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ោះដាំណាំចាំណីសតវពៅតាំរន់ប្តូពក
ិ

David S. Price, July 2015 ដោយដោក ដដវ ិត រាយស៍ ខែកកកោ ឆ្នាំ២០១៥
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ដោក ដដវ ិត រាយស៍ គឺជា ទីររឹកាខននកររ ិស្ថានជាន់ែពស់ររស់ LEAD Asia ដ

ើយដ្វើការទូ ទាំងទវីរអាសុី ដោយ

នតល់ជាររឹកាដៅដលើ រញ្ហ
ា មួ យចាំនួនខដលរារ់រញ្ូច លទាំង និរនតរភាពខននកររ ិស្ថាន និងការអភិ វឌ្ឍន៍ស

គមន៍

ការផ្លលស់រូតរអាកាសធាតុ ការស្ថតដឡើងវ ិញនូវដអកូឡូសុី និ ងការជួ យខកដីខដលសឹករ ិចរ ិល ការពាាលទឹកែូច

ការរគរ់រគងការដររោះ ការស្ថតរដដើមដកាងកាងដឡើងវ ិញនិងការអនុ វតតន៍ររករដោយនិរនតរភាពកនុងខននកររពលក

សិកមម។ គាត់និងភរ ិយាររស់គាត់ដ្មោះថា ខែមី ខដលជាសមាជិកននដអសអាយអិលអនតរជាតិ ានដ្វើការជា អនក
ជាំនាញខននកភាស្ថនិងអនករកខររអស់រយោះដពលជាង២៥ឆ្នាំដៅកនុងា៉ា ពួ ររដទសឥណ្ូឌ ដនសុី។ ដោកដដវ ីតាន

ផ្លលស់រូតរមកកាន់តួនាទី ររស់គាត់រចចុរបននកុងអាំ
ន
ឡុងដពលដៅសល់ចុងដរកាយននការងារ។ ដោកដដវ ិត ទទួ លាន
B.Sc ខននកសតវវ ិទា និង PDDSc ខននកអភិ រកាជិ វវ ិទា។ គាត់រចចុរបននកាំពុងដរៀនយកខននក M.Sc ខននកសតវវ ិទានិង
ការរគរ់រគងររ ិស្ថាន។

ែ្ុាំានអានដោយការររ់ អារមមណ្៍យា៉ា ងពិដសសចាំ ដ

ោះឯកស្ថរររស់សូអឺ
ត តដរានែមីៗដនោះកនុងកាំណ្ត់រាររស់ដអ

កូអាសុីដលែ ២៣ខដលមានចាំ ណ្ងដជើងថា ការដររើរាស់ចាំណ្ីសតវដៅតាំរន់ រតូពិកសាំរារ់ការដលើកកាំពស់ជីវភាព
រស់ដៅកនុងតាំរន់អាសុីអាដគនយ៍ ដោយការដផ្លតតដៅដលើ សតវចិញ្ចឹម (ដរាន២០១៥)។ ដោកដរានគឺជាទី ររឹកា
ខននកកសិកមមខដលមានរទពិដស្ថ្ន៍លអមានក់ ខដលភាគដរចើ នដ្វើការដៅកនុងររដទសកមពុជា។ ដៅកនងុអតារទដនោះ

គាត់ានខននាាំដអាយស្ថគល់ដមមែលោះនិងចាំណ្ីពីពពួកសខណ្តកែលោះ ( ចាំណ្ីសតវគឺជា រុកខជាតិចាំណ្ីជាសមីខដលដគដអា
យដល់សតវ) ដ
អាសុីអាដគនយ៍។

ើយខននាាំដអាយដររើរាស់ពួកវាដអាយានដរចើនដឡើងដោយកសិករខ្ននតតូចកនុងខននកែលោះដៅតាំរន់

ដពលខដលែ្ាំុកាំពុងខតកាន់ ខតអាន ខតដរើជាែ្ាំុកាន់ ខតមិនងាយស្សួលជាមួ យនិងការនននាាំររស់ដោកដរាន ភាគ
ដរចើនននរកុមសរ ីរាងគខដលានខននាាំដៅកនុងអតារទគឺ ជាពពួកពូជខដល្លន
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ន រគរដគឯងយា៉ា ងខ្នលាំង ដ

ើយែ្ុាំ

ដជឿថា មិនគួររតូវានខននាាំដៅកនុងតាំរន់ែីមដឡើយដោយគាមនការវាយតនមលដអាយានចាស់ោស់នននល់រ៉ាោះ

ល់

ខដលអាចដកើតមាន។ ដៅកនុងការដឆលើយតរដៅកនុងអតារទដនោះ ែ្ាំុនឹងខចករ ាំខលកដោយសដងខរនូវរទពិដស្ថ្ន៍
ររស់ែាំុ្ជាមួ យនឹង ពពួករគរដគឯងដនោះ ដោយការនតល់ជាទនសនោះទូដៅននពពួ កពូជ្លន

នដគខដលរងករជា

រញ្ហ
ា រងាាញអវីខដលអនកជាំ នាញាននិ យាយពី ដមមនិងពពួ កសខណ្តកខដលនតល់ដោយដោកដរាន ដ

ើយនិង

ពាយាមនតល់នូវដគាលការណ្៍ែលោះនិងដសនើរជាដយារល់ែលោះសាំរារ់លទធនលខដលដរគាោះថានក់ ដៅនែងខ្នងមុែ។
ែ្ាំុជាអនកញូសុីខឡនដោយកាំ ដណ្ើត ខដលរ៉ាោះ
សុីខឡនររខ

ល់ដល់ទសនសោះររស់ែាំុច
្ ាំដ

លជាមានរញ្ហ
ា ជាមួយនឹងសរ ីរាងគពពួករុកខជាតិ្លន

ោះពូជពពួករុកខជាតិ្លន

ដនោះ។ ញូ

នមួ យចាំនួនជាជាងដាំរន់ដនសងដទៀតដៅ

ដលើខននដីដនោះ។ ជាការមិនលបីលាញ វាមានដគាលរាំ ណ្ងដដើមបីដ្វើដអាយញូសុីខឡនដអាយដូចជា ររដទសវ ័
យចាំណាស់ (ចរកភពអង់ ដគលស) ដ

ើយនិងដោោះស្ស្ថយអវីខដលខគានដ

ើញថាែវោះទាំងសតវនិងរុកខជាតិ ជាដរចើន។

អនករដងកើតររដទសររស់ែាំុ្ាននាាំមកនូវសតវនិងរុកខជាតិខដលគួរដអាយររ់អារមមណ្៍មួ យចាំនួន ពូជកាតន់ជាដរចើនពី

អាដមរ ិកខ្នងដជើង អឺររ
៉ាុ និងអាសុី ពខពភនាំដរាមែលីនិងខវងពី អឺរា៉ាសុី សតវស្សដដៀងស្ថក ពីអូស្រ្ស្ថតលី ដកាងកពី អាសុី ជាដដើ
ម។
ទនាយរតូវានខននាាំសាំរារ់ ការរាញ់និងកាលយជាឧរករណ្៍មួយសាំខ្នន់ចាំដ

ោះការសិករ ិចរ ិលនិ ងដររោះដី ដូដចនោះ

ដយើងានខននាាំសតវដស្ថតតររដភទស្ថក និងសតវស្សដដៀងគានខដរ stoats, weasels and ferrets ដដើមបីការ
(សតវស្ថកមួ យររដភទដទៀត ខដលដគដ

ើញមានស្សួលជាងរស់ដៅខដលររ់ សតវស្ថលរជាចាំណ្ី កាំពុងខតនាាំមកនូ វ

ការោច់ពូជជាដរចើន) ការខននាាំនូវររដភទសតវខដលករម គឺមិនរតូវានកាំណ្ត់ចាំដ
អូស្រ្ស្ថតលីគឺាន ខររកាលយយា៉ា ងឆ្រ់រ

រពួកវា

ោះសតវដឡើយ នរព្មមជាតិ ររស់

័សដៅរកទីវាលដមមខដលពូ ជសតវមួយចាំនួនដនោះដពលដនោះគឺកាំពុងរគរដ

ណ្តរ់។ដដើមដឈើ ផ្លកដលឿង Gorse រតូវានខននាាំសាំរារ់ ការដ្វើជាររងនិ ង ដដើមផ្លក Scotch broom សាំរារ់ដ្វើជា
ដរគឿងលមអរ ទាំងពីរដនោះកាំពុងខតវាតទីយា៉ាង្ាំ ដៅកនុងទីខដលោាំដាំណាាំមួយមុែដ

ើយចាំ ណាយដពលជាដរចើនទស

វតសដដើមបីរគរ់ រគងវា។ ពូជរុកខជាតិជាង ២៥០០០ ររដភទរតុវានខននាាំ ((Duncan & Williams 2002)— ដរើដររៀរ
ដ្ៀរជាមួ យពូជដៅររដទសញូសុីខឡន ទាំងមូ ល ជាង២៥០០ររដភទានកាលយដៅជា្មមជាតិដៅកនុងនរព ជាមួ យ
នឹងជាង៣០០ររដភទកាំពុងរតូវានរត់ ជាចាំណាត់ ថានក់ ថាជាពូជ្លន

នដគ។

រទពិ ដស្ថ្ន៍ ររស់ែាំុជា
្ ដរចើ នដៅកនុងររដទសឥណ្ូឌ ដនសុី ក៏ ានអនុ ញ្ហាតិ ដអាយែ្ាំុសដងកតជាដាំ រូងខដរនូ វ
ការខននាាំពីពូជរុកខជាតិខដល្លន

នដគ ពី ររដទសដរៅទាំងរុកខជាតិនិងសតវ។ ចាំ ដណ្ោះដឹងររស់ែាំុគ
្ ឺ

ខននកដអកូ ឡូសុីណ្ិង្មមជាតិ ានដអាយែ្ាំុនូវការយល់ដឹងែលោះៗចាំ ដ
និ ងដៅដល់លទធនលតនមលនិងគុ ណ្ររដយាជន៍ ។
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ោះអាករបកិ ិរិ យានិ ងឥទធិពលររស់វា

ពពួកពូជរុកជា
ខ តិ្លន

“ពូជ្លន

នដគពីររដទស

នដគពី ររដទសដនោះកាំពុងខតរ ីកដុ ោះោលជាការគាំ រាមកាំ ខ

ន៍ ររករដោយនិ រនតរភាព

វាក៏ ានរ៉ា ោះ

ររព័ នធខដលគាាំរទជិវ ិតខដរ”

ង្ាំមួយដល់ការអភិ វឌ្ឍ

ល់ដល់ការដកើនកាំដៅខននដី និងការរាំនិ ច
ល រាំ ផ្លលញដល់

Preston and Williams (2003)
ពពួកពូជររដទសខដល្លន

នដគដនោះ (ជាញឹកញារ់ដគដៅថា IAS ាមខននកអកសរស្ថស្រ្ស)ត ជាពូជ

ខដលខននាាំមកកនុងតាំ រន់ ដនោះពី ដរៅដរៅពីកាំរ ិត្មមាឬ្មមជាតិ ររស់វា

ដរើ ដទោះជាាមដគាលរាំ ណ្ងឬ

ដោយខចដនយក៏ដោយ អនកណាខដលដ្វើអាណានិគមន៍មកនដលើដគគឺ មិនលអដឡើយ រ៉ា ោះ
រ។ពូ ជដនោះអាចកាលយដៅជាដមមចនរង
ររស់មនុ សសនិងររព័នធ្មមជាតិ

