
 

 

ឯកសាររអេកអូាស ៊ី អលខ៣០ ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
 

 

ដ៊ីអៅតាំបន់អាស ៊ីអាអគនយ ៍

មមមរៀនដដលមរៀនបានពីបណ្តត ញការងារ មោក ភីតធឺ ដ ៊ែលស្នឺរ (Peter Elstner) មូលនិធិមបេះដូងកក់មតត   
មៅមេតតមឈៀងមម៉ៃ របមទស្មថ 

 
បកដរបមោយៈ មោក បិុច សីុ្ថន 

ពិនិតយម ើងវញិមោយៈ មោក ជា សារុ ុំ 
 [កុំណត់ស្ម្គគ ល់ ុំពី នកនិពនធៈ មោក ភីតធឺ (Peter) គឺជា នកពិមររេះមោបល់ឯករាជយដដលម្គនមូលោា នមៅ
មឈៀងមម៉ៃ របមទស្មថ ជា នុបណឌិ តដផនកកសិ្កមមម្គន ក់ពី រដាលីបសីុ្ង របមទស្អា ឺម៉ៃង់។ មោក ភីតធឺ (Peter) ម្គន
 តីតជា នកស្រសាវរជាវម្គន ក់មៅកនុង “កមមវធីិដីតុំបន់េពង់រាប” ជាកមមវធីិស្ហការណ៍ស្រសាវរជាវរមួរន មួយរវាងសាកល 
វទិាល័យមឈៀងមម៉ៃរបមទស្មថ និងសាកលវទិាល័យហូដហ៊ែនហីុមរបមទស្អា ឺម៉ៃង់ និងរបមទស្មផេងៗមទៀត។  
(ទុំនាក់ទុំនងៈ peter.elstner@gmx.net) 
 មយើងបាននិងកុំពុងដស្វងរកឯកសារមោងមៅមលើដីមនតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ ស់្មួយរយៈមហើយ  មហើយមៅកនុង
 តីតកាលមយើងពឹងដផែកមលើការមធវើចុំណ្តត់ថ្នន ក់បុំដណងដចកដីនានា ដដលផតល់មោយបណ្តត របមទស្មៅអាសីុ្អាមគនយ៍ជា
មរចើន។ ឯកសារមគគមទស្ក៍ទុំងមនាេះបានរមួបញ្ចូ លទិននន័យចាស់្ៗ មហើយវាមិនម្គន នតរកមមមទ។ មៅកនុង តថបទមនេះ 
មោកភីតធឺ ដ ៊ែលស្នឺរ រកុរកដផនទីដីឌីជីថលមនពិភពមោក មហើយរត់ទទួលបានលទធផលចុំណ្តត់ថ្នន ក់ដីចមបងៗចុំនួន
របាុំពីរមៅអាសីុ្អាមគនយ៍។ ដីគឺជាឆែឹងេនងនិងជាមូលោា នរគឹេះស្រម្គប់រគប់ការងារកសិ្កមម និងការ ភិវឌឍរបកបមោយ
និរនតរភាព មហើយការយល់ដឹងពីរបមភទដីមៅកនុងស្ហគមន៍របស់្ នក គឺម្គនសារៈស្ុំខាន់ស្រម្គប់ការយល់ដឹងពីរបមភទ
ដុំណ្តុំ ការ ភិវឌឍ និងការមរបើរបាស់្ដី ដដលអាចមកើតម្គនមៅទីមនាេះ។ មដើមបឲី្យកយកាន់ដតរបាកដចូរពិនិតយមមើលឯកសារ
មោងដដលបញ្ជជ ក់របមភទដីនានា (ចាប់មផតើមពីទុំព័រទី ៧ស្រម្គប់ព័ត៌ម្គនបដនថម) ។ មយើងស្ងឃមឹថ្នឯកសារមគគមទស្ក៍
មនេះនឹងជរមញុឱ្យ នកដស្វងរកដផនទីដីឌីជីថល និងសិ្កាបដនថម ុំពីដីមៅកនុងតុំបន់របស់្ នក។] 
 



 
ដផនទីទី១៖ ដផនទីស្ណ្តា នដីមនដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ (FAO ២០០៧) 

 
 ទិដឋភាពទូអ ៈ ដ៊ីអៅតាំបន់អាស ៊ីអាអគនយ ៍
 របាយការណ៍មនេះពិពណ៌នា និងវភិាគពីការដបងដចកដី និងលកខណៈមនរបមភទដីចមបងៗមៅតុំបន់ 
អាសីុ្អាមគនយ៍ (MSEA) ដដលរមួម្គនរបមទស្កមពុជា ឡាវ ភូម្គ មថ និងមវៀតណ្តម (ដផនទីទី១)។ 
 លកខណៈភូមសិាស្តសរ 
 ដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ (MSEA) រតូវបានចាត់ថ្នន ក់តាមជួរភនុំមៅភាគខាងមជើង វាលទុំនាបដ៏ធុំ និងេពង់រាប
មៅភាគខាងតបូង មហើយរបព័នធទមនលដ៏ធុំមធងដដលរត់ឆលងកាត់ពីភនុំតាមវាលទុំនាបមៅស្មុរទ។ 
 ភនុំមៅតាមបមណ្តត យរពុំដដនរបមទស្ចិនោតស្នធឹងពីភាគខាងមជើងមៅភាគខាងតបូងដដលម្គនកមពស់្រហូត
ដល់ ៥ ៨០០ ដម៉ៃរត។ ភនុំទុំងមនេះគឺជារបភពមនទមនលធុំៗ ជាពិមស្ស្ទមនលមមគងគ ដដលហូរឆលងកាត់របមទស្ទុំង ស់្ និង
ទមនលម រា៉ៃវា៉ៃឌីមៅកនុងរបមទស្ភូម្គ។ ទមនលទុំងពីរោតស្នធឹងចូលមៅកនុងតុំបន់ដីស្ណត រដ៏ទូលុំទូោយមុនមពលចូលមៅ
ដល់ស្មុរទ។ ទមនលស្ុំខាន់ៗដមទមទៀត គឺទមនលមៅរបាោ៉ៃមៅរបមទស្មថ ទមនលសាល់វនី និងទមនលសីុ្តតង់មៅរបមទស្
ភូម្គ និងទមនលរកហមមៅរបមទស្មវៀតណ្តម។ តុំបន់ដីទុំនាបដ៏ធុំទូោយនិងស្មបូរជីជាតិមៅតាមបមណ្តត យទមនលទុំង
មនេះម្គនលកខណៈស្មស្រស្បបុំផុតស្រម្គប់ការោុំដុេះស្រសូ្វវស្ា។ ភាគកណ្តត លមនរបមទស្កមពុជារតូវបានរគបដណដ ប់
មោយវាលទុំនាបលិចទឹក ដដលបមងកើតម ើងមោយការជន់លិចកនុង ុំ ុងមពលទឹកជុំនន់ទមនលសាប (បឹងធុំ)។ 



 អាកាសធាត  
 អាកាស្ធាតុមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ ជាធមមតារតូវបានកុំណត់មោយេយល់មូស្េុង។ រដូវរងារ និងរដូវរបាុំង
ចាប់ពីដេតុោដល់ដេកុមភៈរតូវបានកុំនត់មោយេយល់មូស្េុងភាគឥសាន និងមតត  រដូវមភលៀងពីដេឧស្ភាដល់ដេកញ្ជា រតូវ
បានកុំណត់មោយេយល់មូស្េុងភាគនិរតី។ រដូវេយល់មូស្េុងមៅដេមីនា និងមមសាម្គនលកខណៈមតដ  និងស្ងួតខាល ុំង។ ទឹក
មភលៀងរតូវបានរងឥទធិពលមោយការតរមង់ទិស្មនជួរភនុំចមបងៗ ដូចជាភនុំមតណ្តមស្រមីមៅភាគខាងមកើតរបមទស្ភូម្គ និង
ដេេភនុំអាន់ណ្តមមៅរបមទស្មវៀតណ្តម (FAO ១៩៧៩)។ មនេះម្គនន័យថ្នតុំបន់កណ្តត លមនរបមទស្ភូម្គ មថ និងភាគ
ខាងតបូងឥណឌូ ចិនស្ថិតមៅកនុងតុំបន់រម នមភលៀងធាល ក់ (តុំបន់ោតស្នធឹងពីមរកាយជួរភនុំដដលរម នមភលៀងធាល ក់) និងម្គន
អាកាស្ធាតុស្ងួត។ 
 សី្តុណហ ភាពជាមធយមគឺរបហាក់របដហលរន  (របដហល ២៧ ងាមស្) មពញមួយឆ្ន ុំមៅតុំបន់ភាគខាងតបូងមន
ដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ (MSEA) (ខាងតបូងរយៈទទឹង ១៧°N) ។ តុំបន់ដីមរកមៅតុំបន់ភាគខាងមជើងដដលម្គនការ
មកើនម ើងរយៈទទឹង ម្គនសី្តុណហ ភាពជាមធយមរបចាុំឆ្ន ុំពី២០ មៅ ៣០ ងាមស្។ តុំបន់ទុំងមនេះក៏ម្គនបដរមបរមួល
ខាល ុំងមនសី្តុណហ ភាពមធយមរបចាុំមថងមោយសារដតភាពេុស្រន មនអាកាស្ធាតុមៅតុំបន់ដីទវីបនិងស្មុទទ។ ការមកើនម ើង
មនរយៈកមពស់្ក៏កាត់បនថយសី្តុណហ ភាព និងស្ុំមណើ មមៅរដូវមតដ ោ៉ៃងខាល ុំងផងដដរ។ ភាគខាងមជើងរបមទស្មវៀតណ្តម 
ឡាវ និងភនុំហីម្គ៉ៃ ម ោ៉ៃ របមទស្ភូម្គ ម្គនអាកាស្ធាតុ នុតុំបន់រតូពិច ដដលម្គនសី្តុណហ ភាពមធយម រតជាក់មរកាម  
១៥ ងាមស្មៅសិ្សិ្ររដូវ (រដូវរងារ) (FAO ១៩៧៩) ។ 

