ឯកសាររអេកូអាស ៊ី អលខ៣០ ខខកមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧

ដ៊ីអៅតាំបន់អាសអា
៊ី អគនយ ៍
មមមរៀនដដលមរៀនបានពីបណ្ត
ត ញការងារ មោក ភីតធឺ ដ ៊ែលស្នឺរ (Peter Elstner) មូលនិធិមបេះដូងកក់មតត
មៅមេតតមឈៀងមម៉ៃ របមទស្មថ
បកដរបមោយៈ មោក បុិ ច ស្ុីថន
ពិ និតយម

ើងវ ិញមោយៈ មោក ជា សារុ ុំ
[កុំ ណត់ ស្ម្គគល់

ុំពី ក
ន និពនធៈ មោក ភី តធឺ (Peter) គឺ ជា ក
ន ពិ មររេះមោបល់ឯករាជយដដលម្គនមូ លោានមៅ

មឈៀងមម៉ៃ របមទស្មថ ជា នុបណិ ឌ តដផនកកស្ិកមមម្គនក់ ពី រដាលីបស្ុីង របមទស្អា
តីតជា ក
ន ស្រសាវរជាវម្គនក់មៅកនុង

វ ិទាល័យមឈៀងមម៉ៃ របមទស្មថ

“កមមវ ិធីដីតុំបន់េពង់រាប”

ជាកមមវ ិធី ស្ហការណ៍ស្រសាវរជាវរួមរនមួយរវាងសាកល

និ ងសាកលវ ិទាល័យហូដហ៊ែនហុីមរបមទស្អា

(ទុំ នាក់ ទុំនងៈ peter.elstner@gmx.net)

ឺម៉ៃង់។ មោក ភី តធឺ (Peter) ម្គន

ឺម៉ៃង់

និងរបមទស្មផេងៗមទៀត។

មយើងបាននិងកុំពុងដស្វងរកឯកសារមោងមៅមលើដីមនតុំបន់អាស្ុីអាមគនយ៍ ស្់មួយរយៈមហើយ

មហើយមៅកនុង

តីតកាលមយើងពឹងដផែកមលើការមធវើចុំណ្តត់ថ្ននក់បុំដណងដចកដីនានា ដដលផតល់មោយបណ្ត
ត របមទស្មៅអាស្ុអា
ី មគនយជា
៍
មរចើន។ ឯកសារមគគមទស្ក៍ទង
ុំ មនាេះបានរួមបញ្ូ ច លទិនន
ន ័យចាស្់ៗ មហើយវាមិនម្គន នតរកមមមទ។ មៅកនុង តថបទមនេះ
មោកភីតធឺ ដ ៊ែលស្នឺរ រុករកដផនទីដីឌីជីថលមនពិភពមោក មហើយរត់ទទួលបានលទធផលចុំណ្តត់ថ្ននក់ដីចមបងៗចុំនួន
របាុំពីរមៅអាស្ុអា
ី មគនយ។
៍

ដីគឺជាឆែឹងេនងនិងជាមូលោានរគឹេះស្រម្គប់រគប់ការងារកស្ិកមម

និងការ ភិវឌឍរបកបមោយ

និរនតរភាព មហើយការយល់ដឹងពីរបមភទដីមៅកនុងស្ហគមន៍របស្់ ក
ន គឺម្គនសារៈស្ុំខាន់ស្រម្គប់ការយល់ដឹងពីរបមភទ

ដុំណ្តុំ ការ ភិវឌឍ និងការមរបើរបាស្់ដី ដដលអាចមកើតម្គនមៅទីមនាេះ។ មដើមបីឲ្យកយកាន់ដតរបាកដចូរពិនិតយមមើលឯកសារ
មោងដដលបញ្ជ
ជ ក់របមភទដីនានា (ចាប់មផតើមពីទុំព័រទី ៧ស្រម្គប់ព័ត៌ម្គនបដនថម) ។ មយើងស្ងឃឹមថ្នឯកសារមគគមទស្ក៍
មនេះនឹងជរមុញឱ្យ ក
ន ដស្វងរកដផនទីដីឌីជីថល និងស្ិកាបដនថម ុំពីដីមៅកនុងតុំបន់របស្់ ក
ន ។]

ដផនទីទី១៖ ដផនទីស្ណ្ត
ា នដីមនដីមៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ (FAO ២០០៧)

ទិដឋភាពទូអ

ៈ ដ៊ីអៅតាំបន់អាសអា
៊ី អគនយ ៍

របាយការណ៍មនេះពិពណ៌នា

និងវ ិភាគពី ការដបងដចកដី

និ ងលកខណៈមនរបមភទដីចមបងៗមៅតុំបន់

អាស្ុីអាមគនយ៍ (MSEA) ដដលរួមម្គនរបមទស្កមពុជា ឡាវ ភូ ម្គ មថ និងមវៀតណ្តម (ដផនទីទី១)។
លកខណៈភូមសា
ិ ស្តសរ

ដី មៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ (MSEA) រតូវបានចាត់ ថ្ននក់តាមជួ រភនុំមៅភាគខាងមជើង វាលទុំ នាបដ៏ធុំ និងេពង់រាប
មៅភាគខាងតបូង មហើយរបព័នធទមនលដ៏ធុំមធងដដលរត់ឆលងកាត់ ពីភុំ តា
ន មវាលទុំ នាបមៅស្មុរទ។
ភនុំមៅតាមបមណ្ត
ត យរពុំ ដដនរបមទស្ចិនោតស្នធឹងពី ភាគខាងមជើ ងមៅភាគខាងតបូងដដលម្គនកមពស្់រហូត

ដល់ ៥ ៨០០ ដម៉ៃ រត។ ភនុំទុំងមនេះគឺ ជារបភពមនទមនលធុំៗ ជាពិ មស្ស្ទមនលមមគងគ ដដលហូរឆលងកាត់ របមទស្ទុំង ស្់ និ ង
ទមនលម រា៉ៃ វា៉ៃ ឌីមៅកនុងរបមទស្ភូ ម្គ។ ទមនលទុំងពី រោតស្នធឹងចូ លមៅកនុងតុំបន់ដីស្ណតរដ៏ ទូលុំទូោយមុនមពលចូ លមៅ

ដល់ស្មុ រទ។ ទមនលស្ុំខាន់ ៗដមទមទៀត គឺទមនលមៅរបាោ៉ៃ មៅរបមទស្មថ ទមនលសាល់វ ីន និងទមនលស្ុីតតង់មៅរបមទស្
ភូ ម្គ និងទមនលរកហមមៅរបមទស្មវៀតណ្តម។ តុំបន់ ដីទុំនាបដ៏ធុំទូោយនិងស្មបូរជី ជាតិមៅតាមបមណ្ត
ត យទមនលទុំង
មនេះម្គនលកខណៈស្មស្រស្បបុំផុតស្រម្គប់ ការោុំដុេះស្រស្ូវវស្ា។
មោយវាលទុំ នាបលិចទឹក ដដលបមងកើតម

ើងមោយការជន់ លិចកនុង ុំ

ភាគកណ្ត
ត លមនរបមទស្កមពុជារតូវបានរគបដណដប់
ុងមពលទឹកជុំនន់ទមនលសាប (បឹងធុំ)។

អាកាសធាត
អាកាស្ធាតុ មៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ ជាធមមតារតូវបានកុំ ណត់ មោយេយល់មូស្េុង។ រដូ វរងារ និងរដូ វរបាុំង

ចាប់ ពីដេតុ ោដល់ដេកុមភៈរតូវបានកុំនត់ មោយេយល់មូស្េុងភាគឥសាន និងមតត រដូវមភលៀងពី ដេឧស្ភាដល់ដេកញ្ជារតូវ
បានកុំ ណត់ មោយេយល់មូស្េុងភាគនិ រតី។ រដូ វេយល់មូស្េុងមៅដេមី នា និងមមសាម្គនលកខណៈមតដ និងស្ងតខា
ល ុំង។ ទឹ ក
ួ
មភលៀងរតូវបានរងឥទធិពលមោយការតរមង់ទិស្មនជួរភនុំចមបងៗ ដូចជាភនុំមតណ្តមស្រ ីមមៅភាគខាងមកើតរបមទស្ភូ ម្គ និង

ដេេភនុំអាន់ណ្តមមៅរបមទស្មវៀតណ្តម (FAO ១៩៧៩)។ មនេះម្គនន័ យថ្នតុំបន់កណ្ត
ត លមនរបមទស្ភូម្គ មថ និងភាគ
ខាងតបូងឥណូឌ ចិ នស្ថិតមៅកនុងតុំ បន់ រមនមភលៀងធាលក់
អាកាស្ធាតុ ស្ត។
ួង

(តុំបន់ ោតស្នធឹងពី មរកាយជួ រភនុំដដលរមនមភលៀងធាលក់ )

និ ងម្គន

ស្ីតុណហភាពជាមធយមគឺ របហាក់ របដហលរន (របដហល ២៧ ងាមស្) មពញមួយឆ្នុំមៅតុំ បន់ ភាគខាងតបូងមន

ដី មៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ (MSEA) (ខាងតបូងរយៈទទឹ ង ១៧°N) ។ តុំ បន់ ដីមរកមៅតុំបន់ ភាគខាងមជើងដដលម្គនការ
មកើនម

ើងរយៈទទឹ ង ម្គនស្ីតុណហភាពជាមធយមរបចាុំឆ្នុំពី២០ មៅ ៣០ ងាមស្។ តុំបន់ ទុំងមនេះក៏ម្គនបដរមបរមួល

ខាលុំងមនស្ីតុណហភាពមធយមរបចាុំមថងមោយសារដតភាពេុ ស្រនមនអាកាស្ធាតុ មៅតុំ បន់ ដីទីប
វ និងស្មុទ។
ទ

ការមកើនម

ើង

មនរយៈកមពស្់ក៏កាត់បនថយស្ីតុណហភាព និងស្ុំមណើមមៅរដូ វមតដោ៉ៃ ងខាលុំងផងដដរ។ ភាគខាងមជើងរបមទស្មវៀតណ្តម
ឡាវ និងភនុំហីម្គ៉ៃម

ោ៉ៃ របមទស្ភូ ម្គ ម្គនអាកាស្ធាតុ នុ តុំបន់ រតូពិច ដដលម្គនស្ីតុណហភាពមធយម រតជាក់មរកាម

១៥ ងាមស្មៅស្ិស្ិររដូ វ (រដូ វរងារ) (FAO ១៩៧៩) ។
ប្បភពទិនន
ន ័យ និងទិនន
ន ័យខដលមានប្សាប់
ដផនទីដីឌីជីថលរបស្់ពិភពមោកដដលទទួ លបានពី ងគការ FAO (២០០៧) ផដល់ទិន័ យ
ន ដីោ៉ៃងទូ លុំទូោយ
ស្រម្គប់ ពិភពមោកទុំងមូល។ ទិ នន
ន ័ យដុំ បូងទុំងមនេះរតូវបានមបាេះពុមពផាយមៅឆ្នុំ ១៩៧៩ មោយ ងគការ FAO។
ទី តាុំង តុំបន់ និងការដបងដចករបមភទដី ម្គនលកខណៈស្រស្មដៀងរនោ៉ៃ ងខាលុំង – ម្គនដតទរមង់ ទិនន
ន ័ យ និងព័ត៌ម្គនមទ
ដដលរតូវបានដកលមែ។

ងគការ

FAO

មរបើ របាស្់បុំដណងដចករបមភទដីរបស្់េួនផ្ទ
ល
ទ ល់ដូចដដលបានពណ៌នាមៅកនុង

"ឯកសារមោងពិភពមោកមូ លោានស្រម្គប់ធនធានដី

(បទោាន នតរជាតិ ស្រម្គប់របព័ នមធ នការចាត់ ថ្ននក់ដី)"

