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គុណភាពដីបានទទួលស្គគ ល់ថាមនសុខភាព ហេើយរជ៏ារត្តត ដដលបង្ហា ញពីសមថភាពលនដីថា ហតើវបានបំហពញតនួាទ ី
ហោយរហបៀបណាដដលបំហពញដល់ហសចរតរីតូវការរបស់ហយើង ហ ោះជាធមមជាតិ ឬរបពន័ធរគបរ់គងហអរូ (Ecosystem) រហ៏ោយ។ 
មនវធិីវស់ដវង ឬពិហស្គធនដ៏ីជាហរចើនសំរបហ់ធវើឲ្យដឹងពីសុខភាពដីហៅត្តមការចងអុលបង្ហា ញគុណភាពដី ជាទូហៅគុណភាពដី  
រតូវវយតំលលហៅត្តមដំហណើ រលនដី។មនការបង្ហា ញជាហរចើនជាការលំបារហេើយរិចចការ ងំហនាោះរតូវការអនរជំនាញមនទីរ
ពិហស្គធនហ៏ដើមបពីិហស្គធន ៏ ប៉ាុដនតរម៏នវធិីខលោះអាចហធវើបានត្តមរយៈឧបរណ៍ហៅត្តមភូមដិដរ។ ការសិរាអពំីដីរបស់អនរគឺជាការ
លអ បំផុតត្តមរយៈការោដំំណាំហដើមបដីឹងពីគុណភាពដីឬបញ្ហា ហផេងៗ។ 

ដីគឺជាវតថុគ្មម នជីវតិដដលពិបារវនិិឆឆយ័បំផុត(ដូចដរ ៉ា) សិររីងគគ្មម នជវតិ( ហោហពញហោយជាតិកាបូនCarbon ) ខយល់ ទឹរ 
និង សតវលអិតរស់ហៅហរកាមដ ីរត្តត របស់ដហីធវើសរមមភាពដចរហចញជា៥របហភទ៖ ដងសីុ់ហតលនជីវៈរស់ហថរនិងការផលិត ទឹរ រតឹម
រតូវ ការេូលនទឹរ ចំរុោះសិររីងគ និងដរ ៉ា។ ធាតុគីមដីដលជាអាហារបំប៉ានមនដូចជា អាសូត(Nitrogen) កាបូន(Carbon) ជីវជា ងំ
ហនោះជួយ ដល់ការផតល់ភាពថិតហថរ និងការការោរដីផងដដរ។ ការបា៉ា នស់្គម នដីមននយ័ថាគឺឌីណាមចិ(Dynamic) ដដលហៅជាប់
ជាមយួ  ការ ងំហនោះមនភាពផ្លល ស់បដូនិងមនិមនការផ្លល ស់បដូហពលហរបើរបាស់( សងបមឹថានិងមន)។ 

ការយល់អំពីសិររីងគមនជិវតិ និងគ្មម នជិវតិហៅរនុងដីជាដផនរមយួជយួហយើងសំរបប់ហងកើនគុណភាពនដី ដដលមន ការ ផ
លិតខពស់ជួយ ដល់តរមូវការរបស់ហយើង។ ហៅធនាគ្មរគ្មបពូ់ជរបស់ហអរូពួរហយើងហរបើរបាស់រគបផ់លិតផលហៅរគបរ់បវតិត ហរឿង 
និងពួរហយើងពិតជាចាបអ់ារមមណ៏ហៅការហរបៀបហធៀបរគបហ់រឿងហផេងៗគ្មន ។ ហរឿង ងំហនាោះសំហៅអំពីដំណាំថាោយំ៉ា ងហម៉ាច ។  

