច់មួយ ហ�ើយបន្ទា ប់មក ប្រើពណ៌របស់សូលុយស្យុងកាតាលិករ ដ�ើម្បីកំណត់
តម្លៃ pH ដី។
»

pHKCl —នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ ប្រើ 1 M KCl ដោយការរ ំលាយ 74.55 g នៃ KCl ទៅក្នុងទឹកដែលគ្មាន
អ៊ីយ៉ុង ហ�ើយចាក់បំពេញវាឱ្យបាន 1 L នៅក្នុងកែវ flask មួយ។ បនា្ទ ប់មករ�ៀបចំសូលុយស្យុងដី

មួយ តាមនីតិវ ិធីដែលបានធ្វើសម្រាប់វាស់pHwater ប៉ុន្តែប្រើ 1 M KCl ជាសូលុយស្យុង សម្រាប់បង្កើត

ឱ្យបានជាល្បាយដីខាប់ស្ើសា
ម
ច់មួយ។ កត់ត្រា pHKCl ចូលក្នុងតារាងទិន្នន័យទីវាលរបស់ SCAMP។

3

បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

3.2.2

កំំហាប់់អំំបិិលក្នុុ�ង

មុុនពេ�លវាស់់ EC នៅ�ទីីវាល ចូូរពិិនិិត្យយមើ�ើលថាឧបករណ៍៍ EC ត្រូ�ូវបានក្រិ�ិតតាមតាមស្តតង់់ដារ ខ្នាាត

សូូលុុយស្យុុ�ងអំំបិិល ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតសីីតុុណ្ហហ ភាពនាទីីកន្លែ�ែងនោះ�ះដែ�រឬទេ�។ នៅ�ទីីវាល រៀ�ៀបចំំល្បាាយដីីមួួយ
ដោ�យកូូរវាជាមួួយទឹឹកដែ�លគ្មាានអ៊ីី�យ៉ុុ�ង ក្នុុ�ងបំំពង់់កែ�វមួួយ រហូូតវាបង្កើ�ើ�តបានជាល្បាាយដីីខាប់់ស្មើ�ើ�សាច់់

មួួយ។ ស៊៊កបង្គោ�ោ លអេ�ឡិិចត្រូ�ូត EC ដោ�យប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននចូូលទៅ�ក្នុុ�ងល្បាាយដីីនោះ�ះ ហើ�ើយរង់់ចាំំរហូូតដល់់
កម្រិ�ិត EC នៅ�ហ្នឹឹ�ងថ្កកល់់។ កត់់ត្រា�កម្រិ�ិតឬ តម្លៃ�ៃ EC នោះ�ះ (គិិតជា dS/m) ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងជួួរដេ�ក នៃ�តារាង

ទិិន្ននន័័យទីីវាលរបស់់ SCAMP ដែ�លមានបិិទស្លាា ក ឬសរសេ�រថា ‘EC នៅ�ទីីវាល (ល្បាាយដីីខាប់់ឆ្អែ�ែតទឹឹក)’។
3.2.3

កម្រិ�ិត ភាពជ្រា�បទឹឹកចូូលក្នុុ�ងដីី

ដើ�ើម្បីី�វាស់់កម្រិ�ិតភាពជ្រា�បទឹឹកចូូលក្នុុ�ងដីី សូូមប្រើ�ើ�បំំពង់់ប្លាាស្ទិិ�កមួួយដែ�លមានអង្កកត់់ផ្ចិិ�ត 10 cm និិង បណ្តោ�ោ យ
ប្រ�វែែង 10 cm។ សម្រួ�ួចគែ�មបំំពង់់ទាំំងសងខាង ដើ�ើម្បីី�ងាយស្រួ�ួលស៊៊កឬចាក់់បញ្ចូូ� លវាទៅ�ក្នុុ�ងដីី។

ជ្រើ�ើ�សរើើ �សទីីតាំំងណាមួួយ និិងបោ�សសម្អាាតនូូវកាកសំំណល់់នានាចេ�ញពីីទីីនោះ�ះដោ�យប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន។
បើ�ើមានរុុក្ខខជាតិិដុះះ�លូូតលាស់់នៅ�លើ�ើទីីតាំំងនោះ�ះ ចូូរកាត់់វាចេ�ញឱ្យយនៅ�ត្រឹ�ឹមឬស្មើ�ើ�នឹឹងផ្ទៃ�ៃដីី ហើ�ើយយក

កាកសំំណល់់វាចេ�ញពីីទីីតាំំងនោះ�ះ។ ដាក់់ផ្នែ�ែកឬជ្រុ�ុងម្ខាាងនៃ�បំំពង់់ទៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃដីី ហើ�ើយរុុញសង្កកត់់វាចូូល

ទៅ�ក្នុុ�ងដីីជម្រៅ��ពីី២ទៅ�៣មិិល្លីី�ម៉ែ�ែត្រ� ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តបានជារនាំំងខណ្ឌ័័� រវាងបំំពង់់និិងផ្ទៃ�ៃដីី។ ញ៉ុុ�កឬដាក់់បន្ទះះ�
ប្លាាស្ទីី�កមួួយដុំំ�តូូចចូូលទៅ�ក្នុុ�ងបំំពង់់ ឱ្យយជាប់់ផ្ទាាល់់នឹឹងផ្ទៃ�ៃដីី ដែ�លនៅ�ខាងក្នុុ�ងបំំពង់់កែ�វនោះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ការពារ
ផ្ទៃ�ៃដីីនោះ�ះ ចេ�ញពីីការរំំខាននានា នៅ�ពេ�លចាក់់ទឹឹកចូូលក្នុុ�ងបំំពង់់កែ�វ។ ចាក់់ទឹឹក 400 mL ចូូលទៅ�ក្នុុ�ង

បំំពង់់កែ�វនោះ�ះ (បរិ ិមាណទឹឹកនេះ�ះស្មើ�ើ�នឹឹងទឹឹក 50 mm) និិងបន្ទាាប់់មក ដកបន្ទះះ�ប្លាាស្ទីី�កនោះ�ះចេ�ញពីីបំំពង់់

កែ�វនោះ�ះយ៉ាាងឆាប់់រហ័័ស ដើ�ើម្បីី�សម្រួ�ួលឱ្យយទឹឹកជ្រា�បចូូលទៅ�ក្នុុ�ងដីី។ កត់់ត្រា�ពេ�លវេេលា ដែ�លទឹឹកបាន

បាត់់អស់់ពីីបំំពង់់កែ�វនោះ�ះ ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងតារាងទិិន្ននន័័យទីីវាលរបស់់ SCAMP។ តារាងទីី 8 អាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
សម្រា�ប់់បំំលែ�ង ពីីពេ�លវេេលាដែ�លទឹឹកជ្រា�បចូូលដីី និិងពីីចំំណាត់់ថ្នាាក់់ ភាពជ្រា�បទឹឹកនៃ�ដីី។

តារាងទីី 8 សមត្ថថភាពអ៊ីី�ដ្រូ�ូលីីតដីី និិងចំំណាត់់ថ្នាាក់់កម្រិ�ិតភាពជ្រា�បទឹឹកដីី ដែ�លបំំលែ�ងចេ�ញពីីកម្រិ�ិតនៃ�លំំហូូរ
ទឹឹកក្នុុ�ងបំំពង់់រាងជារង្វវង់់

ពេ�លវេេលាសម្រា�ប់់ចំំណុះះ �ទឹឹក 400 mL (50 mm)
បាត់់អស់់បំំពង់់កែ�វដែ�លមានអង្កកត់់ផ្ចិិ�ត 10 cm

កម្រិ�ិត

ភាពជ្រា�បទឹឹក

សមត្ថថភាពអ៊ីី�ដ្រូ�ូលីីតដីី

ចូូលក្នុុ�ងដីី

(mm/ម៉ោ�ោង)

សមមូូលភាព

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់កម្រិ�ិត
ភាពជ្រា�បទឹឹកនៃ�ដីី
(តារាងទីី 5)

< 10 នាទីី

ខ្ពពស់់

> 36

4

> 10 នាទីី, < 2 ម៉ោ�ោង

មធ្យយម

> 36

3

> 2 ម៉ោ�ោង

ទាប

< 3.6

1, 2

ប្រ�ភពឯកសារ: F. Cook (pers. comm.)
3.2.4

កម្រិ�ិតផ្លាាស្ទីី�កដីី

ដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃថា តើ�ើដីីមួួយសើ�ើមជាងឬស្ងួួ�តជាងកម្រិ�ិតផ្លាាស្ទីី�កដីី ចូូរយកដីីមួួយដុំំ� (ទំំហំំប្រ�ហែ�លបាល់់
នៃ�កីីឡាវាយកូូនហ្គោ�ោល)ពីីស្រ�ទាប់់ដីី ដែ�លមានជម្រៅ��យ៉ាាងតិិច 10 cm ក្រោ��មស្រ�ទាប់់ដីីដាំំដុះះ�។ លុុញ

ដីីនោះ�ះក្នុុ�ងបាតដៃ� ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តវាឱ្យយបានជារាងខ្សែ�ែមួួយឬស៊ីី�ឡាំំងមួួយ ដែ�លមានបណ្តោ�ោ យប្រ�ហែ�ល 50
mm និិងអង្កកត់់ផ្ចិិ�ត 4 mm។ បើ�ើស្នាា មប្រេះ��ះជាច្រើ�ើ�នបង្ហាាញវត្តតមានឡើ�ើងនៅ�លើ�ើស៊ីី�ឡាំំងនោះ�ះ នោះ�ះដីីនេះ�ះ វា
ស្ងួួ�តជាងកម្រិ�ិតផ្លាាស្ទីី�កដីី ដូូច្នេះ�ះ�ដីីនេះ�ះវាសមស្រ�បសម្រា�ប់់ការដាំំដុះះ�។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

3

ប្រ�សិិនបើ�ើស៊ីី�ឡាំំងនេះ�ះនៅ�ដដែ�លគ្មាានខូូចខាតឬស្នាា មប្រេះ��ះទេ� នោះ�ះបញ្ជាាក់់ថាដីីនោះ�ះ វាសើ�ើមជាងកម្រិ�ិត
ផ្លាាស្ទីី�កដីី ដូូច្នេះ�ះ�ការដាំំដុះះ�លើ�ើដីីនេះ�ះ នឹឹងបង្កកឱ្យយមានភាពហាប់់ណែ�នដីី។ ព័័ត៌៌មាននេះ�ះមិិនចាំំបាច់់កត់់ត្រា�
ចូូលក្នុុ�ងតារាងទិិន្ននន័័យទីីវាលរបស់់ SCAMP ទេ� ដោ�យសារវាអាស្រ័�័យលើ�ើស្ថាានភាពសំំណើ�ើ មរបស់់ដីី
នៅ�ពេ�លយកសំំណាក។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ ក៏៏បច្ចេ�េកទេ�សនេះ�ះមានប្រ�យោ�ជន៍៍ខ្លាំំ �ងណាស់់
សម្រា�ប់់ការវាយតម្លៃ�ៃ ពីីលទ្ធធភាពអាចធ្វើ�ើ�ការដាំំដុះះ�លើ�ើដីីនោះ�ះបាន។

3.3

ការអនុុវត្តតកម្រិ�ិតទីី 3

ការអនុុវត្តតកម្រិ�ិតទីី 3 របស់់ SCAMP ទាក់់ទងនឹឹងការវាស់់វែែងជាបរិ ិមាណនៃ�កាបូូនសរីីរាង្គគដីី (SOC) កាចុុង
ដែ�លអាចដោះ�ះដូូរបាន និិងសមត្ថថភាពចាប់់ទុុកផូូស្វ័័�រ (P)។ SOC អាចវាស់់វែែងនៅ�ទីីវាលបាន ដោ�យ

ប្រើ�ើ�ឧបករណ៍៍ spectrophotometer។ ការវាស់់វែែងផ្សេ�េងទៀ�ៀត ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�នៅ�មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ ដែ�លចាំំបាច់់
ត្រូ�ូវតែ�មាន spectrophotometer ដែ�លសមស្រ�ប សម្រា�ប់់កំំណត់់ធាតុុផូូស្វ័័�រ P មានតាំំងពីីឧបករណ៍៍

spectrometer សម្រា�ប់់វាស់់ការស្រូ�ូបយកអាតូូម ឬក៏៏ឧបករណ៍៍វិ ិភាគ flame photometer សម្រា�ប់់វាស់់វែែង
កាចុុងដែ�លអាចដោះ�ះដូូរបាន ជាដើ�ើម។ ឧបករណ៍៍មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ងាយៗ ក៏៏អាចកំំណត់់រកសារធាតុុ
ផូូស្វ័័�រ(P) តាមវិ ិធីីចម្រោះ��ះបានដែ�រ។

ក្នុុ�ងករណីីដែ�លទិិន្ននន័័យទាក់់ទងនឹឹងទិិន្ននផលដំំណាំំ ធៀ�ៀបនឹឹងចម្រោះ��ះសារធាតុុផូូស្វ័័�រ (P) ឬកាល់់ស្យូូ� ម
(Ca) ម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�ម (Mg) ឬប៉ូូ�តាស្យូូ�ម (K) ដែ�លអាចដោះ�ះដូូរបាន អាចរកបាន នោះ�ះទិិន្ននន័័យទាំំងនេះ�ះ ក៏៏

នឹឹងអាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់រកពីីតម្រូ�ូវការជីី សម្រា�ប់់បាចបានដែ�រ។ តែ�ទោះ�ះជាយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ ក៏៏
ការអនុុវត្តតនេះ�ះ មិិនស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងវិ ិសាលភាពការងាររបស់់ SCAMP នេះ�ះទេ�។
3.3.1

កាបូូនសរីីរាង្គគដីី (វិ ិធីីសាស្ត្រ�រអុុកស៊ីី�តកម្មមពែ�រម៉៉ង់់កាណាត)

ភាពរឹ ឹងមាំំផ្សេ�េងៗគ្នាា នៃ�ប៉ូូ�តាស្យូូ�មពែ�រម៉៉ង់់កាណាត ត្រូ�ូវបានគេ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់រកបំំណែ�កនៃ� SOC
ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�អុុកស៊ីី�តកម្មមយ៉ាាងងាយស្រួ�ួល (Loginow et al. 1987; Blair et al. 1995)។ ការធ្វើ�ើ�អុុកស៊ីី�តកម្មម
យ៉ាាងងាយនេះ�ះ មានទំំទាក់់ទំំទងយ៉ាាងទូូលំំទូូលាយ ទៅ�នឹឹងលក្ខខណៈៈដីីសំំខាន់់ៗ (Moody et al. 1997)។

មិិនដូូចការកំំណត់់រកSOC ‘សរុុប’ (ឬប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�ល‘សរុុប’) ដោ�យប្រើ�ើ�តាមវិ ិធីីសាស្ត្រ�រ Walkley–Black ឬ

ប្រើ�ើ�វិ ិធីីសាស្ត្រ�រចំំហេះ�ះ ការកំំណត់់រក SOC តាមអុុកស៊ីី�តកម្មមពែ�រម៉៉ង់់កាណាត អាចធ្វើ�ើ�នៅ�ក្នុុ�ងទីីវាលបាន។
វិ ិធីីសាស្ត្រ�រនៅ�ទីីវាលនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានពិិពណ៌៌នាដូូចខាងក្រោ��ម និិងជាការកែ�សម្រួ�ួលមួួយ ពីីវិ ិធីីសាស្ត្រ�រ
Weil et al. (2003)។

ការរៀ�ៀបចំំសំំណាក

ដោ�យប្រើ�ើ�ស្លាា បព្រា�បាយអរឬប៉ែ�ែល យកសំំណាកដីីចេ�ញពីីជម្រៅ��ដីី 0–10-cm នៃ�ទីីតាំំងសំំណាក

ជាច្រើ�ើ�នកន្លែ�ែងនៅ�ទីីវាលដែ�លត្រូ�ូវយកសំំណាក និិងបន្ទាាប់់មកលាយច្រ�បល់់បញ្ចូូ� លសំំណាកនោះ�ះ ចូូល

ជាមួួយគ្នាាក្នុុ�ងធុុងមួួយ។ ច្រ�បាច់់បំំបែ�កដុំំ�ដីីនោះ�ះដោ�យប្រើ�ើ�ដៃ�។ ទាញយកសំំណាកដីី ពីីដីីក្នុុ�ងធុុងនោះ�ះ
ហើ�ើយរែែងវាក្នុុ�ងកញ្ច្រែ��ែងដែ�លមានរន្ធធទំំហំំ 2-mm។ បើ�ើដីីនោះ�ះសើ�ើម ចូូរហាលដីីនោះ�ះឱ្យយស្ងួួ�តនៅ�ក្រោ��មពន្លឺឺ�
ព្រះ�ះអាទិិត្យយ មុុននឹឹងរែែងវា។
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បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

ឧបករណ៍៍

ឧបករណ៍៍ដែ�លត្រូ�ូវការ មានដូូចខាងក្រោ��ម:
»

បំពង់ក្រិតប្លាស្ទីក (centrifuge tubes) ចំណុះ 50-mL (អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង 30 mm) ដែលប្រើហ�ើយអាច
បោះចោលបាន

»

ទំរដាក់បំពង់ក្រិត

»

ស្លា បព្រាកាហ្វេស្តង់ដារចំណុះ 5-mL (ស្មើនឹងដី 5 g ±} 0.5 g)

»

ឧបករណ៍វាស់ពណ៌ដោយរលកពន្លឺ 550-nm (សម្រាប់ប្រើនៅទីវាល) យួរដៃឬឧបករណ៍
spectrophotometer នៅមន្ទីរពិសោធន៍

»

កូនបំពង់កែវក្រិត (pipette) ចំណុះ 1 mL

»

កែវស៊ីឡាំងចំណុះ 25 mL

»

ជីវឡាវមួយ និងក្រណាត់ជូតកែវ (washed glass wool)។

អង្គគធាតុុប្រ�តិិករ

អង្គធាតុប្រតិករដែលត្រូវការ មានដូចខាងក្រោម (អង្គធាតុប្រតិករត្រូវមានភាពសុទ្ធខ្ពស់):
»

0.1 M CaCl2.2H2O

»

33 mM KMnO4.

ការរៀ�ៀបចំំអង្គគធាតុុប្រ�តិិករ

0.1 M CaCl2
ថ្លឹឹ�ង 1.47 g CaCl2.2H2O រួួចដាក់់វាចូូលទៅ�ក្នុុ�ងដបកែ�វ flask និិងរំំលាយវាជាមួួយទឹឹកគ្មាានអ៊ីី�យ៉ុុ�ង 100 mL។

33 mM KMnO4
ថ្លឹឹ�ង 5.21 g KMnO4 រួួចដាក់់វាចូូលទៅ�ក្នុុ�ងកែ�វ beaker តូូចមួួយ ហើ�ើយកូូរវារហូូតដល់់រលាយ (ចានក្តៅ�ៅអាច
ប្រើ�ើ�បាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាមិិនគួួរក្តៅ�ៅជាង 60 °C ទេ�)។ ច្រោះ��ះសូូលុុយស្យុុ�ងនោះ�ះ តាមជីីវឡាវមួួយ ដែ�លញុុ កឬ

ពាសដោ�យសំំឡីីឬក្រ�ណាត់់ (washed glass wool) ហើ�ើយបន្ទាាប់់មករំំលាយវាជាមួួយទឹឹក 1 L ដែ�លដាក់់
នៅ�ក្នុុ�ងកែ�វ flash។ ស្តុុ�កទុុកសូូលុុយស្យុុ�ងនោះ�ះក្នុុ�ងដបកែ�វស្រ�អាប់់ពណ៌៌លឿ�ឿងទុំំ�មួួយ ឬទុុកវានៅ�ក្នុុ�ង
ទីីកន្លែ�ែងងងឹឹត។

ការរៀ�ៀបចំំសូូលុុយស្យុុ�ងស្តតង់់ដារ

រៀ�ៀបចំំសូូលុុយស្យុុ�ងស្តតង់់ដារចំំនួួនប្រាំ�ំ ដូូចបង្ហាាញក្នុុ�ងតារាងទីី 9។
តារាងទីី 9 ការរៀ�ៀបចំំសូូលុុយស្យុុ�ងស្តតង់់ដារ KMnO4
លេ�ខស្តតង់់ដារ

ចំំណុះះ � H2O (mL)

ចំំណុះះ � 33 mM KMnO4 (mL)

កំំហាប់់ស្តតង់់ដារ (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

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)
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បន្ថែ�ែម 1 mL នៃ� 0.1 M CaCl2 ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងសូូលុុយស្យុុ�ងស្តតង់់ដារនីីមួួយៗ ហើ�ើយកូូរវាឱ្យយបានសព្វវល្អអ។

យកសូូលុុយស្យុុ�ងស្តតង់់ដារនីីមួួយៗ ក្នុុ�ងចំំណុះះ �1 mL ទៅ�ដាក់់ក្នុុ�ងបំំពង់់ប្លាាស្ទិិ�កចំំណុះះ � 50 mL នីីមួួយៗ
ហើ�ើយបន្ទាាប់់មកបំំពេ�ញបន្ថែ�ែមដោ�យ H2O ដែ�លគ្មាានអ៊ីី�យ៉ុុ�ង ឱ្យយដល់់ក្រិ�ិតទីី 50 mL។ បិិទគម្រ�បវា និិង

ក្រ�ឡុុកវាដោ�យដៃ�។ រៀ�ៀបចំំសូូលុុយស្យុុ�ងស្តតង់់ដារទាំំងនោះ�ះ មួួយឈុុតទៀ�ៀត នៅ�ថ្ងៃ�ៃដែ�លត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់វា
ហើ�ើយយកវាទៅ�ទីីវាល។

នីីតិិវិ ិធីី

ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ SOC:
»

ដាក់ដីស្ងួតមួយស្លា បព្រាកាហ្វេ (ស្មើនឹងដី 5 g) ចូលទៅក្នុងបំពង់ក្រិតប្លាស្ទិកចំណុះ 50–mL

»

បន្ថែមសូលុយស្យុង 33 mM KMnO4 ចំនួន 25 mL ទៅក្នុងកែវនោះ ហ�ើយបន្ទា ប់មក បន្ថែម

សូលុយស្យុង 0.1 M CaCl2 ចំនួន 1 mL បន្ថែមទៅល�ើវាទ�ៀត ដ�ើម្បីជួយឱ្យវា ធ្វើចំណាប់ភ្ជា ប់គ្នា រវាង
ភាគល្អិតដី
»

បិទគម្របបំពង់ ហ�ើយក្រឡុកសូលុយស្យុងនោះដោយដៃរយៈពេល២នាទី (ចំណាំ : ការកំណត់
ពេលវេលា គឺសំខាន់ណាស់)

»

ទុកចោលឱ្យសូលុយស្យុងនោះនៅស្ងៀមហ្នឹង រយៈពេល៥នាទី (ចំណាំ : ការកំណត់ពេលវេលា គឺ
សំខាន់ណាស់)

»

នៅនាទីទី៥ ដកយកសូលុស្យុងរងថ្លាចំណុះរាវ 1 mL ដោយប្រើកូនបំពង់កែវ pipette មួយ ហ�ើយ
យកវាទៅដល់នៅក្នុងបំពង់ក្រិតប្លាស្ទិកមួយ រួចបន្ទា ប់មករ ំលាយវាដោយបន្ថែមទឹកដែលគ្មាន
អ៊ីយ៉ុង ឱ្យឡ�ើងដល់ក្រិតលេខ 50 mL។

»

កែតម្រូវកម្រិតវាស់វែង (ទ្រនិចនាឡិកា)របស់ឧបករណ៍ colorimeter (ឬ spectrophotometer)
ឱ្យនៅចំណុចសូន្យ ដោយប្រើទឹក ហ�ើយបន្ទា ប់មក វាស់វែងរកសម្រូបយកភាពនានា របស់
សូលុយស្យុងស្តង់ដារទាំងអស់នោះ និងវាស់វែងសំណាកទាំងអស់នោះ ដោយឧបករណ៍

wavelength 550 nm (ចំណាំ : ប�ើសម្រូបយកភាពរបស់សំណាកណាមួយមានតិចជាង 0.4 ចូរធ្វើ

ចម្រោះសំណាកនេះម្តងទ�ៀត ដោយប្រើដី 2.5 g ជំនួសឱ្យដី 5 g)
»

យកទិន្នន័យដែលវាស់វែងបាននេះជារបស់ mM KMnO4 ដាក់ល�ើអ័ក្សអាប់ស៊ីស(អ័ក្ស-x-) និង
ទិន្នន័យសម្រូបយកភាពដី ដាក់ល�ើអ័ក្សអរដោនេ (អ័ក្ស-y)។ ភ្ជា ប់ទិន្នន័យនីមួយៗនៃអ័ក្ស

ទាំងពីរ រូចគូរបានជាសមីការបន្ទាត់មួយ ដែលកាត់ចំណុចភ្ជា ប់ទាំងនោះ ឬតម្រឹមសមីការបន្ទាត់
ទំនាក់ទំនងរវាងទិន្នន័យទាំងពីរនេះ។

ការគណនា

ចេ�ញពីីក្រា�ហ្វិិ�ចស្តតង់់ដារ ចូូរគណនាកំំហាប់់ KMnO4 (mM) ដែ�លបន្សសល់់ទុុកក្នុុ�ងសំំណាកទាំំងនោះ�ះ

ក្រោ��យពីីរយៈៈពេ�លធ្វើ�ើ�អុុកស៊ីី�តកម្មម (ចំំណាំំ: គេ�សន្និិ�ដ្ឋាានថា 1 mmol MnO4 – ត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�
រេេដុុកកម្មមពីី Mn7+ ទៅ�ជា Mn2+ នៅ�ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�អុុកស៊ីី�តកម្មមកាបូូន 0.75 mmol ឬ 9 mg ដោ�យប្រើ�ើ�សមីីការ

ដូូចខាងក្រោ��ម:

C(g/kg) =

(Mo

ដោ�យ:

M1) × 26 × 9
¯
1000 × 5

»

Mo = កំហាប់ដំបូងនៃ KMnO4 (33 mM)

»

M1 = កំហាប់នៃ KMnO4 (mM) បន្ទា ប់ពីការធ្វើអុកស៊ីតកម្ម
(គណនាពីីខ្សែ�ែកោ�ងក្រិ�ិតតាមខ្នាាតស្តតង់់ដារ)
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បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

»

បរ ិមាណសូលុយស្យុង KMnO4 ចុងក្រោយ = 26 mL

»

ទម្ងន់ដី = 5 g

គណនា SOC និិងកត់់ត្រា�តម្លៃ�ៃ និិងការកម្រិ�ិតថ្នាាក់់វា (សូូមមើ�ើលតារាងទីី 10) ទៅ�ក្នុុ�ងតារាងកំំណត់់ត្រា�
ទិិន្ននន័័យរបស់់ SCAMP។

តារាងទីី 10 	ការកម្រិ�ិតថ្នាាក់់កាបូូនសរីីរាង្គគដីី (g/kg) តាមរបៀ�ៀបវិ ិភាគចេ�ញពីី33mM នៃ�បរិ ិមាណកាបូូនពែ�រម៉៉ង់់កា
ណាតដែ�លអាចធ្វើ�ើ�អុុកស៊ីី�តកម្មម ដោ�យប្រើ�ើ�វិ ិធីីសាស្ត្រ�រនៅ�ទីីវាលសម្រា�ប់់វាយនភាពដីីផ្សេ�េងៗ។
កម្រិ�ិតកាបូូនសរីីរាង្គគដីី

វាយនភាពដីី (ប្រ�ភេ�ទវាយនភាពរបស់់ SCAMP)
ដីីខ្សាាច់់ (S)

ដីីល្បាាយខ្សាាច់់ (L)

ដីីល្បាាយ (L)

ដីីល្បាាយដីីឥដ្ឋឋ/ដីីឥដ្ឋឋ (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�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី
3.3.2