 ប្បភពទិននន័យ និងទិននន័យខដលមានប្សាប ់
 ដផនទីដីឌីជីថលរបស់្ពិភពមោកដដលទទួលបានពី ងគការ FAO (២០០៧) ផដល់ទិនន័យដីោ៉ៃងទូលុំទូោយ
ស្រម្គប់ពិភពមោកទុំងមូល។ ទិននន័យដុំបូងទុំងមនេះរតូវបានមបាេះពុមពផាយមៅឆ្ន ុំ ១៩៧៩ មោយ ងគការ FAO។  
ទីតាុំង តុំបន់ និងការដបងដចករបមភទដីម្គនលកខណៈស្រស្មដៀងរន ោ៉ៃងខាល ុំង – ម្គនដតទរមង់ទិននន័យ និងព័ត៌ម្គនមទ
ដដលរតូវបានដកលមែ។  ងគការ FAO មរបើរបាស់្បុំដណងដចករបមភទដីរបស់្េលួនផ្ទទ ល់ដូចដដលបានពណ៌នាមៅកនុង  
"ឯកសារមោងពិភពមោកមូលោា នស្រម្គប់ធនធានដី (បទោា ន នតរជាតិស្រម្គប់របព័នធមនការចាត់ថ្នន ក់ដី)"  
(FAO ២០១៤) ដដលបានមធវើបចចុបបននភាព មៅឆ្ន ុំ ២០១៥ថមីៗមនេះ។ ឯកសារមោងពិភពមោកមូលោា នមនេះកុំណត់
ស្ម្គគ ល់ ៣២ បញ្ជ ីមលេមោងរបមភទរកមុដី (RSGs) ដដលជារបមភទដីចមបងៗ។ 
 ការពណ៌នាលមែិត ុំពីចុំណ្តត់ថ្នន ក់ ការរគប់រគង និងការមរបើរបាស់្បញ្ជ ីមលេមោងរបមភទរកមុដីអាចរកបាន
មៅកនុង "កុំណត់ស្ុំរល់មមមរៀនស្តីពីដីដ៏ស្ុំខាន់មនពិភពមោក" (FAO ២០០១) និង "ឯកសារមោងពិភពមោក 
មូលោា នស្រម្គប់ធនធានដី" (FAO ២០១៤) ។ 
 របភពដ៏ម្គនរបមោជន៍បុំផុតមដើមបីរកម ើញ និងទទួលបានទិននន័យស្រម្គប់ដី និងចុំណ្តត់ថ្នន ក់ដី គឺមៅ 
មគហទុំព័រ SoilGrids (https://www.soilgrids.org) ដដលជាគមរម្គងព័ត៌ម្គនដីរបស់្ពិភពមោក ISRIC (ISRIC ២០១៦)។ 
គមរម្គងមនេះរមួបញ្ចូ លទិននន័យជាតិ និងពិភពមោក ដដលទទូលបានពី ងគការមផេងៗរន  និងោក់បងាហ ញវាមៅកនុង
ដផនទី នតរកមម។ ដផនទីមនេះគឺជាការពាករណ៍ ុំពីរបមភទ និងលកខណៈស្មបតតិរបស់្ដី មោយដផែកមលើការមរៀនពីម្គ៉ៃ សីុ្ន 
និងគរមូស្ថិតិស្កល។ ទិននន័យស្រម្គប់ដផនទីមួយចុំនួនខាងមរកាមរតូវបានទទួលពីរបភព SoilGrids។ 
 មូលោា នទិននន័យដីពិភពមោកដដលម្គនបទោា នរតឹមរតូវ (HWSD) (FAO et al. ២០១២)  គឺជារបភពមួយ
មផេងមទៀតមនព័ត៌ម្គនដី។ មូលោា នទិននន័យដីពិភពមោកដដលម្គនបទោា នរតឹមរតូវមនេះ គឺជាលទធផលមន 
កិចចស្ហរបតិបតតិការណ៍រវាង ងគការ FAO និង ងគការដមទមទៀត។ មូលោា នទិននន័យមនេះ ផទុកទិននន័យមនចរកិលកខណៈដី
ដដលបានមរជើស្មរ ើស្រចួ (ឧទហរណ៍ កាបូនស្ររីាងគ មប៉ៃហាស់្ដី ស្មតថភាពស្តកុទឹក ជមរៅដី ស្មតថភាពមោេះដូរកាចុង



មៅកនុងដី) ពីជាង ១៥ ០០០រកមុមនការមធវើដផនទីដី។ មូលោា នទិននន័យដីពិភពមោកដដលម្គនបទោា នរតឹមរតវូមនេះ គឺ
អាចទញយកបានរមួជាមួយកមមវធីិមួយមដើមបមីមើលទិននន័យពីដវបសាយរបស់្ FAO។ 
 ទិននន័យដី និងដផនទីដដលម្គនចុំណ្តត់ថ្នន ក់ដីមផេងមទៀត ក៏អាចរកបានស្រម្គប់ដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ផង
ដដរ។ បណ្តត របមទស្ជាមរចើនបានមរបើរបាស់្ និងមៅដតមរបើរបាស់្ចុំណ្តត់ថ្នន ក់របមភទដីរបស់្នាយកោា នកសិ្កមម 
ស្ហរដាអាមមរកិ (USDA) ស្រម្គប់ការ មងកតដីរបស់្ពួកមគ។ ចុំណ្តត់ថ្នន ក់របមភទដីរបស់្នាយកោា នកសិ្កមម 
ស្ហរដាអាមមរកិ ចាត់ថ្នន ក់ដីមៅតាមបា៉ៃរា៉ៃ ដម៉ៃរតមផេងៗរន  (ភាគមរចើនតាមលកខណៈស្មបតតិរបស់្វា) និងមៅតាមលុំោប់
ករមិតបនតបនាទ ប់ៈ លុំោប់ លុំោប់រង រកមុធុំ រកុមរង រគួសារ និងមស្៊ែរ។ី ចុំណ្តត់ថ្នន ក់របមភទដីរបស់្នាយកោា នកសិ្កមម
ស្ហរដាអាមមរកិ និងឯកសារមោងពិភពមោកមូលោា នមនេះ អាចមរបៀបមធៀបរន បានកនុងករណីមូយចុំនួនមហើយដផនទី
ដីនិងទិននន័យ មោយមរបើចុំណ្តត់ថ្នន ក់របមភទដីរបស់្នាយកោា នកសិ្កមមស្ហរដាអាមមរកិ (និងមផេងៗមទៀតដដលមិន
សូ្វម្គនលកខណៈរមួ និងជួនកាលររន់ដតជាការពិពណ៌នា ុំពីដី) អាចរកបានមៅថ្នន ក់ជាតិ។ មទេះបីជាចុំនួនេលេះមន
ទិននន័យទុំងមនេះម្គនភាពចាស់្ោស់្ជាង និងផតល់ព័ត៌ម្គនលមែិតបដនថមក៏មោយ ក៏ការស្មងខបនិងការមរបៀបមធៀប
ទិននន័យទុំងមនេះមៅកនុងបរបិទដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ គឺម្គនការលុំបាក ពីមររេះចុំណ្តត់ថ្នន ក់េុស្ៗរន រតូវបានមរបើ 
មហើយទិននន័យមដើមពិបាកនឹងទទួលបានណ្តស់្។ 

ការខបងខែកដ៊ីខដលប្គបដណរ ប់អសទើរទ ាំងប្សុងននដ៊ីអៅតាំបន់អាស ៊ីអាអគនយ ៍
 ដផនទីដីខាងមរកាមមនេះ (ដផនទី២) និងការគណនាមៅតុំបន់មនេះ (តារាងទី១) រតវូបានដផែកមលើដផនទី 
ដីឌីជីថលពិភពមោកមោយ FAO (២០០៧)។ ដផនទីដីឌីជីថលមរបើឯកសារមោងពិភពមោកមូលោា ន (FAO ២០១៤) 
មដើមបីមធវើចុំណ្តត់ថ្នន ក់ដី និងការដបងដចកភាពេុស្រន មនដីមៅតាមករមិតេុស្ៗរន មនឯកតាដី។ ឯកតាដីនីមួយៗ រមួម្គន
ដីអារគីសុ្ល ៨០ភាគរយ (ដីរគបដណដ ប់មស្ទើរដតទុំងស្រស្ុង) កាុំប៊ែីសុ្ល ១០ភាគរយ និងលីតូសុ្ល ១០ភាគរយ (ទុំងពីរ
មនេះជាដីម្គនទុំនាក់ទុំនងរន )។ ដផនទី២ បងាហ ញដតដីដដលរគបដណដ ប់មស្ទើរទុំងស្រស្ុងមៅកនុងតុំបន់នីមួយៗ។ លកខណៈ
មនដីស្ុំខាន់ៗមនដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍រតូវបានពណ៌នាមៅចុងបញ្ច ប់មន តថបទដដលចាប់មផដើមមៅទុំព័រទី៧។ 
 តារាងទី១ បងាហ ញពីតុំបន់ និងភាគរយបញ្ជ ីមលេមោងរបមភទរកមុដីនីមួយៗ(RSGs)មៅកនុងរបមទស្ទុំងរបាុំ 
និងមៅកនុងដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ទុំងមូល។ ម្គនបញ្ជ ីមលេមោងរបមភទរកុមដីចុំនួន១៨ េុស្ៗរន មៅកនុងដីមៅ
តុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ ប៉ៃុដនតមិនដមនរគប់បញ្ជ ីមលេមោងរបមភទរកមុដីទុំង ស់្ម្គនវតតម្គនមៅកនុងរបមទស្ទុំង ស់្មនាេះ
មទ។ ការគណនាមនតុំបន់ស្រម្គប់បញ្ជ ីមលេមោងរបមភទរកមុដីនីមួយៗរមួបញ្ចូ លទុំងតុំបន់ស្ម្គម្គរតរបស់្រកុមដីមន
ឯកសារមោងមនេះ ដដលជាដីរគបដណត ប់ និងជាដីតាមភូមិសាស្រស្ត មៅរគប់ដផនកទុំង ស់្មនដី។ 
 លទធផលមៅកនុងតារាងទី១ បងាហ ញថ្នមផទដី ៩៧០ ២៤៧គី ូដម៉ៃតកាមរ ៉ៃ (ឬ ៥០,៤៤ ភាគរយមនដីមៅតុំបន់
អាសីុ្អាមគនយ៍) រតូវបានមគចាត់ទុកថ្នជាតុំបន់ដីអារគីសុ្ល (Acrisol)។ ដីអារគីសុ្លអាចរតវូបានរកម ើញមៅតាមតុំបន់
មរចើនមនដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ ជាពិមស្ស្មៅកនុងរបមទស្ឡាវ ដដលម្គនដីអារគីសុ្លមនេះមរចើនជាង ៧០ភាគរយ។ 
ដីរបមភទមនេះជារបមភទដីករមម្គនមៅតាមរជលងទមនល តាមវាលទុំនាប និងមៅដីតាមបមណ្តត យទមនល។ 
 ដីមគលសុ្ល (Gleysols) រគបដណត ប់ ១៩០ ២៦១ គី ូដម៉ៃរតកាមរ ៉ៃ ឬ៩,៩ភាគរយមនមផទដីមៅកនុងដីមនតុំបន់អាសីុ្
អាមគនយ៍។ ពួកវាភាគមរចើនរគបដណដ ប់មៅកនុងតុំបន់លិចទឹកមនបឹងទមនលសាប (បឹងធុំ) មៅរបមទស្កមពុជា។ ពួកវាក៏ម្គន 
មៅតាមរជលងភនុំធុំទូោយមនទមនលនានា មៅតាមតុំបន់ដីស្ណត ររបស់្វា និងតាមបមណ្តត យមឆនរស្មុរទមៅរបមទស្ 
មវៀតណ្តម។ 
 ដីកាុំប៊ែីសុ្ល (Cambisols) (រគបដណត ប់មលើមផទដី ១៨៥ ០៨៦គី ូដម៉ៃរតកាមរ ៉ៃ ឬក៏ ៩,៦ភាគរយ) គឺម្គនដតមៅ
ភាគខាងលិចរបមទស្ភូម្គប៉ៃុមណ្តណ េះ។ មៅដផនកមផេងមទៀតមនដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ ដីកាុំប៊ែីសុ្លរគបដណត ប់តាម
តុំបន់មផេងមទៀតដដលដីម្គនលកខណៈរបហាក់របដហលរន  មហើយដដលម្គនទុំហុំរបម្គណពីពី ១០-២០ភាគរយ។ 



