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ការដណនំ
ការដៃរកាប្ារ់ពូជសៅរំរន់ អាេុីប្រូពីេរឺ មានការលំបាកជាមួយនិងអាកាេធារុនិងការរ ំហ្ួរ។ស្ថាន
ភាពដររស្វើប្ារ់ពូជបារ់រង់ សៅេមរាភាពសៅការរនតពូជ . មានេនកជំ នញជាសប្េើនបានទុកប្ារ់ មានជិ វ ិររេ់។
េនកជំនញខ្ពេ់មនធានារសេេន(gene)បានស្វើសរេសៅប្ារ់ពូជដែលកេិករបានសប្រើ ប្បាេ់ សៅការទុកប្ារ់ ពូជ
ររេ់ពួការ់។ប្ររ់ទំងេេ់សៅមានេំណុេសខ្ាយនិងេំ ណុេខ្លំង។ រ៉ាុ ដនតសៅការៃលឹងដៃលងពីរំមលនិង្នធាន
ដែលវ ិ្ីសនះពិរជាែំ សណើរការនិងមានឥទឋិពល?
សែើមបីដេវងរកវ ី្ីមនទុកប្ារ់ ពូជរដនាមសទៀរសនះធានារប្ររ់ពូជសៅអាេុីបានសរៀនេរ់សៅការទុ កប្ររ់ពូជបាន
សៅរំរន់ ប្រូពីេសប្កាម្នធានពីធានាប្ារ់ពូជ។ឮ
មាន៣លាក់ខ្ណខដែលរួពិចារណាដែលេប្ាប្ារ់ប្រូវោរ់សយើនឬខ្ូេមាន៖ េំពារមនេុកេុីដេន(
មនេំនួនប្ារ់ពូជ) ការេំងួរមនប្ារ់ពូជ និ ងេីរុណេភាព( រូរឺរ
១៩៧៣)Roberts 1973។
សៅការសកើនស

ើងមនការលកខណៈទំងសនះនិងមានការរនាយជីវ ិរប្ារ់ពូជ

និងជាទូសៅសកើនស

ើងមនការរ ំហ្ួរ១%ដៃមសទៀរឬ 10 F (5.6 C)
o

o

សៅកនុងរញ្ជរ់ ដហ្កជាពី រមនជី វ ិរមនប្ារ់ ( Bewley និង Black 1985)។

ប្ររ់លាក់ខ្ណខទំងេេ់ប្រូវបានរង្ហេញសៅប្ារ់ពូជប្រូវបានខ្ូេាមលកខណៈ
េាេ់លាេ់ និងវ ិនិឆ្័យ
ឆ សៅលកខណៈដែលសកើរស

ើងសៅសលើប្ារ់ពូជ។

សាលសៅមនការស្រស្ថវប្ជាវប្រូវសៅ២រសរៀរសៅការដៃរកាប្ារ់ពូជ៖ ឧរករណ៏វាកូម សេលីង និង
ប្រដារ់ស្វើឲប្រជាក់ វាកូមសេលីងមានការេំណាញ្នធានរិេរួេនិងមានវរាុពីររីេំរារ់ែំស

ើង

ប្រសេទសនះជួយែល់ការេំរួលេុកេុីដេននិងភាពរ ំហ្ួរ េំខ្ន់ សនះរ ំហ្ួរមនប្ារ់ពូជទរ។
ប្រដារ់ ស្វើសអាយប្រជាក់រឺេំរួលែល់េីរុណេភាព
រ៉ាុដនតវាមានរំមលរនតិេេំរារ់ រំរន់ប្រូពិជ។ពួកសយើងបានសប្រៀរស្ៀររំរន់ ៥សៅប្រូពីជេំរារ់ស្វើសរេឧរករណ៏