សមត្ថថភាពទប់់pH ដីី

ការប៉ាាន់់ប្រ�មាណសមត្ថថភាពទប់់ pH ដីី (pHBC) អាចទទួួលបានពីីទិិន្ននន័័យដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ (0–10 cm)

ដោ�យប្រើ�ើ� pedotransfer function (Aitken et al. 1990) ដែ�លនៅ�ទីីនោះ�ះ SOC គឺឺជាកំំហាប់់ SOC Walkley–
Black មិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ:

pHBC (g CaCO3/kg soil.pH unit) = [0.955 × SOC% +
0.011 × clay%] × 1.2
គណនា pHBC និិងកត់់ត្រា�វាចូូលទៅ�ក្នុុ�ងតារាងកំំណត់់ត្រា�ទិិន្ននន័័យរបស់់ SCAMP។
ប្រ�ព័័ន្ធធធ្វើ�ើ�កសិិកម្មមជាច្រើ�ើ�ន បានបន្ថែ�ែមជាតិិអាស៊ីី�តប្រ�ហែ�ល 2 kmol H+/ហត.ឆ្នាំំ� (Moody and Aitken

1997)។ ផ្អែ�ែកលើ�ើទម្ងងន់់ដីី 106 kg ក្នុុ�ងមួួយហិិកតានៃ�ដីី ក្នុុ�ងជម្រៅ�� 0–10 cm និិងក្នុុ�ងម៉ាាស់់មាឌដីី
1.0 Mg/m3 វានឹឹងត្រូ�ូវចំំណាយពេ�ល 10, 20 និិង 40 ឆ្នាំំ� ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយ pH ដីី ថយចុះះ�ត្រឹ�ឹម 1 ឯកតា សម្រា�ប់់ដីី
ណាដែ�លមាន pHBCs រៀ�ៀងគ្នាា 20, 40 និិង 80 mmolc/kgដីី.ឯកតា pH (ស្មើ�ើ�នឹឹងតម្លៃ�ៃរៀ�ៀងគ្នាា 1, 2 និិង 4 g

CaCO3/kg.ឯកតា pH)។ ដូូច្នេះ�ះ� តម្លៃ�ៃទាំំងនោះ�ះ សម្រា�ប់់ pHBC គឺឺវាយតម្លៃ�ៃថាទាប មធ្យយម និិងខ្ពពស់់ សម្រា�ប់់
គោ�លបំំណងប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប។
3.3.3

សមត្ថថភាពទប់់ផូូស្វ័័�រ

មធ្យោ�ោបាយងាយស្រួ�ួលមួួយ ដើ�ើម្បីី�វាស់់វែែងសមត្ថថភាពទប់់ធាតុុផូូស្វ័័�រ (P) នៃ�ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ (0–10 cm) គឺឺ
ការគណនាសន្ទទស្សសន៍៍ទប់់ផូូស្វ័័�រ(PBI) ចេ�ញពីីការដាក់់បន្ថែ�ែម P ម្តតងមួួយៗ ដូូចពិិពណ៌៌នាខាងក្រោ��ម។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)
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ការគណនា PBI

PBI បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យ Burkitt et al. (2002)។ វាមានទំំទាក់់ទំំទងយ៉ាាងជិិតស្និិ�ទ្ធធជាមួួយសមត្ថថភាពទប់់
ផូូស្វ័័�រ(P)។ វិ ិធីីសាស្រ្ត�តនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានកែ�សម្រួ�ួលចេ�ញពីីវិ ិធីីសាស្រ្ត�ត 9I1 របស់់ Rayment និិង

Higginson (1992)។ ចំំពោះ�ះវិ ិធីីសាស្ត្រ�រនេះ�ះ ដីីត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានសមតល្យយ ជាមួួយនឹឹង 0.01 M CaCl2 ដែ�លផ្ទុុ�ក

ដោ�យប៉ូូ�តាស្យូូ�មឌីីហ្វូូ�ស្វាាតអាស៊ីី�ត (KH2PO4) ចំំនួួន 100 mg P/L។ ដីី និិងសូូលុុយស្យុុ�ងក្នុុ�ងសមាមាត្រ�ភាព
1:10 ត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ក្នុុ�ងវិ ិធីីសាស្ត្រ�រនេះ�ះ (ឧ. ដីី 2 g [បានរែែងចេ�ញពីីកញ្ជ្រែ��ែ ញប្រ�ហោ�ង < 2 mm]
ដាក់់លាយជាមួួយសូូលុុយស្យុុ�ង 20 mL)។ បន្ថែ�ែមសារធាតុុក្លលរូូហ្វវមប្រ�ហែ�ល 0.25% (v/v) ទៅ�

ក្នុុ�ងសូូលុុយស្យុុ�ងនោះ�ះ ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយសកម្មមភាពអតិិសុុខុុមប្រា�ណ (ប្រើ�ើ�វាប្រ�ហែ�លស្មើ�ើ�នឹឹង 50 μL
ក្នុុ�ងករណីីប្រើ�ើ�សូូលុុយស្យុុ�ង 20 mL)។ ល្បាាយនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានគេ�គ្រ�ឡុុកវាត្រ�ឡប់់ក្បាាលចុះះ�ឡើ�ើងៗជាប់់មិិន
ដាច់់ (14 ជុំំ� ក្នុុ�ងមួួយនាទីី ឬ rpm) អស់់រយៈៈពេ�ល 17 ម៉ោ�ោង នាសីីតុុណ្ហហ ភាព 25 °C។ បន្ទាាប់់មក
យកវាទៅ�ក្រ�ឡុុកញែ�កធាតុុ ដោ�យម៉ាាស៊ីី�នក្រ�ឡុុក នៅ�កម្រិ�ិត 3,000 rpm (កម្លាំំ �ងញែ�កធាតុុ = 2,096 g)។

កំំហាប់់ធាតុុផូូស្វ័័�រ (P) នៅ�ក្នុុ�ងសូូលុុយស្យុុ�ងរងថ្លាានេះ�ះ ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងតាមវិ ិធីីសាស្ត្រ�រកំំណត់់ព៌៌ណរបស់់

Murphy និិង Riley (1962)។ ដោ�យសារតែ�ការបន្ថែ�ែមសារធាតុុផូូស្វ័័�រ P ក្នុុ�ងបរិ ិមាណច្រើ�ើ�ន ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាល
ដំំបូូង ដូូច្នេះ�ះ�សូូលុុយស្យុុ�ងរាងថ្លាានេះ�ះ អាចត្រូ�ូវការរលាយវា រហូូតដល់់ទៅ� 100 ដង សម្រា�ប់់ដីីណា
ដែ�លមិិនស្រូ�ូបយកសារធាតុុផូូស្វ័័�រ P ច្រើ�ើ�ន។

បរិ ិមាណផូូស្វ័័�រ (P) ដែ�លបានស្រូ�ូបយកដោ�យដីី (Ps) (គិិតជា mg P/kg) ត្រូ�ូវបានគេ�គណនាឃើ�ើញថា

មានភាពខុុសគ្នាា រវាងបរិ ិមាណផូូស្វ័័�រ (P) ដំំបូូង ដែ�លបានបន្ថែ�ែម (1,000 mg P/kg ចំំពោះ�ះសមាមាត្រ�ភាព
រវាង ដីី: សូូលុុយស្យុុ�ង ស្មើ�ើ�នឹឹង 1:10) ហើ�ើយនឹឹងបរិ ិមាណផូូស្វ័័�រ P ដែ�លនៅ�សល់់នៅ�ក្នុុ�ងសូូលុុយស្យុុ�ង

លំំនឹឹង (mg P/kg)។ បន្ទាាប់់មក វាត្រូ�ូវបានគណនាដោ�យគុុណកំំហាប់់សូូលុុយស្យុុ�ងផូូស្វ័័�រ P ចុុងក្រោ��យ
នេះ�ះ (c, in mg P/L) នឹឹង 10 (ដោ�យសារសមាមាត្រ�ភាព ដីី:សូូលុុយស្យុុ�ង គឺឺ 1:10)។

សន្ទទស្សសន៍៍ទប់់ផូូស្វ័័�រ (PBI) គឺឺជាការបំំលែ�ងចេ�ញពីីសមីីការ Freundlich ហើ�ើយដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តបានជាសមីីការបន្ទាាត់់មួួយ ដែ�លមានទំំនាក់់ទំំនងគ្នាា រវាងផូូស្វ័័�រសរុុប P ដែ�លបានស្រូ�ូបយក
និិងកំំហាប់់សូូលុុយស្យុុ�ងផូូស្វ័័�រសរុុប P ចុុងក្រោ��យ (នោះ�ះគឺឺជាខ្សែ�ែកោ�ងនៃ�ការស្រូ�ូបយកផូូស្វ័័�រ P)។

ផូូស្វ័័�រសរុុប ដែ�លដីីបានស្រូ�ូបយក ត្រូ�ូវបានគណនា តាមបរិ ិមាណធាតុុផូូស្វ័័�រ (P)ក្នុុ�ងដីី ដែ�លដីីបានស្រូ�ូប
យករួួចហើ�ើយ និិងបរិ ិមាណផូូស្វ័័�រ P ដែ�លដីីស្រូ�ូបយកពីីសូូលុុយស្យុុ�ង ដែ�លបានដាក់់បន្ថែ�ែមទៅ�ឱ្យយដីី។
កាលពីីមុុន ផូូស្វ័័�រ (P) ដែ�លបានស្រូ�ូបយក ត្រូ�ូវបានប៉ាាន់់ប្រ�មាណថា ជាបរិ ិមាណផូូស្វ័័�រ (P) ចម្រោះ��ះ

តាមវិ ិធីីសាស្ត្រ�រ Colwell (Colwell 1963)ឬតាមវិ ិធីីសាស្ត្រ�រ Olsen (Olsen et al. 1954)។ ដូូច្នេះ�ះ� ផូូស្វ័័�រ(P) សរុុប
ដែ�លបានស្រូ�ូបយក សម្រា�ប់់យកមកធ្វើ�ើ�ការគណនារកសន្ទទស្សសន៍៍ទប់់ផូូស្វ័័�រ (PBI) គឺឺជាផលបូូកនៃ�
Colwell-P ឬ Olsen-P និិង Ps។

សន្ទទស្សសន៍៍ទប់់ផូូស្វ័័�រ (PBI) ត្រូ�ូវបានគណនាដោ�យយោ�ងទៅ�តាមសមីីការខាងក្រោ��ម:

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
គណនា PBI ហើ�ើយកត់់ត្រា�វា ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងតារាងកំំណត់់ត្រា�ទិិន្ននន័័យរបស់់ SCAMP។
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3.3.4

សមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង

វិ ិធីីដែ�លសមស្រ�បបំំផុុត ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់រក CEC នៃ�ដីីអាស៊ីី�ត គឺឺត្រូ�ូវបូូកសរុុបកាចុុងដែ�លអាចដោះ�ះដូូរបាន
(Ca2+, Mg2+, Na+, K+) និិងកាចុុងអាស៊ីី�តដែ�លអាចដោះ�ះដូូរបាន (Al3+ + H+)។ វាត្រូ�ូវបានគណនាដូូច
ខាងក្រោ��ម:
»

កាចុងដោះដូរ ត្រូវបានធ្វើចម្រោះចេញ តាមវ ីធីសាស្ត្រមួយដូចខាងក្រោម:
–

1 M NH4Cl (សម្រួលវាឱ្យមក pH 7.0 ប៉ុន្តែមិនធ្វើតាមលក្ខណៈទប់ទេ) (វ ិធីសាស្ត្រ 15A1 នៅក្នុង
Rayment និង Higginson 1992)

–

1 M អាមូញូ ៉មអាសេតាតនៅកម្រិត pH 7.0 (វ ិធីសាស្ត្រ 15D3 នៅក្នុង Rayment និង Higginson
1992)

»

កាចុងអាស៊ីតដែលអាចដោះដូរបាន ត្រូវបានធ្វើចម្រោះចេញដោយ 1 M KCl (វ ិធីសាស្ត្រ 15G1
នៅក្នុង Rayment និង Higginson 1992)។

ផលបូូកកាចុុងដែ�លអាចដោះ�ះដូូរបាន និិងកាចុុងអាស៊ីី�តដែ�លអាចដោះ�ះដូូរបាន ត្រូ�ូវបានគេ�ហៅ�ថា

ប្រ�សិិទ្ធធភាពសមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង (ECEC) ហើ�ើយវាជាការវាស់់វែែង CEC ដ៏៏ល្អអមួួយនៅ�ឯទីីវាល ក្នុុ�ង
ស្ថាានភាព pH របស់់វា។ កត់់ត្រា� ECEC ទៅ�ក្នុុ�ងតារាងកំំណត់់ត្រា�ទិិន្ននន័័យរបស់់ SCAMP។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)
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4 	ការវាយតម្លៃ�ៃលក្ខខណៈៈ
សម្បបត្តិិ�និិងបញ្ហា
ា ដីី
ដើ�ើម្បីី�សម្រួ�ួលឱ្យយមានភាពងាយស្រួ�ួល ក្នុុ�ងការផ្ទេ�េរព័័ត៌៌មាន អំំពីីលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�និិងបញ្ហា
ា ដីី បង្គុំំ��ឯកសារ
ស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP) បានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ប្រ�ព័័ន្ធធកំំណត់់សម្គាាល់់មួួយ ដែ�លផ្សំំ�ឡើ�ើងពីីស៊េ�េរីី
អក្សសរកាត់់ឬព្យយញ្ជជនៈៈនីីមួួយៗ ដើ�ើម្បីី�ពិិពណ៌៌នាអំំពីីដីី។ លក្ខខណៈៈដីីសម្បបត្តិិ�ដីីដំំបូូង ដែ�លបានប្រើ�ើ�នៅ�ក្នុុ�ង
កំំណត់់សម្គាាល់់របស់់ SCAMP គឺឺប្រ�ភេ�ទវាយនភាពដីី (ជាតួួអក្សសរធំំ) នៃ�ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើនិិងដីីស្រ�ទាប់់

ក្រោ��ម។ លក្ខខណៈៈទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានភ្ជាាប់់ដោ�យតួួអក្សសរតូូចឬអក្សសរកាត់់ ដើ�ើម្បីី�គូូសបញ្ជាាក់់ពីីបញ្ហា
ា ដីី ដែ�ល
ត្រូ�ូវបានកត់់សម្គាាល់់។ ចំំណែ�កឯការកម្រិ�ិតថ្នាាក់់វា អាចត្រូ�ូវបានកំំណត់់ទៅ�តាមបញ្ហា
ា វានីីមួួយៗ (ឧ.

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះ, er, មានប្រាំ�ំកម្រិ�ិត) កម្រិ�ិតថ្នាាក់់នេះ�ះ ត្រូ�ូវបានដាក់់នៅ�ក្នុុ�ងវង់់ក្រ�ចកបន្ទាាប់់ពីី

ពាក្យយថាបញ្ហា
ា ដីី [ឧ. er (low)]។ សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងសារពើ�ើភ័័ណ្ឌឌ បញ្ហា
ា ដីីត្រូ�ូវបានគេ�ចងជាក្រុ�ុម ក្រោ��ម
ចំំណងជើ�ើងទូូទៅ�ថា បញ្ហា
ា បន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីី បញ្ហា
ា pH ដីី បញ្ហា
ា ដីីអាស៊ីី�ត បញ្ហា
ា កាចុុង បញ្ហា
ា បន្សំំ�ធាតុុ
ភាគល្អិិ�តដីីឥដ្ឋឋ បញ្ហា
ា សណ្ឋា
ា នដីី និិងបញ្ហា
ា រចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី។ លក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័ ដែ�លចាំំបាច់់ សម្រា�ប់់

កំំណត់់លក្ខខណៈៈដីីនិិងបញ្ហា
ា ដីីនីីមួួយៗ មានពិិពណ៌៌នានៅ�ក្នុុ�ងតារាងទីី 11 និិងតារាងទីី 12 ដល់់ តារាង
ទីី15។

ឧទាហរណ៍៍នានាស្តីី�ពីីកំំណត់់សម្គាាល់់របស់់ SCAMP សម្រា�ប់់ប្រ�ភេ�ទដីីផ្សេ�េងៗគ្នាា (ប្រ�ព័័ន្ធធចំំណាត់់ថ្នាាក់់ដីី
របស់់អង្គគការ FAO/UNESCO) មានដូូចខាងក្រោ��ម:
»

ដី Ferralsols ភាគច្រើន មានភ្ជា ប់ដោយព្យញ្ជនៈ C a i er(low)— នោះគឺមានន័យថា ដីឥដ្ឋ ដីពុល

ជាតិអាលុយមីញូ ៉ម ដីដែលមានសមត្ថភាពចាប់បង្ខាំងទុកធាតុផូស្វ័រខ្ពស់ ដីដែលមានគ្រោះថ្នា ក់នៃ
ការហូរច្រោះកម្រិតទាប។
»

ដី Vertisols គឺភ្ជា ប់ដោយព្យញ្ជនៈ C v b er(low)—នោះគឺមានន័យថា ដីឥដ្ឋ ដី vertic ដីកំបោរ ដីដែល
មានគ្រោះថ្នា ក់នៃការហូរច្រោះកម្រិតទាប។

»

ដី Fluvisol ថ្មីឬខ្ចី ដែលមិនមានបញ្ហាដី ត្រូវបានភ្ជា ប់ដោយព្យញ្ជនៈ L er(low)—នោះគឺមានន័យថា ដី
ល្បាយ ដីដែលមានគ្រោះថ្នា ក់នៃការហូរច្រោះកម្រិតទាប។

»

ដី Acrisol ដែលវាយនភាពដី ជាដីល្បាយ ហ�ើយស្ថិតនៅទីតាំងជម្រាលមួយ មានព៌ណដីជាំទឹក និង
ស្រទាប់ដីហាប់ណែន ត្រូវបានភ្ជា ប់ដោយព្យញ្ជនៈ L g er(high) comp។

បញ្ហា
ា ដីីជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត អាចដាក់់បញ្ចូូ� ល បើ�ើទិិន្ននន័័យវិ ិភាគនៅ�កម្រិ�ិតទីី 3 តាមវិ ិធីី SCAMP អាចមាន ចំំពោះ�ះ
ទីីតាំំងនោះ�ះ។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)
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លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់ដីី ដែ�លយកមកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ញែ�កចេ�ញពីីគ្នាា រវាង លក្ខខណៈៈដីី និិងបញ្ហា
ា
ដីីនីីមួួយៗ
លក្ខខណៈៈដីី/បញ្ហហ ដីី

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់

លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់ដីី

ប្រ�ភេ�ទវាយនភាព—ដីី

S = ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីខ្សាាច់់

» វាយនភាពវាជាដីខ្សាច់ ឬជាដីខ្សាច់ល្បាយ ឬមាន

L = ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីល្បាាយ

» វាយនភាពវាជាដីល្បាយខ្សាច់ ដីល្បាយល្បប់ ដី

ប្រើ�ើ�វាយនភាព

ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ (0–20 cm)

ឬស្រ�ទាប់់ដីីភ្ជួួ�ររាស់់(ទោះ�ះ

ដីីឥដ្ឋឋ < 20%

ល្បាយ ឬល្បាយឥដ្ឋ ឬ

» មានដីឥដ្ឋ 20–35%

ជារាក់់ជាងនេះ�ះក៏៏ដោ�យ)។
C = ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីឥដ្ឋឋ

» វាយនភាពវាជាដីឥដ្ឋ ឬដីឥដ្ឋច្រើន ឬ
» មានដីឥដ្ឋ > 35%

O = ដីីសរីីរាង្គគ

ប្រ�ភេ�ទវាយនភាព ដីីស្រ�ទាប់់ក្រោ��ម៖ ប្រើ�ើ�

ប្រ�ភេ�ទវាយនភាពដីីនៅ�

ស្រ�ទាប់់ក្រោ��មតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�

ប្រ�សិិនបើ�ើនៅ�ជម្រៅ��ចន្លោះ�ះ �
50 cm ពីីដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ

មានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រវាយនភាព
ដីី ឬបើ�ើប្រ�ទះះឃើ�ើញមាន
ស្រ�ទាប់់ដីីហាប់់ណែ�ន។

» មានកាបូនសារធាតុសរ ីរាង្គសរុប C >12% នៅ
ជម្រៅ 50 cm ឬជ្រៅជាងនេះ

SL = ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីខ្សាាច់់ ហើ�ើយដីី
ស្រ�ទាប់់ក្រោ��មវា ជាដីីល្បាាយ

SC = ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីខ្សាាច់់ ហើ�ើយដីី
ស្រ�ទាប់់ក្រោ��មវា ជាដីីឥដ្ឋឋ

LC = ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីល្បាាយ ហើ�ើយ
ដីីស្រ�ទាប់់ក្រោ��មវា ជាដីីឥដ្ឋឋ

SR, LR ឬ CR = ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីខ្សាាច់់
ជាដីីល្បាាយ ឬជាដីីឥដ្ឋឋ ហើ�ើយដីី

ស្រ�ទាប់់ក្រោ��មវាជាថ្មម ឬជាស្រ�ទាប់់ដីី
ហាប់់ណែ�ន ដែ�លរារាំំងដល់់ការចាក់់
ជ្រៀ��ៀតចូូលរបស់់រុុក្ខខជាតិិ មិិនអាច
បំំបែ�កវាបានដោ�យការភ្ជួួ�ររាស់់ដីី

បញ្ហា
ា បន្សោះ��ះភាពទឹឹកដីី

g = ដីីជាំំ
ទឹឹកយូូរ

» ដីមានស្នា មព៌ណ mottles មានព៌ណខ្មៅជាំទឹក ឬ
ពណ៌ប្រផេះនៅជម្រៅចន្លោះ50 cm ពីផ្ទៃដី ឬ

» ដីដែលឆ្អែតទឹកតាមធម្មជាតិ ឬតាមរយៈ
ការស្រោចស្រព > 200 ថ្ងៃ/ឆ្នាំ ឬ

» មានចំណាត់ថ្នា ក់បន្សោះភាពទឹកដី class 1 (សូម
ម�ើលតារាងទី 6)

g = ដីីជាំំទឹឹកម្តតងម្កាា ល ឬជាំំទឹឹកតាម
–

រដូូវកាល

» មានស្នា មព៌ណ mottles មានពណ៌ទឹកក្រូច មាន

ព៌៌ណលឿ�ឿង ឬមានព៌៌ណក្រ�ហមនៅ�ជម្រៅ��ចន្លោះ�ះ �
50 cm ពីីផ្ទៃ�ៃដីី ឬ

» ដីឆ្អែតទឹករយៈពេល > 60 ថ្ងៃ ជាច្រើនឆ្នាំ ឬ
» មានចំណាត់ថ្នា ក់បន្សោះភាពទឹកដី class 2 (សូម
ម�ើលតារាងទី 6)
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បន្តត

លក្ខខណៈៈដីី/បញ្ហហ ដីី

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់

លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់ដីី

pH ដីី និិង

a = ពុុលអាលុុយមីីញ៉ូូ� ម

» pHwater នៅទីវាលឬ pH (1:1 ទឹក) < 5.0; ឬ

បញ្ហា
ា ដីីអាស៊ីី�ត

» pH (1:5 ទឹក) < 5.2 នៅជម្រៅចន្លោះ 50 cm,

ល�ើកលែងតែដីសរ ីរាង្គដែល pH វា ត្រូវមាន < 4.7

a = បញ្ហា
ា ដីីពុុលអាលុុយមីីញ៉ូូ� ម
–

សម្រា�ប់់ដំំណាំំដែ�លងាយរងគ្រោះ��ះ
នឹឹងដីីអាស៊ីី�តខ្លាំំ �ង

» 10–60% Al មាននៅក្នុងដីជម្រៅចន្លោះ 50 cm
ពីផ្ទៃដី

ar = គ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�អាស៊ីី�តកម្មម:

» < 1 g CaCO3/kg ដី.ឯកតាpH ដី—គ្រោះថ្នា ក់នៃ

ទៅ�លើ�ើតម្លៃ�ៃ pHBC (ចំំណាំំ: pHBC ត្រូ�ូវ

» 1–2 g CaCO3/kgដី.ឯកតា pH ដី—គ្រោះថ្នា ក់នៃ

កម្រិ�ិតទាប មធ្យយម ឬខ្ពពស់់ ដោ�យផ្អែ�ែក
បានគណនាពីីសមីីការក្នុុ�ងផ្នែ�ែក 3.3.2)

អាស៊ីតកម្មកម្រិតខ្ពស់

អាស៊ីតកម្មកម្រិតមធ្យម

» 2–4 g CaCO3/kgដី.ឯកតា pH ដី—គ្រោះថ្នា ក់នៃ
អាស៊ីតកម្មកម្រិតទាប

b = ជាតិិកំំបោ�រ

» មាន CaCO3 នៅក្នុងកម្រាស់ដីស្រទាប់ល�ើ 50 cm
ពីផ្ទៃដី (ពេលចាក់HCl ល�ើដី ឃ�ើញមានពុពះ) ឬ

» pHwater នៅទីវាល = 8.0 –8.5 ឬ
» pH(1:5 ទឹក) = 8.2
បញ្ហា
ា កាចុុង

e = ការរក្សាាទុុក

សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មមានកម្រិ�ិតទាប

» ECEC < 4 cmolc/kgដី ដោយ (Ca, Mg, Na, K) +

អាស៊ីត KCl ខាប់ (Al3+ + H+) នៅក្នុងស្រទាប់ដីភ្ជួរ
ឬនៅចន្លោះដី20 cm ពីផ្ទៃដី ឬរាក់ជាងនេះ ឬ

» សូមម�ើល តារាងទី 12 ឬ
» CEC < 7 cmolc/kgដីនៅកម្រិតទប់ pH 7 ឬ
» CEC < 10 cmolc/kgដី នៅកម្រិតទប់ pH 8.2
s = ជាតិិអំំបិិល

» ≥4 dS/m នៃកំហាប់អំបិលរបស់ល្បាយដីដែល

ទឹកឆ្អែតមួយ វាស់នៅទីវាល (ECse) និងនៅជម្រៅ
ចន្លោះ50 cm ពីផ្ទៃដី។ សូមម�ើលតារាងទី 13
សម្រាប់តម្លៃស្ើគ្នានៅ
ម
មន្ទីរពិសោធន៍ EC1:5

s– = ជាតិិអំំបិិលតិិចតួួច

» 2–4 dS/m សម្រាប់ ECse នៅទីវាល នៅជម្រៅដី

ចន្លោះ50 cm ពីផ្ទៃដី (ចំណាំ : សូមម�ើលតារាងទី
13 សម្រាប់តម្លៃស្ើគ្នាន
ម
ឹង EC1:5)

n = sodic

» ECEC សម្រាប់ Na-saturation ≥15% Na- នៅជម្រៅ
ដីចន្លោះ50 cm ពីផ្ទៃដី

n– = sodic តិិចតួួច

» ECEC សម្រាប់ Na-saturation មាន 6–15% នៅ
ជម្រៅដីចន្លោះ50 cm ពីផ្ទៃដី ឬ

» Emerson (1967) ចំណាត់ថ្នា ក់សសុះភាពដី class
1, 2 ឬ 3 (សូមម�ើលរូបភាពទី 5)

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)
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បន្តត

លក្ខខណៈៈដីី/បញ្ហហ ដីី

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់

លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់ដីី

k = K បម្រុ�ុងទុុក មានកម្រិ�ិតទាប

» K អាចដោះដូរបាន < 0.20 cmolc /kgដី នៅជម្រៅដី
ចន្លោះ50 cm ពីផ្ទៃដី ឬ

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

ប្រសិនប�ើ  Σ< 10 cmolc /kgដី នៅជម្រៅដីចន្លោះ50 cm
ពីផ្ទៃដី

បញ្ហា បន្សំធាតុភាគល្អិត
ដីឥដ្ឋ

i = កម្រិ�ិតចាប់់ទុុកធាតុុផូូស្វ័័�រ (P) ខ្ពពស់់

» ចំណាត់ថ្នា ក់ ‘ខ្ពស់’ ឬ ‘ខ្ពស់ណាស់’ នៅក្នុងតារាងទី 14; ឬ
» ស្រឡាយពណ៌ 7.5YR ឬក្រហមជាងនេះ និងមាន
រចនាសម្ព័ន្ធដីជាគ្រាប់តូចៗ

i– = កម្រិ�ិតចាប់់ទុុកធាតុុផូូស្វ័័�រ (P)