 ម្គនដតមៅតុំបន់តូចៗមួយចុំនួនប៉ៃុមណ្តណ េះដដលរគបដណដ ប់មោយដីលីតូសុ្ល (Lithosols) ដដលរគបដណត ប់មលើ
មផទ ១៣៨ ២០៨គី ូដម៉ៃតកាមរ ៉ៃ ឬ៧,២១ភាគរយមនដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍។ មទេះជាោ៉ៃងណ្តក៏មោយ វាគឺជាដផនក
មួយមនរបមភទដីជាមរចើនដដលម្គនលកខណៈរបហាក់របដហលរន  ដដលម្គនចុំដណក ១០ភាគរយ។ 

 
ដផនទីទី២៖ ដីដដលរគបដណត ប់មស្ទើរទុំងស្រស្ុងមនដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ពីដផនទីដីឌីជីថលពិភពមោក (FAO ២០០៧) 
 

តារាងទី១៖ លកខណៈវនិិចឆ័យបញ្ជ ីមលេមោងរបមភទរកមុដីកនុងរបមទស្នានាមនដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ 
 កមពុជា ឡាវ ភូម្គ មថ មវៀតណ្តម ដីមៅតុំបន់ 

អាសីុ្អាមគនយ៍ 
បញ្ជ ី 

មលេមោង 
របមភទ 
រកុមដី 

គម២ % គម២ % គម២ % គម២ % គម២ % គម២ % 

អារគីសុ្ល ៨៧.៩២៩ ៤៨,២ ១៦២.៩២៤ ៧០,៧ ២៧៩.១៤៥ ៤១,៩ ២៧៩.០៨១ ៥៤,២ ១៦១.១៦៧ ៤៨,៩ ៩៧០.២៤៧ ៥០,៤ 
មគលសុ្ល ៣៥.៤៤៧ ១៩,៤ ៤.០៦៥ ១,៨ ៦២.៩៣៩ ៩,៤ ៤៥.០៥១ ៨,៨ ៤២.៧៦០ ១៣,០ ១៩០.២៦១ ៩,៩ 
ដីកាុំប៊ែីសុ្ល ១០.៤៣៧ ៥,៧ ២៣.៣៤៤ ១០,១ ៦៦.៤៣៤ ១០,០ ៥៩.៤៥៤ ១១,៦ ២៥.៤១៦ ៧,៧ ១៨៥.០៨៦ ៩,៦ 
លីតូសុ្ល ៦.៧៧៣ ៣,៧ ២១.៦៧៤ ៩,៤ ៥៥.៧២៦ ៨,៤ ២៨.១២៦ ៥,៥ ២៥.៩០៩ ៧,៩ ១៣៨.២០៨ ៧,២ 
លុយវសុី្ល ១០.៩៥១ ៦,០ ៣.៨៥៥ ១,៧ ៤៤.៤៨៧ ៦,៧ ៣៤.៨៣១ ៦,៨ ៧.៦៤៨ ២,៣ ១០១.៧៧២ ៥,៣ 
ផលុយវសុី្ល ១០.៣២៣ ៥,៧ ២៨២ ០,១ ៣៥.៥៨៣ ៥,៣ ១៩.៥៤៣ ៣,៨ ២៤.៧១៥ ៧,៥ ៩០.៤៤៧ ៤,៧ 
នីទីសុ្ល ១.៦១៧ ០,៩ ១០.៣៧៦ ៤,៥ ៤២.៥៥០ ៦,៤ ២០.៤២៧ ៤,០ ១២.៣៥១ ៣,៧ ៨៧.៣២១ ៤,៥ 



ដហវរា៉ៃលសុ្ល ៣.២៧៦ ១,៨ ១៤២ ០,១ ១៨.៨៧៤ ២,៨ ២.៣២០ ០,៥ ១៥.៦៣០ ៤,៧ ៤០.២៤២ ២,១ 
វទីឺសុ្ល ៥.៨៤៦ ៣,២ ១.៧៩៧ ០,៨ ១៧.៣០៥ ២,៦ ៦.៦៥៨ ១,៣ ៥.១១៥ ១,៦ ៣៦.៧២១ ១,៩ 
បាល ណូសុ្ល ៣ ០,០ ៨ ០,០ ១៩.៧៨៥ ៣,០ ៣.៦២៥ ០,៧ ២០៣ ០,១ ២៣.៦២៤ ១,២ 
អាមរណូសុ្ល ២.៥៦០ ១,៤ ៥១ ០,០ - - ៧.៥៨៥ ១,៥ ៤.០១០ ១,២ ១៤.២០៦ ០,៧ 
សូ្ ុងឆ្ក ៤០០ ០,២ - - ១០.៦៨០ ១,៦ ៦ ០,០ ៩២០ ០,៣ ១២.០០៥ ០,៦ 
ដរន ឺ - - - - ៨.៨២៣ ១,៣ - - - - ៨.៨២៣ ០,៥ 
សូ្ ូមណត ៣.៤៦៧ ១,៩ ១.០៧៥ ០,៥ - - ៣.៥៤៧ ០,៧ ៣៤១ ០,១ ៨.៤២៩ ០,៤ 
 ីុស្តូសុ្ល - - - - ៣.៤០៩ ០,៥ ៣៩៣ ០,១ ១.៣៣១ ០,៤ ៥.១៣៣ ០,៣ 
រហីគូសុ្ល ២០០ ០,១ - - ៧៤៨ ០,១ ៥៧៣ ០,១ ១.៧៤៧ ០,៥ ៣.២៦៨ ០,២ 
មរនសីុ្ណ្តស់្ ២៦៥ ០,១ ៩៤៥ ០,៤ - - ២.០០០ ០,៤ - - ៣.២០៩ ០,២ 
ប៉ៃូដសុ្ល - - - - - - ១៩០ ០,០ ៤២៩ ០,១ ៦១៩ ០,០ 
ទឹក ២.៩៤៤ ១,៦ - - ៤១១ ០,១ ១.២៩២ ០,៣ - - ៤.៦៤៧ ០,២ 
ស្របុ ១៨២.៤៣៧ ១០០ ២៣០.៥៣៨ ១០០ ៦៦៦.៨៩៩ ១០០ ៥១៤.៧០២ ១០០ ៣២៩.៦៩២ ១០០ ១.៩២៤.២៦៨ ១០០ 

ឯកសារមោង៖ គណនាដផែកមលើដផនទីដីឌីជីថលពិភពមោក (FAO ២០០៧) 
 
 ដីលុយវសុី្ល (Luvisols) រគបដណត ប់ ១០១ ៧៧២គី ូដម៉ៃតកាមរ ៉ៃ ៥,៣ភាគរយមនដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍។ 
វាមកើតម្គនម ើងជាចមបងមៅកនុងតុំបន់វាលទុំនាប និងមៅតុំបន់េពង់រាបភាគឥសានរបមទស្មថ និងមៅរបមទស្កមពុជា។  
 ដីផលយុវសុី្ល(Fluvisols) រគបដណត ប់ ៩០ ៤៤៧គី ូដម៉ៃតកាមរ ៉ៃ ឬ៤,៧ភាគរយមនដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ អាច
រតូវបានមគរកម ើញមៅតាមបមណ្តត យទមនលធុំៗ និងមៅតុំបន់ដីស្ណត រ (ម រា៉ៃវា៉ៃឌី និងមមគងគ) ដដលភាគមរចើនមៅដកបរៗដី
មគលសុ្ល។ 
 ដីនីទីសុ្ល (Nitisols) រគបដណត ប់ ៨៧ ៣២១គី ូដម៉ៃរតកាមរ ៉ៃ ឬ៤,៥ភាគរយមនដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍។ ពួក
វាមកើតម ើងជាស្ុំខាន់មៅតុំបន់ភនុំមនរបមទស្ភូម្គ ឡាវ និងមថ ដដលជាញឹកញាប់ស្ថិតមៅកនុងទីតាុំងដូចរន នឹង 
ដីអារគីសុ្លដដរ។ 
 ដផនទី២ បងាហ ញពីទីកដនលង និងតុំបន់រគបដណត ប់មនបញ្ជ ីមលេមោងរបមភទរកមុដីទុំង៧ មៅកនុងដីមៅតុំបន់
អាសីុ្អាមគនយ៍។ 

 រកមុដីដដលម្គនវសិាលភាពធុំៗមផេងមទៀតដដលម្គនកនុងបញ្ជ ីមលេមោងរបមភទរកុមដី ម្គនទុំហុំតូចជាង  

៥០ ០០០គី ូដម៉ៃរតកាមរ ៉ៃមៅកដនលងនីមួយៗ។ 

លកខណៈបញ្ជ ៊ីអលខអោងប្បអភទប្កុមដ៊ីែមបងៗអៅដ៊ីអៅតាំបនអ់ាស ៊ីអាអគនយ ៍

 លកខណៈដីជាក់ោក់ដដលរមួចុំដណកដល់សុ្េភាពដី និងផលិតកមមដុំណ្តុំរតវូបានមរបើមដើមបពីណ៌នានិង 
មរបៀបមធៀបរបមភទដីស្ុំខាន់ៗ។ 
 ជីជាតិដ គឺជាការវាស់្ដវងមួយមនចុំដណកដដលដីបានចូលរមួកនុងផលិតភាពកសិ្កមម ឬម កូ ូសីុ្មនតុំបន់ដដល
ផតល់ឱ្យ។ វាបញ្ចូ លព័ត៌ម្គន ុំពីទិដាភាពជាមរចើនមនដី រមួទុំងលកខណៈរបូរាង (ឧទហរណ៍  វាយនភាពដី ទរមង់របស់្ដី) 
ជីវសាស្រស្ត (ស្តវ) និងលកខណៈគីមី (ឧទហរណ៍ សារធាតុចិញ្ច ឹមដដលម្គនកនុងដី ស្មតថភាពផ្ទល ស់្បតូរកាចុង មប៉ៃហាស់្ដី 
សារធាតុស្ររីាងគ) (Chesworth 2008) ។ 
 ទរមង់ដីរតូវបានកុំណត់មោយរបូរាង និងទុំហុំមនទរមង់រគឹេះរបស់្ដី និងការតមរមៀបរបស់្វា។ ទរមង់ដីដដលម្គន
មស្ថរភាព ជួយកាត់បនថយស្ុំណឹកដី វាមធវើមអាយរបមស្ើរម ើងនូវការរជាប និងការផទុកទឹកមៅកនុងដី និងស្រមួលដល់ការ
មរជៀតចូលរបស់្ឫស្ដុំណ្តុំ (Foth 1990)។ 

ស្មតថភាពរកាទឹក គឺជាស្មតថភាពរបស់្ដីកនុងការផទុក និងរកាទុកទឹក។ វាអាស្រស័្យមៅមលើកតាត ជាមរចើនដូចជា 
"វាយនភាពដី សារធាតុស្ររីាងគ ភាពមសាព តរបស់្ដី និង ការរបទក់របទញរន មនរនធដី" (Chesworth 2008) ។ 



ការបងហូរទឹក ស្ុំមៅមៅមលើទឹករជាបចូល និងមរជៀតចុេះមរកាមដីបានលែមោយរមបៀបណ្ត។ វារតវូបានកុំណត់
មោយវាយនភាពដី និងទរមង់ដី និងមោយលកខណៈស្រស្ទប់ដីដផនកខាងមរកាម និងមោយស្រស្ទប់នីវ ៉ៃទឹូកមរកាមដី ។ 

