ឯកសាររអេកូអាស៊ី អេខ២៨ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៦

ការថែរក្សាគ្រាំ់ពជូ នៅតំំន់គ្រតពូ ក្សិ
នេនរៀនថែលនរៀនបានពីំណ្តាញការងារ
នោក្ស នេន ែេសុន េជឈេណ្ឌ លធនធាននតុក្សនតី នេតាេណ្ឌ លគិរី គ្រំនេសក្សេពជាុ
ំក្សថគ្រំនោយ: នសៀេ សនុ

ិ រនំសក្សក្សេមសំរាំ់សង្គេជាតិ នៅគ្រំនេសអ្ូគ្រតាលី។
ក្សំណ្ត់គ្រារំស់អ្នក្សនិពនធ: នោក្សនេន គឺជានំសក្សជនេក្សពីគ្រពះវហា
ាត់និង្គ្រគួតរបានេក្សរស់នៅនិង្នធវើការនៅក្សនុង្នេតាេណ្ឌ លគិរី គ្រំនេសក្សេពុជាអ្ស់រយះនពល១១ឆ្នំេក្សន ើយ។ នេនបាន
នធវើការនលើថននក្សក្សសិក្សេមជានគ្ររើនន ើយនិង្ំញ្ហាសុេភាពសតវថែលស គេន៍ជនជាតិពនង្គ្រំឈេេុេនៅក្សនុង្នេតាេណ្ឌ លគិរី
ិ រ នេអ្ុីសុី ក្សនុង្តំំន់(គ្រពះវហា
ិ រែំណ្ឹង្
ននះ។ រយះនពល៥ឆ្នំក្សនលង្េក្សននះ ាត់បាននិង្ក្សំពុង្នធវើការជាេួយគ្រក្សេុ ជំនុំគ្រពះវហា
ិ រនៅជិតេីគ្រក្សង្ុ
លអថេមរ) នែើេះីំនង្កើតនតុក្សនតីននះន ើង្ ថែលជាេជឈេណ្ឌ លធនធានថននក្សក្សសិក្សេមតូរេួយនៅនលើែីគ្រពះវហា
ថសនេនោរេយ នេតាេណ្ឌ លគិរី]
[

