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ការដណនំ 

 ការដៃរកាប្ារ់ពូជសៅរំរន់អាេីុប្រូពីេរឺមានការលំបាកជាមួយនិងអាកាេធារុនិងការរហួំ្រ។ស្ថា ន
ភាពដររស្វើប្ារ់ពូជបារ់រង់សៅេមរាភាពសៅការរនតពូជ . មានេនកជំនញជាសប្េើនបានទុកប្ារ់មានជិវរិរេ់។ 
េនកជំនញខ្ពេ់មនធានារសេេន(gene)បានស្វើសរេសៅប្ារ់ពូជដែលកេិករបានសប្រើប្បាេ់សៅការទុកប្ារ់ពូជ
ររេ់ពួការ់។ប្ររ់ទំងេេ់សៅមានេំណុេសខ្ាយនិងេំណុេខ្ល ំង។ រ៉ាុដនតសៅការៃលឹងដៃលងពីរំមលនិង្នធាន
ដែលវ ិ្ ីសនះពិរជាែំសណើ រការនិងមានឥទឋិពល? 
សែើមបីដេវងរកវ ី្ ីមនទុកប្ារ់ពូជរដនាមសទៀរសនះធានារប្ររ់ពូជសៅអាេីុបានសរៀនេរ់សៅការទុកប្ររ់ពូជបាន
សៅរំរន់ប្រូពីេសប្កាម្នធានពីធានាប្ារ់ពូជ។ឮ 

 មាន៣លាក់ខ្ណខ ដែលរួពិចារណាដែលេប្ាប្ារ់ប្រូវោរ់សយើនឬខូ្េមាន៖ េំពារមនេុកេីុដេន( 
មនេំនួនប្ារ់ពូជ) ការេំងួរមនប្ារ់ពូជ និងេីរុណេ ភាព( ររឺូរ 
១៩៧៣)Roberts 1973។ 
សៅការសកើនស ើងមនការលកខណៈទំងសនះនិងមានការរនាយជីវរិប្ារ់ពូជ 
និងជាទូសៅសកើនស ើងមនការរហួំ្រ១%ដៃមសទៀរឬ 10

o  
F (5.6

o
 C)  

សៅកនុងរញ្ជ រ់ដហ្កជាពីរមនជីវរិមនប្ារ់( Bewley និង Black 1985)។ 
ប្ររ់លាក់ខ្ណខ ទំងេេ់ប្រូវបានរង្ហេ ញសៅប្ារ់ពូជប្រូវបានខូ្េាមលកខណៈ
េាេ់លាេ់ និងវនិិឆ្ឆ័យសៅលកខណៈដែលសកើរស ើងសៅសលើប្ារ់ពូជ។ 

 

សាលសៅមនការស្រស្ថវប្ជាវប្រូវសៅ២រសរៀរសៅការដៃរកាប្ារ់ពូជ៖ ឧរករណ៏វាកូម សេលីង និង 
ប្រដារ់ស្វើឲប្រជាក់ វាកូមសេលីងមានការេំណាញ្នធានរិេរួេនិងមានវរាុពីររីេំរារ់ែំស ើង 
ប្រសេទសនះជួយែល់ការេំរួលេុកេីុដេននិងភាពរហួំ្រ េំខ្ន់សនះរហួំ្រមនប្ារ់ពូជទរ។ 
ប្រដារ់ស្វើសអាយប្រជាក់រឺេំរួលែល់េីរុណេ ភាព 
រ៉ាុដនតវាមានរំមលរនតិេេំរារ់រំរន់ប្រូពិជ។ពួកសយើងបានសប្រៀរស្ៀររំរន់៥សៅប្រូពីជេំរារ់ស្វើសរេឧរករណ៏ 



កនុងរយះសពលមួយឆ្ន ំសាលសៅររេ់ពួកសយើងេង់ស ើញផលប្រសោជន៏ែល់ការទុកនិងដៃរកាសៅកនុងធានា
ប្ារ់ពូជនិងសាលការជំុវញិពិេពសលាក។ 

ការដកមឆ្នមនការពិសស្ថរន៏ 

 ពួកសយើងបានសប្រៀរស្ៀរសៅ៥រំរន់មនែំណំាដែលបានែុះសៅរំរន់ប្រូពិេ៖ សរ៉ាងសបា៉ា ះ(solanum 

lycopersicum  ‘juliet 1437’) សពព រ( cucurbita moschata’ kaang kot’)សែើមមរុ(ំ moringa oleifera’ Local Mix’) 