ដ

សតវចនរងឬភានក់ ងារចនរង
ើយនិ ងរ៉ា ោះ

ល់ររព័ នក
ធ សិកមម

ខដលរ៉ា ោះ

ល់ដល់ទាំងររដយាជន៍

ររព័នធដអកូ ឡូសុីដដើម

ជី វស្ថស្រ្សត ឬសុែមាលភាពររស់មនុ សស ((Perrings et al. 2002, UNEP; CBD). ឧទ
ររដទសខដល្លន

ល់យា៉ាង្ងន់្ង

នដគខដលដគស្ថគល់ចាស់មានទាំង កុដសូដៅស

ជី វចាំ រោះ
ុ

រណ្៍ននពូ ជពី

រដឋអាដមរ ិក ចកសមុ រទដៅ

តាំ រន់ រតូពិក ែយងដសោះរងកង់ដៅរឹង Great Lakes និ ងសតវរកសីស្ថតលីង starling ដៅអាដមរ ិកខ្នងដជើ ង។
ពូ ជខដលានខននាាំគឺសុទធខតមិនខមនសុទធខតអារកក់ទាំងអស់ដឡើយ ាមពិ ត ភាពសុីវ ិនលគឺ មិនអាចដៅ
ានររសិនដរើ គាមនពួកវា ររខ

លជា ៩៨% ននររព័នធចាំណ្ីររស់ស

រដឋអាដមរ ិក ខដលមានតនមលដល់

ដៅ ៨០០ដកាដិដុោលជាដរៀងរាល់ឆ្នាំ ានមកពី ពពួ កខដលដគខននាាំដនោះឯងដូចជា ស្សូវស្ថលី ស្សូវដ

ត

និ ងសតវចិញ្ចឹមជាដរចើនដទៀត ((Pimentel et al. 2001:1, Pimentel et al. 2005:273). ពូជ្មមជាតិ ជា
ដរចើន (ការនលិតខដលមាននិរនតរភាពខដលរដងកើតមកពីមិនខមនធាតុ ដដើម ដោយគាមនការសរមរសរមួល
ពី មនុ សស) មិ នានកាលយដៅជាពូ ជ្លន
្លន

នដគដទ (Rejmanek 2000:497), ដ

ើយដទោះរី ជាពូជខដល

នែលោះដនោះក៏ នតល់នលររដយាជន៍ ណាស់ខដរ។ ខតដទោះជាយា៉ា ងណាក៏ដោយក៏ មួ យចាំ ណ្ួន្ាំ

ដទៀត កាលយដៅជាពូ ជខដលរ៉ា ោះ

ល់ខមនខទន។ ដៅអឺ ររ
ុ ៉ា ១១% ននពូជជាង ១០០០០ ខដលជារុកខជាតិ

មិ នខមនដដើ ម រតុវានដគទទួ លស្ថគល់ជាដរចើ នថាានរ៉ា ោះ
al. 2010).

ការ្លន

ល់ដអកូ ឡូសុីខដលអាចវាស់ខវងាន (Vilà et

នររស់ពូជពីររដទសរតូវានទទួ លស្ថគល់ថាជាចាំ ណ្ុចសាំខ្នន់ មួយដ

ើយវាានស្ថយ

ភាយនាាំដអាយមានការផ្លលស់រូរររ
ត
ិស្ថានទូ ទាំងសកលដោក ((McNeely et al. 2001; Simberloff et al.
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2013)ារាងទី ១។ ការវាយតនមលររព័នធដអកូ ឡូសុីស

សវតស (2005:96-99) ានដ្វើរញ្ជីរពូជ្លន

ដគថាជាអនកខដលនាាំដអាយមានការាត់រង់ ជីវចាំ រោះ
ុ កាំពូលទាំង៥។ ដៅស

ន

រដឋអាដមរ ិក ៤២% ននការ

ទទួ លស្ថគល់ជានលូវការថាពូជមួ យចាំ នួនានរតូវគាំរាមកាំ ខ

ងដ

ាននុតពូជ ជាង២០%គឺ រណា
ត លមកពីពូជខដល្លន

ដគឯង(Clavero & García-Berthou 2005).

ខតពូ ជពី ររដទសខដល្លន

៥៦ កនុងចាំដណាម ពូ ជ្លន
(ISSG 2007), ដ

ើយនិ ងដ្វើដអាយមានដរគាោះដោយស្ថរ

នដគ (Pimentel et al. 2005)ជាចាំ រង។ ឯកស្ថរដសទើរខត៧០០ពី សតវរតុវ

នដគចាំ នួន១០០ ខដល្ងន់្ងររាំ នុតគឺ រតូវានរកដ

ើយដៅតាំរន់ អាសុីគឺជាតាំរន់ សាំខ្នន់ ដោកដសទ

ើញដៅតាំ រន់ រតូពិក

ិន
វ ដអដលៀតដៅ្ងនម៉ា ដ្វើការដៅ

អងគភាពស្ស្ថវរជាវការស្ថតដឡើងវ ិញពីនរពដឈើ (FORRU) ាននិ យាយថា ឧរសគគ្ាំជាងដគមួ យចាំ ដ
ការស្ថតដឡើងវ ិញនូ វដអកូ ឡសុ
ូ ីនរពដឈើ តាំរន់ រតូពិកគឺពូជរុកខជាតិ ខដល្លន
យកឈនោះកូនរុកខជាតិដដើមដ

ោះ

នដគដនោះឯងខដលវាាន

ើយខដលវារងករជាំរញ
ុ ដអាយមានដភលើងដឆោះនរព (ទសសនោះផ្លទល់ែួន)។
ល

តនមលខននកដសដឋកិចចសងគមននពូជ្លន

កដគដនោះរតូវានវាស់ខវងដោយការគាមនការងារដ្វើ រាំ ផ្លលញ សាំ

ភារោះ ររ ិកាខរ ាត់ រង់ ថាមពល កងវោះខ្នតទឹកនឹងអាហារ ភាពសឹករ ិចរ ិលននររ ិស្ថាន ាត់ រង់ ជីវចាំរោះ
ុ អា
រាដកើនដឡើងនិងភាពស្សួចស្ស្ថវននដរគាោះម

នតរាយ្មមជាតិ មុ ែសញ្ា ថាដរគាោះ្មមជាតិ និ ងការ

ាត់ រង់ អាយុជីវ ិតត។ វាមានការពិ ាកជាខ្នលាំងកនុងការរត់ ាាំងរត់ ខចងដអាយដសមើខននកែវ ិការចាំដ
រ៉ា ោះ

ល់ដនោះ។ ដទោះជាយា៉ា ងណាក៏ ដោយ ភី ខមនខែលនិ ងស

្លន

ោះនល

ការ ី (២០០០) ានា៉ា នស្ថមនថា ការ

នររស់ពូជពីររដទសមានតនមលជាង ១០០ដកាដិ ដុោលជាដរៀងរាល់ឆ្នាំ ដ

ើយជាង ៣១៥ដកាដិ

ដុ ោលទូ ទាំងសកលដោកកនុងមួ យឆ្នាំៗ ((Bright 1999). ដទោះរី ជាពូ ជខតមួ យមុែក៏ អាចទទួ លែុ សរតូវ
ចាំ ដ

ោះការខ្នតរង់ រាក់ រារ់ ោនដុ ោលខដរ។ ែយងដា៉ា មមាសររស់អាដមរ ិកឡាទី ន Pomacea

canaliculataរតូវានយកដៅកនុងររដទស
មានររូដតអុីនែពស់ ដ

ីល
វ ីពីនដៅឆ្នាំ ១៩៨០ ដដើ មបីនតល់ជា្នធានអាហារខដល

ើយក៏ ានដ្វើដអាយមានការខ្នតរង់ ជារនតរនាទរ់ដល់នលស្សូវដល់ដៅ ១ដកាដិ

ដុ ោលជាដរៀងរាល់ឆ្នាំ (Naylor 1996). តាំ រន់ វាល់ដីរារ់ ររស់ររដទសចិនសពវនែងដនោះមានពូជ្លន

ន

ដគយា៉ា ងដហាចណាស់ក៏ ៤០០ររដភទខដរ ខដលមានតនមលខ្នតរង់ដល់ដៅ14.5 ដកាដិ ដុោលាមការា៉ា ន់
ស្ថមនជាដរៀងរាល់ឆ្នាំ (Agoramoorthy & Hsu 2007).
កាំ រ ិត្ាំែលោះ នលរ៉ា ោះ

ល់ខដលខវងឆ្ងយជាងគឺមិនអាចរតូវានការ

រានដឡើយ ដូ ចជានលរ៉ា ោះ

ល់

ដរចើនខននកដោយការនាាំយករុកខជាតិ ខដលជួ យដអាយមានជាតិ អាសូត ដៅដលើដាំដណ្ើរការររព័ នដធ អកូ ឡូ
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សុី (Vitousek et al. 1987). ររព័ នដធ អគូ ឡូសុីររខ

លជារតូវានដគរញ្ហ
ជ ក់ ថាដៅខ្នងដរកាមនិ ងដៅ

ដលើដីដោយការខននាាំនូវរុកជា
ខ តិ ខដលអាចផ្លលស់ខរររររចនាសមព័នធររព័ នធដអកូ ឡសុ
ូ ីនិងមុ ែងារររស់វា
ជាពិ ដសសាមរយោះការមានជាលកខណ្ោះស

គមន៍និងផ្លលស់រូរវដត
ត
អាហាររូរតាមភ (Simberloff et al.

2013). គីមីពីដី វារ ីវ ិទា និ ងរររដភលើង ក៏ អាចរតុវានផ្លលស់រូរខដរ
ត
(Cronk & Fuller 1995). ការសិករ ិ

ចរ ឹល អាចផ្លលស់រូរាន
ត
និងរចនាសមព័នធររ
ូ ស្ថស្រ្សត (ដូ ចជា ននូកែាច់) ក៏ អាចរតូវានរខនាម (Simberloff
2011). នលរ៉ា ោះ

ល់ជារួមគឺ ការអន់ែយរ ិចរ ិលននដីជាទូ ដៅ ខដលជាអនកនាាំដអាយមានភាពរកី រកី ដ៏្ាំ

មួ យ (Kaimowitz & Sheil 2007).
នលលាំាកននការ្លន
ពូ ជ្លន

នដនោះអាចនឹ ងចាំ ណាយដពលជាដរចើ នឆ្នាំឬទសវតសកនុងការកាំ ណ្ត់វា ដ

នដនោះខដរ នឹ ងមិ នរោយាត់ដឡើយរ

(Essl et al. 2011). ដៅរដឋ

ើយ

ូតដល់រារ់ ឆ្នាំរនាទរ់ពីមានការ្មមជាតិរបនី យកមម

លរវ ីោ ដមទសដររសុីលដៅខតមានកាំ

ិតដល់ដៅមួ យសតវតស ខតរនាទរ់មកវា

ក៏ ានពរងី កយា៉ា ងដលឿនទូទាំងតាំរន់្ាំៗ (Crooks 2011). រុកខជាតិ ខដលមានរញ្ហ
ា មួ យចាំនួនខដលដគ
យកមកដល់អឺររ
ុ ៉ា ានចាំណាយដពលចដនាលោះពី ១៥០ដៅ៤០០ឆ្នាំដទើរ្នដល់ភាពដ

រដពញររស់វានន

ការពរងី កែលួន (Gassó et al. 2010), ការខដលដអាយតនមលទរននវ ិស្ថលភាពររស់វាខដលមនុ សសមិន
ានដឹងពីនលលាំាកររស់វាចាំ ដ