(FAO ២០១៤) ដដលបានមធវើបចចុបបននភាព មៅឆ្នុំ ២០១៥ថមីៗមនេះ។ ឯកសារមោងពិភពមោកមូលោានមនេះកុំ ណត់
ស្ម្គគល់ ៣២ បញ្ជីមលេមោងរបមភទរកុមដី (RSGs) ដដលជារបមភទដី ចមបងៗ។

ការពណ៌នាលមែិត ុំ ពីចុំណ្តត់ ថ្ននក់ ការរគប់ រគង និ ងការមរបើ របាស្់បញ្ជីមលេមោងរបមភទរកុមដី អាចរកបាន
មៅកនុង "កុំ ណត់ ស្ុំរល់មមមរៀនស្តីពីដីដ៏ស្ុំខាន់ មនពិ ភពមោក" (FAO ២០០១) និ ង
មូ លោានស្រម្គប់ ធនធានដី " (FAO ២០១៤) ។
របភពដ៏ ម្គនរបមោជន៍បុំផុតមដើមបីរកម

ើញ

"ឯកសារមោងពិភពមោក

និងទទួ លបានទិ នន
ន ័ យស្រម្គប់ ដី

និងចុំ ណ្តត់ ថ្ននក់ដី

គឺ មៅ

មគហទុំព័រ SoilGrids (https://www.soilgrids.org) ដដលជាគមរម្គងព័ត៌ម្គនដី របស្់ពិភពមោក ISRIC (ISRIC ២០១៦)។
គមរម្គងមនេះរួមបញ្ូច លទិ នន
ន ័ យជាតិ

និងពិភពមោក

ដដលទទូ លបានពី ងគការមផេងៗរន

និងោក់ បងាហញវាមៅកនុង

ដផនទី នតរកមម។ ដផនទី មនេះគឺ ជាការពាករណ៍ ុំ ពីរបមភទ និងលកខណៈស្មបតតិរបស្់ដី មោយដផែកមលើការមរៀនពី ម្គ៉ៃស្ុីន
និ ងគរមូស្ិត
ថ ិ ស្កល។ ទិនន
ន ័ យស្រម្គប់ដផនទីមួយចុំនួនខាងមរកាមរតូវបានទទួលពី របភព SoilGrids។
មូ លោានទិ នន
ន ័ យដីពិភពមោកដដលម្គនបទោានរតឹមរតូវ (HWSD) (FAO et al. ២០១២)
មផេងមទៀតមនព័ត៌ម្គនដី។

មូ លោានទិ នន
ន ័ យដីពិភពមោកដដលម្គនបទោានរតឹមរតូវមនេះ

គឺ ជារបភពមួ យ
គឺជាលទធផលមន

កិ ចចស្ហរបតិ បតតិការណ៍រវាង ងគការ FAO និ ង ងគការដមទមទៀត។ មូ លោានទិ នន
ន ័ យមនេះ ផទុកទិននន័យមនចរ ិកលកខណៈដី
ដដលបានមរជើ ស្មរ ើស្រួច (ឧទហរណ៍ កាបូ នស្រ ីរាងគ មប៉ៃ ហាស្់ដី ស្មតថភាពស្តកទឹ
ក ជមរៅដី ស្មតថភាពមោេះដូ រកាចុ ង
ុ

មៅកនុងដី) ពី ជាង ១៥ ០០០រកុមមនការមធវើដផនទីដី។ មូ លោានទិនន
ន ័ យដីពិភពមោកដដលម្គនបទោានរតឹមរតូវមនេះ គឺ
អាចទញយកបានរួមជាមួយកមមវ ិធីមួយមដើ មបីមមើ លទិននន័យពី ដវបសាយរបស្់ FAO។
ទិ នន
ន ័ យដី និ ងដផនទី ដដលម្គនចុំណ្តត់ ថ្ននក់ ដីមផេងមទៀត ក៏ អាចរកបានស្រម្គប់ ដីមៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ផង
ដដរ។

បណ្ត
ត របមទស្ជាមរចើនបានមរបើ របាស្់

ស្ហរដាអាមមរ ិក

(USDA)

និងមៅដតមរបើ របាស្់ចុំណ្តត់ថ្ននក់ របមភទដី របស្់នាយកោានកស្ិកមម

ស្រម្គប់ ការ មងកតដីរបស្់ពួកមគ។

ចុំណ្តត់ថ្ននក់ របមភទដី របស្់នាយកោានកស្ិកមម

ស្ហរដាអាមមរ ិក ចាត់ ថ្ននក់ដីមៅតាមបា៉ៃ រា៉ៃ ដម៉ៃ រតមផេងៗរន (ភាគមរចើនតាមលកខណៈស្មបតតិរបស្់វា) និ ងមៅតាមលុំោប់
ករមិ តបនតបនាទប់ ៈ លុំោប់ លុំោប់ រង រកុមធុំ រកុមរង រគួសារ និ ងមស្៊ែរ ី។ ចុំណ្តត់ថ្ននក់ របមភទដី របស្់នាយកោានកស្ិកមម
ស្ហរដាអាមមរ ិក និងឯកសារមោងពិភពមោកមូលោានមនេះ អាចមរបៀបមធៀបរនបានកនុងករណីមូ យចុំនួនមហើយដផនទី

ដី និងទិនន
ន ័ យ មោយមរបើចុំណ្តត់ ថ្ននក់របមភទដីរបស្់នាយកោានកស្ិកមមស្ហរដាអាមមរ ិក (និងមផេងៗមទៀតដដលមិន
ស្ូវម្គនលកខណៈរួម

និងជួ នកាលររន់ ដតជាការពិពណ៌នា ុំពីដី)

ទិ នន
ន ័ យទុំងមនេះម្គនភាពចាស្់ោស្់ជាង

អាចរកបានមៅថ្ននក់ ជាតិ ។

និងផតល់ព័ត៌ម្គនលមែិតបដនថមក៏ មោយ

មទេះបី ជាចុំនួនេលេះមន

ក៏ ការស្មងខបនិងការមរបៀបមធៀប

ទិ នន
ន ័ យទុំងមនេះមៅកនុងបរ ិបទដី មៅតុំ បន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ គឺ ម្គនការលុំបាក ពីមររេះចុំណ្តត់ ថ្ននក់ េុស្ៗរនរតូវបានមរបើ
មហើយទិ នន
ន ័ យមដើ មពិ បាកនឹ ងទទួ លបានណ្តស្់។

ការខបងខែកដ៊ីខដលប្គបដណរប់អសទរើ ទ ាំងប្សុងននដ៊ីអៅតាំបន់អាសអា
៊ី អគនយ ៍
ដផនទីដីខាងមរកាមមនេះ

(ដផនទី ២)

និ ងការគណនាមៅតុំ បន់ មនេះ

(តារាងទី ១)

រតូវបានដផែកមលើដផនទី

ដី ឌីជីថលពិភពមោកមោយ FAO (២០០៧)។ ដផនទី ដីឌីជីថលមរបើឯកសារមោងពិភពមោកមូ លោាន (FAO ២០១៤)
មដើមបីមធវើចុំណ្តត់ ថ្ននក់ដី និងការដបងដចកភាពេុ ស្រនមនដី មៅតាមករមិ តេុ ស្ៗរនមនឯកតាដី ។ ឯកតាដី នីមួយៗ រួមម្គន
ដី អារគី ស្ុល ៨០ភាគរយ (ដី រគបដណដប់ មស្ទើរដតទុំងស្រស្ុង) កាុំប៊ែីស្ុល ១០ភាគរយ និ ងលីតូស្ុល ១០ភាគរយ (ទុំងពីរ

មនេះជាដី ម្គនទុំ នាក់ទុំនងរន)។ ដផនទី ២ បងាហញដតដី ដដលរគបដណដប់មស្ទើរទុំងស្រស្ុងមៅកនុងតុំ បន់ នីមួយៗ។ លកខណៈ
មនដី ស្ុំខាន់ៗមនដី មៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍រតូវបានពណ៌នាមៅចុងបញ្ចប់ មន តថបទដដលចាប់ មផដើមមៅទុំព័រទី ៧។

តារាងទី ១ បងាហញពីតុំបន់ និ ងភាគរយបញ្ជីមលេមោងរបមភទរកុមដីនីមួយៗ(RSGs)មៅកនុងរបមទស្ទុំងរបាុំ

និ ងមៅកនុងដីមៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ទុំងមូ ល។

ម្គនបញ្ជីមលេមោងរបមភទរកុមដី ចុំនួន១៨

េុ ស្ៗរនមៅកនុងដី មៅ

តុំ បន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ ប៉ៃុ ដនតមិនដមនរគប់ បញ្ជីមលេមោងរបមភទរកុមដី ទុំង ស្់ម្គនវតតម្គនមៅកនុងរបមទស្ទុំង ស្់មនាេះ
មទ។ ការគណនាមនតុំបន់ស្រម្គប់ បញ្ជីមលេមោងរបមភទរកុមដីនីមួយៗរួមបញ្ូច លទុំងតុំបន់ ស្ម្គម្គរតរបស្់រកុមដី មន
ឯកសារមោងមនេះ ដដលជាដី រគបដណតប់ និ ងជាដីតាមភូមិសាស្រស្ត មៅរគប់ ដផនកទុំង ស្់មនដី ។
លទធផលមៅកនុងតារាងទី១ បងាហញថ្នមផទដី ៩៧០ ២៤៧គី

ដម៉ៃ
ូ តកាមរ ៉ៃ (ឬ ៥០,៤៤ ភាគរយមនដី មៅតុំ បន់

អាស្ុីអាមគនយ៍) រតូវបានមគចាត់ ទុកថ្នជាតុំបន់ ដីអារគីស្ល
ុ
(Acrisol)។ ដី អារគីស្ុលអាចរតូវបានរកម

ើញមៅតាមតុំបន់

មរចើនមនដីមៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ ជាពិ មស្ស្មៅកនុងរបមទស្ឡាវ ដដលម្គនដី អារគី ស្ុលមនេះមរចើនជាង ៧០ភាគរយ។
ដី របមភទមនេះជារបមភទដីករមម្គនមៅតាមរជលងទមនល តាមវាលទុំ នាប និ ងមៅដី តាមបមណ្ត
ត យទមនល។
ដីមគលស្ល
ុ
(Gleysols) រគបដណតប់ ១៩០ ២៦១ គី

ូដម៉ៃ រតកាមរ ៉ៃ ឬ៩,៩ភាគរយមនមផទដីមៅកនុងដីមនតុំបន់ អាស្ុី
អាមគនយ៍។ ពួកវាភាគមរចើនរគបដណដប់ មៅកនុងតុំបន់លិចទឹកមនបឹងទមនលសាប (បឹ ងធុំ ) មៅរបមទស្កមពុជា។ ពួកវាក៏ ម្គន
មៅតាមរជលងភនុំធុំទូោយមនទមនលនានា

មៅតាមតុំបន់ដីស្ណតររបស្់វា

និ ងតាមបមណ្ត
ត យមឆនរស្មុ រទមៅរបមទស្

មវៀតណ្តម។

ដីកាប
ុំ ី៊ែស្ល
ុ
(Cambisols) (រគបដណតប់ មលើមផទដី ១៨៥ ០៨៦គី

ភាគខាងលិចរបមទស្ភូ ម្គប៉ៃុ មណ្តណេះ។

ូដម៉ៃ រតកាមរ ៉ៃ ឬក៏ ៩,៦ភាគរយ) គឺ ម្គនដតមៅ
មៅដផនកមផេងមទៀតមនដី មៅតុំ បន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ ដី កាុំបី៊ែ ស្ុលរគបដណតប់ តាម