» ចំណាត់ថ្នា ក់ “ ទាបខ្លាំងណាស់” នៅក្នុងតារាងទី 14

v = លក្ខខណៈៈ vertic

» ដីស្រទាប់ល�ើរួញនិងហ�ើមប៉ោងខ្លាំង ឬធ្ងន់ធ្ងរ ឬ

ទាបខ្លាំំ �ង

» ជាដីឥដ្ឋមានលក្ខណៈទន់ ស្អិតខ្លាំង ឬ
» ភាគល្អិតដីឥដ្ឋ > 35% និង សមាមាត្រភាពរវាង CEC និង
ដីីឥដ្ឋឋ [ECEC /ដីីឥដ្ឋឋ (%)] > 0.8 ដែ�លនេះ�ះចង្អុុ�លបង្ហាាញពីី
វត្តតមាននៃ�ប្រ�ភេ�ទដីីឥដ្ឋឋ 2:1
om = កាបូូនសរីីរាង្គគសរុុបទាប

» កម្រិតថ្នា ក់ 1 នៅក្នុងតារាងទី 10

geric = លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់ geric

» delta pH (pHKCl – pHwater) ស្មើសូន្យ ឬមានសញ្ញា វ ិជ្ជមាន
» ក្នុងករណី delta pH មានសញ្ញា វ ិជ្ជមាន នោះបញ្ជា ក់ថាដី
នោះមានបន្ទុកអគ្គីសនីវ ិជ្ជមាន នៅល�ើផ្ទៃបន្ទុកអគ្គីសនី

មិនអចិន្ត្រៃយ៍ ដែលនេះបង្ហា ញថា វាមានលទ្ធភាពតិចតួច
ណាស់ ក្នុងការចាប់យកកាចុងនានា ដូចជា Ca2+, Mg2+

និង K+។ ក្នុងករណី delta pH មានតម្លៃសូន្យ នោះបញ្ជា ក់
ថា ដីមិនមានបន្ទុកអគ្គីសនីទេ ហ�ើយ CEC អាស្រ័យ

ល�ើបរ ិមាណបន្ទុកអគ្គីសនីអចិន្រ្តៃយ៍របស់ដី (ជាទូទៅ
មានកម្រិតទាបណាស់ ចំពោះដីដែលមានលក្ខណៈ
បែបនេះ)
បញ្ហាសណ្ឋានដី

គ្រួ�ួស = កម្រិ�ិតថ្នាាក់់គ្រួ�ួស

» 1 (ដីលាយគ្រួស) ប�ើមានគ្រួស (ទំហំ 2–75 mm) ចំនួន
35–60%
» 2 (ដីគ្រួសច្រើនណាស់): មានលាយគ្រួស(ទំហំ 2–75 mm)
ចន្លោះ 61-90% ;

» 3 (ដីគ្រួសសុទ្ធ): មានលាយគ្រួស(ទំហំ 2–75 mm) > 90%
er = កម្រិ�ិតថ្នាាក់់គ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�ការ
ហូូរច្រោះ��ះ

» 1 (ទាប)

» 2 (មធ្យម)
» 3 (ខ្ពស់)

» 4 (ខ្ពស់ណាស់)

» 5 (ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់)

» (សម្គា ល់: កម្រិតថ្នា ក់គ្រោះថ្នា ក់នៃការហូរច្រោះដោយ
ផ្អែកល�ើតារាងទី 7)
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តារាងទីី 11

បន្តត

លក្ខខណៈៈដីី/បញ្ហហ ដីី

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់

លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់ដីី

បញ្ហា
ា រចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី

hs = ស្រ�ទាប់់ដីីរឹ ឹង

» Emerson (1967) សសុះភាពដី class 1, 2 ឬ 3 (សូម
ម�ើលរូបភាពទី 5) ឬ

» របឹងភាពដីស្រទាប់ល�ើ រ ឹងមាំខ្លាំងណាស់ ឬ
» សូមម�ើលតារាងទី 15
comp = ស្រ�ទាប់់ហាប់់ណែ�នដីី

» រចនាសម្ព័ន្ធជាបន្ទះស្តើងៗ
» ទប់ស្កាត់ការដុះលូតលាស់ឫសរុក្ខជាតិ (មុំកែង

រវាងឫសនិងដ�ើម នៅស្រទាប់ដីខាងល�ើស្រទាប់
ហាប់ណែនដី)

» របឹងភាពដីមានសភាពរ ឹងមាំខ្លាំងណាស់ ប�ើ

ប្រៀបធ�ៀបនឹងស្រទាប់ដីខាងល�ើ និងស្រទាប់ដី
ខាងក្រោមឬ

» តម្លៃរង្វាស់ penetrometer ក�ើនឡ�ើងខ្ពស់ជាង
ស្រទាប់ដីខាងល�ើនិងស្រទាប់ដីខាងក្រោម

CEC = សមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង; ECEC = ប្រ�សិិទ្ធធភាពសមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង។ ECse = កំំហាប់់អំំបិិលក្នុុ�ង

ចម្រោះ��ះសូូលុុយស្យុុ�ងដីីឆ្អែ�ែត។ pHBC សមត្ថថភាពទប់់pH ដីី។ YR = លឿ�ឿង–ក្រ�ហម នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធពណ៌៌ Munsell

តារាងទីី 12	
កំំណត់់បញ្ហា
ា ECEC មានកម្រិ�ិតទាប (e) ផ្អែ�ែកលើ�ើប្រ�ភេ�ទវាយនភាពដីីរបស់់ SCAMP
និិងកម្រិ�ិតថ្នាាក់់កាបូូនសរីីរាង្គគដីី
កម្រិ�ិតថ្នាាក់់កាចុុងសរីីរាង្គគដីីa

ដីីខ្សាាច់់ (S)

ដីីល្បាាយ (L)

1

e

e

ដីីឥដ្ឋឋ (C)
e

2

e

e

–

3

e

–

–

ECEC = ប្រ�សិិទ្ធធភាពសមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង; SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី
សូូមមើ�ើលតារាងទីី 10 សម្រា�ប់់ការកម្រិ�ិតថ្នាាក់់កាបូូនសរីីរាង្គគដីី

a

តារាងទីី 13 	
លក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័ ដីីអំំបិិលតាម ECse និិង តម្លៃ�ៃស្មើ�ើ�របស់់ EC1:5 ដោ�យផ្អែ�ែកតាមបរិ ិមាណដីីឥដ្ឋឋដីី
និិងប្រ�ភេ�ទវាយនភាពដីីរបស់់ SCAMP

ECse (dS/m)

EC1:5 (dS/m) ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ%ដីីឥដ្ឋឋ
10–20 (ដីីខ្សាាច់់, S)

20–40 (ដីីល្បាាយ, L)

40–60 (ដីីឥដ្ឋឋ, C)

60–80 (ដីីឥដ្ឋឋ, C)

2.0

0.16

0.20

0.23

0.31

4.0

0.30

0.40

0.50

0.62

ECse = កំំហាប់់អំំបិិលក្នុុ�ងចម្រោះ��ះសូូលុុយស្យុុ�ងដីីឆ្អែ�ែត។ SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី:
Shaw (1999)

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

4

តារាងទីី 14 	
គម្លាាតសន្ទទស្សសន៍៍ទប់់ផូូស្វ័័�រ ត្រូ�ូវបានប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់សមត្ថថភាពទប់់
ផូូស្វ័័�រ
សមត្ថថភាពទប់់ផូូស្វ័័�រ

សន្ទទស្សសន៍៍ទប់់ផូូស្វ័័�រ (PBI)
< 15

ទាបបំំផុុត
ទាបខ្លាំំ �ងណាស់់

15–35

ទាបខ្លាំំ �ង

36–70

ទាប

71–140

មធ្យយម

141–280

ខ្ពពស់់

281–840
> 840

ខ្ពពស់់ណាស់់

តារាងទីី 15 	
សក្តាានុុពលចំំពោះ�ះស្រ�ទាប់់ដីីរឹ ឹង (hs) ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើវាយនភាពដីីនៅ�ទីីវាល ឬ
ប្រ�ភេ�ទវាយនភាពដីីរបស់់ SCAMP និិង ផលធៀ�ៀបសមាមាត្រ� ECEC : ដីីឥដ្ឋឋ
ផលធៀ�ៀបECEC/

ដីីខ្សាាច់់ (S)

ដីីល្បាាយ

ដីីល្បាាយ (L)

ដីីល្បាាយឥដ្ឋឋ

ដីីឥដ្ឋឋខ្សាាច់់(C)

ដីីឥដ្ឋឋ (C)

< 0.2

–

hs

hs

hs

hs

–

0.2–0.8

–

hs

hs

hs

–

–

> 0.8

–

–

hs

hs

–

–

ដីីឥដ្ឋឋ

ខ្សាាច់់(S)

ខ្សាាច់់ (L)

SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី។ ECEC = ប្រ�សិិទ្ធធភាពសមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង ប្រ�ភព
ឯកសារ: Mullins et al. (1990)
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ិ
5	វិបាកនានា
និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ដីី
5.1

ការអនុុវត្តតកម្រិ�ិតទីី 1

5.1.1

វាយនភាពដីី

វិ ិបាកនានា

តារាងទីី 16 បង្ហាាញពីីវិ ិបាកនានា នៃ�វាយនភាពដីីនៅ�ទីីវាល សម្រា�ប់់ដុះះ�លូូតលាស់់ឫសរុុក្ខខជាតិិ វិ ិបាកនៃ�

កំំហាប់់ណែ�នភាពដីី និិងវិ ិបាកនៃ�កម្រិ�ិតទឹឹកសម្រា�ប់់រុុក្ខខជាតិិ។ តារាងទីី 17 បង្ហាាញពីីលក្ខខណៈៈរូូប និិងលក្ខខ

ណៈៈអ៊ីី�ដ្រូ�ូលីីតរបស់់ដីី ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើទិិន្ននន័័យ pedotransfer ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ពីីទិិន្ននន័័យគ្រឹះ�ះ�របស់់
លក្ខខណៈៈដីី (Saxton et al. 1986)។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ ក៏៏តម្លៃ�ៃទាំំងនេះ�ះគ្រា�ន់់តែ�ជាសញ្ញាាណ

តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ពីីព្រោះ��ះលក្ខខណៈៈដីីទាំំងនោះ�ះ អាចប្រែ�ែប្រួ�ួលយ៉ាាងច្រើ�ើ�ននៅ�ក្នុុ�ងបរិ ិបទប្រ�ភេ�ទវាយនភាពដីីរបស់់
ឯកសារSCAMP នេះ�ះ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

តារាងទីី 16 ចង្អុុ�លបង្ហាាញពីីការអនុុវត្តតនានាទាក់់ទងនឹឹងវិ ិធីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងការភ្ជួួ�ររាស់់ វិ ិធីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងសារធាតុុ

ចិិញ្ចឹឹ�ម និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការហូូរច្រោះ��ះដីី ចំំពោះ�ះដីីដែ�លប្រ�ភេ�ទវាយនភាពវា មានលក្ខខណៈៈផ្សេ�េងៗគ្នាា តាម
ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ SCAMP ។

តារាងទីី 16 	
លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់ដីីជាប់់ទាក់់ទងនឹឹងប្រ�ភេ�ទវាយនភាពដីី និិងវិ ិបាកនានាក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងវា
ប្រ�ភេ�ទវាយនភាពដីីរបស់់

លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

កម្រិ�ិតបញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាពដីីខ្ពពស់់។ កម្រិ�ិតទឹឹកសម្រា�ប់់រុុក្ខខជាតិិ

តាមដានមើ�ើលដំំណាំំដែ�លមាន

ដីីនៃ�ស្រ�ទាប់់លើ�ើរហ័័សស្ងួ�ត។
ួ
ភាពរារាំំងចំំពោះ�ះការដុះះ�

រុុក្ខខជាតិិគម្រ�បដីី ឬគ្រ�បដីីដោ�យ

SCAMP
S (ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជា
ដីីខ្សាាច់់)

មានកម្រិ�ិតទាប។ កូូនរុុក្ខខជាតិិអាចស្រ�ពោ�នដោ�យសារតែ�
លូូតលាស់់ឫសរុុក្ខខជាតិិ មានកម្រិ�ិតទាប។ សមត្ថថភាព

ផ្គគត់់ផ្គគង់់សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មដល់់រុុក្ខខជាតិិមានកម្រិ�ិតតិិចតួួច។

ការបាត់់បង់់សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មដោ�យជ្រា�បចូូលក្នុុ�ងស្រ�ទាប់់ដីី
(Leaching) មានលើ�ើសលប់់ ជាពិិសេ�សការបាត់់បង់់

សារធាតុុនីីត្រា�ត ប៉ូូ�តាស្យូូ�ម និិងស៊ុុ�លហ្វាាត។
L (ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីី
ល្បាាយ)

កម្រិ�ិតភាពជ្រា�បទឹឹកមធ្យយម។ កម្រិ�ិតទឹឹកសម្រា�ប់់រុុក្ខខជាតិិ

បញ្ហា
ា កង្វះះ�សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម។ រក្សាា
សម្ភាារៈ�ផ្សេ�េងៗ ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយ
ហានិិភ័័យនៃ�សំំណឹឹកដីីតាម

ខ្យយល់់។ បាចជីីដែ�លងាយរលាយ

ជាលក្ខខណៈៈបំំបែ�ក ឬបាចបំំបែ�ក។

មានកម្រិ�ិតមធ្យយម។ មិិនមានភាពរារាំំងដល់់ការដុះះ�

ភ្ជួួ�ររាស់់នៅ�ពេ�លណា ដែ�លដីីស្ងួួ�ត
ជាងកម្រិ�ិតផ្លាាស្ទីី�កដីី។ អនុុវត្តត

មធ្យយមទៅ�ខ្ពពស់់។ វាយនភាពដីី ជាដីីល្បាាយខ្សាាច់់ និិង

ចំំពោះ�ះការហូូរច្រោះ��ះ។ រក្សាា

លូូតលាស់់ឫសរុុក្ខខជាតិិ។ភាពហាប់់ណែ�នដីី មានកម្រិ�ិត
ជាដីីល្បាាយល្បបប់់ ដែ�លងាយទទួួលរងគ្រោះ��ះ ដោ�យការ

ហូូរច្រោះ��ះដីីតាមទឹឹក និិងអាចមានស្រ�ទាប់់ដីីហាប់់ណែ�ន។

វិ ិធានការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសមស្រ�ប
គម្រ�បដីី។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

4
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បន្តត

ប្រ�ភេ�ទវាយនភាពដីីរបស់់ SCAMP

លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

C (ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីឥដ្ឋឋ)

កម្រិ�ិតភាពជ្រា�បទឹឹកទាប។ បរិ ិមាណទឹឹកសម្រា�ប់់រុុក្ខខជាតិិ

ដើ�ើម្បីី�បង្កាា រកំំហាប់់ណែ�នភាព

រុុក្ខខជាតិិ ជាញឹឹកញាប់់ត្រូ�ូវបានរារាំំង។ កម្រិ�ិតភាពហាប់់

ណែ�នដីី មានពីីមធ្យយមទៅ�ខ្ពពស់់a ដោ�យការប្រើ�ើ�គ្រឿ��ឿងចក្រ�។

នោះ�ះស្ងួួ�តជាងកម្រិ�ិតផ្លាាស្ទីី�កដីី
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។ រក្សាាគម្រ�បដីី។ បើ�ើ

ដីីជាំំទឹឹកមួួយរយៈៈ ឬនៅ�ទីីតាំំងដីីជម្រា�លដីី ដែ�ល

ងាយស្រួ�ួលភ្ជួួ�ររាស់់។

មានកម្រិ�ិតពីីមធ្យយមទៅ�ខ្ពពស់់។ ការដុះះ�លូូតលាស់់ឫស

មានភាពរារាំំងខ្លះះ�ៗ ដល់់ភាពជ្រា�បទឹឹក រហូូតដល់់បង្កកឱ្យយ
ទទួួលរងការហូូរច្រោះ��ះដោ�យធារទឹឹកខ្ពពស់់។ ដីីពិិបាកភ្ជួួ�រ

ដីី ត្រូ�ូវភ្ជួួ�ររាស់់ដីីនៅ�ពេ�លណាដីី

ដីីនោះ�ះមានលក្ខខណៈៈ C i នោះ�ះវា

រាស់់។ សម្គាាល់់: នៅ�ពេ�លបញ្ហា
ា i បង្ហាាញវត្តតមាន (ដីីនោះ�ះ
គឺឺជា Ci) ដីីនោះ�ះមានកម្រិ�ិត ភាពជ្រា�បទឹឹកខ្ពពស់់ ហើ�ើយ
បរិ ិមាណទឹឹកសម្រា�ប់់រុុក្ខខជាតិិស្រូ�ូប មានកម្រិ�ិតទាប។
O (ដីីសរីីរាង្គគ)

ភាពបន្សោះ��ះទឹឹកនៃ�ដីីសិិប្បបនិិម្មិិ�ត អាចត្រូ�ូវការចាំំបាច់់

បន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីីសិិប្បបនិិម្មិិ�តអាច

មានកង្វះះ�មីីក្រូ�ូសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម (ទង់់ដែ�ង ម៉ូូ�លីីដែ�ន ប័័រ

ជាជួួរ។ បាញ់់ជីីទឹឹក (foliar spray)

ហើ�ើយការបាក់់ស្រុ�ុតដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើនឹឹងកើ�ើតមាន។ អាច

ជាតម្រូ�ូវការ ឬត្រូ�ូវលើ�ើករងដាំំដំំណាំំ

ស័័ង្កកសីី និិងម៉៉ង់់ហ្គាា ណែ�ស)។ អាចមានខនីីជកម្មម អាសូូត
កម្រិ�ិតខ្ពពស់់។

ចិិញ្ចឹឹ�ម។ អាចតម្រូ�ូវឱ្យយមានការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�
សម្លាាប់់ស្មៅ�ៅក្នុុ�ងកម្រិ�ិតខ្ពពស់់។

SC (ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីខ្សាាច់់និិង

ងាយទទួួលរងឱនភាពដីីយ៉ាាងធ្ងងន់់ធ្ងងរ ប្រ�សិិនបើ�ើសំំណឹឹក

ផ្តតល់់អាទិិភាពខ្ពពស់់ដល់់

LC (ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីល្បាាយ

ដីីស្រ�ទាប់់ក្រោ��មដែ�លមិិនចង់់បាន (ឧ. ដីី sodic)។

ប្រើ�ើ�វិ ិធីីសាស្រ្ត�តនានា ដែ�លបាន

ស្រ�ទាប់់ក្រោ��មជាដីីឥដ្ឋឋ),

និិងដីីស្រ�ទាប់់ក្រោ��មជាដីីឥដ្ឋឋ),
ហើ�ើយស្រ�ទាប់់ក្រោ��មជាស្រ�ទាប់់
ថ្មម), LR (ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីី

ល្បាាយហើ�ើយស្រ�ទាប់់ក្រោ��មជា
ស្រ�ទាប់់ថ្មម) CR (ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ

ជាឥដ្ឋឋ ហើ�ើយស្រ�ទាប់់ក្រោ��មជា
ស្រ�ទាប់់ថ្មម)

ដីីបានបន្ថថយនូូវជម្រៅ��ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ ឬធ្វើ�ើ�ឱ្យយសឹឹកដល់់

បើ�ើសិិនជាវាមានទីីតាំំងស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងសណ្ឋា
ា នដីីដែ�លទាប

SR(ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើជាដីីខ្សាាច់់

a

ដើ�ើម្បីី�កែ�តម្រូ�ូវកង្វះះ�មីីក្រូ�ូសារធាតុុ

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការហូូរច្រោះ��ះដីី ដោ�យ

នោះ�ះវាអាចមានបញ្ហា
ា ដីីជាំំទឹឹកមួួយរយៈៈដោ�យសារតែ�ការ

ពិិពណ៌៌នានៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក 5.1.5។

កើ�ើតមានស្រ�ទាប់់ទឹឹកក្នុុ�ងដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ។ សម្រា�ប់់ដីី SC
ប្រ�ព័័ន្ធធឫសរុុក្ខខជាតិិនឹឹងត្រូ�ូវបានរារាំំង នៅ�ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ

ដោ�យសារតែ�ការរំំខានពីីកង្វះះ�ទឹឹកក្នុុ�ងរដូូវប្រាំ�ំង និិងអាច
មានកង្វះះ�សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម ដោ�យសារតែ�ឫសរុុក្ខខជាតិិដុះះ�
លូូតលាស់់បានរាក់់ពេ�ក។

សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីកំំហាប់់ណែ�នភាពដីី សូូមមើ�ើល McGarry (1993)
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សញ្ញាាណតម្លៃ�ៃសំំខាន់់ៗខ្លះះ�ៗសម្រា�ប់់លក្ខខណៈៈរូូប និិងលក្ខខណៈៈអ៊ីី�ដ្រូ�ូលីីតដីី
ដែ�លមានវាយនភាពខុុសៗគ្នាា

វាយនភាពដីី (ប្រ�ភេ�ទ

វាយនភាព SCAMP ដែ�ល
មានន័័យស្មើ�ើ�គ្នាា )

សំំណើ�ើ មត្រឹ�ឹម
សមត្ថថភាពដីី

(cm3ទឹឹក/ cm3ដីី)

ម៉ាាស់់មាឌដីី
(Mg/m3)

ភាពឆ្អែ�ែតទឹឹក
ពេ�ញលេ�ញ

សមត្ថថភាពឆ្អែ�ែតអ៊ីី�ដ្រូ�ូលីីតដីី កម្រិ�ិតទឹឹកសម្រា�ប់់

(cm3ទឹឹក/ cm3ដីី)

(មម/ម៉ោ�ោង)

រុុក្ខខជាតិិស្រូ�ូប

(cm3ទឹឹក/ cm3ដីី)

ដីីខ្សាាច់់ (S)

0.12

1.72

0.35

8.84

0.07

ដីីល្បាាយខ្សាាច់់ (L)

0.21

1.50

0.43

1.33

0.10

ដីីល្បាាយ(L)

0.26

1.41

0.47

0.87

0.14

ដីីល្បាាយល្បបប់់ (L)

0.29

1.41

0.47

1.87

0.18

ដីីល្បាាយ ឥដ្ឋឋ (L)

0.33

1.31

0.51

0.27

0.14

ដីីឥដ្ឋឋ (C)

0.44

1.23

0.54

0.16

0.13

SCAMP បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី ប្រ�ភព: Saxton et al. (1986)
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បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

5.1.2

ពណ៌៌ដីី

វិ ិបាកនានា

ពណ៌៌ដីីអាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការសន្និិ�ដ្ឋាានពីីបរិ ិមាណសារធាតុុសរីីរាង្គគដីី បរិ ិមាណនិិងស្ថាានភាព

អុុកស៊ីី�តកម្មមនៃ�ដែ�កអុុកស៊ីី�តក្នុុ�ងដីី និិងភាពមានខ្យយល់់របស់់ដីី ដែ�លទាំំងអស់់នេះ�ះបង្ហាាញពីីវិ ិបាកនានា

នៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (តារាងទីី 18)។ ជាឧទាហរណ៍៍ដីីខ្សាាច់់ ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្ហាាញដោ�យព៌៌ណស វាមាន

លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់ថា មានសមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុងទាប (CEC) ហើ�ើយអាចសន្និិ�ដ្ឋាានបានថា វាជាដីីគ្មាាន
ជីីជាតិិពីីកំំណើ�ើត អាចមានការហូូរច្រោះ��ះនីីត្រា�ត ប៉ូូ�តាស្យូូ�ម (K) និិងស៊ុុ�លហ្វាាត (តារាងទីី 18)
តារាងទីី 18

លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់ដីី ដែ�លទាក់់ទងនឹឹងពណ៌៌ដីី និិងវិ ិបាកនានានៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងវា

ពណ៌៌ដីី

ប្រ�ភេ�ទដីី និិងលក្ខខណៈៈសម្គាាល់់ដីី

វិ ិបាកនានា

ខ្មៅ�ៅ

ដីី Peat/ដីីដែ�លមានសារធាតុុសរីីរាង្គគ

ដីីខ្សសត់់អុុកស៊ីី�សែ�ន។ មានបញ្ហា
ា បន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីី

ខ្ពពស់់

។ មានpH ដីី ទាប។ មានហានិិភ័័យនៃ�ការបាត់់បង់់
ធាតុុអាសូូត តាមដេ�នីីត្រា�តកម្មម (denitrification)
កម្រិ�ិតខ្ពពស់់។

ដីី Vertisols

ដីីដែ�លអាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់បាន។ មាន បញ្ហា
ា ភ្ជួួ�ររាស់់ដីី។

ដីីកើ�ើតចេ�ញពីីថ្មមកំំបោ�រក្រោ��មលក្ខខខណ្ឌឌ

មានកង្វះះ�សារធាតុុ P, Fe, Zn។

មានកង្វះះ�ស័័ង្កកសីី Zn។

រេេដុុកកម្មម
ពណ៌៌ស/ស្លេ�េក/ស្លាំំ �ង

មានបញ្ហា
ា បន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីី

ដីីខ្សាាច់់

មានកង្វះះ�សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម។ មានការហូូរច្រោះ��ះជាតិិ

នីីត្រា�ត ប៉ូូ�តាស្យូូ�ម ស៊ុុ�លហ្វាាត ចូូលក្នុុ�ងស្រ�ទាប់់ដីី។
មានកម្រិ�ិតទឹឹកសម្រា�ប់់រុុក្ខខជាតិិស្រូ�ូបទាប។

ព៌៌ណក្រ�ហម

ព៌៌ណលឿ�ឿង/ពណ៌៌លឿ�ឿង
ត្នោ�ោត

ត្នោ�ោត

ព៌៌ណដីីជាំំទឹឹក/ប្រ�ផេះ�ះ/
ប្រ�ផេះ�ះខៀ�ៀវ

ស្នាា មពណ៌៌ mottles

ភាពបន្សោះ��ះទឹឹក នៃ�ដីីមានកម្រិ�ិតល្អអ និិង
មានបរិ ិមាណជាតិិដែ�កអុុកស៊ីី�តច្រើ�ើ�ន

ការចាប់់ទុុកធាតុុ P មានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់។ អាចមាន

បញ្ហា
ា ពុុល Al (និិង Mn?)។ មានកម្រិ�ិតទឹឹកសម្រា�ប់់
រុុក្ខខជាតិិស្រូ�ូបទាប។

ភាពបន្សោះ��ះទឹឹកនៃ�ដីីមានកម្រិ�ិត

ការចាប់់បង្ខាំំ �ងទុុកធាតុុ P មានកម្រិ�ិតមធ្យយម។ អាច

មានបរិ ិមាណជាតិិដែ�កអុុកស៊ីី�តខ្ពពស់់

សម្រា�ប់់រុុក្ខខជាតិិ គឺឺទាប។ មានស្រ�ទាប់់ហាប់់ណែ�ន

នៅ�ចន្លោះ�ះ �មិិនល្អអនិិងល្អអមធ្យយម ហើ�ើយដីី

សារធាតុុសរីីរាង្គគដីីមានកម្រិ�ិតមធ្យយម និិង
មានដែ�កអុុកស៊ីី�តមួួយចំំនួួន

ដីីស្ទើ�ើ�រតែ�ជាំំទឹឹកជាអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍។ ដីីគ្មាានអុុក
ស៊ីី�សែ�ន (រេេដុុកកម្មម)

