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ေဖေဖၚေဖေဖၚေဖေဖၚေဖေဖၚ

    

အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီ

ပီတာ အယ္စတာနာ၊ ၀မ္း(မ)ဟတ္(ထ

[အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ - ပီတာသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ
ဂ်ာမဏီႏိုင္င ံ ေလးပစ္ဇ္မ ွ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာမဟာသိပၸံဘြဲ႔ကုိရရွိခဲ့ပါသည္။
ခ်က္” တြင္ယခင္သုေတသန ျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။
ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္(ထုိင္းႏုိင္င)ံႏွင့္အျခားတုိ႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္သုေတသနစီမံခ်က္ျဖစ္သည္။
@gmx.net)ကိုဆက္ သြယ္ပါ။ 

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္အေရွ႔ေတာင္အာရွ၏ေျမဆီလႊာအေရွ႔ေတာင္အာရွ၏ေျမဆီလႊာအေရွ႔ေတာင္အာရွ၏ေျမဆီလႊာအေရွ႔ေတာင္အာရွ၏ေျမဆီလႊာ
အခ်ိန္အခုိက္အတ့ံရိွခ့ဲၿပီျဖစ္သည္အခ်ိန္အခုိက္အတ့ံရိွခ့ဲၿပီျဖစ္သည္အခ်ိန္အခုိက္အတ့ံရိွခ့ဲၿပီျဖစ္သည္အခ်ိန္အခုိက္အတ့ံရိွခ့ဲၿပီျဖစ္သည္၊၊၊၊    ယခင္ကကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ယခင္ကကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ယခင္ကကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ယခင္ကကၽြန္ပ္တုိ႔သည္
အပိုင္းအစခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းမ်ားအေပၚအပိုင္းအစခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းမ်ားအေပၚအပိုင္းအစခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းမ်ားအေပၚအပိုင္းအစခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းမ်ားအေပၚ
ပါပါပါပါ၀၀၀၀င္ပံုရ၍င္ပံုရ၍င္ပံုရ၍င္ပံုရ၍    အတိအက်မဟုတ္ပါ။အတိအက်မဟုတ္ပါ။အတိအက်မဟုတ္ပါ။အတိအက်မဟုတ္ပါ။    ဤေဆာင္းဤေဆာင္းဤေဆာင္းဤေဆာင္း
အေရွ႔ေအေရွ႔ေအေရွ႔ေအေရွ႔ေတာင္အာရွ၏တာင္အာရွ၏တာင္အာရွ၏တာင္အာရွ၏    အဓိကက်ေသာေျမဆီအတန္းအစားခုနစ္မ်ိဳးအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိစူးစမ္းေဖၚျအဓိကက်ေသာေျမဆီအတန္းအစားခုနစ္မ်ိဳးအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိစူးစမ္းေဖၚျအဓိကက်ေသာေျမဆီအတန္းအစားခုနစ္မ်ိဳးအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိစူးစမ္းေဖၚျအဓိကက်ေသာေျမဆီအတန္းအစားခုနစ္မ်ိဳးအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိစူးစမ္းေဖၚျ
ထားသည္။ေျထားသည္။ေျထားသည္။ေျထားသည္။ေျမဆီမ်ားသည္မဆီမ်ားသည္မဆီမ်ားသည္မဆီမ်ားသည္    ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးအားလံုးႏွင့္၎တုိ႔၏တုိးတက္မႈအတြက္ေက်ာရုိးျဖစ္၍ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးအားလံုးႏွင့္၎တုိ႔၏တုိးတက္မႈအတြက္ေက်ာရုိးျဖစ္၍ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးအားလံုးႏွင့္၎တုိ႔၏တုိးတက္မႈအတြက္ေက်ာရုိးျဖစ္၍ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးအားလံုးႏွင့္၎တုိ႔၏တုိးတက္မႈအတြက္ေက်ာရုိးျဖစ္၍
ေကာက္ပဲသီးေကာက္ပဲသီးေကာက္ပဲသီးေကာက္ပဲသီးႏံွအမ်ိဳးအစား၊ႏံွအမ်ိဳးအစား၊ႏံွအမ်ိဳးအစား၊ႏံွအမ်ိဳးအစား၊    ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္
ေဒသရိွေဒသရိွေဒသရိွေဒသရိွ    ေျမအမ်ိဳးအစားကုိသိရန္မရိွမျဖစ္လုုိအပ္သည္။ေျမအမ်ိဳးအစားကုိသိရန္မရိွမျဖစ္လုုိအပ္သည္။ေျမအမ်ိဳးအစားကုိသိရန္မရိွမျဖစ္လုုိအပ္သည္။ေျမအမ်ိဳးအစားကုိသိရန္မရိွမျဖစ္လုုိအပ္သည္။
RSG) RSG) RSG) RSG) ((((ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
သသသသည္သင္တုိ႔အားည္သင္တုိ႔အားည္သင္တုိ႔အားည္သင္တုိ႔အား    ဒီဂ်စ္တယ္ေျမဆီေျမပံုဒီဂ်စ္တယ္ေျမဆီေျမပံုဒီဂ်စ္တယ္ေျမဆီေျမပံုဒီဂ်စ္တယ္ေျမဆီေျမပံု
ေလ့လာၾကမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ေလ့လာၾကမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ေလ့လာၾကမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ေလ့လာၾကမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။]]]]    

    

ေယ်ဘုယေယ်ဘုယေယ်ဘုယေယ်ဘုယ််််ၿခဳံငုံသံုးသပ္ခ်က္ၿခဳံငုံသံုးသပ္ခ်က္ၿခဳံငုံသံုးသပ္ခ်က္ၿခဳံငုံသံုးသပ္ခ်က္    ----    အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီမ်ားအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီမ်ားအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီမ်ားအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီမ်ား

ဤေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ ေျမဆီလႊာျပန္႔

(အမ္အက္စ္အီးေအ-MSEA))၏ အဓိကေျမဆီအမ်ိဳးအစားမ်ား၏

ျမန္မာ၊ ထုိင္ႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတုိ႔ပါ၀င္သည္

 

အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ားအီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ားအီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ားအီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား    

                                အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ ၃၀၃၀၃၀၃၀    

ေဖေဖၚေဖေဖၚေဖေဖၚေဖေဖၚ၀၀၀၀ါရီ  ါရီ  ါရီ  ါရီ  ၂၀၁၇၂၀၁၇၂၀၁၇၂၀၁၇    

 

အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီလႊာလႊာလႊာလႊာမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

ထ) ေဖါင္ေဒးရွင(္Warm Heart Foundation)၊ ခ်င္းမိုင္၊ထုိင္းႏုိင္ငံ

ထိုင္းႏိုင္င ံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ ႔တြင္အေျချပဳသည့္ တစ္သီးပုဂၢ
စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာမဟာသိပၸံဘြဲ႔ကုိရရွိခဲ့ပါသည္။ ပီတာသည္ “ကုန္းျမင့္ပိုင္းေ
ျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုစီမံခ်က္သည္ ဟုိဟင္ဟိမ္း တကၠသိုလ္
ႏွင့္အျခားတုိ႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္သုေတသနစီမံခ်က္ျဖစ္သည္။

အေရွ႔ေတာင္အာရွ၏ေျမဆီလႊာအေရွ႔ေတာင္အာရွ၏ေျမဆီလႊာအေရွ႔ေတာင္အာရွ၏ေျမဆီလႊာအေရွ႔ေတာင္အာရွ၏ေျမဆီလႊာႏွႏွႏွႏွင့္ပတ္သက္သည့္င့္ပတ္သက္သည့္င့္ပတ္သက္သည့္င့္ပတ္သက္သည့္    ကုိးကားခ်က္လမ္းညႊန္ကုိးကားခ်က္လမ္းညႊန္ကုိးကားခ်က္လမ္းညႊန္ကုိးကားခ်က္လမ္းညႊန္
ယခင္ကကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ယခင္ကကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ယခင္ကကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ယခင္ကကၽြန္ပ္တုိ႔သည္    အေရွ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုမွေပးသည့္အေရွ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုမွေပးသည့္အေရွ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုမွေပးသည့္အေရွ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုမွေပးသည့္

အပိုင္းအစခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းမ်ားအေပၚအပိုင္းအစခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းမ်ားအေပၚအပိုင္းအစခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းမ်ားအေပၚအပိုင္းအစခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းမ်ားအေပၚ    မီွခုိအားထားခ့ဲရသည္။မီွခုိအားထားခ့ဲရသည္။မီွခုိအားထားခ့ဲရသည္။မီွခုိအားထားခ့ဲရသည္။    ထုိလမ္းညႊန္မ်ားတြင္ထုိလမ္းညႊန္မ်ားတြင္ထုိလမ္းညႊန္မ်ားတြင္ထုိလမ္းညႊန္မ်ားတြင္    အခ်က္အလက္အေဟာင္းမ်ားအခ်က္အလက္အေဟာင္းမ်ားအခ်က္အလက္အေဟာင္းမ်ားအခ်က္အလက္အေဟာင္းမ်ား
ဤေဆာင္းဤေဆာင္းဤေဆာင္းဤေဆာင္းပါးတြင္ပါးတြင္ပါးတြင္ပါးတြင္        ပီတာပီတာပီတာပီတာ    အယ္စတာနာအယ္စတာနာအယ္စတာနာအယ္စတာနာ    သည္သည္သည္သည္    ကမၻာ့ကမၻာ့ကမၻာ့ကမၻာ့ဒီဂ်စ္တယ္ေျဒီဂ်စ္တယ္ေျဒီဂ်စ္တယ္ေျဒီဂ်စ္တယ္ေျ