េដណែ កលារលារ( Lablab purpureus) ‘chiang dao’) , និង រកុខជារិអាមា៉ារារ(Amaranthus cruentus), USDA PI 

606767’) ។ ប្ារ់ប្រសេទទំងេេ់ប្រូវបានសប្ជើេសរ ើេយកាងសអាយប្ារ់ែំណំាែមទសទៀរ 
រ៉ាុដនតប្ររ់ពូជនិងប្រសេទមានលកខណះសផសៀងាន សៅកនុងកាង្ហរររេ់ការេេិវឌ្ឍន៏កេិកមមររេ់្នារប្ារ់ពូជររ
េ់សេកូ(ECHO) ។ 
ដផលសរ៉ាងសបា៉ា ះសប្រើប្បាេ់េំរារ់ជំនន់ៃមីនិងប្រូវបានការសលើកទឹកេិរតមនរដាឋ េិបាលប្រសទេមៃសែើមបីជំនួេសអាយែំ
ណំាដែលបានប្បាក់(Anderson 1993)។ សពព ររឺសប្រឿងរដនលនិងដផលស ើ មានសៅកនុងស្រេុកដស្រេ 
រ៉ាុដនតេំខ្ន់រំផុររឺជាអាហាររំរ៉ានែល់ប្រួស្ថរ( Anderson 1993) ។ 
សែើមមរុែុំះាមលំដារ់សហ្ើយវាមានអាហាររំរ៉ានសៅកនុងេលឹកររេ់វា( Oduro et al.2008) , 

សហ្ើយេដណែ កវញិសប្រើេំរារ់ជាប្រសេទជីប្ររែីសហ្ើយវាក៏ផែល់សៅប្រូសរេីន. វាិមីន . ជារិដរ ៉ា kabir Alam et 

al.2008)ផងដែរ។ 
េំដណកឯរុកខជារិអាមា៉ារាររឺជារកុខជារិេំរារ់រសងកើនផលែល់សេបៀងអាហារពិេកសលាកពីសប្ពាះមានដផលរជាសប្េើន
សៅសលើទងនិងាម នជំងឺេរវលអិរសទៀរផង(Ronoh et al.,2009).។ 

ប្ារ់ពូជប្រូវបានផទុកសៅ៤ជំហាន៖ ប្កដាេខ្ចរ់/ មិនប្រូវដាក់សៅកនុងទូរទឹកកក, ប្កដាេខ្ចរ់/ 
ប្រូវដាក់សៅកនុងទូរទឹកកក, ប្រដារ់វកូូមសេៀល/មិនប្រូវដាក់សៅកនុងទូរទឹកកក,
ប្រដារ់វកូូមសេៀល/ប្រូវដាក់សៅកនុងទូរទឹកកក(សមើលារាងទីមួយ១)ប្ារ់ពូជបានភាច រ់ាន បានរឺពឹងដផអកសៅសលើប្រ
សេទនិងការទុកដាក់ រនទ រ់មកស្វើសរេវាពី ០.៣.៦.៩.១២មានន័យថាសយើងពិនិប្រស ើងវញិរាល់៣ដខ្មែង 
ប្ររ់ប្ារ់ពូជទំងេេ់ប្រូវបានស្វើសរេមនការរនតពូជនិងេប្ាមានន័យថាសពលសវលា៥០%មនការរនតពូជ 
ការរហួំ្រមនប្ារ់ពូជសហ្ើយនិងលកខណឝៈសៅវាលជារនទ ន់។ 
េប្ារនតពូជនិងសពលសវលា៥០%រនតពូជទំងពីរសនះប្រូវបានវភិារពីឌី្េេីប្រីមន២០ប្ារ់រ៉ាុសណាែ ះសៅកដនលងពិ
សស្ថ្ន៏ ខ្ណៈសពលដែលការេុះសៅហាវ លផែល់សៅការសមើលមនដំាពូជសៅកនុងែី។ 
ការរហួំ្រមនប្ារ់ពូជប្រូវបានពិចារណាសដាយប្ារ់ពូជដែលមិនលអរហូ្រែល់ប្ារ់ពូេដែលលអមុនសពលេំងួរវា
១៥សមា៉ាងសៅេីរុណេ ភាព100o C. ប្ររ់ការស្វើសរេទំងេេ់មាន៤ែងេំរារ់៤០០កញ្ជ រ់មនប្ារ់ពូជ។ 

ារាងទី១៖  
ការដេមឆ្នមនការពីសស្ថ្ន៏បានរង្ហេ ញភាពខុ្េមនរហួំ្រនិងេីរុណេ ភាពាមរររលំដារ់សដាយ៤រសរៀរនេការទុ
កនិងដៃរកាប្ារ់ពូជ។ 