តុំ បន់ មផេងមទៀតដដលដី ម្គនលកខណៈរបហាក់ របដហលរន មហើយដដលម្គនទុំហុំរបម្គណពី ពី ១០-២០ភាគរយ។

ម្គនដតមៅតុំបន់ តូចៗមួ យចុំ នួនប៉ៃុមណ្តណេះដដលរគបដណដប់ មោយដីលត
ី ូស្ល
ុ (Lithosols) ដដលរគបដណតប់ មលើ
មផទ ១៣៨ ២០៨គី

ូដម៉ៃតកាមរ ៉ៃ ឬ៧,២១ភាគរយមនដី មៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍។ មទេះជាោ៉ៃ ងណ្តក៏ មោយ វាគឺ ជាដផនក
មួ យមនរបមភទដី ជាមរចើ នដដលម្គនលកខណៈរបហាក់របដហលរន ដដលម្គនចុំ ដណក ១០ភាគរយ។

ដផនទីទី២៖ ដីដដលរគបដណតប់មស្ទើរទុំងស្រស្ុងមនដីមៅតុំបន់អាស្ុីអាមគនយ៍ពីដផនទីដីឌីជីថលពិភពមោក (FAO ២០០៧)

តារាងទី១៖ លកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ បញ្ជីមលេមោងរបមភទរកុមដីកុងរបមទស្នានាមនដី
ន
មៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍
កមពជា
ុ

បញ្ជី

គម២

ឡាវ

ភូម្គ

មថ

មវៀតណ្តម

ដីមៅតុំបន់
អាស្ុអា
ី មគនយ៍

%

គម២

%

គម២

%

គម២

%

គម២

%

គម២

%

មលេមោង
របមភទ
រកុមដី
អារគី ស្ុល

៨៧.៩២៩

៤៨,២

១៦២.៩២៤

៧០,៧

២៧៩.១៤៥

៤១,៩

២៧៩.០៨១

៥៤,២

១៦១.១៦៧

៤៨,៩

៩៧០.២៤៧

៥០,៤

មគលស្ុល

៣៥.៤៤៧

១៩,៤

៤.០៦៥

១,៨

៦២.៩៣៩

៩,៤

៤៥.០៥១

៨,៨

៤២.៧៦០

១៣,០

១៩០.២៦១

៩,៩

ដី កាុំប៊ែីស្ុល

១០.៤៣៧

៥,៧

២៣.៣៤៤

១០,១

៦៦.៤៣៤

១០,០

៥៩.៤៥៤

១១,៦

២៥.៤១៦

៧,៧

១៨៥.០៨៦

៩,៦

លីតូស្ុល

៦.៧៧៣

៣,៧

២១.៦៧៤

៩,៤

៥៥.៧២៦

៨,៤

២៨.១២៦

៥,៥

២៥.៩០៩

៧,៩

១៣៨.២០៨

៧,២

លុយវ ីស្ុល

១០.៩៥១

៦,០

៣.៨៥៥

១,៧

៤៤.៤៨៧

៦,៧

៣៤.៨៣១

៦,៨

៧.៦៤៨

២,៣

១០១.៧៧២

៥,៣

ផលុយវ ីស្ុល

១០.៣២៣

៥,៧

២៨២

០,១

៣៥.៥៨៣

៥,៣

១៩.៥៤៣

៣,៨
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៧,៥

៩០.៤៤៧

៤,៧

១.៦១៧

០,៩
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៤,៥

៤២.៥៥០

៦,៤

២០.៤២៧

៤,០

១២.៣៥១

៣,៧

៨៧.៣២១

៤,៥

នី ទីស្ុល

ដហវរា៉ៃលស្ុល
វ ឺទី ស្ុល

៣.២៧៦

១,៨

១៤២

០,១

១៨.៨៧៤

២,៨

២.៣២០

០,៥

១៥.៦៣០

៤,៧

៤០.២៤២

៥.៨៤៦

៣,២

១.៧៩៧

០,៨

១៧.៣០៥

២,៦

៦.៦៥៨

១,៣

៥.១១៥

១,៦

៣៦.៧២១

១,៩

៣

០,០

៨

០,០

១៩.៧៨៥

៣,០

៣.៦២៥

០,៧

២០៣

០,១

២៣.៦២៤

១,២

បាលណូស្ុល
អាមរណូស្ុល
ស្ូ
ដរន
ស្ូ

២,១

២.៥៦០

១,៤

៥១

០,០

-

-

៧.៥៨៥

១,៥

៤.០១០

១,២

១៤.២០៦

០,៧

ុងឆ្ក

៤០០

០,២

-

-

១០.៦៨០

១,៦

៦

០,០

៩២០

០,៣

១២.០០៥

០,៦

-

-

-

-

៨.៨២៣

១,៣

-

-

-

-

៨.៨២៣

០,៥

ូមណត

៣.៤៦៧

១,៩

១.០៧៥

០,៥

-

-

៣.៥៤៧

០,៧

៣៤១

០,១

៨.៤២៩

០,៤

ឺ

ុី ស្ូស្ុ
ត ល

រ ីហគស្ុ
ូ ល

មរនស្ុីណ្តស្់

-

-

-

-

៣.៤០៩

០,៥

៣៩៣

០,១

១.៣៣១

០,៤

៥.១៣៣

០,៣

២០០

០,១

-

-

៧៤៨

០,១

៥៧៣

០,១

១.៧៤៧

០,៥

៣.២៦៨

០,២

២៦៥

០,១

៩៤៥

០,៤

-

-

២.០០០

០,៤

-

-

៣.២០៩

០,២

ប៉ៃូ ដស្ុល

-

-

-

-

-

-

១៩០

០,០

៤២៩

០,១

៦១៩

០,០

២.៩៤៤

១,៦

-

-

៤១១

០,១

១.២៩២

០,៣

-

-

៤.៦៤៧

០,២

១៨២.៤៣៧

១០០

២៣០.៥៣៨

១០០

៦៦៦.៨៩៩

១០០

៥១៤.៧០២

១០០

៣២៩.៦៩២

១០០

១.៩២៤.២៦៨

១០០

ទឹ ក
ស្រុប

ឯកសារមោង៖ គណនាដផែកមលើដផនទីដីឌីជីថលពិភពមោក (FAO ២០០៧)

ដីលយ
ុ វ ីស្ុល (Luvisols) រគបដណតប់ ១០១ ៧៧២គី
វាមកើ តម្គនម

ូដម៉ៃតកាមរ ៉ៃ ៥,៣ភាគរយមនដីមៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍។
ើ ជាចមបងមៅកនុងតុំ បន់វាលទុំ នាប និងមៅតុំបន់ េង
ង
ព ់រាបភាគឥសានរបមទស្មថ និ ងមៅរបមទស្កមពុជា។

ីស្ុល(Fluvisols) រគបដណតប់ ៩០ ៤៤៧គី
ដីផយវ
ុល

រតូវបានមគរកម

ដម៉ៃ
ូ តកាមរ ៉ៃ ឬ៤,៧ភាគរយមនដី មៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ អាច

ើញមៅតាមបមណ្ត
ត យទមនលធុំៗ និងមៅតុំ បន់ ដីស្ណតរ (ម រា៉ៃ វា៉ៃ ឌី និងមមគងគ) ដដលភាគមរចើ នមៅដកបរៗដី

មគលស្ុល។
ដីនីទីស្ល
ុ (Nitisols) រគបដណតប់ ៨៧ ៣២១គី
វាមកើ តម

ើងជាស្ុំខាន់មៅតុំ បន់ ភុំមន នរបមទស្ភូ ម្គ

ដី អារគី ស្ុលដដរ។

ូដម៉ៃរតកាមរ ៉ៃ ឬ៤,៥ភាគរយមនដី មៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍។ ពួក
ឡាវ
និ ងមថ
ដដលជាញឹកញាប់ ស្ិត
ថ មៅកនុងទី តាុំងដូចរននឹ ង

ដផនទី ២ បងាហញពីទីកដនលង និងតុំ បន់ រគបដណតប់ មនបញ្ជីមលេមោងរបមភទរកុមដី ទុំង៧ មៅកនុងដី មៅតុំបន់
អាស្ុីអាមគនយ៍។
រកុមដី ដដលម្គនវ ិសាលភាពធុំៗមផេងមទៀតដដលម្គនកនុងបញ្ជីមលេមោងរបមភទរកុមដី
៥០ ០០០គី

ម្គនទុំ ហុំតូចជាង

ូដម៉ៃ រតកាមរ ៉ៃមៅកដនលងនី មួយៗ។

លកខណៈបញ្ជ អ៊ី លខអោងប្បអភទប្កុមដ៊ីែមបងៗអៅដ៊ីអៅតាំបន់អាសអា
៊ី អគនយ ៍
លកខណៈដី ជាក់ ោក់ ដដលរួមចុំ ដណកដល់ស្ុេភាពដី

និងផលិតកមមដុំណ្តុំរតូវបានមរបើ មដើមបីពណ៌នានិ ង

មរបៀបមធៀបរបមភទដី ស្ុំខាន់ ៗ។
ជីជាតិដ គឺ ជាការវាស្់ដវងមួ យមនចុំ ដណកដដលដី បានចូ លរួមកនុងផលិតភាពកស្ិកមម ឬម កូ

ូស្ុីមនតុំបន់ ដដល
ផតល់ឱ្យ។ វាបញ្ូច លព័ ត៌ម្គន ុំពីទិដាភាពជាមរចើ នមនដី រួមទុំងលកខណៈរូបរាង (ឧទហរណ៍ វាយនភាពដី ទរមង់ របស្់ដី)

ជី វសាស្រស្ត (ស្តវ) និងលកខណៈគី មី (ឧទហរណ៍ សារធាតុ ចិញ្ចឹមដដលម្គនកនុងដី ស្មតថភាពផ្ទលស្់បូរកាចុ
ត
ង មប៉ៃ ហាស្់ដី
សារធាតុ ស្រ ីរាងគ) (Chesworth 2008) ។

ទរមង់ដីរតូវបានកុំ ណត់ មោយរូបរាង និ ងទុំ ហុំមនទរមង់រគឹ េះរបស្់ដី និ ងការតមរមៀបរបស្់វា។ ទរមង់ដីដដលម្គន
មស្ថរភាព ជួ យកាត់បនថយស្ុំណឹកដី វាមធវើមអាយរបមស្ើរម
មរជៀតចូ លរបស្់ឫស្ដុំណ្តុំ (Foth 1990)។

ើងនូ វការរជាប និ ងការផទុកទឹកមៅកនុងដី និ ងស្រមួលដល់ការ

ស្មតថភាពរកាទឹក គឺ ជាស្មតថភាពរបស្់ដីកុងការផទ
ន
ុក និ ងរកាទុកទឹ ក។ វាអាស្រស្័យមៅមលើកតាតជាមរចើ នដូ ចជា

"វាយនភាពដី សារធាតុ ស្រ ីរាងគ ភាពមសាពតរបស្់ដី និង ការរបទក់របទញរនមនរនធដី" (Chesworth 2008) ។

ការបងហូរទឹក ស្ុំមៅមៅមលើទឹករជាបចូ ល និ ងមរជៀតចុ េះមរកាមដី បានលែមោយរមបៀបណ្ត។ វារតូវបានកុំណត់
មោយវាយនភាពដី និងទរមង់ដី និ ងមោយលកខណៈស្រស្ទប់ ដីដផនកខាងមរកាម និ ងមោយស្រស្ទប់នីវទ
ូ ៉ៃ ឹ កមរកាមដី ។
ស្តវរស្់កុងដី
ន
ម្គនមរចើនរបមភទ ដដលរាប់ ចាប់ តាុំងពី តិ ស្ុេុមរបាណរហូតដល់មៅថនិកស្តវ។ ស្តវរស្់កុងដី
ន