ស្តវរស់្កនុងដី ម្គនមរចើនរបមភទ ដដលរាប់ចាប់តាុំងពី តិសុ្េុមរបាណរហូតដល់មៅថនិកស្តវ។ ស្តវរស់្កនុងដី
ម្គនតួនាទីស្ុំខាន់កនុងការបុំដបកសារធាតុស្ររីាងគ វាក៏ជេះឥទធិពលដល់ការបមងកើតទរមង់ និងរចនាស្មព័នធដី។ ស្តវរស់្កនុង
ដីម្គនផលរបមោជន៍ដល់ដី ប៉ៃុដនតស្តវេលេះបងកមររេះថ្នន ក់ដល់រកុខជាតិ (Chesworth 2008)។ 

សារធាតុគីមី មប៉ៃហាស់្ដី និងស្មតថភាពមោេះដូរកាចុងកនុងដី រតូវបានពិភាកាដូចខាងមរកាម។ 
ការមរបៀបមធៀបលកខណៈស្ុំខាន់ៗមនដីរបស់្បញ្ជ ីមលេមោងរកុមដីចមបងៗ បងាហ ញកនុងតារាងទី២។ 
ដូចតារាងទី២ បងាហ ញ លកខណៈរបូ និងលកខណៈគីមី គឺជាមូលោា នរគឹេះដដលរតូវបានមរបើស្រម្គប់កុំណត់ភាព

េុស្រន មនដី។ រម នបញ្ជ ីមលេមោងរបមភទរកុមដីណ្តមួយដចករ ុំដលកពីលកខណៈរបវតតិមនដីរកុមមួយមផេងមទៀត 
ម ើយ។ របមភទដីដដលម្គនលកខណៈដបលកៗលែៗ ជាមរចើន បានដរបរបួលតាមមពលមវោមៅកនុងលកខេណឌ ស្ណ្តា នដី 
អាកាស្ធាតុ និងភូមិសាស្រស្ដេុស្ៗរន ។ 

មទេះជាោ៉ៃងណ្តក៏មោយ បុំោស់្បតូរចុំណ្តត់ថ្នន ក់ចុំនួនពីរដដលម្គនភាពស្រស្មដៀងរន  អាចរតូវបានដញក 
េុស្រន : 

១. ដីម្គនជីជាតិតិច ដីអារគីសុ្ល ដីនីទីសុ្ល និង ដីលីតូសុ្ល ជាដីម្គនជីជាតិតិចតួចមោយសារដតវាម្គន
ករមិតមប៉ៃហាស់្ទប ស្មតថភាពមោេះដូរកាចុងទប ឬជាដីដដលម្គនជមរៅរាក់ (ដីលីតូសុ្ល)។ ចាប់តាុំងពីដីអារគីសុ្ល 
ដដលរគបដណត ប់ធុំបុំផុតមលើតុំបន់មនដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ ជីជាតិដីម្គនករមិតទបមៅកនុងដផនកជាមរចើនមនដីមៅ
តុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍។ 

២. ដីម្គនជីជាតិ ម្គនលកខណៈរបូ  និងលកខណៈគីមីលែ។ ដីមគលសុ្ល ដីកាុំប៊ែីសុ្ល ដីលុយវសុី្ល និង ដីផលុយវ ី
សុ្លសុ្ទធដតជាដីម្គនជីជាតិ។ មទេះបីជាោ៉ៃងណ្តក៏មោយ មួយចុំនួនមនបញ្ជ ីមលេមោងរបមភទរកមុដីទុំងមនេះរតូវ
បានមគមរបើរបាស់្តិចតួចស្រម្គប់វស័ិ្យកសិ្កមមមោយសារដតកតាត មផេងមទៀត ឧទហរណ៍ ដីមគលសុ្ល និងដីផលុយវសុី្ល 
ម្គនជរម្គបទឹកមិនបានលែ។ 
 របមភទបុំោស់្បតូរចុំណ្តត់ថ្នន ក់ទុំងពីរមនេះរតូវបានមគបញ្ជជ ក់មៅមពលពិនិតយមមើលលកខណៈគីមីរបស់្ មប៉ៃហា
ស់្ ស្មតថភាពផ្ទល ស់្បតូរកាចុង (CEC), កាបូនស្ររីាងគ និងមូលោា នភាពដឆែតមនដី (ពិពណ៌នាដផនកខាងមរកាម) ដដលបាន
គណនាពីទិននន័យមនមូលោា នទិននន័យដីពិភពមោកដដលម្គនបទោា នរតឹមរតូវ និងទិននន័យស្មងខបមៅកនុងតារាងទី៣ 
(FAO et al. ២០១២) ។ និយមន័យមនលកខណៈរបស់្ដីទុំងមនេះ សារៈស្ុំខាន់ និងករមិតមនភាពស្មស្រស្បស្រម្គប់ 
វស័ិ្យកសិ្កមមពឹងដផែកទុំងស្រស្ុងមលើមូលោា នឯកសារមនមូលោា នទិននន័យដីពិភពមោកដដលម្គនបទោា នរតឹមរតូវ 
(FAO et al. ២០១២) ។ 
 មប៉ៃហាស់្ ដដលបានវាស់្ដវងមៅកនុងលាយដីទឹកគឺជារងាវ ស់្មនអាសីុ្ត ឬអាល់កាឡាុំងរបស់្ដី។ មប៉ៃហាស់្មន
ដីម្គនផលប៉ៃេះរល់ោ៉ៃងខាល ុំងដល់ការលូតោស់្របស់្រកុខជាតិ។ ចុំណ្តត់ថ្នន ក់មប៉ៃហាស់្ចមបងៗ ចុំនួន៥ ម្គនសារៈ
ស្ុំខាន់ចុំមរេះផលិតកមមដុំណ្តុំ។ ដីដដលម្គនៈ  
 មប៉ៃហាស់្ទបជាង៤,៥ គឺជាដីអាសីុ្តខាល ុំងបុំផុត ដូចជាដីអាសីុ្តស្៊ែុលផ្ទត (ដីមដើមមកាងកាង)។ វារម ន 
លកខណៈ ស្មស្រស្បស្រម្គប់ដុំណ្តុំមទ។ 
 មប៉ៃហាស់្ពី៤,៥ មៅ ៥,៥ ជាដីអាសីុ្តខាល ុំង មហើយជាញឹកញាប់ដីមនេះមររមពញមោយជាតិពុលដដល 
បណ្តត លមកពីជាតិអាលុយមីញូម។ ដុំណ្តុំេលេះធន់រទុំនឹងដីអាសីុ្ត រមួម្គនដុំណ្តុំដត ម្គន ស់្ អាចោុំបានមលើដីរបមភទ
មនេះ។ 



 មប៉ៃហាស់្ពី៥,៥ មៅ ៧,២ រតវូបានចាត់ទុកថ្នជាដីអាសីុ្តមៅដីណឺត។ វាម្គនលកខេណឌ របមស្ើរស្រម្គប់រកា
ជីជាតិកនុងដី និងម្គនលកខណៈស្មស្រស្បស្រម្គប់ដុំណ្តុំជាមរចើនរបមភទ។ 
 មប៉ៃហាស់្ពី ៧.២ មៅ ៨.៥ ជាដីស្មបូរធាតុកាបូណ្តត ដដលម្គនរបមោជន៍ស្រម្គប់ផលិតកមមដុំណ្តុំម្គន
ករមិតកុំណត់។ 
 មប៉ៃហាស់្េពស់្ជាង ៨,៥ វាជាដីអាល់ការឡាុំង ឬដីបាស្ ដដលម្គនធាតុសូ្ដយូមេពស់្កនុងដី (ឧទហរណ៍ មៅ
កនុងដីម្គនករមិតពុលមនធាតុសូ្ដយូម) និងទរមង់ដីម្គនលកខណៈមិនលែ (ទរមង់ឈរ)។ 
 
តារាងទី២៖ ការមរបៀបមធៀបលកខណៈបញ្ជ ីមលេមោងរបមភទរកមុដីចមបងៗ ការបងាហ ញសុ្េភាពដីតាមរបមភទ និង
ស្មតថភាពរបស់្វាកនុងការផលិតរកុខជាតិ 
បញ្ជ ី 
មលេមោង 
របមភទ 
រកមុដី 

ជីជាតិ
ដី 

មប៉ៃហាស់្ ស្មតថភាពមោេះ
ដូរកាចុង 

ទរមង់ដី ស្មតថភាពចាប់
យកទឹក 

ស្មតថភាព
បមញ្ចញទឹក 

ស្កមមភាព
ស្តវកនុងដី 

អារគីសុ្ល ទប អាសីុ្ត ទប ម្គនមស្ថរភាព
ទប 

ទប យឺត មេាយ 

មគលសុ្ល លែ អាសីុ្តេាយ
មៅណឺត 

េពស់្ NA NA មជាគជាុំ
មោយទឹក 

មេាយ 

ដីកាុំប៊ែីសុ្ល លែ អាសីុ្តេាយ
មៅណឺត 

មធយម ម្គនមស្ថរភាព លែ បមញ្ចញទឹក
បានលែ 

ខាល ុំង 

លីតូសុ្ល ទប អាសីុ្តេាយ
មៅណឺត 

មធយម ម្គនមស្ថរភាព ទប បមញ្ចញទឹក
បានលែ 

មេាយ 

លុយវសុី្ល លែ អាសីុ្តេាយ
មៅណឺត 

មធយម ម្គនមស្ថរភាព លែ បមញ្ចញទឹក
បានលែ 

NA 

ផលុយវសុី្ល លែ ណឺត មធយម ម្គនមស្ថរភាព NA ទឹកមរកាមដី
រម នចលនា 

NA 

នីទីសុ្ល ទប អាសីុ្ត ទប ម្គនមស្ថរភាព លែ បមញ្ចញទឹក
បានលែ 

ខាល ុំង 

ឯកសារមោង៖ គណនាដផែកមលើដផនទីដីឌីជីថលពិភពមោក (FAO ២០០៧) 
 

 ស្មតថភាពមោេះដូរកាចុងកនុងដី បញ្ជជ ក់ពីស្មតថភាពផទុកសារធាតុចិញ្ច ឹមស្របុមនដី។ ដីម្គនស្មតថភាពមោេះដូរ
កាចុងទប បងាហ ញពីភាពធន់ទប និងស្មតថភាពទបកនុងការរកាទុកសារធាតុចិញ្ច ឹមកនុងដី។ បរមិ្គណ និងរបមភទដី
ឥដា និងសារធាតុស្ររីាងគ កុំណត់ស្មតថភាពរកាទុកជីជាតិកនុងដីស្របុ។ ដីេាច់ ជាទូមៅម្គនស្មតថភាពមោេះដូរកាចុង
កនុងដីតិចជាង ៤ស្ង់ទីម៉ៃូលកនុង១គី ូរកាម។ ដីដដលម្គនស្មតថភាពមោេះដូរកាចុងមរចើនជាង ១០ស្ង់ទីម៉ៃូលកនុង 
១គី ូរកាម រតូវបានចាត់ទុកថ្នស្មស្រស្បស្រម្គប់ដុំណ្តុំភាគមរចើន។ 
 កាបូនស្ររីាងគ រមួបញ្ចូ លជាមួយមប៉ៃហាស់្ គឺជាសូ្ចនាករសាមញ្ារបមស្ើរបុំផុតមនសុ្េភាពដី។ កាបូនស្ររីាងគ
ម្គនករមិតពីមធយមមៅេពស់្ ផារភាជ ប់ជាមួយនឹងជីជាតិ ជាដីដដលម្គនទរមង់លែ។ ដីដដលម្គនកាបូន 0,៦ភាគរយមន