 

 

 

ការរង្ហេ ញលទឋិផល  

 ជាង១២ដខ្មនការទុកដាក់និងរកា 
មានដរររទជាសប្េើនបានផុេឲស ើញមនការបារ់រង់ការរនតពូជ។វ ិ្ ីមនការទុកប្ារ់ពូជមានកការជះឥទិពលោ៉ា
ងខ្ល ំងសៅ( P <0.0001) 
រ៉ាុដនតប្រសេទមនប្ារ់ពូជសៅែដែល។ការរមួរញ្ជូ លាន រវាងការស្វើសអាយប្រជាក់នីងមា៉ា េីុនវាខូ្មរឺជាវ ី្ ីែ៏ប្រសេើររំ
ផុរនិងលអែល់ទុកដាក់ប្ារ់ពូជសហ្ើយបានវាេ់សៅរុណភាពមនេប្ាមនការរនតពូជនិងសពលរនតពូជ៥០% 
ការរហួំ្រ មានសពលសៅកនុងវាលដរមតង។ 
សទះជាោ៉ាងណាក៏សដាយស្ថរះេំខ្ន់មនមា៉ា េីុនវាកូមសេលនិងការស្វើសអាយប្រជាក់មិនែូេាន សទមនការេទង់ 
វាេ់ប្រដវង។ 

 ការខុ្េាន រវាងវ ិ្ ីការផទុកប្ារ់ពូជជាេេែាងោ៉ាងខ្ល ំងដែលសអាយេប្ាការរនតពូជមានផល 
និងមានដរ២០%រ៉ាុសណាែ ះដែលធាល ក់មនការទុកប្ារ់ពូជមនការរនតពូជរនទ រ់ការពិសស្ថ្ន៏(ររូភាពទី១)។ 
ផងដែរសនះការស្វើឲប្រជាក់និងមា៉ា េីុនវាកូមសេលរមួរញ្ជូ លាន ជាឧរករណ៏ដែលមានឥទិពលរំផុរេំរារ់ឲ                       
 ប្ារ់ពូជមានេុមរាភាពខ្ពេ់នេការរនតពូជ េរមុមក 
មា៉ា េីុនវាកូមសេលមានឥទិពលជាងការស្វើឲប្រជាក់។េប្ាមនការរនតពូជសៅកនុងវាលដស្រេរបានរង្ហេ ញឲស ើញ
លទឋិផលជាមួយភាពមិនសេារភាពសែើមបីឲជា្មមជារិ។លទឋិផលសនះបានរង្ហេ ញថាមា៉ា េីុនវាខូ្មមានែំសណើ រការលអ
ជាងការដាក់សៅកដនលងប្រជាក់ ជាពិសេេការដាក់ប្ារ់ពូជមានេមរាភាពសៅការរនតពូជសៅវាលដស្រេរ។ 

 លទឋផលមនការរនតពូជាមដររសពល៥០%រឺមានភាពខុ្េាន រនតិេ។ាមរយះររូភាពទី២បានរង្ហេ ញ 

ការដាក់កដនលងប្រជាក់មិនបានដាក់េវីប្ររបានរង្ហេ ញថាមានឥទិពលជាងមា៉ា េីុនវាខូ្មសេលមិនប្រូវការដាក់ឲប្រ
ជាក់មានការទរមនការរនតពូជសដាយសពល៥០%( 
រនតពូជសលឿនជាង)។ការសអាយផលសនះរង្ហេ ញឲស ើញថាវ ិ្ ីការទុកដាក់ប្ារ់ពូជជះឥទិពលែល់រុណភាពប្ារ់
ពូជសផសៀងៗ។រនទ រ់ពីមា៉ា េីុនវាខូ្មសេលមានឥទិពលជាងការដាក់ឲប្រជាក់មានេមរាភាព 

វ ិ្ ីមនការទុក ប្រដារ់វកូូមសេល ប្កដាេកាច រ់ 

ដាក់សៅកនុងទូរទឺកកក 
 
 

មិនដាក់សៅកនុងទូរទឺកកក 
 

ការរហួំ្រមានរនត 
េីរុណេ ភាពមានរនត 
 

ការរហួំ្រមានរនត 
េីរុណេ ភាពមានការផ្លល េ់រែូរ 

ការរហួំ្រមានផ្លល េ់រែូ 
េីរុណេ ភាពមានរនត 
 

ការរហួំ្រមានផ្លល េ់រែូ 
េីរុណេ ភាពមានការផ្លល េ់រែូរ 
 



 