កនុងរយះសពលមួ យឆ្នំសាលសៅររេ់ពួកសយើងេង់ ស
ប្ារ់ពូជនិ ងសាលការជុំវ ិញពិេពសលាក។

ើញផលប្រសោជន៏ែល់ការទុកនិងដៃរកាសៅកនុងធានា

ការដកមឆ្នមនការពិសស្ថរន៏
ពួកសយើងបានសប្រៀរស្ៀរសៅ៥រំរន់មនែំ ណាំដែលបានែុះសៅរំរន់ ប្រូពិេ៖ សរ៉ាងសបា៉ា ះ(solanum
lycopersicum ‘juliet 1437’) សពពរ( cucurbita moschata’ kaang kot’)សែើមមរុ ំ( moringa oleifera’ Local Mix’)
េដណែកលារលារ( Lablab purpureus) ‘chiang dao’) , និង រុកខជារិអាមា៉ា រារ(Amaranthus cruentus), USDA PI
606767’) ។ ប្ារ់ ប្រសេទទំងេេ់ប្រូវបានសប្ជើេសរ ើេយកាងសអាយប្ារ់ែំណាំែមទសទៀរ
រ៉ាុដនតប្ររ់ពូជនិងប្រសេទមានលកខណះសផសៀងានសៅកនុងកាង្ហរររេ់ការេេិវឌ្ឍន៏កេិកមមររេ់្នារប្ារ់ពូជររ
េ់សេកូ (ECHO) ។

ដផលសរ៉ាងសបា៉ា ះសប្រើ ប្បាេ់េំរារ់ ជំនន់ៃីមនិងប្រូវបានការសលើកទឹកេិរតមនរដាឋេិ បាលប្រសទេមៃសែើមបីជំនួេសអាយែំ
ណាំ ដែលបានប្បាក់(Anderson 1993)។ សពពររឺសប្រឿងរដនលនិងដផលស
រ៉ាុដនតេំខ្ន់រំផុររឺ ជាអាហាររំរ៉ានែល់ប្រួស្ថរ( Anderson 1993) ។

ើ មានសៅកនុងស្រេុកដស្រេ

សែើមមរុ ំែុះាមលំដារ់ សហ្ើយវាមានអាហាររំរ៉ានសៅកនុងេលឹកររេ់វា( Oduro et al.2008) ,

សហ្ើយេដណែកវ ិញសប្រើ េំរារ់ ជាប្រសេទជី ប្ររែីសហ្ើយវាក៏ ផែល់សៅប្រូ សរេីន. វ ិាមីន . ជារិដរ ៉ា kabir Alam et
al.2008)ផងដែរ។
េំដណកឯរុកខជារិ អាមា៉ា រាររឺ ជារុកខជារិ េំរារ់រសងកើនផលែល់សេបៀងអាហារពិេកសលាកពីសប្ពាះមានដផលរជាសប្េើន
សៅសលើទងនិងាមនជំងឺេរវលិរ
អ សទៀរផង(Ronoh et al.,2009).។
ប្ារ់ពូជប្រូវបានផទុកសៅ៤ជំ ហាន៖ ប្កដាេខ្ចរ់/ មិនប្រូវដាក់សៅកនុងទូ រទឹកកក, ប្កដាេខ្ចរ់/
ប្រូវដាក់សៅកនុងទូ រទឹកកក, ប្រដារ់វក
ូ ូមសេៀល/មិនប្រូវដាក់សៅកនុងទូ រទឹកកក,

ប្រដារ់ វក
ូ ូមសេៀល/ប្រូវដាក់ សៅកនុងទូរទឹ កកក(សមើ លារាងទីមួយ១)ប្ារ់ពូជបានភាចរ់ ានបានរឺពឹងដផអកសៅសលើប្រ
សេទនិងការទុកដាក់ រនទរ់មកស្វើសរេវាពី ០.៣.៦.៩.១២មានន័យថាសយើងពិនិប្រស

