အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွမွတ္တမ္းမ်ား
အမွတ္စဥ္ ၃၀
ေဖေဖၚ၀
ေဖေဖၚ
၀ါရီ ၂၀၁၇

လာႊ မ်ား
အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီလႊ
ပီတာ အယ္စတာနာ၊ ၀မ္း(မ)ဟတ္(ထ)
ထ ေဖါင္ေဒးရွင(္ Warm Heart Foundation)၊ ခ်င္းမိုင္၊ထိုင္းႏိုင္ငံ
[အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ - ပီတာသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ ႔တင
ြ ္အေျချပဳသည့္ တစ္သီးပုဂၢလ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ ေလးပစ္ဇ္မွ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာမဟာသိပၸံဘြဲ႔ကိုရရွိခဲ့ပါသည္။ ပီတာသည္ “ကု
ကုန္းျမင့္ပိုင္းေဒသမ်ား
ေ
စီမံ
ခ်က္” တြင္ယခင္သုေတသန ျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုစီမံခ်က္သည္ ဟိုဟင္ဟိမ္း တကၠသိုလ(္ ဂ်ာမဏီႏိုင္င)ံ ႏွင့္
ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ(္ ထိုင္းႏိုင္င)ံ ႏွင့္အျခားတို႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္သုေတသနစီမံခ်က္ျဖစ္သည္။ peter.elstner
@gmx.net)ကိုဆက္ သြယ္ပါ။
အေရွ႔ေတာင္အာရွ၏ေျမဆီလႊာႏွင္
င့ပ
္ တ္သက္သည့္
ကၽြန္ပ္တို႔သည္အေရွ

ကိုးကားခ်က္လမ္းညႊနတစ္
္တစ္ခုကိုရွာေဖြခ့သ
ဲ ည္မွာ

လာႊ
အခ်ိန္အခိုက္အတံ့ရွိခ့ၿဲ ပီျဖစ္သည္၊ ယခင္ကကၽြန္ပ္တို႔သည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအမ်ားစုမွေပးသည့္ ေျမဆီလႊ
အပုိင္းအစခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားခဲ့ရသည္။ ထိုလမ္းညႊန္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္အေဟာင္းမ်ား
ပါ၀
ီ ်စ္တယ္ေျျမဆီ
ပါ၀င္ပုံရ၍ အတိအက်မဟုတ္ပါ။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ပီတာ အယ္စတာနာ သည္ ကမၻာဒီ
့ဒဂ
မဆီေျမပုံ ႏွင့္
အေရွ႔ေတာင္အာရွ၏
ေျမဆီ
ထားသည္။ေျ
မဆီမ်ားသည္

အဓိကက်ေသာေျမဆီအတန္းအစားခုနစ္မ်ိဳးအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ကိုစူးစမ္းေဖၚျပ
ေဖၚျပ
ရည္ရွည္တည္တံ့သည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအားလုံးႏွင့္၎တို႔၏တိုးတက္မႈအတြက္ေက်ာရိုးျဖစ္၍

ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအမ်ိဳးအစား၊ ျဖစ္ထန
ြ ္းမႈႏွင့္ ထိုေဒသတြင္ေတြ႔ရသည့္ေျမအသုံးျပဳမႈမ်ားကိုသိႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏
Groups-ေဒသရွိ ေျမအမ်ိဳးအစားကိုသိရန္မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ေျမဆီအုပ္စုမ်ားကိုကားခ်က္ (Reference Soil Groups
RSG) (ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ စာမ်က္ႏွာ ၇မွစသည္)စစ္ေဆးၾကည့္ရရန္
ႈရန္မေမ႔ပါႏွင့္။ ဤလမ္းညႊန္
သည္သင္တို႔အား ဒီဂ်စ္တယ္ေျမဆီေျမပုံ ကိုေလ့လာရန္တြန္းအားေပး၍ သင္၏ေဒသရွိေျမဆီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ပိုမို
ေလ့လာၾကမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။]

ေယ်ဘုယ်ၿခဳံငံုသုံးသပ္ခ်က္ - အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီမ်ား
ဤေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ ေျမဆီလႊာျပန္ႏ
႔ ႔မ
ွံ ႈႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား(Mainland
Mainland Southeast Asia
(အမ္အက္စ္အီးေအ-MSEA))၏ အဓိကေျမဆီအမ်ိဳးအစားမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားကိုေဖၚျပ၍ ကေမၻာဒီယား၊ လာအုိ၊
ျမန္မာ၊ ထိုင္ႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ပါ၀င္
င္သည္(ေျမပု၁
ံ )။

ျမန္မာ
လာအို

အညႊန္း
ထိုင္း

ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္

ဗီယက္နမ္

အညႊန္း

ၿမိဳ႔ေတာ္

ကေမၻာဒီးယား

ျမစ္
ေရကန္
Elevation (m)= ပင္လယ္ေရျမက္ႏွာျပင္အထက္အျမင့္
(ေျမပုံအညြန္းေအာက္တင
ြ ္ၾကည့္ပါ)။

ပုံ ၁။အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏
အပူပိုင္းေဒသေျမပုံ (FAO ၂၀၀၇).

ပထ၀
ပထ၀ီအေနအထား
အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ားကို ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္တန္းမ်ား၊ ေတာင္ပိုင္းတြင္က်ယ္ျပန္သ
႔ ည့္ေျမျပန္႔မ်ား
ႏွင့္ကုန္းျပင္ျမင့္မ်ားႏွင့္ေတာင္မ်ားမွေျမျပန္႔မ်ားမွတဆင့္

ပင္လယ္သို႔စီးဆင္းသည့္ျမစ္ႀကီးမ်ား၏စနစ္မ်ားအေပၚ

မူ

တည္၍ခြဲျခားေဖၚျပထားသည္။
တရုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တေလ်ာက္ေျမာက္မွေတာင္သို႔ဆန္႔ေနသည့္ေတာင္တန္းမ်ားသည္ အျမင့္မီတာ၅၈၀၀ အထိ ျမင့္
သည္။ ဤေတာင္မ်ားသည္ က်ယ္သည့္ျမစ္မ်ား-အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံမ်ားကိုျဖတ္၍စီးဆင္းသည့္မေ
ဲ ခါင္ျမစ္ ႏွင့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတင
ြ ္ ဧရာ၀တီျမစ္တို႔၏အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ႏွစ္စင္းစလုံးသည္ပင္လယ္ ထဲ သို႔မစီး၀င္မီွ က်ယ္္ျပန္႔သည့္
ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚတြင္ျဖန္႔လ်က္စီးဆင္းသည္။ အျခားအေရးႀကီးသည့္ျမစ္မ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ခ်ာအို ဖရာရာျမစ္၊ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံရွိ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ရွိရက္ဒ္ ျမစ္(ျမစ္န)ီ စသည္ တို႔ျဖစ္သည္။ ဤျမစ္မ်ားတ
ေလ်ာက္တင
ြ ္ရွိသည့္ ေျမၾသဇာေကာင္းေသာေျမနိမ့္လင
ြ ္ျပင္မ်ားသည္ စပါး-အစို စိုက္ပ်ိဳးေရး အတြက္အလြန္ပင္သင့္
ေလ်ာ္ပါသည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းသည္ တုံုလီ စပ္(Great Lake) ေရလွ်ံေသာ အခ်ိန္တင
ြ ္စုပုံသည့္
အနယ္မ်ားမွျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေရကန္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ (လက္ကာ စထရင္းlacustrine) လြင္ျပင္မ်ားသည္
အဓိကက်သည္။

ရာသီဥတု
အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား (အမ္အက္စ္အီးေအ)တြင္ ရာသီဥတုကိုသာမန္အားျဖင့္ မုန္သုန္ရာသီျဖင့္ဆုံး
ျဖတ္သည္။ ေအး၍ေျခာက္သည့္ရာသီမွာ ေအာက္တိုဘာလမွ ေဖေဖၚ၀ါရီလျဖစ္၍ အေရွ႔ေျမာက္မုတ္သုန္အား ျဖင့္
ဆုံးျဖတ္သည္။ ပူ၍စိုစတ
ြ ္သည့္ရာသီဥတုမွ ေမလမွ စက္တင္ဘာလျဖစ္၍ အေနာက္ေတာင္မုတ္သုန္အား ျဖင့္
ဆုံးျဖတ္သည္။ မတ္လႏွင့္ဧျပီီလသည္အလြန္ပူ၍ေျခာက္ေသြ႔ၿပီးအတြင္းပိုင္း-မုတ္သုန္ရာသီဥ တုျဖစ္ သည္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ

တြင္ တနသၤာရီေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ တြင္ အန္နမ္ ေတာင္စဥ္တန္မ်ားအားျဖင့္ မိုးေရခ်ိန္မ်ားကို

လႊမ္းမိုးျဖစ္ေပၚေစသည္(FAO ၁၉၇၉)။ ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းအင္ဒို ခ်ိဳင္းနားတို႔သည္
မိုးရိပ္က်သည့္ေဒသတြင္က်ေရာက္၍ ပို၍ေျခာက္ေသြ႔ သည့္ရာသီဥတုရွိသည္။
အမ္အက္စ္အီးေအ၏ေတာင္ပိုင္း(ေတာင္လတၱီက်ဴ ၁၇°N) တြင္ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္မ်ားသည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္
မနယ္ေျမမ်ား တႏွစ္ပတ္လုံး ဆင္တူနီးပါးျဖစ္သည္(၂၇°C)။ ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိကုန္းတြင္းပိင
ု ္းေဒသမ်ားသည္ လတၱီ
က်ဴတိုးလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏွစ္စဥ္အပူခ်ိန္ ၂၀မွ၃၀°C အတြင္းရွိသည္။ ဤေဒသမ်ားတြင္ ကုန္းေျမထုအ ေျခအေန
ေၾကာင့္ ေနစဥ္အပူခ်ိန္သည္မ်ား စြာကြာျခားသည္။ လတၱီက်ဴတိုးလာျခင္းသည္ ျမင့္မားသည့္အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔
ကိုေလ်ာ့ေစသည္။ ေျမာက္ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ျမန္မာဟိမ၀ႏၱာေတာင္တန္း တို႔သည္ ေဆာင္းတြင္းပိုင္း တြင္ အပူပိုင္း
ေဒသေလ်ာ့နရ
ဲ ာသီရွိ၍ အသင့္အတင္ေအးေသာအပူခ်ိန္ ၁၅°C ရွိသည္(FAO ၁၉၇၉)။
အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ရရွိႏိုင္သည္အခ်က္
့အခ်က္အလက္
FAO (၂၀၀၇)မွ ကမၻာ့ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျမဆီေျမပုံသည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုံးအတြက္ ျပည့္စုံေသာေျမဆီလႊာဆိုင္ရာ အ
ခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးသည္။ ပထမဆုံးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိF
ု AO မွ ၁၉၇၉တြင္ထုတ္ေ၀သည္။ ေျမဆီ လႊာ
အမ်ိဳးအစားမ်ား၏ တည္ေနရာ၊ ေဒသႏွင့္ ျပန္႔ႏွံ႔ပုံမ်ားသည္ အလြန္ဆင္တူၾကသည္။ အခ်က္အလက္တည္ေဆာက္
ပုံႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္းသာျဖစ္သည္။ FAO သည္ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ေျမအမ်ိဳး
အစားခြဲျခားမႈက“ို ေျမဆီလႊာအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ကမၻာ့မွီျငမ္းခ်က္အေျခခံ(ဒဗလ်ဴအာရ္ဘ)ီ (“World Reference
Base for Soil Resources (WRB” (FAO ၂၀၁၄)) တြင္ အသုံးျပဳ၍ ၂၀၁၅တြင္အမ်ားစုကိုျပဳျပင္မြမ္းမံ ခဲသ
့ ည္။
ဒဗလ်ဴ အာရ္ ဘီသည္ ကိုးကားသည့္ေျမဆီလႊာ အုပ္စုမ်ား(Reference Soil Groups- RSGs) ၃၂စုကို ေဖၚျပ၍
ယင္းတို႔သည္အဓိကေျမဆီအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည္။
အာရ္အက္စ္ဂ်ီ၏သြင္ျပင္လကၡဏာအေသးစိတ္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈတို႔ကအာရ္အက္စ္ဂ်ီ ၏လကၡဏာကို
ေဖၚျပခ်က္အေသးစိတ္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈႏွင့္အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကိ“ု ကမၻာ့အဓိကေျမဆီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေဟာ ေျပာ
ပို႔ခ်ခ်က္မွတ္စုမ်ား”(FAO၂၀၀၁)တြင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ “ေျမဆီလႊာအရင္းအျမစ္မ်ား