រញ្ហ
ា ខដល្លន

ោះពូជទាំងអស់ដនោះ។

នដនោះគឺ មានភាព្ាំដ្ងណាស់ ដ

ើយជាសកលដោលដទៀតនង ខដលដយើងរខងវវា

ាមលទធនលខដលអាចដ្វើដៅាន (ដោយគាមនការអនតរាគមន៍) ។ ការដ្វើដអាយមានជាតិ ខ
គឺ ជាដាំ ដណ្ើរការមួ យខដលស

សនខតមួ យ

គមន៍ ដអកុ ឡុសុីនិងររព័នធដអកូ ឡូសុីានកាលយដៅជា រគរដណ្តរ់

កាន់ ខតខ្នលាំងដឡើងដោយចាំនួនខដលរ ីករាលោលតួចមួ យ ពូ ជខដលស្ថុាំដៅនឹ ងមនុ សស (ការា៉ា ន់ ររមាណ្
ពី ររព័នធដអកូ ឡូសុីស
ពូ ជ្លន

សវតស ២០០៥ ៧៩) ការដ្វើដអាយដៅជាខ

សនខតមួ យានពិពណ្៍នាពី វ ិ្ីខដល

នដនោះនិងការខននាាំដនោះកាំពុងខររកាលយររព័ នដធ អកូ ឡូសុីដៅជាសមញ្ា ដឡើង សភាពនលិត

តិ ចជាង និ ងចាំ រោះ
ុ ស

គមន៍ ដដើ មបីដ្វើដអាយដៅជាសមញ្ា មួយជាមួ យនឹងចាំនួនដ៏ ដរចើ នននពូជដនោះ។ លទធ

នលចុងដរកាយគឺ ជាររព័នដធ អកូ ឡូសុីមិន្មមាខដលាននតល់ដអាយនូ វចាំ នួនតិចជាងននទាំ និញនិ ងដសវា
កមមខដលមនុ សសរតុវការដដើមបីរស់ដៅ។ ឥឡូវដនោះវាកាំពុងខតដកើតដឡើងយា៉ា ងឆ្រ់រ
ដៅដលើខននដី ។
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័សដៅរគរ់ទីកខនលង

ារាងទី ១ សកមមភាពជារួមទូដៅ និ ងនលរ៉ា ោះ

ល់ននពូជ្លន

នដគ (រនាទរ់ ពី Bradshaw et al.

2009)
សកមមភាពររស់ពូជ្លន

នដគ

នលរ៉ា ោះ

ល់ននពូ ជ្លន

នដគ

រណា
ត លដអាយមានការោច់ ពូជននជីវដដើ ម

គាំ រាមកាំខ

ងដល់ជីវចាំរោះ
ុ

ផ្លលស់រុរររ
ត
ិស្ថាននរអូទិក

ផ្លលស់រូរដល់
ត
រចនាសមព័នដ
ធ ី វដតអាហាររូរតាមភ វារ ីរ ិ

ដ្វើដអាយដអកូ ឡុសុីដៅជាសមញ្ា

គាំ រាមកាំខ

កាលយដៅជាដមមចនរងដល់កសិកមមម

រដងកើនការររកួតររខជងជាមួ យដាំណាាំ ដី សឹករ ិ

ទា និងររព័នធដភលើង

ងដល់ការនតល់ដអាយនូ វររព័នធដអកូ

ឡូសុីសាំខ្នន់ និងដសវាកមម
ចរ ិល

រ៉ា ោះ

ល់ដល់មនុ សសនិងដាំណាាំ

នាាំដអាយមានការចាំ លងពីជាំងឺដល់មនសុសិ ន
ងដាំណាាំ

“ការជារ់

ក់ ព័នន
ធ ឹ ងនលរ៉ា ោះ

ល់ជាអវ ិជជមាន

និងខវងឆ្ងយររស់ពូជ្លន

នដសនើរជាដយារល់ថា

ពូ ជខដលដគានខននាាំដនោះទមទរដអាយមានការររុងររយ័តែ
ន ពស់ណាស់“
(Simberloff et al. 2013)
ដតើអី ខវ ដលដ្វើដអាយពូជពិដសសដនោះមានទាំ ដនារដៅដលើភាព្លន

នដគ? ពូជ្លន

នដគមានចរ ិក

លកខណ្ោះឬទាំ ដនារខដលដ្វើដអាយពួ កវាមានការររកួតររខជងែពស់ណាស់ ដៅដលើពូជ្មមជាតិ ខដលមាន
ស្ស្ថរ់ ឬមានសមតាភាពដកើ នដឡើងខដលវាដ្វើអាណានិ គមន៍ និ ងជាពូជរ ាំខ្ននដគ។ ទាំ ដនារដនោះរួមមាន
ទាំងលទធភាពននការនលិតដឡើងវ ិញ លូតោស់ និ ងរ ីករាលោលយា់ងដលឿន ្លន
ររខជងសាំរារ់ ទទួ លាន្នធានដូ ចជាទឹក អាហាររូរតាមភ និ ងទី កខនលង ដ

កដគររកួត

ើយកងវោះខ្នតនូវសរតូវជា្មម

ជាតិ ដៅកនុងររ ិស្ថានែមីររស់វា។ ពូជដនោះជាញឹកញា៉ា រ់ ជាពូជរតួសរាយនលូវ និ ងទាំដនារដៅជាទូ ដៅ
រគរ់ រគងចាំ ដ

ោះតរមូវការ។

ការភាជរ់ទាំនាក់ទាំនងជាមួយដាំណាាំចាំណ្ីអាហារសតវ
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ដគាលរាំ ណ្ងននការរដងកើតរុកខជាតិចាំណ្ីសតវែីដម នោះគឺជាការដ្វើដអាយមាននិរនតរភាពកសិកមម ពូជ
្លន
ចាំ ដ

នគឺ ជាររនាាំងដ៏ ខ្នលាំងចាំដ

ោះដគាលដៅដនោះដោយស្ថរខតវារដងកើននូ វតនមលខននកដសដឋកិចិង
ន ររ ិស្ថាន

ោះការនលិតចាំ ណ្ី ((Driscoll & Catford 2014). ការែិ តែាំ ររឹងខររងដ៏្ាំគឺរតូវានដ្វើដៅដលើពូជ

ដនសងែមីដទៀត ខដលនិងជួយសរមរសរមួលដល់ដគាលដៅ ខតអនកជាំ នាញខ្នងកសិកមម និ ងអនកដ្វើការ
ាមភូមិានយកមកគិ តតិចតួច និ ងមានលុយតិចតួច ដដើ មបីកាំណ្ត់ ហានិភ័យននការ្លន

ន

(Driscoll et al. 2014).ការា៉ា ន់ ររមាណ្ដលើហានិ ភ័យររ ិស្ថានគឺករមរតូវានដ្វើដឡើងណាស់ ដោយ
ដរ

ោះស

រគាសឬអងគការខដលដ្វើការមិ នមានចារ់ឬលុយកាក់ ខដលទទួ លែុសរតូវចាំ ដ

ោះតនមលដនោះដទ

ដៅដពលខដលរុកខជាតិ ទាំងដនោះកាលយដៅជារនទុកដ៏្ាំ (Driscoll et al. 2014).
ការស្ស្ថវរជាវជាដរចើ នខដលដ្វើដឡើងដៅដលើហានិភ័យរុកខជាតិ្លន
វ ិទាស្ថស្រ្សអ
ត ភិរកស។ ការរកដ
និ ងកាលយដៅជា្លន

នគឺ អនុវតតន៍ដោយស

គមន៍

ើញគឺគួដអាយភា្ក់ ដនអើល ដាំ ណាាំចាំណ្ីសតវែី ា
ម នរងាាញទាំ ដនារដ៏ ខ្នលាំងថា

នក៏ ្ន
ង ់ ្រង ។ ជាង៩០%ននពូជចាំ ណ្ីសតវែី ខម ដលរដងកើតដឡើងដោយករកុម

ុន

រកសុីកសិកមមកាលយដៅជាដមមវាទទិ (Driscoll & Catford 2014). ចរ ិកលកខណ្ោះខដលដគានដរជើ សដរ ើស
សាំរារ់ ការលូតោស់ ដលឿន ការនលិតខដលមានររសិទិ ភា
ធ ព និ ងការរាំខរក ដ
រ ិស្ថានដ៏ ្ាំទូោយ គឺ ជាទាំដនារមួ យខដលដ្វើដអាយរុកជា
ខ តិ ខររដនោះ្លន
ការរងាកត់ពូជ ដ
ជាតិ ខ

ើយវា្ន់ នឹងលកខ័ណ្ឌរ

នដគ (ibid). ដាំ ដណ្ើរការនន

ើយនិ ង ការរងាកត់ពូជដរចើ ន (រដរៀរខដលដយើងទទួ លានស្សូវស្ថលី) រដងកើនសរ ីរាងគ

សនចាំរោះ
ុ និងពរងឹងសមតាភាពវាដអាយរ ីកលូតោស់ដឡើងទូ ទាំងលកខែ័ណ្ឌដ៏ ្ាំទូលាំទូោយ

(Driscoll et al. 2014).ពូ ជដាំ ណាាំែី មអាចនឹងរតុវានឆលងកាត់ពូជជាមួ យនឹងពូ ជដមមចនរងខដលមាន
ស្ស្ថរ់ មានទាំដនាជាមួ យនឹងពូជ្លន
ខដលមានស្ថរោះសាំខ្នន់ចាំដ
ដ

នដគ ការ្លន

នជាញឹកញា៉ា រ់ ដគទទួ លស្ថគល់ថាជាទាំ ដនារ

ោះដាំ ណាាំចាំណ្ីសតវខដលមានដជាគជ័ យ ពួ កវាអាចនឹ ងរស់រានមានជី វ ិត

ើយនិ ងអាចរ ីករាលោលដោយគាមនជាំនួយ (Miller et al. 1997).

ការរតួតពិនិតុយដឡើងវ ិញចាំដ

ោះដាំណាាំចាំណ្ីសតវខដលខននាាំដោយដោកដរាន

មាន្នធានាមអនឡាញជាដរចើនខដលនតល់ព័ត៌មានសតីពីពូជដនសងៗខដលដគស្ថគល់ឬសងស័យថានឹ ង
្លន

នដគដៅកនុងររដទសដនសងៗ យា៉ា ងដហាចណាស់មានខននកមួ យានកាំ រ ិតរុកខជាតិ សាំរារ់ ហានិ
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ភ័ យ តិ ចជាង ១ ដសមើនឹង ហានិ ភ័យតិច នាាំចូលដោយមិ នគិ តនែល ្ាំ ជាង ្ាំ ជាង៦ដសមើនឹងហានិ ភ័យែពស់
មិ នទទួ លយក រវាង ១និង៦ ដសមើរនឹង ទមទរដអាយមានការវាយតនមលរខនាមដទៀត ដាំ ដណ្ើរការដោយ
ររុងររយ័ត។
ន
Global Invasive Species Database (GISD) http://www.issg.org/database/welcome/ ទិ នន
ន ័ យពូជ
្លន

នជាសកលដោក

Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER) http://www.hear.org/pier/index.html ររព័ នដធ អកូ ឡូសុីដៅដកាោះ
តាំ រន់ រតូពិកសាិតដៅកនុងហានិ ភ័យ

CABI Invasive Species Compendium (CABI) http://www.cabi.org/isc/ ការចងជារកុមននពូ ជខដល
្លន

នដគ

IUCN Species Survival Commission Invasive Species Specialist Group http://www.issg.org/ ដរសកកមមរស់
រានររស់ពូជ ជាំ នាញពូ ជ្លន