အဓိကက်ေသာေျမဆီအတန္းအစားခုနစ္မ်ိဳးအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိစူးစမ္းေဖၚျအဓိကက်ေသာေျမဆီအတန္းအစားခုနစ္မ်ိဳးအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိစူးစမ္းေဖၚျအဓိကက်ေသာေျမဆီအတန္းအစားခုနစ္မ်ိဳးအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိစူးစမ္းေဖၚျအဓိကက်ေသာေျမဆီအတန္းအစားခုနစ္မ်ိဳးအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိစူးစမ္းေဖၚျ
ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးအားလံုးႏွင့္၎တုိ႔၏တုိးတက္မႈအတြက္ေက်ာရုိးျဖစ္၍ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးအားလံုးႏွင့္၎တုိ႔၏တုိးတက္မႈအတြက္ေက်ာရုိးျဖစ္၍ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးအားလံုးႏွင့္၎တုိ႔၏တုိးတက္မႈအတြက္ေက်ာရုိးျဖစ္၍ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးအားလံုးႏွင့္၎တုိ႔၏တုိးတက္မႈအတြက္ေက်ာရုိးျဖစ္၍
ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္    ထုိေဒသတြင္ေတြ႔ရသည့္ေျမအသံုးျပဳမႈမ်ားကုိသိႏုိင္ရန္အတြက္ထုိေဒသတြင္ေတြ႔ရသည့္ေျမအသံုးျပဳမႈမ်ားကုိသိႏုိင္ရန္အတြက္ထုိေဒသတြင္ေတြ႔ရသည့္ေျမအသံုးျပဳမႈမ်ားကုိသိႏုိင္ရန္အတြက္ထုိေဒသတြင္ေတြ႔ရသည့္ေျမအသံုးျပဳမႈမ်ားကုိသိႏုိင္ရန္အတြက္

ေျမအမ်ိဳးအစားကုိသိရန္မရိွမျဖစ္လုုိအပ္သည္။ေျမအမ်ိဳးအစားကုိသိရန္မရိွမျဖစ္လုုိအပ္သည္။ေျမအမ်ိဳးအစားကုိသိရန္မရိွမျဖစ္လုုိအပ္သည္။ေျမအမ်ိဳးအစားကုိသိရန္မရိွမျဖစ္လုုိအပ္သည္။    ေျမဆီအုပ္စုမ်ားကုိကားခ်က္ေျမဆီအုပ္စုမ်ားကုိကားခ်က္ေျမဆီအုပ္စုမ်ားကုိကားခ်က္ေျမဆီအုပ္စုမ်ားကုိကားခ်က္    (Reference Soil Groups(Reference Soil Groups(Reference Soil Groups(Reference Soil Groups
ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္    စာမ်က္ႏွာစာမ်က္ႏွာစာမ်က္ႏွာစာမ်က္ႏွာ    ၇၇၇၇မွစသည္မွစသည္မွစသည္မွစသည္))))စစ္ေဆးၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၾကည့္ရႈရန္မေမ႔ပါႏွင့္။ရန္မေမ႔ပါႏွင့္။ရန္မေမ႔ပါႏွင့္။ရန္မေမ႔ပါႏွင့္။

ဒီဂ်စ္တယ္ေျမဆီေျမပံုဒီဂ်စ္တယ္ေျမဆီေျမပံုဒီဂ်စ္တယ္ေျမဆီေျမပံုဒီဂ်စ္တယ္ေျမဆီေျမပံု    ကုိေလ့လာရန္တြန္းအားေပး၍ကုိေလ့လာရန္တြန္းအားေပး၍ကုိေလ့လာရန္တြန္းအားေပး၍ကုိေလ့လာရန္တြန္းအားေပး၍    သင္၏ေဒသရိွေျမဆီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ပုိမုိသင္၏ေဒသရိွေျမဆီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ပုိမုိသင္၏ေဒသရိွေျမဆီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ပုိမုိသင္၏ေဒသရိွေျမဆီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ပုိမုိ
    

အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီမ်ားအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီမ်ားအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီမ်ားအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ေျမဆီမ်ား    

ျပန္႔ႏွံ႔မႈႏွင္ ့ အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား(Mainland Southeast Asia 

အဓိကေျမဆီအမ်ိဳးအစားမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားကုိေဖၚျပ၍

င္သည္(ေျမပံု၁)။ 

ခ်င္းမိုင္၊ထုိင္းႏုိင္င ံ

တစ္သီးပုဂၢလ အႀကံေပးပုဂၢ ိဳလ္ျဖစ္၍ 
ကုန္းျမင့္ပိုင္းေဒသမ်ား စီမ ံ

တကၠသိုလ္(ဂ်ာမဏီႏိုင္င)ံ ႏွင့္ 
ႏွင့္အျခားတုိ႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္သုေတသနစီမံခ်က္ျဖစ္သည္။ peter.elstner 

ကုိးကားခ်က္လမ္းညႊန္ကုိးကားခ်က္လမ္းညႊန္ကုိးကားခ်က္လမ္းညႊန္ကုိးကားခ်က္လမ္းညႊန္တစ္ခုကုိရွာေဖြခ့ဲသည္မွာတစ္ခုကုိရွာေဖြခ့ဲသည္မွာတစ္ခုကုိရွာေဖြခ့ဲသည္မွာတစ္ခုကုိရွာေဖြခ့ဲသည္မွာ    
အေရွ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုမွေပးသည့္အေရွ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုမွေပးသည့္အေရွ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုမွေပးသည့္အေရွ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုမွေပးသည့္    ေျမဆီေျမဆီေျမဆီေျမဆီလႊာလႊာလႊာလႊာ    

အခ်က္အလက္အေဟာင္းမ်ားအခ်က္အလက္အေဟာင္းမ်ားအခ်က္အလက္အေဟာင္းမ်ားအခ်က္အလက္အေဟာင္းမ်ား    
ကမၻာ့ကမၻာ့ကမၻာ့ကမၻာ့ဒီဂ်စ္တယ္ေျဒီဂ်စ္တယ္ေျဒီဂ်စ္တယ္ေျဒီဂ်စ္တယ္ေျမဆီေျမပံုမဆီေျမပံုမဆီေျမပံုမဆီေျမပံု    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    

အဓိကက်ေသာေျမဆီအတန္းအစားခုနစ္မ်ိဳးအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိစူးစမ္းေဖၚျအဓိကက်ေသာေျမဆီအတန္းအစားခုနစ္မ်ိဳးအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိစူးစမ္းေဖၚျအဓိကက်ေသာေျမဆီအတန္းအစားခုနစ္မ်ိဳးအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိစူးစမ္းေဖၚျအဓိကက်ေသာေျမဆီအတန္းအစားခုနစ္မ်ိဳးအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိစူးစမ္းေဖၚျပပပပ    
ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးအားလံုးႏွင့္၎တုိ႔၏တုိးတက္မႈအတြက္ေက်ာရုိးျဖစ္၍ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးအားလံုးႏွင့္၎တုိ႔၏တုိးတက္မႈအတြက္ေက်ာရုိးျဖစ္၍ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးအားလံုးႏွင့္၎တုိ႔၏တုိးတက္မႈအတြက္ေက်ာရုိးျဖစ္၍ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးအားလံုးႏွင့္၎တုိ႔၏တုိးတက္မႈအတြက္ေက်ာရုိးျဖစ္၍    

ထုိေဒသတြင္ေတြ႔ရသည့္ေျမအသံုးျပဳမႈမ်ားကုိသိႏုိင္ရန္အတြက္ထုိေဒသတြင္ေတြ႔ရသည့္ေျမအသံုးျပဳမႈမ်ားကုိသိႏုိင္ရန္အတြက္ထုိေဒသတြင္ေတြ႔ရသည့္ေျမအသံုးျပဳမႈမ်ားကုိသိႏုိင္ရန္အတြက္ထုိေဒသတြင္ေတြ႔ရသည့္ေျမအသံုးျပဳမႈမ်ားကုိသိႏုိင္ရန္အတြက္    သင္၏သင္၏သင္၏သင္၏    
(Reference Soil Groups(Reference Soil Groups(Reference Soil Groups(Reference Soil Groups----    
ရန္မေမ႔ပါႏွင့္။ရန္မေမ႔ပါႏွင့္။ရန္မေမ႔ပါႏွင့္။ရန္မေမ႔ပါႏွင့္။    ဤလမ္းညႊန္ဤလမ္းညႊန္ဤလမ္းညႊန္ဤလမ္းညႊန္    

သင္၏ေဒသရိွေျမဆီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ပုိမုိသင္၏ေဒသရိွေျမဆီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ပုိမုိသင္၏ေဒသရိွေျမဆီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ပုိမုိသင္၏ေဒသရိွေျမဆီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ပုိမုိ    

Mainland Southeast Asia 

လကၡဏာမ်ားကုိေဖၚျပ၍ ကေမၻာဒီယား၊ လာအိို၊ 



 

ပထပထပထပထ၀၀၀၀ီအေနအထားီအေနအထားီအေနအထားီအေနအထား    

အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ားကုိ ေျမာက္ပိုင္းတြင ္ေတာင္တန္းမ်ား၊ ေတာင္ပိုင္းတြင္က်ယ္ျပန္႔သည့္ေျမျပန္႔မ်ား 

ႏွင့္ကုန္းျပင္ျမင့္မ်ားႏွင့္ေတာင္မ်ားမွေျမျပန္႔မ်ားမွတဆင့္ ပင္လယ္သုိ႔စီးဆင္းသည့္ျမစ္ႀကီးမ်ား၏စနစ္မ်ားအေပၚ မ ူ

တည္၍ခြဲျခားေဖၚျပထားသည္။  

တရုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တေလ်ာက္ေျမာက္မွေတာင္သို႔ဆန္႔ေနသည့့္ေတာင္တန္းမ်ားသည္ အျမင့္မီတာ၅၈၀၀ အထိ ျမင့္ 

သည္။ ဤေတာင္မ်ားသည္ က်ယ္သည့္ျမစ္မ်ား-အထူးသျဖင္ ့ႏိုင္ငံမ်ားကုိျဖတ္၍စီးဆင္းသည့္မေဲခါင္ျမစ ္ႏွင္ ့ ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံတြင ္ ဧရာ၀တီျမစ္တုိ႔၏အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ႏွစ္စင္းစလံုးသည္ပင္လယ္ ထ ဲ သုိ႔မစီး၀င္မီွ ီ က်ယ္္ျပန္႔သည့္ 

ျမစ၀္ကၽြန္းေပၚတြင္ျဖန္႔လ်က္စီးဆင္းသည္။ အျခားအေရးႀကီးသည့္ျမစ္မ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံရွ ိခ်ာအုိ ဖရာရာျမစ္၊ ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံရွ ိ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင္ ့ စစ္ေတာင္းျမစ္ ႏွင္ ့ ဗီယက္နမ္ရွိရက္ဒ ္ ျမစ္(ျမစ္န)ီ စသည္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဤျမစ္မ်ားတ 

ေလ်ာက္တြင္ရွိသည့္ ေျမၾသဇာေကာင္းေသာေျမနိမ့္လြင္ျပင္မ်ားသည္ စပါး-အစုိ စိုက္ပ်ိဳးေရး အတြက္အလြန္ပင္သင့္ 

ေလ်ာ္ပါသည္။ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းသည္ တုံုလီ စပ(္Great Lake) ေရလွ်ံေသာ အခ်ိန္တြင္စုပုံသည့္ 

အနယ္မ်ားမွျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေရကန္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ (လက္ကာ စထရင္းlacustrine) လြင္ျပင္မ်ားသည္ 

အဓိကက်သည္။  

ပု ံ၁၁၁၁။။။။အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား၏ 

အပူပိုင္းေဒသေျမပံု (FAO ၂၀၀၇).    