အတြက္ ကမၻာ့ မွီျငမ္း

ခ်က္အေျခခံ (“World Reference Base for Soil Resources” (FAO 2014)) တြင္ေတြ႔ႏိုင္ပါ သည္။
ၾကည့္ျမင္ႏိုင္၍ ရရွိႏိုင္ေသာ ေျမဆီိႏွင့္ေျမဆီ၏လကၡဏာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အလြန္အသုံး၀င္သည့္ရင္းျမစ္တခု
မွာ စ၀ိုင္းဂရစ္ (SoilGrids(https://www.soilgrids.org) ၀က္ဘဆိုက္ျဖစ္၍ အိုင္အက္စ္အာရာအိုင္စ-ီ ကမၻာ့ေျမဆီ
အခ်က္အလက္မ်ား(ISRIC-World Soil Information) (ISRIC ၂၀၁၆)၏စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမွ ကမၻာ
တ၀ွမ္းရွိစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားစြာတို႔မွ

တိုင္းျပည္မ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ားကိုစုစည္းၿပီး

အသက္၀င္

သည့္ေျမပုံျဖင့္ေဖၚျပထားသည္။

ေျမပုံမ်ားသည္ေျမဆီအမ်ိဳးအစားကြာျခားမႈမ်ားကိုေဖၚျပ၍စက္မ်ားမွသင္ယူ

ရရွိ

သည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာကိန္းဂဏာန္းစရင္းဇယားပုံစံမ်ား အေပၚတြင္မူတည္သည္။ ေအာက္
တြင္ေဖၚျပထားသည့္ေျမပုံမွ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စ၀ိုင္းဂရစ္မွရရွိသည္။
ေရွ႔ေနာက္ညီညြတ္မႈရွိသည့္

ကမၻာ့ေျမဆီလႊာဆိုင္ရာ

အခ်က္အလက္မ်ား(အိပ္ခ်္

ဒဗလ်ဴအက္စ္

ဒီ)

(The

Harmonized World Soil Database (HWSD) (FAO et al. ၂၀၁၂) သည္ ေျမဆီႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္
အလက္မ်ားအတြက္အျခား ေသာအေၾကာင္း အရာရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အိပ္ခ်္ ဒဗလ်ဴ အက္စ္ ဒီ သည္ FAO
ႏွင့္အျခားေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွရရွိလာသည့္အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္အလက္
မ်ားတြင္

ေျမဆီေျမပုံယူနစ္

၁၅၀၀၀ထက္မနည္းတို႔မွ

ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ေျမဆီတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

ထူးျခား

သည့္လကၡဏာမ်ားပါ၀င္သည္၊(ဥပမာ ေအာ္ဂဲနစ္ကာဘြန္၊ pH၊ ေရသိုေလွာင္မႈပမာဏ၊ ေျမအနက္၊ အိုင္ယန
ြ သ
္ ို႔
လဲလွယ္မႈပမာဏ)။ FAO ၀က္(ဘ) ဆိုက္ မွအိပ္ခ်္ ဒဗလ်ဴ အက္စ္ ဒီ ကိုေဒါင္းလုတ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်က္
အလက္မ်ားကိုလည္းတပါတည္းၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။
အမ္အက္စ္အီးေအ အတြက္အျခားေသာ ေျမဆီမ်ိဳးတူခြဲျခားမႈမ်ားမွလည္း ေျမဆီအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ေျမပုံမ်ားကို
ရရွိႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တင
ြ ္ သူတို႔၏ေျမဆီကိုဆန္းစစ္ေလ့လာရန္အတြက္ ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီ မ်ိဳးတူချဲြ ခား
ျခင္း (USDA Soil Taxonomy) ကို အသုံးျပဳခဲ႔သည္၊ အခ်ိဳ႔မွာအသုံးျပဳဆဲျဖစ္သည္။ ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီလႊာ
မ်ိဳးတူခြဲျခားျခင္းတြင္

ပါရာမီတာမ်ားစြာမွေျမဆီမ်ားကို

အမ်ိဳးအစားခြဲျခား၍(အမ်ားအားျဖင့္မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမ

မ်ားမွ)အဆင့္ေျမာက္မ်ားစြာခြသ
ဲ ည္။ အစီအစဥ္လိုက္၊ အစီအစဥ္လိုက္မွထပ္၍ခြဲျခား၊ အုပ္စုႀကီး၊ အုပ္စုႀကီးမွထပ္
မံခသ
ြဲ ည့္ အုပ္စု၊ မိသားစု ႏွင့္ အစဥ္လိုက္ခသ
ဲြ ည္။ယူအက္စ္ဒီေအႏွင့္ဒဗလ်ဴအာရ္ဘီတို႔ကိုအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ
ႏႈင
ိ ္းယွဥ္ႏိုင္၍ေျမဆီေျမပုံမ်ားႏွင့္ ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီ မ်ိဳးတူခြဲျခားျခင္းကိုအသုံးျပဳသည့္အခ်က္အလက္မ်ား(ႏွင့္
သာမန္ထက္နသ
ဲ ည့္အျခား၊ တခါတရံေျမဆီမ်ိဳးတူခြဲျခားျခင္းသရုပ္ေဖၚမွ်သာ)တို႔ကိုႏို္င္ငံေတာ္အဆင့္တင
ြ ္ရႏိုင္သည္။
အမ္အက္စ္အီးေအ အခ်ိဳ႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မို၍ျမင့္မားသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္/ျပတ္သားမႈရွိ၍ ပို၍အေသး
စိတ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိႈင္း ယွဥ္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိသည္။အ ဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္မတူညီေသာမ်ိဳးတူခဲြျခားမႈမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ မျပဳျပင္ရေသးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုရရွိရန္ ခက္ခေ
ဲ သာ
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ားတြ
ျမမ်ားတြင္ အဓိကက်သည့္ေျမဆီလာႊ မ်ားျပန္႔ႏွံျခင္း
ေအာက္ပါေဖၚျပထားသည့္အဓိကက်သည့္ေျမဆီလႊာမ်ားပု(ံ ပုံ ၂) ႏွင့္ ဧရိယာမ်ားကိုတြက္ခ်က္ျခင္း(ဇယား ၁)
တို႔သည္ FAO (၂၀၀၇)မွ ကမၻာ့ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျမဆီလႊာေျမပုံ၏အေပၚတြင္အေျချပဳထားပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေျမ ဆီ
ေျမပုံသည္ ကမၻာ့မွီျငမ္းခ်က္အေျချပဳ FAO (၂၀၀၄)ကို အုပ္စုခရ
ြဲ န္ႏွင့္ ဧရိယာမ်ားကိုေျမဆီယူနစ္အလိုက္ ခြျဲ ခား
ရန္အသုံးျပဳထားသည္။ ေျမဆီယူနစ္တစ္ခုစီတို႔သည္ အဓိကက်သည့္ေျမဆီလႊာ တစ္ခ(ု ဧရိယာအမ်ားဆုံး ကိုဖုံး
ထားသည္)သ္ို႔မဟုတ္ ဆက္ႏယ
ြ ္ေနေသာအမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထက္မက ပါ၀င္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ရွိသည့္
ေျမဆီယူနစ္တစ္မ်ိဳးတြင္ အာခရိစိုးလ္(အဓိကက်ေသာေျမဆီ) ၈၀%၊ ကမ္ဘိစိုးလ္ ၁၀%၊ ႏွင့္ လိသိုစိုးလ္ ၁၀%
(ဆက္ႏြယ္ ေနေသာေျမဆီလႊာ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး)။ ပုံ ၂တြင္ဧရိယာတစ္ခုစီ၏အဓိကက်သည့္ေျမဆီကိုသာ ေဖၚ ျပသည္။

အမ္အက္စအ
္ ီးေအတြင္ရွိသည့္အဓိကေျမဆီမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားကိုေဆာင္းပါး၏အဆုံးပိုင္း စာ မ်က္ႏွာ ၇မွစ၍ ေဖၚ
ျပထားသည္။
ပုံ ၁ သည္ ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံႏွင့္ အမ္အက္စ္အီးေအ တခုလုံးတြင္ရွိသည့္ ေျမဆီလႊာအုပ္စုမ်ားမွီျငမ္းခ်က္တစ္ခုစီ၏ ေနရာ
ေဒသႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေဖၚျပသည္။ အမ္အက္စ္အီးေအတြင္ ကြဲျပားသည့္ အာရ္အက္စ္ဂ်ီ ၁၈ ခုရွိသည္။ သို႔ေသာ္
ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အာရ္အက္စ္ဂ်ီ မ်ားမရွိပါ။ အာရ္အက္စ္ဂ်ီ တစ္ခုစီအတြက္ေနရာကိုတြက္ခ်က္ရာတြင္ ဤ အာရ္
အက္စ္ဂ်ီ ၏အခ်ိဳးတက်ျဖစ္ေနသည့္ေနရာေဒသမ်ားပါ၀င္၍ ေျမဆီယူနစ္အားလုံးတြင္ အဓိကျဖစ္ျခင္းႏွင့္ဆက္ႏယ
ြ ္
မႈျဖစ္ျခင္း အျဖစ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးပါ၀င္သည္။
ဇယား ၁ တြင္ေတြ႔ရသည့္ရလဒ္ တြင္ ေျမဆီလႊာ ၉၇၀ ၂၄၇ km² (သို႔မဟုတ္ အမ္အက္စ္အီးေအ ၅၀.၄%) သည္
အာခရိစိုးလ္ မ်ားျဖစ္သည္။အာခရိစိုးလ္ အမ်ားစုကို အမ္အက္စအ
္ ီးေအ ၏အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုတင
ြ ္ေတြ႔ရသည္။
အထူးသျဖင့္ လာအိုႏိုင္ငံတင
ြ ္ေတြ႔ရ၍ အာခရိစိုးလ္ ၇၀%အထက္ရွိသည္။ ဤေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားသည္ ျမစ္ခ်ိဳင့္
၀ွမ္း၊ အနိမ့္ပိုင္းလြင္ျပင္ႏွင့္ က်ယ္္၀န္းေသာျမစ္မ်ားတေလ်ာက္တင
ြ ္သာနည္းပါးသည္။
ဂေလစိ
ဂေလစိုးလ္(Gleysols) မ်ားသည္ အမ္ အက္စ္ အီး ေအ ေဒသတြင္ ၁၉၀ ၂၆၁ km² သို႔မဟုတ္ ၉.၉% ဖုံးလႊမ္း ေန
သည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတင
ြ ္ တုံလီစပ္ (Great Lake)ေဒသေရလႊမ္းေသာေနရာမ်ားတြင္စိုးမိုး လ်က္ရွိသည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတင
ြ ္ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ရွိေသာ က်ယ္ျပန္သ
႔ ည့္ခ်ိဳင္၀
့ ွမ္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ႏွင့္ ကမ္းေျခတ
ေလ်ာက္တင
ြ ္လည္း သာမန္အားျဖင့္ေတြ႔ႏိုင္သည္။
ကမ္ဘီစိုးလ္ (Cambisols) မ်ားသည္ (၁၈၅၀၈၆ km² သို႔မဟုတ္ ၉.၆%ဖံုးလႊမ္းသည္) ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း
တြင္ သာႀကီးစိုးသည္။ အမ္ အက္စ္ အီး ေအ ေဒသ၏အျခားေသာအပိုင္းမ်ားတြင္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ေျမဆီလႊာ
အျဖစ္ျပန္႔ႏွံ႔ ေန၍ ၁၀ - ၂၀%ရွိသည္။ အနည္းငယ္ေသာေဒသမ်ားတြင္သာ လိသိုစိုးလ္ Lithosols စိုးမိုးေနသည္။
အမ္ အက္စ္ အီး ေအ ေဒသ၏ ၁၃၈ ၂၀၈ km² သို႔မဟုတ္ ၇.၂ % ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ဆက္ႏယ
ြ ္မႈရွိ
သည့္ေျမဆီလႊာယူနစ္မ်ားစြာတို႔မွအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္၍ ၁၀-၂၀% ပါ၀င္သည္။
လိသိုစိုးလ္မ်ား (Lithosols) သည္ေနရာအနည္းငယ္ကိုသာလႊမ္းမိုး၍ အမ္ အက္စ္ အီး ေအ ၏ ၁၃၈၂၀၈ km²
သို႔မဟုတ္ ၇.၂% ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ေျမဆီလႊာယူနစ္မ်ားစြာတို႔၏ဆက္ႏြယ္သည့္ေျမဆီ လႊာမ်ိဳးျဖစ္၍
၁၀% ပါ၀င္သည္။

အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္လႊမ္းမိုးေနသည့္ေျမဆီလႊာမ်ား

Legend = အညႊန္း
ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္
ထင္ရွားသည့္ေျမဆီလႊာမ်ား

အာခရိစိုးလ္
ဂေလစိုးလ္
ကမ္ဘီစိုးလ္
လီသိုစိုးလ္
လူဗီစိုးလ္
ဖလူဗီစိုးလ္
နိတီစိုးလ္
ဖာရာစိုးလ္
ဗာတီစိုးလ္
ဆာလန္ခ်ာတ္
ဟစ္တီစိုးလ္
ရီကာစိုးလ္
ေရ
ဂေလစီယာ

ပုံ ၂ - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကမၻာ့ ေျမဆီလႊာေျမပုံမွ အမ္အက္စ္အီးေအ
တြင္လႊမ္းမိုးေနသည့္ေျမဆီလႊာမ်ား။(FAO၂၀၀၇).

လူဗစ္စိုးလ္ သည္ အမ္အက္စ္အီးေအ၏ ၁၀၁၇၇၂ km²သို႔မဟုတ္ ၅.၃% ဖုံးလႊမ္းထားသည္။ ၎တို႔သည္ ထိုင္း
ႏိုင္ငံ အေရွ႔ေျမာက္ႏွင့္ကေမၻာဒီးယားတြင္ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားႏွင့္ ကုန္းျပင္ျမင့္မ်ားတြင္အဓိကေတြ႔ရသည္။
ဖလူဗစ္စိုးလ္သည္ အမ္အက္စ္အီးေအ၏ ၉၀၄၄၇ km²သို႔မဟုတ္ ၄.၇% ဖုံးလႊမ္းထားသည္။ ၎တို႔ကို ႀကီးမားေသာ
ျမစ္မ်ားတေလွ်ာက္ႏွင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ(ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္မေ
ဲ ခါင္ျမစ္) တြင္ေတြ႔ရ၍ အမ်ားအားျဖင့္ ဂေလစိုးလ္
တေလွ်ာက္တင
ြ ္ေတြ႔ရသည္။
နစ္တီစိုးလ္သည္အမ္အက္စ္အီးေအ၏ ၈၇၃၂၁ km²သို႔မဟုတ္ ၄.၅% ဖုံးလႊမ္းထားသည္။ ၎တို႔ကို ျမန္မာ၊ လာအို
ႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ေတြ႔ရ၍ အာခရိစိုးလ္ တို႔ႏွစ္တေနရာတည္းတြင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။
ေျမပုံ ၂ သည္ အမ္အက္စ္အီးေအတြင္ အဓိက အာရ္အက္စ္ဂ်ီ ၇မ်ိဳးတို႔တည္ရွိသည့္ေနရာႏွင့္ပါ၀င္မႈမ်ားကို ေဖၚျပ
ထား သည္။အဓိကက်သည့္ အျခားေသာအာရ္အက္စ္ဂ်ီတစ္မ်ိဳးစီသည္ ၅၀၀၀၀ km²ထက္နည္းသည့္ ေနရာမ်ားကို
ဖုံးလႊမ္းထားသည္။

ဇယား၁
ဇယား၁ - အမ္အက္စ္အီးေအ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ေျမဆီလႊာအုပ္စုမ်ားဧရိယာရည္ညႊန္းခ်က္
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တာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ားတြင္ရွိေသာ ရည္ညႊန္းေဖၚျပထားသည္အဓိ
မ်ား။
မ်ား။
ေျမဆီ၏က်န္းမ်ားေရးႏွင့္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံပင္ထုတ္လုပ္မႈကိုအားေပးသည့္ ေျမဆီလႊာ၏အဂၤါလကၡဏာအေသးစိတ္
မ်ားသည္ အဓိကေျမဆီအမ်ိဳးအစားကိုေဖၚျပ၍ ႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ားကိုေဖၚျပသည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ သည္ ေပးထားသည့္ေဒသတစ္ခု၏စိုက္ပ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ သက္ရသ
ွိ တၱ၀ါမ်ားႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႔၏
ဆက္စပ္မ(ႈ ေဂဟေဗဒ) အက်ိဳးျဖစ္ေစသည္ေ
့္ ျမဆီကိုတိုင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ေျမဆီႏွင့္ပတ္သက္၍
ရႈေထာင့္မ်ားစြာမွၾကည့္ရႈသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေဖၚျပထားသည္၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ(ဥပမာ - ေခ်ာေမြ႔ၾကမ္းတမ္း
မႈအ ေနအထား၊ တည္ေဆာက္ပ)ုံ ဇီ၀ေဗဒဆိိုင္ရာ (တိရစၦာန္)၊ ႏွင့္ဓါတုပစၥည္းဆိုင္ရာ(ဥပမာ - အဟာရ ရရွိႏိုင္မႈ၊
စီအီးစီ၊ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္း)တို႔ျဖစ္သည္။ (ခ်က္စ၀
္ ပ္ ၂၀၀၈)။

ေျမဆီလာႊ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ကို ပုံသ႑ာန္၊ ေျမဆီလႊာစုေပါင္းမႈႏွင့္ စီစဥ္ထားမႈအရြယ္အစားအေပၚတြင္ မူတည္
၍ ဆုံးျဖတ္သည္။ တည္ၿငိမ္မႈရသ
ွိ ည့္ေျမဆီလႊာတည္ေဆာက္မႈသည္ တိုက္စားျခင္းကိုနည္းေစသည္။ ထိုးေဖါက္ျခင္း
ႏွင့္ ေရသိုေလွာင္ျခင္းကိုတိုးတက္ေစသည္ျပီးအျမစ္မ်ားလြယ္ကူစြာထိုးေဖါက္မႈမွကာကြယ္ သည္ (ေဖါ့သ္ ၁၉၉၀)။
ေရထိန္
နး္ သိမ္
မး္ ႏိုင္သည့္ပမာဏ သည္ "ေျမဆီလႊာမွ ေရကိုထိမ္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ထိမ္းႏိုင္ျခင္းစြမ္းရည္ျဖစ္
သည္"။ ၎သည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာအေပၚတြင္မူတည္သည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားအထဲတင
ြ "္ ေခ်ာေမြ႔ၾကမ္း
တမ္းမႈအေန အထား၊ ေအာ္ဂန
ဲ စ္ပစၥည္း၊ စိမ၀
့္ င္ႏိုင္မႈ၊ ႏွင့္ စိမ့္ေပါက္မ်ား၏အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈမ်ား" (ခ်က္စ၀
္ ပ္
၂၀၀၈)။
ေရႏုတ္ျခင္း/ေရစီးဆင္းျခင္းဆိုသည္မွာ

ေရမ်ားမည္မွ်ေကာင္းစြာစိမ၀
့္ င္

ထိုးေဖါက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ေျမဆီလႊာမွတဆင့္

ေအာက္ဘက္သို႔ေရြ႔လ်ားျခင္း(သန္႔စင္ျခင္း/ခြျဲ ခားျခင္း/စစ္ျခင္း) ျဖစ္သည္။ ၎ကို နိမ့္ေသာေျမဆီလႊာနယ္ပယ္မ်ား
၏ေခ်ာေမြ႔ၾကမ္းတမ္းမႈအေနအထားႏွင့္ တည္ေဆာက္မ၊ႈ အနိမ့္ပိုင္းနယ္ပယ္၏သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားအေပၚတြင္ ဆုံး
ျဖတ္သည္။ ပင္လယ္ေရေအာက္ေရျပင္ စသည္တို႔ေပၚတြင္လည္းမူတည္သည္။
တိရစၦာန္မ်ိ
မ်ိဳးစုံေျမဆီ
လာႊ တြင္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္သည္ မိုက္ခရိုေအာ္ဂဲနစ္စင္(မ်က္ေစ့ျဖင့္ျမင္ရန္ခက္ခသ
ဲ ည့္
ျမဆီလႊ
တိရစၦာန္ မွ စ၍ နို႔တိုက္သတၱ၀ါအထိပါ၀င္သည္။ တိရစၦာန္မ်ိဳးစုံေျမဆီလႊာတြင္ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားကိုေဆြးေျမ့
ေစသည့္အေရးႀကီးသည့္ တာ၀န္ရွိသည္။ ေျမဆီလႊာျဖစ္ေပၚတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ေျမဆီတည္ေဆာက္မႈမ်ားကိုလည္း
လႊမ္းမိုးထားသည္။