គឺ រតូវបានទទួ លាាល់ថាាវ ិធី

ទាំងកសិករនិ ងអ្នកស្រាវរាវនៅ

មណ្ឌលធនធានរបស់នយើង នយើង

កនុងតាំ បន់ រតូពិក ការថែរការាប់

ចង់ ាងសង់ ារនពើភណ្ឌរាប់

ាស្តសតសាំរាប់ នធវើនអាយអាយុជីវ ិត

ពូ ជអាចាការងារថែលមានការ

ពូ ជថែលារុកខាតិ មាន

របស់រាប់ ពូជមានរយុះនពលបាន

ខកចិ តប
ត នតិច

របនយជន៍ ានរចើ ននដយពុាំ

យូរ

មណ្ឌលគិរ ី កសិករករមរអាចថែរ

ចាាំបាច់ រតូវដាំរាប់ពូជន

នលខ ១៤ ពី ការបូ មខយល់នចញពី

រការាប់ពូជនលើសពី៦ថខណាស់

ឆ្នាំន

ចាប់ ពីនពលរបមូ លផលនិងរែូ វដាំ

នដយ

ែុ ុះាែមី។

កសិករថែរ

នៅកនុងនខតត

រាប់ពូជថែលទុ កយូរ

ើយ

ុះរាល់

ថតនទុះាយ៉ា ងណាក៏
ែូចាយល់ែឹងរបស់
រាប់ ពូជរបស់នយើង

(កាំណ្ត់រារបស់នអ្កូ អាសុី

ែង់និងការដក់កុងបនទ
ន
ប់មា៉ាសុីន

រតាក់) ថតមិនបានផតល់នូវតាំ បន់
ថែលាែាំនណាុះស្រាយសមរមយ

ាងននុះទាំនងាទទួ លយកនូវ

ាញឹកញ៉ា ប់ បានបាត់បង់ភាពែុ ុះ

ែូ ចានខតតមណ្ឌលគិ រ ី ថែលនភលើង

ាតិ សាំនណ្ើមពីខយលសាំនណ្ើម

របស់វាឬរតូវបានបាំ ផ្លលញនដយ

របសិននបើនរបើ បាន

ខាងនរៅនៅរែូវវសាន

សតវលិត
អ ចង្រងខណ្ុះនពលថែល

បានន

បាត់ បង់ ភាពែុ ុះរបស់វា ឬក៏ ទទួ ល

នគទុ កដក់ វា។

ភាពាង្ែគូ រាមួ យនអ្កូអាសុី

រងនូ វសតវលិត
អ ចង្រងវាយរបហា

ការទុ កដក់កុងបនទ
ន
ប់មា៉ាសុីន

ន

ថែលនកើ តន

ើយ

ើងយ៉ា ងញឹកញ៉ា ប់

និ ងបាំ ផ្លលញរាប់ ពូជែាំណាាំ។ នៅ

គឺទុកចិ តម
ត ិន

ើយមានតង្មលង្ែល។

នដយ

ើយនដយមានជាំនួយពីកមមវ ិធី

រតាក់ឬនធវើនអាយរតាក់សាំរាប់

កាត់ បនថយនរាុះអ្ត់ឃ្លលនរពី ស

រាប់ ពូជថែលហាលសងតន
ួ

បាយធឺ នរៀន បុគគលិកថែលនៅនតុ

ើយ

កនតី

បាននធវើការស្រាវរាវមួ យ

នខតតមណ្ឌលគិ រ ី

រយុះនពលថែល

ឆ្នាំមុនននុះនែើមបីនរៀបចាំនិងនធវើនតសត

មានាតិ សាំនណ្ើម៦០%ឬតិ ចាង

នូ វជាំ នរ ើសសមស្រសបសាំរាប់ការថែ

ននុះគឺ មានថតនៅថផនកថែលសងត
ួ

រការាប់ពូជ។

នៅកនុងអ្តថបទ

ននុះនយើងបានថចករ ាំថលកការរក
នឃើញរបស់នយើងមួ យចាំនួន

វ ិធី

បាំ ផុតង្នឆ្នាំន

ើយប ទ ប់មកមាន

នពលខលីប៉ាុនណាណុះនៅពាក់ កណា
ត ល
ង្ែង។

រាប់ពូជថែលនទើបនបុះមក

ាស្តសតថែលមានរបនយជន៍ កុង
ន

ែមីៗថែលសងតនៅកន
ួ
ុងមលប់ករមនឹ ង

ពូ ជនដយាមននភលើងអ្គគីសនី ថែល

ទុ កដក់ ថែលមានរយុះនពលថវង

ការនលើកកាំ ពស់ការទុកដក់ រាប់

សងតរគប់
រាន់ ណាស់សាំរាប់ ការ
ួ

ុះ។ មយ៉ា ងវ ិញនទៀត នយើងបាន

កត់រាសុីតុណ្ាភាពបានយ៉ា ងលអ
ាង៥០អ្ងារនសនៅកនុងរាប់

ពូ ជានរចើនរបនភទនិ រាប់ពូជប
ង្នលានរចើនថែលបានហាលកនុងង្ែង
នដយាមនកាត់បនថយង្នលទធផល

នៅកនុងអារាង្នការែុ ុះលូតលាស់
របស់វាន

ើយ។ននុះអាចាការពឹ ង

ពាក់ របស់ពូជ

ែូ នចនុះន

ើយនយើង

សូមផតល់អ្នុាសន៍ នអាយមាន

សូមបីថតអ្នករកី រកនិងអ្នកថែលនៅ

ន

តាំ បន់ ឆ្ងយពីនគក៏ អាចនរបើ របាស់

ទទួ លនាគជ័ យកនុងការហាល

ង្នល។

រាប់ ពូជនអាយចាំ ពនលឺង្ែងនៅកាំ រ ិត

ហាលអាចនឹងចូ លរួមចាំ ថណ្ក

ពូ ជនអាយបានយូរាងមួយឆ្នាំ នគ

៩%ង្នាតិ សាំនណ្ើមនទុះបី ានៅ

នរចើនាងចាំ នពាុះការខូចខាតា

រតូវការនធវើនអាយាតិ សាំនណ្ើមនៅ

ចាំ នពលមាននភលៀងក៏នដយ។

ាងសុីតុណ្ាភាពខពស់។

រតឹម១០%ឬតិ ចាងននុះ។

ទទួ លបាននាគជ័ យននុះគឺនដយ

ង្នការហាលគឺ មានការប៉ា ុះពាល់

ការដក់ រាប់ ពូជនៅកនុងថាស

នដយសុីតុណ្ាភាព ចល

ថែលរាក់ នអាយចាំ នឹងពនលឺង្ែងចាំនួន

ន

នពលថែលអ្តថបទានរចើន ហាម

៣នៅ៤ង្ែង។នៅរវាងការហាល

ទាំ

មិ ននអាយហាល់រាប់ពូជនអាយ

នអាយចាំ ង្ែងននុះ រាប់ ពូជរតូវបាន

ែាំ នណ្ើរការហាល។

រតូវនឹ ងពនលឺង្ែងចាំ វារបថ

លាមិ ន

ថែលហាលចាំ កាំនៅង្ែងនៅរែូ វនៅត

មានជាំ នរ ើសណានទៀតន

ើយ

ដក់ កុងធុ
ន
ងថែលបិតជិ តនែើ មបី

រាប់របាជនរកីរកនៅតាំបន់ រតូពិក

យកាតិ សាំនណ្ើមនៅវ ិញពី ខយល់

ន

មានាតិ សាំនណ្ើមនៅនពលយប់

ខពស់អាចសងតបានយ៉ា
ងនលឿន
ួ

បាន។ការហាលនែើមបីរការាប់

ននុះ

ទមទរនអាយមានការហាលនអា
យបានលអមុននពលទុកដក់ ខណ្ុះ

ុះ

សាំ

ការហាលង្នស្រសទប់ នសតើង

ការ

ការពារកុាំ នអាយរាប់ពូជស្រសូប

ការរបុងរបយ័តនាមួ យរាប់ ពូជប
នយើងគិតថារាប់ ពូជថែល

នលបឿន
ខយល់

ើយនិ ងសាំនណ្ើមថែលមាន
ក់ទាំនងនឹ ងានអ្ាំ

ុងនពល

រាប់ ពូជ

កនុងអាកាសធាតុ មានសុីតុណ្ាភាព
អាចបណា
ត លនអាយខូច

ខណ្ុះ

ង្នរាប់ ពូជនៅកនុងមលប់នឹងកាត់

និ ងរពឹករពលឹមនៅនពលថែល

បនថយាតិ សាំនណ្ើមបាន

ថតនៅ

ាតិ សាំនណ្ើមមានកាំ រ ិតខពស់បាំផុត

នពលថែលនពលង្ែងមានទាំ

ក់

(ាញឹកញ៉ា ប់ គឺ RH of >90%).