ម្គនតួ នាទី ស្ុំខាន់កុងការបុំ
ន
ដបកសារធាតុ ស្រ ីរាងគ វាក៏ ជេះឥទធិពលដល់ការបមងកើតទរមង់ និងរចនាស្មព័នដ
ធ ី។ ស្តវរស្់កុង
ន
ដី ម្គនផលរបមោជន៍ដល់ដី ប៉ៃុដនតស្តវេលេះបងកមររេះថ្ននក់ ដល់រក
ុ ខជាតិ (Chesworth 2008)។

សារធាតុគីមី មប៉ៃហាស្់ដី និងស្មតថភាពមោេះដូរកាចុងកនងដី
រតូវបានពិ ភាកាដូចខាងមរកាម។
ុ

ការមរបៀបមធៀបលកខណៈស្ុំខាន់ ៗមនដី របស្់បញ្ជីមលេមោងរកុមដី ចមបងៗ បងាហញកនុងតារាងទី២។

ដូ ចតារាងទី ២ បងាហញ លកខណៈរូប និ ងលកខណៈគីមី គឺ ជាមូ លោានរគឹ េះដដលរតូវបានមរបើ ស្រម្គប់ កុំណត់ ភាព
េុ ស្រនមនដី។
ម

ើយ។

រមនបញ្ជីមលេមោងរបមភទរកុមដី ណ្តមួ យដចករ ុំដលកពី លកខណៈរបវតតិមនដី រកុមមួ យមផេងមទៀត

របមភទដីដដលម្គនលកខណៈដបលកៗលែៗជាមរចើន

អាកាស្ធាតុ និងភូមិសាស្រស្ដេុស្ៗរន។
មទេះជាោ៉ៃ ងណ្តក៏ មោយ
េុ ស្រន:

បានដរបរបួលតាមមពលមវោមៅកនុងលកខេណឌស្ណ្ត
ា នដី

បុំ ោស្់បូរចុំ
ត ណ្តត់ ថ្ននក់ ចុំនួនពី រដដលម្គនភាពស្រស្មដៀងរន

អាចរតូវបានដញក

១. ដីម្គនជីជាតិតិច ដី អារគី ស្ុល ដី នីទីស្ុល និ ង ដី លីតូស្ុល ជាដី ម្គនជីជាតិ តិចតួចមោយសារដតវាម្គន
ករមិ តមប៉ៃ ហាស្់ទប ស្មតថភាពមោេះដូ រកាចុ ងទប ឬជាដី ដដលម្គនជមរៅរាក់ (ដី លីតូស្ុល)។ ចាប់ តាុំងពី ដីអារគី ស្ុល
ដដលរគបដណតប់ ធុំបុំផុតមលើតុំបន់ មនដីមៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍
តុំ បន់ អាស្ុីអាមគនយ៍។

ជី ជាតិដីម្គនករមិតទបមៅកនុងដផនកជាមរចើ នមនដី មៅ

ី
និ ងលកខណៈគីមីល។
ែ ដីមគលស្ុល ដី កាុំប៊ែីស្ុល ដី លុយវ ីស្ុល និ ង ដី ផុយវ
ល
មទេះបី ជាោ៉ៃ ងណ្តក៏ មោយ មួ យចុំ នួនមនបញ្ជីមលេមោងរបមភទរកុមដី ទុំងមនេះរតូវ

២. ដី ម្គនជី ជាតិ ម្គនលកខណៈរូប
ស្ុលស្ុទធដតជាដី ម្គនជី ជាតិ ។

ីស្ុល
បានមគមរបើ របាស្់តិចតួ ចស្រម្គប់ វ ិស្័យកស្ិកមមមោយសារដតកតាតមផេងមទៀត ឧទហរណ៍ ដី មគលស្ុល និងដីផុយវ
ល
ម្គនជរម្គបទឹ កមិ នបានលែ។

របមភទបុំ ោស្់បូរចុំ
ត ណ្តត់ថ្ននក់ ទុំងពី រមនេះរតូវបានមគបញ្ជ
ជ ក់មៅមពលពិនិតយមមើលលកខណៈគីមីរបស្់ មប៉ៃហា

ស្់ ស្មតថភាពផ្ទលស្់បូរកាចុ
ត
ង (CEC), កាបូ នស្រ ីរាងគ និ ងមូ លោានភាពដឆែតមនដី (ពិ ពណ៌នាដផនកខាងមរកាម) ដដលបាន
គណនាពីទិននន័យមនមូ លោានទិននន័យដីពិភពមោកដដលម្គនបទោានរតឹមរតូវ

និងទិនន
ន ័ យស្មងខបមៅកនុងតារាងទី៣

(FAO et al. ២០១២) ។ និ យមន័ យមនលកខណៈរបស្់ដីទុំងមនេះ សារៈស្ុំខាន់ និ ងករមិតមនភាពស្មស្រស្បស្រម្គប់
វ ិស្័យកស្ិកមមពឹងដផែកទុំងស្រស្ុងមលើមូលោានឯកសារមនមូ លោានទិននន័យដីពិភពមោកដដលម្គនបទោានរតឹមរតូវ
(FAO et al. ២០១២) ។

មប៉ៃ ហាស្់ ដដលបានវាស្់ដវងមៅកនុងលាយដីទឹកគឺ ជារងាវស្់មនអាស្ុីត ឬអាល់កាឡាុំងរបស្់ដី។ មប៉ៃ ហាស្់មន

ដី ម្គនផលប៉ៃ េះរល់ោ៉ៃងខាលុំងដល់ការលូតោស្់របស្់រក
ុ ខជាតិ។

ចុំ ណ្តត់ ថ្ននក់ មប៉ៃ ហាស្់ចមបងៗ

ចុំនួន៥

ម្គនសារៈ

ស្ុំខាន់ ចុំមរេះផលិតកមមដុំណ្តុំ។ ដី ដដលម្គនៈ
មប៉ៃ ហាស្់ទបជាង៤,៥

គឺ ជាដី អាស្ុីតខាលុំងបុំ ផុត

ដូ ចជាដី អាស្ុីតស្៊ែុលផ្ទត

(ដី មដើ មមកាងកាង)។

វារមន

លកខណៈ ស្មស្រស្បស្រម្គប់ ដុំណ្តុំមទ។
មប៉ៃ ហាស្់ពី៤,៥

មៅ

៥,៥

ជាដី អាស្ុីតខាលុំង

មហើយជាញឹកញាប់ដីមនេះមររមពញមោយជាតិពុលដដល

បណ្ត
ត លមកពី ជាតិ អាលុយមី ញូម។ ដុំណ្តុំេលេះធន់ រទុំនឹងដី អាស្ុីត រួមម្គនដុំណ្តុំដត ម្គនស្់ អាចោុំបានមលើដីរបមភទ
មនេះ។

មប៉ៃ ហាស្់ពី៥,៥ មៅ ៧,២ រតូវបានចាត់ ទុកថ្នជាដីអាស្ុីតមៅដីណឺត។ វាម្គនលកខេណឌរបមស្ើរស្រម្គប់ រកា
ជី ជាតិកុងដី
ន
និ ងម្គនលកខណៈស្មស្រស្បស្រម្គប់ដុំណ្តុំជាមរចើ នរបមភទ។

មប៉ៃ ហាស្់ពី ៧.២ មៅ ៨.៥ ជាដី ស្មបូរធាតុ កាបូណ្តត ដដលម្គនរបមោជន៍ ស្រម្គប់ផលិតកមមដុំណ្តុំម្គន

ករមិ តកុំ ណត់ ។

មប៉ៃ ហាស្់េពស្់ជាង ៨,៥ វាជាដី អាល់ការឡាុំង ឬដី បាស្ ដដលម្គនធាតុ ស្ូដយូមេពស្់កុងដី
ន
(ឧទហរណ៍ មៅ

កនុងដី ម្គនករមិតពុ លមនធាតុ ស្ូដយូម) និងទរមង់ដីម្គនលកខណៈមិនលែ (ទរមង់ឈរ)។

តារាងទី២៖ ការមរបៀបមធៀបលកខណៈបញ្ជីមលេមោងរបមភទរកុមដីចមបងៗ ការបងាហញស្ុេភាពដី តាមរបមភទ និង
ស្មតថភាពរបស្់វាកនុងការផលិតរុកខជាតិ
បញ្ជី

ជីជាតិ

មលេមោង

ដី

មប៉ៃហាស្់

ស្មតថភាពមោេះ

ទរមង់ដី

ដូរកាចុង

ស្មតថភាពចាប់

ស្មតថភាព

ស្កមមភាព

យកទឹក

បមញ្ចញទឹក

ស្តវកុងដី
ន

ទប

យឺត

មេាយ

NA

មជាគជាុំ

មេាយ

របមភទ
រកុមដី
អារគី ស្ុល

ទប

អាស្ុីត

ទប

ម្គនមស្ថរភាព
ទប

មគលស្ុល

លែ

អាស្ុីតេាយ

េពស្់

NA

មៅណឺត
ដីកាុំប៊ែីស្ុល

លែ

អាស្ុីតេាយ

មោយទឹក
មធយម

ម្គនមស្ថរភាព

លែ

មៅណឺត
លីតូស្ុល

ទប

អាស្ុីតេាយ

លែ

អាស្ុីតេាយ

មធយម

ម្គនមស្ថរភាព

ទប

លែ

នីទីស្ុល

ទប

ណឺត

បមញ្ចញទឹក

មេាយ

បានលែ
មធយម

ម្គនមស្ថរភាព

លែ

មៅណឺត
ផលុយវ ីស្ុល

ខាលុំង

បានលែ

មៅណឺត
លុយវ ីស្ុល

បមញ្ចញទឹក

បមញ្ចញទឹក

NA

បានលែ
មធយម

ម្គនមស្ថរភាព

NA

ទឹកមរកាមដី

NA

រមនចលនា
អាស្ុីត

ទប

ម្គនមស្ថរភាព

លែ

បមញ្ចញទឹក

ខាលុំង

បានលែ
ឯកសារមោង៖ គណនាដផែកមលើដផនទីដីឌីជីថលពិភពមោក (FAO ២០០៧)

ស្មតថភាពមោេះដូ រកាចុងកនុងដី បញ្ជ
ជ ក់ ពីស្មតថភាពផទុកសារធាតុ ចិញ្ចឹមស្រុបមនដី ។ ដី ម្គនស្មតថភាពមោេះដូ រ

កាចុ ងទប បងាហញពី ភាពធន់ ទប និងស្មតថភាពទបកនុងការរកាទុកសារធាតុ ចិញ្ចឹមកនុងដី ។ បរ ិម្គណ និ ងរបមភទដី

ឥដា និងសារធាតុ ស្រ ីរាងគ កុំ ណត់ ស្មតថភាពរកាទុកជី ជាតិកុងដី
ន
ស្រុប។ ដីេាច់ ជាទូមៅម្គនស្មតថភាពមោេះដូ រកាចុ ង
កនុងដី តិចជាង ៤ស្ង់ ទីម៉ៃូលកនុង១គី រកាម។
ដីដដលម្គនស្មតថភាពមោេះដូរកាចុ ងមរចើ នជាង
ូ
១គី ូរកាម រតូវបានចាត់ទុកថ្នស្មស្រស្បស្រម្គប់ដុំណ្តុំភាគមរចើន។

១០ស្ង់ ទីម៉ៃូលកនុង

កាបូ នស្រ ីរាងគ រួមបញ្ូច លជាមួ យមប៉ៃហាស្់ គឺ ជាស្ូចនាករសាមញ្ា របមស្ើរបុំ ផុតមនស្ុេភាពដី ។ កាបូ នស្រ ីរាងគ