တိရစၦာန္ေျမဆီလႊာသည္အမ်ားအားျဖင့္အက်ိဳးရွိသည္။

သို႔ေသာ္ အပင္မ်ားကိုအႏၱရာယ္ျဖစ္

ေစသည္။ (ခ်က္စ၀
္ ပ္ ၂၀၀၈)။
ဓါတုပစၥည္းျဖစ္သည္pH
့pH ႏွင္
ငစီ
့စ
္ အ
ီ ီးစီတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ေအာက္တင
ြ ္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
အဓိကက်သည့္အာရ္အက္စ္ဂ်ီမ်ား၏ အဂၤလကၡဏာမ်ားကိုဇယား ၂ တြင္ႏႈိင္းယွဥ္ေဖၚျပထားသည္။
ဇယား ၂တြင္ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဓါတုဆိုင္ရာအဂၤါရပ္မ်ားသည္ ေျမဆီမ်ားကိုချဲြ ခားရာတြင္
အသုံးျပဳသည့္အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အာရ္အက္စ္ဂ်ီ မ်ားမွ ေျမဆီတစ္ခု၏အဂၤါရပ္အခ်က္
အလက္ကို အျခားတစ္ခုႏွင့္မွ်ေ၀ျခင္းမရွိပါ။ ေကာင္းစြာခြဲျခားသိျမင္ခဲ့သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်
မတူညီေသာေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အမ်ိဳးအစား၊ ရာသီဥတုႏွင့္ ပထ၀ီဆိုင္ရာအေနအထားမ်ားတြင္တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာ
သည္။ သို႔ေသာ္ တိက်သည့္ ဆင္တူမႈရွိသည့္ ႏွစ္ မက္တာ-အတန္းအစားမ်ိဳးမွာမူ ကြဲျပားႏိုင္သည္။
(၁) ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္သည့္ေျမဆီလႊာမ်ား - အာခရိစိုးလ္၊ နိတီစိုးလ္ ႏွင့္လိသိုစိုးလ္တို႔သည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္ပုံရသည္။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္သူတို႔၏ pH, စီအီးစီ သို႔မဟုတ္ တိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္(လိသိုစိုးလ္)။ အာခရိစိုးလ္ သည္
အမ္အက္စ္အီးေအ ေဒသအမ်ားစုကိုဖုံးလႊမ္းထားသျဖင့္ အမ္အက္စ္အီးေအေဒသအစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာတိသ
ု႔ ည္ဖံ႔ၿြ ဖိဳး
မႈနည္းသည္။
(၂)ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာေျမဆီလႊာမ်ား

တြင္ဓါတုပစၥည္းႏွင့္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ားေကာင္းမြန္သည္။

ႏိႈင္းစာမႈျပဳပါက

ဂ်ီေလစိုးလ္၊ ကမ္ဘီစိုးလ္၊ လူဗစ္စိုးလ္၊ ဖလူဗစ္စိုးလ္အားလုံးတို႔သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႔ေသာ အာရ္အက္စ္

ဂ်ီမ်ားတို႔သည္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္အသုံးျပဳရာတြင္အကန္႔အသတ္ရွိသည္၊ ဥပမာ
- ဂ်ီေလစိုးလ္ႏွင့္ ဖလူဗစ္စိုးလ္တင
ြ ္ေရစီးဆင္းမႈညံ့သည္။
ဇယား ၂။ အဓိကအာရ္အက္စ္ ဂ်ီမ်ား၏သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကိုႏႈိင္းယွဥ္ေဖၚျပျခင္းေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေျမဆီလႊာ၏ မူလက်န္းမာေရး ႏွင့္စြမ္းရည္ကိုေဖၚျပျခင္း
သက္ရွိသတၱ

အာရ္
အက္စ္ဂ်ီ

အာခရိစိုးလ္
ဂ်ီေလစိုးလ္
ကမ္ဘီစိုးလ္
လိသိုစိုးလ္

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
နိမ့္

pH

စီအီးစီ

အက္စစ္

ေကာင္း
ေကာင္း

ေျမဆီလႊာ
တည္ေဆာက္ပုံ

နိမ့္

အားနည္းအက္စစ္ မွ
ၾကားေန

တည္ၿငိမ္မႈနိမ့္

ၾကားေန

နိမ့္

ေႏွး

နိမ့္

NA

NA

ေရျဖင့္အေျခခံျပည္၀
့

နိမ့္

အလယ္အလတ္

တည္ၿငိမ္

ေကာင္း

ေကာင္းစြာစီးဆင္း

ျမင့္

အလယ္အလတ္

တည္ၿငိမ္

နိမ့္

ေကာင္းစြာစီးဆင္း

နိမ့္

အလယ္အလတ္

တည္ၿငိမ္

ေကာင္း

ေကာင္းစြာစီးဆင္း

NA

အားနည္းအက္စစ္ မွ

နိမ့္

၀ါလုပ္
ေဆာင္မႈ

ျမင့္

အားနည္းအက္စစ္ မွ
ၾကားေန

စီးဆင္းမႈ

ေရထိန္းမႈ

အားနည္းအက္စစ္ မွ

လူဗီစိုးလ္

ေကာင္း

ဖလူဗီစိုးလ္

ေကာင္း

ၾကားေန

အလယ္အလတ္

တည္ၿငိမ္

NA

ေျမေအာက္ေရဆိတ္သဥ
ု ္းေစ

NA

နိတိစိုးလ္

နိမ့္

အက္စစ္

နိမ့္

တည္ၿငိမ္

ေကာင္း

ေကာင္းစြာစီးဆင္း

ျမင့္

ၾကားေန

ဇယား ၃ - အဓိကအာရ္အက္စ္ဂ်ီ၏ေျမဆီလႊာအေပၚပိုင္းတြင္ ပ်မ္းမွ်ဓါတုပစၥည္း
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား
အာရ္
အက္စ္ဂ်ီ

နမူနာ

pH (H2O)

N

စီအီးစီ

ေအာ္ဂဲနစ္ကာဘြန္

အေျခခံျပည္၀
့ မႈ

cmol kg-1

%

%

အာခရိစိုးလ္

၁၄၅၆

၅

၇.၆

၁.၃

၃၇.၆

၁၄၅၆

ဂ်ီေလစိုးလ္

၂၅၄၀

၅.၈

၂၁

၂.၂

၆၉.၉

၂၅၄၀

ကမ္ဘီစိုးလ္

၄၅၉၅

၆.၁

၁၅.၄

၁.၂

၇၁.၄

၄၅၉၅

လိသိုစိုးလ္

၆၄၄၁

၆.၃

၁၄.၄

၁.၅

၇၅.၅

၆၄၄၁

လူဗီစိုးလ္

၃၅၅၀

၆.၅

၁၃

၀.၇

၈၆.၆

၃၅၅၀

ဖလူဗီစိုးလ္

၁၄၅၉

၆.၅

၁၅.၇

၁.၃

၇၈.၇

၁၄၅၉

၄၈၂

၅.၅

၁၄.၈

၁.၇

၅၃

၄၈၂

နိတိစိုးလ္

ေရွ႔ေနာက္ညီညြတ္မႈရွိသည့္ ကမၻာ့ေျမဆီ အခ်က္အလက္မ်ား(အိပ္ခ်္ ဒဗလ်ဴ အက္စ္ ဒီ)(Harmonized World Soil
Database)ႏွင့္ ဇယား ၃(FAO et al. ၂၀၁၂) မွ တြက္ခ်က္မႈအရ ဓါတုပစၥည္းလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ pH၊ စီအီး စီ
(အိုင္ယြန္သို႔လဲလွယ္ႏိုင္မႈပမာဏ (Cation Exchange Capacity (CEC)၊ ေအာ္ဂဲနစ္ကာဘြန္၊ ႏွင့္ အေျခခံျပည္၀
့ မႈ
(တစ္ခုစီကိုေအာက္တင
ြ ္ ေဖၚျပထားသည္) တို႔ကိုၾကည့္သည့္အခါ ဤ ႏွစ္ မက္တာ-အတန္းစားမ်ားကိုလည္းေတြ႔ရွိ
ရသည္။ ဤအရာမ်ား၏ အဂၤါလကၡဏာမ်ားအနက္ ၊ အေရးၾကီးမႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္သင္ေလ်ာ္မႈအတိုင္းအတာ

မ်ားသည္ ေရွ႔ေနာက္ညီညတ
ြ ္မႈရွိသည့္ ကမၻာ့ေျမဆီ အခ်က္အလက္မ်ား(အိပ္ခ်္ ဒဗလ်ဴ အက္စ္ ဒီ) (Harmonized
World Soil Database)(FAO et al. ၂၀၁၂) အေပၚတြင္အဓိကအေျခခံထားပါသည္။
ေျမဆီလႊာ-ေပ်ာ္၀င္ေရတစ္ခုတင
ြ pHတိ
္pH ုင္းတာျခင္းသည္ ေျမဆီလႊာ၏ အက္စစ္ပါ၀င္မႈ သို႔မဟုတ္ အယ္လကာလီ
pH
ဓါတ္(အယ္ကိုင္းဓါတ္) ကိုတိုင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမဆီလႊာ၏ pHသည္
အပင္ႀကီးထြားမႈကိုအလြန္အက်ိဳးျပဳပါ
pH
သည္။ အဓိက pHငါးမ်ိ
ဳးမွာ အပင္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။
pH
•

pH < ၄.၅ေျမဆီလႊာမ်ားတြင္ လြန္ကေ
ဲ သာ အက္စစ္ေျမဆီမ်ားျဖစ္၍ အက္စစ္ ဆာလဖိတ္ ေျမဆီလႊာ
လြာမ်ား(လမုပင္ေပါက္သည့္ ေျမဆီလႊာ) ကဲ့သို႔ေသာေျမျဖစ္သည္။ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္
မႈမရွိပါ။

•

pH ၄.၅– ၅.၅ တို႔သည္ အက္စစ္အလြန္မ်ားေသာေျမဆီလႊာမ်ားျဖစ္၍ အဆိပ္ျဖစ္ေစသည့္ အလူမီနမ္၏
ဒါဏ္ကို ခံစားရသည္။လကၻက္ႏွင့္နာနတ္အပါအ၀င္ အက္စစ္ဒါဏ္ခံႏိုင္သည့္ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံပင္အခ်ိဳ႔ကို
စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

•

pH ၅.၅–၇.၅ တို႔ကို အက္စစ္မွ ၾကားေနေျမအမ်ိဳးအစားဟုသိၾကသည္။ အဟာရ ရရွိရန္အတြက္သင့္ ေလ်ာ္
၍ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအမ်ားစုအတြက္သင့္ေလ်ာ္သည္။

•

pH ၇.၂–၈.၅ သည္ ကာဘိုနိတ-္ ၾကြယ၀
္ ေသာေျမဆီလႊာျဖစ္၍ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံထုတ္လုပ္မႈတင
ြ ္အသုံး၀င္မႈ
အကန္႔အသတ္ရွိသည္။

•

pH > ၈.၅ သည္ အယ္လကာလီေျမဆီလႊာျဖစ္၍ ဆိုဒီယမ္ျမင့္မားေလ့ရွိသည္(ဥပမာ - ဆိုဒီယမ္သည္
အဆိပ္ျဖစ္ေစ သည့္အဆင့္မ်ား) တည္ေဆာက္ပုံမွာလည္းညံ့ဖ်င္းသည္(အကန္႔တိုင္ တည္ေဆာက္ပ)ုံ ။

စီအီးစီမွ ေျမဆီလႊာတစ္ခုတင
ြ ္ရွိသည့္ စုစုေပါင္း အဟာရ-ထိန္းထားမႈပမာဏကိုအေသးစိတ္ေဖၚျပသည္။ စီအီးစီ နိ္မ့္
ပါက ဒဏ္ခံႏိုင္မႈနိမ့္ျခင္းႏွင့္ အဟာရသိုေလွာင္ႏိုင္သည့္အရည္အေသြးနိမ့္ျခင္းကိုေဖၚျပသည္။ ရႊ႔ံေစး၏ ပမာ ဏႏွင့္
အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေအာ္ဂန
ဲ စ္ပစၥည္းပါ၀င္မႈသည္ ေျမဆီလႊာတစ္ခု၏ အဟာရသိုေလွာင္ႏိုင္မႈစုစုေပါင္း ပမာ ဏကို ေဖၚ
ျပ သည္။ သဲဆန္ေသာေျမဆီလႊာမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ စီအီးစီ ၄ cmol kg ထက္နည္းေလ့ရွိသည္။
pH ျဖင့္ေပါင္းစပ္ထားသည္ ေအာ္ဂန
ဲ စ္ ကာဘြမ္သည္ က်န္းမာသည့္ေျမဆီလႊာကို ရွင္းလင္းစြာႏွငအ
့္ ေကာင္းဆုံး
ညႊန္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာ္ဂန
ဲ စ္