រពាំ ថែនង្នកាំ រ ិតង្នការហាលបាន។

ទាំ នងនឹងភាពសាំនណ្ើម នរចើ នាង

ាញឹកញប់ចាំនពាុះការបនរងៀន

នៅនតុកនតី

៦០% របនភទង្នរាប់ ពូជានរចើន

កនុងអ្តថបទគឺ

របស់នយើង

នឹ ងមិ នសងតបានលអ
ន
ួ

ើយនៅកនុង

ហាមឃ្លត់មិននអា

នពលថែលនៅកនុងតាំ បន់ រតូពិកកាំ

រ ិតាតិ សាំនណ្ើមខពស់អាចកាំ ណ្ត់
វាាការអ្នុវតតន៍
ថែលយករាប់ នទើប

យហាលរាប់ពូជនអាយចាំពនលឺង្ែង

នឹ ងនបុះរួចែមីៗ(ាញឹកញប់

មលប់នែើមបីបាំនពញនូ វតរមូវការសាំ

នៅសុីតុណ្ាភាពនលើសពី៣៦

របថ

រាប់ ការទុកដក់វាន

អ្ងានសក៏ នដយ ថតនទុះាយ៉ា ង

នរចើនាងននុះ) ន

ក៏ នដយ

មលប់ចាំនួន២ឬ៣ង្ែង។

ើយ។ការវាស់

ថវងរបស់នយើងបងាាញថា នៅកនុង

នៅនតុកនតីនយើងបាន

ល ១៦%ង្នាតិ សាំនណ្ើមឬ
ើយហាលវាកនុង
ការននុះអ្នុ

ញ្ញាតតិនអាយរាប់ ពូជសងតយឺ
តៗ
ួ

ទឹ កនដុះនាឬមី

ាសវាងការខូចខាតនកាសិការ

ថែលមាននរចើ ន ន

រាប់ ពូជ។ ប ទ ប់មកនយើងបញ្ចប់

សាំរាប់ ដក់ ជីឬែបសាំរាប់រាប់ ពូជ

ការហាលកនុងកាំនៅង្ែងនែើមបីនអាយ

តិ ចតួ ច

រាប់ ពូចមានាតិ សាំនណ្ើមចាំនួន

នដយ

១០%ឬទប់ ាងននុះ(ន

ជិ តនូ វាតិ សាំនណ្ើមបានលអន

ើយរាប់

ពូ ជខលុះអាចចុ ុះែល់៧%)

នដយ

ាមនការប៉ា ុះពាល់ែល់រាប់ពូជន

ើ

រក

ូសាំរាប់ រាប់ ពូជ

ើយនិ ងែង់តូច

ថតនទុះាយ៉ា ងណាក៏
ទាំងអ្ស់ននុះមិនបានបិទ
ើយ

ែាំណាប់ ឬសាំរាប់ ដក់រជក់

នរចើន។

កសិករអាចទទួលបាន

នដយមិ នបង់ របាក់កុងចាំ
ន
នួនែ៏

នរចើនពីគាំនរសាំរាមថែលអាចបិតគាំ
របជិ តាមួ យនិងគាំរបមានាតិ
កាវខាងកនុងឬថាសកាវខាងកនុងគាំ
របនដយការបិតកាវខាងកនុងគាំរ
ប។

កាំ ប៉ាុងែាំ ណាប់ អាចរកបាន

ថែលមានាតិ កាវលអាអតនៅ

ថែលមានតាំ ង្លនថាកនិ ងមាននរចើ

ខាងកនុងគាំរបនធវើការបានលអាង

ន។ នពលវានៅែមី កាំប៉ាុងននុះមានគាំ

រតូវកាំ នៅមុ ននពលថែលនយើងរគប

អាចដក់ែង់ជ័ររុវាាពី
ាំ
រាន់ សាំ

បានថានពលណាាតិ សាំនណ្ើម

វា។ ែង់ ថែលមានរត
ូ ៉ា បិតគឺាភាព

រាប់ ការនបើកនិ ងមួ លគាំរបតឹង

មានកាំ រ ិត១០%គឺ ានាគជ័យ

អាចនធវើនៅបានមួ យនទៀត ថតលុុះ

ថណ្នសងាត់វាចុ ុះ។

នរពាុះរាប់ពូជនឹងថបកនៅនពល

រាថតវាដក់នៅកនុងធុងឬកាែុ ង

កាំ ប៉ាុងែាំណាប់ មានការនបើកថែល

ថែលមានគាំ របបិ តជិ តលអ នបើ មិនអ្

ចនងអៀតថែលរតូវការជីឡាវសាំរាប់

ញ្ចឹងនទវានឹ ងរតូវបានបាំ ផ្លលញ

ចាក់ បាំនពញរាប់ ពូជ

នដយក ល ត ស្រសនមាច ឬកណ្ុត រ

គុ ណ្របនយជន៍ គឺងាយស្រសួលបិ ត

នាលការណ្៍ង្នការហាលរាប់

ខយល់មានាតិ សាំនណ្ើម នទុះបី ា

ថែលនគចង់ នបើកគាំ របយករាប់

Danida Forest Seed Centre,

ែង់រតូវបានដក់ នៅកនុងធុងថែល

ពូ ជ នចញ ការនបើ ករនទតូចគឺ អាច

ថតមានសតវលិត
អ ថត២ឬបី ក៏អាចខាាំ

ខយល់មានាតិ សាំនណ្ើមខាងនរៅ

នអាយែង់ ទាំងមូ លរថ

បាន

យ។នយើងនរបើ របាស់ថម៉ា រតវាស់
ាតិ សាំនណ្ើមសាំរាប់ ការស្រាវរាវ
របស់នយើង

ថតកសិករអាចរបាប់

ថែលនគែុាំនឹងញញួរ។

សាំរាប់

ព័ ត៌មានបថនថមសតីពីរាប់ពូជ សូម
នមើ ល EDN 109 ន

ើយនិងសាំរាប់

ាតិ សាំនណ្ើមង្នរាប់ពូជនិ ង

Stubsgaard

F,

ន

&Poulsen

K

(1995).
Containers

ន

ធុ ងសាំរាប់រការាប់

ើយនឹ ងបិទបានជិ តលអនបើ គាំរបវា

ើយរាប់ពូជនឹ ងទទួ លយក

មានការការពារក៏ នដយ

រ។

នៅកនុងស

វារាន់

កបានថែ
គមន៍ជនបទ

ពូ ជនៅនពលថែលអ្នកបានហាល

របស់នយើង ាមនធុងណាមួយខាង

រាប់ ពូជបានលអន

នលើអាចរកបានន

ើយ

អ្នករតូវ

ការបិ តវានអាយជិ តលអនែើមបីកុាំ

នោយ

ាតិ សាំនណ្ើមពីខយល់អាចនធវើនអា
យរាប់ ពូជខូ ចនដយការស្រសូប
យកាតិ សាំនណ្ើមមកវ ិញ។
ធមមា