ម្គនករមិតពីមធយមមៅេពស្់ ផារភាជប់ ជាមួ យនឹ ងជីជាតិ ជាដី ដដលម្គនទរមង់ ល។
ែ ដីដដលម្គនកាបូ ន 0,៦ភាគរយមន

សារធាតុ ស្រ ីរាងគ រតូវបានចាត់ ទុកថ្នម្គនករមិ តទបស្រម្គប់ ដី។ ដី ដដលម្គនកាបូ នស្រ ីរាងគទបខាលុំង (ទបជាង0,២ភាគ
រយ) នឹ ងរតូវការោក់ សារធាតុ ស្រ ីរាងគ ឬជី ស្រ ីរាងគមដើ មបីជាផលិតភាព។
មូ លោានភាពដឆែតមនដី វាស្់ស្ង
ទ ់ នូវការបូកស្រុបមនជី ជាតិ កាចុងដដលអាចមោេះដូ រកនុងដី (ស្ូដយូម កាល់ស្យូម

ម្គ៉ៃ មញ៉ៃស្យូម

និងប៉ៃូ តាស្យូម)

ជាភាគរយមនស្មតថភាពមោេះដូរមនដី

(រួមម្គនកាចុងដូចរនរួមបញ្ូច ល ុីរដូដស្ន

និ ង

អាលុយមី ញូម)។ តមមលមនេះបងាហញជាញឹកញាប់ នូវទុំនាក់ ទុំនងជាមួ យមប៉ៃ ហាស្់ដី (FAO et al. ២០១២)។ ដី ដដលម្គន
មូ លោានភាពដឆែតៈ

ទបជាង២០ភាគរយ

រតូវបានមគចាត់ទុកថ្នជាដីមិនទន់ ដឆែតម្គនការកុំ ណត់ស្រស្មដៀងរនជាមរចើន

ដូចជា

មប៉ៃ ហាស្់ដីអាស្ុីតជាមដើម។
ពី ២០–៥០ភាគរយបងាហញពី លកខេណឌអាស្ុីតមនដី។
ពី ៥០–៨០ភាគរយ

គឺ ជាដី ណឺតមៅដី អាល់កាឡាុំងមេាយ

មហើយម្គនលកខេណឌស្មស្រស្បស្រម្គប់ដុំណ្តុំ

ភាគមរចើ ន។
េពស្់ជា៨០ភាគរយបងាហញពី ដីម្គនធាតុ កាល់ស្យូម ស្ូដយូម ឬធាតុ មរប។
តារាងទី ៣
អាស្ុីអាមគនយ៍

បងាហញពីលកខណៈគីមីជាមធយមស្រម្គប់ បញ្ជីមលេមោងរបមភទរកុមដី ចមបងៗមនដី មៅតុំបន់

មោយដផែកមលើទិននន័យទូ ទុំងពិភពមោកពី មូលោានទិននន័យដី ពិភពមោកដដលម្គនបទោានរតឹ មរតូវ

(FAO et al. ២០១២)។
ដូ ចមលេដដលបានបងាហញមៅកនុងតារាងទី៣ ថ្នដី អារគី ស្ុល និ ងនីទីស្ុល គឺ ជាដី អាស្ុីតខាលុំង មោយសារដី

អារគី ស្ុល

ម្គនចុំនួនរក់ កណ្ត
ត លមនដី ទុំង ស្់មៅកនុងដី មៅតុំ បន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ដីមៅតុំបន់មនេះរគប់ ដណតប់ មោយដី

អាស្ុីតមលើស្លប់។ មោយដផែកដតមលើមប៉ៃ ហាស្់ដី ដី ទុំង ស្់មផេងមទៀតមរតពី ដីអារគី ស្ុល និ ងដីនីទីស្ុល គឺ ដីអាស្ុីត
ឬដី ណឺត មហើយស្មស្រស្បស្រម្គប់ កស្ិកមម។
មៅកនុងតារាងទី៣ ស្មតថភាពមោេះដូរកាចុងមៅកនុងដី ជាមធយមស្រម្គប់ដីអារគីស្ុល គឺ ស្ិត
ថ មៅមរកាមករមិត
"ភាពមពញចិត"ត ដដលម្គនរបម្គណ៧,៦ស្ង់ទីម៉ៃូលកនុង១គី រកាម
ដដលមនេះបងាហញថ្នតុំបន់ធុំៗមនដី មៅតុំ បន់ អាស្ុី
ូ

អាមគនយ៍ ម្គនស្មតថភាពមោេះដូ រកាចុងទប។ ដីដមទមផេងមទៀតម្គនស្មតថភាពមោេះដូរកាចុងស្មរមយស្រម្គប់ ដុំណ្តុំ។
ថ្នមតើ ស្មតថភាពផទុកសារធាតុ ចិញ្ចឹមមនេះរបាកដជាម្គនឬមទ វានឹងអាស្រស្័យមលើកតាតជាមរចើ នមផេងមទៀត ដដលរួមបញ្ូច ល
ទុំងភាពម្គនជី ជាតិ និ ងករមិត មប៉ៃ ហាស្់។

ជាមធយមដី ទុំង ស្់មនតុំបន់ ដីមៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ ម្គនកាបូនស្រ ីរាងគមលើស្ពី 0.៦ភាគរយ (មទេះបីជាដី
លុវ ីស្ុល ស្ថិតមៅខាងមលើករមិ តមនេះក៏ មោយ)។
ទុំ នាក់ទុំនងរវាងមូ លោានភាពដឆែតមនដី

និងមប៉ៃ ហាស្់ដី

អាចបងាហញោ៉ៃ ងចាស្់តាមរយៈទិននន័យមៅកនុង

តារាងទី ៣។ ដី អាស្ុីតខាលុំងបុំផុតពី ររបមភទគឺ ដី អារគី ស្ុល និងដីនីទីស្ុល ម្គនមូ លោានភាពដឆែតមនដី ទបបុំ ផុត។ ដី
មផេងៗមទៀតម្គនមូ លោានភាពដឆែតមនដី នុ មររេះដល់កស្ិកមម។
តារាងទី៣៖ លកខណៈគី មីជាមធយមមៅកនុងស្រស្ទប់ដីមលើមនបញ្ជីមលេមោងរបមភទរកុមដីចមបងៗ
បញ្ជីមលេមោង

ស្ុំណ្តក

របមភទរកុមដី

មប៉ៃហាស្់ (ទឹក)

ស្មតថភាពមោេះ

កាបូនស្រ ីរាងគ

ដូរកាចុង
N

ស្ង់ ទីម៉ៃូលកនុង១
គី

ូរកាម

មូលោានភាព
ដឆែត

%

%

អារគី ស្ុល

១.៤៥៦

៥,០

៧,៦

១,៣

៣៧,៦

មគលស្ុល

២.៥៤០

៥,៨

២១,០

២,២

៦៩,៩

៤.៥៩៥

៦,១

១៥,៤

១,២

៧១,៤

លីតូស្ុល

៦.៤៤១

៦,៣

១៤,៤

១,៥

៧៥,៥

លុយវ ីស្ុល

៣.៥៥០

៦,៥

១៣,០

០,៧

៨៦,៥

ផលុយវ ីស្ុល

១.៤៥៩

៦,៥

១៥,៧

១,៣

៧៨,៧

៤៨២

៥,៥

១៤,៨

១,៧

៥៣,០

ដី កាុំប៊ែីស្ុល

នី ទីស្ុល

ឯកសារមោង៖ គណនាដផែកមលើមូលោានទិនន
ន ័យដី ពិភពមោកដដលម្គនបទោានរតឹមរតូវ (FAO et al. ២០១២)

ដផនទីទី៣៖ មប៉ៃហាស្់មនស្រស្ទប់ដីមលើមៅកនុងដីមៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ មោយដផែកមលើ SoilGrids (ISRIC ២ ០ ១ ៦ )

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

ដផនទីទី៥៖ កាបូនស្រ ីរាងគមនស្រស្ទប់ដីមលើមៅកនុងដីមៅតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ មោយដផែកមលើ SoilGrids (ISRIC ២ ០ ១ ៦ )

ដផនទីទី៣ ទី៤ និ ងទី៥ បងាហញមប៉ៃ ហាស្់ ស្មតថភាពមោេះដូ រកាចុ ង និងកាបូនស្រ ីរាងគមៅកនុងដី មៅតុំបន់អាស្ុី

អាមគនយ៍ មោយដផែកមលើទិននន័យរបស្់ SoilGrids (ISRIC ២០១៦)។

មោយមធវើការពិ ចារណ្តមលើវ ិសាលភាពដី អារគី ស្ុលដដលរគបដណតប់ ៥០ភាគរយមនតុំបន់ មនេះ ដី មួយចុំ ដណក
ធុំ រតូវមគរ ុំពឹ ងថ្ននឹ ងម្គនមប៉ៃហាស្់ និ ងស្មតថភាពមោេះដូ រកាចុងទប។ មទេះជាោ៉ៃ ងណ្ត ដផនទី ទី៣ និងទី៤ ផតល់នូវ
ចុំ ណ្តប់ អារមមណ៍េុ ស្រន និ ងជាទូ មៅផតល់តមមលេពស្់។ ដី អាស្ុត
ី ខាលុំងម្គនជាទូមៅដតមៅភាគខាងមជើងបុំផុត និងភាគ
ខាងតបូងបុំ ផុតមនរបមទស្ភូ ម្គ ភាគខាងតបូងរបមទស្មថ និងមៅតាមជួ រភនុំរបមទស្ឡាវ (ដផនទីទី៣)។ ដី ដដលម្គន
ស្មតថភាពកាចុងមោេះដូ រស្ថិតមៅមរកាមករមិតទបជាង ១0ស្ង់ ទីម៉ៃូលកនុង១គី ូរកាម រតូវបានមគម ើញម្គនមៅភាគ

ឥសានត និងភាគខាងតបូងរបមទស្មថ (ដផនទីទី៤)។ មទេះជាោ៉ៃ ងណ្តក៏ មោយ តុំបន់ ទុំង ស្់ដដលម្គនមប៉ៃ ហាស្់ទប
ជាង៥,៥ និ ងស្មតថភាពមោេះដូ រកាចុង ពី៤ មៅ ១0ស្ង់ ទីម៉ៃូលកនុង១គី

ថ មៅកនុងតុំបន់ដដលរគបដណតប់
ូរកាម គឺ ស្ិត
មោយដី អារគី ស្ុល។ ដផនទីទី៥ បងាហញថ្នដីមៅតាមតុំបន់េលេះ ជាពិមស្ស្មៅរបមទស្ភូ ម្គ គឺ ម្គនសារធាតុ ស្រ ីរាងគ
ទប។ មោយសារដតទិ នន
ន ័យដដលបានពី Soilgrids រតូវបានមគពាករ មហើយភាពដដលអាចមជឿបានបងាហញរតឹ មករមិត

មធយមមនលកខណៈស្មបតតិមនដីដ៏មរចើនមលើស្លប់
រតឹមរតូវម្គនកុំ ណត់ ។

និ ងដី ដដលម្គនលកខណៈរបហាក់របដហលរនមៅកនុងតុំ បន់ មនេះភាព

ប្សទប់ដ៊ី

បដនថមមលើភាពទូ មៅមនលកខណៈរូប និងលកខណៈគីមីរបស្់ដី បញ្ជីមលេមោងរបមភទរកុមដីរតូវបានស្ម្គគល់
មោយលកខណៈស្មបតតិមនស្រស្ទប់ ដីមៅកនុងពុុំនុេះកាត់ទទឹងរបស្់ដី។ ពុុំនុេះកាត់ទទឹងរបស្់ដីមួយ គឺ ពុុំនុេះឈរមួ យកាត់