ដីី។

ការចាប់់ទុុកធាតុុ P មានកម្រិ�ិតមធ្យយម។ កម្រិ�ិត

ទឹឹកសម្រា�ប់់រុុក្ខខជាតិិស្រូ�ូបស្ថិិ�តក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ �ទាបទៅ�
មធ្យយម។

មានបញ្ហា
ា ភាពបន្សោះ��ះទឹឹកនៃ�ដីី។ មានហានិិភ័័យខ្ពពស់់
ចំំពោះ�ះការបាត់់បង់់ N តាមរំំហួួតខ្យយល់់។ មានបញ្ហា
ា

ធ្ងងន់់ធ្ងងរ ចំំពោះ�ះការបំំភាយមេ�តាន ទៅ�ក្នុុ�ងបរិ ិយាកាស។

ជាដីីជាំំទឹឹកម្តតងម្កាា ល។ ជា
ដីីដែ�លគ្មាានអុុកស៊ីី�សែ�នម្តតងម្កាា ល
(រេេដុុកកម្មម)

កើ�ើតមានការពុុលធាតុុ Mn។ កម្រិ�ិតឬបរិ ិមាណទឹឹក

មានបញ្ហា
ា បន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីីម្តតងម្កាា ល។ មាន
ហានិិភ័័យចំំពោះ�ះការបំំភាយ N តាមរយៈៈដេ�

នីីត្រា�តកម្មម នៅ�ពេ�លណាដីីនោះ�ះជាំំទឹឹក។ មាន

បញ្ហា
ា ធ្ងងន់់ធ្ងងរចំំពោះ�ះការបំំភាយមេ�តានចូូលទៅ�ក្នុុ�ង
បរិ ិយាកាស។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

4

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

វិ ិបាកនានាដែ�លជាប់់ទាក់់ទងនឹឹងពណ៌៌ដីី (តារាងទីី 18) រួួមមាន:
»

មានបញ្ហាចំពោះភាពបន្សោះទឹកនៃដី

»

មានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះដេនីត្រតាកម្ម

»

ការហូរច្រោះសារធាតុចិញ្ចឹមចូលក្នុងស្រទាប់ដី

»

មានបរ ិមាណទឹកសម្រាប់រក
ុ ្ខជាតិស្រូបទាប។

ជម្រើ�ើ�សការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនានា សម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�អប្បបបរមាផលប៉ះះ�ពាល់់នានា ដែ�លបង្កកឡើ�ើងដោ�យបញ្ហា
ា
ទាំំងនោះ�ះ លើ�ើផលិិតភាព រួួមមាន(ជាបន្តតបន្ទាាប់់):
»

ធ្វើការល�ើកពូនរងដំណាំ និងការរ�ៀបចំបណ្តា ញប្រឡាយនានា ដ�ើម្បីធ្វើការបន្សោះទឹករបស់ដី
ដែលល�ើសចំណុះ

»

កែលម្អការធ្វើបន្សោះទឹកនៃដី ដោយការល�ើកពូនរងដំណាំ និងបាចជីអាសូត (N) ជាចំណែកៗ
ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយកំហាប់នីត្រាតក្នុងដី

»

បាចបំបែកជីអាសូត និងបង្កើន CEC ដី តាមរយៈការបង្កប់កាកសំណល់ដំណាំនានា ចូលទៅក្នុងដី
និងការដាំរង្វិលជុំរវាងដំណាំ និងជីស្រស់

»

បង្កើនបរ ិមាណទឹកក្នុងដីសម្រាប់រក
ុ ្ខជាតិ ដោយការបង្កប់កាកសំណល់ដំណាំនានា ចូលទៅក្នុងដី
និងការដាំរង្វិលជុំនៃរវាងដំណាំ និងជីស្រស់
រចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី និិងរបឹឹងភាពដីី

5.1.3

វិ ិបាកនានា

រូូបរាងនិិងរបៀ�ៀបផ្គុំំ��នៃ�ផែ�នដុំំ�ដីី (aggregate) និិងភាពហាប់់ណែ�នដីី និិងភាពស្អិិ�តនៃ�ដីី មានឥទ្ធិិ�ពលយ៉ាាង

ខ្លាំំ �ងលើ�ើលំំហូូរទឹឹករបស់់ដីី (ធារទឹឹក ឬភាពបន្សោះ��ះទឹឹក) មានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើភាពងាយស្រួ�ួលនៃ�ការចាក់់ឫស
រុុក្ខខជាតិិទៅ�ក្នុុ�ងដីី លើ�ើជម្រៅ��ចាក់់ឫស និិងលើ�ើការដុះះ�លូូតលាស់់កូូនរុុក្ខខជាតិិ។ តារាងទីី 19 និិង 20 បង្ហាាញ
ពីីសេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដ្ឋាាននានា ដែ�លទាក់់ទងនឹឹងរចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី និិងរបឹឹងភាពដីី។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ជម្រើ�ើ�សនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនានា សម្រា�ប់់ការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហា
ា ដីី ដែ�លបង្កកឡើ�ើងដោ�យរចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី មាន
បង្ហាាញនៅ�ក្នុុ�ងតារាងទីី 19។ វិ ិបាកចម្បបងៗ សម្រា�ប់់ដីីដែ�លកម្រិ�ិតរបឹឹងភាពវាខ្ពពស់់ ឬខ្ពពស់់ជាអតិិបរមា

នោះ�ះ គឺឺការរារាំំងលំំហូូរទឹឹក និិងការលូូតលាស់់ឫសរុុក្ខខជាតិិ។ ជម្រើ�ើ�សនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសមស្រ�បសម្រា�ប់់

ដីីនោះ�ះ មានដូូចជាការដាំំដំំណាំំឆ្លាាស់់ណា ដែ�លមានកម្លាំំ �ងចាក់់ឫសខ្លាំំ �ង ដូូចមានបង្ហាាញនៅ�ក្នុុ�ងតារាង
ទីី 20។

5
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វិ ិបាកនានានិិងជម្រើ�ើ�សនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទាំំងឡាយ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងរចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី
រចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី

វិ ិបាកនានា

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ពីីកម្រិ�ិតមធ្យយមដល់់ខ្លាំំ �ងនិិងម៉៉ដ្ឋឋ

ភាពបន្សោះ��ះទឹឹកល្អអ និិង

» ប្រើការភ្ជួររាស់ក្នុងកម្រិតអប្បបរមា និង គ្រប់គ្រង

ជាដុំំ�ដីីធំំៗ (អង្កកត់់ផ្ចិិ�ត > 20 mm), រូូបរាង

ពិិបាកបន្សោះ��ះទឹឹក និិង

» ដាំដំណាំឆ្លាស់ (រួមមានធ្វើជាវាលស្មៅចំណីសត្វ)

(អង្កកត់់ផ្ចិិ�ត < 20 mm) រូូបរាងជាដីីដុំំ�តូូចៗ

ជាគូូប ជាព្រី�ីស ជាសសរ

មានខ្យយល់់ល្អអ

មិិនសូូវមាន

ចរាចរណ៍គ្រៀងចក្រឱ្យបានល្អ

ដោយស្មៅមានឫសរ ឹងមាំ ដ�ើម្បីអាចចាក់ចូលទៅ
ក្នុងដី និងបង្កើតបានរន្ធដីធំៗនិងធ្វើឱ្យដីស្ងួត

ខ្យយល់់
»

ប្រើ (gypsum) ម្នាងសិលាឬកំបោរ ប�ើរចនាសម្ព័ន្ធដី
ដែលមិនល្អនោះ ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដី sodic

» ប្រើការភ្ជួររាស់ដោយឆ្កូត ឬឆូតបំបែកដី
រចនាសម្ព័័�ន្ធធជាដីីដុំំ�ផ្ទាំំ �ងៗ នៅ�ក្នុុ�ងដីី
ល្បាាយឥដ្ឋឋ និិងដីីឥដ្ឋឋ

រចនាសម្ព័័�ន្ធធជាដីីដុំំ�ជាផ្ទាំំ �ងៗនៅ�ក្នុុ�ងដីី

ភាពបន្សោះទឹកមិនល្អ
និង មិនសូវមានខ្យល់

» គ្រប់គ្រងវា ដូចការគ្រប់គ្រងដី ដែលមាន
រចនាសម្ព័ន្ធដីជាដីដុំៗ ជាប្លុក ជាព្រីស
ឬជាសសរ ដែ�រ

មានភាពបន្សោះទឹកល្អ

» ភ្ជួររាស់ក្នុងកម្រិតអប្បបរមានិង គ្រប់គ្រងចរាចរណ៍

រចនាសម្ព័័�ន្ធធជាដីីដុំំ�ផ្ទាំំ �ងធំំៗ នៅ�ក្នុុ�ង

មានភាពបន្សោះ

» ភ្ជួររាស់ក្នុងកម្រិតអប្បបរមានិង គ្រប់គ្រងចរាចរណ៍

រចនាសម្ព័័�ន្ធធជាដុំំ�ដីីទោ�លៗ

ភាពបន្សោះទឹកល្អ

» បង្កើនសារធាតុសរ ីរាង្គដីដោយបង្កប់កាកសំណល់

កម្រិតខ្ពស់

» ធ្វើគម្របដី

ជាដីដែលហាប់ណែន

» ដាំដំណាំឆ្លាស់ (ឆ្លាស់ជាមួយវាលស្មៅចំណីសត្វ)

ល្បាាយឥដ្ឋឋ និិងដីីឥដ្ឋឋ ដែ�លមានរន្ធធដីីធំំៗ
អាចមើ�ើលឃើ�ើញនឹឹងភ្នែ�ែកទទេ� ជា ច្រើ�ើ�ន

ដីីខ្សាាច់់និិងដីីល្បាាយ

រចនាសម្ព័័�ន្ធធជាបន្ទះះ�ស្តើ�ើ�ងៗ

និង មានខ្យល់ច្រើន

ទឹកល្អ

ប៉ុន្តែរងការហូរច្រោះ

គ្រឿងចក្រឱ្យបានល្អ

គ្រឿងចក្រឱ្យបានល្អ

ដំណាំចូលទៅក្នុងដី និងដាំជីស្រស់

ដែ�លមានឫសរឹ ឹងមាំំល្អអ ហើ�ើយអាចចាក់់ចូូលជ្រៅ��
ទៅ�ក្នុុ�ងដីី ដើ�ើម្បីី�សម្ងួ�តដីី
ួ
និិងបង្កើ�ើ�តម៉ាាក្រូ�ូរន្ធធដីីឱ្យយ
បានច្រើ�ើ�ន

» បាច (gypsum) ម្នាងសិលាឬកំបោរ ប�ើរចនាសម្ព័ន្ធ
ដីនោះ ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដី sodic

» ប្រើការភ្ជួររាស់ ដោយឆ្កូត ឬឆូតបំបែកដី
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ការពិិពណ៌៌នាអំំពីីរបឹឹងភាពដីីសើ�ើម និិងវិ ិបាកនានារបស់់វាសម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

របឹឹងភាពដីី

ការពិិពណ៌៌នា

វិ ិបាក

ផុុយ, ខ្សោ�ោយ

រចនាសម្ព័័�ន្អអដីីជាប្លុុ�ក (ប្រ�វែែង 25–30 mm) បែ�ក
ជាដុំំ�តូូចៗ ក្រោ��មការប្រើ�ើ�កម្លាំំ �ងតិិចតួួច រវាង

» គ្មានការរារាំងចំពោះការដុះលូតលាស់ឫស

រឹ ឹងល្មមម

រុក្ខជាតិទេ

មេ�ដៃ�និិងចង្អុុ�លដៃ� (0–20 ញ៉ូូ�តុុន)

» មានការរារាំងកម្រិតតិចតួចចំពោះលំហូរទឹក

រចនាសម្ព័័�ន្អអដីីជាដុំំ�ៗ ងាយបែ�កជាដុំំ�តូូចៗ

» ពេលខ្លះអាចរារាំងដល់លំហូរទឹក។ ជួយធ្វើឱ្យដី

ក្រោ��មការប្រើ�ើ�កម្លាំំ �ងពីីមធ្យយម ទៅ�ខ្លាំំ �ង

នោះ ជាដីជាំទឹកតាមរដូវ

(20–80 ញ៉ូូ�តុុន)
រឹ ឹងខ្លាំំ �ងរហូូតដល់់រឹ ឹង
ខ្លាំំ �ងណាស់់

រចនាសម្ព័័�ន្ធធដីីជាប្លុុ�ក ដែ�លមិិនអាចបែ�កជាដុំំ�
តូូចៗ បាន(80–800 ញ៉ូូ� វតុុន)

» រារាំងដល់ការដុះលូតលាស់ឫសរុក្ខជាតិ
» អាចរារាំងដល់លំហូរទឹក

ប្រ�ភពឯកសារ: Fitzpatrick et al. (1999)

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

5

ភាពជ្រា�បទឹឹក និិងភាពបន្សោះ��ះទឹឹក

5.1.4

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ភាពជ្រា�បទឹឹក និិងភាពបន្សោះ��ះទឹឹកនៃ�ដីី តាមបែ�បគុុណភាព អាចសំំយោ�គបញ្ចូូ� លគ្នាា ដើ�ើម្បីី�

កំំណត់់រកពីីលំំហូូរទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង ឬទឹឹកស្រោ��ចស្រ�ព នៅ�ពេ�លដែ�លវាប៉ះះ�ផ្ទាាល់់នឹឹងផ្ទៃ�ៃដីី។ រូូបភាពទីី 6 បង្ហាាញ

ពីីបញ្ហា
ា វា ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើជម្រើ�ើ�សអ្ននកជំំនាញ និិងតារាងទីី 21 បង្ហាាញភាពខុុសគ្នាា រវាងលំំហូូរទឹឹកចម្បបងៗ
នឹឹងចំំណាត់់ថ្នាាក់់នានានៃ�ភាពជ្រា�បទឹឹក និិងភាពបន្សោះ��ះទឹឹកនៃ�ដីី។
តារាងទីី 21

លំំហូូរទឹឹកចម្បបងៗ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងចំំណាត់់ថ្នាាក់់ផ្សេ�េងៗគ្នាា នៃ� ភាពជ្រា�បទឹឹកនិិងភាពបន្សោះ��ះ
ទឹឹកនៃ�ដីី

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់

ភាពជ្រា�បទឹឹកដីី

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ភាពបន្សោះ��ះទឹឹក
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 = ភាពបន្សោះ��ះទឹឹក; R/P = ធារទឹឹក ឬដក់់ទឹឹក អាស្រ័�័យលើ�ើជម្រា�ល

វិ ិបាកនានា

បញ្ហា
ា លំំហូូរផ្លូូ�វទឹឹកចម្បបងៗ គឺឺ:
»

ភាពបន្សោះទឹក (ចំណាត់ថ្នា ក់ភាពជ្រាបទឹកលេខ 4, ចំណាត់ថ្នា ក់ភាពបន្សោះទឹកលេខ 5–6)

បញ្ជា ក់ថា—ដីអាចបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹម ដូចជានីត្រាត-N ដោយការហូរច្រោះចូលក្នុងស្រទាប់ដី
ដែលពន្លឿនដល់ការក�ើតឡ�ើងនូវភាពអាស៊ីតរបស់ដី និងការបំពុលទឹកក្រោមដី។ ប�ើ ECEC

មានកម្រិតទាប (បញ្ហាដី e) នោះ K ក៏អាចហូរច្រោះតាមទិសឈរបានដែរ។
»

ធារទឹក (ចំណាត់ថ្នា ក់ភាពជ្រាបទឹកលេខ 1–4, ចំណាត់ថ្នា ក់ភាពបន្សោះទឹក លេខ 1–2) ប្រាប់ថា—
ដីអាចងាយទទួលរងនូវការហូរច្រោះ។ កំណកដីនៅទីតាំងផ្សេង ដែលបណ្តា លមកពីការខូចខាត

ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ (កំណកដីល្បប់តាមបំពង់បង្ហូរទឹ ឬប្រឡាយតាមដងផ្លូវ និងតាមកន្លែងស្តុកទឹក)
និិង បំំផ្លាា ញគុុណភាពទឹឹកលើ�ើដីី។
»

ការលិចទឹក (ចំណាត់ថ្នា ក់ភាពជ្រាបទឹក លេខ 1–4, ចំណាត់ថ្នា ក់ភាពបន្សោះទឹកលេខ 1–2)—ដី
មានសក្តានុពលខ្ពស់ សម្រាប់ធ្វើដេនីត្រាតកម្ម ប្រសិនប�ើកម្រិតកាបូនសរ ីរាង្គដី (SOC) មានពី
មធ្យមទៅខ្ពស់ និងមានវត្តមាននីត្រាត។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ភាពបន្សោះ��ះទឹឹក: ដើ�ើមី្បប�កាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យនៃ�ការហូូរច្រោះ��ះសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មចូូលក្នុុ�ងស្រ�ទាប់់ដីី
ចូូរបាចបំំបែ�កជីី N និិង K ទៅ�តាមតម្រូ�ូវការដំំណាំំ។

ធារទឹឹក: ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយការហូូរច្រោះ��ះដីី នៅ�តាមទីីកន្លែ�ែងណា ដែ�លធារទឹឹកគឺឺជាប្រ�ភាព

ចម្បបងនៃ�ការហូូរច្រោះ��ះនោះ�ះ ចូូរអនុុវត្តតការអភិិរក្សសដីីនានា ដែ�លសមស្រ�បទៅ�នឹឹង
ជម្រា�លដីីនោះ�ះ។ រក្សាាគម្រ�បដីី ដោ�យរក្សាាកាកសំំណល់់ដំំណាំំ ការដាំំដំំណាំំ
គម្រ�បដីី ឬគ្រ�បដីីដោ�យ mulching។
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ការលិិចទឹឹក: ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�អប្បបបរមាហានិិភ័័យនៃ�ដេ�នីីត្រា�តកម្មម ត្រូ�ូវលើ�ើកពូូនរងដាំំដំំណាំំ ដើ�ើម្បីី�កែ�លម្អអនូូវ

ភាពបន្សោះ��ះទឹឹកនៃ�ដីី នៅ�ទីីតំំបន់់ឫសរុុក្ខខជាតិិ និិងបាចបំំបែ�កជីីអាសូូត N ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយ

% ទឹឹកធៀ�ៀបនឹឹងធារទឹឹក

កំំហាប់់នីីត្រា�តនៅ�ក្នុុ�ងដីី។

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ភាពជ្រា�បទឹឹក

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ភាពបន្សោះ��ះទឹឹក
រូូបភាពទីី 6

ភាគរយទឹឹកធៀ�ៀបនឹឹងធារទឹឹក សម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�សំំយោ�គចំំណាត់់ថ្នាាក់់ភាពជ្រា�បទឹឹក

និិងភាពបន្សោះ��ះទឹឹក (ប្រ�ភព: នាយកដ្ឋាានធនធានធម្មមជាតិិនិិងរ៉ែែ�រដ្ឋឋឃ្វីី�នឡេ�ន 2004)

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះ

5.1.5

វិ ិបាកនានា

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះ គឺឺគិិតតាំំងពីីហានិិភ័័យនៃ�ការបាត់់បង់់ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ តាមរយៈៈការហូូរច្រោះ��ះ។
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់នេះ�ះ គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើជម្រា�ល និិងការហូូរច្រោះ��ះ ដែ�លបានសង្កេ�េតឃើ�ើញ (សូូមមើ�ើលតារាងទីី 7)
ហើ�ើយមានចំំណាត់់ថ្នាាក់់តាមលំំដាប់់ពីី 1 (ខ្សោ�ោយ) ដល់់ 5 (ខ្ពពស់់បំំផុុត)។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

គ្រោះថ្នា ក់នៃការហូរច្រោះ 1: មិនតម្រូវឱ្យមានការអនុវត្តការអភិរក្សដីពិសេសទេ។

»

គ្រោះថ្នា ក់នៃការហូរច្រោះ 2: ការពារផ្ទៃដីដោយការរក្សាទុកគល់ជញ្ជ្រាំង។ ធ្វើអប្បបរមា

ការភ្ជួររាស់ និងដាំដំណាំជាជួរកាត់កែងនឹងទិសជម្រាល។ ការអនុវត្តទាំងនេះជួយកាត់បន្ថយកម្លាំង
ទឹក ដែលបណ្តា លឱ្យមានសំណឹកដី តាមរយៈការកាត់បន្ថយល្បឿនធារទឹក។
»

គ្រោះថ្នា ក់នៃការហូរច្រោះ 3: ការពារផ្ទៃដី ដោយការរក្សាទុកគល់ជញ្ជ្រាំង។ ធ្វើអប្បបរមា

ការភ្ជួររាស់ និងការដាំដំណាំជាជួរកាត់កែងនឹងទិសជម្រាល។ សាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធអភិរក្សដី

ដូចជារនាំងទប់ដីនានា មានដូចជាទំនប់ឬភ្លី ឬជារបងដ�ើមឈ�ើឬរបងរុក្ខជាតិ ដោយដាំវាកាត់កែង

នឹងទិសជម្រាល
»

គ្រោះថ្នា ក់នៃការហូរច្រោះ 4: ប�ើសិនដីដែលមានភាពគ្រោះថ្នា ក់នៃការហូរច្រោះបែបនេះ ត្រូវបាន
ដាំដុះ នោះការដាំដុះវាលស្មៅចំណីសត្វ ត្រូវតែជាផ្នែកចម្បងមួយនៃប្រព័ន្ធដាំដុះល�ើដីនេះ ដ�ើម្បី
កាត់បន្ថយការបាត់បង់ដី។

»

គ្រោះថ្នា ក់នៃការហូរច្រោះ 5: ដីនេះមិនគួរត្រូវដាំដំណាំទេ ហ�ើយវាគួរតែថែរក្សាជាវាលស្មៅ
ចំណីសត្វជាបន្តបន្ទា ប់។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

5

5.2

ការអនុុវត្តតកម្រិ�ិតទីី 2 លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ដីី

5.2.1

pH ដីី

វិ ិបាកនានា

ដោយការប្រើប្រាស់កម្រិត pHwater ដីអាចចាត់ថ្នា ក់ ជាដីអាស៊ីត ឬដីអាល់កាឡាំង ដូចដែលបាន

»

បង្ហា ញនៅក្នុងតារាងទី 22
តារាងទីី 22

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ pH ដីី ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ pH ដីីនៅ�ក្នុុ�ងទឹឹក
pHwater

ចំណាត់ថ្នា ក់

< 4.6

4.6–5.5

5.6–6.5

6.6–7.5

7.6–8.5

8.6–9.1

> 9.1

អាស៊ីតខ្លាំង

អាស៊ីតខ្លាំង

អាស៊ីត

ណឺត

បាស

បាសខ្លាំង

បាសខ្លាំង

បំផុត

បំផុត

តារាងទីី 23 ពិិពណ៌៌នាអំំពីីវិ ិបាកនានានៃ� pH ដីី ដែ�លមានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម លើ�ើការពុុលធាតុុ
ចិិញ្ចឹឹ�ម និិងលើ�ើសកម្មមភាពពពួួកមីីក្រូ�ូស៌៌ពាង្គគកាយដីី។

តារាងទីី 23 	
វិ ិបាកនានានៃ�កម្រិ�ិត pH ដីី និិងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រគ្រ�ប់់គ្រ�ងនានា ដើ�ើម្បីី�ថែ�រក្សាាផលិិតភាពដីី
កម្រិ�ិតpHwater ដីី

វិ ិបាក

< 4.6

»

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
កម្រិត pH ដី មានតិចជាង 4:
–

មាននៅល�ើដី Peat និងដីអាស៊ីតស៊ុលហ្វាត

–

អាចក�ើតឡ�ើងនៅល�ើដី ដែលភាគល្អិតដី
របស់វា មានជីជាតិទាបពីកំណ�ើត។

–

អាចក�ើតមាននៅល�ើដីដែលមានសមត្ថភាព

ទប់ pH ដី ទាប ដែលនាំឱ្យដីក្លា យជាដីអាស៊ីត
ខ្ពពស់់ តាមរយៈៈការធ្វើ�ើ�កសិិកម្មមនានា មាន
ដូូចជាការប្រើ�ើ�ជីីអាសូូត N ខ្ពពស់់ ការច្រូ�ូត

យកចេ�ញពីីដីី នូូវកសិិផលដ៏៏ច្រើ�ើ�ន ឬការ

ធ្វើ�ើ�ខនិិជកម្មមនីីត្រា�ត ចេ�ញពីីកំំប៉ុុ�ស្តិិ�កម្មមនៃ�
កាកសំំណល់់រុុក្ខខជាតិិពពួួកសណ្តែ�ែ ក។
»

អាចក�ើតមានការពុលធាតុ Al ឬ Mn

»

កង្វះ Mo (ដោយសារតែ លទ្ធភាពអាចស្រូបយកវា

ត្រូវថយចុះ ចំពោះដីដែលមាន pHទាប) Ca, Mg និង
K (ដោយសារការហូរច្រោះវា តាមទិសខ្សែឈរ)

អាចក�ើតមានឡ�ើង។
»

សកម្មភាពពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយដីមួយចំនួន

(ជាពិសេសពពួកមីក្រូបធ្វើរ ំហូតកម្មអាសូត) ត្រូវ

បានកាត់បន្ថយ។

5

បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

ដើ�ើម្បីី�វិ ិលត្រ�ឡប់់ទៅ�រកស្ថាានភាព

ផលិិតភាពដើ�ើមវិ ិញ ដីីទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវការ

បរិ ិមាណកំំបោ�រដ៏៏ច្រើ�ើ�ន។ ប្រ�ព័័ន្ធធកសិិកម្មម
ដែ�លប្រើ�ើ�ប្រ�ភេ�ទរុុក្ខខជាតិិធន់់នឹឹងដីី

អាស៊ីី�តខ្ពពស់់ អាចត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

នៅ�កន្លែ�ែងណា ដែ�លការប្រើ�ើ�កំំបោ�រមិិន
អាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។ ការបន្ថែ�ែមសារធាតុុ
សរីីរាង្គគទៅ�លើ�ើដីីនោះ�ះ អាចជួួយកែ�ដីី
នោះ�ះ បានប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងជាងមុុន។

តារាងទីី 23

បន្តត

កម្រិ�ិតpHwater ដីី

វិ ិបាក

4.6–5.5

»

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
កម្រិត pH ដី នេះ បង្ហា ញថា វាជាដីអាស៊ីតមួយ ដែល

ការកែ�លម្អអដីីនៅ�កម្រិ�ិត pH ដីី នេះ�ះ ជា

ប្រពលវប្បកម្មកសិកម្ម រយៈពេលយូរ (សូមម�ើល

រក្សាាទិិន្ននផលដំំណាំំ ហើ�ើយជាទូូទៅ�វា

អាចក�ើតឡ�ើងដោយធម្មជាតិ ឬដោយសារតែការអនុវត្ត
ខាងល�ើ)។
»

អាចក�ើតមានការពុល Al ឬ Mn

»

កង្វះ Mo និង Ca, Mg និង K អាចក�ើតឡ�ើងដោយសារ
មូលហេតុនានាដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ។

»

សកម្មភាពពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយដីមួយចំនួន

រឿ�ឿយៗគឺឺជាការចាំំបាច់់ បើ�ើសិិនជាចង់់
មានតម្លៃ�ៃផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។ ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
ប្រ�ភេ�ទរុុក្ខខជាតិិដែ�លធន់់នឹឹងដីីអាស៊ីី�ត
ហើ�ើយការបន្ថែ�ែមនូូវសារធាតុុសរីីរាង្គគ
ដូូចដែ�លបានបញ្ជាាក់់ខាងលើ�ើ អាច

ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�។

(ជាពិិសេ�សពពួួកមីីក្រូ�ូបធ្វើ�ើ�រំំហូូតកម្មមអាសូូត)
ត្រូ�ូវបានកាត់់បន្ថថយ។
5.6–6.5