នដគ

Island Biodiversity and Invasive Species http://ibis.fos.auckland.ac.nz/ ជី វចាំរោះ
ុ ដលើដកាោះនិ ងពូជ្លន

ន

ដគ
ដមមចាំ ណ្ីសតវដៅតាំ រន់ រតូពិក http://www.tropicalforages.info/index.htm ក៏ ានដ្វើរញ្ជីរននទាំ ដនារ
ពូ ជខដលអាច្លន
្លន

នដគខដរ ខ្នងដរកាមដនោះគឺ ជាដសចកតីខែលងការណ្៍សដងខរទក់ ទងនឹងភាព

ន ឬសកាតនុពលននការ្លន

ន ររស់ពូជខដលកត់ទុកដៅកនុងអតារទររស់ដោកដរាន។

ខដលវ ិតតិករស្ថស្រ្សមា
ត នភាពែុ សគានឬភាពភាន់ រចឡាំខដលែ្ាំុានររ ិយាយដៅដលើររព័នព
ធ ័ ត៌មានវ ិតតិក
រស្ថស្រ្សត (http://www.itis.gov/ ) ជាអាំ ណាចមួ យ។

Megathyrsus maximus (syn. Urochloa maxima, Panicum maximum): Guinea Grass ស្មៅស្ៅប្រស្េសគីស្េ
GISD ានកាលយដៅជាដររវា៉ា ឡង់ ដៅររដទសស្ថម៉ាូ អានិ ងតុ ងដហាគ... ពូ ជខដលរងករជារញ្ហ
ា ដៅហាកាំនិង
ហានវ ៉ា... អាចរដងកើតដអាយមានជាំ

ររ ឹងមាាំរកាស់និងជាំ នួសពូ ជនរពសុទ.ធ .. ការរដងកើតជាំ

រដនោះកនុងកខនលង

ខដលទាំដនរនិងរ ាំខ្ននដគអាចគារសងកត់ឬជាំ នួសរុកខជាតិ ដដើ មសុទធដៅដលើដីខដលមានជី ជាតិ ... ្ន់នឹង
ភាពសងួតមានន័ យថាវានិងរដងកើតដអាយមានមា៉ា សដ៏ដរគាោះថានក់ មួយននសាំភារោះរុកជា
ខ តិ ដូដចនោះដៅដពល
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ខដលមានដភលើងដឆោះ ... កុ មវា
ព នឹងរ ឹងមាាំជាងដ

ើយពូជសុទធខដលមិន្ន់ នឹងដភលើងនិ ងរតូវដឆអស់... អាចរស់

នឹ ងដភលើងានដូ ដចនោះអាចរគរ់ រគងដី ានរនាទរ់ពីដភលើងដឆោះ... អាច្ន់នឹងទឹកខដលមានជាតិ នររជាងនិង
ដរជៀតដរជកជាមួ យនឹងលាំ

ូរររស់សឹង
ទ ដោយស្ថរខតវាមានភាព្លន

នដ៏ខ្នលាំងខ្នល។

PIER:
ដអាយពូ ជដនោះដលែ៦ មានន័ យថា ហានិ ភ័យែពស់ណាស់ មិ នទទួ លយកាន ជាដមមចនរង្ងន់្ងរ ដៅ
តាំ រន់ រតូពិកនិ ងអនុតាំរន់រតូពិក ដ

ើយដី ទាំដនរ ជាទូ ដៅដៅដលើដីនរពទាំ ដនរ ដី ទុកដរលអត់ ររដយាជន៍

និ ងាមចិដញ្ចើមនលុវ ដៅកនុងដី ទាំនារខដលមានជាតិ សាំដណ្ើម លូតោស់ដៅជាែពស់ រកាស់ ជាំនួសដអាយ
រុកខជាតិដដើម ្ន់នឹងដភលើង និ ងភាពសងត។
ដៅហានវ ៉ា ជា្មមជាតិ និងជាទូដៅ ០ដៅ ៨៥០ម ដៅ
ួ
ដមមអាំ ដៅ ាមដងនលុវ និងមាដតើ សឹង
ទ ដៅររដទសអូ ស្រ្ស្ថតលី ការរដងកើតានជាជាំ

ីជ
វ ី វាល

រដ៏ រកាស់ ខដលអាច

នឹ ងមិ នមានពូ ជរុកខជាតិ ដដើម ជាពិ ដសសដមមខដលដចញផ្លកមុ នដគ ដៅញូ កាដឡដូ ដនៀ ឥឡូវដនោះមានការ
រ ីកដុ ោះោលជាខ្នលាំង។
CABI: “អនក្លន

នខដលទទួ លានដជាគជ័ យដរចើនដៅតាំ រន់ រតូពិកនិ ងតាំរន់សីតុណ្ាភាពដៅតជា

ចាំ ណ្ីសតវ ជាអាចរ ីករាលោលពី រគារ់ពូជ វាមានការររកួ តររខជងែពស់ណាស់ជាមួ យរុកខជាតិ ដដើ ម
ដ

ើយដោយដរ

ោះវាមានភាព្ន់ នឹងដភលើងែពស់ វាអាចរាលោលលុតោស់យា៉ាងដលឿនដៅដល់ចដនាលោះ

ខដលដៅទាំ ដនរដៅកនុង្មមជាតិ រនាទរ់ ពីដភលើងដឆោះ។”
TF: “អនកខដលដ្វើអាណានិគមន៍ ដលើដគដៅតាំ រន់ ខដលមិ នមានដមម ជាពិ ដសសកខនលងខដលរដងកើតដអាយ
មានការរ ាំខ្ននដល់ដីានដកើ តមានដឡើង រ ីករាលោលាមមាត់ទឹក និងាមដងនលូវខដលគាមនដមម ដ

ើយ

រតូវានចុ ោះរញ្ជឹរជាដមមចនរងដៅកនុងររដទសជាដរចើន ដមមភាគដរចើ នដៅកនុងចាំការអាំ ដៅ ដោយស្ថរខត
វាមានលទធភាពអាចដុ ោះលូតោស់ានដរកាមមលរ់ដឈើ ...”

Brachiaria species hybrid (cv. Mulato II; Cayman)ពូជកូ នកាត់

ជារ់ ទក់ទងជិតសនិតជាមួយនឹ ងពូ ជខ្នងដលើខដរ ែ្ាំុអាចរកព័ត៌មានននការ្លន

នដនោះាន ដទោះជា

យា៉ា ងណាក៏ ដោយ ពី ខននក TF ដូចជាស្សដដៀងគាន ដៅនឹ ង B. brizantha [a ដូ ចគាននឹង of Urochloa
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brizantha], មានសកាតនុពលកនុងការដ្វើអាណានិគមន៍ ដលើតាំរន់ ខដលរ ាំខ្ននដល់នរព PIER ានដអាយកាំ
រ ិតដនោះចាំនួនដលែ៤ ទមទរដអាយមានការវាយតនមលរខនាមដទៀត។
Paspalum atratum
យា៉ា ងដហាចណាស់មានពូជដនោះចាំនួន៣ ខដលមាននលរ៉ា ោះ

ល់្ន
ង ់ ្រង ថាជាពូជ្លន

នដគ ដ

ើយ

រតូវានចុ ោះរញ្ជីរថាជាដមមចនរង ខដលមានជាតិពុល។ វាហាក់ដូចជាមានការភាន់ រចឡាំខ្នងខននកវ ិតតិក
រវ ិទា ្លន

នរវាងពូ ជដនោះនិង P. plicatulum, ជាពូ ជខដលមានការ្លន

នមានកាំ រ ិតទរ យា៉ា ង

ដហាចណាស់ដៅកាដឡដូ ដនៀែមីនិងដៅគុ យា ពូ ជមួយដទៀត P. paspaloides ឬដមមចាំ ណ្ង គឺ ជាដមម
ខដល្លន

នដគដៅអឺររ
ុ ៉ា (DAISIE 2009). សូមដ្វើការររុងររយ័ត។
ន ដមមវ ិទីវ ឺ Vetiver grass

(Chrysopogon zizanioides), ជាដមមខដលមិន្លន

នដគានពី ឥណា
ឌ គួ ររតូវានពិ ររណាថាជាជាំ

ដរ ើសដ៏ លម
អ ួ យដៅដលើដី ខដលមានភាពដសទរ ិលនិងមានកាំរ ិតររកួ តររខជងតិចជាមួ យពូជ្មមជាតិ ទាំង
ពី រដនោះសុទខធ តមានគុណ្សមបិតិ ខ្ន
ត ងចាំ ណ្ីសតវ ដ

ើយនិ ងភាពមានគាំ ណ្ត់ (មានខតដដើ មែចីដទខដលអាច

ដររើរាស់ាន) ខតដមមវ ិទីវ ឺ មានលកខណ្ោះសមបតតិចរខនាមដរចើ នជាង ខដលដ្វើដអាយវា មានររដយាជន៍
សាំរារ់ ការដោោះស្ស្ថយដល់រញ្ហ
ា កសិកមមនិងនិរនតរភាពមួ យចាំ នួន្ាំ ។
Pennisetum purpureum: Elephant Grass, or Napier Grass ដមមដាំ រ ីឬដមមដនដភៀ
ពូ ជដនោះរត់ ទុកជាដមម្លន

នដគ ដៅកនុងររដទសជាដរចើ ន ខដលមិនគួ រតូវាននសពវនាយដឡើយ វា

នឹ ងកាលយដៅជាដមមមានរញ្ហ
ា ្ងន់្ងរខដលតាំ រន់ អាសុីអាដគនយ៍និងរតូវដោោះស្ស្ថយកនុងរយោះដពល៣០ឆ្នាំ
ដទៀត PIER ាននតល់នូវកាំរ ិតមួ យខដលែពស់ខមនខទនសាំរារ់ ការ្លន
PIER: “ជារញ្ហ
ា ខដល្ាំ ជាងដគដៅដកាោះកាឡាា៉ា កូ ស ជាដមម្លន

ននិ ងហានិ ភ័យ។

នដគរាំ នុតមួ យដៅា៉ា ពូ ញូគី ដន ជា

ររធានរទចាំដ

ោះកមមវ ិ្ី កាំរត់ ដៅមា៉ា ងកាយា៉ា ការោាំពូជដនោះរតូវានហាមឃាត់ដៅមា៉ា យា៉ា មី ដដតដខ្ន

ន្ី

រដឋអាដមរ ិក មិ នអាចទរ់ ទល់នឹងគុណ្តនមលររស់វាានជាដមមចាំ ណ្ីសតវ ដមមដាំ រ ីដនោះ

រលវ ីោ ស

ានកាលយជាដមមចនរងដ៏អារកក់មួយដៅតាំ រន់ រតូពិកដោយស្ថរខតវាពិ ាកកនុងការរគរ់រគងវា កនុងដី
ដាំ ណាាំនិងដីទាំដនរ។”
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CABI: ... . “P. purpureum រតូវានរត់ទុកថាជាដមមខដល្លន

នដគរាំនុតមួ យកនុងចាំ ដណាមដមម

ដនទដទៀត ដៅកនុងពិ ភពដោករារ់ ទាំងការរគរ់រគងដគជាសកលខដលវារតូវានកត់ រញ្ជីរថាជាដមម
ចនរងខដលរ៉ា ោះ

ល់ដល់កសិកមមនិងររ ិស្ថានក៏ ដូចជាពូ ជខដល្លន

ខដលលូតោស់យា៉ាងដលឿន ដ្វើអាណានី គមន៍ តាំរន់ែី ៗ
ម ដ
រងករជាកុមពដ

ននងខដរ ជាដមម្លន

នដគ

ើយរដងកើតានជាកុមពរកាស់ែឹក
ម ។ ដពលវា

ើយ វាអាចខកខរររទង់រទយននតួ នាទី ដអកូ ឡូសុីដោយការការផ្លលស់រូរដភល
ត ើ ង វដតវារ ីវ ិទា ដី