ကာဘြန္အတန္အသင့္မွ

ျမင့္သည့္ပမာဏရွိသည့္ေျမဆီလႊာသည္

ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈရွိ၍

ေကာင္းစြာတည္ေဆာက္ထားသည့္ေျမဆီလႊာျဖစ္သည္။ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္း ၀.၆% သည္ ေျမဆီလႊာအတြက္ နိမ့္
သည္ဟုသုံးသပ္ၾကသည္။ ေအာ္ဂန
ဲ စ္ကာဘြန္ အလြန္နိမ့္သည့္ေျမဆီလႊာမ်ား(<၀.၂%) သည္ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္
အက်ိဳးရွိေစရန္ ေအာ္ဂန
ဲ စ္ သို႔မဟုတ္ ေအာ္ဂန
ဲ စ္မဟုတ္သည့္ေျမၾသဇာထည့္ေပးရန္လိုအပ္မည္။
“အေျခခံ
အေျခခံျပည္၀
့ မႈသည္

ေျမဆီလႊာ၏ေယဘုယ် အိုင္ယြန(္ ေကးရွင္း) လဲလွယ္သည့္ပမာဏ ႏွင့္ အိပ္ခ်္ ႏွင့္ ေအ

အယ္လ္ အပါအ၀င္) ၏ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ လဲလွယ္မႈျပဳႏိုင္သည့္ (Na, Ca, Mg, and K) အဟာရမ်ား ၏စုစု
ေပါင္းကိုတိုင္းတာသည္။ တန္းဘိုးမွ pH ႏွင့္အနီးစပ္ဆုံးဆက္ႏြယ္မႈကို ေဖၚျပေလ့ရွိသည္”(FAO et al. ၂၀၁၂)။
အေျခခံျပည္၀
့ မႈရွိသည့္ေျမဆီလႊာတစ္ခု -

•

<၂၀%ကိအ
ု ကန္႔အသတ္ရွိ၍pHအက္စစ္အလြန္မ်ားသည့္အေျခခံျပည္၀
့ မႈမရွိသည့္ေျမဆီလႊာဟုသတ္ မွတ္
ၾကသည္။

•

၂၀မွ ၅၀% သည္ အက္စစ္အေျခအေနမ်ားကိုညႊန္ျပသည္။

•

၅၀–၈၀% သည္ ၾကားေနမွ အယ္လကာလီအနည္းငယ္ရွိသည္၊ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအမ်ားစုအတြက္ အ
ေကာင္းဆုံး အေျခအေနရွိသည္။

•

>၈၀ % သည္ ကယ္လဆီယမ္ကာဘြန္နိတ္၊ စိုဒစ္(အယ္လကာလီသတၱဳအုပ္စ)ု သို႔မဟုတ္ စလိုင္းေျမဆီ
လႊာမ်ိဳးကို ညႊန္ျပသည္။

ဇယား ၃ သည္ အမ္အက္စ္အီးေအ ၏ အဓိက အာရ္အက္စ္ဂ်ီမ်ားအတြက္ ပ်မ္းမွ်ဓါတုအဂၤါလကၡဏာမ်ားကိုေဖၚျပ
သည္။ ေရွ႔ေနာက္ညီညတ
ြ ္မႈရွိသည့္ ကမၻာ့ေျမဆီအခ်က္အလက္မ်ား(အိပ္ခ်္ ဒဗလ်ဴ အက္စ္ ဒီ)မွ ကမၻာတခြင္ရွိ
အခ်က္အလက္္မ်ားကိုအေျချပဳထားပါသည္ (FAO et al. ၂၀၁၂).။
ဇယား ၃ မွကိန္း(ဏာန္းမ်ား၏ညႊန္ျပခ်က္အရ အာခရိစိုးလ္ႏွင့္ နိတိစိုးလ္ မ်ားသည္ အက္စစ္ အလြန္မ်ားသည့္ေျမ
မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာခရိစိုးလ္းမ်ားသည္အမ္အက္စ္အီးေအ တြင္ရွိသည့္ေျမဆီလႊာတ၀က္
ကိုျဖစ္ေပၚလာေစ၍ အက္စစ္ ေျမဆီမ်ိဳးလြန္ကဲစြာႀကီးစိုးသည္။ အာခရိစိုးလ္ႏွင့္ နိတိစိုးလ္မွအပ pH အေပၚတြင္သာ
အေျချပဳထား၍ေျမဆီလႊာမ်ားသည္ အက္စစ္ သို႔မဟုတ္ၾကားေနေျမ ဆီလႊာလြာမ်ိဳးျဖစ္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္သင့္
ေလ်ာ္သည္။
ဇယား ၃ တြင္ အာခရိစိုးလ္အတြက္ပ်မ္းမွ် စီအီးစီ သည္ “ေက်နပ္မႈရွိေသာ” သတ္မွတ္ဆင့္ေအာက္တင
ြ ္ရွိ၍ ၇.၆
cmol kg ေအာက္တင
ြ ္ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အမ္အက္စ္အီးေအ၏ေနရာမ်ားစြာတို႔တင
ြ ္ စီအီးစီ နိမ့္သည္ဟု
ဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာေျမဆီလႊာမ်ားတြင္ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားအတြက္သင့္ေလ်ာ္သည့္ စီအီးစီရွိသည္။
အဟာရမ်ားကိုထိန္းထားသည့္

ပမာဏသည္အမွန္တကယ္ျပည္၀
့ ျခင္း

ရွိမရွိဟူေသာအခ်က္မွာ

အျခားေသာအ

ေၾကာင္း အရာမ်ားစြာအေပၚတြင္မူတည္ပါမည္။ အဟာရ ရရွိႏိုင္ျခင္းႏွင့္ pH တို႔အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အမ္အက္စ္အီးေအ ေဒသတ၀ွမ္းရွိေျမဆီလႊာအားလုံးတို႔သည္ ေအာ္ဂဲနစ္ ကာဘြန္ ၀.၆% အထက္ရွိ
သည္ (လူဗစ္စိုးလ္မ်ားသည္ ဤသတ္မွတ္ဆင့္ထက္အနည္းငယ္သာျမင့္ေသာ္လည္း)။
ဇယား ၃ ရွိအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အေျခခံျပည္၀
့ မႈႏွင့္ pH တို႔အၾကားဆက္ႏြယ္မႈတို႔ကိုရွင္းလင္းစြာေတြ႔ႏိုင္သည္။
အက္စစ္အမ်ားဆုံးေျမဆီလႊာမ်ားျဖစ္သည့္ အာခရိစိုးလ္ ႏွင့္ နိတီစိုးလ္ တြင္အေျခခံျပည္၀
့ မႈအနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္။
အျခားေသာေျမဆီလႊာမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္အေျခခံျပည္၀
့ မႈရွိသည္။
ေျမပုံ ၃၊ ၄ႏွင့္ ၅သည္ စ၀ိုင္းဂရစ္ (SoilGrids (၂၀၁၆)- အိုင္အက္စ္အာရ္အိုင္စ)ီ မွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံ၍
အမ္အက္စ္အီးေအတြင္ pH၊ စီအီးစီ ႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္ ကာဘြန္ကိုေဖၚျပသည္။

အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္ထိပ္ပိုင္းရွိေျမ

အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္ထိပ္ပိုင္းရွိေျမ

ဆီလႊာ၏pH
၏pH

ဆီလႊာ၏အိုင္ယြန္သို႔လဲလွယ္ႏိုင္မပမာဏ
ႈပမာဏ

အညႊန္း

အညႊန္း

အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္ထိပ္ပိုင္းရွိေျမ
ဆီလႊာ၏ေအာ္ဂဲနစ္ ကာဘြန္

အညႊန္း
နိုင္ငံနယ္နမိတ္
CEC =စီအီးစီ

အညႊန္း

Organic Carbon = ေအာ္ဂဲနစ္ ကာဘြန္

အာခရိစိုးလ္သည္ထိုေဒသ၏ ၅၀%ကိုဖုံးလႊမ္းထားသည္ကိုစဥ္းစားပါက လူတစ္ဦးသည္ထိုေနရာအား pH ႏွင့္
စီအီးစီ နိမ့္ေသာေနရာမ်ားၾကယ္ျပန္႔စာြ ရွိမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပုံ ၃ႏွင၄
့္ မွ မတူညီသည့္ ထင္
ျမင္မႈကိုေဖၚျပ၍ အမ်ားအားျဖင့္ပို၍ျမင့္သည့္တန္ဖိုးကိုေဖၚျပသည္။ အက္စစ္အလြန္ျမင့္သည့္ေျမဆီလႊာ မ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံရွိေတာင္တန္းမ်ားတြင္သာပ်ံ႔ႏွံ႔ေနသည္ (ပုံ ၃)။ သတ္မွတ္ဆင့္
၁၀cmol kg ေအာက္ရွိသည့္ စီအီးစီေျမဆီလႊာမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႔ေျမာက္ပိုင္း တြင္သာ ေတြ႔ရ
သည္(ေျမပုံ ၄)။ သို႔ေသာ္ pH ၅.၅ ေအာက္ႏွင့္ စီအီးစီ တန္ဖိုး ၄မွ ၁၀ cmol kg ရွိေသာေဒသအား လုံးသည္ အာခရိ
စိုးလ္ ႀကီးစိုးသည့္ေနရာတြင္ရွိသည္။ ပုံ ၅ သည္ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းနိမ့္ သည့္ အခ်ိဳ႔ေသာေျမဆီလႊာ ေနရာမ်ားကို
ညႊန္ျပသည္၊ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ျဖစ္သည္။
စ၀ိုင္းဂရစ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထိုေဒသမ်ား၏ ႀကီးစိုးေနသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာပစၥည္းမ်ား
ကို ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ထားျခင္းျဖစ္၍ ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုးကိုေဖၚျပသည္၊ တိက်မႈမွာအကန္႔အသတ္ရွိသည္။
ေျမဆီလႊာနယ္ပယ္
ပယ္မ်ား
ေယဘုယ် ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ဓါတုဆိုင္ရာ ေျမဆီလႊာအဂၤါလကၡဏာမ်ားအျပင္ အာရ္အက္စ္ဂ်ီမ်ားကို ေျမဆီလႊာ
ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားသည္ ေျမဆီလႊာတစ္ေလ်ာက္ မ်ဥ္းမတ္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္-အပိုင္းျဖစ္သည္(ပုုံ ၁တြငေ
္ ဖၚျပထား
သည္)။ နယ္ပယ္မ်ားသည္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္မ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ယွဥ္ေနသည့္အလႊာျဖစ္သည္။ နယ္ပယ္တစ္ခုစီတို႔သည္
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ၊ ဓါတုဆိုင္ရာ သို႔မဟုတဇ
္ ၀
ီ ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအေပၚတြင္မူတည္၍