»

នៅកម្រិត pH ដីនេះ រុក្ខជាតិដែលធន់នឹងដីអាស៊ីត

ការកែ�លម្អអដីីទាំំងនេះ�ះ គឺឺមានអត្ថថន័័យ

បរ ិមាណ N និង P គ្រប់គ្រាន់។

កំំណត់់ឱ្យយប្រើ�ើ� ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើប្រ�ភេ�ទ

មានការលូតលាស់លប
្អ ំផុត ហ�ើយចំពោះpH ដីនេះ មាន
»

ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។ ការបាចកំំបោ�រត្រូ�ូវបាន

ការពុល Mn អាចកាត់បន្ថយទិន្នផលដំណាំ ចំពោះដីជាំ

ដំំណាំំដែ�លត្រូ�ូវដាំំដុះះ�។

កម្រិត pH ដី នេះ គឺលប
្អ ំផុតសម្រាប់ការលូតលាស់របស់

ដីីទាំំងនេះ�ះទំំនងជាមានផលិិតភាពខ្ពពស់់។

ការពុល Mn អាចបន្ថយទិន្នផលដំណាំ ចំពោះដីជាំ

Zn, Mo) ឬផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ជាតិិអំំបិិល

ទឹកដែលមានបរ ិមាណ Mn ដែលធ្វើរេដុកកម្មកម្រិតខ្ពស់

ទេ�។

កម្រិត pH ដី នេះ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដីបាសឬដី

កង្វះះ�មីីក្រូ�ូសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មអាចកើ�ើតមាន

Zn, Fe និង Mn កាន់តែមានតិចតួចទៅៗ នៅពេល pH ដី

ប្រើ�ើ�កំំបោ�រហួួសកំំណត់់។

នៅកម្រិត pH ដីនេះ ដីនេះគឺជាដីអាល់កាឡាំងខ្លាំង

មានតែ�រុុក្ខខជាតិិដែ�លធន់់នឹឹងដីី

ម៉ាញេស្យូមកាបូណាត ច្រើនល�ើសលប់។

ដុះះ�លូូតលាស់់បាន ហើ�ើយការបាចមីីក្រូ�ូ

ទឹក ដែលមានបរ ិមាណ Mn ដែលធ្វើរេដុកម្មកម្រិតខ្ពស់
6.6–7.5

»

រុក្ខជាតិភាគច្រើន។
»

7.6–8.5

»

អាល់កាឡាំង។
»

មិិនមានកង្វះះ�សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម (ឧ. P, N,

ជាពិិសេ�សសម្រា�ប់់ដីីអាស៊ីី�តណា ដែ�ល

ក�ើនឡ�ើង ចំណែកឯ Mo វ ិញ កាន់តែមានច្រើនឡ�ើងៗ។
> 8.6

»

និងមានសូដ្យូ មកាបូណាត កាល់ស្យូ មកាបូណាត និង

»

កង្វះមីក្រូសារធាតុចិញ្ចឹម (ឧ. Cu, Zn, Fe, Mn), K ឬ P អាច
ក�ើតមានឡ�ើង។

»

ការពុល B អាចក�ើតមាន។

»

ដីនេះទំនងជាមានកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់ និងមាន
រចនាសម្ព័ន្ធដីខ្សោយណាស់។

អាល់់កាឡាំំងតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ដែ�លអាច

សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម គឺឺអាចជាការចាំំបាច់់។
បើ�ើ ECseដីី មានលើ�ើសពីី 1.9 dS/m ដីី

នេះ�ះអាចជាដីីអំំបិិល ឬមានជាតិិប្រៃ�ៃ

ហើ�ើយកម្ពពស់់ទឹឹកក្រោ��មដីីត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឱ្យយទាប។
បើ�ើ ECse មានតិិចជាង 0.95 dS/m ដីី

នោះ�ះ គឺឺជាដីី sodic ហើ�ើយតម្រូ�ូវឱ្យយធ្វើ�ើ�

អាស៊ីី�តកម្មមលើ�ើវា។ ពពួួកដំំណាំំសណ្តែ�ែ ក
និិង gypsum អាចមានប្រ�សិិទ្ធធភាពល្អអ
ក្នុុ�ងការកាត់់បន្ថថយ កម្រិ�ិតដោះ�ះដូូរ Na

ECse = កំំហាប់់អំំបិិលក្នុុ�ងចម្រោះ��ះសូូលុុយស្យុុ�ងដីីឆ្អែ�ែត
ប្រ�ភពឯកសារ: Slattery et al. (1999)

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

5

សរុុបសេ�ចក្ដីី�មក ដីីអាស៊ីី�តខ្លាំំ �ង អាចមានលក្ខខណៈៈសម្គាាល់់ដូូចខាងក្រោ��ម:
»

ការពុលអាលុយមីញូ ៉ម និង/ឬ ម៉ង់កាណែស

»

កង្វះផូស្វ័រ (P)

»

កង្វះកាល់ស្យូ ម និង/ឬ កង្វះម៉ាញេស្យូម

»

ខនិជកម្ម N ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ដោយសារតែសកម្មភាពពពួកអតិសុខុមប្រាណត្រូវបានរារាំង

»

បរ ិមាណសារធាតុម៉ូលីបដេន (molybdenum) និងប័រ (boron) ត្រូវបានកាត់បន្ថយ។

ដីីអាល់់កាឡាំំងខ្លាំំ �ង អាចមានលក្ខខណៈៈសម្គាាល់់ដូូចខាងក្រោ��ម:
»

ផ្ទៃដីខាងល�ើឡ�ើងក្រៀមភ្ជិតនិងក្តាំង ដោយមានសារធាតុសូដ្យូ មច្រើនល�ើសលប់

»

បរ ិមាណធាតុចិញ្ចឹមដែក ម៉ង់កាណែស ស័ង្កសី P និងទង់ដែង ត្រូវបានកាត់បន្ថយ

»

សកម្មភាពពពួកអតិសុខុមប្រាណដី និងបរ ិមាណពពួកផ្សិត ត្រូវបានកាត់បន្ថយ

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ដំំណាំំមានភាពធន់់នឹឹងដីីអាស៊ីី�តខុុសៗគ្នាា ហើ�ើយជម្រើ�ើ�សការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរយៈៈពេ�លខ្លីី� ដែ�លប្រើ�ើ�ប្រ�ព័័ន្ធធ

ធាតុុចូូលក្នុុ�ងកម្រិ�ិតទាបនោះ�ះ គឺឺការដាំំដំំណាំំដែ�លធន់់ខ្លាំំ �ងទៅ�នឹឹងធាតុុអាលុុយមីីញ៉ូូ� ម (Al) លើ�ើដីីនេះ�ះ។
បរិ ិមាណធាតុុអាលុុយមីីញ៉ូូ� ម Al ក្នុុ�ងដីីច្រើ�ើ�ននេះ�ះ គឺឺជាផលវិ ិបាកទូូទៅ�ចំំពោះ�ះដីី ដែ�លមាន pH ដីីទាប
ហើ�ើយតារាងទីី 24 បង្ហាាញនូូវដំំណាំំសំំខាន់់ៗមួួយចំំនួួន ដែ�លធន់់នឹឹងធាតុុអាលុុយមីីញ៉ូូ� ម Al។ យុុទ្ធធ

សាស្រ្ត�តគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីីនេះ�ះ មិិនមាននិិរន្តតរភាពសម្រា�ប់់រយៈៈពេ�លវែែងទេ� ពីីព្រោះ��ះការធ្វើ�ើ�អាស៊ីី�តកម្មមដីី នឹឹងបន្តត
ធ្វើ�ើ� ហើ�ើយជម្រើ�ើ�ដំំណាំំសម្រា�ប់់ដាំំលើ�ើដីីប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ នឹឹងមានកាន់់តែ�តិិចទៅ�ៗ។

pH ដីីទាប ត្រូ�ូវបានកែ�លម្អអដោ�យប្រើ�ើ�កំំបោ�រ មានដូូចជាកំំបោ�រកសិិកម្មម (កាល់់ស្យូូ� មការបូូណាត), ដូូលូូមីីត
(dolomite) (ម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�មកាបូូណាតលាយនឹឹងកាល់់ស្យូូ� មកាបូូណាត) ឬសារធាតុុផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត ដែ�លមាន
ឥទ្ធិិ�ពលជាតិិកំំបោ�រតិិចតួួចលើ�ើដីី។ ប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�សារធាតុុទាំំងនេះ�ះ សម្រា�ប់់ការបន្សាាបជាតិិអាស៊ីី�ត
គឺឺអាស្រ័�័យលើ�ើភាពសុុទ្ធធរបស់់វា (ទាក់់ទងនឹឹងភាពសុុទ្ធធកាល់់ស្យូូ� មកាបូូណាត ដែ�លមានកម្រិ�ិត 100)

និិងទំំហំំគ្រា�ប់់របស់់វា។ នេះ�ះមានន័័យថា បើ�ើគ្រា�ប់់របស់់វាកាន់់តែ�តូូច នោះ�ះប្រ�តិិកម្មមគីីមីីរបស់់វាជាមួួយដីី
កាន់់តែ�រហ័័ស។

សារធាតុុសរីីរាង្គគ ដូូចជាកាកសំំណល់់រុុក្ខខជាតិិ អាចមានឥទ្ធិិ�ពលជាតិិកំំបោ�រតិិចតួួច ដោ�យសារតែ�
វាផលិិតនូូវជាតិិអាល់់កាឡាំំង នៅ�ពេ�លវារលួួយឬនៅ�ពេ�លវាត្រូ�ូវបានដុុតកំំទេ�ច។ បរិ ិមាណជាតិិ

អាល់់កាឡាំំង ដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនេះ�ះ វាអាស្រ័�័យលើ�ើសារធាតុុកាចុុងសំំខាន់់ៗ ដូូចជាកាល់់ស្យូូ� ម

ម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�ម សូូដ្យូូ� ម និិង K ដែ�លមានទំំនាក់់ទំំនងនឹឹងអ៊ីី�យ៉ុុ�ងនានា ដូូចជាស៊ុុ�លហ្វាាត នីីត្រា�ត និិងផូូស្វាាត។
សក្តាានុុពលរបស់់សារធាតុុសរីីរាង្គគមួួយ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តជាតិិអាល់់កាឡាំំង ត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងដោ�យ ‘

ផេះ�ះអាល់់កាឡាំំង’ របស់់វា និិងត្រូ�ូវបានកំំណត់់រក តាមរយៈៈផេះ�ះនៃ�សារធាតុុនោះ�ះ ដោ�យការរំំលាយ

កាកសំំណល់់ទាំំងនោះ�ះ នៅ�ក្នុុ�ងអាស៊ីី�ត ហើ�ើយបន្ទាាប់់មកធ្វើ�ើ�បន្តតក់់កម្មមត្រ�ឡប់់ (titrating) ដោ�យទាញ

យកជាតិិអាស៊ីី�តនោះ�ះមកវិ ិញ ដោ�យប្រើ�ើ�អាល់់កាឡាំំង។ ជាទូូទៅ�កាកសំំណល់់ពពួួកសណ្តែ�ែ កមានផេះ�ះ
អាល់់កាឡាំំងខ្ពពស់់ជាងកាកសំំណល់់ស្មៅ�ៅ។
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តារាងទីី 24 	
ភាពធន់់នៃ�ដំំណាំំនៅ�តំំបន់់ខ្ពពង់់រាបទល់់នឹឹងធាតុុ Al (Al ដែ�លអាចដោះ�ះដូូរបាន គិិតជាភាគរយ
នៃ� ECEC)
ដំំណាំំ

ឈ្មោះឡាតាំង

ភាពឆ្អែ�ែត Ala
ទាប (0–40%)

មធ្យយម (40–70%)

ខ្ពពស់់ (> 70%)

ពោ�ត

ហ្ស៊ីមេ





×

សណ្តែ�ែ កបាយ

វ ិណារ៉ាឌីយាតា



×

×

ស័័រហ្គគម

ស័រហ្គម ប៊ីកូឡូ





×

សណ្តែ�ែ កដីី

អារ៉ា កឃី ហ៊ីប៉ូហ្គៀ





×

សណ្តែ�ែ កអង្គុុ�យ

វ ីក្នា អាន់ហ្គា យគូលេត







សណ្តែ�ែ កសៀ�ៀង

គ្លីស៊ីន ម៉ា ក



×

×

ស្រូ�ូវតំំបន់់ខ្ពពង់់រាប

អូរ ីហ្សា សាតទីវ៉ា







ដំំឡូូងមីី

ម៉ានីហត អេស្គុលលេនតា







ប្រា�ឈីីយ៉ាារៀ�ៀ

ប្រាឈីយ៉ារ�ៀ spp.







សេ�តារៀ�ៀ

សេ�តារៀ�ៀ spp.





×

មុុគុុណា

មុគុណា កូឈីឈីណិនស៊ីស







គ្លីី�រីីស៊ីី�ដៀ�ៀ

គ្លីរ ីស៊ីដ�ៀ សេពីយុម



×

×

ហ្វេ�េមីីងហ្គាា

ហ្វេមីងហ្គា កុងហ្គេស្តា







កាលីីយានដ្រា�

កាលីយានដ្រា កូឡូស៊ីស៊ុស







កន្ធំំ�ថេ�ត

លេអុស�ៀនណា



×

×

អំំពៅ�

សាក់ខារុម







កៅ�ស៊ូូ�

ហេវ�ៀ ប្រាស៊ីលីយេនស៊ីស







ដូូងប្រេ�េង

អេឡៃអ៊ីស ហ្គីននីនស៊ីស







ECEC = ប្រ�សិិទ្ធធភាពសមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង; Mod. = មធ្យយម
a

‘’ បង្ហាាញពីីភាពធន់់ទ្រាំ�ំ; ‘×’ បង្ហាាញពីីភាពមិិនសូូវធន់់ទ្រាំ�ំ

ប្រ�ភពឯកសារ: Dierolf et al. (2001)

នៅ�ពេ�លដែ�លកាកសំំណល់់រុុក្ខខជាតិិរលួួយ វាបង្កើ�ើ�តនូូវអាស៊ីី�តសរីីរាង្គគនានា ដែ�លអាចរួួមជាមួួយ ការ
ពុុលធាតុុអាលុុយមីីញ៉ូូ� ម ហើ�ើយបង្កករឲ្យយដីីកាន់់តែ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ការលូូតលាស់់ឫសរុុក្ខខជាតិិ។

តម្រូ�ូវការកំំបោ�រ

ដីីអាស៊ីី�ត ជាញឹឹកញាប់់ត្រូ�ូវបានកែ�លម្អអ ដោ�យការបន្ថែ�ែមសារធាតុុកំំបោ�រ។ ទោះ�ះយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ ក៏៏

តម្រូ�ូវការបរិ ិមាណជាតិិអាល់់កាឡាំំង ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នកម្រិ�ិត pH ដីី 1 ឯកតា (ដែ�លកំំណត់់ថាជាសមត្ថថភាព
រំំលាយ pH ដីី ឬ pHBC) ក៏៏ខុុសៗគ្នាាដែ�រ ហើ�ើយការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតដីី ដើ�ើម្បីី�ដឹឹងពីីតម្រូ�ូវការកំំបោ�រ [ឧ. វិ ិធីីសាស្ត្រ�រ

Mehlich (1976)] ត្រូ�ូវបានយកមកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�គណនារកបរិ ិមាណកំំបោ�រដែ�លត្រូ�ូវការ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�ន
pH ដីីដល់់កម្រិ�ិតគោ�លដៅ�ដែ�លចង់់បានណាមួួយនោះ�ះ។ pHwater ដីី 5.5 ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជា pH ដីី

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

5

សមស្រ�បមួួយ ក្នុុ�ងន័័យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។ សមីីការខាងក្រោ��មនេះ�ះ គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើទិិន្ននន័័យទីីវាលយ៉ាាងច្រើ�ើ�នរបស់់
Aitken et al. (1995) និិងចង្អុុ�លបង្ហាាញ(សម្រា�ប់់តម្លៃ�ៃ pH ដីីរបស់់ Mehlich ដោ�យឡែ�កមួួយ)ពីីបរិ ិមាណ

កំំបោ�រកសិិកម្មមដែ�លមានគុុណភាពល្អអ (តាមធម្មមតាមានកម្រិ�ិតបន្សាាបឬភាពសុុទ្ធធ 95 និិងភាពម៉៉ដ្ឋឋរបស់់វា

80% < 0.125 mm) ដែ�លត្រូ�ូវការ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�ន pHwater ដីី នៅ�ស្រ�ទាប់់លើ�ើជម្រៅ�� 10 cm ឱ្យយឡើ�ើងដល់់កម្រិ�ិត

គោ�លដៅ� 5.5 (LR5.5) ដោ�យសន្មមត់់ថាម៉ាាស់់មាឌដីីគឺឺ 1 Mg/m3:

LR5.5 (តោ�ន/ហត) = 67.109 – 19.77 pHMehlich +
1.455 pHMehlich 2 (r2 = 0.76)
ក្នុុ�ងករណីីទិិន្ននន័័យនៃ�តម្រូ�ូវការកំំបោ�រ មិិនអាចរកបាន នោះ�ះតារាងទីី 25 អាចជាគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ
មួួយ ស្តីី�ពីីតម្រូ�ូវការបរិ ិមាណកំំបោ�រកសិិកម្មម ដែ�លមានគុុណភាពល្អអ (ដែ�លមានភាពសុុទ្ធធ 95 និិងភាព
ម៉៉ដ្ឋឋរបស់់វា 80% < 0.125 mm) ដើ�ើម្បីី�កែ�លម្អអដីីអាស៊ីី�ត។

តារាងទីី 25 	
តម្រូ�ូវការកំំបោ�រសម្រា�ប់់ដំំណាំំផ្សេ�េងៗនៅ�តំំបន់់ខ្ពពង់់រាប ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ pH ដីីនៅ�ក្នុុ�ងទឹឹក និិង
កម្រិ�ិតភាពឆ្អែ�ែត អាលុុយមីីញ៉ូូ� ម (Al)

pH ដីី ក្នុុ�ងទឹឹក ភាពឆ្អែ�ែត
អាលុុយមីីញ៉ូូ� ម (%)

តម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនៃ�តម្រូ�ូវការកំំបោ�រ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�ន
ភាពឆ្អែ�ែត Al 10–20%

ភាពឆ្អែ�ែត Al 30–40%

(ឧ. សណ្តែ�ែ កសៀ�ៀង សណ្តែ�ែ កបាយ)

(ឧ. ពោ�ត សណ្តែ�ែ កដីី)

4.0–4.9

70–30

កំំបោ�រ 1–4 តោ�ន/ហ.ត

កំំបោ�រ 1–3 តោ�ន/ហ.ត

5.0–5.5

30–0

កំំបោ�រ 0–4 តោ�ន/ហ.ត

កំំបោ�រ 0–0.5 តោ�ន/ហ.ត

> 5.5

0

កំំបោ�រ 0 តោ�ន/ហ.ត

កំំបោ�រ 0 តោ�ន/ហ.ត

ប្រ�ភពឯកសារ: Dierolf et al. (2001)
5.2.2

បាកនានា

កំំហាប់់អំំបិិលក្នុុ�ងដីី

រុុក្ខខជាតិិមានសមត្ថថភាពខុុសៗគ្នាា ដើ�ើម្បីី�ធន់់នឹឹងដីីអំំបិិល ហើ�ើយវិ ិបាកនានារបស់់វា ចំំពោះ�ះដីីអំំបិិលនេះ�ះ គឺឺ
អាស្រ័�័យលើ�ើដំំណាំំដែ�លកំំពុុងដុះះ�លូូតលាស់់។ តារាងទីី 26 បង្ហាាញពីីកម្រិ�ិតកំំហាប់់អំំបិិលដីី (EC) ដែ�ល
មានទំំនាក់់ទំំនងទៅ�នឹឹងចំំណាត់់ថ្នាាក់់នៃ�ភាពធន់់នឹឹងជាតិិអំំបិិលរបស់់ Maas និិង Hoffman (1977)។

5
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តារាងទីី 26 	
ក្រុ�ុមដំំណាំំដែ�លធន់់នឹឹងលក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័ នៃ�ភាពប្រៃ�ៃដីីដែ�លត្រូ�ូវបានវាស់់វែែងជា ECse ឬ EC1: 5
សម្រា�ប់់ដីីឥដ្ឋឋនីីមួួយៗ និិងវាយនភាពដីីនៅ�ទីីវាលផ្សេ�េងៗគ្នាា

ក្រុ�ុមរុុក្ខខជាតិិធន់់នឹឹង
ជាតិិប្រៃ�ៃa

កម្រិ�ិត ECse
(dS/m)b

កម្រិ�ិតសមមូូល EC1:5 ដែ�លផ្អែ�ែកលើ�ើបរិ ិមាណដីីឥដ្ឋឋ (dS/m)c
40–60%

60-80%

10–20% ដីីឥដ្ឋឋ

20-40% ដីីឥដ្ឋឋ
(ដីីល្បាាយ

ដីីឥដ្ឋឋ (ដីីឥដ្ឋឋ)

ដីីឥដ្ឋឋ (ដីីឥដ្ឋឋ

ល្បាាយ និិង

ដីីល្បាាយឥដ្ឋឋ)

< 0.95

< 0.07

< 0.09

< 0.12

< 0.15

0.95–1.9

0.07–0.15

ដំំណាំំដែ�លធន់់ទ្រាំ�ំ

1.9–4.5

0.15–0.34

ដំំណាំំដែ�លធន់់ទ្រាំ�ំ

4.5–7.7

0.34–0.63

ដំំណាំំដែ�លធន់់ទ្រាំ�ំ

7.7–12.2

0.63–0.93

ជាទូូទៅ� ជាដំំណាំំ

> 12.2

> 0.93

(ដីីខ្សាាច់់

ដីីល្បាាយខ្សាាច់់)
ដំំណាំំដែ�លងាយ

ច្រើ�ើ�ន)

រងគ្រោះ��ះ

ដំំណាំំដែ�ល

0.09–0.19

0.12–0.24

កម្រិ�ិត

ភាពប្រៃ�ៃ

ទាបខ្លាំំ �ង

0.15–0.3

ទាប

ងាយរងគ្រោះ��ះ
កម្រិ�ិតមធ្យយម

0.19–0.45

0.24–0.56

0.3–0.7

កម្រិ�ិតមធ្យយម

0.45–0.76
0.76–1.21

0.56–0.96
0.96–1.53

មធ្យយម

0.7–1.18

ខ្ពពស់់

1.18–1.87

ខ្លាំំ �ង

ខ្ពពស់់

ណាស់់
> 1.21

> 1.53

ស៊ីី�នឹឹងដីីជាតិិអំំបិិល

> 1.87

ខ្ពពស់់ខ្លាំំ �ង
ណាស់់

ខ្លាំំ �ង

ECse = កំំហាប់់អំំបិិលដីីនៃ�ចម្រោះ��ះសូូលុុយស្យុុ�ងឆ្អែ�ែត
a

Maas និិង Hoffman (1977) b ស្មើ�ើ�នឹឹងការបន្ថថយទិិន្ននផល 10% c Shaw (1999)

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីីប្រៃ�ៃ គឺឺអាស្រ័�័យលើ�ើការបន្ទាា បកំំពស់់ទឹឹកក្រោ��មដីី អាស្រ័�័យលើ�ើការបន្សោះ��ះជាតិិអំំបិិលដែ�ល
មានលើ�ើសលប់់ពីីតំំបន់់ឫសរុុក្ខខជាតិិ និិងអាស្រ័�័យលើ�ើការជ្រើ�ើ�សរើើ �សដំំណាំំ ដែ�លសមស្រ�បនឹឹងដីីអំំបិិល។
5.2.3

សសុះះ�ភាពដីី

វិ ិបាកនានា
រលុះះ�ភាពឬសសុះះ�ភាពនៃ�ផែ�នដុំំ�ដីី (aggregate) នៅ�ក្នុុ�ងទឹឹក បង្ហាាញពីីកម្សោ�ោយភាពនៃ�លំំនឹឹងភាព

លក្ខខណៈៈរូូបរបស់់ដីី aggregate នោះ�ះ។ វិ ិបាកនានា អាចកើ�ើតចេ�ញពីីសសុះះ�ភាពរបស់់ដីីដោ�យផ្អែ�ែកតាម

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់នៃ�សសុះះ�ភាពដីីរបស់់ Emerson (1967) (សូូមអានផ្នែ�ែកទីី 3.1.6 ខាងលើ�ើ) មានបង្ហាាញនៅ�ក្នុុ�ង
តារាងទីី 27។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ជម្រើ�ើ�សនានាសម្រា�ប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងកម្រិ�ិតសសុះះ�ភាពផែ�នដុំំ�ដីី aggragate នីីមួួយៗ
មានបង្ហាាញក្នុុ�ងតារាងទីី 27

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)
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តារាងទីី 27 	
ការឆ្លើ��ើយតបទៅ�នឹឹងវិ ិបាក និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនានា ចំំពោះ�ះដីីទាំំងឡាយណា ដែ�លមានចំំណាត់់
ថ្នាាក់់សសុះះ�ភាពដីីផ្សេ�េងៗគ្នាា តាមចំំណាត់់ថ្នាាក់់របស់់ Emerson
វ ិបាក

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់សសុះះ�

ការគ្រប់គ្រង

ភាពដីីa
1–2

»

ដីនឹងបន្តសសុះ ដោយសារតែចំណាប់ឆ្អែត

»

សូដ្យូ ម មានកម្រិតខ្ពស់ ឬ EC មានកម្រិតទាប។
»

មានកម្រិតកាបូនសរ ីរាង្គទាប

»

ដីនឹងក្រៀមប្រេះ ហាប់ណែន និងហូរច្រោះ

Na ដែលអាចដោះដូរបាន និងដ�ើម្បី

ថែរក្សា EC ដី។
»

»

ដីនឹងសសុះ ក្រោយពេលពូនវាជារង ក្នុង

ដាំដំណាំគម្របដី។
»

ស្ថានភាពដែលវាឆ្អែតទឹក។ ការពូនវាជារង

»

កាបូនសរ ីរាង្គទាប

»

ដីនឹងហាប់ណែន ប�ើភ្ជួររាស់វា ឬបានធ្វើ

រ ឹតបណ្តឹងការដាំដំណាំនិងការធ្វើ

ចរាចរណ៍គ្រឿងចក្រ ប្រសិនប�ើដីនោះ

ជួយសម្រួលដល់ការភ្ជួររាស់ ឬតាមចរាចរណ៍

គ្រឿងម៉ាស៊ីន។

ថែរក្សាគម្របដីដោយកាកសំណល់
ដំណាំ ដោយធ្វើ mulching ឬ

យ៉ាងងាយ។
3

បន្ថែម gypsum ដ�ើម្បីដាក់ជំនួស

ស�ើមជាងកម្រិតកម្រិតផ្លាស្ទីកដី។
»

ធ្វើគម្របដី (mulching) ដ�ើម្បីរក្សា

សំណ�ើ មដី ដែលវ ិធីនេះ នឹងទប់ស្កាត់
ការក�ើតមានដីហាប់ណែនដែរ។

ចរាចរណ៍គ្រឿងចក្រល�ើវា កំឡុងពេលដីនោះ
ស�ើមជាងកម្រិតផ្លាស្ទីកដី ហ�ើយក្លា យជាដីរ ឹង
កាលណាវាលស្ងួត។
4–8

»

ដី aggregate ស្ថិតស្ថេរ

»