តាមដផនកមនស្រស្ទប់ មួយៗរបស្់ដី (បងាហញតាមរូបទី ១) ។ ស្រស្ទប់ មួយមនដី គឺជាស្រស្ទប់ ស្រស្បមៅនឹងមផទខាងមលើរបស្់
ដី ។ ស្រស្ទប់នីមួយៗេុ ស្រនពី ស្រស្ទប់មលើ ឬស្រស្ទប់ ដផនកខាងមរកាម មោយដផែកមលើលកខណៈរូប លកខណៈគី មី ឬ
លកខណៈជីវសាស្រស្ត (Chesworth ២០០៨)។ មគដបងដចកស្រស្ទប់ដីចមបងៗជា៧របមភទ ដដលរតូវបានមគសាគល់ផងដដរ
ថ្នជាស្រស្ទប់ មមៈ
ស្រស្ទប់

H

ជាស្រស្ទប់ ស្រ ីរាងគជាមួ យនឹងសារធាតុ ស្រ ីរាងគមៅដផនកខាងមលើដដលមពញដឆែតមៅមោយទឹ ក

ស្រម្គប់ រយៈមពលយូរ ដងវង។
ស្រស្ទប់ O ក៏ ជាស្រស្ទប់ស្រ ីរាងគដដរ ប៉ៃុ ដនតវាមពញដឆែតមៅមោយទឹ កកនុងរយៈមពលេលីប៉ៃុមណ្តណេះ និ ងម្គនសារធាតុ

ស្រ ីរាងគ ៣៥ភាគរយ ឬមរចើនជាងមនេះ។
ស្រស្ទប់

A

គឺ ជាស្រស្ទប់ ដរ ៉ៃមួ យមៅដផនកខាងមលើមផទដី

ដដលោយ

ុំរននូ វសារធាតុ ដរ ៉ៃ និងការរោយមន

សារធាតុ ស្រ ីរាងគ។
ស្រស្ទប់ E (ស្រស្ទប់ ុី លុយវ ីអាល់) គឺ ជាស្រស្ទប់ដរ ៉ៃមៅបនាទប់ពីស្រស្ទប់ ខាងមលើ ដដលម្គនកុំ ហាប់េាច់ និង
លាប់េពស្់ មោយសារដតការហូរមនដីឥដាស្ុីលីកាត ដដក ឬអាលុយមី ញូ ៉ៃមធាលក់ចុេះមៅស្រស្ទប់ មរកាម។

ស្រស្ទប់ B គឺ ជាស្រស្ទប់បនាទប់ មនស្រស្ទប់ដផនកខាងមលើ ដដលជាស្រស្ទប់ដរ ៉ៃមនសារធាតុ មដើម ដដលរតូវបានកត់

ស្ុំរល់មោយកុំ មទចកុំ ទីដីឥដាស្ុីលីកាត ដដក អាលុយមី ញូ ៉ៃម ឬមមម្គក (ស្រស្ទប់ ុី លុយវ ីអាល់)។

ស្រស្ទប់ C គឺជាសារធាតុ ដដលមិនរួមបញ្ូច លរន (វតថុធាតុ មដើមមម) ពី ី ដវ ដលដីបានបមងកើតម

ស្រស្ទប់ R គឺ ជាស្រស្ទប់ ថម ឬស្នលដផនដី
ដូចជាថមរកានី ត ថមបាសាល់ ថមកុំមបារ ឬថមេាច់។
ូ

ើង។

ស្រស្ទប់ដី
ស្រស្ទប់ស្រ ីរាងគ
ស្រស្ទប់មលើ A

ស្រស្ទប់បនាទប់ B

ស្រស្ទប់ C

ស្រស្ទប់ R
ី [CC BYSA4.0 (http://creativecommons.org/licenses/bysa/4.0)], via Wikimedia Commons
រូបទី១៖ ស្រស្ទប់ដីមោយ វ ីលស្ុនប៊ែក

ការពណ៌នាព៊ីបញ្ជ អ៊ី លខអោងប្បអភទប្កុមដ៊ីែមបងៗ
ខាងមរកាមមនេះជាការពណ៌នាលមែិតមួ យ ុំពីលកខណៈបញ្ជីមលេមោងរបមភទរកុមដីចមបងៗទុំង៧ មនដី មៅ
តុំ បន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ (ដផនទី ទី២)។ ការពណ៌នាដី លកខណៈ និងការមរបើរបាស្់រតូវបានដផែកមលើ "កុំ ណត់ មហតុ មមមរៀនស្តី
ុំ ពីដីចមបងៗមៅមលើពិភពមោក" (FAO ២០០១) " ឯកសារមោងពិ ភពមោកមូ លោានស្រម្គប់ ធនធានដី" (FAO
២០១៤) និ ង "ស្ពវវចនាធិបាយមនវ ិទាសាស្រស្តដី" ( Chesworth ២០០៨)។
ដ៊ីអាប្គ៊ីសល
ចុំ ណ្តត់ ថ្ននក់របមភទដីរបស្់នាយកោានកស្ិកមមស្ហរដាអាមមរ ិកៈ

រកុមរង ុកស្ុីតមនដី អារគី ស្ុល

និ ង

៊ែុ យទី ស្ុល មៅអាស្ុីអាមគនយ៍ៈ ដីប៉ៃូដស្ុលរកហម-មលឿង។
ដី អារគី ស្ុល (ពី L. acris អាស្ុីតខាលុំង) រតូវេូ ចខាតមោយសារដី អាស្ុីតខាលុំងនិងដីឥដាដដលម្គនស្កមមភាពទប
(LAC) មៅកនុងដី ស្រស្ទប់ B (រូបភាពទី ២)។ វាម្គនមូ លោានភាពដឆែតមនដី ទប។

ដី អារគី ស្ុលភាគមរចើនមកើតមលើមផទស្ុំណឹក ឬរបមហាងចាស្់ៗមៅកនុងតុំបន់ អាកាស្ធាតុ មស្ើម មូ ស្េុង

នុ តុំបន់

រតូពិក ឬអាកាស្ធាតុមតតលមម។

ការ ភិវឌឍទរមង់ ដីគឺជារបមភទ AEBtC (ស្ុំមៅមលើស្រស្ទប់ ដី)។ ភាគមរចើ នដីអារគី ស្ុលម្គនជមរៅរាក់ - ជា
ស្រស្ទប់ A ស្រស្អាប់ ជាមួ យនឹ ងសារធាតុ ស្រ ីរាងគអាស្ុីត។ ស្រស្ទប់ មៅពីមរកាមស្រស្ទប់ E ជាទូ មៅម្គនពណ៌មលឿង និ ង
រគបដណតប់ មៅមោយពណ៌មលឿងមអែមៅស្រស្ទប់ Bt រកហម(ស្រស្ទប់B ជាមួ យនឹ ងការមកើនម

ើងមនដីឥដា)។

លកខណៈ
ទរមង់ដីម្គនមស្ថរភាពទប - ទរមង់ដីតូចៗម្គនលកខណៈមេាយ និងទរមង់ដីដីធុំៗម្គនលកខណៈរ ឹងម្គុុំ។
ម្គនស្មតថភាពមោេះកាចុងទប មូ លោានភាពដឆែតមនដី ទប ភាពម្គនជី ជាតិ តិច ដូ មចនេះដីមនេះម្គនជី ជាតិតិច។

មប៉ៃ ហាស្់ទបជាង ៤,៥ មៅស្រស្ទប់ ខាងមលើ ៤,៥ មៅ ៥,៥ មៅស្រស្ទប់ B។
ម្គនការស្រស្ូបជាតិផូស្័រវ និងពុ លធាតុ អាលុយមី ញូម។

រូបទី២៖ ដីមរៅអារគីស្ុលពណ៌វ ិវតតពីថមរកានីតមៅតុំបន់ដីកូនភនុំរបមទស្ចិន។ របភពៈ http://www.isric.org/about-soils/world-soil-distribution/acrisols

ការរគប់រគង និងការមរបើរបាស្់ៈ
ការមធវើកស្ិោានរបកបមោយមជាគជ័ យទមទរឱ្យម្គនការការររពី ការហូរមរចាេះ មដើមបីការររដីដផនកខាងមលើ
និ ងសារធាតុ ស្រ ីរាងគ។
ការមធវើកស្ិកមមពមណចរណ៍ោ៉ៃ ងទូ លុំទូោយដដលម្គនរយៈមពលេលី និ ងការវ ិលរតលប់មកមធវើការោុំដុេះម

ើង

វ ិញបនាទប់ពីមបាេះបង់ ស្់រយៈមពលោ៉ៃ ងយូរ គឺ ជាទរមង់ដដលបានបនាុោ
ុំ ៉ៃ ងលែមនការមរបើរបាស្់ដី។

កស្ិ-រុកក
ខ មមរតូវបានមគដណនាុំ ជាជមរមើ ស្មួ យមនការបរមុងទុកដី ស្ុំរាប់ ការមធវើកស្ិកមមពមណចរណ៍។
របព័ នធោុំដុេះដុំណ្តុំជាមរចើនដដលបានបនាុន
ុំ ឹ ងការមរបើរបាស្់កុំមបារ ជី និងការរគប់ រគងមោយរបុងរបយ័តរន តូវ

បានមគតរមូវស្រម្គប់ ការមធវើកស្ិោានមលើដីដដលៗជាមរៀងរាល់ឆ្នុំ។

រុកខជាតិដដលធន់ នឹងជាតិអាស្ុីត ដូចជាមតស្៊ែូ ដូ ងមរបង និងម្គនស្់ អាចលូតោស្់បានលែ។
ដ៊ីអគេសល
ចុំ ណ្តត់ ថ្ននក់របមភទដីរបស្់នាយកោានកស្ិកមមស្ហរដាអាមមរ ិកៈ

„aqu-‟

លុំោប់ រងមនដី ង់ទីស្ុល

ដី ុីនស្ឹបទី ស្ុល និ ងម៉ៃូ លីស្ុល។
ដី មគលស្ុល (ពី R. gley, ម្គ៉ៃ ស្់ភក់) គឺ ជាដីមៅតុំបន់ដីមស្ើម។ មៅកនុងលកខណៈធមមជាតិ របស្់វា ដី មគលស្ុលស្រស្ូប
យកទឹកជារបចាុំកុងរយៈមពលយូ
ន
រ ដងវង។ ដី មគលស្ុលរគបដណតប់ មោយពណ៌របមផេះស្រសាលៗមៅកនុងពុុំនុេះកាត់ ទទឹ ងដី
មៅខាងមរកាមនី វទ
ូ ៉ៃ ឹកមរកាមដី ដដលជាលទធផលបានមកពី ការថយចុ េះមនជាតិ ដដក និងម៉ៃ ង់ហាគដណស្ ុ កស្ុីត។

ដី មគលស្ុល ម្គនមរចើនមរកដលងមៅមផទដផនកខាងមរកាមអាងទមនល និ ងវាលភក់មៅតុំ បន់ មឆនរមនតុំ បន់ អាស្ុីអាមគនយ៍។
ទរមង់ មនដី អាមគលស្ុល ស្ុំខាន់ ម្គន A (Bg) Cr ឬ H (Bg) Cr មៅបនតបនាទប់ រន។ ស្រស្ទប់ដី Ah ពណ៌របមផេះ
រកមៅ៉ៃដរបមៅជាពណ៌របមផេះ ឬ ូ លីវ ស្រស្ទប់ Bg (ដី មគលខាលុំង, ស្រស្ទប់ពណ៌របមផេះជាមួ យនឹងលកខេណឌហប់េយល់
មោយសារដតវាមជាគជាុំមោយទឹ ក)។ ស្រស្ទប់ Cr (មៅហាលេយល់ ឬផ្ទទុំងថមទន់) ម្គនពណ៌របមផេះ