ណាមិចជិវរូរ វដតអាហាររូរតាមភ និ ងសមាសភាពស

គមន៍ ការខដលវាសរមរែលួនានលអជាមួ យនឹង

ភាពរាាំងសងត
ួ និងអាចរគរ់រគងដៅដលើដមមខដលទរ់នឹងដភលើងាន ដូ ដចនោះវាមានសមតាភាពនឹងដុ ោះឬស
យា៉ា ងងាយពីឬសដៅសល់រនាទរ់ពីការរ ាំខ្នន ជាលទធនល វាអាចររកួតដគានដ

ើយអាចយកឈនោះដៅ

ដលើរក
ុ ខជាតិ ្មមជាតិដដើមជាដរចើន។”
ដៅកនុងអតារទររស់ដោកដរាន កាំ ណ្ត់ រាររស់អក
ន និពនធានដលើកដឡើងពីការរងាកត់ ែ្ាំុសូមខននាាំ
យា៉ា ងមុតមាាំថា ដអគូ គួខតដ្វើការវាយតនមលដអាយានលអិតលអន់ចាំដ

ោះការ្លន

នររស់វានិ ងការ

រគរ់ រគងមុ ននឹងសាំដរចថាដចញនាយវា (កាំ ណ្ត់រាររស់អក
ន និពនធ អនករដងកើតធានាថា វាមិនមាន ការ
ឆលងកាត់ រងាកត់ ខននកជីអិមអូដទ) នងខដរដនាោះទាំងពូជដនោះឬរគួស្ថរររស់វាយា៉ា ងជិតសនិត (P. setaceum)
គឺ កាំពុងរតូវាននសពវនាយដៅកនុងររដទសនែនិ ង

ីល
វ ីពីន (ដ

ើយររខ

លជាដៅខននកដនសងដទៀតនន

តាំ រន់ អាសុីខដរ) ដរើ ដទោះរីជាភាគដរចើ នយកដ្វើជាដរគឿងលាំអរក៏ដោយ វាជាការរខនាមដ៏ លម
អ ួ យដៅកនុងចាំ

ការខដលមានែម ដៅកនុងតាំរន់ែលោះ វារតុវាននសពវនាយសាិតដរកាម ដ្មោះខដលមិ នសមាមររដភទវា គឺ
វ ិ្ី វ ឺពណ្៌ស្ថវយ

Stylosanthes guianensis: Common Stylo ស្មៅស្តាយឡូ
ដមមដនោះមានការ្លន

នដគខ្នលាំងដសទើររគរ់ទីកខនលង ខដលដគយកវាមកោាំ PIER ានដអាយវាថាជា

ដមម្លន

ើយមានហានិភ័យកាំរ ិតែពស់ ដ

នដគែពស់ដ

ើយនតល់អនុ ស្ថសតន៍ដអាយររនដរលការ

យកវាចូ លមក។ដៅអូស្រ្ស្ថតលី ស្ថតយឡូជាទូ ដៅ គឺ ជាដមមចនរងដៅដលើដីនរព ដី ដមម ដី លិចទឹក មាត់

សទឹង ដងនលូវ តាំ រន់ ខដលមាននរព តាំ រន់ ទាំដនរ និ ងដាំណាាំ កនុងតាំ រន់ រតូពិកនិ ងអនុ តាំរន់រតូពិក។ រុកខជាតិ
ដនោះរតូវានរត់ទុកថាជាពូ ជ្លន
Hua Wu et al. 2003), ដកាោះា៉ា សុី

នដគដ

ើយជាដមមខដលរ៉ា ោះ

ល់ដល់ររ ិស្ថានដៅនតវា៉ា ន់ (Shan-

ិក
វ (PIER) និ ងហានវ ៉ា (Chakraborty 2004). ពូ ជស្ថតយឡូែលោះ ជា

ពិ ដសសពូជ S. guianensis, ានរងករដអាយមានការគាំ រាមកាំខ
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ងដល់ការអភិរកសដោយស្ថរខតវាខ្នលាំង

ខ្នលដពក ដ

ើយវាងាយនឹ ងរាំ

នដលើដគដៅវាលដមមខ្នងដរៅដៅអូ ស្រ្ស្ថតលី (Maass & Sawkins 2004).

Stylosanthe អាចរគរាាំងដមម្មមា រណា
ត លដអាយមាននលរ៉ា ោះ
ដឡើងនូវដីខដលមានជាតិអាសុីត ការែយចុ ោះនូ វជី វចាំរោះ
ុ ដ
(Jones et al. 1997). នលរ៉ា ោះ

ល់រយោះដពលយូរដូចជា ការដកើត

ើយរដងកើនហានិភ័យននការសឹករ ិចរ ិលដី

លខដលសាំខ្នន់ ដទៀតដនាោះគឺ មានទាំងការាត់ រង់ ដសារភាពននទដី ការ

ែយចុ ោះននអាហាររូរតាមភនិងការផ្លលស់រូររុ
ត កខជាតិរខនលរារ់រញ្ូច លទាំងការ្លន

នររស់ដមមចនរង

(Maass & Sawkins 2004:59).

Arachis pintoi: Pinto Peanut សខណ្តកភិនតូ យ
ាទ ចុ ងដរកាយ ពូ ជដនោះមិនានដលចដឡើងថាជាដមម្លន

នដគដទ PIER ដអាយអារាវាចាំ នួន១ វា

មានសុវតាិភាពណាស់ វាមានររដយាជន៍ដរចើន ដូចខដលដរានានដលើកដឡើង ខតវាក៏ ាននតល់ដអាយ
នងខដរនូ វ ការដុ ោះលូតោស់រគរដី យា៉ាងដលឿន ខដរលអាចការ
លមកពី ការ

រដី ទរ់ ទល់នឹងភាពសិករ ិចរ ិល រណា
ត

ូរដររោះររស់ទឹកដភលៀង សូមដ្វើការនសពវនាយពូ ជដនោះ។

Leucaena leucocephala
Leucaena leucocephala វាដៅខតជាការរដិ វតតនរតង អនកនិ ពនធានកត់ សាំគាល់យា៉ាងចាស់ដ
ដៅកនុងអតារទររស់ដោកដរាន ពូជដនោះអាចកាលយដៅជាពូ ជ្លន
វាអាចរ ីករាលោលជួនកាលដៅជាដមមចនរង

ើយថា

នយា៉ា ងខ្នលាំងដៅររដទសជាដរចើ ន

ុចជាលទធនលដល់ការដុ ោះខតវា (McNeely & Scherr,

2003:81).
PIER ាននតល់ថាជាហានិភ័យដ៏ែពស់មួយដ
ភាពជាំនួសដ៏រកាស់ែឹក
ម ដល់រក
ុ ខជាតិដដើមដ

ើយនិងពិ នុខដលទទួ
ទ
លយកមិនាន រដងកើតដអាយមាន

ើយនិ ងកាត់ រនាយភាពសាំរូរខររននពូជនានា រដងកើតដអាយ

មានភាពរកាស់ែឹ ក
ម ដនោះ វាានផ្លត់ ដចញនូ វរុកខជាតិទាំងអស់ ោាំសាំរារ់ដ្វើចាំណ្ីសតវ ខតលុោះរាខតមាន
ដមមឬក៏ រគរ់រគងវាដអាយាន វាដុ ោះលូតោស់យា៉ាងដលឿន ទូ ទាំងតាំរន់ខដលដៅជារ់ គាន ដៅហានវ ៉ា ដៅ
ជា្មមជាតិ ដ

ើយទូដៅ ជួ នកាលរដងកើតដអាយមានធាតុ ខដលរគរដគដល់ដាំណាាំរក
ុ ខជាតិកុងការកាត់
ន

រនាយទរ សងត
ួ រុកខចជាតិនរព...”
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CABI: “ ជាពូ ជអាណានិគមន៍ ដគខ្នលាំងណាស់ ដៅតាំ រន់ដគទុ កដរល ដ

ើយនិងរុកជា
ខ តិ ទីពីរឬ ាន

រងាាញដៅកនុងរកុមទី ២ជាដមមចនរងដៅអារពិកខ្នងតបូង ...ចុ ោះរញ្ជីរថាជាពូ ជ្លន
ជាពូ ជ្លន

នមួ យខដលរងករជារញ្ហ
ា ដៅដលើដកាោះ ...នលរ៉ា ោះ

នដគដៅដពើ តូរ ីកូ

ល់មានទាំងការកាត់ រនាយដៅកនង

ដាំ រន់ ដីវាល សាំរារ់ សកមមភាពដូចជា កសិកមម ដៅដពលខដលពូជដនោះានកាលយដៅជាដមមចនរងដៅដលើ
ដី ចាំការខដលដគទុ កដរលឬវាលដមម ...អាចមាននលរ៉ា ោះ

ល់ជីវរស់... យកឈនោះដលើរក
ុ ខជាតិដនទដទៀត

ុចជាលទធនលដល់ការកាត់ រនាយជីវចាំរោះ
ុ ... ដ្វើការផ្លលស់ខររសរ ីរាងគជាសកាតនុ ពល... ការនាាំដអាយ
មានភាពរ ិចរ ិលននពូ ជនរពសុទធដៅហានវ ៉ា ... ឧទ

រណ្៍មួ យចាំនួនដទៀតខដលពូជខតមួ យមុ ែដនោះ L.

leucocephala ានដ្វើដអាយរ ិចរ ិលដល់រក
ុ ខជាតិ នរពររស់ជនជាតិដដើមភាគតិច ... ដៅររដទសកាណា វា
កាំ ពុងររកួតររខជងជាមួ យនឹ ងពូ ជដដើម... ការនាាំចូលដៅហាគាំដដើមបីដ្វើការោាំដឡើងវ ិញដៅតាំរន់ខដលដគ
ដគទាំ ោក់រគារ់ខរក ខតដពលដនោះកាំពុងខតការ
ការ

រកនុងការករដកើតដឡើងននពូជររស់ជនជាតិ ដដើ ម... កាំ ពុង

រការកដកើតដឡើងវ ីញននពូ ជនរពដដើមដៅមា៉ា រ ិដ្ៀស ... ែណ្ោះដពលខដលជារុកខជាតិចាំណ្ីសតវខដល

មានស្ថរោះររដយាជន៍ ែពស់ វាមានជាតិ ពុលចាំ ដ
ចាំ ណ្ីដរចើនដពក។”

ោះសតវចិញ្ចឹម ររសិនដរើ ដគដររើ រាស់វាកនុងររ ិមាណ្

GISD: “ រតូវានកត់រញ្ជីរថាជាពូ ជររដទសខដល្លន

នដគខ្នលាំងរាំ នុតមួយកនុងចាំ ដណាមទាំង១០០ដៅ

ដលើពិភពដោក អាចរដងកើតានជាកុ មខព តមួ យខដលរកាស់ែឹ ក
ម ដ

ើយមិ នងាយកនុងការកាំ រត់វាដទដពល

ខដលវាខរកកុ ម.ព .. វារ ីករាលោលដពញតាំរន់ មិ នអាចដររើ រាស់ាន មិ នអាចដ្វើការានដ
ដល់ពូជរុកខជាតិនរពដដើម... ដគមិ នដឹ ងថាវា្លន