ដីមនរស បជ់ាហរចើនហៅថា រពំដដន (Horizons) ភូមវិទូិ អនរគីមវីទិា និង  អនរជី
វវទិា បានជាអនរបហងកើតរូបមនតហនោះមរ។ របហភទលនរពំដដនមនរបដវង ៣ហៅ៤ រស ប ់
ជាទូហៅដីចាស់គំលតលនរពំដដនមនរយោះហពលដវង។ ហ ោះជាយ៉ា ងណា ដីចាស់ហៅ
តំបនរ់តូពិចហធវើដំណាំជាហរៀងរល់ឆ្ន  ំ និងររមជារបហភទដដីដលមនរស ប ់ ជារល់
រ។់ រពំដដន (Horizons)ដំណាងលរខណៈជាតួអរេរ៥គ ឺ O-A-B-C-Rចាបព់ីហលើមរ
ហរកាម៖ O មននយ័ថា Organic matter ( សិររីងគរគបរ់បហភទ) A មននយ័ថា 
topsoil ( ដីហៅហលើ) B នាននយ័ថា subsoil (ដីរស បម់នដរ ៉ា)             C មននយ័

ថា weather or decomposed rock (មនថម) R មននយ័ថា solid rock ( ថមសុទធ)។ តំបនរ់តូពិច ហបើសិន ដីមនភាព
ចាស់លស់ ប៉ាុដនតA ភាគហរចើនបានបាតប់ង ់និងមនតិចតួចណាស់។ 

ការដណនារំនុងការហធវើហតសតដីរតូវការបហចចរហទស និងជំនាញសំរបវ់ស់ប៉ាូតងដ់សយល(pH) របស់ដ ីនិងភាពរបស់ដី ប៉ាុដនត
ការហធវើហតសតដបបហនោះមនលរខណោះមនិដូចមនទីរពិហស្គធនហ៏នាោះហទ។ ការហធវើដបបហនោះគឺមនតំលលលថលប៉ាុដនតផតល់នូវពត័ម៌នចាស់ល



ស់។ ហ ោះជាយ៉ា ងណាការហធវើហតសត ដបបហនោះមនការរបហសើរណាស់ ហដើមបហីរបៀបហធៀបរវងរបវតតលិនដំណា ំយ៉ា ងណាវមនិអាច
ឈានចូលសតងោ់លនមហាវទិាល័យមនទពីិហស្គធនប៏ានហទ។ 

ការដណនាទូំហៅហៅការហធវើហតសតដ ី

របោបរ់បោសំរបហ់ធវើហតសតដីគឺរបោបជ់ីរដីចូលហៅរនុងដី៖ ដូចហៅរនុងរូបភាពហនោះអញ្ជ ឹង ដដរ 
ដដលហៅរនុងរូបភាពមនលដសំរបរុ់ញចូលហៅរនុងដហីេើយមនង្ហវ ស់រតឹមរតូវ ៖ បំពងរ់បស់វ 
មនរបដវងរង្ហវ ស់ (របដេល២ ស.ម/ ០.៨អុីង) អាចឲ្យអនរជីរដីទំេំតូច និងហរៅរគបរ់គ្មន ់
ហោយមនិរខំានដ ី ហេើយរបោបហ់នោះមនតំលលរេូតដល់ហៅ២០០ដុលល រ ប៉ាុដនដវហថារហៅហពល 
ហយើងផលិតហោយខលួនឯង ហអរូហៅទវីបអាសីុ(របហទសលថ) 

 

រូបភាពទី២៖របោបជី់រដីហធវើហៅរបហទសលថ 

ហបើគ្មម នរបោបជ់ីរដ(ីsoil corer)ហទការហធវើហតសតដីរគ្មនដ់តហរបើដប៉ាលជីរដដលរតូវសដងោ់សំរបវ់ស់បានរតឹមរតូវ ដដលមនជំហៅ 
របដវងទុហយPVC  ដដលបានគូសហៅរវស់រតឹមរតូវ។ 

 
   