ូលីវ ឬមេៀវ និង

ហប់ េយល់ (រូបភាពទី៣)។ មៅតាមកដនលងដដលដីមគលស្ុលមជាគជាុំមោយទឹកមពញមួ យឆ្នុំៗ ដីដផនកខាងមលើ (ស្រស្ទប់ H)
គឺ ជាលាយមនសារធាតុ ស្រ ីរាងគ និងសារធាតុ ដរ ៉ៃ (លបប់ភក់)។
លកខណៈ
មោយសារភាពមជាគជាុំមោយទឹ កយូរ ដងវង

ជាមហតុ នាុំដីឱ្យរមនេយល់មចញចូ ល

ស្រម្គប់ ស្តវរស្់កុងដី
ន
និងការដកដមងហើមរបស្់ឫស្។

ភាពមស្ើម និងស្ងួតមតងមហើយមតងមទៀតអាចបណ្ត
ត លឱ្យម្គនការមកើ នម

រតូវបានមគភជួរមៅមពលវាម្គនលកខណៈមស្ើមខាលុំង។

ជី ជាតិដីម្គនលកខណៈមរបៀបមធៀបលែមៅតុំបន់ដដលអាចរកាទឹ កបាន

និងលកខេណឌមិ នលែ

ើងដង់ ស្ុីមតដី ទរមង់ដីអាចេូចមបើ ដី
ឬមៅចុងបងែស្់មនទីជរម្គល

មោយសារដតវាយនភាពរបស្់ដីម្គនលកខណៈលែ និង រតាយឺតមនការបុំ ដបកសារធាតុ ស្រ ីរាងគ។
មបើ មរបៀបមធៀបមៅនឹ ងដីទុំនាបមផេងៗមទៀតដកបរមនាេះ

ដី មគលស្ុលម្គនសារធាតុ ស្រ ីរាងគកាន់ ដតមរចើ ន

ស្មតថភាពមោេះដូ រកាន់ដតេពស្់ មូ លោានភាពដឆែតមនដី កាន់ ដតេពស្់ មហើយផូ ស្័រវ និ ងប៉ៃូ តាស្យូមក៏ ម្គនករមិតេពស្់។

រូបទី៣៖ ដីមគលស្ុលម្គនរបបទឹកមិនមទៀងទត់ មៅរបមទស្អាល់

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

ការរគប់រគង និងការមរបើរបាស្់ៈ
ដី មគលស្ុលបមញ្ចញទឹ កបានរគប់ ររន់ លម
ម អាចរតូវបានមរបើ ស្រម្គប់ ការោុំដុេះដុំ ណ្តុំ ស្រម្គប់ កស្ិោានចិ ញ្ចឹម
មរយកទឹកមោេះ និងសាកវបបកមម។
ការមរបើកុំមបារបមងកើតជរមកលែរបមស្ើរស្រម្គប់មីរកូនិងមមស្ូស្រ ីរាងគ - មហើយបមងកើនការបុំ ដបកសារធាតុ ស្រ ីរាងគ
កនុងដី និងការផគត់ផង
គ ់ សារធាតុ ចិញ្ចឹមដល់រក
ុ ខជាតិ ។
ដី មគលស្ុល គឺ ម្គនលកខណៈស្មស្រស្បលែស្រម្គប់ ការោុំដុេះដុំណ្តុំស្រស្ូវមៅតុំបន់ដីមស្ើម។
ដុំ ណ្តុំ(មដើ មមឈើ និងមដើមមឈើ ហូបដផល) អាចរតូវបានមគោុំបនាទប់ ពីនីវទ
ូ ៉ៃ ឹ កមរកាមដី រតូវបានស្រស្កចុ េះ ឬមៅមពល
ដដលមគោុំរក
ុ ខជាតិ មៅតាមរជលង។
៊ី ល
ដ៊ីកា ាំបស

ចុំ ណ្តត់ ថ្ននក់របមភទដីរបស្់នាយកោានកស្ិកមមស្ហរដាអាមមរ ិកៈ

ុីនស្ឹបទីស្ុល

ដី កាុំបី៊ែ ស្ុល (ពី របមភទ L. កាុំបី៊ែ ដយរ មឆ្ពេះមៅការផ្ទលស្់បូរ)
ត គឺ ជាដី ដដលមកើតមៅដុំ ណ្តក់ កាលដុំបូងបុំផុតមន

ការកមកើ តដី។ ដី កាុំបី៊ែ ស្ុល ជាទូ មៅជាស្រស្ទប់ B ម្គនពណ៌មតានត ដដលម្គនភស្តុតាងបងាហញពី ការផ្ទលស្់បូរដដលម្គន
ត
ទុំ នាក់ទុំនងមៅនឹ ងស្រស្ទប់ ដផនកខាងមរកាម។
ដី កាុំប៊ែីស្ុល ម្គនមៅតាមតុំ បន់ ដីដដលម្គនស្ណ្ត
ា នេពស្់រហូតដល់តុំបន់ ភុំមន ៅកនុងរគប់ អាកាស្ធាតុ ទុំង ស្់

និ ងមៅមរកាមជួរធុំទូោយមនរបមភទស្រ ីរាងគលូតោស្់។

ស្រស្ទប់ ដីកាុំប៊ែីស្ុល ម្គនស្រស្ទប់ ABC មៅបនតបនាទប់ រនដដលស្រស្ទប់ A ម្គនពណ៌មលឿងមលើស្លប់ ឬ

ពណ៌រកហមមតានត មហើយស្រស្ទប់ B និងស្រស្ទប់ C ស្ថិតមៅរបទក់ រនមិ នដរបរបួល (រូបភាពទី៤)។
លកខណៈ
វាយនភាពមធយម (ពី ម្គនជី ជាតិ លមែ ៅជាដី ឥដា) ដដលរចនាស្មព័នដ
ធ ី ម្គនមស្ថរភាពលែ
ម្គនស្ម្គស្ភាគឥដាេពស្់បុំផុតមៅស្រស្ទប់ A មនេះ។
ម្គនភាពមសាពតេពស្់ ស្មតថភាពផទុកទឹកលែ និងបមញ្ចញទឹ កបានលែ។
ពី ម្គនភាពណឺតមៅជារបមភទដី ម្គនរបតិកមមដីអាស្ុីតមេាយ។
ម្គនជីគីមីស្មស្រស្ប និ ងស្តវកុងដី
ន
ស្កមម

រូបទី៤៖ ដីលាប់ម្គនជីជាតិពណ៌រកហមមតានតវ ិវតតពីទីជរម្គល មៅរបមទស្ចិន។
របភពៈ http://www.isric.org/about-soils/world-soil-tribution/cambisols

ការរគប់រគង និងការមរបើរបាស្់ៈ
ជាដី កស្ិកមមលែ
រតូវបានមរបើ របពលលកខណៈស្រម្គប់ផលិតកមមដុំណ្តុំមស្បៀង

និងដុំណ្តុំយកមរបងមៅមលើដីវាលទុំ នាប

អាលុយវ ីអាល់មោយការមស្រសាចស្រស្ព។
មៅមលើដីកូនភនុំ ដដលរតូវបានមរបើ ស្រម្គប់ របមភទដុំណ្តុំរបចាុំឆ្នុំ និងយូរឆ្នុំ ឬជាដី វាលមមម។
ជារបមភទដីមិនស្ូវម្គនសារធាតុចិញ្ចឹម ប៉ៃុ ដនតម្គនជី ជាតិ របមស្ើរ និងម្គនស្មតថភាពមោេះដូ រកាចុងេពស្់ជាងដី
អារគី ស្ុល ឬមហវរា៉ៃល់ស្ុល មៅតុំបន់ រតូពិចមស្ើម។
ល៊ីតស
ូ ល
ចុំ ណ្តត់ ថ្ននក់របមភទដីរបស្់នាយកោានកស្ិកមមស្ហរដាអាមមរ ិកៈ ជា នុ រកុមដី លីធីកមនដី ង់ ទីស្ុល
ដី លីតូស្ុលរតូវបានោក់បញ្ូច លកនុងរកុមដីមនឯកសារមោងជាដី លីបតូ ស្ុល។

ដី លីតូស្ុលរួមម្គនដីរាក់ៗ

មៅមលើថម និ ងជាដី ដដលម្គនរគួស្ខាលុំង និ ង ឬថម (រូបភាពទី៤)។ ដី លីតូស្ុលអាចរតូវបានរកម

ើញមៅតុំបន់ ភុំ ន មលើថមរ ឹង

ឬទីជរម្គល។
ដី លីតូស្ុល ជាធមមតាបងាហញពី ទរមង់ A (B) R ឬ A (B) C ដដលម្គនស្រស្ទប់ A មស្តើង។
លកខណៈ

ភាគមរចើ នជារបមភទដីទឹកហូរមចញងាយស្រស្ួល ម្គនស្មតថភាពចាប់ យកទឹកទប។
ដី របមភទមនេះម្គនលកខណៈរូប

និ ងលកខណៈគីមីកាន់ ដតរបមស្ើរម

ើង

មររេះវាមកើ តមកពី សារធាតុមដើ ម

កាល់ស្យូម មបើ មរបៀបមធៀបមៅនឹ ងដី ដដលមកើ តពី សារធាតុ មដើមមិ នដមនកាល់ស្យូម។

រូបទី៥៖ ដីលីបតូស្ុលថមកុំមបាររ ឹងមៅរបមទស្ ុីតាលី។ របភពៈ http://www.isric.org/aboutsoils/world-soil-distribution/leptosols

ការរគប់រគង និងការមរបើរបាស្់ៈ
មិ នស្មស្រស្បស្រម្គប់ ការោុំដុេះដុំណ្តុំមទ អាចមរបើ បានស្រម្គប់ ោុំមមមមៅរដូ វវស្ា និងស្រម្គប់ មរពមឈើ ។
តុំ បន់ មួយចុំនួនមៅអាស្ុីអាមគនយ៍រតូវបានោុំមោយមដើ មមឈើ ទីក និ ងមដើមមឈើ ម្គ៉ៃហូហាគនី ។
ដ៊ីលយវ៊ីសល
ចុំ ណ្តត់ ថ្ននក់របមភទដីរបស្់នាយកោានកស្ិកមមស្ហរដាអាមមរ ិកៈ អាល់ហីស្
វ ុល
ដី លុយវ ីស្ុល (ពី L. luere មៅជាដី ដដលមៅជាប់ តាមម្គត់ ទមនល-បឹ ង) គឺ ជាដីដដលម្គនស្កមមភាពឥដាេពស្់ រតូវ
បានទឹកនាុំមៅចុ េះមរកាមពីមផទខាងមលើរហូតមៅដល់ស្រស្ទប់ របមូ លផតុំុខាងមរកាម។

ដី អាលុយវ ីស្ុល ភាគមរចើនដីរាបមស្មើ ឬជរម្គល ជាដី ដដលស្ថិតមៅកនុងតុំបន់ដដលម្គនស្ីតុណហភាពមតតលមម

មៅរដូ វមភលៀងនិងរតជាក់ ខាលុំងមៅរដូ វស្ងត។
មៅ នុ តុំបន់រតូពិច និងតុំបន់រតូពិច ដី លុយវ ីស្ុលមកើតម្គនម
ួ
មៅមផទស្រស្ទប់ ខាងលដដលមកើ តម