အညႊန္းအညႊန္းအညႊန္းအညႊန္း    

ျမန္မာ 

လာအုိ 

ထုိင္း 

ဗီယက္နမ္ 

ကေမၻာဒီးယား 

 အညႊန္းအညႊန္းအညႊန္းအညႊန္း 

                   ႏုိင္ငံနယ္နမိတ္           

       ၿမိဳ႔ေတာ္          

                       ျမစ္      

                      ေရကန္                                             

Elevation (m)= ပင္လယ္ေရျမက္ႏွာျပင္အထက္အျမင့္ 
(ေျမပံုအညြန္းေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ 



ရာသီဥတုရာသီဥတုရာသီဥတုရာသီဥတု 

အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ား (အမ္အက္စ္အီးေအ)တြင ္ ရာသီဥတုကုိသာမန္အားျဖင့္ မုန္သုန္ရာသီျဖင့္ဆံုး 

ျဖတ္သည္။ ေအး၍ေျခာက္သည့္ရာသီမွာ ေအာက္တုိဘာလမွ ေဖေဖၚ၀ါရီလျဖစ္၍ အေရွ႔ေျမာက္မုတ္သုန္အား ျဖင့္ 

ဆံုးျဖတ္သည္။ ပူ၍စုိစြတ္သည့္ရာသီဥတုမ ွ ေမလမွ စက္တင္ဘာလျဖစ္၍ အေနာက္ေတာင္မုတ္သုန္အား ျဖင့္ 

ဆံုးျဖတ္သည္။ မတ္လႏွင့္ဧျပီီလသည္အလြန္္ပူ၍ေျခာက္ေသြ႔ၿပီးအတြင္းပိုင္း-မုတ္သုန္ရာသီဥ တုျဖစ္ သည္။ ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံ  တြင ္ တနသၤာရီေတာင္တန္းမ်ားႏွင္ ့ ဗီယက္နမ ္ တြင္ အန္နမ ္ ေတာင္စဥ္တန္မ်ားအားျဖင့္ မိုးေရခ်ိန္မ်ားကုိ 

လႊမ္းမိုးျဖစ္ေပၚေစသည္(FAO ၁၉၇၉)။ ဆိုလုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင္ ့ေတာင္ပိုင္းအင္ဒိ ုခ်ိဳင္းနားတုိ႔သည္ 

မိုးရိပ္က်သည့္ေဒသတြင္က်ေရာက္၍ ပုိ၍ေျခာက္ေသြ႔ သည့္ရာသီဥတုရွိသည္။ 

အမ္အက္စ္အီးေအ၏ေတာင္ပိုင္း(ေတာင္လတီၱက်ဴ ၁၇°N) တြင ္ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္မ်ားသည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္ 

မနယ္ေျမမ်ား တႏွစ္ပတ္လံုး ဆင္တူနီးပါးျဖစ္သည္(၂၇°C)။ ေတာင္ပိုင္းေဒသရိွကုန္းတြင္းပိငု္းေဒသမ်ားသည္ လတီၱ 

က်ဴတုိးလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏွစ္စဥ္အပူခ်ိန ္ ၂၀မွ၃၀°C အတြင္းရွိသည္။ ဤေဒသမ်ားတြင္ ကုန္းေျမထုအ ေျခအေန 

ေၾကာင့္ ေနစဥ္အပူခ်ိန္သည္မ်ား စြာကြာျခားသည္။ လတီၱက်ဴတုိးလာျခင္းသည္ ျမင့္မားသည့္အပူခ်ိန္ႏွင္ ့ စုိထိုင္းမႈတုိ႔ 

ကုိေလ်ာ့ေစသည္။ ေျမာက္ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာဟိမ၀ႏၱာေတာင္တန္း တုိ႔သည္ ေဆာင္းတြင္းပုိင္း တြင ္အပူပိုင္း 

ေဒသေလ်ာ့နရဲာသီရွိ၍  အသင့္အတင္ေအးေသာအပူခ်ိန ္၁၅°C ရွိသည္(FAO ၁၉၇၉)။ 

အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္    ရရိွႏုိင္သည့္ရရိွႏုိင္သည့္ရရိွႏုိင္သည့္ရရိွႏုိင္သည့္အခ်က္အလက္အခ်က္အလက္အခ်က္အလက္အခ်က္အလက္    

FAO (၂၀၀၇)မ ွ ကမၻာ့ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျမဆီေျမပံုသည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးအတြက္ ျပည့္စုံေသာေျမဆီလႊာဆုိင္ရာ အ 

ခ်က္အလက္မ်ားကုိေပးသည္။ ပထမဆံုးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိFAO မ ွ၁၉၇၉တြင္ထုတ္ေ၀သည္။ ေျမဆီ လႊာ 

အမ်ိဳးအစားမ်ား၏ တည္ေနရာ၊ ေဒသႏွင္ ့ ျပန္႔ႏွံ႔ပုံမ်ားသည္ အလြန္ဆင္တူၾကသည္။ အခ်က္အလက္တည္ေဆာက္ 

ပုံႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္းသာျဖစ္သည္။ FAO သည္ မိမိတုိ႔၏ကုိယ္ပိုင္ေျမအမ်ိဳး 

အစားခြဲျခားမႈကုိ“ေျမဆီလႊာအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ကမၻာ့မွီျငမ္းခ်က္အေျခခံ(ဒဗလ်ဴအာရ္ဘီ)(“World Reference 

Base for Soil Resources (WRB” (FAO ၂၀၁၄)) တြင္ အသံုးျပဳ၍ ၂၀၁၅တြင္အမ်ားစုကိုျပဳျပင္မြမ္းမံ ခဲသ့ည္။ 

ဒဗလ်ဴ အာရ္ ဘီသည္ ကုိးကားသည့္ေျမဆီလႊာ အုပ္စုမ်ား(Reference Soil Groups- RSGs) ၃၂စုကုိ ေဖၚျပ၍ 

ယင္းတုိ႔သည္အဓိကေျမဆီအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည္။  

အာရ္အက္စ္ဂ်ီ၏သြင္ျပင္လကၡဏာအေသးစိတ္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈတုိ႔ကအာရ္အက္စ္ဂ် ီ ၏လကၡဏာကုိ 

ေဖၚျပခ်က္အေသးစိတ္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကုိ“ကမၻာ့အဓိကေျမဆီမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ေဟာ ေျပာ 

ပို႔ခ်ခ်က္မွတ္စုမ်ား”(FAO၂၀၀၁)တြင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင ္ “ေျမဆီလႊာအရင္းအျမစ္မ်ား  အတြက္ ကမၻာ ့ မွီျငမ္း 

ခ်က္အေျခခံ (“World Reference Base for Soil Resources” (FAO 2014)) တြင္ေတြ႔ႏုိင္ပါ သည္။  

ၾကည့္ျမင္ႏုိင္၍ ရရွိႏိုင္ေသာ ေျမဆိီႏွင့္ေျမဆီ၏လကၡဏာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အလြန္အသံုး၀င္သည့္ရင္းျမစ္တခု 

မွာ စ၀ိုင္းဂရစ္ (SoilGrids(https://www.soilgrids.org) ၀က္ဘဆုိက္ျဖစ္၍ အုိင္အက္စ္အာရာအုိင္စ-ီကမၻာ့ေျမဆီ 

အခ်က္အလက္မ်ား(ISRIC-World Soil Information) (ISRIC ၂၀၁၆)၏စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမ ွ ကမၻာ 

တ၀ွမ္းရိွစီမံကိန္းမ်ားႏွင္ ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာတုိ႔မ ွ တုိင္းျပည္မ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ားကုိစုစည္းၿပီး အသက္၀င ္



သည့္ေျမပံုျဖင့္ေဖၚျပထားသည္။ ေျမပံုမ်ားသည္ေျမဆီအမ်ိဳးအစားကြာျခားမႈမ်ားကုိေဖၚျပ၍စက္မ်ားမွသင္ယူ ရရိွ 

သည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာကိန္းဂဏာန္းစရင္းဇယားပံုစံမ်ား အေပၚတြင္မူတည္သည္။ ေအာက္ 

တြင္ေဖၚျပထားသည့္ေျမပံုမ ွအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စ၀ိုင္းဂရစ္မွရရိွသည္။ 

ေရွ႔ေနာက္ညီညြတ္မႈရွိသည့္ ကမၻာ့ေျမဆီလႊာဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား(အိပ္ခ် ္ ဒဗလ်ဴအက္စ ္ ဒ)ီ (The 

Harmonized World Soil Database (HWSD) (FAO et al. ၂၀၁၂) သည္ ေျမဆီႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္ 

အလက္မ်ားအတြက္အျခား ေသာအေၾကာင္း အရာရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အိပ္ခ်္ ဒဗလ်ဴ အက္စ္ ဒီ သည္ FAO 

ႏွင့္အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွရရွိလာသည့္အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္အလက္ 

မ်ားတြင ္ ေျမဆီေျမပံုယူနစ္ ၁၅၀၀၀ထက္မနည္းတုိ႔မ ွ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ေျမဆီတုိ႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ထူးျခား 

သည့္လကၡဏာမ်ားပါ၀င္သည္၊(ဥပမာ ေအာ္ဂဲနစ္ကာဘြန္၊ pH၊ ေရသုိေလွာင္မႈပမာဏ၊ ေျမအနက္၊ အုိင္ယြနသုိ္႔ 

လဲလွယ္မႈပမာဏ)။ FAO ၀က္(ဘ) ဆိုက္ မွအိပ္ခ်္ ဒဗလ်ဴ အက္စ ္ ဒ ီ ကိုေဒါင္းလုတ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်က္ 

အလက္မ်ားကုိလည္းတပါတည္းၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။  

အမ္အက္စ္အီးေအ အတြက္အျခားေသာ ေျမဆီမ်ိဳးတူခြဲျခားမႈမ်ားမွလည္း ေျမဆီအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ေျမပံုမ်ားကိ ု

ရရွိႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ သူတုိ႔၏ေျမဆီကုိဆန္းစစ္ေလ့လာရန္အတြက ္ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီ မ်ိဳးတူခြဲျခား 

ျခင္း (USDA Soil Taxonomy) ကုိ အသံုးျပဳခဲ႔သည္၊ အခ်ိဳ႔မွာအသံုးျပဳဆဲျဖစ္သည္။ ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီလႊာ 

မ်ိဳးတူခြဲျခားျခင္းတြင ္ ပါရာမီတာမ်ားစြာမွေျမဆီမ်ားကုိ အမ်ိဳးအစားခြဲျခား၍(အမ်ားအားျဖင့္မိမိတုိ႔ပိုင္ဆုိင္သည့္ေျမ 

မ်ားမွ)အဆင့္ေျမာက္မ်ားစြာခြဲသည္။ အစီအစဥ္လုိက္၊ အစီအစဥ္လုိက္မွထပ္၍ခြဲျခား၊ အုပ္စုႀကီး၊ အုပ္စုႀကီးမွထပ္ 

မံခြဲသည့္ အုပ္စု၊ မိသားစု ႏွင္ ့အစဥ္လုိက္ခြဲသည္။ယူအက္စ္ဒီေအႏွင့္ဒဗလ်ဴအာရ္ဘီတုိ႔ကုိအတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ 

ႏႈငိ္းယွဥ္ႏိုင္၍ေျမဆီေျမပံုမ်ားႏွင္ ့ ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီ မ်ိဳးတူခြဲျခားျခင္းကုိအသံုးျပဳသည့္အခ်က္အလက္မ်ား(ႏွင့္ 

သာမန္ထက္နသဲည့္အျခား၊ တခါတရံေျမဆီမ်ိဳးတူခြဲျခားျခင္းသရုပ္ေဖၚမွ်သာ)တုိ႔ကိုႏို္င္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ရႏုိင္သည္။ 

အမ္အက္စ္အီးေအ အခ်ိဳ႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မို၍ျမင့္မားသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္/ျပတ္သားမႈရိွ၍ ပို၍အေသး 

စိတ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင္ ့ ႏိႈင္း ယွဥ္မႈမ်ားရိွေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွသည္။အ ဘယ္ေၾကာင့္ 

ဆုိေသာ္မတူညီေသာမ်ိဳးတူခြဲျခားမႈမ်ားကုိအသံုးျပဳ၍ မျပဳျပင္ရေသးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိရရိွရန ္ ခက္ခေဲသာ 

ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ားအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ားအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ားအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ားတြင္တြင္တြင္တြင္    အဓိကက်သည့္ေျမဆီအဓိကက်သည့္ေျမဆီအဓိကက်သည့္ေျမဆီအဓိကက်သည့္ေျမဆီလလလလႊႊႊႊာာာာမ်ားျပန္႔ႏံွျခင္းမ်ားျပန္႔ႏံွျခင္းမ်ားျပန္႔ႏံွျခင္းမ်ားျပန္႔ႏံွျခင္း    

ေအာက္ပါေဖၚျပထားသည့္အဓိကက်သည့္ေျမဆီလႊာမ်ားပံု(ပု ံ ၂) ႏွင္ ့ ဧရိယာမ်ားကုိတြက္ခ်က္ျခင္း(ဇယား ၁) 

တုိ႔သည္ FAO (၂၀၀၇)မ ွကမၻာ့ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျမဆီလႊာေျမပုံ၏အေပၚတြင္အေျချပဳထားပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေျမ ဆီ 

ေျမပံုသည္ ကမၻာ့မွီျငမ္းခ်က္အေျချပဳ FAO (၂၀၀၄)ကိ ု အုပ္စုခြဲရန္ႏွင္ ့ ဧရိယာမ်ားကုိေျမဆီယူနစ္အလုိက ္ ခြဲျခား 

ရန္အသံုးျပဳထားသည္။ ေျမဆီယူနစ္တစ္ခုစီတုိ႔သည္ အဓိကက်သည့္ေျမဆီလႊာ တစ္ခ(ုဧရိယာအမ်ားဆံုး ကုိဖုံး 

ထားသည္)သုိ္႔မဟုတ ္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာအမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထက္မက ပါ၀င္သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ရိွသည့္ 

ေျမဆီယူနစ္တစ္မ်ိဳးတြင ္ အာခရိစုိးလ္(အဓိကက်ေသာေျမဆီ) ၈၀%၊ ကမ္ဘိစိုးလ္ ၁၀%၊ ႏွင့္ လိသုိစိုးလ္ ၁၀% 

(ဆက္ႏြယ္ ေနေသာေျမဆီလႊာ ႏ ွစ္မ်ိဳးစလံုး)။ ပု ံ၂တြင္ဧရိယာတစ္ခုစီ၏အဓိကက်သည့္ေျမဆီကုိသာ ေဖၚ ျပသည္။ 



အမ္အက္စအီ္းေအတြင္ရွိသည့္အဓိကေျမဆီမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားကုိေဆာင္းပါး၏အဆံုးပုိင္း စာ မ်က္ႏွာ ၇မွစ၍ ေဖၚ 

ျပထားသည္။ 

ပု ံ၁ သည္ ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံႏွင္ ့အမ္အက္စ္အီးေအ တခုလုံးတြင္ရွိသည့္ ေျမဆီလႊာအုပ္စုမ်ားမီွျငမ္းခ်က္တစ္ခုစီ၏ ေနရာ 

ေဒသႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိေဖၚျပသည္။ အမ္အက္စ္အီးေအတြင္ ကြဲျပားသည့္ အာရ္အက္စ္ဂ် ီ  ၁၈ ခုရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ႏိုင္ငံတိုင္းတြင ္ အာရ္အက္စ္ဂ် ီ မ်ားမရိွပါ။ အာရ္အက္စ္ဂ် ီ တစ္ခုစီအတြက္ေနရာကုိတြက္ခ်က္ရာတြင ္ ဤ အာရ္ 

အက္စ္ဂ် ီ ၏အခ်ိဳးတက်ျဖစ္ေနသည့္ေနရာေဒသမ်ားပါ၀င္၍ ေျမဆီယူနစ္အားလံုးတြင ္ အဓိကျဖစ္ျခင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ 

မႈျဖစ္ျခင္း အျဖစ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပါ၀င္သည္။  

ဇယား ၁ တြင္ေတြ႔ရသည့္ရလဒ္ တြင ္ေျမဆီလႊာ ၉၇၀ ၂၄၇ km² (သုိ႔မဟုတ္ အမ္အက္စ္အီးေအ ၅၀.၄%) သည္  

အာခရိစုိးအာခရိစုိးအာခရိစုိးအာခရိစုိးလ္လ္လ္လ္ မ်ားျဖစ္သည္။အာခရိစိုးလ္ အမ်ားစုကုိ အမ္အက္စအီ္းေအ ၏အစိတ္အပုိင္းအမ်ားစုတြင္ေတြ႔ရသည္။ 

အထူးသျဖင့္ လာအုိႏိုင္ငံတြင္ေတြ႔ရ၍ အာခရိစုိးလ္ ၇၀%အထက္ရွိသည္။ ဤေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားသည္ ျမစ္ခ်ိဳင္ ့

၀ွမ္း၊ အနိမ့္ပုိင္းလြင္ျပင္ႏွင္ ့က်ယ္္၀န္းေသာျမစ္မ်ားတေလ်ာက္တြင္သာနည္းပါးသည္။ 

ဂေဂေဂေဂေလစုိးလ္လစုိးလ္လစုိးလ္လစုိးလ္(Gleysols)Gleysols)Gleysols)Gleysols) မ်ားသည္ အမ္ အက္စ္ အီး ေအ ေဒသတြင ္၁၉၀ ၂၆၁ km² သုိ႔မဟုတ္ ၉.၉% ဖုံးလႊမ္း ေန 

သည္။ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ တံုလီစပ ္ (Great Lake)ေဒသေရလႊမ္းေသာေနရာမ်ားတြင္စိုးမိုး လ်က္ရွိသည္။ 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင ္ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ရိွေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ျမစ၀္ကၽြန္းေပၚ ႏွင္ ့ ကမ္းေျခတ 

ေလ်ာက္တြင္လည္း သာမန္အားျဖင့္ေတြ႔ႏိုင္သည္။ 

ကမ္ဘီစုိးလ္ကမ္ဘီစုိးလ္ကမ္ဘီစုိးလ္ကမ္ဘီစုိးလ္    ((((Cambisols)Cambisols)Cambisols)Cambisols) မ်ားသည္ (၁၈၅၀၈၆ km² သုိ႔မဟုတ ္ ၉.၆%ဖံုးလႊမ္းသည္) ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း 

တြင္ သာႀကီးစိုးသည္။ အမ္ အက္စ ္ အီး ေအ ေဒသ၏အျခားေသာအပုိင္းမ်ားတြင ္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ေျမဆီလႊာ 

အျဖစ္ျပန္႔ႏွံ႔ ေန၍ ၁၀ - ၂၀%ရိွသည္။ အနည္းငယ္ေသာေဒသမ်ားတြင္သာ လိသုိစိုးလ္ LithosolsLithosolsLithosolsLithosols စိုးမုိးေနသည္။ 

အမ္ အက္စ ္အီး ေအ ေဒသ၏ ၁၃၈ ၂၀၈ km² သို႔မဟုတ္ ၇.၂ % ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ ဆက္ႏြယ္မႈရွ ိ

သည့္ေျမဆီလႊာယူနစ္မ်ားစြာတုိ႔မွအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္၍ ၁၀-၂၀% ပါ၀င္သည္။   

လိသုိစုိးလ္မ်ားလိသုိစုိးလ္မ်ားလိသုိစုိးလ္မ်ားလိသုိစုိးလ္မ်ား    ((((Lithosols)Lithosols)Lithosols)Lithosols) သည္ေနရာအနည္းငယ္ကုိသာလႊမ္းမိုး၍ အမ္ အက္စ ္ အီး ေအ ၏ ၁၃၈၂၀၈ km² 

သုိ႔မဟုတ ္၇.၂% ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ေျမဆီလႊာယူနစ္မ်ားစြာတုိ႔၏ဆက္ႏြယ္သည့္ေျမဆီ လႊာမ်ိဳးျဖစ္၍ 

၁၀% ပါ၀င္သည္။ 

 



    