ហរបើសិនហបើអនរចងហ់ធវើហតសតចំការមយួឬហរងោបំដនលមយួ វការសំខានណ់ាស់រនុងពិហស្គធនដ៍ដីដលដំណាហំៅចំការ ឬ 
រដនលងោបំដនលហនាោះ។ របោបជ់ីរដីមនលរខណោះ សំខានសំ់របហ់មើលទំរងល់នដដីដលមនជំហៅ      
របដេល១០ស.ម ឬហរៅជាងហនោះរល៏អ។  ហបើឬសលនបដនលភាគហរចើនដុោះហរៅជាងហនោះ ពាយមជីរ 
រជុង ងំបនួ និងចំរណាដ ល ហេើយរុំហរៅហៅេសួ១០សមឬ៤អុីញ ហោយដីហៅខាងហរកាម ប៉ាោះ
ោល់ដល់ការហធវើហតសតដី។ ចំនួនលនដីហៅការហធវើ  និងតំរូវហៅត្តមការចងប់ានលនតំរូវការរបស់អនរ ។ 
ហេើយការហធវើដូចហនោះគឺលអហៅហពលរពឹរ ដដលដីហៅហពលហនាោះមនសភាពទនហ់េើយសងួតផង ដតហធវើ 
ហបើហរចើនគឺហពញមយួលថង ហេើយយរដីហៅទុរហៅថង ់មនរឹបហអាយលអសំរបទុ់រហធវើហតសត។  

ហៅហពលដតមយួសំរបក់ារហធវើហតសតអនរយរដីមរលយចូលគ្មន ហេើយពរង្ហយរបដេល១ស.ម ការហធវើដបបហនោះជួយ  ហៅ 
ដល់ការហធវើហអាយដីចូលដតមយួបនាទ បម់រចាបហ់ផដើមហធវើហតសត។ 

សណាដ នដ ី( soil Texture ) 

សណាដ នដីភាគហរចើនភាជ បជ់ាមយួខាច ់ ជាតិអំបិល និងដីឥដឋហេើយអាចហធវើហតសតហោយមធយបាយ២។ វធិីទី១គឺ ចំនួន
ប៉ាុដនតដដលមនរយោះហពលខលីបំផុតហរកាមមយួវនិាទី។ សណាដ នដីអាចរបាបអ់នរអំពីជីវៈគ្មម នជីវតិ និងថមដដលកានឬ់សរុរខជាត ិ និង
ជីវជាតិផងដដរ។ ដីអាចដចរជា ខាច(់២.០ហៅ០.០៥ម.ម) ជាតិអំពិល( ០.០៥ហៅ០.០០២ម.ម) និងថម (<០.០០២ម.ម)។ 



រូបភាពទី៤៖ សណ្ដា នដីអាចជួយដល់ការបកស្រាយចរកិននដីច្ចើន្បចេទ 

សណាដ នដីគឺជាចររិលរខណោះដដលឋតិហថររបស់ដ ី ហេើយវពិបារនិងផ្លល ស់បដូរពត័ម៌ន ងំហនោះជួយ ដល់ការវយតំលល រនុងការ 
ោដំំណាំដដលស្គរសម និងសណាដ នដីរបស់អនរ។ របហភទដីអាចជួយ ដល់ការោដំំណាំរបហភទសដណត រផងដដរ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ការធ វ្ើធេស្តទី១( ធ វ្ើធេស្តដី) 

ការហធវើហតសដបបហនោះអនររតូវការ 

 ដី 
 ទឹរ 



 

 

(របភព៖ Thien, S. 1979. A flow diagram for teaching texture-by-feel analysis. Journal of Agronomic 
Education 8: 54-55.) 

 

ការធ វ្ើធេស្តទី២ 

តំរូវការសំភារៈមនដូចជា៖ 

 ដីសំរបហ់ធវើហតសត 
 ទឹរ 
 បនាទ ត ់
 ដបទឹរដដលមនរង្ហវ ស់រតឹមរតូវនឹងអាចហមើលដីហឃើញ 
 ដបសីុឡងំដដលមនរង្ហវ ស់រតឹមរតូវ 
1. យរដីទំងន ់១០០មគ( ៣.៤អ ុងoznces) ោរចូ់លហៅរនុងសីុឡងំ 
2. ដថមទឹរ១៥០មល( ៥.១អ ុង) បនាទ បម់រររលុររបដេល៦០វនិាទ ី
3. ទុរហចាលដបទឹររយោះហពល១អាទិតយ វនឹងមនិបញ្ហា ញភាល មៗហទ បដនតវនឹងបង្ហា ញយ៉ា ងលអហៅរយោះហពល៥លថងហរកាយ 