ើងភាគមរចើន

ើងថមី។

ទរមង់ មនេះគឺ ជារបមភទ ABtC ។ ពីពណ៌មតានតមៅពណ៌មតានតចាស្់ ស្រស្ទប់ A ោតស្នធឹងជារួម (របមផេះ)
ពណ៌មតានតមៅមតានតចាស្់ ឬស្រស្ទប់ Bt ។ វារតូវបានកត់ ស្ម្គគល់ថ្ន ម្គនភាពេុ ស្រនមនវាយនភាពរវាងស្រស្ទប់ដី
មោយសារដតដីឥដា (រូបភាព៦)។
លកខណៈ

លកខណៈរូបដ៏ ុំ មណ្តយផលមនដី អាលុយវ ីស្ុលគឺវាម្គន ដី រគួស្តូ ចៗ ឬដី កុំមទចកុំ ទី ម្គនរបមហាង និងម្គន
េយល់មចញចូ លបានលែ។
ម្គនលកខណៈបមញ្ចញបញ្ូច លទឹ កបានលែ។

ស្មតថភាពផទុកទឹ កម្គនកុំរ ិតេពស្់បុំផុតមៅស្រស្ទប់ B
ដី ដផនកខាងមលើអាចនឹងឆ្ប់ ទទួ លរងស្ុំណឹក

មៅដផនកខាងមលើដីជាធមមតាទុំងមូ ល ឬដផនកេលេះៗ ម្គនកុំ មទចកុំមបារ និងម្គនជាតិ អាស្ុីតតិ ចតួ ច។ ដី ដផនកខាង
មលើបនាទប់ ម្គនរបតិកមមណឺត។

រូបទី៦៖ ដីលុយវ ីស្ុលស្រម្គប់ោុំដុំណ្តុំស្រស្ូវ ម្គនមៅរបមទស្ចិន។ របភពៈ http://www.isric.org/aboutsoils/world-soil-distribution/luvisols

ការរគប់រគង និងការមរបើរបាស្់ៈ
ដី ទុំងមនេះជាទូ មៅមៅដុំណ្តក់ កាលមធយមមនភាពស្ឹករ ិចរ ឹល

និ ងម្គនមូលោានភាពដឆែតមនដីេពស្់

លកខណៈដបបមនេះមធវើឱ្យវាម្គនជី ជាតិ េពស្់។
ម្គនលកខណៈស្មស្រស្បស្រម្គប់ ការមរបើរបាស្់កុងវ
ន ិស្័យកស្ិកមម។

ដី លុយវ ីស្ុលមៅមលើដីជរម្គលចុំ មណ្តតតរមូវឱ្យម្គនវ ិធានការរតួតពិ និតយការហូរមរចាេះ។
ដ៊ីផយវ៊ី
េ
សល
ចុំ ណ្តត់ ថ្ននក់របមភទដីរបស្់នាយកោានកស្ិកមមស្ហរដាអាមមរ ិកៈ ផលុយយដវនេ៍

ដដល

ីស្ុល(មកពី L. fluvius ម្គនន័ យថ្ន 'ទមនល') ជារបមភទដី ចាប់ កមកើតថមី ដដលជាដី អាស្ូណ្តល់ទទួល
ដី ផុយវ
ល

បានពី សារធាតុកុំមទចកុំទីដដលមកើតម

ើងពី ធមមជាតិមហើយរតូវបុំ ដបកមោយទឹកទមនល បឹង ឬស្មុរទ។

ីស្ុលអាចរតូវបានមគរកម
ដី ផុយវ
ល

ើញមៅកនុងតុំ បន់ ដដលម្គនទឹកជុំនន់ ជាមទៀងទត់ មនវាលតុំ បន់ ទុំនាប

អាលុយវ ីអាល់ជាពិ មស្ស្មៅតុំ បន់ ដីស្ណតរ (ឧទហរណ៍ ទមនលមមគងគ ទមនលរកហម ទមនលមៅរបាោ៉ៃ ) រជលង និងរជលង
ីស្ុលជាមួ យស្រស្ទប់ ស្យូនីក (ដី អាស្ុីតស្ុលផ្ទត) រតូវបានរកម
(ទឹកមជារ នាច) វាលភក់ ។ ដី ផុយវ
ល
មឆនរស្មុ រទមនតុំបន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ (របមទស្មវៀតណ្តម និងមថ)។

ើញមៅតុំ បន់ទុំនាប

ីស្ុលម្គនភាពេុ ស្ដបលករនមោយស្រស្ទប់ដីមេាយមួ យ (ជាទូមៅម្គនទរមង់ AC) និងម្គនពណ៌មតានត
ដី ផុយវ
ល

(ដី ដដលម្គនេយល់ចូល) និង ឬពណ៌របមផេះ (ដី មជាគជាុំមោយទឹ ក) មៅកនុងពណ៌ (រូបភាពទី ៧)។
លកខណៈ

សារធាតុកុំមទចកុំ ទីដដលមកើ តម

ើងពី ធមមជាតិមហើយរតូវបុំ ដបកមោយទឹ កថមីៗមនេះ

និ ងមស្ើមកុំ ណត់ លកខណៈ

ីស្ុល។
របស្់ដីផុយវ
ល
វាយនភាពម្គនចាប់ ពីេាច់ មរគើ មមៅជាដីឥដាខាលុំង។
ជារបមភទដី មស្ើមទុំងស្រស្ុង ឬមួ យដផនកេលេះ មោយសារទឹកមរកាមដី និង ឬទឹកជុំនន់។
មផទរាបមស្មើ
ម្គនលកខណៈទប។

និ ងទុំនប់មៅតាមដងទមនលរតូវបានបមញ្ចញបញ្ូច លទឹកបានលែជាងដីដដលស្ថិតកនុងសាថនភាពដដល

ជាទូ មៅជី ជាតិដី (អាស្រស្័យមលើការោក់ សារធាតុ ស្រ ីរាងគ)

រូបទី៧៖ ដីអាស្ុីតស្៊ែុលផ្ទតមៅវាលទុំនាបទីរកុងបាងកករបមទស្មថ។ របភពៈ http://www.isric.org/about-soils/world-soil-distribution/fluvisols

ការរគប់រគង និងការមរបើរបាស្់ៈ
ស្មស្រស្បស្រម្គប់ដុំណ្តុំរបចាុំឆ្នុំ ដូចជាដុំណ្តុំស្រស្ូវ និ ងចម្គករមឈើ ហូបដផល ឬស្រម្គប់ វាលមមមចុំ ណីស្តវ។
ការរតួតពិនិតយទឹ កជុំ នន់ ការបងហូរទឹក និ ង ឬ របព័នធា
ធ រាសាស្រស្តគឺជាចាុំបាច់។
ដី ដដលមជាគជាុំមោយជាតិមរបខាលុំង ជាការរបមស្ើររតូវោុំមដើ មមកាងកាង។
ដ៊ីន៊ីទស
៊ី ល (ន៊ីតស
ូ ល)
ចុំ ណ្តត់ ថ្ននក់របមភទដីរបស្់នាយកោានកស្ិកមមស្ហរដាអាមមរ ិកៈ

រកុម

kandic

មនអាល់ហីស្
វ ុល

និង

៊ែុ លទី ស្ុល។
ដី នីទីស្ុល (ពី L. nitidus ម្គនន័ យភលឺចាុំង) ជារបមភទដី ដដលទទួ លរងឥទធិពលោ៉ៃ ងខាលុំងពី អាកាស្ធាតុ ជា
របមភទដី មរៅនិងម្គនពណ៌រកហមនិង ជាដី រតូពិកដដលម្គនការបមញ្ចញទឹកបានលែ។ ដី នីទីស្ុល មៅស្រស្ទប់ មលើម្គន
លកខណៈជាដីឥដានិងសារធាតុ មផេងៗបមងកើតបានជាទរមង់ បិតជិត ដដលបុំដបកមៅជាប៉ៃូ លីមហរឌី ក („ជាររប់ ៗ‟) ជាមួ យ
នឹ ងមផទរមោងភលឺ។
ដី នីទីស្ុល

អាចរតូវបានរកម

ើញមៅកនុងករមិតដីមៅតុំ បន់ កូនភនុំ

រតូពិច ឬស្រ ីរាងគលូតោស្់មៅសាវា៉ៃ ន់ណ្ត។

មៅមរកាមមរពដដលម្គនមភលៀងធាលក់តុំបន់

ទរមង់វាភាគមរចើ នបុំ ផុតគឺកុងស្រស្ទប់
ន
បនតរនជា AB(t)C ម្គនពណ៌រកហម ឬរកហមមតានត និងម្គនជមរៅមរៅ

ជាង ១៥០ស្ង់ទីដម៉ៃ រត (រូបភាព៨) ។
លកខណៈ

ជាដផនកមួ យមនដី ដដលម្គនជី ជាតិបុំផុតមៅតុំ បន់ រតូពិកមស្ើម។
ដី ម្គនមស្ថរភាព ដី ដដលងាយបងហូរទឹកបានលែ ម្គនភាពមសាពតលែ ម្គនស្មតថភាពផទុកទឹកមធយម និងម្គន

លកខណៈរគឹ េះលែណ្តស្់។

ម្គនភាពធន់នឹងការហូរមរចាេះ
ស្មតថភាពផ្ទលស្់បូរកាចុ
ត
ងេពស្់ជាងដី តុំបន់ រតូពិចដមទមទៀត

(ហវីរា៉ៃល់ស្ុល

ពី មររេះវាម្គនដីឥដា និងសារធាតុ ស្រ ីរាងគេពស្់។
មប៉ៃ ហាស្់ដីម្គនចមនាលេះ ៥,០ និង៦,៥

ផូ ស្័រវ ម្គនករមិតទប ដូ មចនេះរតូវការមរបើ ជីផូស្័រវ (P)

រូបទី៨៖ ដីរកហមមរៅនីទីស្ុលម្គនទរមង់ ភិវឌឍមធយម បានបងាហញករមិតខាងមឆវងមៅនីការាហាគ។
របភពៈ http://www.isric.org/about-soils/world-soil-distribution/nitisols

លីស្ុីស្ុល

និ ងអារគីស្ុល)

ការរគប់រគង និងការមរបើរបាស្់ៈ
ជាធមមតារតូវបានមរបើ ស្រម្គប់ ការោុំដុេះដុំ ណ្តុំ (រួមម្គន កាកាវ កាមហវ មតស្៊ែូ និ ងម្គនស្់) និ ងស្រម្គប់
ផលិតកមមដុំណ្តុំមស្បៀង។
សននដ្ឋ
ិ ឋ ន
ពិ ភពមោកបានផ្ទលស្់បូរឆ្
ត ង យពី ដផនទី ដីមលើរកោស្ជាមលើកដុំបូងមៅដផនទី នតរកមម

និងធនធានដដលបាន

ផតល់មោយ SoilGrids មូលោានទិននន័យដី ពិភពមោកដដលម្គនបទោានរតឹមរតូវ មហើយដផនទីដីឌីជីថលរបស្់ពិភព
មោក។

ដី ម្គនសារៈស្ុំខាន់ ស្រម្គប់ជីវ ិតមៅមលើដផនដី ទុំង ស្់

មហើយវាចាុំបាច់ ណ្តស្់កុងការដឹ
ន
ងពី ជីជាតិ

និង

ស្មតថភាពដីរបស្់ នក មដើមបីរគប់រគងវាមោយភាពឆ្លតមវ។ វារតូវបានមគស្ងឃឹមថ្ន ឯកសារមោងមគគមទស្ក៍ មនេះអាច
បមរមើ ដល់គមរម្គង ភិវឌឍន៍ កស្ិកមម

និងស្ហគមន៍របស្់ នកមោយការផតល់នូវសាវតាមនរបមភទដីទូមៅបុំ ផុតមៅកនុង

តុំ បន់ អាស្ុីអាមគនយ៍ និងមរតពី មនេះមទៀត។
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