សារធាតុស្ររីាងគ រតវូបានចាត់ទុកថ្នម្គនករមិតទបស្រម្គប់ដី។ ដីដដលម្គនកាបូនស្ររីាងគទបខាល ុំង (ទបជាង0,២ភាគ
រយ) នឹងរតូវការោក់សារធាតុស្ររីាងគ ឬជី ស្ររីាងគមដើមបីជាផលិតភាព។ 
 មូលោា នភាពដឆែតមនដីវាស់្ស្ទង់នូវការបូកស្របុមនជីជាតិ  កាចុងដដលអាចមោេះដូរកនុងដី (សូ្ដយូម កាល់ស្យូម 
ម្គ៉ៃ មញ៉ៃស្យូម និងប៉ៃូតាស្យូម) ជាភាគរយមនស្មតថភាពមោេះដូរមនដី (រមួម្គនកាចុងដូចរន រមួបញ្ចូ ល ីុរដូដស្ន និង 
អាលុយមីញូម)។ តមមលមនេះបងាហ ញជាញឹកញាប់នូវទុំនាក់ទុំនងជាមួយមប៉ៃហាស់្ដី (FAO et al. ២០១២)។ ដីដដលម្គន
មូលោា នភាពដឆែតៈ 
 ទបជាង២០ភាគរយ រតវូបានមគចាត់ទុកថ្នជាដីមិនទន់ដឆែតម្គនការកុំណត់ស្រស្មដៀងរន ជាមរចើន ដូចជា 
មប៉ៃហាស់្ដីអាសីុ្តជាមដើម។ 
 ពី២០–៥០ភាគរយបងាហ ញពីលកខេណឌ អាសីុ្តមនដី។ 
 ពី៥០–៨០ភាគរយ គឺជាដីណឺតមៅដីអាល់កាឡាុំងមេាយ មហើយម្គនលកខេណឌ ស្មស្រស្បស្រម្គប់ដុំណ្តុំ
ភាគមរចើន។ 

េពស់្ជា៨០ភាគរយបងាហ ញពីដីម្គនធាតុកាល់ស្យូម សូ្ដយូម ឬធាតុមរប។ 

តារាងទី៣ បងាហ ញពីលកខណៈគីមីជាមធយមស្រម្គប់បញ្ជ ីមលេមោងរបមភទរកុមដីចមបងៗមនដីមៅតុំបន់
អាសីុ្អាមគនយ៍ មោយដផែកមលើទិននន័យទូទុំងពិភពមោកពីមូលោា នទិននន័យដីពិភពមោកដដលម្គនបទោា នរតឹមរតវូ 
(FAO et al. ២០១២)។ 

ដូចមលេដដលបានបងាហ ញមៅកនុងតារាងទី៣ ថ្នដីអារគីសុ្ល និងនីទីសុ្ល គឺជាដីអាសីុ្តខាល ុំង មោយសារដី
អារគីសុ្ល ម្គនចុំនួនរក់កណ្តត លមនដីទុំង ស់្មៅកនុងដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ដីមៅតុំបន់មនេះរគប់ដណត ប់មោយដី
អាសីុ្តមលើស្លប់។ មោយដផែកដតមលើមប៉ៃហាស់្ដី ដីទុំង ស់្មផេងមទៀតមរតពីដីអារគីសុ្ល និងដីនីទីសុ្ល គឺដីអាសីុ្ត 
ឬដីណឺត មហើយស្មស្រស្បស្រម្គប់កសិ្កមម។ 
 មៅកនុងតារាងទី៣ ស្មតថភាពមោេះដូរកាចុងមៅកនុងដីជាមធយមស្រម្គប់ដីអារគីសុ្ល គឺស្ថិតមៅមរកាមករមិត 
"ភាពមពញចិតត" ដដលម្គនរបម្គណ៧,៦ស្ង់ទីម៉ៃូលកនុង១គី ូរកាម ដដលមនេះបងាហ ញថ្នតុំបន់ធុំៗមនដីមៅតុំបន់អាសីុ្ 
អាមគនយ៍ ម្គនស្មតថភាពមោេះដូរកាចុងទប។ ដីដមទមផេងមទៀតម្គនស្មតថភាពមោេះដូរកាចុងស្មរមយស្រម្គប់ដុំណ្តុំ។ 
ថ្នមតើស្មតថភាពផទុកសារធាតុចិញ្ច ឹមមនេះរបាកដជាម្គនឬមទ វានឹងអាស្រស័្យមលើកតាត ជាមរចើនមផេងមទៀត ដដលរមួបញ្ចូ ល
ទុំងភាពម្គនជីជាតិ និងករមិត មប៉ៃហាស់្។ 
 ជាមធយមដីទុំង ស់្មនតុំបន់ដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ ម្គនកាបូនស្ររីាងគមលើស្ពី 0.៦ភាគរយ (មទេះបីជាដី
លុវសុី្ល ស្ថិតមៅខាងមលើករមិតមនេះក៏មោយ)។ 
 ទុំនាក់ទុំនងរវាងមូលោា នភាពដឆែតមនដី និងមប៉ៃហាស់្ដី អាចបងាហ ញោ៉ៃងចាស់្តាមរយៈទិននន័យមៅកនុង
តារាងទី៣។ ដីអាសីុ្តខាល ុំងបុំផុតពីររបមភទគឺ ដីអារគីសុ្ល និងដីនីទីសុ្ល ម្គនមូលោា នភាពដឆែតមនដីទបបុំផុត។ ដី
មផេងៗមទៀតម្គនមូលោា នភាពដឆែតមនដី នុមររេះដល់កសិ្កមម។ 
 
តារាងទី៣៖ លកខណៈគីមីជាមធយមមៅកនុងស្រស្ទប់ដីមលើមនបញ្ជ ីមលេមោងរបមភទរកមុដីចមបងៗ 
បញ្ជ ីមលេមោង 
របមភទរកមុដី 

ស្ុំណ្តក មប៉ៃហាស់្ (ទឹក) ស្មតថភាពមោេះ
ដូរកាចុង 

កាបូនស្ររីាងគ មូលោា នភាព
ដឆែត 

 N  ស្ង់ទីម៉ៃូលកនុង១
គី ូរកាម 

% % 



អារគីសុ្ល ១.៤៥៦ ៥,០ ៧,៦ ១,៣ ៣៧,៦ 
មគលសុ្ល ២.៥៤០ ៥,៨ ២១,០ ២,២ ៦៩,៩ 
ដីកាុំប៊ែីសុ្ល ៤.៥៩៥ ៦,១ ១៥,៤ ១,២ ៧១,៤ 
លីតូសុ្ល ៦.៤៤១ ៦,៣ ១៤,៤ ១,៥ ៧៥,៥ 
លុយវសុី្ល ៣.៥៥០ ៦,៥ ១៣,០ ០,៧ ៨៦,៥ 
ផលុយវសុី្ល ១.៤៥៩ ៦,៥ ១៥,៧ ១,៣ ៧៨,៧ 
នីទីសុ្ល ៤៨២ ៥,៥ ១៤,៨ ១,៧ ៥៣,០ 
ឯកសារមោង៖ គណនាដផែកមលើមូលោា នទិននន័យដីពិភពមោកដដលម្គនបទោា នរតឹមរតូវ (FAO et al. ២០១២) 

 

 
ដផនទីទី៣៖ មប៉ៃហាស់្មនស្រស្ទប់ដីមលើមៅកនុ ងដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ មោយដផែកមលើ SoilGrids (ISRIC ២ ០ ១ ៦ ) 

 



 
ដផនទីទី៤៖ ស្មតថភាពកាចុងមោេះដូរមនស្រស្ទប់ដីមលើមៅកនុងដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ មោយដផែកមលើ SoilGrids (ISRIC ២ ០ ១ ៦ ) 

 



 
ដផនទីទី៥៖ កាបូនស្ររីាងគមនស្រស្ទប់ដីមលើមៅកនុងដីមៅតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ មោយដផែកមលើ SoilGrids (ISRIC ២ ០ ១ ៦ ) 

 
 ដផនទីទី៣ ទី៤ និងទី៥  បងាហ ញមប៉ៃហាស់្ ស្មតថភាពមោេះដូរកាចុង និងកាបូនស្ររីាងគមៅកនុងដីមៅតុំបន់អាសីុ្
អាមគនយ៍ មោយដផែកមលើទិននន័យរបស់្ SoilGrids (ISRIC ២០១៦)។ 
 មោយមធវើការពិចារណ្តមលើវសិាលភាពដីអារគីសុ្លដដលរគបដណត ប់៥០ភាគរយមនតុំបន់មនេះ ដីមួយចុំដណក
ធុំរតូវមគរ ុំពឹងថ្ននឹងម្គនមប៉ៃហាស់្ និងស្មតថភាពមោេះដូរកាចុងទប។ មទេះជាោ៉ៃងណ្ត ដផនទីទី៣ និងទី៤ ផតល់នូវ
ចុំណ្តប់អារមមណ៍េុស្រន  និងជាទូមៅផតល់តមមលេពស់្។ ដីអាសីុ្តខាល ុំងម្គនជាទូមៅដតមៅភាគខាងមជើងបុំផុត និងភាគ
ខាងតបូងបុំផុតមនរបមទស្ភូម្គ ភាគខាងតបូងរបមទស្មថ និងមៅតាមជួរភនុំរបមទស្ឡាវ (ដផនទីទី៣)។ ដីដដលម្គន
ស្មតថភាពកាចុងមោេះដូរស្ថិតមៅមរកាមករមិតទបជាង ១0ស្ង់ទីម៉ៃូលកនុង១គី ូរកាម រតូវបានមគម ើញម្គនមៅភាគ
ឥសានត និងភាគខាងតបូងរបមទស្មថ (ដផនទីទី៤)។ មទេះជាោ៉ៃងណ្តក៏មោយ តុំបន់ទុំង ស់្ដដលម្គនមប៉ៃហាស់្ទប
ជាង៥,៥ និងស្មតថភាពមោេះដូរកាចុង ពី៤ មៅ ១0ស្ង់ទីម៉ៃូលកនុង១គី ូរកាម គឺស្ថិតមៅកនុងតុំបន់ដដលរគបដណត ប់
មោយដីអារគីសុ្ល។ ដផនទីទី៥ បងាហ ញថ្នដីមៅតាមតុំបន់េលេះ ជាពិមស្ស្មៅរបមទស្ភូម្គ គឺម្គនសារធាតុស្ររីាងគ 
ទប។ មោយសារដតទិននន័យដដលបានពី Soilgrids រតូវបានមគពាករ មហើយភាពដដលអាចមជឿបានបងាហ ញរតឹមករមិត



មធយមមនលកខណៈស្មបតតិមនដីដ៏មរចើនមលើស្លប់ និងដីដដលម្គនលកខណៈរបហាក់របដហលរន មៅកនុងតុំបន់មនេះភាព
រតឹមរតវូម្គនកុំណត់។ 