រួបភាពទី៥៖ តារាងជួយដល់ថ្នា ក់ចរៀន 



4. ដីហៅពីហលើពិតជាដីឥដឋមនដីខាច ់ និងជាតិអំបិល(រូបភាពទ៦ី) ហរបើបនាទ តដ់ដលមនខាន តសងទ់ីដរម៉ា (ហៅហលើពិភព 
ហលរហរបើខាន តរ់ង្ហវ ស់២របហភទគអឺងហ់គលស និងអនតរជាតិ សពវលថងរបហទសរមពុជាហរបើខាន តអនតរជាត)ិ វស់ពីរំពស់ទឹរ ហៅ
ដល់រំពស់ដី។ ពាយមយ៉ា ងណារុឲំ្យរខំានដឲី្យហស្គោះ បនាទ បហ់ផអៀងដប90oបនាទ បម់រវស់ស្គរជាថម ីវស់ដដដល រេូត
ហៅដល់៤រស បល់នដី ប៉ាុដនតវមនិចាបំាចអ់វីហទសំរបវ់ស់ ងំបនួរស បហ់នាោះ។ 

5. គណនារស បណ់ាដដលរកាស់ជាងហគ និងមធយមភាគបនាទ បម់រឲ្យភាគរយលនដីនិងជាត ិនិងខាច។់ 
6. ហរបើរបាស់ត្តរងខាងហរកាម(រូបភាពទ៧ី) ហដើមបពីិចារណាដីរបស់អនរ។ រូបភាពខាងហរកាមឲ្យហយបល់អំពីដីមន៥៧% 

លនខាច១់៥%លនដីឥអអនិង ២៨%លនជាតិ  Silt 
 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាពទី៦ ការចចកដាច់ននស្រសទាប់ដី 



 

រហួំេដីនិងមាឌនន េង់ស្ ធីេ 

    រេំតួដីអាចរបាបអ់នរអំពីសំោធ 
ទឹរដដលអាចបង្ហា ញពីការរសូបទឹរ 
និងឬសអាចចារចូ់លហៅរនុងដី។ 
ហពលខលោះដីមនសំហណើ មហៅហលើដី 
រេំតួមនិសូវលអហទ ដូចហឆនោះការហធវើ ហត- 
សត រេំតួលនដីគឺជាការលអបំផុត។ 

មឌលនតងសីុ់ហតជារង្ហវ ស់លនរហំាប់
លនដី និងង្ហយរសួស លនរង្ហវ យតំលល 
រវងរេំតួដី។ មឌតងសីុ់ហតលនដ ីឆលុោះ 
បញ្ហជ ំងលនសមថតភាពលនរចជនាសមពន័,
ដហងាើមលនដ ី និងទឹរហេើយនិងភាពរ 
លយចូលគ្មន ។ វជាការគណនា គឺ 
ពឹងដផអរហៅហលើទំងនល់នដីសញួត ដចរ 
នឹងចំនួនរបស់ដ ី និងពឹងដផអរហៅហលើ 
សណាដ នរបស់ដីរដូ៏ចជាការរគបរ់គង
លនដំណាំផងដដរ។ ដីផុយដដល ហោរ 
ហពញហៅហោយសររីងគរនុងការបណាដ យ
ហអាយមនការមឌលនតងសីុ់ហត (ដីហាប)់ ការដបបហនោះ ហធវើឲ្យមនជំហៅរវងរពំរបទល់កានដ់តហរៅ (Soil Horizon)ដថមហទៀត។ 