ើយគាំរាម

នដៅដល់ជាំរករុកខជាតិដៅជិតខ្នងរកាស់ ... ាម

រាយការណ្៍វាជាដមមចនរងកនុងររដទសជាង២០ទូ ទាំងទវីរដលើកខលងខតដៅអឺររ
ុ ៉ា និងអង់ ាក់ ទិក... ជា
ដមមចនរងដៅាមតាំ រន់វាល ជាញឺកញារ់ដៅាមដ្នរ មាត់ សឹង
ទ នរព
កខនលងខដលដគទុ កដរលនិងយូរៗមតងដ

ក់កណា
ត លដស្ស្ថង និ ងដៅ

ើញមានាមដី កសិកមម ... អាចរដងកើតានជាកុមពនរពរកាស់

ខដលវាអាចជាំ នួសនូ វដឈើ នរពានាមការរាយការណ្៍ ដៅតាំរន់ែលោះនិ ងគាំរាមកាំ ខ

ងដល់ពូជដដើមខដល

ដគដ្វើការអភិរកសដៅតាំរន់ែលោះ... អាចដ្វើដអាយតាំ រន់លនអ នដីខដលដគទុ កដរលដៅជាមិ នអាចដររើ រាស់
ាននិងមិនអាចចូ លាន។.”
Gliricidia sepium
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មិ នានកត់រញ្ជីរជាពូជ្លន

នដោយ GISD ដទ ពូ ជដនោះមានររដយាជន៍ណាស់ជាពូជរណ្ុត ោះោាំសាំ

រារ់កូនដឈើ នរពដដើមកនុងនរពតាំរន់រតូពិកសាំរារ់ ការស្ថតដឡើងវ ិញនិងរតុវានដគដររើ ជាកសិរក
ុ ក
ខ មម។
PIER: “មានហានិ ភ័យឺ្លន
ដ្វើាន)
CABI: “ជាពូជ្លន

នទរ... អាចោាំដុោះដៅជាររងមួ យាន (ែ្ាំុមិនខដលានដ

ើញថាវាអាច

នជាសកាតនុ ពលនិ ងម្យម ... អាចសរមរាន ជាដឈើ ខដលដុ ោះលូតោស់ដលឿន

ខដលមានលទធភាពអាចរ ីកដុ ោះោលដល់ដៅ ៤០ម ពី ដឈើ ដដើមរ

ូតដល់ចុងខមកដចញខនល... ជាអនកអា

ណ្និ គមន៍ ដៅដលើដីខដលរ ាំខ្ននដល់នរព... ានកាលយជាដមមចនរងដៅររដទសរនម៉ា កា ... អាចរត់ ទុក
ថាជាសកាតនុ ពលដមមចនរងដៅអូស្រ្ស្ថតលី។”
ដតើដយើងរតូវដៅណាររ់ពីចាំណ្ុចដនោះ?
ដទោះរី ជាដពលែលោះវាដលើសលួសក៏ ដោយ វាជាការពិតណាសខដលថាជី វ ិតគឺ ជាដសរ ីមួ យននការដ្វើ
ណ្ិជជកមមឬរួមរញ្ូច លគាន។ ជាសកាតនុ ពលដាំណាាំសាំរារ់ចាំណ្ីសតវខដល្លន

នដគគឺមិនមានការ

ដលើកខលងដឡើយ។កនុងស្ថានភាពជាដរចើន គុ ណ្ររដយាជន៍ននការនាាំមកនូវពូជ្លន
ពលដនោះពិតជាានរយែវ ិការអស់ដរចើនណាស់ ររខ

លជាអនកអានររស់ដោកដរានរស់ដៅកនុងរ

រ ិរទខររដនោះ។ ដៅកខនលងខដលអភិ វឌ្ឍន៍ ខននកកសិកមមានដ្វើដឡើង។ ពូ ជ្លន
ដរចើនដពក) ររខ

លជារតូវានកដកើតរួចដ

នជាសកាតនុ

នជាដរចើ ន (ដរើមិន

ើយខតដៅដររើ រាស់តិចតួច។ ការដលើកកាំពស់ការដររើរាស់

ររស់វាអាចជួ យទរ់ ស្ថកត់ការរ ីករាលោលមិនដអាយឆលងដៅដល់កខនលងខដលដយើងមិនចង់ ដអាយដៅ។
មា៉ា ងវ ិញដទៀត ពូ ជដដើមខដលស្សដដៀងគានអាចរកានខដលអាចនតល់ដអាយនូ វគុណ្ររដយាជន៍ ស្សដដៀង
គានដៅនឹ ងពូជ្លន

នដនោះខដរ។ ខតរុកខជាតិ ដដើមរតុវានដមើ លរ ាំលង ររខ

លាំដអៀងររស់ដយើងជាសកលចាំ ដ

លជាដោយស្ថរខតការ

ោះពូជករមរដៅដពលខដលដររើគឺជាការគិតដ៏លរអ រដសើរ។

ដៅដពលខដលពិ ររណាថាដតើ រតូវខននាាំឬនននាាំមង
ត ដទៀតឬអត់ចាំដ

ោះសរ ីរាងគដនោះ (មិ នរតឹ មខតដាំណាាំ

ចាំ ណ្ីសតវដទ) ការពិ ររណាជាដរចើ នគួ រខតរតូវានយកមកដ្វើ ដតើ ការកត់ ាពីសរ ីរាងគទាំងដនោះមានដៅឯ
ណាដទៀត ដតើ ដគស្ថគល់ដទថាវាជាពូជ្លន

នដគ? ដរើដូដរនោះ ដតើ វាមានហានិ ភ័យរ៉ាុ នាន ដ

ើយដគ

រគរ់ រគងវារដរៀរណាាន (Hulme 2012)? អងគការខដលមាន្នធានដូចជាដអកូ គួ រខតមានការវាយ
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តនមលដអាយានចាស់ោស់ពីដមមចនរងមុ នដពលដ្វើការនសពវនាយពូ ជទាំងដនោះ។ ទរមង់ ការវាយតនមល
ហានិ ភ័យខររដនោះអាចដ្វើដៅាន ដូ ចជាដៅ រឌ្ី សូល Driscoll et al. (2014:16625), ដ

ើយអាច

សរមរានដៅាមររ ិរទជាក់ ោក់ ។
ជី វសនតិសុែជាតិ ានរងាាញពី ការខននាាំការរគរ់រគងពូ ជ្លន

នដគររករដោយដជាគជ័ យខមនខទន

និ ងមានតនមលដថាកដៅកនុងររដទសមួ យចាំ នួនខដលយកវាមកដររើ រាស់ ដូ ចជាដៅញូសុីខឡន និ ងអូ ស្រ្ស្ថត
លី (Springborn et al. 2011), ខតដោយដរ
ររខ

ោះពូ ជ្លន

នដនោះវាានដ្វើអាណានិ គមន៍រច
ួ ដ

លជាករណ្ីសិកាមយយខដលដូចជាយឺតដពលរនតិចដ

ើយវា

ើយ។ ការពិ ត ជី វសនតិសុែយា៉ា ងតឹងរ ឹង

អាចនតល់មកនូ វគុ ណ្ររដយាជន៍ ជាដរចើ នខននកដសដឋកិចច (Simberloff et al. 2013:61; Keller et al. 2007).
ខតដយើងជាដរចើនខដលដ្វើការកនុងររដទសែលោះខដលមានដរគាងការណ្៍ជី វសនតិសុែមិនរគរ់រគាន់ឬដែាយ
ខដលដគាលការណ្៍ខននាាំកុងការរគរ់
ន
រគងពូ ជ្លន

នដនោះមិនរតូវានពរងឹងដៅមូ លោឋន ដៅាម

ភូ មិ និងាមកសិោឋន។ កនុងករណ្ីខររដនោះ វរប្ម៌ នន ន័ យថា រគរ់មនសសកាំពុងដ្វើអី ខវ ដលរតឹមរតូវកនុង
រកខសខភនកររស់គាត់ ហាក់ ដូចជារគរាាំងដៅដ
ររស់ស

គមន៍ ដលើការការ

រររ ិស្ថាន ខតដនោះជាការនាាំដៅរកនលូវែុ សយា៉ា ងខ្នលាំង និ ងជាការការ

ដោោះែលួនឯងដអាយានឈនោះដរ
វានឹងអារកក់ណាស់ដល់ស

ើយ។ មានជាំ ដោោះែលោះ ខដលថា ែ្ាំុនឹងោក់តរមូវការ

ោះការខរងខចកជាពី រគឺ មិនមានដឡើយ។ អវីខដលអារកក់ចាំដ

ោះររ ិស្ថាន

គមន៍ ខដលរស់ដៅកនុងររ ិស្ថានដនាោះ

កខនលងខដលសកមមភាពមានហានិភ័យខដលរ ាំពឹ ងទុកមុ នខដលអាចរណា
ត លដអាយមានការរ៉ា ោះ
មនុ សសនិងររ ិស្ថានដ

រជាំ

ល់ដល់

ើយនិ ងភាពអវតតមានននររជាមតិ ខ្នងវ ិទាស្ថស្រ្សន
ត ង ដគាលការណ្៍ហាមរាម

ជាមុ នានោក់រនទុកដៅដលើភសតាង
(ថាសកមមភាពឬដគាលការណ្៍ដនាោះគឺ មិនមាននលរ៉ា ោះ
ុ

ល់ដទ)

ដលើអនកទាំងឡាយណាខដលអនុ វតតន៍ការងារដនាោះ។ អនកទាំងដនាោះ (រារ់ ទាំងដយើងខដរ) ខដលទទួ លយក
គាំ និតនតួចដនតើមររកករដោយហានិ ភ័យរតូវខតទទួ លែុ សរតូវដដើ មបីធានាថាដគមិនានរងករភាពដរគាោះ
ថានក់ ដឡើយ។

"ដៅដពលខដលសកមមភាពានដលើកដឡើងពីការគាំរាមកាំខ

ងចាំដ

ោះសុែភាពមនុសសឬររ ិស្ថាន

ការវាស់ខវងជាមុនគួររតូវានដ្វើដឡើងដទោះរីជាការទាំនាក់ទាំនងរវាងការរងករនិង
រតុវានដរៀរចាំដឡើងជាវ ិទាស្ថស្រ្សក
ត ៏ដោយ”
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ច
ុ លទធនលមិន

ដសចកតីខែលងសតីពីដគាការណ្៍រារ់ ជាមុ នររស់វ ីងស្រ្សីដ
ព មករា ១៩៩៨
សពវនែងដនោះ ស្ថធារណ្ោះទទួ លរងនូ វតនមលននដមមចនរងខដលរ៉ា ោះ
ពី ដមមចាំ ណ្ីសតវ (Driscoll et al. 2014).ឧសា

កមមកសិ

ល់ដល់ររ ិស្ថាន ខដលានដគចដចញ

ណ្ិជជកមមដៅខតរនតររដងកើតរុកខជាតិែី ម

នសពវនាយនិងដចញលក់វា ជាមួ យនឹងគាំនិតតិចតួ ចពីនលលាំាកជាអវ ីជជមានដ

ើយនិ ងអត់ មានចារ់ ឬ

ការទទួ លែុ សរតូវ។ Driscoll and Catford (2014) ានជាំរញ
ុ ដអាយរោឋភិ ាលោក់ រញ្ូច លការែូ ចខ្នត
ខននកររ ិស្ថានជាសកាតនុ ពលដៅដពលខដលដគដ្វើការពិ និតយដរ ើសយកពូ ជែមី ដ
ររព័ នព
ធ ិ ន័យរង់ រាក់ដលើការរាំ ពុល។ខតវាជាគាំនិតដ៏អស្ថចរយ ខតែ្ាំុមិនដ
ណាមួ យឆ្រ់ ៗដនោះដឡើយ។ វាមានររដយាជន៍ ចាំដ
ឧសា