លក្ខខណ្ឌដីល្អប្រស�ើរ។

EC = កំហាប់អំបិលដី Emerson (1967)
a

កម្រិ�ិតនៃ�ភាពបន្សោះ��ះទឹឹក

5.2.4

វិ ិបាកនានា

នៅ�ពេ�លដែ�លអាំំងតង់់ស៊ីី�តេ�ទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង ឬកម្រិ�ិតនៃ�ការស្រោ��ចស្រ�ពទឹឹក លើ�ើសកម្រិ�ិតអ៊ីី�ដ្រូ�ូលីីតដីី នោះ�ះ
ទឹឹកនឹឹងហូូរចេ�ញតាមធារទឹឹក(បើ�ើកន្លែ�ែងនោះ�ះមានជម្រា�ល) ឬដក់់ជាថ្លុុ�ក (បើ�ើជម្រា�ល < 1%)។ ធារទឹឹក

អាចហូូរច្រោះ��ះដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ ហើ�ើយទំំនងជាធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ បើ�ើដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើនោះ�ះ មិិនត្រូ�ូវបានការពារដោ�យ
រុុក្ខខជាតិិ ឬគល់់ជព្ជ្រាំ�ំ �ង។ កំំណកដីីជះះឥទ្ធិិ�ពលដល់់គុុណភាពទឹឹក និិងហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធបន្សោះ��ះទឹឹកដីី

ចេ�ញ។ ចំំពោះ�ះដីីដែ�លមានកម្រិ�ិតអ៊ីី�ដ្រូ�ូលីីតដីីខ្ពពស់់ (ដូូចជាដីីខ្សាាច់់ជាដើ�ើម) ទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង ឬទឹឹកស្រោ��ចស្រ�ព
នឹឹងជ្រា�បចូូលទៅ�ក្នុុ�ងដីី ហើ�ើយអាចចូូលដល់់ជម្រៅ��ជ្រៅ��ជាងឫសដំំណាំំ ដែ�លដុះះ�លូូតលាស់់នៅ�ក្នុុ�ង
ដីីនោះ�ះ។ បញ្ជ្រា�ា បទឹឹកជ្រៅ��បែ�បនេះ�ះ នឹឹងបណ្តាា លឱ្យយបាត់់បង់់សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មដែ�លរលាយជាមួួយវា
មួួយចំំនួួន ដូូចជានីីត្រា�ត-N តាមការហូូរច្រោះ��ះចូូលក្នុុ�ងស្រ�ទាប់់ដីី ដែ�លបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់គុុណភាព
ទឹឹកក្រោ��មដីី។ ប្រ�សិិនបើ�ើមានស្រ�ទាប់់ដីីហាប់់ណែ�ន នោះ�ះវាបង្កកជាឧបសគ្គគដល់់ភាពជ្រា�បទឹឹកនៅ�

តាមស្រ�ទាប់់ប្រូ�ូហ្វី�ល
ី ដីី ហើ�ើយវានឹឹងកាត់់បន្ថថយកម្រិ�ិតភាពជ្រា�បទឹឹកនៃ�ដីី នៅ�ពេ�លដែ�លមុុខទឹឹកនោះ�ះ
ជ្រា�បចូូលដល់់តំំបន់់ហាប់់ណែ�ន។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីីដែ�លមានកម្រិ�ិតភាពជ្រា�បទឹឹកទាប គឺឺជាប់់ទាក់់ទងនឹឹងការធ្វើ�ើ�អប្បបបរមា នូូវហានិិភ័័យនៃ�
ការហូូរច្រោះ��ះតាមធារទឹឹក ដូូចដែ�លមានពណ៌៌នាក្នុុ�ងផ្នែ�ែក 5.1.5 ខាងលើ�ើ។ ផ្ទុុ�យទៅ�វិ ិញ ភាពបន្សោះ��ះ

6

បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

ទឹឹក គឺឺជាលំំហូូរផ្លូូ�វទឹឹកចម្បបងៗក្នុុ�ងដីី ដែ�លមានកម្រិ�ិតភាពជ្រា�បទឹឹកខ្ពពស់់ ហើ�ើយផ្នែ�ែក 5.1.4 ខាងលើ�ើ

ពណ៌៌នាអំំពីីជម្រើ�ើ�សនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនានា សម្រា�ប់់កាត់់បន្ថថយការបាត់់បង់់សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម តាមរយៈៈការ
ហូូរច្រោះ��ះចូូលក្នុុ�ងស្រ�ទាប់់ដីី។

5.3

ការអនុុវត្តតកម្រិ�ិតទីី 3 លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ដីី

5.3.1

កាបូូនសរីីរាង្គគដីី

វិ ិបាកនានា

ដោ�យអាស្រ័�័យលើ�ើសីីតុុណ្ហហ ភាព(វត្តតមានសំំណើ�ើ មដីីនិិងសារធាតុុដីីឥដ្ឋឋ) SOC ត្រូ�ូវបានការពារចេ�ញពីី
អុុកស៊ីី�តកម្មម (មិិនរលួួយ) ដល់់កម្រិ�ិតខ្ពពស់់ឬទាប។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ (ទោះ�ះបីីជាមិិនអាចកំំណត់់រកបានពីី

កម្រិ�ិត SOC មធ្យយម ក៏៏ដោ�យ) ទើ�ើបតារាងទីី 28 បង្ហាាញពីីកម្រិ�ិតទូូទៅ�របស់់ SOC សរុុប។ នៅ�ក្នុុ�ងបរិ ិស្ថាាន
ពិិសេ�សមួួយ ដូូចជាតំំបន់់ត្រូ�ូពិិកនោះ�ះ កម្រិ�ិត SOC ត្រូ�ូវបានកំំណត់់រកតាមបរិ ិមាណនៃ�ជីីវម៉ាាស ដែ�ល

បានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ឡើ�ើងវិ ិញ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ ហើ�ើយដែ�លមាននិិន្នាា ការថយឬធ្លាាក់់ចុះះ� តាមលំំដាប់់លំំដោ�យដូូច
ខាងក្រោ��ម: ព្រៃ�ៃឈើ�ើ > វាលស្មៅ�ៅល្អអ > វាលស្មៅ�ៅមិិនល្អអ > ដំំណាំំដែ�លបានបន្សសល់់ទុុកកាកសំំណល់់វា >
ដំំណាំំដែ�លចំំបើ�ើងវា ត្រូ�ូវបានដកយកចេ�ញ ឬដុុតចោ�ល។

តារាងទីី 28 	
កម្រិ�ិតកាបូូនសរីីរាង្គគដីី ដែ�លកំំណត់់ចេ�ញពីីកាបូូនសរីីរាង្គគសរុុបរបស់់ដីី ដែ�លមានវាយនភាពដីី
ផ្សេ�េងៗគ្នាា ។

កម្រិ�ិតកាបូូនសរីីរាង្គគដីី

(ប្រ�ភេ�ទវាយនភាពដីីតាម
SCAMP)

ទាប
មធ្យយម
ខ្ពពស់់

(%C)
ដីីខ្សាាច់់ (S)

ដីីល្បាាយខ្សាាច់់

ដីីល្បាាយ (L)

ដីីល្បាាយឥដ្ឋឋ/

< 0.5

< 0.7

< 0.9

< 1.2

0.5–1.0

0.7–1.4

0.9–1.8

1.2–2.0

> 1.0

> 1.4

> 1.8

> 2.0

(S)

ដីីឥដ្ឋឋ (C)

SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី
ប្រ�ភពឯកសារ: Baldock និិង Skjemstad (1999)

តារាងទីី 10 បង្ហាាញពីីតម្លៃ�ៃប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនៃ� SOC (អុុកស៊ីី�តកម្មមពែ�រម៉៉ង់់កាណាត) តាមវិ ិធីីសាស្ត្រ�រនៅ�
ទីីវាល (ផ្នែ�ែកទីី 3.3.1) ហើ�ើយដែ�លផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ទៅ�នឹឹងបរិ ិមាណ SOC សរុុប នៅ�ក្នុុ�ងតារាងទីី 28។

ចំំពោះ�ះស្ថាានភាពខ្លះះ� គេ�អាចកំំណត់់រកបាននូូវ ‘សន្ទទស្សសន៍៍ចីីរភាព’ របស់់ SOC មួួយ សម្រា�ប់់ប្រ�ភេ�ទដីី

មួួយ ដោ�យគិិតថា លក្ខខណៈៈដីីនោះ�ះ មិិនសូូវមានចីីរភាពផលិិតកម្មម នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធដាំំដុះះ�ដំំណាំំ។ សម្រា�ប់់
ដីី Ferralsols នៅ�អូូស្រ្តា�ាលីី កម្រិ�ិតបញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាពដីី គឺឺជាកត្តាាគន្លឹះះ��សម្រា�ប់់និិរន្តតភាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធដាំំដុះះ�

ដំំណាំំអាស្រ័�័យទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង ហើ�ើយកំំហាប់់ SOC ពែ�រម៉៉ង់់កាណាតដែ�លអាចធ្វើ�ើ�អុុកស៊ីី�តកម្មមចំំនួួនតែ� 33 mM
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� អាចធានាកុំំ�ឱ្យយមានបញ្ហា
ា ធារទឹឹកកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�លើ�ើដីីនោះ�ះ រយៈៈពេ�ល 30 នាទីី បន្ទាាប់់ពីីមាន

ភ្លៀ�ៀ�ងធ្លាាក់់ហើ�ើយកម្រិ�ិតនេះ�ះត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ� ជាសន្ទទស្សសន៍៍និិរន្តតរភាពដែ�លសមស្រ�បមួួយ សម្រា�ប់់ប្រ�ភេ�ទ

ដីីទាំំងនេះ�ះ (Bell et al. 1999)។ ទោះ�ះយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ ក៏៏ជាទូូទៅ� គេ�មិិនអាចកំំណត់់រកបានឡើ�ើយ នូូវ

កម្រិ�ិត SOC ស្តតង់់ដាររួួមមួួយ ដែ�លប្រ�ព័័ន្ធធអេ�កូូឡូូស៊ីី�របស់់វា មិិនដំំណើ�ើ រការបាននៅ�ពេ�លដែ�លកម្រិ�ិត SOC

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)
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ទាបជាងកម្រិ�ិតស្តតង់់ដាររបស់់វានោះ�ះ។ ទាក់់ទិិននឹឹងបញ្ហា
ា នេះ�ះ SCAMP មិិនកម្រិ�ិតតម្លៃ�ៃ SOC ថា ‘ទាប’, ‘
មធ្យយម’ ឬ ‘ខ្ពពស់់’ ឡើ�ើយ ក្រៅ��ពីីកំំណត់់កម្រិ�ិតវាពីី 1–3 ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើតារាងទីី 10 នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក 3.3.1។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ដោ�យសារតែ�មុុខងារ SOC មានសារៈ�សំំខាន់់ជាច្រើ�ើ�ន ចំំពោះ�ះលក្ខខណៈៈដីី ដូូច្នេះ�ះ�ចូូររក្សាាឬបង្កើ�ើ�នកម្រិ�ិត

កាបូូន SOC នៅ�ពេ�លណាដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។ ដំំណើ�ើ រការបង្កើ�ើ�ន SOC នេះ�ះ អាចសម្រេ�េចបានដោ�យ:
»

គ្របដី (mulching) និងកប់បញ្ចូ លដំណាំជីស្រស់នានា (ឧ. ពពួកសណ្តែ ក ឬស្មៅចំណីសត្វ) ចូល
ទៅក្នុងដីស្រទាប់ខាងល�ើ

»

រក្សាទុកកាកសំណល់ដំណាំទាំងអស់ (ឧ. ពោត ឬចំប�ើងស្រូវ) នៅចំការឬស្រែ ដែលដំណាំ បានដុះ
លូតលាស់

»

កុំដុតកាកសំណល់ដំណាំ ។ ការដុតវានេះ គឺបណា
្ត លឱ្យបាត់បង់ធាតុ C តាមរយៈការបំលែងខ្លួនវា
ជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីត ហ�ើយវាថែមទាំងធ្វើឱ្យមានសំណឹកដីស្រទាប់ល�ើ

»

ការពារការហូរច្រោះ ពីព្រោះការហូរច្រោះ គឺជាការបំផ្លា ញ SOC ដោយផ្ទា ល់ ដោយសារតែវា
ហូរចេញពីដីស្រទាប់ល�ើ ដែលស្រទាប់នេះសម្បូរ SOC ជាងផ្នែកស្រទាប់ដីក្រោម

»

អនុវត្តប្រព័ន្ធកសិកម្ម ដោយធ្វើអប្បបរមាការភ្ជួររាស់ ឬគ្មានការភ្ជួររាស់ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយ
ការបាត់បង់ SOC ពីដី

»

អនុវត្តការដាំដំណាំឆ្លាស់ចន្លោះរងឬជួរ និងការដាំដំណាំឆ្លាស់តាមប្រព័ន្ធ Alley (ដំណាំពពួក cereal
នៅចន្លោះ ជួរដ�ើមឈ�ើ)។ ប្រព័ន្ធដាំដុះនេះ ផ្តល់នូវកាកសំណល់រក
ុ ្ខជាតិនានា ពីដំណាំឆ្លាស់ទាំង
នៅតាមចន្លោះរងឬជួរនីមួយៗ

»

ប្រើប្រាស់សារធាតុសរ ីរាង្គនានា មានដូចជាលាមកសត្វ កាកសំណល់កំប៉ុស្តិនានាពីទីក្រុង ភក់លូ
ទឹកស្អុយ និងកាកសំណល់សរ ីរាង្គឧស្សាហកម្ម ដែលអាចមាននៅមូលដ្ឋានជាដ�ើម។
សមត្ថថភាពទប់់pH ដីី

5.3.2

វិ ិបាកនានា

ដីីដែ�លមាន pHBC ទាប នឹឹងក្លាា យជាដីីអាស៊ីី�តយ៉ាាងឆាប់់រហ័័ស ក្រោ��មប្រ�ព័័ន្ធធការងារកសិិកម្មម ដែ�លបាច
បន្ថែ�ែមនូូវសារធាតុុនានា ដែ�លមានកម្រិ�ិតជាតិិអាស៊ីី�តខ្ពពស់់។ បើ�ើបណ្តោ�ោ យទុុកឱ្យយមានការធ្វើ�ើ�អាស៊ីី�តកម្មម
ដីី ដោ�យគ្មាានវិ ិធានការការកែ�លម្អអវាទេ�នោះ�ះ នោះ�ះដីីស្រ�ទាប់់ក្រោ��មៗ ក៏៏ដូូចជាដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើផងដែ�រ

នឹឹងក្លាា យទៅ�ជាដីីអាស៊ីី�ត។ ដោ�យសារតែ�ការកែ�ប្រែ�ែដីីឱ្យយទៅ�ជាដីីអាល់់កាឡាំំងដោ�យប្រី�ីកំំបោ�រ គឺឺនៅ�

មានកម្រិ�ិត ជាពិិសេ�សចំំពោះ�ះដីីណា ដែ�លត្រូ�ូវការភ្ជួួ�របង្កកប់់កំំបោ�រ ដូូច្នេះ�ះ�ការកែ�លម្អអដីីស្រ�ទាប់់ក្រោ��មៗ
ដែ�លបានធ្វើ�ើ�អាស៊ីី�តកម្មម គឺឺមានការលំំបាកនិិងត្រូ�ូវចំំណាយប្រា�ក់់ខ្ពពស់់។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

ទាំង pH ដីស្រទាប់ល�ើ និងស្រទាប់ក្រោម (ជម្រៅដែលឫសរុក្ខជាតិចាក់ដល់) ទាមទារឱ្យមានការ
តាមដានត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ ដ�ើម្បីអាចអនុវត្តបាននូវកម្មវ ិធីបាចកំបោរ សម្រាប់រក្សាកម្រិត pH ដី
ឱ្យស្ថិតនៅកម្រិតមួយ ដែលរុក្ខជាតិអាចដុះលូតលាស់បានល្អបំផុត។
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បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

»

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដ�ើម្បីដឹងពីតម្រូវការកំបោរពិតប្រាកដ សម្រាប់ដីនីមួយៗ ដោយ

ផ្អែកល�ើវ ិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្តដីនោះ (ឧ. ការប្រើវ ិធីសាស្ត្រទប់ pH ដីមួយ ដូចជាវ ិធីសាស្ត្រ Mehlich—
សូមម�ើលផ្នែក 5.2.1)។ នៅក្នុងដីដែលមាន pHBC ទាប ការបាចកំបោរកសិកម្ម ‘កម្រិតជារួម’ (ឧ. 1
តោន/ហិកតា) អាចនាំឱ្យកម្រិត pH ដី ក�ើនឡ�ើងយ៉ាងខ្លាំង(“ប�ើបាចកំបោរហួសកម្រិត”) និងអាច
បង្កឱ្យបញ្ហា កង្វះមីក្រូសារធាតុចិញ្ចឹម ក�ើតមានឡ�ើង។
5.3.3

សមត្ថថភាពទប់់ផូូស្វ័័�រ

វិ ិបាកនានា

សន្ទទស្សសន៍៍សមត្ថថភាពទប់់ P (PBI) គឺឺជាការវាស់់វែែងសមត្ថថភាពចាប់់ទុុក P (សមត្ថថភាពទប់់ផូូស្វ័័�រ P) របស់់
ដីី។ ការចាប់់ទុុក P នេះ�ះ ប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ការបកស្រា�យអំំពីីកម្រិ�ិតឬបរិ ិមាណ P របស់់ដីី ដែ�លបានមកពីី
ចម្រោះ��ះសូូលុុយស្យុុ�ងដីី និិងបង្កកឱ្យយមានផលវិ ិបាកផ្សេ�េងៗ ដល់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជីី P។

កម្រិ�ិត P(តេ�ស្តត)ល្អអ របស់់ដីី គឺឺជាកម្រិ�ិត P ណា ដែ�លមានទំំនាក់់ទំំនងជិិតដិិត ជាមួួយនឹឹងបរិ ិមាណ P

ដែ�លបានស្រូ�ូបយកដោ�យដីីមួួយ (ប្រើ�ើ�វិ ិធីីសាស្ត្រ�រ Colwell 1963) កើ�ើនឡើ�ើង ទន្ទឹឹ�មគ្នាានឹឹងការកើ�ើនឡើ�ើង
នូូវសមត្ថថភាពចាប់់ទុុក P នៃ�ដីីមួួយនោះ�ះដែ�រ។ សន្ទទស្សសន៍៍ទប់់ផូូស្វ័័�រ (PBI) អាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�កែ�តម្រូ�ូវ

កម្រិ�ិតស្តតង់់ដាររបស់់ P (តេ�ស្តត) របស់់ដីី ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយដំំណើ�ើ រការនេះ�ះមានប្រ�សិិទ្ធធភាព (Moody 2007)។ PBI ក៏៏
មានទំំនាក់់ទំំនងជាវិ ិជ្ជជមានផងដែ�រ ជាមួួយនឹឹងបរិ ិមាណជីី P ដែ�លត្រូ�ូវបាចបន្ថែ�ែម ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នកម្រិ�ិត P
ក្នុុ�ងចម្រោះ��ះសូូលុុយស្យុុ�ងដីី (Burkitt et al. 2001)។

ក្រៅ��ពីីបំំណកស្រា�យជាក់់លាក់់នានារបស់់ PBI សន្ទទស្សសន៍៍នេះ�ះក៏៏មានប្រ�យោ�ជន៍៍ផងដែ�រ សម្រា�ប់់
ការកំំណត់់រក:
»

ដីដែលមានកម្រិតស្រូបយកផូស្វ័រ P ទាបបំផុត ជាទីដែល P ដី អាចបាត់បង់ដោយការហូរច្រោះ
ចូលក្នុងស្រទាប់ដី ដែលនេះ អាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់គុណភាពទឹកក្រោមដី (តារាងទី 14)

»

ដីដែលមានកម្រិតស្រូបយក P ខ្ពស់ ជាទីដែលបរ ិមាណ P ដីយ៉ាងច្រើន តម្រូវឱ្យបាច ដ�ើម្បីកែលម្អ
ដីនោះ ចេញពីកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម (តារាងទី 14)។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ដីីដែ�លមានសមត្ថថភាពទប់់ P ទាបបំំផុុត (ដូូចជាដីីខ្សាាច់់អាស៊ីី�ត) នឹឹងបង្កកហានិិភ័័យដល់់គុុណភាពទឹឹក

បើ�ើកាលណាបាចជីី P ច្រើ�ើ�នពេ�ក។ ប្រើ�ើ�ប្រ�ភេ�ទជីី P ដែ�លរលាយតិិច (ឧ. ថ្មមផូូស្វាាតសកម្មម) លើ�ើដីីបែ�បនេះ�ះ

ជាជាងប្រើ�ើ�ប្រ�ភេ�ទជីី P ដែ�លងាយរលាយក្នុុ�ងទឹឹក (ឧ. ពពួួកជីី superphosphate)។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជីី P សម្រា�ប់់ដីីដែ�លមានសមត្ថថភាពទប់់ P ខ្ពពស់់ និិងខ្ពពស់់ណាស់់ គឺឺអាស្រ័�័យលើ�ើ:
»

ការកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ផ្ទា ល់រវាងដីនិងជី ប្រសិនប�ើជី P ដែលងាយរលាយក្នុងទឹកត្រូវបាន

ប្រើប្រាស់។ វ ិធីសាស្ត្រនេះ អាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការបង្កប់ជីជាកញ្ច ប់ឬប្រមូលផ្តុំ ចូលទៅក្នុង
ដីក្បែរៗគ្រាប់ពូជដំណាំដែលបានដាំ ដែលធ្វើឱ្យឫសរុក្ខជាតិ ដែលទ�ើបនឹងដុះចេញមក អាចប៉ះ

ផ្ទា ល់ជាមួយជី។ ការបង្កប់ជីជាកញ្ច ប់ឬប្រមូលផ្តុំនេះ អាចកាត់បន្ថយឱកាសនៃការចាប់ទុកធាតុ P
របស់ដី ធ�ៀបនឹងការបាចព្រាចជី P ទៅល�ើដី

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)
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»

បាចជី P ដែលរលាយតិចឬយឺត (ឬជីថ្មកំបោរ) សម្រាប់ដីអាស៊ីត ជាជាងបាចជី P ដែលងាយ
រលាយក្នុងទឹក។

បាចជីី P បំំប៉៉ន ជាមួួយជីីសរីីរាង្គគទាំំងឡាយណា (ឧ. ការសំំណល់់រុុក្ខខជាតិិ) ដែ�លមានធាតុុ P គឺឺជា
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រគ្រ�ប់់គ្រ�ងដ៏៏សំំខាន់់មួួយ សម្រា�ប់់ដីីដែ�លមានទាំំងសមត្ថថភាពទប់់ P ទាបនិិងខ្ពពស់់។
សមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង

5.3.4

វិ ិបាកនានា

បើ�ើ ECEC ទាប (< 4 cmolc/kg)នោះ�ះមានន័័យថា ដីីមានសមត្ថថភាពរក្សាាទុុកកាចុុងទាប ដូូច្នេះ�ះ�បាចជីី

ដែ�លមានកាចុុងកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ ដូូចជា K+ ជាដើ�ើមទៅ�ក្នុុ�ងដីី គឺឺបង្កើ�ើ�នការបាត់់បង់់កាចុុងទាំំងនោះ�ះ តាមការ

ហូូរច្រោះ��ះ។ ធាតុុផ្សំំ�ដីីដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយ ECEC មានបន្ទុុ�កអគ្គីី�សនីីមិិនអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍(ដូូចជាសារធាតុុសរីីរាង្គគ Fe និិង

Al អុុកស៊ីី�អ៊ីី�ដ្រូ�ូកស៊ីី�ត) គឺឺអាស្រ័�័យលើ�ើ pH និិង វ៉ាាឡង់់អ៊ីី�យ៉ុុ�ង(EC) នៃ�សូូលុុយស្យុុ�ងដីីនោះ�ះ។ នៅ�ពេ�លដែ�ល
កម្រិ�ិត pH ឬ EC ថយចុះះ� នោះ�ះ ECEC ក៏៏ថយចុះះ�ដែ�រ។ អាស៊ីី�តកម្មមដីី នឹឹងកាត់់បន្ថថយកម្រិ�ិត ECEC នៅ�ក្នុុ�ងដីី
ទាំំងឡាយណា ដែ�លមានបន្ទុុ�កអគ្គីី�សនីីមិិនអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ ដែ�លកត្តាានេះ�ះ អាចបណ្តាា លឱ្យយមានការបាត់់បង់់
កាចុុងតាមធារទឹឹក ឬតាមការហូូរច្រោះ��ះចូូលក្នុុ�ងស្រ�ទាប់់ដីី។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

បង្កើន pH ដី ដោយការបាចកំបោរ ធ្វើឱ្យ ECEC ក�ើនឡ�ើង។ នេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយនៃការប្រើ
កំបោរ ទៅល�ើបន្ទុកអគ្គីសនីមិនអចិន្រ្តៃយ៍របស់ដី ដែលសកម្មភាពនេះ ជាញឹកញាប់មិនត្រូវបាន
គេ�ទទួួលស្គាាល់់ឡើ�ើយ។

»
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ិ
6 	វិបាកនានា
និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងបញ្ហា
ា ដីី
ផ្នែ�ែកនេះ�ះពិិពណ៌៌នាអំំពីីវិ ិបាកនានា ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងបញ្ហា
ា ដីីនៃ�ប្រ�ភេ�ទដីីនីីមួួយៗ និិងពិិភាក្សាាអំំពីីជម្រើ�ើ�ស
នានានៃ�គ្រ�ប់់គ្រ�ង ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហា
ា ដីីទាំំងនោះ�ះ។

6.1

បញ្ហា
ា នៃ�ភាពបន្សោះ��ះទឹឹក

6.1.1

ដីីជាំំទឹឹកម្តតងម្កាា ល ឬតាមរដូូវកាល (g–)

វិ ិបាកនានា
»

វាមិនអាចភ្ជួររាស់បាន មិនអាចដាំដុះបាន និងមិនអាចអនុវត្តន៍សកម្មភាពការងារអ្វីបាន
តាមពេលវេលាកំណត់។

»

ដេនីត្រាតកម្មអាសូត អាចក�ើតមានឡ�ើង នៅអំឡុងពេល ដែលកំពស់ទឹកក្រោមដី មានកម្រិតខ្ពស់
ហ�ើយកាកសំណល់ពីមុនរបស់អាសូត (N) អាចមានកម្រិតខ្សោយ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

ភាពបន្សោះទឹកនៃដីសិប្បនិម្មិត អាចត្រូវការចាំបាច់ សម្រាប់ផលិតកម្មដំណាំ ណា ដែលងាយ
ទទួលរងគ្រោះពីភាពស�ើមជោគជាំ។

»

នៅទីណាដែលការបន្សោះទឹកដីសិប្បនិម្មិតមិនអាចអនុវត្តបាន នោះការដាំដំណាំដោយល�ើកពូន
រងជាជួរ នឹងជួយកែលម្អសកម្មភាពបន្សោះទឹកដីនោះ។

»

ដ�ើម្បីធ្វើអប្បបរមាដេនីត្រាតកម្មអាសូត ត្រូវដាំដំណាំដោយល�ើកពូនរងជាជួរ ដ�ើម្បីកែលម្អភាព

បន្សោះទឹកនៃដី នៅក្នុងតំបន់ឫសរុក្ខជាតិដុះលូតលាស់ ហ�ើយត្រូវបាចបំបែកជីអាសូត (N) ដ�ើម្បី
កាត់បន្ថយបរ ិមាណនីត្រាតក្នុងដីក្នុងពេលវេលាណាមួយ។
ដីីជាំំទឹឹកយូូរ (g)
( )

6.1.2

វិ ិបាកនានា
»

ដំណាំដែលងាយទទួលរងគ្រោះពីភាពស�ើមជោគជាំ មិនអាចដុះលូតលាស់ ដោយគ្មានការបន្សោះ
ទឹកចេញពីដីនេះឡ�ើយ។

»

វាមិនអាចភ្ជួររាស់បាន មិនអាចដាំដុះបាន និងមិនអាចអនុវត្តន៍សកម្មភាពការងារអ្វីបាន
តាមពេលវេលាកំណត់ទេ។

»