ការហធវើហតសតដបបហនោះអនររតូវការ៖  

 ដីសំរបហ់ធវើហតសត 
 ជញ្ជ ីងរតឹមរតូវ  
 រំហៅឬម៉ា សីុនរំហៅ 
 របោបវ់ស់ ដូចជាស្គល បរោ 

ការដចរតងសីុ់ហតគឺពឹងដផអរហៅនងឹរបហភទលនដ(ី សូមហមើលត្តរង)  ដតហបើសិនមឌលនតងសីុ់ហតធនំឹងហធវើហអាយទឹរ និងការ 
រលយចូលគ្មន មនភាពលំបារ និងរដូ៏ចជាសមតថភាពលនរចនាសមពន័ធផងដដរ។ ការហរើនហ ើងលនមឌតងសីុ់ហតអាចជាការរខំាន
ដល់ដីមនអរត្ត ប( ឧ. ការហដើរកាតរ់សួចទឹរហធវើឲ្យដីហាប)់។  ការបដនថមសររីងគ និងហរបើរបាស់ដំណាំហរចើនរបហភទដដលអាច
បំដបរអងគធាតុផេ។ំ 

រូបភាពទី៧៖ ដីចដលមានរង្វា ស់ជាភាគរយ 

(Source: Cahilly, W. 2012. How Is Your Soil Texture? 

Fine Gardening 72: 67-69. Accessed Jan 12, 2012 at 

<http://www.finegardening.com/how-to/articles/hows-

your-soil-texture.aspx.>) 
 

http://www.finegardening.com/how-to/articles/hows-your-soil-texture.aspx
http://www.finegardening.com/how-to/articles/hows-your-soil-texture.aspx


សណាដ នដ ី មឌតងសីុ់ហត(g/cm3) រពំរបទល់លនតងសីុ់ហត(g/cm3) 
ខាច ់ < 1.60 > 1.80 
ដីមនលាប ់ < 1.40 > 1.65 
ដីឥអអ < 1.10 > 1.47 

(source: USDA Natural Resources Conservation Service. 2008. Soil Quality Indicators: Bulk Density. 
Accessed Oct 29, 2011 at 

http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/bulk_density_sq_physical_indicator_sheet.pdf) 
 

វធិីស្គស្រសត 

១. យរមធយមភាគលន១ស្គល បរោ( របដេល១៥ cm3 ) ពីចំនួន ងំអស់។ 

២. ទំងនល់នដ(ី រេំតួលនដ)ី ដដលមនសីតាុភាពដដលរតឹមរតូវ។  

៣. ោរចូ់លហៅរនុងម៉ា សីុនរំហៅ100°C (212°F) រេំតួហៅដល់ចំនួនម៉ា សលនដីឈបហ់រើនហ ើង ភាគហរចើន១ហម៉ា ងជាង។ 

៤. ទំងនដ់ដលសំងួតដ ីគណនារេំតួ តងសីុ់ហត និងគណនាហៅត្តមរូបមនតខាងហរកាម 

ហតើហយើងគណនារេំតួលនដីយ៉ា ងហម៉ាច?  

ទំងនដ់ីមនិ នស់ងួត− ទំងនដ់ីសងួត
ទំងនដ់ីសងួត

 x 100% = % រេំតួដ ី

 

 

ហតើហយើងគណនាតងសីុ់ហតលនដីយ៉ា ងហម៉ាច៖  

ទំងនដ់ីសងួត
ចំនួនលនដីដដលយរពីដី

=  
ទំងនដ់ីសងួតl

15 cm3  = _______ g/cm3 

 

ហៅរនុងសណាឋ នភាពដបបហនោះ ពួរហយើងហរបើរបាស់ចំនួន១៥ cm3    លនចំនួនមយួស្គល បរោ ប៉ាុ ដនតហបើសិនអនរហរបើវធីីខុសពីហនោះ អនរ
រតូវការជំនួសតំលលរបស់អនរផងដដរហនាោះចំណាំថាទំងនគ់តិជាម៉ា ស។ 

pH ប៉ាូតងដ់សយល ដ(ី soil pH)  