ើញថាវាានដកើតដឡើងដពល

ោះអាំ ណាច ជាអនតរជាតិ និ ងការការ

កមម។

មុ នដពលខដលដយើងសាំដរចចិ តតថារតូវនសពវនាយឬដចញដអាយដររើពូជ្លន
អត់ ដ

ើយនិ ងខននាាំ ដអាយមាន

ើយរនាទរ់ ពីដ្វើវាជាដលើកដាំរូងដ

ពរងី កអនកដ្វើការររខ

រកនុងកសិ

នជាសកាតនុពលដនោះឬក៏

ើយនូវការវាយតនមលហានិភ័យ ដយើងខដលជាអនករដងកើតនិ ង

លជារតុវសួរែលួនឯងមួ យសាំណ្ួរសិនថា ដតើែាំុន
្ ឹងមានឆនទោះកនុងការទទួ លែុ សរតូវ

ស្សរ់ ចារ់ សាំរារ់ ការខ្នតរង់ខដលានរងករដអាយដកើ តដឡើង ដល់មនុ សសននររជាជាតិ ដនោះដទដរើ វានឹង
កាលយដៅជាពូ ជខដល្លន

ន? ជារុគគល ែ្ាំុគិតថាកសិឧសា

កមម អងគការ អនកដ្វើការខននកអភិ វឌ្ឍន៍

ខដលទទួ លយកហានិភ័យខររដនោះដៅដលើែួនឯងគួ
ល
រខតទទួ លែុ សរតុវកនុងករណ្ីខដលវារ ីករាលោល
ដៅជា្លន

ន និ ងទាំងែវ ិការនងសាំរារ់ កសិឧសា

កមមដនោះ។

សូមគិតពិ ររណាពូ ជដដើមកនុងស្សុកខដលជាជាំដរ ើសដ៏លខអ ដលអាចនតល់នូវគុណ្ររដយាជន៍ស្សដដៀងគាន
ជាមួ យនឹងហានិ ភ័យតិ ចជាង។ធានាគារគារ់ ពូជដអកូ អាសុីកាំពុងខតពាយាមដ្វើការងារដនោះ ជា
ឧទ

រណ្៍ ដមមវ ិ្ី វ ឺខដលមិ នខមនជាពូជ្លន

ន (Chrysopogon zizanioides) មានសកាតនុពលជា

ដាំ ណាាំចាំណ្ីសតវសមរមយខតមិនមានហានិភ័យដូចានដរៀររារ់ ខ្នងដលើដឡើយ។ ពូ ជខដលស្សដដៀងគាន
ជាដរចើនខដលអាចរកានដៅអារពិ ក នែនិងកខនលងដនសងដទៀត។ ដទោះរី ជាមានការ្លន

នជាសកាតនុ

ពលដៅខ្នងដរៅពី ការខចករយដដើមក៏ ដោយ ក៏ វាដៅខតរតុវានដររើ រាស់កុងចាំ
ន
នួន្មមាមួ យយា់ង
មានររសិទិ ភា
ធ ពដ

ើយមានសុវតាិភាពកនុងការនតួចដនតើមជាដរចើ ន (ឧទ

កាណា និ ង C. nemoralisដៅររដទសនែ) ឧទ

រណ្៍ C. nigricansដៅររដទស

រណ្៍ដនទដទៀតគឺ ជាការដររើ រាស់ដៅររដទសឥណ្ូឌ ដន
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សុី albizia (Paraserianthes falcataria) ដៅកនុងការខចករយររស់វាជា្មមជាតិ ដៅឥណ្ូឌ ដនសុីភាគ
ខ្នងដកើតដ

ើយដៅា៉ា ពូ ញូគី ដន។ ជានលូវការជាពូជដឈើ ខដលដុ ោះដលឿនដៅកនុងពិ ភពដោក ពូ ជដនោះ

ទាំ នងជាកាលយដៅជា្លន

នដគខដរដៅដពលខដលដគខននាាំដៅកនុងតាំ រន់ ែី ម (ដូចជាដៅ

ីល
វ ីពីន)

ខតវាជាជាំាំ ដរ ើសដ៏ លម
អ ួ យសាំរារ់ Leucaena leucocephala ដៅកនុងកាំ រ ិត្មមជាតិ ររស់វា។ អនកដ្វើការាម

ភូ មិរតូវានដគោក់ដអាយដ្វើការយា៉ា ងចាំដៅកនុងភូមិកុងតាំ
ន រន់ជនជាតិ ដដើមបីកាំណ្ត់ ពីភាពស្សដដៀងគាននន
ពូ ជដដើមសុទនធ នពូ ជ្លន

នករមរខដលអាចមាននលរ៉ា ោះ

លជាសកាតនុ ពល។

ជាចុ ងដរកាយែ្ាំុសូមដ្វើការចងអុលរងាាញថា ដទោះរី ជាដៅដពលខដលពូ ជរុកខជាតិានកាលយដៅជារនទុក
ខននកដសដឋកិចច សងគមកិ ចច ខននកររ ិស្ថានយា៉ា ងខ្នលាំងក៏ ដោយ ក៏ ដៅខតមានសងឃឹមខដរ។ ការកាំ រត់ដៅខត
អាចដ្វើាន ដទោះជាដគដជឿថានទុយនទុយក៏ ដោយ ដរ

ោះរដចចកដទសននការកាំ រត់មានការរ ីកចាំដរ ើនដឡើង

ដល់ចាំណ្ុចខដលការដ្វើការកាំ រត់ អាចយកាន។ Genovesi (2011) ានពិ និតយដឡើងវ ិញដលើការកាំ រត់
ជាង ១០០០ ដង រារ់រញ្ូច លទាំងការ្លន

នខដលមានរយោះដពលខវងក៏ដោយ ដោយរកដ

៨៦% ានដជាគជ័ យ។គុណ្ររដយាជន៍ ននការកាំ រត់ មានទាំ
ការ ី (២០១១) ានរកដ

ើញថាការកាំ រត់រក
ុ ខជាតិ្លន

ហានិ ភ័យជាំងឺដកើ តពី នច Lyme ដៅស

ាំ្ាំដ្ងណាស់ ដោកអាឡាន់ និងស

ន honeysuckle ានកាត់រនាយជាដរចើននូ វ

រដឋអាដមរ ិក ដោយខចងថា ការរគរ់រគងការ្លន

វ ិទាអាចជួ យានសាំរារ់ដ្វើដអាយលអដឡើងនូ វរនទុកចាំដ

ើញថា

នខននកជី វ

ោះជាំ ងឺខដលដកើតដឡើងដោយភានក់ ងារចាំ លង ដៅ

ដលើសុែភាពររស់មនុ សស។ ការកាំ រត់ ដរើ អាចដ្វើដៅាន អាចជាមានតនមលដថាកជាងការរគរ់ រគងការ
្លន

នខដលមានរយោះដពលយូរ។ ការោច់ ពូជកនុងតាំ រន់ មុនដគខដលដគខននាាំមកដល់ញូសុីខឡន

មានតនមលតិចជាង៤០ដងជា្មយមតិ ចជាងការរ៉ាុ នរ៉ាងដរកាយដទៀត (Simberloff et al. 2013:61).ការ
កាំ រត់ ជាពិ ដសសដោយការដររើរដចចកដទសស្ថតដឡើងវ ិញនូវដអកូ ឡូសុី អាចស្ថតដសវាកមមររព័ នដធ អកូ ឡូ
សុីខដលវាានាត់រង់ ដោយស្ថរខតពូជ្លន

ន។

កនុងការសននិោឋន ែណ្ោះដពលខដលដយើងមិនអាចនិងមិ នគួ រដលើកទឹ កចិ តដត អាយមានការហាមរាមដល់
ពូ ជខដល្លន

នដនោះ មានដរឿងែលោះខដលគួ រខតហាមដៅកខនលងខដលដយើងដ្វើការ។ ដៅកនុងកាំ រ ិតខដល

ទរ់ រាំនុត ដយើងគួ រខតដឆ្ពោះដៅមុ ែជាមួ យនឹ ងដគាលគាំនិតខត ដលដឹ ងជាមុ នដពញដលញ។ែ្ាំុមិនចង់ ដ្វើដអា
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យនណាមានក់ អារ់ ដអានអាមា៉ា ស់ដឡើយ ខតចង់រ ាំលឹងអនកទាំងអស់គានដអាយវាស់ខវងពី ការទទួ លែុ សរតូវ
និ ងពិ ររណាដោយភាពនវឆ្លតអាំពីរដរៀរខដលដយើងដររើ ដមមដាំណាាំជាក់ ោក់និងពូជរុកខជាតិដនទដទៀត
ខដលអាចជា្លន
ែុ សរតូវររស់ដយើងដ

ន។ កនុងនាមជាអនកដ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ ស

គមន៍ ដយើងរតូវពិ ររណា ពី ការទទួ ល

ើយគិ តដល់ការនាាំយកពូជខដលអាចនាាំដអាយមានភាពទទួ លរងទុ កខយូរអខងវង។

សូមដអាយដយើងកុាំរនតរការមិ នយកចិតទ
ត ុ កោក់ មិនដអើដពើ រដទៀត ដោយគាមនការយកចិតតទុកោក់ ជាមុន
ចាំ ដ

ោះនលរ៉ា ោះ

ល់ជាដរគាោះម

នតរាយជាសកាតនុពលដនាោះដឡើយសូមដសនើរជាដយារល់ខននាាំដអាយដររើ

រុកខជាតិខដលសមរមយខដលនតល់នលររដយាជន៍ ដរចើន។ ដរើ មិនអញ្ចឹងដទ ដយើងនឹងរាំ ផ្លលញរគរ់ ដគាល
រាំ ណ្ងខដលដយើងពុ ោះ
ជី វភាពរស់ដៅ។

កត់ចាំណាាំ
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http://www.unep.org/regionalseas/publications/brochures/pdfs/invasive_alien_brochure.pdf ពូ ជ
្លន

នពីររដទស ជាកាគាំ រាមកាំខ

ងខដលកាំ ពុងខតរ ីកដឡើងដៅតាំ រន់ អាសុី

Vilà, Montserrat, Basnou, Corina, Pyšek, Petr, Josefsson, Melanie, Genovesi, Piero, Gollasch, Stephan,
Nentwig, Wolfgang, Olenin, Sergei, Roqyes, Alain, Roy, David, Hulme, Philip E. & DAISEI partners. 2010.
How well do we understand the impacts of alien species on ecosystem services? A pan-European, crosstaxa assessment. Frontiers in Ecology and the Environment, 8(3): 135-144.ដតើ ដយើងយល់ានចាស់រ៉ាុនាន
ចាំ ដ

ោះនលរ៉ា ោះ

ល់ននពូជររដទសដៅដលើដសវាកមមដអកូ ឡូសុី? ជួ រមុ ែននដអកូឡូសុីនិងររ ិស្ថាន

Vitousek, P.M., L.R. Walker, L.D. Whiteaker, D. Mueller-Dombois, & P.A. Matson. 1987. Biological
invasion by Myrica faya alters ecosystem development in Hawaii. Science, 238(4828): 802-804. ការ
្លន

នខននកជី វវ ិទាដោយ Myrica faya ផ្លលសរតូរររព័នធដអកូ ឡូសុីដៅហានវ ៉ា

[កាំ ណ្ត់ ា ពី អក
ន និពនធ ខ្នងដរកាមដនោះគឺ ជាការដ្វើការាមោននិ ងជាពត៌ មានមានររដយាជន៍ពីធានាគា
រគារ់ ពូជដអកូ អាសុីចាំដ