ដេនីត្រាតកម្មអាសូតអាចក�ើតមានឡ�ើង ហ�ើយកាកសំណល់អាសូត (N) ពីមុនអាសូត (N)
អាចមានកម្រិ�ិតខ្សោ�ោយ។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)
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ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

ភាពបន្សោះទឹកនៃដីតាមបែបសិប្បនិម្មិត គឺចាំបាច់។ ករណីនេះអាចមិនអនុវត្តបានទេ ប�ើដីនោះ
ជាដីបាតអាងឬបាចខ្ទះ ដែលច្រកឬផ្លូវបង្ហូរទឹកចេញ មានកំណត់។ ចំពោះស្ថានភាពនេះ ការ

ដាំដំណាំដោយការល�ើកពូនរងជាជួរ នឹងជួយកែលម្អដល់ដំណ�ើ រការបន្សោះទឹករបស់ដី នៅក្នុង
តំបន់ឫសរុក្ខជាតិ។
»

ដ�ើម្បីធ្វើអប្បបរមាដេនីត្រាតកម្មអាសូតបាន ត្រូវដាំដំណាំដោយល�ើកពូនរងជាជួរ ដ�ើម្បីកែលម្អ

សកម្មភាពការងារបន្សោះទឹករបស់ដី នៅក្នុងតំបន់ឫសរុក្ខជាតិ ហ�ើយត្រូវបាចបំបែកជីអាសូត (N)
ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយបរ ិមាណនីត្រាតក្នុងដី។

6.2

pH ដីី និិងបញ្ហា
ា ដីីអាស៊ីី�ត

6.2.1

ការពុុលធាតុុអាលុុយមីីញ៉ូូ� ម (a,
( a–)

វិ ិបាកនានា
»

រុក្ខជាតិដែលងាយទទួលរងគ្រោះ ដោយជាតិពុលអាលុយមីញូ ៉ម (Al) នឹងមានផលប៉ះពាល់
ល�ើកលែងតែមានការបាចកំបោរ។

»

ការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងដី ដែលជ្រៅជាងជម្រៅកំបោរដែលបានបង្កប់ នឹងត្រូវបានហាមឃាត់។

»

វត្តមានធាតុ Al កាត់បន្ថយការស្រូបយកធាតុកាល់ស្យូ ម (Ca) និងម៉ាញេស្យូ ម (Mg) ហ�ើយអាចបង្ក
ឱ្យមានកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងនេះ។

»

ការពុលម៉ង់កាណែស (Mn) អាចក�ើតមានឡ�ើងល�ើដីប្រទេសនេះមួយចំនួន។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

ការបង្កប់កំបោរឱ្យជ្រៅ នៅអំឡុងពេលបាចកំបោរល�ើកដំបូង ត្រូវបានណែនាំ ប�ើតំបន់នោះ

ទទួលរងនូវការរាំងស្ងួតរយៈពេលខ្លី ហ�ើយអាចបង្កទិន្នផលដំណាំធ្លា ក់ចុះខ្លាំង។ ពីរបីឆ្នាំក្រោយ

មក ប្រសិទ្ធភាពនៃការបាចកំបោរ នឹងអាចជ្រាបចុះជ្រៅទៅក្នុងស្រទាប់ដីក្រោមៗនៃដីប្រូហ្វីល
ហ�ើយឆ្នាំបន្តបន្ទា ប់មក ការបាចកំបោរ អាចមិនចាំចាច់បង្កប់ចូលជ្រៅទៅក្នុងដីឡ�ើយ។
»

ការបាចកំបោរកសិកម្មអាចកាត់បន្ថយបរ ិមាណ Mg ដែលអាចស្រូបយកបាន ដោយសារតែវា

និងសារធាតុ Al ចាប់គ្នា ធ្វើឱ្យដីឡ�ើងក្តាំង។ ប�ើបរ ិមាណ Mg ដី ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានកម្រិត
តិចតួច នោះចូរប្រើថ្មកំបោរដូឡូមីត (dolomitic limestone) ដ�ើម្បីកែលម្អកម្រិត pH ដី។
ដីីកំំបោ�រ (b)
( )

6.2.2

វិ ិបាកនានា
»

កង្វះមីក្រូសារធាតុចិញ្ចឹមមានកម្រិតខ្ពស់ ជាពិសេសទង់ដែង ស័ង្កសី ដែក និង ម៉ងកាណែស។

»

វត្តមានកាបូណាតនៅក្នុងដី ជម្រុញឱ្យមានការហ�ើរភាយឧស្ម័នអាម៉ូញាក់។

»

ប�ើសិនជាដី ករក�ើតឡ�ើងពីសារធាតុ serpentine, ថ្មchlorite schist ឬថ្ម ultrabasic rock នោះជា

ធម្មមតា បរិ ិមាណ Mg របស់់ដីីនោះ�ះ គឺឺលើ�ើសមរិ ិមាណ Ca និិងធ្វើ�ើ�ឱ្យយ Ca:Mg មិិនស្មើ�ើ�គ្នាា ដែ�លជាហេ�តុុ
បណ្តាា លឱ្យយរចនាសម្ព័័�ន្ធធដីីមិិនសូូវល្អអ។
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ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

ជ�ៀសវាងការបាចជីថ្មផូស្វាត និងជី P ដែលមិនរលាយឬរលាយតិចក្នុងទឹក។

»

បាញ់ជីទឹក (foliar applications) គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត ដ�ើម្បីកែលម្អបញ្ហា កង្វះ
មីក្រូសារធាតុចិញ្ចឹម។

»

ការបាច Gypsum អាចជាតម្រូវការ ប្រសិនប�ើរចនាសម្ព័ន្ធដីនោះ មិនសូវល្អ។

»

ការបាចជីដែលមានអាស៊ីតកម្មខ្ពស់ ដូចជាធាតុស្ពាន់ធ័រ ឬជីអាម៉ូញូ ៉មស៊ុលហ្វាត ត្រូវបានណែនាំ។

»

ធ្វើអប្បបរមាបំភាយកម្មឧស្ម័នអាម៉ូញាក់ ដោយការបង្កប់ជីអាម៉ូញូ ៉ម ឬជីអ៊ុយរ៉េចូលទៅក្នុង
ស្រទាប់ដីភ្ជួររាស់ និងតាមការពន្លិចទឹកដី បន្ទា ប់ពីបានបាចជីរួច។

6.3

បញ្ហា
ា កាចុុង

6.3.1

ការចាប់់រក្សាាទុុកសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មដីីទាប (e)
( )

វិ ិបាកនានា
»

មិនអាចទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ធាតុប៉ូតាស្យូម (K), Ca និង Mg ពីបញ្ជ្រា បតាមទិសឈរឡ�ើយ

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

បាចបំបែកជី N, K, Ca និងជី Mg

»

ជ�ៀសវាងការបាចកំបោរហួសកម្រិត ដោយត្រូវធ្វើតេស្តដីស្តីពីតម្រូវការកំបោរជាមុន(សូមម�ើល
ផ្នែក 5.2.1 ខាងល�ើ)។

»

ធ្វើវ ិភាគដីឬជាលិកាដំណាំជាញឹកញាប់ ដ�ើម្បីតាមដានពិនិត្យម�ើលពីបញ្ហា សារធាតុចិញ្ចឹម។

»

តាមដានពិនិត្យម�ើលការប្រើប្រាស់ជីដែលរលាយយឺតៗ។

6.3.2

វិ ិបាកនានា
»

ដីីអំំបិិល (s,
( s–)

ផលិតភាពដំណាំត្រូវបានកាត់បន្ថយ ដោយសារតែឥទ្ធិពលអូស្មូទិកនៃអំបិលរលាយ ទៅល�ើការ
ដុះលូតលាស់របស់ដំណាំ ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

តម្រូវឱ្យភាពបន្សោះទឹករបស់ដី និងគ្រប់គ្រងជាពិសេស សម្រាប់ដំណាំដែលងាយទទួលរងគ្រោះ
នឹងជាតិអំបិល។

»

ដាំប្រភេទដំណាំនិងពូជដំណាំ ណា ដែលធន់នឹងដីអំបិល។

6.3.3

វិ ិបាកនានា

ដីី Sodic (n, n–)

»

ដីមានភាពសសុះ និងបែកជាភាគល្អិតៗ

»

ភាពជ្រាបទឹកចូលក្នុងដីខ្សោយ និងភាពមានខ្យល់របស់ដីតិច

»

ប�ើកម្រិតសូដ្យូ ម (Na) មានកម្រិតខ្ពស់ នៅក្នុងស្រទាប់ដីភ្ជួររាស់ នោះកំណ�ើននៃការក�ើតមានដី
ក្រៀមក្តាំងនៅល�ើផ្ទៃដី ក៏នឹងក�ើតមានឡ�ើងដែរ។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)
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ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

ប្រសិនប�ើស្រទាប់ដីក្រៀមក្តាំងនេះ គឺជាបញ្ហា របស់ដី នោះត្រូវរក្សាសំណ�ើ មនៅដីស្រទាប់ល�ើ

អំឡុងពេលគ្រាប់ពូជដំណាំធ្វើដំណុះគ្រាប់ និង កូនសំណាបរបស់ដំណាំ ចាប់ផ្តើមដុះលូតចេញពី

ដី ដ�ើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបន្ទន់និងកែលម្អដីនោះ
»

ដាំគ្រាប់ពូជរុក្ខជាតិនៅតាមចង្អូរ ឬនៅតាមគែមៗនៃរង ដ�ើម្បីបញ្ចៀសការប៉ះពាល់រវាងដំណាំនិង
ជាតិអំបិល ដែលក�ើតមានឡ�ើងនៅល�ើខ្នងរង

»

ប�ើបន្សោះជាតិ Na តាមទិសឈរ មិនអាចអនុវត្តបានទេ ចូរដាំដំណាំ ណាដែលធន់នឹងធាតុ Na។

»

ដ�ើម្បីធ្វើអប្បបរមាល�ើការវ ិនិយោគដ�ើមទុនចំពោះដីនេះ ចូរបំបែក gypsum បន្តិចម្តងៗ តាម

បរ ិមាណ gypsum ដែលត្រូវបាច ទៅតាមឆ្នាំនីមួយៗ និងដាំដំណាំ ណាដែលធន់នឹងធាតុ Na នៅឆ្នាំ
ដំបូង ហ�ើយបន្ទា ប់មកប្តូរទៅដាំដំណាំ ណា ដែលមិនសូវធន់នឹងធាតុ Na វ ិញ។
លក្ខខណៈៈសម្គាាល់់ដីីយើ�ើរីីក (geric)
(
)

6.3.4

វិ ិបាកនានា
»

ដីដែលមានបន្ទុកអគ្គីសនីនៅផ្ទៃល�ើភាគល្អិតដីតិចតួច និងមានសមត្ថភាពចាប់រក្សាទុកកាចុងធាតុ
ចិញ្ចឹមបានតិចតួចណាស់ (ឧ. Ca និង K)

»

ចំពោះដីដែលធ្វើកំណ�ើតកម្ម (weathered soils) ខ្លាំងឬខ្ពស់ នោះបន្ទុកអគ្គីសនីនៅផ្ទៃល�ើភាគល្អិត
ដីរបស់វាអាចវ ិជ្ជមាន ដែលបង្ហា ញថា វាមានសមត្ថភាពចាប់រក្សាទុកអាញ៉ុង ដូចជានីត្រាតនិង
ស៊ុលហ្វាត ប៉ុន្តែមិនមែនចាប់រក្សាទុកកាចុងទេ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

ការគ្រប់គ្រងជី ចាំបាច់ត្រូវបាចសារធាតុចិញ្ចឹមជាញឹកញាប់ និងក្នុងកម្រិតតិចតួច ដោយយោង
តាមតម្រូវការរបស់ដំណាំ ។

»

ការបាចកំបោរនៅដីស្រទាប់ល�ើ ដ�ើម្បីឱ្យបាន pHwater 5.5 នឹងបង្កើនសមត្ថភាពដីនោះ ក្នុងការចាប់

រក្សាទុកកាចុង តាមរយៈការបង្កើននូវបន្ទុកអគ្គីសនីអវ ិជ្ជមានសុទ្ធ [សមត្ថភាពដោះដូរកាចុង (CEC)]
របស់វា។
»

បាចបន្ថែមសារធាតុសរ ីរាង្គ ដូចជាជីស្រស់ជាដ�ើម ដ�ើម្បីបង្កើន CEC។
ប៉ូូ�តាស្យូូ�ម (K)
( ) បម្រុ�ុងទាប (k)
( )

6.3.5

វិ ិបាកនានា
»

ជី K អាចតម្រូវឱ្យប្រើជាញឹកញាប់។

»

មានអតុល្យភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះធាតុ K–Mg–Ca។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

កម្រិតជី K ដែលត្រូវបាច អាចមានកម្រិតទាប នៅប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងនៃដំណាំ ដែលដាំនៅល�ើដីដែល
ទ�ើបបានរានថ្មីៗនេះ ប៉ុន្តែកម្រិតជីនេះ នឹងក�ើនឡ�ើងនៅឆ្នាំបន្តបន្ទា ប់ ហ�ើយខ្ពស់ជាងឬច្រើនជាង
ដី ដែលមិនមានបញ្ហា k នេះ

»
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តាមដានត្រួតពិនិត្យម�ើលកម្រិត K របស់ដី ជារ�ឿយៗ

បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

6.4 បញ្ហា
ា បំំណែ�កដីីឥដ្ឋឋ
6.4.1 សមត្ថថភាពចាប់់ទុុកផូូស្វ័័�រខ្ពពស់់ (i)
()

វិ ិបាកនានា
»

ផូស្វ័រ (P) ដែលបានបាច ត្រូវ ‘បានចាប់ទុក’ ដោយដី ដែលមិនអាចឱ្យរុក្ខជាតិស្រូបយកបាន

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

ប�ើមានថវ ិកា បាចនិងភ្ជួរបង្កប់ជី P ដែលរលាយតិច ដូចជាថ្មផូស្វាត នោះវានឹងផ្តល់នូវ

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ រយៈៈពេ�លច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ� ចេ�ញពីីកាកសំំណល់់ជីីនោះ�ះ ហើ�ើយនឹឹងអាចសន្សំំ�ប្រា�ក់់បាន

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លវែែង បើ�ើតម្លៃ�ៃជីី P កើ�ើនឡើ�ើងជារាល់់ឆ្នាំំ� ដោ�យសារតែ�អតិិផរណា។ នៅ�ឆ្នាំំ�បន្តតបន្ទាាប់់
ទៀ�ៀត គឺឺត្រូ�ូវការតែ�ការបាចជីី P ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតសម្រា�ប់់ការថែ�ទាំំដំំណាំំជាប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។ កម្រិ�ិត
បាចដំំបូូង គឺឺចន្លោះ�ះ �ពីី 5 ដល់់ 10 kg P/ha សម្រា�ប់់រាល់់ដីីឥដ្ឋឋ 1%។
»

ការបាចជី P នៅក្នុងប្រព័ន្ធដាំដុះដំណាំ ដែលប្រើធាតុចូលកម្រិតអប្បបរមា គួរផ្តោតទៅល�ើការបាច
ជី P ដែលងាយរលាយក្នុងទឹក ក្នុងកម្រិតអប្បបរមា ដោយបាចបង្កប់ជាកញ្ច ប់ និងដាំដំណាំ ណា
ដែលត្រូវការ P-ទាប។

»

ការបាចបង្កប់ជី P ជាកញ្ច ប់ ជួយកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ដោយផ្ទា ល់ រវាងដីនិងជី ដែលវ ិធិសាស្ត្រ

នេះ នឹងជួយកាត់បន្ថយការបាត់បង់ធាតុចិញ្ចឹម P រលាយ(ដែលអាចស្រូបយកបាន ដោយរុក្ខជាតិ)
ពីីការចាប់់ទុុកធាតុុ P ដោ�យដីី។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ការបាចបង្កកប់់ជីីនេះ�ះ នឹឹងជួួយដល់់ការប្រ�មូូលផ្តុំំ��ឫសរុុក្ខខជាតិិ

នៅ�ជុំំ�វិ ិញតំំបន់់ដាក់់ជីី ហើ�ើយវានឹឹងអាចកាត់់បន្ថថយការរីីកសាយភាយ ចំំនួួនឫសរុុក្ខខជាតិិនិិងទិិន្ននផល
ដំំណាំំ នៅ�តំំបន់់ណា ដែ�លមានភាពគ្រោះ��ះរាំំងស្ងួួ�តរយៈៈពេ�លខ្លីី�ផងដែ�រ។ ដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសវាងបញ្ហា
ា នេះ�ះ
ចូូរប្រើ�ើ�វិ ិធីីសាស្ត្រ�ររួួមផ្សំំ�គ្នាាក្នុុ�ងការបាចជីីនេះ�ះ គឺឺប្រើ�ើ�វិ ិធីីសាស្ត្រ�របាចព្រា�ចជីី រួួមផ្សំំ�នឹឹងការបាចជីីបង្កកប់់
នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ជួួយជម្រុ�ុញឱ្យយឫសរុុក្ខខជាតិិ ដុះះ�លូូតលាស់់សាយភាយបានច្រើ�ើ�ន និិងមានឯកសណ្ឋា
ា ន
ភាពថែ�មទៀ�ៀតផង។
»

ត្រូវធ្វើតេស្តកម្រិត P ដី តាមពេលវេលាកំណត់។ កាត់បន្ថយបរ ិមាណជី P ដែលបាច ទៅតាម
ពេលវេលាបាចនីមួយៗ យោងទៅតាមសមត្ថភាពចាប់បង្ខាំងទុកធាតុ P របស់ដី។

6.4.2

សមត្ថថភាពចាប់់ទុុកធាតុុផូូស្វ័័�រទាបខ្លាំំ �ង (i
( –)

វិ ិបាកនានា
»

ការប្រើជី P ដែលងាយរលាយក្នុងទឹក នឹងធ្វើឱ្យធាតុ P ជ្រាបចូលទៅក្នុងស្រទាប់ដីក្រោមៗ ដែល
អាចបង្កឱ្យមានការបំពុលទឹកក្រោមដី ឬទឹកស្ទឹង ទន្លេ អូរ បឹងបួរ។ល។ និង។ល។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

ប្រើទម្រង់ជី P ដែលរលាយតិចឬយឺត (ថ្មផូស្វាត) ដ�ើម្បីការពារកំហាប់ខ្ពស់នៃសូលុយស្យុង P ក្នុង
ដី។

»

ដាំដំណាំដែលត្រូវការ P កម្រិតទាប។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)
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6.4.3 លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ� Vertic (v))

វិ ិបាកនានា
»

ដីស្រទាប់ល�ើដែលមានវាយភាពជាដីឥដ្ឋ មានលក្ខណៈរួញនិងហ�ើមប៉ោង

»

ការភ្ជួររាស់មានភាពពិបាកនៅពេលដីនោះស្ងួតពេក ឬស�ើមពេក

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»
»

ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងភាពហាប់ណែនរបស់ដី ត្រូវប្រាកដថាសំណ�ើ មដីនោះ ស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតផ្លាស្ទីក
ដីីបន្តិិ�ចបន្តួួ�ច កំំឡុុងពេ�លធ្វើ�ើ�ការដាំំដុះះ�

ដ�ើម្បីឱ្យដីអាចកែប្រែដោយខ្លួនឯងបានពីភាពហាប់ណែននេះ ត្រូវធ្វើឱ្យដីនោះទទួលបាននូវវដ្ត
សើ�ើមជោ�គជាំំនិិងស្ងួ�តជាច្រើ�ើ�
ួ
នសារ

បរិ ិមាណកាបូូនសរីីរាង្គគទាប (om
(
កម្រិ�ិត = 1))

6.4.4

វិ ិបាកនានា
»

សូមម�ើលផ្នែក 2.12 ខាងល�ើ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

គ្របដី (mulching) និងភ្ជួរបង្កប់ជីស្រស់ ដូចជាពពួកដំណាំសណ្តែ ក ឬស្មៅចំណីសត្វ ចូលទៅក្នុង
ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ

»

រក្សាទុកកាកសំណល់ដំណាំទាំងអស់ ធ្វើជាគម្របល�ើផ្ទៃដីស្រែឬចំការណា ដែលបានដាំដំណាំនោះ

»

មិនត្រូវដុតកាកសំណល់ដំណាំឡ�ើយ

»

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកសិកម្ម ដោយភ្ជួររាស់ជាអប្បបរមាឬគ្មានការភ្ជួររាស់ ជាមួយគ្នានឹងការប្រើប្រាស់
ប្រ�ព័័ន្ធធដំំណាំំឆ្លាាស់់ជាជួួរ ឬ ប្រ�ព័័ន្ធធដំំណាំំឆ្លាាស់់ alley

»

បាចសារធាតុសរ ីរាង្គនានា មានដូចជា លាមកសត្វ កាកសំណល់កំប៉ុស្តិ ភក់លូទឹកស្អុយ និង
កាកសំំណល់់សរីីរាង្គគឧស្សាាហកម្មម ដែ�លអាចមាននៅ�មូូលដ្ឋាាន

6.5

បញ្ហា
ា សណ្ឋា
ា នដីី

6.5.1

គ្រួ�ួស(គ្រួ�ួសច្រើ�ើ�ន)

វិ ិបាកនានា
»

គ្រួសបង្កឱ្យមានបញ្ហា ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការភ្ជួររាស់ និងរ ឹតត្បិតដល់ការដាំដុះដំណាំ មួយចំនួន

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

7

តារាងទី 29 បង្ហា ញពីការគ្រប់គ្រងនានា សម្រាប់ដីគ្រួសផ្សេងៗគ្នា

បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

ការពិិពណ៌៌នាអំំពីីកម្រិ�ិតគ្រួ�ួស និិងវិ ិបាកនានារបស់់វា សម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

តារាងទីី 29
កម្រិ�ិត

ការពិពណ៌នា

គ្រួ�ួសច្រើ�ើ�ន

»

ការគ្រប់គ្រង

ដីស្រទាប់ល�ើមានគ្រួសក្នុងបរ ិមាណច្រើនល្មម

គួរសម ដែលធ្វើឱ្យមានបញ្ហា ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការភ្ជួររាស់។
»

ប្រភេទដំណាំដែលអាចដាំដុះល�ើដីនេះបាន គឺ

មានកម្រិត។ ភាពប្រាកដប្រជានៃការដាំដុះនិង

បន្ថែមកាកសំណល់សរ ីរាង្គ

ដ�ើម្បីបង្កើនបរ ិមាណសាច់ដី

និងកែប្រែស្ថានភាពសារធាតុ

សរ ីរាង្គរបស់ដី។

ការបង្កប់ជីត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ កូនរុក្ខជាតិ ជា
ញឹកញាប់ត្រូវបានកប់ នៅអំឡុងពេលភ្ជួររាស់

គ្រួ�ួស

»

បរ ិមាណទឹកសម្រាប់រក
ុ ្ខជាតិ ត្រូវបានកាត់បន្ថយ

»

ដីស្រទាប់ល�ើមានគ្រួសច្រើនណាស់ ហ�ើយជា

ច្រើ�ើ�នណាស់់

ញឹកញាប់ ការភ្ជួររាស់មិនអាចអនុវត្តបានឡ�ើយ
»

ដីីថ្មម

»

សមស្រប (ឧ. បុកដាំ)។

ដំណាំដែលសមស្រប គឺ

ដំណាំម្នាស់។

ដីហាប់ណែនខ្លាំងណាស់។ ការភ្ជួររាស់មិនអាច

មិនត្រូវប្រើប្រាស់វាទេ។ មិន

បរ ិមាណទឹកសម្រាប់រក
ុ ្ខជាតិ ត្រូវបានកាត់បន្ថយ។

ទេ។

ប្រព្រឹត្តទៅបានឡ�ើយ។
»

6.5.2

បរ ិមាណទឹកសម្រាប់រក
ុ ្ខជាតិ ត្រូវបានកាត់បន្ថយ។

ប្រើបច្ចេកទេសដាំដុះ

សមស្របសម្រាប់ការដាំដុះ

ភាពគ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះ(er)
ច្រោះ��ះ( )

វិ ិបាកនានា
»

ការហូរច្រោះដី បណ្តា លឱ្យបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹមរុក្ខជាតិនិងសារធាតុសរ ីរាង្គ ហ�ើយអាចឈាន
ដល់មានបញ្ហា រចនាសម្ព័ន្ធដី។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

ការគ្រប់គ្រងការហូរច្រោះដី ដែលសមស្របទាក់ទងនឹង: ការថែរក្សាគម្របដី ការកាត់បន្ថយ

ចរាចរណ៍គ្រឿងចក្រ ការកាត់បន្ថយការភ្ជួររាស់ ការប្រើថ្នា លឬរងដំណាំអចិន្រ្តៃយ៍ ប្រើប្រាស់វ ិធី

សាស្រ្តអភិរក្សដី មានដូចជាការដាំដុះដំណាំ កាត់កែងនឹងទិសជម្រាលដី និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

ដាំដុះដំណាំឆ្លាស់នានា មានជាអាទិ៍ ការដាំដំណាំឆ្លាស់ដែលយកដ�ើមឈ�ើជារបង និងការដាំដំណាំ
ឆ្លាស់ Alley ជាដ�ើម។

6.6

បញ្ហា
ា រចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី

6.6.1

ដីីកករឹ ឹង (hs)
( )

វិ ិបាកនានា
»

ដីកករ ឹងនៅស្រទាប់ល�ើ ធ្វើឱ្យកម្រិតនៃភាពជ្រាបទឹកចូលក្នុងស្រទាប់ដីទាប។

»

ដំណុះគ្រាប់និងការដុះលូតលាស់រក
ុ ្ខជាតិមិនល្អ ពាក់ព័ន្ធនឹងដីកករ ឹង។

»

ដីកករ ឹងបង្កជាឧបសគ្គដល់ការលូតលាស់ឫសរុក្ខជាតិ។

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)
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ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

គ្របដីដោយកាកសំណល់សរ ីរាង្គ ដ�ើម្បីរក្សាសំណ�ើ មដីស្រទាប់ល�ើ។

»

កម្រិតការភ្ជួររាស់និងការធ្វើចរាចរណ៍គ្រឿងចក្រ។

»

កុំធ្វើការភ្ជួររាស់និងចរាចរណ៍គ្រឿងចក្រ នៅពេលដីស�ើមជាងកម្រិតផ្លាស់ស្ទីកដី។
ស្រ�ទាប់់ដីីហាប់់ណែ�ន (comp)
(
)

6.6.2

វិ ិបាកនានា
»

ស្រទាប់ដីហាប់ណែន រ ឹតត្បិតដល់ការដុះលូតលាស់ និងទប់ស្កាត់ការចាក់ចូលជ្រៅរបស់ឫស
រុុក្ខខជាតិិផងដែ�រ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
»

ដ�ើម្បីកំចាត់ស្រទាប់ហាប់ណែនដីនេះ ត្រូវភ្ជួររាស់ដី នៅពេលដីនោះស្ងួតជាងកម្រិតផ្លាស់ស្ទីកដី
របស់់វា។

»

ដាំដំណាំដែលមានឫសកែវ ដ�ើម្បីអាចជ្រៀតចូលក្នុងស្រទាប់ដីហាប់ណែននោះ។

»

ថែរក្សាដីឱ្យមានសំណ�ើ ម តាមរយៈការធ្វើ Mulching ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការពន្យឺតពេលនៃការដុះ
លូូតលាស់់ឫសរុុក្ខខជាតិិ ដោ�យស្រ�ទាប់់ដីីហាប់់ណែ�ននោះ�ះ។

7

បង្គុំឯឯ��កសារស្តីពព�ីបបញ្ហាដដី  និងងការគ្រប�់គគ្រង�ដី  (SCAMP)