ការវស់ដបបហនោះនងឹរបាបព់ជីាតិលនដីដូចជាអាសីុតនិងអាកាក រៈលនដី។ ការហធវើហតសតដបបហនោះជាជំហរឿនសមសធាតុលនដី ដូចហឆនោះ
ជាតិអុីរតូដសន(H+) មនរំរតិ១០ដងហរចើនជាងpH  ទី៣ ហរចើនជាងទ៤ី។ អុីរតូដសន ហរើនហ ើងហៅរនុងដហីេើយ បជាងpH 

រូបភាពទី៨ ្បដាប់ច្ាើចេសដី 

http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/bulk_density_sq_physical_indicator_sheet.pdf


ហេើយមរពីធនធានរគបទ់ិសទ ី ប៉ាុដនតជាធមមត្តការដរដហងាើមលនរុរខជាតិនិងសីររីងគ ហបើpH  បហនាោះបង្ហា ញថាជាតិអាសីុតខពស់
និងបង្ហា ញបង្ហា ញលទធផល៤,៤ ឬ ៥,៥ ដដលមននយ័ថា ជាការមនិលអហៅដល់រុរខជាតិ។ វរអ៏ាចប៉ាោះោល់ហៅដល់ជាតិបំប៉ាន
លនរុរខជាតិផងដដរ ឧ. pH ដី អាចហចញលទឋផល៥.៥ហៅ៨.០  ឬមនជាតិអាសីុតតិច ( ៦.៧)។ ហៅត្តមរបហភទលនរុរខជាតិដដល
ចូលចិតតជាតិឬអាកាលយ ( ជាតិថមពិល) ដូចហឆនោះហយើងសងឃឹមថាហរបើជាតិ ងំហនោះហដើមបីោដំណំាំណាដដលរតឹមរតូវនឹងដីរបស់
អនរ។ ដីដដលអាចទទួលយរបានគឺជាតិអាសីុត( ឧ. តិចជាង៥.៥)លយជាតិជូនិងជួយ រនុងការហរើនហ ើងpHរបស់ដី ដតហបើជាតិ
ថមពិលហរើនហ ើងហនាោះហធវើឲ្យដីខូច។ 

ការហធវើហតសតដបបហនោះហយើងរតូវ៖ 

 ដីសំរបហ់ធវើហតសត 
 pH សំរបហ់ធវើហតសត ( របហាររ់បដេលរូបភាព) 
 ទឹរសុទឋ 
 របោបច់ំរុោះ 

វធិីស្គស្រសត 

1. លយទឹរ និងដីចូលគ្មន   
2. រចុោះវ  
3. ចារជ់ាតិហធវើហតសតចូលហៅរនុងដ ីបនាទ បម់រយររបោបវ់ស់ពណ៏ 

ទីបញ្ហជ ប ់

ការហធវើហតសដបបហនោះអាចឲ្អនរទទួលហៅរបហយជនស៏្គក ល់អំពសីណាថ នភាពដ,ី វស់ដវងសណាដ នដ,ី មឌតងសីុ់ហត, និង
pH ។ ការហធវើហតសតដបបហនោះនិងជួយ អនរហៅការដរសំរលួដល់ដឲី្យកានដ់តរបហសើរជាងមុន។ ហបើសិនជាអាចអនរអាចរតូវត្តមោន
ការហធវើហតសតត្តមរយៈមនទីរពិហស្គធន។៏ 

ការស្គរលបងរគបរ់គងដី និងបដនថមសររីងគគឺជាវធីីដដលលអបំផុត។ការហធវើហរើនហ ើងលនសររីងគអាចហធវើឲ្យការដរដហងាើម 
ការកានដ់ី និងជាតិបំប៉ាន។ បនាទ បព់ីបានហរើនហ ើងលនpH និងររមតិ បលនតងសីុ់ហត និងបដនថមជាតិអាហារបំប៉ានហៅរនុងដី។ 
បដនថមពីហនោះ រសិរមមដដលមនភាពហពលហវលយូរ ការយរចិតតទុរខោរហ់ៅហលើដីជាការសំខាន។់ តួអងគ ដូចជា( ឧ. បាហតរ,ី ផយតិ
, Yeasts , Protozoa) Mesofauna ( Mites, Springtails, etc) រដូ៏ចជា Mesofauna ( ឧ. ជហនលន, សតវលអិត) និង 
Megafauna  , ដូចជារណដុ រ និងរំពីងដូង។ 