လူဗစ္စုိးလ္လူဗစ္စုိးလ္လူဗစ္စုိးလ္လူဗစ္စုိးလ္    သည္ အမ္အက္စ္အီးေအ၏ ၁၀၁၇၇၂ km²သုိ႔မဟုတ ္ ၅.၃% ဖုံးလႊမ္းထားသည္။ ၎တုိ႔သည္ ထုိင္း 

ႏိုင္ငံ အေရွ႔ေျမာက္ႏွင့္ကေမၻာဒီးယားတြင္ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားႏွင္ ့ကုန္းျပင္ျမင့္မ်ားတြင္အဓိကေတြ႔ရသည္။  

ဖလူဗစ္စုိးလ္ဖလူဗစ္စုိးလ္ဖလူဗစ္စုိးလ္ဖလူဗစ္စုိးလ္သည္ အမ္အက္စ္အီးေအ၏ ၉၀၄၄၇ km²သုိ႔မဟုတ္ ၄.၇% ဖုံးလႊမ္းထားသည္။ ၎တုိ႔ကိ ုႀကီးမားေသာ 

ျမစ္မ်ားတေလွ်ာက္ႏွင္ ့ ျမစ၀္ကၽြန္းေပၚေဒသ(ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္မေဲခါင္ျမစ)္ တြင္ေတြ႔ရ၍ အမ်ားအားျဖင့္ ဂေလစုိးလ္ 

တေလွ်ာက္တြင္ေတြ႔ရသည္။  

နစ္တီစုိးလ္နစ္တီစုိးလ္နစ္တီစုိးလ္နစ္တီစုိးလ္သည္အမ္အက္စ္အီးေအ၏ ၈၇၃၂၁ km²သုိ႔မဟုတ္ ၄.၅% ဖုံးလႊမ္းထားသည္။ ၎တို႔ကုိ ျမန္မာ၊ လာအုိ 

ႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔၏ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ေတြ႔ရ၍ အာခရိစုိးလ္ တုိ႔ႏွစ္တေနရာတည္းတြင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။ 

ေျမပံု ၂ သည္ အမ္အက္စ္အီးေအတြင ္အဓိက အာရ္အက္စ္ဂ် ီ ၇မ်ိဳးတုိ႔တည္ရွိသည့္ေနရာႏွင့္ပါ၀င္မႈမ်ားကုိ ေဖၚျပ 

ထား သည္။အဓိကက်သည့္ အျခားေသာအာရ္အက္စ္ဂ်ီတစ္မ်ိဳးစီသည္ ၅၀၀၀၀ km²ထက္နည္းသည့္ ေနရာမ်ားကုိ 

ဖုံးလႊမ္းထားသည္။ 

 

 

အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္လႊမ္းမုိးေနသည့္ေျမဆီလႊာမ်ားအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္လႊမ္းမုိးေနသည့္ေျမဆီလႊာမ်ားအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္လႊမ္းမုိးေနသည့္ေျမဆီလႊာမ်ားအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္လႊမ္းမုိးေနသည့္ေျမဆီလႊာမ်ား 

ပု ံ၂ - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကမၻာ့ ေျမဆီလႊာေျမပံုမ ွအမ္အက္စ္အီးေအ 

တြင္လႊမ္းမုိးေနသည့္ေျမဆီလႊာမ်ား။(FAO၂၀၀၇). 

Legend = အညႊန္းအညႊန္းအညႊန္းအညႊန္း 

                    ႏုိင္ငံနယ္နမိတ္           

ထင္ရွားသည့္ေျမဆီလႊာမ်ား 

 

 

အာခရိစုိးလ္ 
 

 
ဂေလစုိးလ္ 

ကမ္ဘီစိုးလ္ 

လီသုိစိုးလ္ 

လူဗီစိုးလ္ 

ဖလူဗီစုိးလ္ 

နိတီစိုးလ္ 

ဖာရာစုိးလ္ 

ဗာတီစိုးလ္ 

ဆာလန္ခ်ာတ္ 

ဟစ္တီစိုးလ္ 

ရီကာစိုးလ္ 

ေရ 
ဂေလစီယာ 



ဇယားဇယားဇယားဇယား၁ ၁ ၁ ၁ ---- အမ္အက္စ္အီးေအ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ေျမဆီလႊာအုပ္စုမ်ားဧရိယာရည္ညႊန္းခ်က ္

  
ကေမၻာဒီးယား လာအုိ ျမန္မာ ထုိင္း ဗီယက္နမ္ ပင္မႏွင့္ေရွ႔ေတာင္အာရ ွ

      
RSGs km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 

အာခရိစိုးလ္ ၈၇၉၂၉ ၄၈.၂ ၁၆၂၉၂၄ ၇၀.၇ ၂၇၉၁၄၅ ၄၁.၉ ၂၇၉၀၈၁ ၅၄.၂ ၁၆၁၁၆၇ ၄၈.၉ ၉၇၀၂၄၇ ၅၀.၄ 

ဂေလစုိးလ္ ၃၅၄၄၇  ၁၉.၄ ၄၀၆၅ ၁.၈ ၆၂၉၃၉ ၉.၄ ၄၅၀၅၁ ၈.၈ ၄၂၇၆၀ ၁၃ ၁၉၀၂၆၁ ၉.၉ 

ကမ္ဘီစိုးလ္ ၁၀၄၃၇ ၅.၇ ၂၃၃၄၄ ၁၀ ၆၆၄၃၄ ၁၀ ၅၉၄၅၄ ၁၁.၆ ၂၅၄၁၆ ၇.၇ ၁၈၅၀၈၆ ၉.၆ 

လိသုိစိုးလ္ ၆၇၇၃ ၃.၇ ၂၁၆၇၄ ၉.၄ ၅၅၇၂၆ ၈.၄ ၂၈၁၂၆ ၅.၅ ၂၅၉၀၉ ၇.၉ ၁၃၈၂၀၈ ၇.၂ 

လူဗီစုိးလ ္ ၁၀၉၅၁ ၆ ၃၈၅၅ ၁.၇ ၄၄၄၈၇ ၆.၇ ၃၄၈၃၁ ၆.၈ ၇၆၄၈ ၂.၃ ၁၀၁၇၇၂ ၅.၃ 

ဖလုဗိစိုးလ္ ၁၀၃၂၃ ၅.၇ ၂၈၂ ၀.၁ ၃၅၅၈၃ ၅.၃ ၁၉၅၄၃ ၃.၈ ၂၄၇၁၅ ၇.၅ ၉၀၄၄၇ ၄.၇ 

နစ္တိစိုးလ္ ၁၆၁၇ ၀.၉ ၁၀၃၇၆ ၄.၅ ၄၂၅၅၀ ၆.၄ ၂၀၄၂၇ ၄ ၁၂၃၅၁ ၃.၇ ၈၇၃၂၁ ၄.၅ 

ဖယ္ရာစုိးလ္ ၃၂၇၆ ၁.၈ ၁၄၂ ၀.၁ ၁၈၈၇၄ ၂.၈ ၂၃၂၀ ၀.၅ ၁၅၆၃၀ ၄.၇ ၄၀၂၄၂ ၂.၁ 

ဗာတိစုိးလ္ ၅၈၄၆ ၃.၂ ၁၇၉၇ ၀.၈ ၁၇၃၀၅ ၂.၆ ၆၆၅၈ ၁.၃ ၅၁၁၅ ၁.၆ ၃၆၇၂၁ ၁.၉ 

ပလာနုိစိုးလ္ ၃ ၀ ၈ ၀ ၁၉၇၈၅ ၃ ၃၆၂၅ ၀.၇ ၂၀၃ ၀.၁ ၂၃၆၂၄ ၁.၂ 

အရိႏုိစိုးလ္ ၂၅၆၀ ၁.၄ ၅၁ ၀ -      - ၇၅၈၅ ၁.၅ ၄၀၁၀ ၁.၂ ၁၄၂၀၆ ၀.၇ 

စိုလုိခ်ပ္ခ ္ ၄၀၀ ၀.၂       -     - ၁၀၆၈၀ ၁.၆ ၆ ၀ ၉၂၀ ၀.၃ ၁၂၀၀၅ ၀.၆ 

ရမ္ခါ       - -       - - ၈၈၂၃ ၁.၃ -      -                - - ၈၈၂၃ ၀.၅ 

စိုလုိနက္ ၃၄၆၇ ၁.၉ ၁၀၇၅ ၀.၅     - - ၃၅၄၇ ၀.၇ ၃၄၁ ၀.၁ ၈၄၂၉ ၀.၄ 

ဟစ္တိစိုးလ္           -      -                    - - ၃၄၀၉ ၀.၅ ၃၉၃ ၀.၁ ၁၃၃၁ ၀.၄ ၅၁၃၃ ၀.၃ 

ရီကုိစုိးလ ္ ၂၀၀ ၀.၁     - - ၇၄၈ ၀.၁ ၅၇၃ ၀.၁ ၁၇၄၇ ၀.၅ ၃၂၆၈ ၀.၂ 

ရင္ဇီနာ ၂၆၅ ၀.၁ ၉၄၅ ၀.၄ - - ၂၀၀၀ ၀.၄ -    - ၃၂၀၉ ၀.၂ 

ေပါ့ဒ္ဇုိး       -       -      -    -     - - ၁၉၀ ၀ ၄၂၉ ၀.၁ ၆၁၉ ၀ 

ေရ ၂၉၄၄ ၁.၆  - - ၄၁၁ ၀.၁ ၁၂၉၂ ၀.၃  - - ၄၆၄၇ ၀.၂ 

စုစုေပါင္း ၁၈၂၄၃၇ ၁၀၀ ၂၃၀၅၃၈ ၁၀၀ ၆၆၆၈၉၉ ၁၀၀ ၅၁၄၇၀၂ ၁၀၀ ၃၂၉၆၉၂ ၁၀၀ ၁၉၂၄၂၆၈ ၁၀၀ 

    

အေရွ႔ေတာအေရွ႔ေတာအေရွ႔ေတာအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ားတြင္ရိွေသာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ားတြင္ရိွေသာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ားတြင္ရိွေသာင္အာရွပင္မနယ္ေျမမ်ားတြင္ရိွေသာ    ရည္ညႊန္းေဖၚျပထားသည့္ရည္ညႊန္းေဖၚျပထားသည့္ရည္ညႊန္းေဖၚျပထားသည့္ရည္ညႊန္းေဖၚျပထားသည့္အဓိကေျမဆီအုပ္စုမ်ား၏အဂၤါလကၡဏာအဓိကေျမဆီအုပ္စုမ်ား၏အဂၤါလကၡဏာအဓိကေျမဆီအုပ္စုမ်ား၏အဂၤါလကၡဏာအဓိကေျမဆီအုပ္စုမ်ား၏အဂၤါလကၡဏာ    

မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား။။။။    

ေျမဆီ၏က်န္းမ်ားေရးႏွင့္ေကာက္ပသဲီးႏံွပင္ထုတ္လုပ္မႈကုိအားေပးသည့္ ေျမဆီလႊာ၏အဂၤါလကၡဏာအေသးစိတ္ 

မ်ားသည္ အဓိကေျမဆီအမ်ိဳးအစားကုိေဖၚျပ၍ ႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ားကုိေဖၚျပသည္။ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ    သည္ ေပးထားသည့္ေဒသတစ္ခု၏စုိက္ပ်ိဳးေရး သုိ႔မဟုတ ္သက္ရိွသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တုိ႔၏ 

ဆက္စပ္မႈ(ေဂဟေဗဒ) အက်ိဳးျဖစ္ေစသည့့္္ ့္္ေ့ျမဆီကုိတုိင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ေျမဆီႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ရႈေထာင့္မ်ားစြာမွၾကည့္ရႈသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိေဖၚျပထားသည္၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ(ဥပမာ - ေခ်ာေမြ႔ၾကမ္းတမ္း 

မႈအ ေနအထား၊ တည္ေဆာက္ပု)ံ ဇီ၀ေဗဒဆုိိင္ရာ (တိရစၦာန)္၊ ႏွင့္ဓါတုပစၥည္းဆုိင္ရာ(ဥပမာ - အဟာရ ရရိွႏိုင္မႈ၊ 

စီအီးစီ၊ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္း)တုိ႔ျဖစ္သည္။ (ခ်က္စ၀္ပ ္၂၀၀၈)။ 



ေျမဆီေျမဆီေျမဆီေျမဆီလလလလႊႊႊႊာာာာဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု ကိ ုပုံသ႑ာန္၊ ေျမဆီလႊာစုေပါင္းမႈႏွင့္ စီစဥ္ထားမႈအရြယ္အစားအေပၚတြင ္မူတည္ 

၍ ဆံုးျဖတ္သည္။ တည္ၿငိမ္မႈရွသိည့္ေျမဆီလႊာတည္ေဆာက္မႈသည္ တုိက္စားျခင္းကုိနည္းေစသည္။ ထုိးေဖါက္ျခင္း 

ႏွင္ ့ေရသုိေလွာင္ျခင္းကုိတိုးတက္ေစသည္ျပီးအျမစ္မ်ားလြယ္ကူစြာထုိးေဖါက္မႈမွကာကြယ္ သည္ (ေဖါ့သ္ ၁၉၉၀)။  

ေရထိေရထိေရထိေရထိန္းသိန္းသိန္းသိန္းသိမ္းႏုိင္သည့္ပမာဏမ္းႏုိင္သည့္ပမာဏမ္းႏုိင္သည့္ပမာဏမ္းႏုိင္သည့္ပမာဏ    သည္ "ေျမဆီလႊာမ ွ ေရကုိထိမ္းသိမ္းႏုိင္ျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ထိမ္းႏိုင္ျခင္းစြမ္းရည္ျဖစ္ 

သည္"။ ၎သည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာအေပၚတြင္မူတည္သည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားအထဲတြင္"ေခ်ာေမြ႔ၾကမ္း 

တမ္းမႈအေန အထား၊ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္း၊ စိမ့္၀င္ႏိုင္မႈ၊ ႏွင္ ့ စိမ့္ေပါက္မ်ား၏အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈမ်ား" (ခ်က္စ၀္ပ္ 

၂၀၀၈)။    

ေရႏုတ္ျခင္းေရႏုတ္ျခင္းေရႏုတ္ျခင္းေရႏုတ္ျခင္း////ေရစီးဆင္းျခင္းေရစီးဆင္းျခင္းေရစီးဆင္းျခင္းေရစီးဆင္းျခင္းဆုိသည္မွာ ေရမ်ားမည္မွ်ေကာင္းစြာစိမ္၀့င ္ ထုိးေဖါက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ေျမဆီလႊာမွတဆင့္ 

ေအာက္ဘက္သုိ႔ေရြ႔လ်ားျခင္း(သန္႔စင္ျခင္း/ခြဲျခားျခင္း/စစ္ျခင္း) ျဖစ္သည္။ ၎ကုိ နိမ့္ေသာေျမဆီလႊာနယ္ပယ္မ်ား 

၏ေခ်ာေမြ႔ၾကမ္းတမ္းမႈအေနအထားႏွင္ ့တည္ေဆာက္မႈ၊ အနိမ့္ပိုင္းနယ္ပယ္၏သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားအေပၚတြင ္ဆုံး 

ျဖတ္သည္။ ပင္လယ္ေရေအာက္ေရျပင္ စသည္တုိ႔ေပၚတြင္လည္းမူတည္သည္။ 

တိရစၦာန္တိရစၦာန္တိရစၦာန္တိရစၦာန္မ်ိဳးစံုေျမ်ိဳးစံုေျမ်ိဳးစံုေျမ်ိဳးစံုေျမဆီမဆီမဆီမဆီလႊာလႊာလႊာလႊာ တြင္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္သည္ မိုက္ခရိုေအာ္ဂနဲစ္စင(္မ်က္ေစ့ျဖင့္ျမင္ရန္ခက္ခသဲည့္ 

တိရစၦာန ္ မွ စ၍ နို႔တုိက္သတၱ၀ါအထိပါ၀င္သည္။ တိရစၦာန္မ်ိဳးစံုေျမဆီလႊာတြင ္ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းမ်ားကုိေဆြးေျမ့ 

ေစသည့္အေရးႀကီးသည့္ တာ၀န္ရွိသည္။ ေျမဆီလႊာျဖစ္ေပၚတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ေျမဆီတည္ေဆာက္မႈမ်ားကုိလည္း 

လႊမ္းမိုးထားသည္။ တိရစၦာန္ေျမဆီလႊာသည္အမ်ားအားျဖင့္အက်ိဳးရိွသည္။ သုိ႔ေသာ ္ အပင္မ်ားကုိအႏၱရာယ္ျဖစ္ 

ေစသည္။ (ခ်က္စ၀္ပ ္၂၀၀၈)။ 

ဓါတုပစၥည္းျဖစ္သည့္ဓါတုပစၥည္းျဖစ္သည့္ဓါတုပစၥည္းျဖစ္သည့္ဓါတုပစၥည္းျဖစ္သည့္pHpHpHpH ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္စီအီးစီတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ေအာက္တြင္ေစီအီးစီတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ေအာက္တြင္ေစီအီးစီတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ေအာက္တြင္ေစီအီးစီတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ဆြးေႏြးထားပါသည္။ဆြးေႏြးထားပါသည္။ဆြးေႏြးထားပါသည္။  

အဓိကက်သည့္အာရ္အက္စ္ဂ်ီမ်ား၏ အဂၤလကၡဏာမ်ားကုိဇယား ၂ တြင္ႏႈိင္းယွဥ္ေဖၚျပထားသည္။  

ဇယား ၂တြင္ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင္ ့ ဓါတုဆုိင္ရာအဂၤါရပ္မ်ားသည္ ေျမဆီမ်ားကုိခြဲျခားရာတြင္ 

အသံုးျပဳသည့္အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အာရ္အက္စ္ဂ်ီ မ်ားမ ွေျမဆီတစ္ခု၏အဂၤါရပ္အခ်က္ 

အလက္ကုိ အျခားတစ္ခုႏွင့္မွ်ေ၀ျခင္းမရိွပါ။ ေကာင္းစြာခြဲျခားသိျမင္ခဲ့သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 

မတူညီေသာေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အမ်ိဳးအစား၊ ရာသီဥတုႏွင္ ့ ပထ၀ီဆုိင္ရာအေနအထားမ်ားတြင္တုိးတက္ျဖစ္ေပၚလာ 

သည္။ သုိ႔ေသာ္ တိက်သည့္ ဆင္တူမႈရွိသည့္ ႏွစ္ မက္တာ-အတန္းအစားမ်ိဳးမွာမ ူကြဲျပားႏုိင္သည္။  

((((၁၁၁၁) ) ) ) ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္သည့္ေျမဆီလႊာမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္သည့္ေျမဆီလႊာမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္သည့္ေျမဆီလႊာမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္သည့္ေျမဆီလႊာမ်ား    ----    အာခရိစိုးလ္၊ နိတီစိုးလ္ ႏွင့္လိသုိစိုးလ္တုိ႔သည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္ပံုရသည္။ အဘယ္ 

ေၾကာင့္ဆုိေသာ္သူတုိ႔၏ pH, စီအီးစီ သုိ႔မဟုတ္ တိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္(လိသုိစိုးလ္)။ အာခရိစိုးလ္ သည္ 

အမ္အက္စ္အီးေအ ေဒသအမ်ားစုကုိဖုံးလႊမ္းထားသျဖင့္ အမ္အက္စ္အီးေအေဒသအစိတ္အပုိင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ဖြံ႔ၿဖိဳး 

မႈနည္းသည္။    

((((၂၂၂၂))))ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာေျမဆီလႊာမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေသာေျမဆီလႊာမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေသာေျမဆီလႊာမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေသာေျမဆီလႊာမ်ား    တြင္ဓါတုပစၥည္းႏွင့္ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာလကၡဏာမ်ားေကာင္းမြန္သည္။ ႏိႈင္းစာမႈျပဳပါက 

ဂ်ီေလစုိးလ္၊ ကမ္ဘီစိုးလ္၊ လူဗစ္စိုးလ္၊ ဖလူဗစ္စိုးလ္အားလံုးတုိ႔သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႔ေသာ အာရ္အက္စ္ 



ဂ်ီမ်ားတုိ႔သည္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္အသံုးျပဳရာတြင္အကန္႔အသတ္ရိွသည္၊ ဥပမာ 

- ဂ်ီေလစုိးလ္ႏွင္ ့ဖလူဗစ္စိုးလ္တြင္ေရစီးဆင္းမႈည့ံသည္။ 

ဇယား ဇယား ဇယား ဇယား ၂၂၂၂။။။။ အဓိကအာရ္အက္စ္ ဂ်ီမ်ား၏သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကိုႏႈိင္းယွဥ္ေဖၚျပျခင္း- 
ေကာက္ပသဲီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေျမဆီလႊာ၏ မူလက်န္းမာေရး ႏွင့္စြမ္းရည္ကုိေဖၚျပျခင္း 

အာရ္    
အက္စ္ဂ်ီ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ pH စီအီးစ ီ