ើងវ ិញរាល់៣ដខ្មែង

ប្ររ់ប្ារ់ពូជទំងេេ់ប្រូវបានស្វើសរេមនការរនតពូជនិងេប្ាមានន័ យថាសពលសវលា៥០%មនការរនតពូជ
ការរ ំហ្ួរមនប្ារ់ពូជសហ្ើយនិ ងលកខណឝៈសៅវាលជារនទន់។
េប្ារនតពូជនិងសពលសវលា៥០%រនតពូជទំងពី រសនះប្រូវបានវ ិភារពីឌ្ីេេី ប្រីមន២០ប្ារ់រ៉ាុសណា
ែ ះសៅកដនលងពិ
សស្ថ្ន៏ ខ្ណៈសពលដែលការេុះសៅហាវលផែល់សៅការសមើ លមនដាំពូជសៅកនុងែី។

ការរ ំហ្ួរមនប្ារ់ពូជប្រូវបានពិចារណាសដាយប្ារ់ពូជដែលមិនលអរហ្ូរែល់ប្ារ់ពូេដែលលអមុនសពលេំងួរវា
១៥សមា៉ា ងសៅេីរុណេភាព100 C. ប្ររ់ ការស្វើសរេទំងេេ់មាន៤ែងេំរារ់៤០០កញ្ជរ់មនប្ារ់ពូជ។
o

ារាងទី១៖
ការដេមឆ្នមនការពី សស្ថ្ន៏ បានរង្ហេញភាពខ្ុ េមនរ ំហ្ួរនិ ងេីរុណេភាពាមរររលំដារ់សដាយ៤រសរៀរនេការទុ
កនិងដៃរកាប្ារ់ពូជ។

វ ិ្ី មនការទុ ក

ប្រដារ់ វក
ូ ូមសេល

ប្កដាេកាចរ់

ដាក់សៅកនុងទូ រទឺកកក

ការរ ំហ្ួរមានរនត

ការរ ំហ្ួរមានផ្លលេ់រូែ

មិនដាក់សៅកនុងទូ រទឺកកក

ការរ ំហ្ួរមានរនត

េីរុណេភាពមានរនត

េីរុណេភាពមានការផ្លលេ់រូរែ

េីរុណេភាពមានរនត

ការរ ំហ្ួរមានផ្លលេ់រូែ

េីរុណេភាពមានការផ្លលេ់រូរែ

ការរង្ហេញលទឋិផល
ជាង១២ដខ្មនការទុកដាក់និងរកា
មានដរររទជាសប្េើនបានផុ េឲស

ើញមនការបារ់រង់ ការរនតពូជ។វ ិ្ី មនការទុកប្ារ់ពូជមានកការជះឥទិពលោ៉ា

ងខ្លំងសៅ( P <0.0001)
រ៉ាុដនតប្រសេទមនប្ារ់ពូជសៅែដែល។ការរួមរញ្ូជ លានរវាងការស្វើសអាយប្រជាក់នីងមា៉ា េុីនវាខ្ូមរឺជាវ ី្ីែ៏ប្រសេើររំ
ផុរនិងលអែល់ទុកដាក់ ប្ារ់ ពូជសហ្ើយបានវាេ់សៅរុណភាពមនេប្ាមនការរនតពូជនិ ងសពលរនតពូជ៥០%
ការរ ំហ្ួរ មានសពលសៅកនុងវាលដរមតង។

សទះជាោ៉ា ងណាក៏ សដាយស្ថរះេំខ្ន់មនមា៉ា េុីនវាកូមសេលនិងការស្វើសអាយប្រជាក់មិនែូេានសទមនការេទង់
វាេ់ប្រដវង។
ការខ្ុ េានរវាងវ ិ្ីការផទុកប្ារ់ពូជជាេេែាងោ៉ា ងខ្លំងដែលសអាយេប្ាការរនតពូជមានផល