ររូភាពទី១៖ េប្ាម្យមមនការរនតពូជសដាយការទុកដាក់និងដៃរកាជាង១២ដខ្។ 

ដខ្សរនទ រ់បានដេសរ ើជំនួេសអាយ±1 SE មនេរតន័យ។ 

 

ររូភាពទី២៖ ការរនតពូជសដាយសពល៥០%ជាង១២ដខ្ ដខ្សរនទ រ់បានដេសរ ើជំនួេសអាយ±1 SE មនេរតន័យ។ 

 
 
ការរនតពូជវាប្រដហ្លជាមិនេូវមានប្រសោជន៏េំរារ់ប្រូមូរសលបើនមនការរនតពូជ។េំរារ់ការវាេ់រុណភាពមន
ប្ារ់ពូជសទះជាោ៉ាងណាក៏សដាយមា៉ា េីុនវាខូ្មសេលបានរង្ហេ ញឲសអាយស ើញថាមានឥទឋិពលជាងសរនិងផែល់
សលបើនមនការរនតពូជោ៉ាងមានលទឋភាព។ 

 មា៉ា េីុនវាខូ្មសេលមិនដែលឲស ើញសៅេំណុេេវជិជមានមនការរហួំ្រ ការស្វើឲប្រជាក់រួមជាមួយកញ្ច រ់( 
រហួំ្រមានការផ្លល េ់រែូ)ដែលមានការសកើនស ើងមនរហួំ្រប្ារ់ពូជ(ររូភាពទី៣)។ 
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ការរមួរញ្ចូ លាន មនការេំងួរខ្ពេ់សៅកនុងកសនលងប្រជាក់( 
សពលខ្លះរហួ្រសៅែល់៩៨%)ជាមួយកញ្ច រ់ខ្ចរ់ដែលមានការស្រេូរការរហួំ្រមានន័យថាប្កដាេកញ្ច រ់/ការដាក់
សអាយប្រជាក់មានេញ្ញា ថាមានការេំងួរខ្ពេ់ជាការស្វើវ ិ្ ីសផសៀង។សនះមានន័យថាសៅសពលដែលការដាក់សអាយ
ប្រជាក់សដាយខ្លួនឯងប្រដហ្លមានប្រសោជន៏មនការទុកប្ារ់ពូជ។ 
ការទុកដាក់ប្ារ់ពូជរយះសពលយូរសដាយមិនមានការប្ររ់ប្រងមនេំងួរ(ឧ. មា៉ា េីុនវាខូ្មសេល) 
រឺជាជំសរ ើេែ៏មានរំមលទរេំរារ់ឲប្ារ់ពូជមានេំងួរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ររូភាពទី៣៖ មានន័យថាការរហួំ្រប្ារ់ពូជសដាយទុកជាង១២ដខ្។ដខ្សរនទ រ់បានដេសរ ើជំនួេសអាយ±1 SE 

មនេរតន័យ។ 

 
 ភាពខុ្េាន មនប្រសេទប្ារ់ពូជជាការេំខ្ន់សៅការពិនិរយសៅេប្ាមនេុះៃយររេ់ប្ារ់ពូជ។សៅសពល
ដែលប្ារ់ពូជខ្លះប្រូវបានៃយេុះោ៉ាងរហ័្េសៅកនុងេតុក 
សនះការដៃរការុណភាពខ្ពេ់មនប្ារ់ពូជសទះជាសពលដែលសយើងទុកសៅលកខណៈជំុវញិ។ការយកដាក់ឲែូេពូជ
ររេ់វាពិរជា្នធានង្ហយស្រេួលែល់ការេំណំា។ ការទំងរប្មូវការយល់ែឺងេំពីប្រសេទប្ារ់ពូជរនតិេ។ 

 

ាមរយះ១២ដខ្មកប្ារ់ពូជេដណែ កលារលារការរនតពូជររេ់វាមានេប្ាខ្ពេ់ជាងការទុកដាក់ប្ារ់ពូជប្ររ់
ប្រសេទ(សៅររូភាពទី៤)ដែលបានរង្ហេ ញនិងេងកុលសៅនិងេដណែ ក សហ្ើយប្រដហ្លប្ារ់្ុញជារិជាទូសៅ, 
មិនរំរវូការ្នធានសប្េើនសពកមនការទុកប្ារ់ពូជ។ 

 