ា

នយើងនរបើធុងែូចាកាំ ប៉ាុង

ុះន

ើយ។ ការ

របលអណាស់ គាំ របថែលចាស់ែគឺ

ទាំងែប់និង

ថតវាមាន

គាំ រប។ាមួ យានថែរនៅនពល

កាំ ណ្ត់ ការនបើ កនអាយរតូវនឹ ង
នយើងបានទុ កដក់ ស្រសូវនិ ង

សថណ្តកមួ យចាំនួននៅកនុងកាំ ប៉ាុង
ែាំ ណាប់ រយុះនពល២ឆ្នាំ

នៅកនុ

បនទប់រព័
ុ ាំ ទជ
ធ ិតថែលមានសុីតុណ្ា

ចង់រកបាននូវជាំនរ ើសែ៏ សមរមយ

ភាពលអមិនកាត់បនថយកាំ រ ិតង្នការ

នយើងបាននិងកាំពុងនធវើការ

ែុ ុះរបស់រាប់ពូជន

ពិ នាធន៍ ាមួ យនឹងថកវទឹក

រាល់ធុងរាប់ ពូជទាំងឡាយរតូវ

រជលក់និងែបស្រានបៀសាំរាប់

ការរកាទុកកុាំ នអាយប៉ា ុះពនលឺង្ែង

ចាំ នួនរាប់ ពូជថែលតិចតួចាង

ន

និ ងកាំ ប៉ាុងធាំ សាំរាប់ ចាំនួនរាប់ ពូជ

ថែលអាចនធវើនៅបាននែើមបីនធវើនអា

ើយ។

ើយនៅកនុងកថនលងរតាក់ ាម

យតូ ចន

ើងនូ វជី វ ិតង្នការទុ កដក់

ទាំងននុះមិនរលួយសអយនៅកន
ុ
ុងកា

ស់។សាំភារុះថែលម៉ាត់រតូវបានចាក់

ង្នការែុ ុះខពស់ និងសុខភាពរបស់

អ្ុ កសុីថសនថែលអាចផតល់នអាយ

រាប់ ពូជនពញថែលរតូវបានដក់

រាប់ ពូជសាំរាប់ ការដាំែុុះ។

ែល់សតវលិត
អ ែូ នចនុះវាមិនអាចែក

ាបនតរប ទ ប់ រ

ែនងាើមបានន

ន

រាប់ ពូជន

ើយរកាទុ កនូ វអារា

ទុ កដក់ នទ

នយើងរតូវកាត់ បនថយ

ើយមិនអាចបនងាើន

ចូ លនៅនៅែបថែលនសទើរថតដក់

ៀរន

ូតែល់ែប់ នពញ

ើយអ្ត់នឃើញមានកថនលង

ការកាត់បនថយអ្ុកសុីថសន

ចាំ នួនានវាបាន។ការអ្នុ វតតន៍មួយ

ចន ល ុះទាំននរន

នៅពនលថែលរាប់ ពូជថែលបាន

ថែលសមញ្ានិងមានរបសិទិ ភា
ធ ព

បនចចកនទសននុះក៏ រតូវបាននរបើ

ហាលសងតបានទុ
កដក់កុង
ន
ួ

គឺ រតូវថតសុីានរវាងចាំ នួនទាំ

របាស់ផងថែរនែើ មបីបាំនពញកថនលង

របដប់ទុកថែលមានគាំ របលអ

របដក់ទុកដក់នៅនឹងចាំនួនរាប់

ន

ពូ ជសាំរាប់នអាយរាប់ពូជមាន

ើយ រាប់ ពូជអាចរកាបានពី៣

ាំង្ន

ឆ្នាំឬនរចើ នាងននុះថែលមានអា

គុ ណ្ភាពលអ

រាង្នការែុ ុះលអ។ថតនទុះាយ៉ា ង

ដក់ មានរាប់ពូជនពញថណ្ន

ណាក៏ នដយ ក៏ នៅថតអាចនអាយ

លអ។ សូមដក់ រាប់ ពូជនៅនលើែី

សតវខូតឬសតវ
ម
លិត
អ ចង្រងអាចចូ ល

នៅនពលថែលវានពញន
បានថណ្នលអ

ើយ

នែើមបីនអាយរាប់ ពូជអាចចូ លាន

វា

វានឹងបនងាើតានវាកាន់ ថតនរចើ ន

ន

ើង។ សតវលិត
អ នឹងសុីរាប់ ពូជ

រាប់ ពូជនអាយបាននរចើនាម

ន

ើយឬក៏ ការែកែនងាើមរបស់វា

ថែលអាចដក់ បាន។ការនធវើែូច

ន

ើយសូមដក់

ចុ ងបញ្ចប់បណា
ត នអាយរាប់ ទាំង

ននុះនឹ ងកាំ ណ្ត់ បានភាលមៗនូ វ

អ្ស់រលួយខូច។នយើងរកនឃើញថា

ចាំ នួនខយល់នៅកនុងរបដប់ដក់ ។

បញ្ញ
ា តិ ចអាច

ចាំ នួនង្នាតិអ្ុកសុីថសនអាចរតូវ

បនងាើតបានាសាំនណ្ើមថែល តួ ច

បានកាត់បនថយាមវ ិធី ាស្តសតា

នៅនពលថែលរាប់ ពូជរតូវបាន

នរចើន។ចាំនួនខយល់ថែលនៅ

របមូ លទុកនៅនពលនវលាមួ យ

ចន ល ុះរាប់ ពូជអាចគណ្

ថែលរតឹ មរតូវ សងតនលឿន
ន
ួ

ើយ

បាន

ពី ៤០នៅ៦០%(ឬនរចើនាងននុះ)