និងមានដរ២០%រ៉ាុសណា
ែ ះដែលធាលក់ មនការទុកប្ារ់ ពូជមនការរនតពូជរនទរ់ ការពិ សស្ថ្ន៏ (រូរភាពទី១)។
ផងដែរសនះការស្វើឲប្រជាក់ និងមា៉ា េុីនវាកូមសេលរួមរញ្ូជ លានជាឧរករណ៏ដែលមានឥទិពលរំផុរេំរារ់ឲ
ប្ារ់ពូជមានេុមរាភាពខ្ពេ់នេការរនតពូជ េរុមមក

មា៉ា េុីនវាកូ មសេលមានឥទិពលជាងការស្វើឲប្រជាក់ ។េប្ាមនការរនតពូជសៅកនុងវាលដស្រេរបានរង្ហេញឲស

ើញ

លទឋិផលជាមួ យភាពមិ នសេារភាពសែើមបីឲជា្មមជារិ ។លទឋិផលសនះបានរង្ហេញថាមា៉ា េុី នវាខ្ូមមានែំ សណើរការលអ
ជាងការដាក់សៅកដនលងប្រជាក់ ជាពិ សេេការដាក់ប្ារ់ពូជមានេមរាភាពសៅការរនតពូជសៅវាលដស្រេរ។
លទឋផលមនការរនតពូជាមដររសពល៥០%រឺមានភាពខ្ុ េានរនតិេ។ាមរយះរូរភាពទី២បានរង្ហេញ
ការដាក់កដនលងប្រជាក់មិនបានដាក់េីវប្ររបានរង្ហេញថាមានឥទិពលជាងមា៉ា េុីនវាខ្ូ មសេលមិនប្រូវការដាក់ឲប្រ
ជាក់មានការទរមនការរនតពូជសដាយសពល៥០%(
រនតពូជសលឿនជាង)។ការសអាយផលសនះរង្ហេញឲស

ើញថាវ ិ្ីការទុកដាក់ប្ារ់ពូជជះឥទិពលែល់រុណភាពប្ារ់

ពូជសផសៀងៗ។រនទរ់ពីមា៉ាេុីនវាខ្ូមសេលមានឥទិពលជាងការដាក់ឲប្រជាក់ មានេមរាភាព

ការរនតពូជជាម្យមភារ(%)
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មួយដខ្រនទរ់ពីចារ់ទុកដាក់
រូរភាពទី១៖ េប្ាម្យមមនការរនតពូជសដាយការទុ កដាក់ និងដៃរកាជាង១២ដខ្។

សពលរនតពូជ៥០%(មៃៃ)

ដខ្សរនទរ់ បានដេសរ ើជំនួេសអាយ±1 SE មនេរតន័យ។
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មួយដខ្រនទរ់ពីចារ់ទុកដាក់
រូរភាពទី ២៖ ការរនតពូជសដាយសពល៥០%ជាង១២ដខ្ ដខ្សរនទរ់បានដេសរ ើជំនួេសអាយ±1 SE មនេរតន័យ។

ការរនតពូជវាប្រដហ្លជាមិនេូវមានប្រសោជន៏ េំរារ់ ប្រូមូរសលបើនមនការរនតពូជ។េំរារ់ការវាេ់រុណ ភាពមន
ប្ារ់ពូជសទះជាោ៉ា ងណាក៏សដាយមា៉ា េុីនវាខ្ូមសេលបានរង្ហេញឲសអាយស

ើញថាមានឥទឋិពលជាងសរនិងផែល់

សលបើនមនការរនតពូជោ៉ា ងមានលទឋភាព។
មា៉ា េុីនវាខ្ូ មសេលមិនដែលឲស
រ ំហ្ួរមានការផ្លលេ់រូ)ដែលមានការសកើ
ែ
នស

ើញសៅេំណុេេវ ិជជមានមនការរ ំហ្ួរ ការស្វើឲប្រជាក់ រួមជាមួយកញ្ចរ់ (
ើងមនរ ំហ្ួរប្ារ់ពូជ(រូរភាពទី៣)។