ប្សទបដ់៊ី 
 បដនថមមលើភាពទូមៅមនលកខណៈរបូ និងលកខណៈគីមីរបស់្ដី បញ្ជ ីមលេមោងរបមភទរកមុដីរតូវបានស្ម្គគ ល់
មោយលកខណៈស្មបតតិមនស្រស្ទប់ដីមៅកនុងពុុំនុេះកាត់ទទឹងរបស់្ដី។ ពុុំនុេះកាត់ទទឹងរបស់្ដីមួយ គឺពុុំនុេះឈរមួយកាត់
តាមដផនកមនស្រស្ទប់មួយៗរបស់្ដី (បងាហ ញតាមរបូទី១) ។ ស្រស្ទប់មួយមនដីគឺជាស្រស្ទប់ស្រស្បមៅនឹងមផទខាងមលើរបស់្
ដី។ ស្រស្ទប់នីមួយៗេុស្រន ពីស្រស្ទប់មលើ ឬស្រស្ទប់ដផនកខាងមរកាម មោយដផែកមលើលកខណៈរបូ លកខណៈគីមី ឬ 
លកខណៈជីវសាស្រស្ត (Chesworth ២០០៨)។ មគដបងដចកស្រស្ទប់ដីចមបងៗជា៧របមភទ ដដលរតូវបានមគសាគ ល់ផងដដរ
ថ្នជាស្រស្ទប់មមៈ 
 ស្រស្ទប់ H ជាស្រស្ទប់ស្ររីាងគជាមួយនឹងសារធាតុស្ររីាងគមៅដផនកខាងមលើដដលមពញដឆែតមៅមោយទឹក
ស្រម្គប់រយៈមពលយូរ ដងវង។ 
 ស្រស្ទប់ O ក៏ជាស្រស្ទប់ស្ររីាងគដដរ ប៉ៃុដនតវាមពញដឆែតមៅមោយទឹកកនុងរយៈមពលេលីប៉ៃុមណ្តណ េះ និងម្គនសារធាតុ
ស្ររីាងគ ៣៥ភាគរយ ឬមរចើនជាងមនេះ។ 
 ស្រស្ទប់ A គឺជាស្រស្ទប់ដរ ៉ៃមួយមៅដផនកខាងមលើមផទដី ដដលោយ ុំរន នូវសារធាតុដរ ៉ៃ និងការរោយមន 
សារធាតុស្ររីាងគ។ 
 ស្រស្ទប់ E (ស្រស្ទប់ ីុលុយវអីាល់) គឺជាស្រស្ទប់ដរ ៉ៃមៅបនាទ ប់ពីស្រស្ទប់ខាងមលើ ដដលម្គនកុំហាប់េាច់និង
លាប់េពស់្ មោយសារដតការហូរមនដីឥដាសីុ្លីកាត ដដក ឬអាលុយមីញ៉ៃូ មធាល ក់ចុេះមៅស្រស្ទប់មរកាម។ 
 ស្រស្ទប់ B គឺជាស្រស្ទប់បនាទ ប់មនស្រស្ទប់ដផនកខាងមលើ ដដលជាស្រស្ទប់ដរ ៉ៃមនសារធាតុមដើម ដដលរតូវបានកត់
ស្ុំរល់មោយកុំមទចកុំទីដីឥដាសីុ្លីកាត ដដក អាលុយមីញ៉ៃូ ម ឬមមម្គក (ស្រស្ទប់ ីុលុយវអីាល់)។ 
 ស្រស្ទប់ C គឺជាសារធាតុដដលមិនរមួបញ្ចូ លរន  (វតថុធាតុមដើមមម) ពី វីដដលដីបានបមងកើតម ើង។ 
 ស្រស្ទប់ R គឺជាស្រស្ទប់ថម ឬស្នូលដផនដី ដូចជាថមរកានីត ថមបាសាល់ ថមកុំមបារ ឬថមេាច់។ 



 
របូទី១៖ ស្រស្ទប់ដីមោយ វលីសុ្នប៊ែកី [CC BYSA4.0 (http://creativecommons.org/licenses/bysa/4.0)], via Wikimedia Commons 

 ការពណ៌នាព៊ីបញ្ជ ៊ីអលខអោងប្បអភទប្កុមដ៊ីែមបងៗ 

 ខាងមរកាមមនេះជាការពណ៌នាលមែិតមួយ ុំពីលកខណៈបញ្ជ ីមលេមោងរបមភទរកមុដីចមបងៗទុំង៧ មនដីមៅ
តុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ (ដផនទីទី២)។ ការពណ៌នាដី លកខណៈ និងការមរបើរបាស់្រតូវបានដផែកមលើ "កុំណត់មហតុមមមរៀនស្តី
 ុំពីដីចមបងៗមៅមលើពិភពមោក" (FAO ២០០១) " ឯកសារមោងពិភពមោកមូលោា នស្រម្គប់ធនធានដី" (FAO 
២០១៤) និង "ស្ពវវចនាធិបាយមនវទិាសាស្រស្តដី" ( Chesworth ២០០៨)។ 

ដ៊ីអាប្គ៊ីស ល 

ចុំណ្តត់ថ្នន ក់របមភទដីរបស់្នាយកោា នកសិ្កមមស្ហរដាអាមមរកិៈ រកុមរង ុកសីុ្តមនដីអារគីសុ្ល និង 
 ៊ែុយទីសុ្ល មៅអាសីុ្អាមគនយ៍ៈ ដីប៉ៃូដសុ្លរកហម-មលឿង។ 

ដីអារគីសុ្ល (ពី L. acris អាសីុ្តខាល ុំង) រតូវេូចខាតមោយសារដីអាសីុ្តខាល ុំងនិងដីឥដាដដលម្គនស្កមមភាពទប 
(LAC) មៅកនុងដីស្រស្ទប់ B (របូភាពទី២)។ វាម្គនមូលោា នភាពដឆែតមនដីទប។ 

ដីអារគីសុ្លភាគមរចើនមកើតមលើមផទស្ុំណឹក ឬរបមហាងចាស់្ៗមៅកនុងតុំបន់អាកាស្ធាតុមស្ើម មូស្េុង  នុតុំបន់
រតពិូក ឬអាកាស្ធាតុមតត លមម។ 

 ការ ភិវឌឍទរមង់ដីគឺជារបមភទ AEBtC (ស្ុំមៅមលើស្រស្ទប់ដី)។ ភាគមរចើនដីអារគីសុ្លម្គនជមរៅរាក់ - ជា
ស្រស្ទប់ A ស្រស្អាប់ជាមួយនឹងសារធាតុស្ររីាងគអាសីុ្ត។ ស្រស្ទប់មៅពីមរកាមស្រស្ទប់ E  ជាទូមៅម្គនពណ៌មលឿង និង
រគបដណត ប់មៅមោយពណ៌មលឿងមអែ មៅស្រស្ទប់ Bt រកហម(ស្រស្ទប់B ជាមួយនឹងការមកើនម ើងមនដីឥដា)។ 
 លកខណៈ 
 ទរមង់ដីម្គនមស្ថរភាពទប - ទរមង់ដីតូចៗម្គនលកខណៈមេាយ និងទរមង់ដីដីធុំៗម្គនលកខណៈរងឹមុ្គុំ។ 
 ម្គនស្មតថភាពមោេះកាចុងទប មូលោា នភាពដឆែតមនដីទប ភាពម្គនជីជាតិតិច ដូមចនេះដីមនេះម្គនជីជាតិតិច។ 

ស្រស្ទប់ដី 

ស្រស្ទប់ស្ររីាងគ 
ស្រស្ទប់មលើ A  

 
 
 

ស្រស្ទប់បនាទ ប់ B 
 
 
 
 

ស្រស្ទប់ C 
 
 

ស្រស្ទប់ R 



 មប៉ៃហាស់្ទបជាង ៤,៥ មៅស្រស្ទប់ខាងមលើ ៤,៥ មៅ ៥,៥ មៅស្រស្ទប់ B។ 
 ម្គនការស្រសូ្បជាតិផូស្វ័រ និងពុលធាតុអាលុយមីញូម។ 
 

 
របូទី២៖ ដីមរៅអារគីសុ្លពណ៌វវិតតពីថមរកានីតមៅតុំបន់ដីកូនភនុំរបមទស្ចិន។ របភពៈ http://www.isric.org/about-soils/world-soil-distribution/acrisols 
  
ការរគប់រគង និងការមរបើរបាស់្ៈ 
 ការមធវើកសិ្ោា នរបកបមោយមជាគជ័យទមទរឱ្យម្គនការការររពីការហូរមរចាេះ មដើមបីការររដីដផនកខាងមលើ
និងសារធាតុស្ររីាងគ។ 
 ការមធវើកសិ្កមមពមណចរណ៍ោ៉ៃងទូលុំទូោយដដលម្គនរយៈមពលេលី និងការវលិរតលប់មកមធវើការោុំដុេះម ើង
វញិបនាទ ប់ពីមបាេះបង់ ស់្រយៈមពលោ៉ៃងយូរ គឺជាទរមង់ដដលបានបនាុុំោ៉ៃងលែមនការមរបើរបាស់្ដី។ 
 កសិ្-រកុខកមមរតូវបានមគដណនាុំ ជាជមរមើស្មួយមនការបរមុងទុកដីស្ុំរាប់ការមធវើកសិ្កមមពមណចរណ៍។ 
 របព័នធោុំដុេះដុំណ្តុំជាមរចើនដដលបានបនាុុំនឹងការមរបើរបាស់្កុំមបារ ជី និងការរគប់រគងមោយរបងុរបយ័តនរតូវ
បានមគតរមូវស្រម្គប់ការមធវើកសិ្ោា នមលើដីដដលៗជាមរៀងរាល់ឆ្ន ុំ។ 
 រកុខជាតិដដលធន់នឹងជាតិអាសីុ្ត ដូចជាមតស្៊ែូ ដូងមរបង និងម្គន ស់្ អាចលូតោស់្បានលែ។ 

 ដ៊ីអគេស ល 

ចុំណ្តត់ថ្នន ក់របមភទដីរបស់្នាយកោា នកសិ្កមមស្ហរដាអាមមរកិៈ „aqu-‟ លុំោប់រងមនដី ង់ទីសុ្ល  
ដី ីុនសឹ្បទីសុ្ល និងម៉ៃូលីសុ្ល។ 

ដីមគលសុ្ល (ពី R. gley, ម្គ៉ៃស់្ភក់) គឺជាដីមៅតុំបន់ដីមស្ើម។ មៅកនុងលកខណៈធមមជាតិរបស់្វា ដីមគលសុ្លស្រស្ូប
យកទឹកជារបចាុំកនុងរយៈមពលយូរ ដងវង។ ដីមគលសុ្លរគបដណត ប់មោយពណ៌របមផេះស្រសាលៗមៅកនុងពុុំនុេះកាត់ទទឹងដី
មៅខាងមរកាមនីវ ៉ៃទឹូកមរកាមដី ដដលជាលទធផលបានមកពីការថយចុេះមនជាតិដដក និងម៉ៃង់ហាគ ដណស្ ុកសីុ្ត។ 



ដីមគលសុ្ល ម្គនមរចើនមរកដលងមៅមផទដផនកខាងមរកាមអាងទមនល និងវាលភក់មៅតុំបន់មឆនរមនតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍។ 

 ទរមង់មនដីអាមគលសុ្ល ស្ុំខាន់ម្គន A (Bg) Cr ឬ H (Bg) Cr មៅបនតបនាទ ប់រន ។ ស្រស្ទប់ដី Ah ពណ៌របមផេះ 
រកមៅ៉ៃដរបមៅជាពណ៌របមផេះ ឬ ូលីវ ស្រស្ទប់ Bg (ដីមគលខាល ុំង, ស្រស្ទប់ពណ៌របមផេះជាមួយនឹងលកខេណឌ ហប់េយល់ 
មោយសារដតវាមជាគជាុំមោយទឹក)។ ស្រស្ទប់ Cr (មៅហាលេយល់ ឬផ្ទទ ុំងថមទន់) ម្គនពណ៌របមផេះ  ូលីវ ឬមេៀវ និង
ហប់េយល់ (របូភាពទី៣)។ មៅតាមកដនលងដដលដីមគលសុ្លមជាគជាុំមោយទឹកមពញមួយឆ្ន ុំៗ  ដីដផនកខាងមលើ (ស្រស្ទប់ H) 
គឺជាលាយមនសារធាតុស្ររីាងគ និងសារធាតុដរ ៉ៃ (លបប់ភក់)។ 
 លកខណៈ 
 មោយសារភាពមជាគជាុំមោយទឹកយូរ ដងវង ជាមហតុនាុំដីឱ្យរម នេយល់មចញចូល និងលកខេណឌ មិនលែ
ស្រម្គប់ស្តវរស់្កនុងដី និងការដកដមងហើមរបស់្ឫស្។ 
 ភាពមស្ើម និងស្ងួតមតងមហើយមតងមទៀតអាចបណ្តត លឱ្យម្គនការមកើនម ើងដង់សីុ្មតដី ទរមង់ដីអាចេូចមបើដី
រតូវបានមគភជួរមៅមពលវាម្គនលកខណៈមស្ើមខាល ុំង។ 
 ជីជាតិដីម្គនលកខណៈមរបៀបមធៀបលែមៅតុំបន់ដដលអាចរកាទឹកបាន ឬមៅចុងបងែស់្មនទីជរម្គល
មោយសារដតវាយនភាពរបស់្ដីម្គនលកខណៈលែ និង រតាយឺតមនការបុំដបកសារធាតុស្ររីាងគ។ 
 មបើមរបៀបមធៀបមៅនឹងដីទុំនាបមផេងៗមទៀតដកបរមនាេះ ដីមគលសុ្លម្គនសារធាតុស្ររីាងគកាន់ដតមរចើន  
ស្មតថភាពមោេះដូរកាន់ដតេពស់្ មូលោា នភាពដឆែតមនដីកាន់ដតេពស់្ មហើយផូស្វ័រ និងប៉ៃូតាស្យូមក៏ម្គនករមិតេពស់្។  

 
របូទី៣៖ ដីមគលសុ្លម្គនរបបទឹកមិនមទៀងទត់ មៅរបមទស្អាល់ ឺម៉ៃង់។ របភពៈ http://www.isric.org/about-soils/world-soil-distribution/gleysols 
  
 



 ការរគប់រគង និងការមរបើរបាស់្ៈ 
 ដីមគលសុ្លបមញ្ចញទឹកបានរគប់ររន់លមម អាចរតូវបានមរបើស្រម្គប់ការោុំដុេះដុំណ្តុំ ស្រម្គប់កសិ្ោា នចិញ្ច ឹម
មរយកទឹកមោេះ និងសាកវបបកមម។ 
 ការមរបើកុំមបារបមងកើតជរមកលែរបមស្ើរស្រម្គប់មីរកូនិងមមសូ្ស្ររីាងគ - មហើយបមងកើនការបុំដបកសារធាតុស្ររីាងគ
កនុងដីនិងការផគត់ផគង់សារធាតុចិញ្ច ឹមដល់រកុខជាតិ។ 
 ដីមគលសុ្ល គឺម្គនលកខណៈស្មស្រស្បលែស្រម្គប់ការោុំដុេះដុំណ្តុំស្រស្ូវមៅតុំបន់ដីមស្ើម។ 
 ដុំណ្តុំ(មដើមមឈើនិងមដើមមឈើហូបដផល) អាចរតវូបានមគោុំបនាទ ប់ពីនីវ ៉ៃទឹូកមរកាមដីរតូវបានស្រស្កចុេះ ឬមៅមពល
ដដលមគោុំរកុខជាតិមៅតាមរជលង។  
 ដ៊ីកា ាំប ៊ីស ល                       
 ចុំណ្តត់ថ្នន ក់របមភទដីរបស់្នាយកោា នកសិ្កមមស្ហរដាអាមមរកិៈ  ីុនសឹ្បទីសុ្ល 

 ដីកាុំប៊ែីសុ្ល (ពីរបមភទ L. កាុំប៊ែីដយរ មឆ្ព េះមៅការផ្ទល ស់្បតូរ) គឺជាដីដដលមកើតមៅដុំណ្តក់កាលដុំបូងបុំផុតមន
ការកមកើតដី។ ដីកាុំប៊ែីសុ្ល ជាទូមៅជាស្រស្ទប់ B ម្គនពណ៌មតាន ត ដដលម្គនភស្តុតាងបងាហ ញពីការផ្ទល ស់្បតូរដដលម្គន
ទុំនាក់ទុំនងមៅនឹងស្រស្ទប់ដផនកខាងមរកាម។ 
 ដីកាុំប៊ែីសុ្ល ម្គនមៅតាមតុំបន់ដីដដលម្គនស្ណ្តា នេពស់្រហូតដល់តុំបន់ភនុំមៅកនុងរគប់អាកាស្ធាតុទុំង ស់្ 
និងមៅមរកាមជួរធុំទូោយមនរបមភទស្ររីាងគលូតោស់្។ 
 ស្រស្ទប់ដីកាុំប៊ែីសុ្ល ម្គនស្រស្ទប់ ABC មៅបនតបនាទ ប់រន ដដលស្រស្ទប់ A ម្គនពណ៌មលឿងមលើស្លប់ ឬ
ពណ៌រកហមមតាន ត មហើយស្រស្ទប់ B និងស្រស្ទប់ C ស្ថិតមៅរបទក់រន មិនដរបរបួល (របូភាពទី៤)។ 
 លកខណៈ 
 វាយនភាពមធយម (ពីម្គនជីជាតិលែមៅជាដីឥដា) ដដលរចនាស្មព័នធដីម្គនមស្ថរភាពលែ 
 ម្គនស្ម្គស្ភាគឥដាេពស់្បុំផុតមៅស្រស្ទប់ A មនេះ។ 
 ម្គនភាពមសាព តេពស់្ ស្មតថភាពផទុកទឹកលែ និងបមញ្ចញទឹកបានលែ។ 
 ពីម្គនភាពណឺតមៅជារបមភទដីម្គនរបតិកមមដីអាសីុ្តមេាយ។ 
 ម្គនជីគីមីស្មស្រស្ប និងស្តវកនុងដីស្កមម 
 



 
របូទី៤៖ ដីលាប់ម្គនជីជាតិពណ៌រកហមមតាន តវវិតតពីទីជរម្គល មៅរបមទស្ចិន។  
របភពៈ http://www.isric.org/about-soils/world-soil-tribution/cambisols 
 
 ការរគប់រគង និងការមរបើរបាស់្ៈ 
 ជាដីកសិ្កមមលែ 
 រតូវបានមរបើរបពលលកខណៈស្រម្គប់ផលិតកមមដុំណ្តុំមស្បៀង និងដុំណ្តុំយកមរបងមៅមលើដីវាលទុំនាប 
អាលុយវអីាល់មោយការមស្រសាចស្រស្ព។ 
 មៅមលើដីកូនភនុំ ដដលរតូវបានមរបើស្រម្គប់របមភទដុំណ្តុំរបចាុំឆ្ន ុំ និងយូរឆ្ន ុំ ឬជាដីវាលមមម ។ 
 ជារបមភទដីមិនសូ្វម្គនសារធាតុចិញ្ច ឹម ប៉ៃុដនតម្គនជីជាតិរបមស្ើរ និងម្គនស្មតថភាពមោេះដូរកាចុងេពស់្ជាងដី
អារគីសុ្ល ឬមហវរា៉ៃល់សុ្ល មៅតុំបន់រតពិូចមស្ើម។ 
 ល៊ីតសូ ល 
 ចុំណ្តត់ថ្នន ក់របមភទដីរបស់្នាយកោា នកសិ្កមមស្ហរដាអាមមរកិៈ ជា នុរកុមដីលីធីកមនដី ង់ទីសុ្ល 

 ដីលីតូសុ្លរតូវបានោក់បញ្ចូ លកនុងរកមុដីមនឯកសារមោងជាដីលីបតូសុ្ល។ ដីលីតូសុ្លរមួម្គនដីរាក់ៗ 
មៅមលើថម និងជាដីដដលម្គនរគួស្ខាល ុំង និង  ឬថម (របូភាពទី៤)។ ដីលីតូសុ្លអាចរតូវបានរកម ើញមៅតុំបន់ភនុំ មលើថមរងឹ 
ឬទីជរម្គល។ 
 ដីលីតូសុ្ល ជាធមមតាបងាហ ញពីទរមង់ A (B) R ឬ A (B) C ដដលម្គនស្រស្ទប់ A មស្តើង។ 
 លកខណៈ 



 ភាគមរចើនជារបមភទដីទឹកហូរមចញងាយស្រស្ួល ម្គនស្មតថភាពចាប់យកទឹកទប។ 
 ដីរបមភទមនេះម្គនលកខណៈរបូ និងលកខណៈគីមីកាន់ដតរបមស្ើរម ើង មររេះវាមកើតមកពីសារធាតុមដើម 
កាល់ស្យូម មបើមរបៀបមធៀបមៅនឹងដីដដលមកើតពីសារធាតុមដើមមិនដមនកាល់ស្យូម។ 

 
របូទី៥៖ ដីលីបតូសុ្លថមកុំមបាររងឹមៅរបមទស្ ីុតាលី។ របភពៈ http://www.isric.org/aboutsoils/world-soil-distribution/leptosols 
 ការរគប់រគង និងការមរបើរបាស់្ៈ 
 មិនស្មស្រស្បស្រម្គប់ការោុំដុេះដុំណ្តុំមទ អាចមរបើបានស្រម្គប់ោុំមមម មៅរដូវវស្ា និងស្រម្គប់មរពមឈើ។ 
 តុំបន់មួយចុំនួនមៅអាសីុ្អាមគនយ៍រតូវបានោុំមោយមដើមមឈើទីក និងមដើមមឈើម្គ៉ៃ ហូហាគ នី។ 
 ដ៊ីល យវ៊ីស ល 
 ចុំណ្តត់ថ្នន ក់របមភទដីរបស់្នាយកោា នកសិ្កមមស្ហរដាអាមមរកិៈ អាល់ហវីសុ្ល 

 ដីលុយវសុី្ល (ពី L. luere មៅជាដីដដលមៅជាប់តាមម្គត់ទមនល-បឹង) គឺជាដីដដលម្គនស្កមមភាពឥដាេពស់្ រតូវ
បានទឹកនាុំមៅចុេះមរកាមពីមផទខាងមលើរហូតមៅដល់ស្រស្ទប់របមូលផតុុំខាងមរកាម។ 
 ដីអាលុយវសុី្ល ភាគមរចើនដីរាបមស្មើ ឬជរម្គល ជាដីដដលស្ថិតមៅកនុងតុំបន់ដដលម្គនសី្តុណហ ភាពមតត លមម
មៅរដូវមភលៀងនិងរតជាក់ខាល ុំងមៅរដូវស្ងតួ។ មៅ នុតុំបន់រតពិូច និងតុំបន់រតពិូច ដីលុយវសុី្លមកើតម្គនម ើងភាគមរចើន
មៅមផទស្រស្ទប់ខាងលដដលមកើតម ើងថមី។ 
 ទរមង់មនេះគឺជារបមភទ ABtC ។ ពីពណ៌មតាន តមៅពណ៌មតាន តចាស់្ ស្រស្ទប់ A ោតស្នធឹងជារមួ (របមផេះ) 
ពណ៌មតាន តមៅមតាន តចាស់្ ឬស្រស្ទប់ Bt ។ វារតវូបានកត់ស្ម្គគ ល់ថ្ន ម្គនភាពេុស្រន មនវាយនភាពរវាងស្រស្ទប់ដី
មោយសារដតដីឥដា (របូភាព៦)។ 
 លកខណៈ 