မိတို႔အေပၚ သို႔မဟုတ္

ေအာက္တင
ြ ္ရွိသည့္ အလႊာမ်ားႏွင့္ကျဲြ ပားသည္(ခ်က္စ၀
္ ပ္ ၂၀၀၈)။ မာစတာ နယ္ပယ္မ်ားဟု၍လည္းသိၾကသည့္
အဓိကနယ္ပယ္ ခုနစ္ခု တို႔ကိုချဲြ ခားသိျမင္ႏိုင္သည္။
အိပ္ခ်္ - နယ္ပယ္ သည္ ေအာ္ဂန
ဲ စ္နယ္ပယ္ျဖစ္၍ မ်က္ႏွာျပင္တင
ြ ္ ေရျဖင့္ၾကာရွည္စာြ ျပည္၀
့ သည့္ ေအာ္ဂန
ဲ စ္ပစၥည္း
မ်ားရွိသည့္နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။
အို - နယ္ပယ္ သည္လည္း ေေအာ္ဂန
ဲ စ္နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရျဖင့္အေျခခံျပည္၀
့ မႈမွာ အခ်ိန္တိုအတြင္း
သာျဖစ္၍ ေအာဂဲနစ္ပစၥည္း ၃၅% သို႔မဟုတ္ ထိုထက္မ်ားသည္။
ေအ - နယ္ပယ္သည္ မ်က္ႏွာျပင္တင
ြ ္ တြင္းထြက္ပစၥည္းနယ္ပယ္ျဖစ္ တြင္းထြက္ႏွင့္ ေကာင္းစြာေဆြးေျမ ႔ေနသည့္
ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းအေရာအေႏွာျဖစ္သည္။
အီး-နယ္ပယ္(အယ္လူဗီအာလ္ နယ္ပယ္) သည္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ရွိ တြင္းထြက္ပစၥည္းနယ္ပယ္ျဖစ္၍ သဲႏွင့္
ႏုန္းေျမစုစည္းေနေသာအထပ္ျဖစ္သည္။ ၎မွာ စီလီကိတ္ ရႊံ႔ေစး၊ သံ သို႔မဟုတ္ အလူမီနီယမ္မ်ားသည့္နိမ့္ေသာ
နယ္ပယ္ မ်ားသို႔စီးဆင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဘီ - နယ္ပယ္ သည္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ရွိေဆြးေျမ ႔ေနသည့္ပစၥည္းမ်ားမွျဖစ္ေပၚသည့္ တြင္းထြက္ပစၥည္း
နယ္ပယ္ျဖစ္၍ စီလီကိတ္ရႊံ႔၊ သံ၊ အလူမီနီယမ္ သို႔မဟုတ္ အပင္ပၥည္းမ်ားေဆြ႔ေျမျခင္းမွျဖစ္သည့္ ဟူးမတ္စ္ (အီလဗ
ူ ီ
အာ နယ္ပယ္)မ်ားေဆြးြ ေျမ ႔ျခင္းမားျဖင့္သင
ြ ္ျပင္လကၡဏာကိုေဖၚျပသည္။
စီ - နယ္ပယ္ သည္အစိုင္အခဲမျဖစ္သည္ပစၥည္းျဖစ္၍ ေျမဆီလႊာမွပုံေဖၚခဲ့သည့္အရာျဖစ္သည္။

အာရ္ - နယ္ပယ္ သည္ ဂရင္းနိုက္၊ ေက်ာက္အခင္း၊ အေရာင္ရင့္မီးသင့္ေက်ာက္၊ ထုံးေက်ာက္ သို႔မဟုတ္
သဲေက်ာက္ ကဲ့သို႔ေသာ ေျမလႊာေအာက္ရွိအခံေက်ာက္ျဖစ္သည္။

နယ္ပယ္မ်ား

အို (ေအာ္ဂဲနစ္)
ေအ (ေျမမ်က္ႏွာျပင္)

ဘီ (ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္)

စီ (ထပ္ဆင့္အလႊာ)

ပုံ ၁။ေျမဆီလႊာနယ္ပယ္မ်ား-

ေ၀လ္စန္ဘစ္ဂ္စ[္ CC BYSA
အာရ္ (ေက်ာက္ခင္း)

4.0 (http://creativecommons.org/licenses/bysa/
4.0)], via Wikimedia Commons

အဓိကရည္ညႊန္းထားသည့္ေျမဆီလႊာအုပ္စုမ်ားအတြ
်ားအတြက္ေရးသားေဖၚျပခ်က္
ေအာက္ပါတို႔သည္ အမ္အက္စ္အီးေအ ေဒသ(ေျမပုံ ၂)တြင္ အဓိကရည္ညႊန္းထားသည့္ ေျမဆီလႊာအုပ္စုမ်ား
(အာရ္အက္စ္ဂ်ီမ်ား) ခုနစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားေဖၚျပခ်က္အေသးစိတ္ျဖစ္သည္။ ေျမဆီလႊာ
ေရသားေဖၚျပခ်က္၊ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳမႈမ်ားသည္ “ ကမၻာ႔အဓိကေျမဆီလႊာမ်ား ပို႔ခ်ခ်က္မွတ္စ”ု
(FAO ၂၀၀၁), “ေျမဆီအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ကမၻာ့မွီဲျငမ္းခ်က္အေျခခံ“ေျမဆီအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ကမၻာ့
မွီျငမ္းခ်က္အေျခခံ (FAO ၂၀၁၄)၊ ႏွင့္ “ေျမဆီလႊာသိပၸံ စြယ္စုံက်မ္း” (ခ်က္စ၀
္ ပ္ ၂၀၀၈) တို႔ကုိအေျချပဳထားသည္။
အာခရိစိုးလ္
ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားခြျဲ ခားျခင္း - အယ္လ္ဖစ္စိုးလ္ ႏွင့္ယူလ္တီစိုး၏ေအာက္စစ္ အုပ္စုခ၊ဲြ အက္စ္
အီး-အာရွ - အနီ-အ၀ါ ေပါ့ဇိုးလ္။
အာခရိစိုးလ္ ( အယ္လ္၊ အာခရစ္မွ အလြန္အက္စစ္ျဖစ္ေသာ)တို႔သည္ ျပင္း ထန္စြာေဆြးေျမ႔သည့္ အက္စစ္ေျမဆီ
လႊာမ်ိဳး(အယ္လ္ေအစီ)ျဖစ္၍ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈနိမ့္ေသာရႊံ႔စုေပါင္းေန၍ ဘီ - နယ္ပယ္တင
ြ ္ ျဖစ္ေပၚသည္ (ပုံ ၂)။
သူတို႔တင
ြ ္နိမ့္သည့္အေျခခံျပည္၀
့ မႈရွိသည္။

အာခရိစိုးလ္ သည္ အမ်ားအားျဖင့္ စိုစတ
ြ ္၍ မုတ္သုန္ရာသီဆန္သည့္အပူပိုင္းေဒသနယ္နမိတ္ သို႔မဟုတ္ ေႏြးေသာ
အပူခ်ိန္ရွိသည့္ရာသီဥတုေဒသမ်ားတြင္ တိုက္စားမႈအေဟာင္း သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားပ်က္စီးသည့္ေနရာတြင္ျဖစ္
ေပၚသည္။
အေၾကာင္းအရာ တည္ေဆာက္မႈသည္ မူလအားျဖင့္ ေအအီးဘီ တီစ(ီ AEBtC)ျဖစ္သည္ (ေျမဆီ
(
လႊာနယ္ပယ္မ်ားကို
ရည္ညြန္းသည္)။ အာခရိစိုးလ္ အမ်ားစုတင
ြ ္ အက္စစ္ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းပါသည့္ တိမ္၍ နက္သည့္ေအ - နယ္ပယ္ရွိ
သည္။ အီး - နယ္ပယ္၏အေျခခံမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္အ၀ါေရာင္သန္း၍ ဘီတီ - နယ္ပယ္( ရႊံႊ႔အနယ္ထိုင္သည့္ ဘီ နယ္ပယ္)တြင္ အ၀ါရင့္မွ အနီေရာင္အထိရွိသည္။
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား
•

တည္ေဆာက္ပုံတည္ၿငိမ္မႈနိမ့္သည္။ အားနည္းသည့္အေသးစားတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ထုထည္ႀကီးမားသည့္
တည္ေဆာက္မႈ

•

နိမ့္သည္အ
့ ိုင္ယန
ြ (္ ေကးရွင္း)-လဲ
လဲလွယ္မႈ

ပမာဏ

(cation-exchange
exchange

capacity

(CEC)
(CEC)၊

အေျခခံ

ျပည္၀
့ မႈနိမ့္သည္၊ အာဟာရ ရရွိႏိုင္မႈနိမ့္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈနည္းသည္။
•

မ်က္ႏွာျပင္နယ္ပယ္တင
ြ ္ pH -<၄.၅၊
ဘီ နယ္ပယ္တင
ြ ္ ၄.၅မွ ၅.၅ ျဖစ္သည္။
ပုံ ၂။တရုပ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ကုန္းမ်ားရွိ ဂရက္ႏိုက္မရ
ွ ရွိခ့သ
ဲ ည့္
၀ါရင့္ေရာင္ အာခရိစိုးလ္- ရင္းျမစ္ - http://www.
isric.org/about-soils/world-soil-distribution/acrisols
distribution/acrisols

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အသုံးျပဳမႈ
•

ေအာင္ျမင္သည့္လယ္ယာစို္က္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေပၚရွိေျမဆီလႊာမ်ားႏွင့္ေအာ္ဂန
ဲ စ္
စ
ပစၥည္း မ်ားကို ထိန္
နး္ သိမ္းရန္အတြက္ တိုက္စားမႈမွကာကြယ္ရန္လိုအပ္သည္။ အခ်ိန္တိုအတြင္းလုပ္ငန္း

မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စာြ -အသုံးျပဳ ေျပာင္းေရႊ႔စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ႏွင့္ အခ်ိန္အလြန္ၾကာရွည္စြာျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း
သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈပုံစံျဖစ္သည္။
•

ေျပာင္းေရႊ႔စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတြင္အျခားေသာေျမထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ေရြးခ်ယ္စရာနည္းတစ္ခုမွာ သီးႏွံႏွင့္အပင္
ေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။

•

လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိရန္ျပဳလုပ္ထားသည့္

သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈစနစ္မ်ားတြင္

ၾကာရွည္စြာထိုင္၍လုပ္ရသည့္

လုပ္ငန္းမ်ား၌ ထုံးဓါတ္ျပဳျခင္း၊ ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း ႏွင့္ ဂရုတစိုက္ျပဳလုပ္သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားလိုအပ္သည္။
•

ရာဘာ၊ ဆီအုန္းႏွင့္နာနတ္က့သ
ဲ ို႔ေသာ အက္စစ္ဒါဏ္ခံႏိုင္သည့္အပင္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

ဂေလစိုးလ္
ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားခြျဲ ခားျခင္း - “ေအဂ်ဴယူ-“ အင္တီစိုးလ္၊ အင္စက္တီစိုးလ္ ႏွင့္မိုလ္လီစိုးလ္မ်ား
၏နယ္နမိတ္
ဂေေလစိုးလ္(အာရ္၊ ဂေလး-ဖုံမ်ားျဖင့္ဖံုးေနသည့္အစိုင္အခဲ) မ်ားသည္

စိုစြတ္သည့္ေဒသမွ

ေျမဆီလႊာမ်ားျဖစ္

သည္။ ၎တို႔၏သဘာ၀အေနအထားအရ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာအစဥ္မျပတ္ေရျပည္၀
့ လ်က္ရွိသည္။ေအာက္ပါ ေဖၚျပ
ထား ခ်က္တင
ြ ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္အညိဳေရာင္မ်ားသည္ သံဓါတ္ႏွင့္မဂၢနီးေအာက္ဆိုဒ္မ်ားေလ်ာ့နည္းသြား ျခင္း
တို႔ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဂေလစိုးလ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ အနိမ့္ပိုင္း၍ျမစ္၀ွမ္းမ်ားႏွင့္ ကမ္းေျခစိမ့္ေျမမ်ားတြင္အစဥ္
အျမဲ ရွိသည္။

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား
•

အေျခခံျပည္၀
့ ျခင္းကိုေရအားျဖင့္ ရွည္လ်ားေစသည္၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ိဳးစုံေျမဆီလႊာ
ႏွင့္အျမစ္မ်ားအတြက္ညံ့ဖ်င္းသည္။