ការរួមរញ្ូច លានមនការេំងួរខ្ពេ់សៅកនុងកសនលងប្រជាក់(

សពលខ្លះរហ្ួរសៅែល់៩៨%)ជាមួយកញ្ចរ់ខ្ចរ់ដែលមានការស្រេូរការរ ំហ្ួរមានន័យថាប្កដាេកញ្ចរ់/ការដាក់
សអាយប្រជាក់ មានេញ្ញាថាមានការេំងួរខ្ពេ់ជាការស្វើវ ិ្ីសផសៀង។សនះមានន័ យថាសៅសពលដែលការដាក់ សអាយ
ប្រជាក់ សដាយខ្លួនឯងប្រដហ្លមានប្រសោជន៏មនការទុកប្ារ់ពូជ។

ការទុកដាក់ ប្ារ់ពូជរយះសពលយូរសដាយមិនមានការប្ររ់ ប្រងមនេំងួរ(ឧ. មា៉ា េុីនវាខ្ូ មសេល)
រឺជាជំសរ ើេែ៏មានរំ មលទរេំរារ់ឲប្ារ់ ពូជមានេំងួរ។

ការ ំហ្ួរ(%)
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មួយដខ្រនទរ់ពីចារ់ទុកដាក់

12

រូរភាពទី ៣៖ មានន័យថាការរ ំហ្ួរប្ារ់ ពូជសដាយទុ កជាង១២ដខ្។ដខ្សរនទរ់បានដេសរ ើជំ នួេសអាយ±1 SE
មនេរតន័យ។

ភាពខ្ុេានមនប្រសេទប្ារ់ពូជជាការេំខ្ន់ សៅការពិនិរយសៅេប្ាមនេុះៃយររេ់ប្ារ់ពូជ។សៅសពល
ដែលប្ារ់ ពូជខ្លះប្រូវបានៃយេុះោ៉ា ងរហ្័េសៅកនុងេតុក

សនះការដៃរការុ ណភាពខ្ពេ់មនប្ារ់ ពូជសទះជាសពលដែលសយើងទុកសៅលកខណៈជុំវ ិញ។ការយកដាក់ឲែូេពូជ
ររេ់វាពិរជា្នធានង្ហយស្រេួលែល់ការេំ ណាំ។ ការទំងរប្មូវការយល់ែឺងេំពីប្រសេទប្ារ់ពូជរនតិេ។

ាមរយះ១២ដខ្មកប្ារ់ពូជេដណែកលារលារការរនតពូជររេ់វាមានេប្ាខ្ពេ់ជាងការទុកដាក់ ប្ារ់ពូជប្ររ់
ប្រសេទ(សៅរូរភាពទី៤)ដែលបានរង្ហេញនិងេងកុលសៅនិងេដណែក សហ្ើយប្រដហ្លប្ារ់្ុញជារិ ជាទូ សៅ,
មិនរំរវូ ការ្នធានសប្េើ នសពកមនការទុកប្ារ់ពូជ។

ដផលរសរ៉ាងសបា៉ា ះនិងមរុ ំទំង២សនះសៅាមមួយដររសផសៀងសទៀរពួកវាមានការេំាល់ថាមានភាពមិ នេូវលអប្ារ់សព
លដែលវាេ់ដវង។ប្ារ់ពូជសពពរពួកសៅេំកណា
ែ លសពលមានការវាេ់ដវង

និងដប្រដហ្លជាមានេតង់ដារផងដែរដែលប្រកួរជាការទុកដៃរេាែូេប្ារ់ពូជឯសទៀរ។ប្ារ់ពូជអាមា៉ា រាររឺពូជ

ម្យមភារការរនរតពូជ(%))

មានេប្ារនតពូជទរសៅាមវាលដស្រេផ្លទល់ដរមែង ៕ សពលរង្ហេញសៅវាលេំការ
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ដខ្រនទរ់ពីទុកដាក់ប្ារ់ពូជ