ប ទ ប់មកទុកដក់វាភាលមៗកនុង

អាស្រស័យនលើទាំ

បិ តជិ តលអ។ថតនបើ មានការពនយ

ជ។នយើងអាចកាត់បនថយខយល់

នពលកនុងការថកង្ចនឬរាប់ពូជ

ននុះបានពាក់កណា
ត លនដយការ

របដប់ទុកដក់ថែលនពញន

ើយ

ាំង្នរបដប់

នដយការបាំ នពញចន ល ុះរវាង

របថ

រាប់ ពូជនិ ងខាច់ សតម៉ា
ួង ត់ នផុះពី

ន

ើយ។នែើ មបីធា

ថារាប់ ពូជ

A

ទុ កដក់ និងថផអកនៅនលើរាប់ ពូ

ថែលបានមកពីអ្នកែង្ទ រាប់ ពូជ
លាឆលងសតវលិត
អ រួចនស្រសច

ចន ល ុះរបសិននបើអ្ត់ មានរាប់ ពូជ

នែើ មបីនអាយធុ ង

នៅកនុងរាប់ពូជបាន។ នបើ ទុកថត

សតវលិត
អ មាន

ើយ។

អ្ុ ស

ឬនមស៉ាសុីម៉ាងផតថ

នស្រស

B

C

រូបទី 1: សនប់បូមខយល់នចញចាំនួន៣ថែលមានតាំ
ង្លនថាក

ថែលនធវើពីសាំភារុះថែលរកបាននៅកនុង

តាំបន់ កុងតាំ
ន បន់ដច់ស្រសយ៉ា លកនុងរបនទសកមពុា

A) សនប់នរបើបាំពង់ទីបជ័រនិងឬសសី B) សនប់នរបើ សុីរាុ ាំ
ងបូម និង C) សនប់ង្ចនពីសនំ់សំ់ក្សង្់េូតូ។

អាចបាំ នពញបាននៅកនុងែប។នបើ

ថែលបាំនពញនដយរាប់ពូជ។ថត

សងត
ួ (ខាច់គួររតូវបាននសទរ ីលកនុង

តាំ បន់ ជនបទង្នរបនទសកមពុា

សាំភារុះទាំងននុះមានាអតន
ាមុ នសិន)។

ើយ

ការនធវើនតសត

របស់នយើងបានបងាាញថាវាមិន
មានការប៉ា ុះពាល់អ្ី នវ
ហាលខាច់ ន

ើយថែលរតូវ

ើយវាមានរបសិទី ធ

ភាពកនុងការរគប់ រគងសតវលិត
អ

នទុះាយ៉ា ងណាក៏ នដយ នៅកនុង
សនប់សប់ម៉ាូតូាទូ នៅថតងថតមា
វា៉ា ល់ាាំញ
ុ ាំាងរបនភទថែលមាន
គាំ របថសបក ន

ើយវាកាន់ ថតពិ បាក

កនុងការនរបើ របាស់។ែូ នចនុះន

ើបាន

បនងាើតសនប់ចាំនួនពី រថែលងាយ

ចង្រងបានបនចចកនទសថែលមាន

ស្រសួលនធវើន

ើង។ទីមួយគឺាសុីរាុង
ាំ

ភាពលាំបាកាងននុះបនតិចបនតួច

ថែលនគនបាុះ

វល
ូ ៉ា ូមនអាយនពញកនុងែប។

ចុ ងង្នសុីឡាង
ាំ រតូវបានអារយក

នចាល៦០មល(រូប

(ថតមិនសូវរញីរង្ញ)កនុងការបនងាើត

ភាពទី១B)

ធមមាអាចកាត់បនថយសមាពធ

នចញសាំអាតវានអាយាអតន

ខយល់កុងែបែល់
ន
នៅរបថ

នសមើរាច់ ល។
អ កនុងករណ្ីននុះបុី សុត

សនប់

លា

ពាក់ កណា
ត លង្នសមាពធខយល់
ថែលមាន

ែូ ចាសនប់ម៉ាូតូថែរគឺ

ងសនប់មិនមានវា៉ា ល់បឺតនទ

ែូ នចនុះវាកាត់ បនថយ

ចាំ នួនអ្ុកសុីថសនាពីរថែលអាច
នធវើនៅបាន។

វ ិធី ថែលងាយស្រសួលបាំផុតកនុងការ

នយើងរតូវបនងាើតន

ើយ
ែូ នចនុះ

ើងនដយការ

នចាុះរនទតូចមួ យកនុងសុីឡាង
ាំ ១ស
.ម

ខាងនលើចុងបាត

ន

ើយនឹ ង

កាត់ នៅសូជ័រនពាុះនវៀនកង់តូច

បនងាើតសនប់បូមសខយល់នចញគឺ រតូវ

មួ យរាបបួនរជុងដក់ពីនលើរនធ

មានសនប់សប់ ម៉ាូតូ

ថែលបានរុនដយបង់
ាំ
សិត
អ ពី នលើជុាំ

សូមកាត់ យក

កាលបាតនរកាមនចញ

ន

ើយ

សូមបងវិលថសបកមូមដក់ប

ញ្ច្ញ្ញ
ច ស់វ ិញ សូមយកបី សងនចញ
ុត
ន

ើយសូមដក់បីសងបឺ
ុត តវ ិញមតង

នទៀត(រូប១c)