ေျမဆီလႊာ 
တည္ေဆာက္ပံု ေရထိန္းမႈ စီးဆင္းမႈ 

သက္ရိွသတၱ 
၀ါလုပ္     
ေဆာင္မႈ 

အာခရိစုိးလ္ နိမ့္ အက္စစ ္ နိမ့္ တည္ၿငိမ္မႈနိမ့္ နိမ့္ ေႏွး နိမ့္ 

ဂ်ီေလစိုးလ္ ေကာင္း 
အားနည္းအက္စစ္ မွ 

ၾကားေန ျမင့္ NA NA ေရျဖင့္အေျခခံျပည့္၀ နိမ့္ 

ကမ္ဘီစိုးလ္ ေကာင္း 
အားနည္းအက္စစ္ မွ 

ၾကားေန အလယ္အလတ္ တည္ၿငိမ္ ေကာင္း ေကာင္းစြာစီးဆင္း ျမင့္ 

လိသုိစိုးလ္ နိမ့္ 
အားနည္းအက္စစ္ မွ 

ၾကားေန အလယ္အလတ္ တည္ၿငိမ္ နိမ့္ ေကာင္းစြာစီးဆင္း နိမ့္ 

လူဗီစိုးလ္ ေကာင္း 
အားနည္းအက္စစ္ မွ 

ၾကားေန အလယ္အလတ္ တည္ၿငိမ္ ေကာင္း ေကာင္းစြာစီးဆင္း NA 

ဖလူဗီစုိးလ္ ေကာင္း ၾကားေန အလယ္အလတ္ တည္ၿငိမ္ NA ေျမေအာက္ေရဆိတ္သဥ္ုးေစ NA 

နိတိစိုးလ္ နိမ့္ အက္စစ ္ နိမ့္ တည္ၿငိမ္ ေကာင္း ေကာင္းစြာစီးဆင္း ျမင့္ 

 

ဇယား ဇယား ဇယား ဇယား ၃၃၃၃ - အဓိကအာရ္အက္စ္ဂ်ီ၏ေျမဆီလႊာအေပၚပုိင္းတြင္ ပ်မ္းမွ်ဓါတုပစၥည္း                    
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား 

အာရ္    
အက္စ္ဂ်ီ နမူနာ pH (H2O) စီအီးစ ီ ေအာ္ဂဲနစ္ကာဘြန ္ အေျခခံျပည့္၀မႈ 

  N   cmol kg-1 % %   

အာခရိစုိးလ္ 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 

လိသုိစိုးလ္ ၆၄၄၁ ၆.၃ ၁၄.၄ ၁.၅ ၇၅.၅ ၆၄၄၁ 

လူဗီစိုးလ္ ၃၅၅၀ ၆.၅ ၁၃ ၀.၇ ၈၆.၆ ၃၅၅၀ 

ဖလူဗီစုိးလ္ ၁၄၅၉ ၆.၅ ၁၅.၇ ၁.၃ ၇၈.၇ ၁၄၅၉ 

နိတိစိုးလ္ ၄၈၂ ၅.၅ ၁၄.၈ ၁.၇ ၅၃ ၄၈၂ 

 

ေရွ႔ေနာက္ညီညြတ္မႈရွိသည့္ ကမၻာ့ေျမဆီ အခ်က္အလက္မ်ား(အိပ္ခ် ္ဒဗလ်ဴ အက္စ္ ဒ)ီ(Harmonized World Soil 

Database)ႏွင္ ့ဇယား ၃(FAO et al. ၂၀၁၂) မွ တြက္ခ်က္မႈအရ ဓါတုပစၥည္းလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ pH၊ စီအီး စ ီ

(အုိင္ယြန္သုိ႔လဲလွယ္ႏိုင္မႈပမာဏ (Cation Exchange Capacity (CEC)၊ ေအာ္ဂနဲစ္ကာဘြန္၊ ႏွင္ ့အေျခခံျပည့္၀မႈ 

(တစ္ခုစီကုိေအာက္တြင ္ ေဖၚျပထားသည္) တုိ႔ကုိၾကည့္သည့္အခါ ဤ ႏွစ ္ မက္တာ-အတန္းစားမ်ားကုိလည္းေတြ႔ရိွ 

ရသည္။ ဤအရာမ်ား၏ အဂၤါလကၡဏာမ်ားအနက္ ၊ အေရးၾကီးမႈႏွင္ ့ စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္သင္ေလ်ာ္မႈအတုိင္းအတာ 



မ်ားသည္ ေရွ႔ေနာက္ညီညြတ္မႈရွိသည့္ ကမၻာ့ေျမဆီ အခ်က္အလက္မ်ား(အိပ္ခ် ္ဒဗလ်ဴ အက္စ္ ဒ)ီ (Harmonized 

World Soil Database)(FAO et al. ၂၀၁၂) အေပၚတြင္အဓိကအေျခခံထားပါသည္။ 

ေျမဆီလႊာ----ေပ်ာ္၀င္ေရတစ္ခုတြင္pHpHpHpHတုိင္းတာျခင္းသည္    ေျမဆီလႊာ၏    အက္စစ္ပါ၀င္မႈ    သုိ႔မဟုတ္    အယ္လကာလီ    

ဓါတ္((((အယ္ကုိင္းဓါတ္) ) ) ) ကုိတုိင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။    ေျမဆီလႊာ၏    pHpHpHpHသည္    အပင္ႀကီးထြားမႈကုိအလြန္အက်ိဳးျပဳပါ    

သည္။        အဓိက    pHpHpHpHငါးမ်ိဳးမွာ    အပင္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္    အေရးႀကီးပါသည္။        

• pH < ၄.၅ေျမဆီလႊာမ်ားတြင္ လြန္ကေဲသာ အက္စစ္ေျမဆီမ်ားျဖစ္၍ အက္စစ ္ ဆာလဖိတ္ ေျမဆီလႊာ 

လြာမ်ား(လမုပင္ေပါက္သည့္ ေျမဆီလႊာ) က့ဲသို႔ေသာေျမျဖစ္သည္။ ေကာက္ပသီဲးႏံွမ်ားအတြက ္သင့္ေလ်ာ္ 

မႈမရိွပါ။  

• pH ၄.၅– ၅.၅ တုိ႔သည္ အက္စစ္အလြန္မ်ားေသာေျမဆီလႊာမ်ားျဖစ္၍ အဆိပ္ျဖစ္ေစသည့္ အလူမီနမ္၏ 

ဒါဏ္ကိ ု ခံစားရသည္။လကၻက္ႏွင့္နာနတ္အပါအ၀င္ အက္စစ္ဒါဏ္ခံႏိုင္သည့္ ေကာက္ပသီဲးႏွံပင္အခ်ိ ႔ဳကိ ု

စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္သည္။ 

• pH ၅.၅–၇.၅ တုိ႔ကုိ အက္စစ္မ ွၾကားေနေျမအမ်ိဳးအစားဟုသိၾကသည္။ အဟာရ ရရွိရန္အတြက္သင့္ ေလ်ာ္ 

၍ ေကာက္ပသီဲးႏွံအမ်ားစုအတြက္သင့္ေလ်ာ္သည္။ 

• pH ၇.၂–၈.၅ သည္ ကာဘုိနိတ္-ၾကြယ္၀ေသာေျမဆီလႊာျဖစ္၍ ေကာက္ပသီဲးႏံွထုတ္လုပ္မႈတြင္အသံုး၀င္မႈ 

အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ 

• pH > ၈.၅ သည္ အယ္လကာလီေျမဆီလႊာျဖစ္၍ ဆုိဒီယမ္ျမင့္မားေလ့ရွိသည္(ဥပမာ - ဆုိဒီယမ္သည္ 

အဆိပ္ျဖစ္ေစ သည့္အဆင့္မ်ား) တည္ေဆာက္ပုံမွာလည္းည့ံဖ်င္းသည္(အကန္႔တုိင ္တည္ေဆာက္ပု)ံ။ 

စီအီးစီမ ွေျမဆီလႊာတစ္ခုတြင္ရွိသည့္ စုစုေပါင္း အဟာရ-ထိန္းထားမႈပမာဏကုိအေသးစိတ္ေဖၚျပသည္။ စီအီးစီ နိ္မ့္ 

ပါက ဒဏ္ခံႏိုင္မႈနိမ့္ျခင္းႏွင္ ့အဟာရသုိေလွာင္ႏိုင္သည့္အရည္အေသြးနိမ့္ျခင္းကုိေဖၚျပသည္။ ရႊ႔ံေစး၏ ပမာ ဏႏွင့္ 

အမ်ိဳးအစားႏွင္ ့ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းပါ၀င္မႈသည္ ေျမဆီလႊာတစ္ခု၏ အဟာရသုိေလွာင္ႏိုင္မႈစုစုေပါင္း  ပမာ ဏကုိ ေဖၚ 

ျပ သည္။ သဲဆန္ေသာေျမဆီလႊာမ်ားတြင ္အမ်ားအားျဖင္ ့စီအီးစ ီ၄  cmol kg ထက္နည္းေလ့ရွိသည္။ 

pH ျဖင့္ေပါင္းစပ္ထားသည္ ေအာ္ဂနဲစ ္ကာဘြမ္သည္ က်န္းမာသည့္ေျမဆီလႊာကုိ ရွင္းလင္းစြာႏွင့္အေကာင္းဆံုး 

ညႊန္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာ္ဂနဲစ ္ ကာဘြန္အတန္အသင့္မ ွ ျမင့္သည့္ပမာဏရွိသည့္ေျမဆီလႊာသည္ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးမႈရွိ၍ 

ေကာင္းစြာတည္ေဆာက္ထားသည့္ေျမဆီလႊာျဖစ္သည္။ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္း ၀.၆% သည္ ေျမဆီလႊာအတြက္ နိမ္ ့

သည္ဟုသုံးသပ္ၾကသည္။ ေအာ္ဂနဲစ္ကာဘြန္ အလြန္နိမ့္သည့္ေျမဆီလႊာမ်ား(<၀.၂%) သည္ ထုတ္လုပ္မႈအတြက ္

အက်ိဳးရွိေစရန္ ေအာ္ဂနဲစ္ သုိ႔မဟုတ ္ေအာ္ဂနဲစ္မဟုတ္သည့္ေျမၾသဇာထည့္ေပးရန္လုိအပ္မည္။  

“အေျခခံျပည့္အေျခခံျပည့္အေျခခံျပည့္အေျခခံျပည့္၀၀၀၀မႈမႈမႈမႈသည္  ေျမဆီလႊာ၏ေယဘုယ် အိုင္ယြန(္ေကးရွင္း) လဲလွယ္သည့္ပမာဏ ႏွင့ ္ အိပ္ခ်္ ႏွင္ ့ ေအ 