 លកខណៈរបូដ៏ ុំមណ្តយផលមនដីអាលុយវសុី្លគឺវាម្គន ដីរគួស្តូចៗ ឬដីកុំមទចកុំទី ម្គនរបមហាង និងម្គន
េយល់មចញចូលបានលែ។ 
 ម្គនលកខណៈបមញ្ចញបញ្ចូ លទឹកបានលែ។ 
 ស្មតថភាពផទុកទឹកម្គនកុំរតិេពស់្បុំផុតមៅស្រស្ទប់ B 
 ដីដផនកខាងមលើអាចនឹងឆ្ប់ទទួលរងស្ុំណឹក 
 មៅដផនកខាងមលើដីជាធមមតាទុំងមូល ឬដផនកេលេះៗ ម្គនកុំមទចកុំមបារ និងម្គនជាតិអាសីុ្តតិចតួច។ ដីដផនកខាង
មលើបនាទ ប់ម្គនរបតិកមមណឺត។ 
 

 
របូទី៦៖ ដីលុយវសុី្លស្រម្គប់ោុំដុំណ្តុំស្រសូ្វ ម្គនមៅរបមទស្ចិន។ របភពៈ http://www.isric.org/aboutsoils/world-soil-distribution/luvisols 
  
 ការរគប់រគង និងការមរបើរបាស់្ៈ 
 ដីទុំងមនេះជាទូមៅមៅដុំណ្តក់កាលមធយមមនភាពសឹ្ករចិរលឹ និងម្គនមូលោា នភាពដឆែតមនដីេពស់្ ដដល 
លកខណៈដបបមនេះមធវើឱ្យវាម្គនជីជាតិេពស់្។ 
 ម្គនលកខណៈស្មស្រស្បស្រម្គប់ការមរបើរបាស់្កនុងវស័ិ្យកសិ្កមម។ 
 ដីលុយវសុី្លមៅមលើដីជរម្គលចុំមណ្តតតរមវូឱ្យម្គនវធិានការរតួតពិនិតយការហូរមរចាេះ។   
 ដ៊ីផេ យវ៊ីស ល 
 ចុំណ្តត់ថ្នន ក់របមភទដីរបស់្នាយកោា នកសិ្កមមស្ហរដាអាមមរកិៈ ផលុយយដវនេ៍ 



 ដីផលុយវសុី្ល(មកពី L. fluvius ម្គនន័យថ្ន 'ទមនល') ជារបមភទដីចាប់កមកើតថមី ដដលជាដីអាសូ្ណ្តល់ទទួល
បានពីសារធាតុកុំមទចកុំទីដដលមកើតម ើងពីធមមជាតិមហើយរតូវបុំដបកមោយទឹកទមនល បឹង ឬស្មុរទ។ 
 ដីផលុយវសុី្លអាចរតូវបានមគរកម ើញមៅកនុងតុំបន់ដដលម្គនទឹកជុំនន់ជាមទៀងទត់មនវាលតុំបន់ទុំនាប 
អាលុយវអីាល់ជាពិមស្ស្មៅតុំបន់ដីស្ណត រ (ឧទហរណ៍ ទមនលមមគងគ ទមនលរកហម ទមនលមៅរបាោ៉ៃ) រជលង និងរជលង 
(ទឹកមជារ នាច) វាលភក់។ ដីផលុយវសុី្លជាមួយស្រស្ទប់ស្យូនីក (ដីអាសីុ្តសុ្លផ្ទត) រតូវបានរកម ើញមៅតុំបន់ទុំនាប
មឆនរស្មុរទមនតុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ (របមទស្មវៀតណ្តម និងមថ)។ 
 ដីផលុយវសុី្លម្គនភាពេុស្ដបលករន មោយស្រស្ទប់ដីមេាយមួយ (ជាទូមៅម្គនទរមង់ AC) និងម្គនពណ៌មតាន ត 
(ដីដដលម្គនេយល់ចូល) និង  ឬពណ៌របមផេះ (ដីមជាគជាុំមោយទឹក) មៅកនុងពណ៌ (របូភាពទី៧)។ 
 លកខណៈ 

សារធាតុកុំមទចកុំទីដដលមកើតម ើងពីធមមជាតិមហើយរតូវបុំដបកមោយទឹកថមីៗមនេះ និងមស្ើមកុំណត់លកខណៈ

របស់្ដីផលុយវសុី្ល។  

វាយនភាពម្គនចាប់ពីេាច់មរគើមមៅជាដីឥដាខាល ុំង។ 

ជារបមភទដីមស្ើមទុំងស្រស្ងុ ឬមួយដផនកេលេះ មោយសារទឹកមរកាមដី និង  ឬទឹកជុំនន់។ 

មផទរាបមស្មើ និងទុំនប់មៅតាមដងទមនលរតូវបានបមញ្ចញបញ្ចូ លទឹកបានលែជាងដីដដលស្ថិតកនុងសាថ នភាពដដល
ម្គនលកខណៈទប។ 

ជាទូមៅជីជាតិដី (អាស្រស័្យមលើការោក់សារធាតុស្ររីាងគ) 



 

របូទី៧៖ ដីអាសីុ្តស្៊ែុលផ្ទតមៅវាលទុំនាបទីរកុងបាងកករបមទស្មថ។ របភពៈ http://www.isric.org/about-soils/world-soil-distribution/fluvisols 

 
 ការរគប់រគង និងការមរបើរបាស់្ៈ 

ស្មស្រស្បស្រម្គប់ដុំណ្តុំរបចាុំឆ្ន ុំ ដូចជាដុំណ្តុំស្រស្ូវ និងចម្គក រមឈើហូបដផល ឬស្រម្គប់វាលមមម ចុំណីស្តវ។ 

ការរតតួពិនិតយទឹកជុំនន់ ការបងហូរទឹក និង ឬ របព័នធធារាសាស្រស្តគឺជាចាុំបាច់។ 

ដីដដលមជាគជាុំមោយជាតិមរបខាល ុំង ជាការរបមស្ើររតវូោុំមដើមមកាងកាង។ 

ដ៊ីន៊ីទ៊ីស ល (ន៊ីតសូ ល) 

 ចុំណ្តត់ថ្នន ក់របមភទដីរបស់្នាយកោា នកសិ្កមមស្ហរដាអាមមរកិៈ រកមុ kandic មនអាល់ហវីសុ្ល និង 
 ៊ែុលទីសុ្ល។ 
 ដីនីទីសុ្ល (ពី L. nitidus ម្គនន័យភលឺចាុំង) ជារបមភទដីដដលទទួលរងឥទធិពលោ៉ៃងខាល ុំងពីអាកាស្ធាតុ ជា
របមភទដីមរៅនិងម្គនពណ៌រកហមនិង ជាដីរតពិូកដដលម្គនការបមញ្ចញទឹកបានលែ។ ដីនីទីសុ្ល មៅស្រស្ទប់មលើម្គន
លកខណៈជាដីឥដានិងសារធាតុមផេងៗបមងកើតបានជាទរមង់បិតជិត ដដលបុំដបកមៅជាប៉ៃូលីមហរឌីក („ជាររប់ៗ‟) ជាមួយ
នឹងមផទរមោងភលឺ។ 
 ដីនីទីសុ្ល អាចរតូវបានរកម ើញមៅកនុងករមិតដីមៅតុំបន់កូនភនុំ មៅមរកាមមរពដដលម្គនមភលៀងធាល ក់តុំបន់ 
រតពិូច ឬស្ររីាងគលូតោស់្មៅសាវា៉ៃន់ណ្ត។ 



 ទរមង់វាភាគមរចើនបុំផុតគឺកនុងស្រស្ទប់បនតរន ជា AB(t)C ម្គនពណ៌រកហម ឬរកហមមតាន ត និងម្គនជមរៅមរៅ
ជាង ១៥០ស្ង់ទីដម៉ៃរត (របូភាព៨) ។ 
 លកខណៈ 
 ជាដផនកមួយមនដីដដលម្គនជីជាតិបុំផុតមៅតុំបន់រតពិូកមស្ើម។ 
 ដីម្គនមស្ថរភាព ដីដដលងាយបងហូរទឹកបានលែ ម្គនភាពមសាព តលែ ម្គនស្មតថភាពផទុកទឹកមធយម និងម្គន 
លកខណៈរគឹេះលែណ្តស់្។ 
 ម្គនភាពធន់នឹងការហូរមរចាេះ 
 ស្មតថភាពផ្ទល ស់្បតូរកាចុងេពស់្ជាងដីតុំបន់រតពិូចដមទមទៀត (ហវីរា៉ៃ ល់សុ្ល លីសីុ្សុ្ល និងអារគីសុ្ល) 
ពីមររេះវាម្គនដីឥដា និងសារធាតុស្ររីាងគេពស់្។ 
 មប៉ៃហាស់្ដីម្គនចមនាល េះ ៥,០ និង៦,៥ 
 ផូស្វ័រម្គនករមិតទប ដូមចនេះរតូវការមរបើជីផូស្វ័រ (P)  
 

 
របូទី៨៖ ដីរកហមមរៅនីទីសុ្លម្គនទរមង់ ភិវឌឍមធយម បានបងាហ ញករមិតខាងមឆវងមៅនីការាហាគ ។  
របភពៈ http://www.isric.org/about-soils/world-soil-distribution/nitisols 
 
 



 ការរគប់រគង និងការមរបើរបាស់្ៈ 
 ជាធមមតារតូវបានមរបើស្រម្គប់ការោុំដុេះដុំណ្តុំ (រមួម្គន កាកាវ កាមហវ មតស្៊ែូ និងម្គន ស់្) និងស្រម្គប់
ផលិតកមមដុំណ្តុំមស្បៀង។ 

 
សននដិ្ឋឋ ន 

 ពិភពមោកបានផ្ទល ស់្បតូរឆ្ង យពីដផនទីដីមលើរកោស្ជាមលើកដុំបូងមៅដផនទី នតរកមម និងធនធានដដលបាន
ផតល់មោយ SoilGrids មូលោា នទិននន័យដីពិភពមោកដដលម្គនបទោា នរតឹមរតូវ មហើយដផនទីដីឌីជីថលរបស់្ពិភព
មោក។ ដីម្គនសារៈស្ុំខាន់ស្រម្គប់ជីវតិមៅមលើដផនដីទុំង ស់្ មហើយវាចាុំបាច់ណ្តស់្កនុងការដឹងពីជីជាតិ និង 
ស្មតថភាពដីរបស់្ នក មដើមបីរគប់រគងវាមោយភាពឆ្ល តមវ។ វារតូវបានមគស្ងឃឹមថ្ន ឯកសារមោងមគគមទស្ក៍មនេះអាច
បមរមើដល់គមរម្គង ភិវឌឍន៍កសិ្កមម និងស្ហគមន៍របស់្ នកមោយការផតល់នូវសាវតាមនរបមភទដីទូមៅបុំផុតមៅកនុង
តុំបន់អាសីុ្អាមគនយ៍ និងមរតពីមនេះមទៀត។ 
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