•

ထပ္ခါတလဲလစ
ဲ ိုစတ
ြ ္ျခင္းႏွင့္ေျခာက္ေသြ႔ျခင္းတို႔သည္ ေျမဆီလႊာသိပ္သည္းျခင္းကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည္၊ ေျမဆီလႊာ
ကို အလြန္စိုစတ
ြ ္ေနေသာအခ်ိန္တင
ြ ္ ျပဳျပင္စိုက္ပ်ိဳးပါက ေျမဆီလႊာတည္ေဆာက္မႈပုံစံယိုယင
ြ ္းပ်က္စီးႏိုင္သည္။

•

ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္ေစာင္းအနိမ္ပိုင္း၏အဆုံးရွိေနရာမ်ားသည္ ဖြံၿဖိဳးေသာေျမဆီလႊာမ်ားျဖစ္သည္၊
အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔၏ေကာင္းမြန္ေသာေျမဆီေျမသားႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားေဆြးေျမ ႔ႏႈန္းေႏွးေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။

•

ကပ္လ်က္ရွိသည့္ အျခားေသာအထက္ဘက္ရွိေျမဆီလႊာမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဂေေလစိုးလ္မ်ားသည္ ေအာ္ဂဲ
နစ္ ပို၍မ်ားသည္၊ အိုင္ယန
ြ ္သို႔ပို၍ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည့္ပမာဏ၊ အေျခခံျပည္၀
့ မႈျမင့္သည္၊ ေဖါ့စ္ဖရပ္စ္ ႏွင့္
ပိုတက္စီယမ္အဆင့္ပိုျမင့္သည္။

ပုံ ၃။တက္လိုက္က်လိုက္ျဖစ္ေနသည့္ေျမေအာက္ေရ
စနစ္ႏွင့္ ဂ်ီေလစိုးလ္၊ ဂ်ာမဏီ။ ရင္းျမစ္http://www.isric.
org/about-soils/world-soil-distribution/gleysols

စီမံခန္ခြဲျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္း
•

ျပည္၀
့ စြာစစ္ထားသည့္ ဂေေလစိုးလ္မ်ားကို ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တိရစၦာန္ေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ သစ္သီး၀လံ
ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

•

လိုင္းမင္းသည္ မိုက္ခရို ႏွင့္မီစ-ို ေအာ္ဂစ
ဲ န္စင္မ်ားေနထိုင္ရန္ပို၍ေကာင္းသည္ေနရာျဖစ္၍ ေျမဆီလႊာ ေအာ္ဂန
ဲ စ္
ပစၥည္းမ်ားေဆြးေျမ႔ျခင္းကိုတိုးေစသည္၊ အပင္အတြက္အဟာရ ကိုလည္းေပးသည္။

•

ဂေေလစိုးလ္မ်ားသည္ စိုစတ
ြ ္သည့္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

•

ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံပင္မ်ားကို ေရမ်က္ႏွာျပင္နိမ့္သြားသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ သို႔မဟုတ္ ေတာင္ရိုးမ်ားတြင္စိုက္ႏိုင္သည္။

ကမ္ဘိစိုးလ္

ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း - အင္စက္တိစိုးလ္

• ကမ္ဘီစိုးလ္(အယ္လ္

ကမ္ဘီအာရီ

မွေျပာင္းလဲမႈသ)ို႔ မ်ားသည္

ေျမဆီလႊာတို႔၏ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈတင
ြ ္

အေစာ ပိုင္းအဆင့္ျဖစ္သည္။ ကမ္ဘိစိုးလ္မ်ားသည္ေယဘုယ်အားျဖင့္အညိဳေရာင္းသန္းသည့္ဘ-ီ နယ္ပယ္ရွိ၍
နယ္ပယ္ ပယ္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏယ
ြ ္ေျပာင္းလဲမႈအေထာက္အထားမ်ားကိုေဖၚျပသည္။
ဲ ို႔ျမင့္မားသည့္ေျမေနရာမ်ား၌ မည္သည့္ရာသီဥတုမ်ိဳးတြင္မဆိုေတြ႔ရ၍ သဘာ
• ကမ္ဘိစိုးလ္မ်ားသည္ ေတာင္က့သ
၀ေပါက္ပင္အမ်ိဳးအစားအျဖစ္ၾကယ္ျပန္႔စာြ ေတြ႔ရွိရသည္။
ြ ္ ေအ ဘီ စီ နယ္ပယ္အစဥ္အတိုင္းရွိ၍ ေအ-နယ္ပယ္သည္ အ၀ါေရာင္သန္းသည္။ သို႔မ
• မူလကမ္ဘိစိုးလ္တင
ဟုတ္ အနီ-ညိဳ ဘီ-နယ္ပယ္ ရွိသည္၊ စီ-နယ္ပယ္တင
ြ ္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါ (ပုံ ၄)။

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား
•

သင့္တင္-့ ေခ်ာေမြ႔ၾကမ္းတမ္းမႈအေနအထားရွိသည္၊ ေကာင္း၍တည္ၿငိမ္ေသာတည္ေဆာက္မႈရွိသည္။

•

ေအ-နယ္ပယ္တင
ြ ္ အျမင့္ဆုံးရႊ႔ံေစးးပါ၀င္သည္။

•

စိမ၀
့္ င္မႈျမင့္သည္၊ ေရကိုေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာပမာဏရွိသည္၊ အတြင္းပိုင္း ေရစီးဆင္းမႈေကာင္း
သည္။

•

ေပ်ာ့သည့္အက္စစ္ေျမဆီလႊာတြင္ ၾကားေနေသာတု႔ံျပန္မႈရွိသည္။

•

ေက်နပ္ဖယ
ြ ္ေကာင္းေသာ ဓါတုပစၥည္းဖြ႔ံၿဖိဳးမႈရွိ၍ သတၱ၀ါေျမဆီလႊာၾကြေသာသတၱိရွိသည္။
ပုံ ၄။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ေစာင္းမ်ားမွ တိုက္စားသည့္

ပစၥည္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ အနီေရာင္သန္းသည့္အညိဳေရာင္
ႏႈန္းေျမႏု ။
ရင္းျမစ္- http://www.
isric.org/about-soils/world-soil-distribution/cambisols

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္း
•

ေကာင္းေသာစိုက္ပ်ိဳးေျမျဖစ္သည္။

•

အလူဗီယာလြင္ျပင္မ်ားတြင္ေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္အစာႏွင့္ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားထုတ္လုပ္မႈအတြက္ျပင္းထန္
စြာ အသုံးျပဳသည္။

•

မူလအားျဖင့္အဟာရညံ့ဖ်င္းသည္၊ သို႔ေသာ္ အေျခခံအေနျဖင့္ျပည္၀
့ မႈရွိ၍ ဆက္ႏယ
ြ ္ြာ္ေေနသည့္အာခရိ
စိုးထက္ စီအီးစီ ပို၍ျမင့္သည္။

•

စြတ္စိုေသာအပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ဖယ္ရယ္စိုးလ္။

ပုံ ၅။ အီတလီႏိုင္ငံ၊ ခရီတာစီယပ္စ္ထုံး ေက်ာက္အေပၚရွိ
လက္တီစိုးလ္။ ရင္းျမစ္ - http://www.isric.org/aboutsoils/
Wor ld-soil-distribution/leptosols

လိသိုစိုးလ္း(လက္ပ္တိုစိုးလ္)
ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားခြျဲ ခားျခင္း လိသိုစိုးလ္မ်ားသည္ အာရ္အက္စ္ဂ်ီ လက္ပ္တိုစိုးလ္မ်ားတြင္ပါ၀င္သည္။ လိသိုစိုးလ္ တြင္ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေန
ေသာ ေက်ာက္၊ ေက်ာက္စရစ္အလြန္မ်ားသည့္ေျမႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ဆန္ေသာေျမဆီလႊာမ်ား (ပံု ၄) အေပၚ
တြင္ရွိသည့္တိမ္ေသာေျမဆီလႊာမ်ားပါ၀င္သည္။ လိသိုစိုးလ္မ်ားကို ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၊ မာေက်ာသည့္ေက်ာက္
မ်ား သို႔မဟုတ္ တိုက္စားႏိုင္သည့္ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ေတြ႔ရသည္။ လိသိုစိုးလ္မ်ားသည္ မူလအားျဖင့္ ပါးလႊာ
ေသာ ေအ-နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေအ(ဘီ)အာရ္ သို႔မဟုတ္ ေအ(ဘီ)စီ ကိုေဖၚ ျပသည္။
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား
•

အမ်ားအားျဖင့္ လြတ္လပ္စာြ စီးဆင္းသည္၊ ေရထိမ္းႏိုင္မႈနည္းသည္။

•

ကယ္လဆီယမ္ ကာဘြန္နိပ(္ ကာကာရပ္စ)္ အႏြယ္ပစၥည္းမ်ားမဟုတ္သည့္ေနရာထက္ ကယ္လဆီယမ္
ကာဘြန္နိပ(္ ကာကာရပ္စ)္ အႏြယ္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ တြင္ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာႏွင့္ဓါတုပစၥည္း သည္ပို၍ေကာင္း
သည္။

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္အသုံးျပဳျခင္း
•

သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိပါ၊ မိုးရာသီတင
ြ ္စားက်က္အျဖစ္ ႏွင့္ သစ္ေတာအျဖစ္အသုံးျပဳႏိုင္
သည္။

•

အေရွ႔ေတာင္အာရွရွိ အခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားတြင္ ကၽြန္းႏွင့္အေဟာ္ဂနီကိုစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

လူဗစိ
ီစုးိ လ္
ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားခြျဲ ခားျခင္း
လူဗီစိုးလ္( အယ္လ္၊ လူအယ္ရမ
ီ ွ၊ ေဆးေၾကာရန္) သည္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ လႈပ္ရွားမႈျမင့္သည့္ရႊံေစးမ်ား
တိုက္စားခံရ၍ နိမ့္သည့္နယ္ပယ္တင
ြ ္စုပုံေနေသာေျမဆီလႊာျဖစ္သည္။
လူဗီစိုးလ္မ်ားသည္ မ်က္ႏွာျပင္ညီညာ သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္ဆင္ေျခေလ်ာျဖစ္ေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္အမ်ားဆုံး
ျဖစ္သည္၊ အထူူးသျဖင့္ သိသာထင္ရွားစြာေျခာက္ေသြ႔၍စိုစြတ္ေသာရာသီမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေပၚသည္။ အပူေလ်ာ့ပိုင္းေဒသ
မ်ားတြင္ လူဗီစိုးလ္မ်ားသည္ သက္ႏုမ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚသည္။
အေၾကာင္းအရာအခ်ဳပ္မွာ မူလအားျဖင့္ ေအဘီတီစီျဖစ္သည္။ အညိဳေရာင္မွ အညိဳရင့္ေရာင္ ေအ-နယ္ပယ္သည္
သာမန္အားျဖင္(့ မီးခိုးေရာင္ဆန္ေသာ) အညိဳမွ ရင့္သည့္အညိဳ သို႔မဟုတ္ အနီေရာင္ ဘီတီ နယ္ပယ္ အေပၚတြင္ရွိ
သည္။ နယ္ပယ္မ်ားၾကားတြင္ ပါ၀င္သည္ရ
့ ႊံ႔ေစးမ်ားအေပၚတြင္မူတည္၍ သိသာသည့္ ေခ်ာေမြ႔ၾကမ္းတမ္းသည္အ
့ ေန
အထားတစ္ခုရွိသည္(ပုံ ၆)။