រូរភាពទី៤.ម្យមភារសដាយាមប្រសេទរយះសពលជាង១២ដខ្រេំ
សអាយ±1 SE មនេរតន័យ។

ុងសពលដៃរកាពូជដខ្សរនទរ់ បានដេសរ ើជំនួេ

សនះរឺជាការេំខ្ន់ រំផុរេំរារ់ស្វើសរេរុណភាពប្ារ់ពូជ ។ការទំងសនះបានេងអុលរង្ហេញថាប្ារ់ ពូជអាមា៉ា រារ
ជាប្រសេទដែលយកេិរតទុកសៅសពលដៃរកាប្ារ់ពូជជាងសរ។

េសងខរ
សពលលទឋិផលររេ់ពួកសយើងរឺមិនដែលផ្លលេ់រូរេវ
ែ ី ទល់ដរសស្ថះ

ាមប្រសេទររេ់ប្ារ់ ពូជនិ ងការដៃរកាទុកប្ារ់ពូជាមវ ិ្ីនន

ការរនទន់ អាេេូម្នារប្ារ់ពូជនិងាមេូមិសៅាមសពញពិេពសលា
ក។សពលដែលអាេយកបាន
ការមឆ្នប្រឌ្ិ ររួមរញ្ូជ លានរវាងវាកូមសេលនិងការស្វើសអាយប្រជាក់ អាេផត
ល់រុណភាពែល់ការផទុកប្ារ់ពូជ។សប្រើ េិនសបាើជាេនកសប្ជើ េសរ ើេការការ
ផទុកប្ារ់ពូជណាមួ យ

វាខ្ូមសេលជាទូសៅមនការប្រសេើជាងសប្រើ វ ី្ីសអាយប្រជាក់ ។ សជៀេវាងការការផទុកប្ារ់ ពូជសៅកនុងកញ្ជរ់ (

ែូេជាបាវឬប្កដាេខ្ជរ់) សៅកនុងទូទឹកកក ដែលរនាយលទឋិភាពររេ់ប្ារ់ពូជ។ េំរារ់លទឋិផលដែលលអរំផុរ
វាខ្ូមសេលអាេស្វើការបានជាការការាំងរង្ហេញរង្ហេញ និងរណា
ែ ដេកចាយ ាមរំ រន់រសេចកវ ិទា
មានរំមលសថាកែូេកង់ សប្រើសដាយេនរ់
េូមសមើ លhttp://www.echonet.org/data/sites/2/Documents/OuagaForum2010/VacuumTirePump.pdf
រូរភាពសៅខ្ងសលើ។)
ៃមីៗសនះ្នារប្ារ់ពូជររេ់សេកូបានផទុកប្ារ់ពូជសៅកនុងវាខ្ូមសេលសៅកនុងរនទរ់។សពលដែលខ្សល់ សៅកនុងម

មា៉ា េុីនប្រជាក់រកាទុកប្ារ់ ពូជសៅកនុងរនទរ់។ការរសងកើរឲមានការសយើេប្ាោ៉ា រ់សយើនមនប្ារ់ពូជនិងអាេរង្ហេ
ញថាវ ិ្ីសនះមានប្រេិទភាពេំរារ់រកាប្ារ់ពូជ។

េកាេធារុ ាមេូមិ(សពលដែលសប្រើភាជរ់ ទំនក់ទំនងសៅនឹ ងមា៉ា េុីនវាខ្ូមសពលដែលផទុកប្ារ់ពូជ)ប្រដហ្លរួមរ
ញ្ូច ល រេចនេមព័នលូសៅកនុងែីឬកញ្ចរ់ដផនែី( េូមរនតាមដានEANs)

។ការស្រស្ថវប្ជាវររេ់ពួកសយើងបានជួយែល់វ ិ្ីមនការផទុកប្ារ់ពូជេំរារ់្នារប្ារ់ ពូជសហ្ើយសយើងសៅដរេ
ងឃឹមវានឹងជួ យែល់ការដៃរកាប្ារ់ពូជររេ់ពួកសរ។
កដនលងការង្ហរ
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