7 	ភាពសមស្រ�បរបស់់ដីី
សម្រា�ប់់ដំំណាំំនីីមួួយៗ
7.1

សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�ើ�ម

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP) កំំណត់់រកបញ្ហា
ា ទូូទៅ�របស់់ដីី (ឧ. ភាពបន្សោះ��ះទឹឹក
ភាពជ្រា�បទឹឹក ភាពអាស៊ីី�ត និិងដីីកករឹ ឹង) ចំំពោះ�ះផលិិតភាពដំំណាំំ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទោះ�ះជាយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ
ក៏៏ដំំណាំំនីីមួួយៗមានភាពធន់់ទ្រាំ�ំរបស់់វាខុុសៗគ្នាា ទៅ�នឹឹងបញ្ហា
ា ដីីទាំំងនោះ�ះផងដែ�រ។ នៅ�ពេ�លដែ�ល
លក្ខខណៈៈដីីមួួយ ឬបញ្ហា
ា ដីីមួួយ អាចជាបញ្ហា
ា ចម្បបងមួួយ ចំំពោះ�ះផលិិតភាពនៃ�ដំំណាំំមួួយនោះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ�
លក្ខខណៈៈឬបញ្ហា
ា ដីីមួួយនេះ�ះ អាចជាបញ្ហា
ា បន្ទាាប់់បន្សំំ� សម្រា�ប់់ដំំណាំំមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

គោ�លការណ៍៍នៃ�អង្គគការស្បៀ�ៀ�ងអាហារនិិងកសិិកម្មមនៃ�អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ (FAO 1976) សម្រា�ប់់

ការវាយតម្លៃ�ៃដីី បានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ចំំនួួនប្រាំ�ំ ដើ�ើម្បីី�បែ�ងចែ�កចំំណាត់់ថ្នាាក់់នៃ�ភាពសមស្រ�បនៃ�

ដីីមួួយ ឬសណ្ឋា
ា នដីីមួួយ សម្រា�ប់់ការដាំំដុះះ�ដំំណាំំមួួយ។ នៅ�ពេ�លដែ�លលំំដាប់់ថ្នាាក់់ភាពសមស្រ�បនេះ�ះ

ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង សម្រា�ប់់ដីីឬសណ្ឋា
ា នដីីមួួយ ចំំពោះ�ះការដាំំដុះះ�ដំំណាំំមួួយបានហើ�ើយ នោះ�ះតារាងឬ

ផែ�នទីីដីីសមស្រ�បនានា (បើ�ើទិិន្ននន័័យដីីឬសណ្ឋា
ា នដីី មានសម្រា�ប់់ជាឯកសារយោ�ង) អាចត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�ត

ឡើ�ើងបាន។ ដើ�ើម្បីី�ជួួយសម្រ�បសម្រួ�ួលដល់់ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ឯកសារ SCAMP សម្រា�ប់់ការអនុុវត្តតការងារនេះ�ះ
សណ្ឋា
ា នដីី និិងបញ្ហា
ា ដីីនីីមួួយៗ ត្រូ�ូវបានកម្រិ�ិតពិិន្ទុុ�វា ដោ�យយោ�ងទៅ�តាមប្រ�សិិទ្ធធភាពរបស់់វា ទៅ�លើ�ើ
ចីីរភាពផលិិតកម្មមដំំណាំំ តំំបន់់ខ្ពពង់់រាបសំំខាន់់ៗមួួយចំំនួួន។

7.2 វិ ិធីីសាស្រ្ត�ត
ចំំពោះ�ះដំំណាំំតំំបន់់ខ្ពពង់់រាបនីីមួួយៗ (ដែ�លបានជ្រើ�ើ�សរើើ �សនោះ�ះ) SCAMP បានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់លំំដាប់់ថ្នាាក់់ចំំនួួន
បួួនក្នុុ�ងចំំណោ�មលំំដាប់់ថ្នាាក់់ចំំនួួនប្រាំ�ំ នៃ�គោ�លការណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃភាពសមស្រ�បនៃ�ដីីរបស់់ FAO (1976)
សម្រា�ប់់វាយតម្លៃ�ៃលក្ខខណៈៈដីី និិងបញ្ហា
ា ដីីនីីមួួយៗនោះ�ះ។ តារាងទីី 30 ពិិពណ៌៌នាអំំពីីលក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័
នានា ដែ�លបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�បែ�ងចែ�កលំំដាប់់ថ្នាាក់់ភាពសមស្រ�បទាំំងនេះ�ះ។

តារាងទីី 30 	
ភាពសមស្រ�បនៃ�ដីី ត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កលំំដាប់់ថ្នាាក់់វា ដោ�យយោ�ងតាមសក្តាានុុពលសម្រា�ប់់
ចីីរភាពផលិិតកម្មម។

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់

លក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័

ការពិិពណ៌៌នា

1

សមស្រ�បខ្លាំំ �ង

ដីីនេះ�ះសមស្រ�បសម្រា�ប់់ចីីរភាពផលិិតកម្មមដំំណាំំ ដោ�យមិិនមានការ

សមស្រ�បមធ្យយម

ដីីនេះ�ះសមស្រ�បសម្រា�ប់់ចីីរភាពផលិិតកម្មមដំំណាំំ ដោ�យត្រូ�ូវមានការ

ភាពសមស្រ�ប

2

កែ�លម្អអដីី

កែ�លម្អអដីីបន្តិិ�ចបន្តួួ�ច (ឧ. ការដាក់់កំំបោ�រ ការលើ�ើកពូូនរង ដើ�ើម្បីី�កែ�លម្អអ
បន្សោះ��ះទឹឹកភាពដីី នៅ�កម្រិ�ិតថ្នាាក់់មូូលដ្ឋាាន)

3

4

សមស្រ�បតិិចតួួច

ដីីនេះ�ះមានសមស្រ�បសម្រា�ប់់ចីីរភាពផលិិតកម្មមដំំណាំំ ដោ�យមានការ

មិិនសមស្រ�បនាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន

ដីីនេះ�ះមិិនសមស្រ�បសម្រា�ប់់ចីីរភាពផលិិតកម្មមដំំណាំំទេ�

កែ�លម្អអដីីមួួយចំំនួួនធំំ (ឧ. ការងារបន្សោះ��ះទឹឹកក្នុុ�ងដីីក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ)

ប្រភពឯកសារ: FAO (1976)

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)

7

ទោះ�ះជាចំំណាត់់ថ្នាាក់់ភាពសមស្រ�បដីី ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតចំំពោះ�ះលក្ខខណៈៈដីី និិងបញ្ហា
ា ដីីនីីមួួយៗក៏៏ដោ�យ

ក៏៏ភាពសមស្រ�បដីីជារួួម (ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ 1–4) នៃ�ប្រ�ភេ�ទដីីមួួយសម្រា�ប់់ការដាំំដុះះ�ដំំណាំំមួួយ ត្រូ�ូវបាន

បង្ហាាញថា ជាចំំណាត់់ថ្នាាក់់ភាពសមស្រ�បដីី ដ៏៏មានកម្រិ�ិតបំំផុុតសម្រា�ប់់លក្ខខណៈៈដីីឬបញ្ហា
ា ដីីនោះ�ះ (ពិិន្ទុុ�
ខ្ពពស់់បំំផុុតត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ទូូទាំំងលក្ខខណៈៈដីី និិងបញ្ហា
ា ដីីទាំំងនោះ�ះ)។ ឧទាហរណ៍៍បើ�ើដីីមួួយ ត្រូ�ូវបានឱ្យយ
កម្រិ�ិត ‘4’ (មានន័័យថា បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះមិិនសមស្រ�បទេ�) ហើ�ើយលក្ខខណៈៈដីី និិងបញ្ហា
ា ដីីដទៃ�ៗទៀ�ៀត ត្រូ�ូវ
បានគេ�វាយតម្លៃ�ៃថាសមស្រ�ប ដូូច្នេះ�ះ� បន្ទាាប់់មកភាពសមស្រ�បសរុុបឬជារួួមនៃ�ដីីនោះ�ះ ត្រូ�ូវបានគេ�ឱ្យយ

លំំដាប់់ថ្នាាក់់ឬកម្រិ�ិត '4'។ ការវាយតម្លៃ�ៃនេះ�ះមិិនមែ�នអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍ទេ� ពីីព្រោះ��ះគេ�អាចវាយតម្លៃ�ៃវាឡើ�ើងវិ ិញ បើ�ើ

យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រកែ�លម្អអដីី ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់នានាទាក់់ទងនឹឹងភាពមានដែ�ន
កំំណត់់បំំផុុតនៃ�ចីីរភាពផលិិតកម្មមនេះ�ះ។

7.3 ភាពសមស្រ�បដីីសម្រា�ប់់ដំំណាំំជាក់់លាក់់
បញ្ហា
ា ដីីមួួយចំំនួួន ដែ�លបានរកឃើ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងឯកសារ SCAMP មានផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ផលិិតភាពដំំណាំំ
ដោ�យមិិនគិិតពីីការលូូតលាស់់ដំំណាំំផង។ បញ្ហា
ា ដីីទាំំងនេះ�ះរួួមមាន:
»

សមត្ថភាពដោះដូរកាចុងទាប (e)

»

កម្រិតចាប់ទុកផូស័រ្វ (P) ខ្ពស់ (i)

»

កម្រិតចាប់ទុកផូស័រ្វ (P) ទាបបំផុត (i–)

»

កង្វះប៉ូតាស្យូម (k)

»

បរ ិមាណកាបូនសរ ីរាង្គទាប (om កម្រិត 1)

»

លក្ខណៈដីកករ ឹង (hs)

»

ស្រទាប់ហាប់ណែនដី(comp)

»

គ្រួស (គ្រួសច្រើន)។

ទោះ�ះយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ ក៏៏ផលប៉ះះ�ពាល់់មួួយចំំនួួនដ៏៏ទៃ�ៗទៀ�ៀត របស់់លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ដីីនិិងបញ្ហា
ា ដីី លើ�ើ

ផលិិតភាពដំំណាំំ មានភាពខុុសៗគ្នាាផងដែ�រ ដោ�យអាស្រ័�័យលើ�ើប្រ�ភេ�ទដំំណាំំ ពីីព្រោះ��ះតែ�ដំំណាំំនីីមួួយ
ៗមានភាពធន់់ទ្រាំ�ំខុុសៗគ្នាាទៅ�នឹឹងបញ្ហា
ា ដីី។ ការរៀ�ៀបចំំជាតារាងនៃ�ភាពខុុសៗគ្នាាទាំំងនេះ�ះ បានអនុុវត្តត
សម្រា�ប់់ដំំណាំំ តំំបន់់ខ្ពពង់់រាបមួួយចំំនួួន ដូូចជា ស្រូ�ូវ ពោ�ត សណ្តែ�ែ កដីី សណ្តែ�ែ កសៀ�ៀង ដំំឡូូងមីី អំំពៅ�

ស្វាា យចន្ទីី� បន្លែ�ែ ឪឡឹឹក ដំំណាំំស្រ�កានាគ ដូូង ចេ�ក និិង ក្រូ�ូច។ ការដាក់់ពិិន្ទុុ�នេះ�ះ គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើការប្រ�មូូល
ផ្តុំំ��ទិិន្ននន័័យពីី Williams (1975), Landon (1984), Page (1984), Schaffer និិង Andersen (1994), Robinson
(1996) និិង Dierolf et al. (2001)។ តារាងទីី 31 បង្ហាាញពីីចំំណាត់់ថ្នាាក់់ឬពិិន្ទុុ�នៃ�ភាពសមស្រ�បនៃ�ដីី និិង
បញ្ហា
ា ដីីនីីមួួយៗដែ�លបានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងការវាយតម្លៃ�ៃរបស់់ SCAMP ហើ�ើយត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃ ធៀ�ៀបនឹឹង
តម្រូ�ូវការនានានៃ�ដំំណាំំទាំំងនោះ�ះ។

មតិិយោ�បល់់ជាទូូទៅ�ខាងក្រោ��មនេះ�ះ អាចជា “វិ ិធានការកែ�លម្អអដីី” ដែ�លមានភាពចាំំបាច់់ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តត
សម្រា�ប់់លំំដាប់់ថ្នាាក់់ភាពសមស្រ�បដីីទីី 2 ឬ 3 ក្នុុ�ងគោ�លដៅ�ដើ�ើម្បីី�កែ�លម្អអដីីឬបញ្ហា
ា ដីីទាំំងនោះ�ះ ឱ្យយ

ឆ្លើ��ើយតបនឹឹងតម្រូ�ូវការនានានៃ�ដំំណាំំ:
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តារាងទីី 31 	
ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ភាពសមស្រ�បនៃ�លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ� និិងបញ្ហា
ា ដីីសម្រា�ប់់ដំំណាំំ តំំបន់់ខ្ពពង់់រាប

ដំំឡូូងមីី

អំំពៅ�

ស្វាា យចន្ទីី�

បន្លែ�ែ

ឪឡឹឹក

ស្រ�កានាគ

ដូូង

ចេ�ក

ក្រូ�ូច

ទឹឹក (g)

សណ្តែ�ែ កសៀ�ៀង

កម្រិ�ិតភាពបន្សោះ��ះ

សណ្តែ�ែ កដីី

SCAMP

ពោ�ត

វាយនភាព

ស្រូ�ូវ

ប្រ�ភេ�ទ

ការពិិពណ៌៌នា SCAMP

មួួយចំំនួួន

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

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

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

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 ដីី

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

ជាតិិប្រៃ�ៃ

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

L

L

M

L

H

L

H

L–M

M

H

L

L

M

< 50

80–
100

50–
100

50–
100

>
100

>
100

>
100

30–
60

>
100

>
100

50–
75

50–
75

>
100

ខ្ពពស់់

ខ្ពពស់់

ខ្ពពស់់

N, K

Cab

ខ្ពពស់់

N

N, K

N, K

ជម្រា�ល (%)

ភាពធន់់នឹឹង ការ
រាំំងស្ងួួ�ត

តំំបន់់ស្រូ�ូប យក

សារធាតុុ ចិិញ្ចឹឹ�ម

សំំខាន់់ៗ/ ទឹឹក (cm)
តម្រូ�ូវការ សារធាតុុ
ចិិញ្ចឹឹ�ម (ធាតុុ ដែ�ល
ត្រូ�ូវការ)

ខ្ពពស់់

ខ្ពពស់់

N

N, P, K

ធន់់នឹឹង
ជីីវជាតិិ ទាប

4

ធន់់នឹឹង
ជីីវជាតិិ ទាប

6
0–2

S = ដីីខ្សាាច់់; L = ល្បាាយ; C = ដីីឥដ្ឋឋ; O = សរីីរាង្គគ; a = ពុុលអាលុុយមីីញ៉ូូ� ម (Al); a– = បញ្ហា
ា ជាតិិពុុល Al សម្រា�ប់់
ដំំណាំំដែ�លរួួសនឹឹងដីីអាស៊ីី�តខ្លាំំ �ងបំំផុុត; H = ខ្ពពស់់; L = ទាប; M = មធ្យយម; s = អំំបិិល; s– = អំំបិិលតិិចតួួច;
SCAMP = បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី
a

មើ�ើលតារាងទីី 30

b

តម្រូ�ូវការនៅ�តំំបន់់កំំណត់់កម្រិ�ិត

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)
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7.3.1
S:

វាយនភាព
យនភាព
ដោ�យសារតែ�បរិ ិមាណទឹឹកសម្រា�ប់់រុុក្ខខជាតិិ នៅ�ក្នុុ�ងដីីខ្សាាច់់ មានកម្រិ�ិតទាប នោះ�ះការស្រោ��ចស្រ�ព
ទាមទារឱ្យយមាន សម្រា�ប់់ដំំណាំំដែ�លមានភាពធន់់តិិច ទៅ�នឹឹងភាពស្ងួួ�តនេះ�ះចំំពោះ�ះដំំណាំំដែ�ល

ត្រូ�ូវការសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មខ្ពពស់់ ហើ�ើយដីីខ្សាាច់់ជាដីី ជាដីីដែ�លប្រ�សិិទ្ធធភាពសមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង
វាទាប ដូូច្នេះ�ះ�សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មសម្រា�ប់់រុុក្ខខជាតិិ ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវបំំបែ�ក ស្រ�បតាមតម្រូ�ូវការដំំណាំំ
C:

ដំំណាំំមើ�ើមមិិនសមស្រ�បនឹឹងដីីឥដ្ឋឋទេ� ដោ�យសារពិិបាកក្នុុ�ងការប្រ�មូូលផល។

ដីីឥដ្ឋឋ មិិនសមស្រ�បសម្រា�ប់់ដំំណាំំ ដែ�លមិិនធន់់នឹឹងដីីសើ�ើមជាគជាំំរយៈៈពេ�លយូូរទេ�។ កម្រិ�ិត

បញ្ជ្រា�ា បទឹឹកភាពដីីទាបរបស់់ដីីឥដ្ឋឋ នាំំឱ្យយដីីនោះ�ះស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងសភាពសើ�ើមជោ�គជាំំយូូរជាងដីីខ្សាាច់់

O:

ជាទូូទៅ�ដីីទាំំងនេះ�ះ កកើ�ើតមានឡើ�ើងចំំពោះ�ះដីីបាតខ្ទះះ�នៃ�សណ្ឋា
ា នដីីមួួយ ហើ�ើយជាទូូទៅ�មានកម្ពពស់់
ទឹឹកក្រោ��មដីីទាប។ ដីីទាំំងនេះ�ះមិិនសមស្រ�ប ចំំពោះ�ះដំំណាំំដែ�លមិិនអាចធន់់នឹឹងលក្ខខខណ្ឌឌដីីជាំំទឹឹក
ទេ�។ ការលើ�ើកថ្នាា លឬរង និិងការធ្វើ�ើ�ប្រ�ព័័ន្ធធបន្សោះ��ះទឹឹកដីីក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ គឺឺចាំំបាច់់សម្រា�ប់់បង្កើ�ើ�ត
ឱ្យយមានលក្ខខខណ្ឌឌបន្សោះ��ះទឹឹកដីីកាន់់តែ�ល្អអ

7.3.2

ភាពបន្សោះ��ះទឹឹក

ដីីដែ�លមានភាពបន្សោះ��ះទឹឹកមិិនសូូវល្អអឬមិិនល្អអ មិិនសមស្រ�បនឹឹងដំំណាំំដែ�លមិិនអាចធន់់នឹឹងលក្ខខខណ្ឌឌ
ដីីជាំំទឹឹកទេ�។ ការលើ�ើកថ្នាា លឬរង និិងការធ្វើ�ើ�ប្រ�ព័័ន្ធធបន្សោះ��ះទឹឹកដីីទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ� បើ�ើដំំណាំំ
ទាំំងនោះ�ះ ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវតែ�ដាំំនៅ�លើ�ើដីីនោះ�ះ
7.3.3
a:

ដីីអាស៊ីី�ត
ដីីទាំំងនេះ�ះ មិិនសមស្រ�បនឹឹងដំំណាំំ ដែ�លមានភាពធន់់ទ្រាំ�ំមធ្យយមឬទាប ចំំពោះ�ះភាពពុុលនឹឹងធាតុុ

អាលុុយមីីញ៉ូូ� ម (Al) និិង/ឬ ពុុលម៉៉ង់់កាណែ�សទេ� លុះះ�ត្រា�តែ�ការបាចកំំបោ�រយ៉ាាងទូូលំំទូូលាយមួួយ
ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត
a–:

ដីីទាំំងនេះ�ះទាមទារឱ្យយមានការបាចកំំបោ�រ បើ�ើដីីនេះ�ះកំំពុុងតែ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ដាំំដំំណាំំដែ�លមាន
ភាពធន់់ទ្រាំ�ំទាប ចំំពោះ�ះភាពធាតុុពុុល Al
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7.3.4
s:

ដីីប្រៃ�ៃ
ដីីទាំំងនេះ�ះ មិិនសមស្រ�បនឹឹងការដាំំដំំណាំំ ដែ�លមានភាពធន់់ខ្សោ�ោយទៅ�នឹឹងជាតិិអំំបិិលទេ�

ហើ�ើយតម្រូ�ូវឱ្យយមានការកែ�លម្អអវា(តាមរយៈៈការបន្សោះ��ះជាតិិអំំបិិលតាមទិិសឈរ) សម្រា�ប់់ដំំណាំំ

ទាំំងឡាយណា ដែ�លមានភាពធន់់មធ្យយមនឹឹងជាតិិអំំបិិល។ បើ�ើដីី sodic បង្ហាាញវត្តតមាន (n ឬ n–)

ផងដែ�រនោះ�ះ ការបាច gypsum ជាការចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�ការពារសសុះះ�ភាពដីី អំំឡុុងពេ�លការហូូរច្រោះ��ះ
តាមទិិសឈរ
s–:

ដីីទាំំងនេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវការរបបចម្រោះ��ះសម្អាាតដីីមួួយ ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព គឺឺការហូូរច្រោះ��ះចូូលក្នុុ�ង
ស្រ�ទាប់់ដីី(leaching) ដើ�ើម្បីី�ច្រោះ��ះយកសូូលុុយស្យុុ�ងអំំបិិល ចេ�ញពីីតំំបន់់ឫសដំំណាំំទាំំងឡាយណា
ដែ�លងាយទទួួលរងគ្រោះ��ះនឹឹងជាតិិអំំបិិល។ បើ�ើដីី sodic បង្ហាាញវត្តតមាន (n ឬ n–) ផងដែ�រនោះ�ះ ការ

បាច gypsum ជាការចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�ការពារសសុះះ�ភាពដីី អំំឡុុងពេ�លហូូរច្រោះ��ះចូូលក្នុុ�ងស្រ�ទាប់់ដីី
7.3.5

សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មសំំខាន់់ៗ/តំំបន់់ស្រូ�ូបយកទឹឹក

ដំំណាំំដែ�លមានឫសរាក់់ៗ មិិនមានភាពងាយទទួួលរងគ្រោះ��ះទៅ�នឹឹងបញ្ហា
ា នានា ដូូចជាស្រ�ទាប់់ដីីហាប់់
ណែ�ន (comp) ឬស្រ�ទាប់់រឹ ឹតត្បិិ�តឫសរុុក្ខខជាតិិ(R) ដូូចដំំណាំំដែ�លមានឫសជ្រៅ��ឡើ�ើយ
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ឧបសម្ព័័�ន្ធធទីី 1:
តារាងកំំណត់់ត្រា�ទិិន្ននន័័យមន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ និិងនៅ�ទីីវាលរបស់់ SCAMP សម្រា�ប់់
ការអនុុវត្តតកម្រិ�ិតទីី 1–3
តារាងនៅ�ទីីវាល SCAMP
កាលបរិ ិច្ឆេ�េទ:

ឈ្មោះ�ះ�ទីីតាំំង:

a

ខេ�ត្តត:

ស្រុ�ុក:

ឃុំំ�:

ភូូមិិ:

ក្រុ�ុម:

កសិិករ:

រយៈៈទទឹឹង (N/S):

រយៈៈបណ្តោ�ោ យ(E/W):

រយៈៈកម្ពពស់់:

ជម្រា�ល:

ទម្រ�ង់់សណ្ឋា
ា នដីី a:

ទីីតាំំងនៃ�សណ្ឋា
ា នដីី b:

ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ដីីបច្ចុុ�ប្បបន្នន c:

ស្ថាានភាពលើ�ើផ្ទៃ�ៃដីី d:

ភស្តុុ�តាងនៃ�ការហូូរច្រោះ��ះ:

លក្ខខណៈៈសណ្ឋា
ា នដីី ដែ�លទីីតាំំងនោះ�ះតាំំងនៅ� ឧ. ជាដីីទំំនាបទឹឹកលិិច ដីីពំំនើ�ើងផ្ននត់់មិិនលិិចទឹឹក
ដីីចំំណោ�តខ្លាំំ �ង

b

តើ�ើដីីនោះ�ះបោះ�ះទីីតាំំងចំំកន្លែ�ែងណា ឧ. ទីីកំំពូូល ទីីពាក់់កណ្តាា លនៃ�ជម្រា�ល ទីីចុុងជម្រា�ល
ឬទីីទំំនាបល្បបប់់

c
d

ដំំណាំំបច្ចុុ�ប្បបន្នន: វាលស្មៅ�ៅចិិញ្ចឹឹ�មសត្វវ ឬប្រ�ព័័ន្ធធចម្កាា រដំំណាំំ
ពិិពណ៌៌នាអំំពីីគម្រ�បផ្ទៃ�ៃដីី: ឧ. វត្តតមានគល់់ជញ្ជ្រាំ�ំ �ង កាកសំំណល់់រុុក្ខខជាតិិ វាលស្មៅ�ៅឬវាលរហោ�ស្ថាាន; ផ្ទៃ�ៃដីី
ត្រូ�ូវបានភ្ជួួ�ររាស់់ឬមិិនបានភ្ជួួ�ររាស់់
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ការអង្កេ�េតមើ�ើលកូូនរណ្តៅ�
ៅតូូច: ការអនុុវត្តតកម្រិ�ិតទីី 1 SCAMP
0–10 cm

10–20 cm

វាយនភាពដីី

ពណ៌៌ដីី

រចនាសម្ព័័�ន្ធធដីី៖
ការបង្កើ�ើ�តផែ�នដុំំ�ដីី (ផ្ទាំំ �ងធំំៗ

គ្រា�ប់់ទោ�ល ខ្សោ�ោយ មធ្យយម ខ្លាំំ �ង)

រួួបរាង (ជាគ្រា�ប់់តូូចៗ ជាដុំំ�ប្លុុ�ក ជា
ព្រី�ីស ជាសសរ ឬបន្ទះះ�ស្តើ�ើ�ងៗ)

របឹឹងភាពពេ�លដីីសើ�ើម (ដីីធូូរផុុយ រឹ ឹង
រឹ ឹងយ៉ាាងខ្លាំំ �ង)

វត្តតមាននៃ�ព៌៌ណនិិងស្នាា មព៌៌ណចម្រុះ�ះ�
(mottles) ?

មានស្រ�ទាប់់ដីីហាប់់ណែ�ន?
ជម្រៅ��ណា?

អាចមើ�ើលឃើ�ើញរន្ធធដីី?

អាចមើ�ើលឃើ�ើញឫសរុុក្ខខជាតិិ?
ចំំណាត់់ថ្នាាក់់សសុះះ�ភាពដីី

កម្រិ�ិតវត្តតមានគ្រួ�ួស

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់នៃ�ភាពជ្រា�បទឹឹក

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់នៃ�ភាពបន្សោះ��ះទឹឹក

កម្រិ�ិតគ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�ការហូូរច្រោះ��ះ

មានលក្ខខណៈៈដីី Vertic ឬទេ�?

(មាន/មិិនមាន)
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20–30 cm

30–50 cm

ការអង្កេ�េតមើ�ើលកូូនរណ្តៅ�
ៅ : ការអនុុវត្តតកម្រិ�ិតទីី 2 SCAMP
0–10 cm

10–20 cm

20–30 cm

30–50 cm

10–20 cm

20–30 cm

30–50 cm

pH ដីី នៅ�ទីីវាល

(សូូលុុយស្យុុ�ងដីីខាប់់)
pHwater
pHKCl
EC នៅ�ទីីវាល

(សូូលុុយស្យុុ�ងដីីខាប់់) (dS/m)
រយៈៈពេ�លទឹឹកជ្រា�បចូូលក្នុុ�ងដីី:
ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ភាពជ្រា�បទឹឹក

ការវាស់់វែែងនៅ�មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍: ការអនុុវត្តតកម្រិ�ិតទីី 3 SCAMP
0–10 cm
កាបូូនសរីីរាង្គគ C (g/kg):
កម្រិ�ិតom
សមត្ថថភាពទប់់pH (g CaCO3/ kg ដីី
ឯកតា pH):
កម្រិ�ិតar
សន្ទទស្សសន៍៍ទប់់ P:
i កម្រិ�ិត
សមត្ថថភាពដោះ�ះដូូរកាចុុង
(cmolc/kg):
e កម្រិ�ិត

បង្គុំំ��ឯកសារស្តីី�ពីីបញ្ហា
ា ដីី និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីី (SCAMP)
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