នធវើែូចននុះសនប់នឹង

វ ិញសុីឡាាំងពី នលើនៅសូជ័រន

ុះ

នដយទុ កនអាយចុងង្ននៅសូមាខង
លយនចញពីបង់ សិត
អ ខាងនរកាម។
សុីរា៉ាងនបាុះនបាល៦០មលមានតាំ
ង្លរបថ

ល$0.50

នបើចង់នរៀម

ចាយអ្ស់ង្ែលចាំនួន៥ែុលាល។នគ

បថនថមនទៀតពី វ ីឌី អ្ូអ្ាំពីសុីរាុង
ាំ បូម

អាចយកកាលសនប់ដក់ផ្លទល់នៅ

អាចនមើ លបានាមបណា
ត ញយូ

នឹ ងកែបឬគាំរបធុ ងថែលធាំាង

ធូ បនអ្កូ អាសុE
ី CHO

Asia’s

YouTube

channel.បាំពង់សប
ន ់

ែង្ទនទៀតនធវើន

ើងពី បាំពង់ទីបជ័ រ

របថវង ៨០សមទទឹង៣៥មលនិង
៨.៥ (រូបទី ១A)បាំ បង់ននុះនរបើ របាស់
សុីានបានលអណាស់ាមួយគាំ រប
សនប់ថសបកាទូនៅថែលមានលក់
នៅាមហាងលក់ នរគឿងសាំណ្ង់
ថែក។គាំ របវាគឺ រតូវបានចាប់ នចច
នៅភាាប់ ថផនកខាងចុងង្នរបថវង
ថែលរតង់ លង្អ នែងបាំពង់ ឬសសី
ាមួ យនឹងនចចខាងនលើ
ាមួ យនឹងនរបងមា៉ា សុីន

រាាំវា
ន

ើយ

បញ្ូច លវានៅកនុងបាំពង់ទីបជ័ រ។
វា៉ា ល់បឺតខយល់រតូវបានបនងាើតន

ើង

នដយនចាុះមតងនទៀតង្នរនធតូចៗ
នៅជិ តបាតនរកាមង្នបាំ ពង់ទីបជ័ រ
ន

ើយនពាុះនវៀនកង់កុងម៉ា
ន ូតូរតូវ

បានបិទពីនលើវា។ចុងង្ននពាុះនវៀន
កង់ អាចរតូវបានដក់ នចញលយ
មកខាងនរៅង្នចុ ងថែលនធវើនអាយ
វាទន់ លនអ

ើយបិ តរនធបូមបានលអ

ថែរ។តាំង្លសរុបង្នសនប់ននុះគឺ
របថ

លា១ែុ លាល។សនប់ទាំងបី

ននុះរតូវបាននរបើ របាស់កុងវ
ន ិធី ែូច
ាននដយការបនងាើតនអាយមាន

វា៉ា ល់ថតមួ យផលូវនៅកនុងគាំ របរបដប់
ដក់ រាប់ពូជនដយការ

A

B

ើយបី សងនឹ
ុត ងរត

ខណ្ុះនពលថែលកាំពុងថតបូ ម

ន

ខយល់នចញ នែើ មបីបនងាើតបានាគាំ

ថផនកនរកាមនៅនពលថែលនគថលង

របបិ តខយល់។ សាំរាប់ែបវ ិញថែល

វា។

ប់មង
ត នទៀត

ការសប់ នៅែក់ចាំណ្ុចននុះ

មានរនធតូចចនងអៀតាមួ យនឹ ង

បនងាើតនអាយមានសាំពាធខយល់នៅ

កែបតូចចនងអៀត

កនុងែបរបថ

បាំ ថណ្កង្នជ័ រ

នៅសូគឺរតូវរុញផទប់នៅនលើកែប

លា២០អ្ុី ងង្ន

បារត (inches of mercury) ខាង

នៅចាំ រនធែបថែលអ្នុ ញ្ញាតិនអាយ

នរកាមសាំពាធខយល់ថែលនៅខាង

សនប់ថែលអ្នកកាំពុងនរបើ របាស់នអា

នរៅ (រូបទី ៣)។

យវាសទុះាមួ យនឹ ងនៅសូជ័រនៅ

វាមានភាពងាយស្រសួលាងកនុង

ការទទួ លបានការបូ មខយល់នចញ
បានលអរវាងសនប់និងកែបាាង
បូ មាមួ យនឹងថកវឬកាំប៉ាុងថែល
មានមាត់ធាំាង។របសិននបើ គាំរប
នែើមរបស់វាបាត់ ឬមិ នមូ លខយល់

A

B
A

រូបទី2:

C

គាំរបជ័រសាំរាប់ការបូមខយល់នចញថែល

មានរបសិទិភា
ទ ពលអ A) ធាំន

ើយ B) សាំរាប់

របដក់ទុកដក់រាប់ពូជថែលតូចាង

រូំេី3:

នចាុះរនធតូចមួ យនៅខាងនលើគាំរប
ន

B

ើយបិ តរគបវាាមួ យនឹងបង់

សអិតពី នលើ។

នរបើរបាស់ជ័រនៅសូ

គ្រំដប់វាស់សាំពាធខយល់កាំពុងពិនិតយសាំ

ពាធង្នការបូមខយល់នចញ.