ោះការនននាាំដអាយស្ថគល់រក
ុ ជា
ខ តិ :]

ការខននាាំពីចរ ិកលកខណ្ោះររស់រក
ុ ជា
ខ តិ ការនននាាំដអាយររុងររយ័តជា
ន សាំខ្នន់
ដអកូ នតល់នូវកញ្ចរ់ រគារ់ពូជតូចមួ យសាំរារ់ ការស្ថកលបង សូមយល់ថា រុកខជាតិ រតូវានរត់ទុកថាជា
ការស្ថកលបងពិ ដស្ថ្ន៍ជាដាំ រូងមុននឹ ងដ្វើការនននាាំវា ដៅសមាជិកដៅស

គមន៍ ររស់អក
ន ។ អនកដ្វើ

ការខននកអភិ វឌ្ឍន៍ ជាដរចើនខមនខទនមាននននាាំនិងនសពវនាយ រដចចកដទសដ៏ សកតិសិទិ ដធ នោះ ដ

ើយនិងរុកខ

ជាតិ ដ៏អស្ថចរយ មុននឹ ងដ្វើការពិ ដស្ថ្ន៍ វាដអាយានរគរ់ រគាន់និងដៅនឹងកខនលង។ សូមបីខតការសិកាក៏
មិ នានដ្វើដៅកនុងររដទសខតមួ យខតធានាថាអាចទទួលយកានឬានដជាគជ័យ។ ការនននាាំដលឿន

ដពកនូ វគាំនិតែមីឬរុកខជាតិែីទ
ម ាំ នងដូចជាជួ រនូ វរញ្ហ
ា ្ងន់្រង ណាស់។ កសិករអាចោាំដៅកនុងចាំ ការររស់ដគ
ជាមួ យនឹងពូជែមីឬវ ិនិ ដយាគដៅកនុងការរការរស់ដគដៅកនុងឧរករណ្៍ែមីដៅដពលខដលរញ្ហ
ា មានដឡើង
ររខ

លជាសតវលិត
អ រាំ ផ្លលញ ឬឧរករណ្៍សាំភារោះែុសមិ នសមរមយ។ ដៅចុ ងរញ្ចរ់់ រគួស្ថរកសិកនឹង

ជួ រទុ កដខ ស្ថក ដ

ើយអនកដ្វើការខ្នងខននកអភិ វឌ្ឍន៍ អាចនឹងមានដពលដ៏ ពិាកកនុងការនសពវនាយនូ វគាំនិត
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ដនសងៗដទៀតឬការរដងកើតែមីដទៀត។ មនុ សសនិ ងាត់ រង់ ជាំដនឿដជឿជាក់ដលើគាត់ឬទុ កចិ តតគាត់ ជាមួ យនឹង
នលលាំាកដ៏ ្ន
ង ់ ្រង សាំរារ់ការងារឬពនធកិចចររស់អក
ន ។

ការដ្វើការពិ ដស្ថ្ន៍ ដោយែលួនឯងមុននឹងនសពវនាយរគារ់ ពូជដៅកនុងស

គមន៍ដ៏ទូលាំទូោយមាន

គុ ណ្សមបតតិដរចើ នណាស់។ អនករតូវការដឹងថាដតើ រក
ុ ជា
ខ តិ ដនោះអាចលូតោស់ានដទដៅកនុងតាំ រន់ ររស់

អនកមុ នដពលខដលកសិករអាចដរៀរចាំ ដីឬដពលសាំរារ់ោាំដុោះវា។ ាមរយោះការពិ ដស្ថ្ន៍ដនោះ អនកអាចរក
ដ

ើញនូ វគនលឹោះដ៏ លម
អ ួ យសាំរារ់រដូ វកាលររស់អនកសាំរារ់ ការដាំដណ្ើរការដ៏ លរអ រដសើរ។ អនកទទួ លាននូ វ

កញ្ចរ់ រគារ់ពូជដ៏ តូចមួ យពី ដអកូ ដរើរក
ុ ខជាតិ លូតោស់ានលអ អនកនឹងមានរគារ់ ពូជជាដរចើនសាំរារ់ ខចក
រ ាំខលក។ដរើ រក
ុ ខជាតិមិនលូតោស់លអ និ ងមិននលិតរគារ់ ររខ

លជាវាមិនរតូវដទដៅតាំ រន់ ររស់អក
ន ។

ដតើ រគារ់ ពូជគួ រខតរតូវានទទួ លយកយា៉ា ងស្ថទរឬ ដអកូ អាចដអាយអនកនូ វ្នធានជា
ររសិនដរើអក
ន រតូវការចាំ នួនដ៏ ដរចើ នឬចង់ពរងី កជាតិ ខ
ដៅកនុងតាំរន់ កាលយដៅជា្ាំដពក។ ជី វជាតិ ខ

ណ្ិជជកមមាន

សនដអាយានដរចើ នដឡើង។ ដរើរក
ុ ខជាតិ ខដលោាំ

សនមិ នរតឹ មខតនតល់ដអាយនូវសកាតនុ ពលសាំរារ់រុកខជាតិ ដ៏លអ

ខដលដគកាំណ្ត់ដនាោះដឡើយ ខតខែមទាំងានការងារកនុងករណ្ីមានជាំងឺរ ីករាលោលដឡើងខដរ។
ដលើសពី ការជាសវាងហានិភ័យននភាពររាជ័ យកនុងការោាំដុោះជារួមដ

ើយ ការស្ថកលបងតូចមួ យអាច

ដអាយអនកវាយតនមលពីសកាតនុ ពលដមមចនរង ននពូជមួយចាំ នួនដៅកនុងតាំ រន់ ររស់អនក។ សូមពិនិតយដមើ ល
រុកខជាតិដអាយានររិតដររៀងនូ វដពលពីររីរដូ វដាំរូង ដដើ មបីធានាថា វានឹ ងមិនខមនជារុកខជាតិ ខដលនឹង
រងករជារញ្ហ
ា ដនាោះដឡើយ។ ជាអកុ សល ចរ ិកលកខណ្ោះពី រររស់ដមមចនរង ខដលនលិតរគារ់ ានយា់
ងដរចើ ន និ ងមានលទធភាពអាចយកឈនោះដៅកនុងលកខែ័ណ្ឌ ពិ ាកាន គឺ ពិតជាមានពិតដៅធានារគារ់
ពូ ជដអកូ ។ ដយើងពិតជាានដឹងចាស់ចាំដ

ោះហានិ ភ័យដនោះដ

ើយានកាំ រត់ វានូ វពូ ជមួ យចាំនួនពី ធានា

គាររស់ដយើង ដៅដពលខដលដរគាោះថានក់ ននការនននាាំនូវពូជដមមចនរងដនោះហាក់ ដូចជា្ាំ សាំដរើម។
ដទោះជាយា៉ា ងណាក៏ ដោយ រុកខជាតិខដលមានភាព្ន់ខ្នលាំងខដលអាចលូតោស់ានអាចជារពោះពរសាំ
រារ់ ស្ថានភាពជាដរចើ ន ជាឧទ

រណ្៍ វាពិ ាកកនុងការគិ តស្សនមដល់រក
ុ ខជាតិ ដដើ មដឈើ ខដលនឹងអាច

កាលយដៅជាកាតចនរងដៅតាំ រន់ មួយចាំនួនដៅអារពិកឬខ

ទិ ខដលមានភាពែវោះខ្នតខ្នងអុ សដុតដនាោះ

ការរញ្ូច នដចញរតឹមខតមួយកញ្ចរ់តូចគឺ ជាសុវតាភាពចាំដ

ោះការខននាាំនូវដមមចនរង ដោយដរ

ជាតិ ខដល្លន

នដគដពកដគររខ

ោះជារុកខ

លជាកាំ ណ្ត់វានិ ងងាយស្សួលរគរ់ រគងវាដៅតាំ រន់ តូចៗ ជាចុ ង

ដរកាយ សូមរាំថារុកខជាតិខដលធានាគាដអកូ ទទួ លយកជាទូ ដៅជារុកខជាតិ សាំរារ់ចាំណ្ីអហារខដលអាច
ទទួ លយកានដៅរគរ់ទីកខនលងដៅទូ ទាំងពីភពដោក ដទោះរី ជាដៅាមតាំរន់នានាក៏ ដោយ កនុងករណ្ី
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ដនោះខដរ មានការវាសខវងពីសុវតាិភាពាមខដលដយើងទាំងអស់គានអាចដរៀនានដ

ើយទទួ លាន

ររដយាជន៍ ពីឆ្នាំននការដរជើសដរ ើសរុកខជាតិ ដោយមនុសសដៅកនុងខននកែលោះននពីភពដោកដយើង។

ដយើងគិតពី សមាជិករណា
ត ញខដលានដសនើរសុាំរគារ់ពូជពី ដយើងសាំរារ់ ការពិ ដស្ថ្ន៍ ាមចាំ ការ។ដនោះមិន
មានន័ យថាអនករតូវខតដ្វើការពិ ដស្ថ្ន៍ ដនាោះដឡើយ ខតដយើងសងឃឹមថាអនកនឹ ងយកដពលកនុងការសរដសរ

មកដយើងរនាទរ់ពីរក
ុ ខជាតិរតូវានររមូ លនល សូមដអាយដយើងដឹងពី ការររ់អារមមណ្៍ររស់អនកជាទូ ដៅ
ដៅដលើការស្ថកសមររស់វាដៅកនុងតាំ រន់ ដនាោះនិ ងការដុ ោះលូតោស់។ ទាំ រង់ ននការរាយការណ្៍ពី ការ

ពិ ដស្ថ្ន៍ (ជាភាស្ថអង់ដគលស ារាាំង និ ងដអស្ថពញ) រតូវានដន្ើដៅជាមួ យនឹងរគារ់ ពូជររស់អក
ន ខដរ។
ដយើងវាយចូ លកត់ រានូ វលទធនលររស់អនកកនុងទិនន
ន ័ យររស់ដយើង ដ
យកាន់ ខតលអដឡើង នូ វអនុស្ថសតន៍ដល់អក
ន ដនទដ

ើយដររើរាស់ព័ត៌មានដនោះដ្វើដអា

ើយនិ ងខចករ ាំខលកដល់អក
ន វ ិទាស្ថស្រ្សខត ដលមានការ

ររ់ អារមមណ្៍។ រាយការណ្៍ដនោះជួ យដអាយដយើងដឹងពី ការដុ ោះដឡើងនិ ងរញ្ហ
ា ននដមមចនរង ក៏ ដូចជាដអា
យដយើងានដឹងពី ការនននាាំដ៏ដជាគជ័ យនិ ងការទទួលយករុកខជាតិ ដនោះដៅកនុងស

គមន៍ ាន។ដយើង

ខតងខតសរាយរ ីករាយកនុងការទទួ លយករាយការណ្៍ស្ថកលបងរគារ់ ពូជ ខតដយើងក៏ ររ់ អារមមណ្៍
ជាពិ ដសសខដរដៅដលើលទធនលយូរអខងវងននការនននាាំរក
ុ ខជាតិដនោះនិងនល់រ៉ាោះ

ល់ររស់ការងារដអកូ ។

ររសិនដរើអក
ន ទទួ លានរគារ់ ពូជពីដអកូនិងរុកខជាតិ ខដលសរមរែលួនានដៅកនុងចាំ ការររស់អក
ន និងកនុង
តាំ រន់ ររស់អក
ន សូាំមដអាយដយើងដឹងនង។
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