ទំនារទ់ំនងហៅនងឹជិវតិលនដ ី ហលរDawn Berkelaar  , អនរដរសំរលួ Echo Development Notes ( EDN)
ធនធានដដលគួររស្គវរជាវ រទ់ងនិងដ ី A Fresh Look at Life below the surface by Danny Blank, អនររគបរ់គង       
រសិោឋ ន Echo។ អតថបទហនោះគឺជាការពិចារណាលនដ ីជាពិហសស រទ់ងនងឹសររីងគ។ 



ហតើជីវៈមនជវិតិមនផលរបហយជនយ៏៉ា ងហម៉ាច ហៅដល់ដីហេើយបដនលលអយ៉ា ងហម៉ាច? អតថបទហនោះអនរអាច ញយរបានហៅទីហនោះ
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-
9B9733AAB8F1/edn96_for_web.pdf. 
 
បដនថមពីហនោះ USDA Soil Biology Primer ដដលដណនាអំំពជីីវៈមនជិវតិ ទលឋផលលនការផលិត ខេល់ និងគុណភាពទឹរ។ 
ការបរយិយរបាបព់ីគុណភាពផលិតផលអាចបង្ហា ញអំពីគុណភាពនិងសុខភាពលនដីរដូ៏ចជាបា៉ា ហតរ ីនិងផេតិផងដដរ Fungi 
Protozoa , Nematodes , Arthropod និងជហនលន។ អនរអាចចូលកានហ់គេទំពត៍ ៌online  
http://soils.usda.gov/sqi/concepts/soil_biology/biology.html .  ពិបារចំលងគឺ
http://www.earthfort.com/products/literature/books/soil-biology-primer.html. 
 
             វធីីបា៉ា នស់្គម នលនគុណភាពដីជាការចាបហ់ផដើម គឺអាចដសវងររបានរគបទ់ផីារ online ( អាចររបានហៅទំពរ័បនាទ ប)់ដដល
បានពនយល់អំពីដ ីនិងការហរើនហ ើងលនគុណភាពដីផងដដរ។ 

របភពដដលជួយ ដល់អនរ 

The US Department of Agriculture’s Natural Resources Conservation Service’s Soil Quality Website: USDA 
NRCS. Soil Quality/Soil Health Concepts. Accessed at <http://soils.usda.gov/sqi/concepts/concepts.html.>  
 
On soil texture determination:  
Cahilly, W. 2012. How Is Your Soil Texture? Fine Gardening 72: 67-69. Accessed at 

<http://www.finegardening.com/how-to/articles/hows-your-soil-texture.aspx.> 
 
The USDA’s Soil Quality Test Kit Guide: 
USDA Soil Quality Institute. 2001. Soil Quality Test Kit Guide. Washington DC: USDA.  Accessed at 

<http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/test_kit_complete.pdf.>  
 
On soil quality indicators: 
USDA NRCS. 2009. Soil Quality Indicators. Accessed at 
<http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/indicator_sheet_guide_sheet.pdf 

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-9B9733AAB8F1/edn96_for_web.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-9B9733AAB8F1/edn96_for_web.pdf
http://soils.usda.gov/sqi/concepts/soil_biology/biology.html
http://www.earthfort.com/products/literature/books/soil-biology-primer.html
http://soils.usda.gov/sqi/concepts/concepts.html
http://www.finegardening.com/how-to/articles/hows-your-soil-texture.aspx
http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/test_kit_complete.pdf
http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/indicator_sheet_guide_sheet.pdf