នលើកែបអ្ាំ

ុងនពលថែលកាំ ពុង

បូ មខយល់នចញនែើ មបីបនងាើតបានា

កង់ ខាងកនុងនែើមបីបនងាើតាគាំ រប

ការបិ ទខយល់ជិត(រូបទី ២B)

ែាំ ណាប់ អាចនឹងដក់ពីនលើថែលធាំ

ការបូ មខយល់នៅកនុងែបតូចៗ

បិ តាមួ យសនប់
ាងសនប់

(រូបទី ២)

កាំប៉ាុង

នែើ មបីនអាយបាំ ថណ្ក

នែើមបីឈានែល់កាំរ ិតអ្តិបរ ិមាង្ន
សនប់ធាំៗរតូវការបឺ តខយល់នចញថត

នពាុះនវៀនកង់ ខាងកនុងថែលមានរនធ

២ឬ៣ែងថតប៉ាុនណាណុះ ខណ្ុះនពល

បានដក់ពីនលើចាំជួរង្ន រនធវា៉ាល់ (រូប

៦ែងឬនរចើ នាងននុះ

អ្ងាត់ផិត
ច របថ

ល១សម

គឺ រតូវ

ថែលសុីរាុង
ាំ រតូវការបូមខយល់នចញ
នៅនពល

ភាព២A) ។ ចុ ងង្នសនប់រតូវបាន

ថែលវាែល់កាំរ ិតែអ្តិបរ ិមាន

ើយ

សងាត់យ៉ាងថនននៅនឹងជ័ រនៅសូ

វានឹងមាននរ ៉ាសុីសង
ត ់រគប់ រាន់ លអ

រូំេី4:

ការំូនឌីអ្ុក្សសុតី ថែលបនងាើតន

ើងពី ែាំថបនៅ

កនុងភាជន៍ទុកដក់ C។ វារតូវបានចាប់យកនដយ
ភាជន៍B ន

ើយយកទឹកនចញនៅកនុងភាជន៍ A. សាំ

រាប់ ការលាងនដយកាបូនឌីអ្ុកសុីត. ភាជន៍ C គឺ
រតូវបានជាំនួសនដយភាជន៍ទុកដក់រាប់ពូជថែល
មានរាប់ពូជនពញន

ើយទឹករតូវបានបថនថមនៅកនុង

វាបានជុាំរញ
ុ ទឹកនៅកនុងភាជន៍Bនែើមបីរញ
ុ កាបូ ន
ននចញ ន

ើយចាក់បញ្ូច លវានទកនងភាជន៍C.

បានលអនកើតន

ើងនទ

បនទុះ

នពាុះនវៀនកង់ អាចរតូវបានរថ
ដច់ នៅរកទាំ

ក

ាំែូចាននឹងមាត់ ែប

លអិតចង្រងងាប់អ្ស់នដយារខវុះ

របាស់វ ិធី ននុះាមួ យនឹងពូជា

អ្ុ កសុីថសនែកែនងាើម។

នរចើនថផនកកនលងមកាមួ យនឹ ង

សាំរាប់ ស

លទធផលលអ ថតនៅថតមានមនទិល

គមន៍ ថែលមិនសូវ

នរបងថែលនៅកនងនរកាមកនុង

មានធនធាន

ចាំ កថនលងវា

យ៉ា ងងាយស្រសួលថែលមានតាំង្ល

ទុ កដក់ រាប់ ពូជថែលមានរយុះ

មួ យរវាងបាំ ថណ្កង្នសាតសាំ
រាប់
ុ

នថាក។

នពលយូរ (ថែលនគាគល់ផងថែរ

បាំ នពញែបនៅនអាយបាននពញលអ

(CO2)ថែលសុទធលព
អ ី លាយសារ

ាមួ យានថែរ

អាចជួ យាាំរទែល់បនទុះនៅសូ

ែាំ ថបផ្លអប់

នពាុះនវៀនកង់

បានចាក់បញ្ូច លនៅកនុងបាតង្ន

រាប់ ពូជរតូវថតសងតថមនថទនមុ
ន
ួ

ន

ើយប ទ ប់មកសូមបិ តសាតនៅ
ុ

ខយល់នចញ

នសតើងនពក

នដយទុ កកថនលងតូ ច
(រូបទី ២B)។

ការ

ថតរបសិននបើ ាវា
ន

ុះវានឹងាប់ ាាំង

(CO2)

កាបូ នឌីអ្ុកសុីត

ជី វឧសម័នអាចបនងាើតបាន
នៅកនុងការពិ នាធន៍

របស់នយើង

នយើងបានរបមូ ល

(រូបទី ៤)។

(CO2)រតូវ

សងស័យថានតើ វាមានសុវតថិភាពឬ
នទសាំរាប់ពូជាធមមាអាច

ថាាពូ ជថែលងាប់ន

ើយ)

វ ិធីាស្តសតននុះ

នពលថែលរតូវលាងាមួយនឹ ង

ភាជន៍ ថែលផទុករាប់ នពញាម

ឧសម័នកាបូ នឌីអ្ុកសុីត។សូមរបុង

CO2 Flushing ការលាងសាំអាត

ថតកាបូនឌី អ្ុកសុីត(CO2)វាធងន់

កាបូ នជាំ នរ ើសង្នការកាត់បនថយអ្ុក

ាងអ្ុកសុីថសន

នដយខលួនឯងមុនថចករ ាំថលក

សុីថសនទី៣ថែលនយើងបានរក

ថសននចញពីែប។

នឃើញគឺ ាការជាំ នួសខយល់ទាំង

លាងនដយកាបូ នឌី អ្ុកសុីតរបស់

អ្ស់ថែលមាននៅកនុងកាំប៉ាុងឬ

នយើងរតូវបានបងាាញនៅនលើប

នឹ ងឧសម័នែង្ទនទៀត។វ ិធីាស្តសត

https://www.youtube.com/watc
h?v=P-eLGXdv_0&feature=share.