ដផលរសរ៉ាងសបា៉ា ះនិងមរុទំំង២សនះសៅាមមួយដររសផសៀងសទៀរពួកវាមានការេំាល់ថាមានភាពមិនេូវលអប្ារ់សព
លដែលវាេ់ដវង។ប្ារ់ពូជសពព រពួកសៅេំកណាែ លសពលមានការវាេ់ដវង 
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និងដប្រដហ្លជាមានេតង់ដារផងដែរដែលប្រកួរជាការទុកដៃរេាែូេប្ារ់ពូជឯសទៀរ។ប្ារ់ពូជអាមា៉ារាររឺពូជ
មានេប្ារនតពូជទរសៅាមវាលដស្រេផ្លទ ល់ដរមែង ៕ សពលរង្ហេ ញសៅវាលេំការ 

 

 

 
 

 

ររូភាពទី៤.ម្យមភារសដាយាមប្រសេទរយះសពលជាង១២ដខ្រេំ ុងសពលដៃរកាពូជដខ្សរនទ រ់បានដេសរ ើជំនួេ
សអាយ±1 SE មនេរតន័យ។ 

 

សនះរឺជាការេំខ្ន់រំផុរេំរារ់ស្វើសរេរុណភាពប្ារ់ពូជ។ការទំងសនះបានេងអុលរង្ហេ ញថាប្ារ់ពូជអាមា៉ារារ
ជាប្រសេទដែលយកេិរតទុកសៅសពលដៃរកាប្ារ់ពូជជាងសរ។ 

 
 
េសងខរ       

 សពលលទឋិផលររេ់ពួកសយើងរឺមិនដែលផ្លល េ់រែូរេវីទល់ដរសស្ថះ
ាមប្រសេទររេ់ប្ារ់ពូជនិងការដៃរកាទុកប្ារ់ពូជាមវ ិ្ ីនន 
ការរនទ ន់អាេេូម្នារប្ារ់ពូជនិងាមេូមិសៅាមសពញពិេពសលា
ក។សពលដែលអាេយកបាន 
ការមឆ្នប្រឌិ្ររមួរញ្ជូ លាន រវាងវាកូមសេលនិងការស្វើសអាយប្រជាក់អាេផត
ល់រុណភាពែល់ការផទុកប្ារ់ពូជ។សប្រើេិនសបាើ ជាេនកសប្ជើេសរ ើេការការ
ផទុកប្ារ់ពូជណាមួយ 
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វាខូ្មសេលជាទូសៅមនការប្រសេើជាងសប្រើវ ី្ ីសអាយប្រជាក់។ សជៀេវាងការការផទុកប្ារ់ពូជសៅកនុងកញ្ជ រ់( 
ែូេជាបាវឬប្កដាេខ្ជ រ់) សៅកនុងទូទឹកកក ដែលរនាយលទឋិភាពររេ់ប្ារ់ពូជ។ េំរារ់លទឋិផលដែលលអរំផុរ 
វាខូ្មសេលអាេស្វើការបានជាការការាំងរង្ហេ ញរង្ហេ ញ និងរណាែ ដេកចាយ ាមរំរន់រសេចកវទិា 
មានរំមលសថាកែូេកង់សប្រើសដាយេនរ់ 
េូមសមើលhttp://www.echonet.org/data/sites/2/Documents/OuagaForum2010/VacuumTirePump.pdf 
ររូភាពសៅខ្ងសលើ។) 

ៃមីៗសនះ្នារប្ារ់ពូជររេ់សេកូបានផទុកប្ារ់ពូជសៅកនុងវាខូ្មសេលសៅកនុងរនទរ់។សពលដែលខ្សល់សៅកនុងម
មា៉ា េីុនប្រជាក់រកាទុកប្ារ់ពូជសៅកនុងរនទរ់។ការរសងកើរឲមានការសយើេប្ាោ៉ា រ់សយើនមនប្ារ់ពូជនិងអាេរង្ហេ
ញថាវ ិ្ ីសនះមានប្រេិទភាពេំរារ់រកាប្ារ់ពូជ។ 
េកាេធារុាមេូមិ(សពលដែលសប្រើភាជ រ់ទំនក់ទំនងសៅនឹងមា៉ា េីុនវាខូ្មសពលដែលផទុកប្ារ់ពូជ)ប្រដហ្លរមួរ
ញ្ចូ ល រេចនេមព័នលូសៅកនុងែីឬកញ្ច រ់ដផនែី( េូមរនតាមដានEANs) 

។ការស្រស្ថវប្ជាវររេ់ពួកសយើងបានជួយែល់វ ិ្ ីមនការផទុកប្ារ់ពូជេំរារ់្នារប្ារ់ពូជសហ្ើយសយើងសៅដរេ
ងឃឹមវានឹងជួយែល់ការដៃរកាប្ារ់ពូជររេ់ពួកសរ។ 
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