သြင္ျပင္လကၡဏာာမ်ား
•

ႏွစ္သက္ဖယ
ြ ္ေသာရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ ၾကမ္းေသာ(အျဖဳန္းအေစ့ဆန္)သို႔မဟုတ္အစအနကဲ့သို႔
ျဖစ္ေန၍ ကာဘြနဒ
္ ိုင္ေေအာက္ဆိုက္ေကာင္းစြာရရွိသည္။

•

ေကာင္းစြာစီးဆင္းသည့္အဂၤါရပ္ရွိသည္။

•

ဘီ-နယ္ပယ္တင
ြ ္ ေရထိန္းႏိုင္မႈပမာဏအျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။

•

မ်က္ႏွာျပင္ရွိေျမဆီလႊာသည္ တိုက္စားခံရမႈလြယ္ကူသည္။

•

မ်က္ႏွာျပင္ရွိေျမဆီလႊာမ်ားသည္ ထုံးေၾကာင့္တခ်ိဳ႔တ၀က္ သို႔မဟုတ္တစ္ခုလုံး ကယ္လဆီယမ္ဆားေလ်ာ့
နည္း၍အက္စစ္အနည္းငယ္ပါသည္၊မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္နားရွိေျမဆီလႊာမ်ားသည္မွ်တသည့္တုံ႔ျပန္မႈရွိသည္။

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္အသုံးျပဳျခင္း
ဤေျမဆီလႊာမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မိုးဒဏ္ေလဒဏ္ေၾကာင့္လင
ြ ့္ျပယ္မႈ၏စပ္ၾကားအေျခအေနရွိ၍

•

ျမင့္သည့္အေျခခံျပည္၀
့ မႈရွိသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္မ်ားစြာဖြံ႔ၿဖိဳးသည္။
•

မ်ားစြာေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္သင့္ေလ်ာ္သည္။

•

ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ရွိသည့္ လူွဗီစိုးလ္သည္ တိုက္စားျခင္းမွကာကြာေပးရန္လအ
ို ပ္သည္။

လ

္ ံ စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္အသုံးျပဳ
ပုံ ၆။ တရုပ္ႏင္
ိုငင

ပုံ ၇။ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ လြင္ျပင္ရွိ အက္စစ္

သည့္ လူဗီစိုးလ္။

ဆာလဖိတ္ ေျမဆီလႊာ။

ရင္းျမစ္ - http://www.isric. org/aboutsoils/

ရင္းျမစ္ - http://www.isric.org/

world-soil-distribution/luvisols

about-soils/world-soil-distribution/fl uvisols

ဖလူဗီစိုးလ္ -

ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း

ဖလူဗီစိုးလ္မ်ား(အယ္လ္၊ ဖလူဗီယပ္စ္ မွ၊ ျမစ္ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္) တြင္ ျမစ္မ်ား၊ ေရကန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပင္လယ္
တို႔မွျဖစ္ေပၚသည့္အရာမ်ားအေပၚတြင္ရွိသည့္ ဗီဇအရႏုပ်ိဳသည့္ အာဇိုနာေျမဆီလႊာမ်ားပါ၀င္သည္။

ဖလူဗီစိုးလ္မ်ားကို အခ်ိန္ပိုင္းေရလႊမ္းမိုးသည့္ အာလူဗီယာလြင္ျပင္မ်ား၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ား (ဥပမာ-မဲေခါင္၊
ျမစ္နီ၊ ခ်ာအို ပရာယာ)၊ ခ်ိဳင္၀
့ ွမ္းမ်ားႏွင့္ (ဒီေရေရာက္သည္)့ စိမ့္ေတာမ်ားတြင္ေတြ႔ရသည္။ သီအိုနစ္ နယ္ပယ္ပါသည့္
ဖလူဗီစိုးလ္မ်ား(အက္စစ္ ဆာလဖိတ္ ေျမဆီလႊာမ်ား) ကို အေရွ႔ေတာင္အာရွ(ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္င)ံ ေျမနိမ့္ပိုင္း
ကမ္းေျခေဒသမ်ားတြင္ေတြ႔ရသည္။
ဖလူဗီစိုးလ္ တြင္အားနည္းသည့္ နယ္ပယ္ျခင္းနားမႈ(သာမန္အားျဖင့္ ေအစီ-ပရိုဖိုင္းမ်ား) ရွိ၍ အညိုေရာင္(ကာဘြန္
ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္ေျမဆီလႊာမ်ား)ႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ မီးခိုးေရာင္(ေရတင္ေနသည့္ေျမဆီလႊာမ်ားရွိၾကသည္(ပုံ ၇)။

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား
•

မၾကာမီကထိုင္သည့္အနယ္မ်ားႏွင့္ ႏွင့္စိုစြတ္ျခင္းတို႔သည္ ဖလူဗီစိုးလ္မ်ား၏အဂၤါလကၡဏာမ်ားကိုဆံုးျဖတ္
ေပးသည္။

•

ေျမသားႏူးညံ့ၾကမ္းတမ္းမႈမွာ သဲၾကမ္းမွ ေလးလံေသာရႊံ႔ေစးအထိပါ၀င္သည္။

•

အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ ႔သို႔မဟုတ္လုံး၀စိုစြတ္သည့္ေျမဆီလႊာျဖစ္သည္၊ အေၾကာင္းမွာ တန္႔ေနသည္ေျမေအာက္
ေရ ႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ ေရလႊမ္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

•

ေလွကားထစ္ႏွင့္ျမစ္ရိုးေဘာင္မ်ားသည္ နိမ့္ေသာေျမေနရာအေနအထားရွိေျမဆီလႊာမ်ားထက္ ေရဆင္းပို၍
ေကာင္းသည္။

•

pH တုံ႔ျပန္မႈမွာၾကားေနျဖစ္သည္။

•

အမ်ားအားျဖင့္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈရွိသည္(ႏုန္းပစၥည္းအေပၚတြင္မူတည္သည္)။

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္း
•

ႏွစ္စဥ္စိုက္သည့္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားျဖစ္သည့္ သီးႏွံမ်ား၊ စပါးႏွင့္ သစ္သီးျခံမ်ား သို႔မဟုတ္ စားက်က္မ်ား
အတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည္။

•

ေရလႊမ္းမိုးမႈထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ ေရးစီးရန္ႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ ေရသြင္းရန္လိုအပ္သည္။

•

ဆလိုင္းျပင္းထန္သည့္ဒီေရေျမမ်ားကို ဒီေရေတာမ်ားအတြက္ထားရန္အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။

နစ္တီစိုးလ္ (စီအက္ဖ္၊ နစ္တီစိုးလ္မ်ား)
်ား)
ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားခြျဲ ခားျခင္း နစ္တီစိုးလ္မ်ား( အယ္လ္၊ နစ္တစ္ဒက္စ္ မွ၊ ေတာက္ပသည္ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္) သည္ မိုးေလဒဏ္ျပင္းထန္၊ နက္န၊ဲ
အနီေရာင္၊ ေရေကာင္းစြာစီးဆင္းသည့္ အပူပိုင္းေျမဆီလႊာမ်ားျဖစ္သည္။ နစ္တီစိုးလ္ တြင္ရႊ႔ံဆန္သည့္မ်က္ႏွာျပင္

ေအာက္နယ္ပယ္ရွိ၍ အတံုးပုံစံတည္ေဆာက္ထားသည့္အရာမ်ားသည္ ပိိုလီဟဒ
ဲ ရဟ္(အခြံမာေစ့ဆန္ေသာ) အခင္း
အျဖစ္ေၾကသြား၍ ေတာက္ပသည့္မ်က္ႏွာမ်ားရွိသည္။
နစ္တီစိုးလ္မ်ားကို အပူပိုင္းမိုးသစ္ေတာ သို႔မဟုတ္ ဆာဗားနားသဘာ၀ေတာရွိ ေျမျပန္႔မွေတာင္ကုန္းေျမမ်ားတြင္
ေတြ႔ရသည္။
အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းမွာအမ်ားအားျဖင့္ ေအဘီ(တီ)စီ နယ္ပယ္တန္းရွိ၍ အနီ သို႔မဟုတ္ အညိုေရာင္ နီက်င့္က်င့္
ရွသ
ိ ည္။ ၁၅၀စမ ထက္ပို၍နက္သည္ (ပုံ ၈)။
ပုံ ၈။ နိကာရာဂြိဳင္ႏိုင္င၊ံ ဘေလာက္ပုံစံျဖစ္ေပၚေနသည့္
နီၾကင္ၾကင္အရင့္ေရာင္ နစ္တီစိုးလ္ကုိ စေကးျဖင့္ေဖၚျပျခင္း။
ရင္းျမစ္- http://www.isric.org/
about-soils/world-soil-distribution/nitisols

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား
•

စိုစြတ္သည့္အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေျမဆီလႊာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအမ်ားဆုံးအထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည္။

•

တည္ၿငိမ္၍ ေရ-ေကာင္းစြာစီးသည့္ ေျမဆီလႊာတည္ေဆာက္ပုံေကာင္း၊ စိမ၀
့္ င္မႈေကာင္း၊ ေရအသင့္အတင့္
ထိန္းႏိုင္သည့္အရည္အေသြး ႏွင့္အျမစ္ဥမ်ားအတြက္အလြန္ေကာင္းသည့္ ေျမဆီလႊာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

•

တိုက္စားမႈကို အေတာ္အတန္ခုခံႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

•

စီအီးစီ သည္အျခားေသာအပူပိုင္းေဒသေျမဆီလႊာမ်ားထက္ပို၍ျမင့္သည္(ဖယ္ရယ္စိုးလ္၊ လိဆစ္စိုး ႏွင့္
အာခရိစိုးလ္)၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရႊ႔ံေစးပါ၀င္မႈျမင့္၍ ေျမဆီလႊာေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္
သည္။

•

ေျမဆီလႊာ pH သည္ ၅.၀ ႏွင့္ ၆.၅ ၾကားျဖစ္သည္။

•

ေဖါ့စ္ဖရပ္စ္ “ရရိွႏိုင္မ”ႈ အဆင့္နိမ့္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပီ-ေျမၾသဇာထည့္ရန္လိုအပ္သည္။

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္အသုံးျပဳျခင္း
မူလအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားအတြကသ
္ ုံးျပဳသည္(ကိုကိုး၊ ေကာ္ဖီ၊ ရာဘာႏွင့္ နာနတ္သီးအပါအ၀င္)
ႏွင့္ အစာအတြက္ထုတ္သည့္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားအတြက္လည္းအသုံးျပဳသည္။

နိဂုံး
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အခ်က္အလက္မ်ား(အိပ္ခ်္ ဒဗလ်ဴ အက္စ္ ဒီ) (Harmonized World Soil Database)ႏွင့္ ကမၻာဒ
့ စ္ဂ်စ္တယ္
ေျမဆီလႊာေျမပုံတို႔မွ ေပးသည့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ဆက္ သြယ္သည့္ ေျမပုံမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုအသုံးျပဳ
ျခင္းသို႔ေရြ႔လ်ားလာပါသည္။

ေျမဆီလႊာသည္

သင္၏ေျမဆီလႊာကိုပညာရွိစာြ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္
ေသာရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားတြင္

ကမၻာေျမျပင္ရွိသက္ရွိအားလုံးအတြက္

မရွိမျဖစ္ေသာအရာျဖစ္၍

၎၏ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏင
ွ ့္ပမာဏမ်ားကိုသိရန္လိုအပ္ပါသည္။

အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသမ်ား၏

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေပးထားျခင္းျဖစ္၍

ဤေဖၚျပထား

သာမန္အက်ဆုံးေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားမ်ား၏

သင္၏စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္

လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားအတြက္

အသုံး၀င္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
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