ចូ លនៅកនុងែប។

រយុះបាំ ពង់បឺត

របដប់ទុកដក់រាប់ពូជាមួ យ

ននុះនសទើរថតអាចកាំ ចាត់អ្ុកសុីថសន
នចញបានទាំងស្រសុងន

ើយសាំ

បនចចកនទសននុះរតូវបាននរបើ របាស់
សាំរាប់ សាំអាតនមនរាគឬលាងរាប់
ធា

ន

ើយ

ារាប់ ពូជខលុះបាននរបើ

របាស់វ ិធី ននុះារបចាាំ

ើយនដយារ

វាក៏រញ
ុ អ្ុ កសុី

វ ីឌី អ្ូអ្ាំពីការ

ណា
ត ញយូធយូបរបស់នអ្កូអាសុី

រាប់ ពូជថែលបានរកាទុករយុះ
នពល៦ថខនៅកនុងបរ ិយកាសននុះ

លាប់ សតវលិត
អ បានភាលមៗ។

ពូ ជខានតធាំៗនៅកនុងសតក
ុ

ន

ការលាង

សាំអាតរាប់ពូជា មួ យនឹ ងឧសម័
នអ្ុីរតូថសនសុទធឬឧសម័នែង្ទ
នទៀតថែលសុទនធ ែើមបីនអាយសតវ

នៅកាំ រ ិត២៤អ្ងានស បានបងាាញ
ថាអ្ត់ បានបាត់បង់ ភាពែុ ុះរបស់វា
នទនបើ នរបៀបនធៀបនៅនឹ ងការប
ណ្ុត ុះមុ ននធវើការទុកដក់ន

ើយ

ាមួ យនឹង

ការរគប់ រគងនដយការបូមខយល់
បឺ តខាប់

(ការនវចខចប់នៅកនុងែង់

នវចខចប់ាមួ យនឹ ងមា៉ា សុីនបូ ម
ខយល់នចញ)

នយើងបានាកនរបើ

របយ័តនន

ើយនធវើការពិនាធន៍

ចាំ នណ្ុះែឹ ងពីបនចចកនទសននុះនៅ
ែល់អ្ក
ន ែង្ទថែលាកសិករ។
នយើងក៏ បានាកលបងវ ិធីាស្តសត
ននុះនដយការលាងសាំអាតាមួ យ
នឹ ងជី វឧសម័ន
របថ

(ថែលាទូ នៅ

លា៥០%ង្នកាបូន ន

និ ងនមាន ៥០%) ន

ើយ

ើយរាប់

ពូ ជថែលបានរកាកនុងវ ិធីននុះគឺ

ែាំ នណ្ើរបានលអណាស់។ ការលាង
ាមួ យជី វឧសម័នអាចរតូវបាននរបើ
របាស់ាសកាតនុ ពលកនុងការ

ទុ កដក់ រាប់ ពូជថែលមានចាំនួន
នរចើនកនុងតាំ ង្លទប

នដយនរពាុះ

នពលននុះមានមាន

ជីវឧសម័ន

កសិករនៅកនុងរបនទសកមពុា

ថែលនរបើ របាស់អាចម៌រជូក។ ការ
ននុះទមទរនអាយមានការ

ស្រាវរាវផងថែរ នរពាុះធនធានជី

សូមកត់ ចាំណាាំថា

វឧសម័នខលុះអាចមានកាំ រ ិតង្នាតិ អ្ុី

កាល់គី ល zeolite and Calgly គឺ មិន

បិ ទជិ តលអធែប់ ផ្លលសទិករកាស់និង

រតូថសនសុល

សូវាសមរមយន

អាចបនតរការទុកដក់ រាប់ពូជ

ីត
វ ថែលមានផល

ប៉ា ុះពាល់(H2S).
ការាកលបង

សុីអ្ូលីរតនិង
ើយសាំរាប់ របា

កសិករថែលមានធនធានមានកាំ
នពលបចចបបនន
ុ

ាការបថនថមនៅនឹងការរគប់ រគង

រ ិត
ន

នរពាុះវាមានតាំ ង្លង្ែលាង
ើយសមគា
ម ញណាស់កុងការ
ន
ុ

សតវលិត
អ ចង្រង អ្ុកសុីថសនថែល

នរបើរបាស់ាងវ ិធី ាស្តសតែង្ទ

មានការកាត់បនថយអាចពរងី ក

នទៀតថែលបានពិ ភាគានៅកនុង

អាយុកាលង្នការទុកដក់ រាប់

នអាយរតូវង្ែង។ ថកវថែលមានគាំ រប

សងតបានន
ួ

ើយនិ ងនែញសតវលិត
អ

នចញអ្ស់។ការយកនៅអ្នុ វតតន៍នូ
វ ិធី ាស្តសតនែញឬកាត់បនថយអ្ុ ក
សុីថសនមួ យណាក៏ បានកនុង

ចាំ នណាមទាំងបីរបស់នយើងនឹ ង

អ្តថបទ។នទុះាយ៉ា ងណាក៏

ធា

ពូ ជបានយ៉ា ងលអនដយការកាត់

នដយ
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ន

សម

ើយសនសាំសាំង្ចាង។

អ្តថបទជាំពូកទី ៧ង្នឯការរបស់
អ្ងគការ នអ្
ចកតីថន

នវ អ្អ្ូ FAO សតីពី នស

ាំសាំរាប់ ការផតល់រាប់ ពូជ

ង្រពក៏ បានផតល់ព័ត៌មានែ៏របនសើរ
ង្រកថលងពី ការទុ កដក់ រាប់ ពូជ
ថែលសមគា
មញ
ុ
http://www.fao.org/docrep/006/a
d232e/ad232e07.htm.