အယ္လ္ အပါအ၀င္) ၏ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ လဲလွယ္မႈျပဳႏုိင္သည့္ (Na, Ca, Mg, and K) အဟာရမ်ား ၏စုစ ု

ေပါင္းကုိတုိင္းတာသည္။ တန္းဘုိးမွ pH ႏွင့္အနီးစပ္ဆုံးဆက္ႏြယ္မႈကုိ ေဖၚျပေလ့ရွိသည္”(FAO et al. ၂၀၁၂)။ 

အေျခခံျပည့္၀မႈရွိသည့္ေျမဆီလႊာတစ္ခ ု- 



• <၂၀%ကုိအကန္႔အသတ္ရွိ၍pHအက္စစ္အလြန္မ်ားသည့္အေျခခံျပည့္၀မႈမရွိသည့္ေျမဆီလႊာဟုသတ္ မွတ ္

ၾကသည္။ 

• ၂၀မွ ၅၀%  သည္ အက္စစ္အေျခအေနမ်ားကုိညႊန္ျပသည္။  

• ၅၀–၈၀% သည္ ၾကားေနမ ွ အယ္လကာလီအနည္းငယ္ရွိသည္၊ ေကာက္ပသီဲးႏွံအမ်ားစုအတြက ္ အ 

ေကာင္းဆံုး အေျခအေနရိွသည္။ 

• >၈၀ % သည္ ကယ္လဆီယမ္ကာဘြန္နိတ္၊ စိုဒစ္(အယ္လကာလီသတၱဳအုပ္စ)ု သုိ႔မဟုတ ္စလုိင္းေျမဆီ 

လႊာမ်ိဳးကုိ ညႊန္ျပသည္။  

ဇယား ၃ သည္ အမ္အက္စ္အီးေအ ၏ အဓိက အာရ္အက္စ္ဂ်ီမ်ားအတြက္ ပ်မ္းမွ်ဓါတုအဂၤါလကၡဏာမ်ားကုိေဖၚျပ 

သည္။ ေရွ႔ေနာက္ညီညြတ္မႈရွိသည့္ ကမၻာ့ေျမဆီအခ်က္အလက္မ်ား(အိပ္ခ် ္ ဒဗလ်ဴ အက္စ ္ ဒ)ီမွ ကမၻာတခြင္ရိွ 

အခ်က္အလက္္မ်ားကုိအေျချပဳထားပါသည္ (FAO et al. ၂၀၁၂).။  

ဇယား ၃ မွကိန္း(ဏာန္းမ်ား၏ညႊန္ျပခ်က္အရ အာခရိစိုးလ္ႏွင္ ့ နိတိစုိးလ္ မ်ားသည္ အက္စစ္ အလြန္မ်ားသည့္ေျမ 

မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အာခရိစိုးလ္းမ်ားသည္အမ္အက္စ္အီးေအ တြင္ရွိသည့္ေျမဆီလႊာတ၀က္ 

ကုိျဖစ္ေပၚလာေစ၍ အက္စစ ္ေျမဆီမ်ိဳးလြန္ကဲစြာႀကီးစိုးသည္။ အာခရိစိုးလ္ႏွင္ ့နိတိစိုးလ္မွအပ pH အေပၚတြင္သာ 

အေျချပဳထား၍ေျမဆီလႊာမ်ားသည္ အက္စစ ္ သုိ႔မဟုတ္ၾကားေနေျမ ဆီလႊာလြာမ်ိဳးျဖစ္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္သင့္ 

ေလ်ာ္သည္။  

ဇယား ၃ တြင ္အာခရိစိုးလ္အတြက္ပ်မ္းမွ် စီအီးစ ီသည္ “ေက်နပ္မႈရွိေသာ” သတ္မွတ္ဆင့္ေအာက္တြင္ရွိ၍ ၇.၆ 

cmol kg ေအာက္တြင္ရွိသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အမ္အက္စ္အီးေအ၏ေနရာမ်ားစြာတုိ႔တြင ္ စီအီးစီ နိမ့္သည္ဟု 

ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာေျမဆီလႊာမ်ားတြင္ ေကာက္ပသဲီးႏံွမ်ားအတြက္သင့္ေလ်ာ္သည့္ စအီီးစီရိွသည္။ 

အဟာရမ်ားကုိထိန္းထားသည့္ ပမာဏသည္အမွန္တကယ္ျပည့္၀ျခင္း ရွိမရိွဟူေသာအခ်က္မွာ အျခားေသာအ 

ေၾကာင္း အရာမ်ားစြာအေပၚတြင္မူတည္ပါမည္။ အဟာရ ရရွိႏုိင္ျခင္းႏွင္ ့pH တုိ႔အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။  

ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အမ္အက္စ္အီးေအ ေဒသတ၀ွမ္းရွိေျမဆီလႊာအားလံုးတုိ႔သည္ ေအာ္ဂနဲစ ္ကာဘြန ္၀.၆% အထက္ရွ ိ

သည္ (လူဗစ္စိုးလ္မ်ားသည္ ဤသတ္မွတ္ဆင့္ထက္အနည္းငယ္သာျမင့္ေသာ္လည္း)။ 

ဇယား ၃ ရွိအခ်က္အလက္မ်ားတြင ္အေျခခံျပည့္၀မႈႏွင္ ့ pH တို႔အၾကားဆက္ႏြယ္မႈတုိ႔ကုိရွင္းလင္းစြာေတြ႔ႏိုင္သည္။ 

အက္စစ္အမ်ားဆံုးေျမဆီလႊာမ်ားျဖစ္သည့္ အာခရိစိုးလ္ ႏွင္ ့ နိတီစိုးလ္ တြင္အေျခခံျပည့္၀မႈအနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္။ 

အျခားေသာေျမဆီလႊာမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစသည့္အေျခခံျပည့္၀မႈရွိသည္။  

ေျမပံု ၃၊ ၄ႏွင္ ့၅သည္ စ၀ုိင္းဂရစ္ (SoilGrids (၂၀၁၆)- အုိင္အက္စ္အာရ္အုိင္စ)ီ မ ွအခ်က္အလက္မ်ားကုိအေျခခံ၍ 

အမ္အက္စ္အီးေအတြင ္pH၊ စီအီးစ ီႏငွ္ ့ေအာ္ဂဲနစ္ ကာဘြန္ကိုေဖၚျပသည္။ 

 



 

 

 

CEC =စီအီးစ ီ

Organic Carbon  = ေအာ္ဂနဲစ ္ကာဘြန ္

 

 

    အညႊန္း 

 

အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္ထိပ္ပုိင္းရိွေျမအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္ထိပ္ပုိင္းရိွေျမအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္ထိပ္ပုိင္းရိွေျမအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္ထိပ္ပုိင္းရိွေျမ

ဆီလႊာ၏အုိင္ယြန္သုိ႔လဲလွယ္ႏုိင္မႈဆီလႊာ၏အုိင္ယြန္သုိ႔လဲလွယ္ႏုိင္မႈဆီလႊာ၏အုိင္ယြန္သုိ႔လဲလွယ္ႏုိင္မႈဆီလႊာ၏အုိင္ယြန္သုိ႔လဲလွယ္ႏုိင္မႈပမာဏပမာဏပမာဏပမာဏ    

အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္ထိပ္ပုိင္းရိွေျမအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္ထိပ္ပုိင္းရိွေျမအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္ထိပ္ပုိင္းရိွေျမအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္ထိပ္ပုိင္းရိွေျမ

ဆီလႊာ၏ဆီလႊာ၏ဆီလႊာ၏ဆီလႊာ၏pHpHpHpH    

အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္ထိပ္ပုိင္းရိွေျမအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္ထိပ္ပုိင္းရိွေျမအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္ထိပ္ပုိင္းရိွေျမအေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသတြင္ထိပ္ပုိင္းရိွေျမ

ဆီလႊာ၏ေအာ္ဂဲနစ္ဆီလႊာ၏ေအာ္ဂဲနစ္ဆီလႊာ၏ေအာ္ဂဲနစ္ဆီလႊာ၏ေအာ္ဂဲနစ္    ကာဘြန္ကာဘြန္ကာဘြန္ကာဘြန္    

အညႊန္း  

အညႊန္း  အညႊန္း  

နိုင္ငံနယ္နမိတ္ 



အာခရိစိုးလ္သည္ထုိေဒသ၏ ၅၀%ကိုဖံုးလႊမ္းထားသည္ကုိစဥ္းစားပါက လူတစ္ဦးသည္ထုိေနရာအား pH ႏွင့္ 

စီအီးစ ီနိမ့္ေသာေနရာမ်ားၾကယ္ျပန္႔စြာရွိမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပု ံ၃ႏွင္၄့ မ ွမတူညီသည့္ ထင္ 

ျမင္မႈကိုေဖၚျပ၍ အမ်ားအားျဖင့္ပုိ၍ျမင့္သည့္တန္ဖိုးကုိေဖၚျပသည္။ အက္စစ္အလြန္ျမင့္သည့္ေျမဆီလႊာ မ်ားသည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ႏွင္ ့ လာအုိႏိုင္ငံရွိေတာင္တန္းမ်ားတြင္သာပ်ံ႔ႏွံ႔ေနသည္ (ပု ံ ၃)။ သတ္မွတ္ဆင့္ 

၁၀cmol kg ေအာက္ရွိသည့္ စီအီးစီေျမဆီလႊာမ်ားကုိ ထုိင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႔ေျမာက္ပိုင္း တြင္သာ ေတြ႔ရ 

သည္(ေျမပု ံ၄)။ သုိ႔ေသာ္ pH ၅.၅ ေအာက္ႏွင္ ့စီအီးစီ တန္ဖိုး ၄မ ွ၁၀ cmol kg ရွိေသာေဒသအား လံုးသည္ အာခရိ 

စိုးလ္ ႀကီးစုိးသည့္ေနရာတြင္ရွိသည္။ ပု ံ ၅ သည္ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းနိမ္ ့ သည့္ အခ်ိဳ႔ေသာေျမဆီလႊာ ေနရာမ်ားကုိ 

ညႊန္ျပသည္၊ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္သည္။  

စ၀ိုင္းဂရစ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထိုေဒသမ်ား၏ ႀကီးစိုးေနသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာပစၥည္းမ်ား 

ကုိ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ထားျခင္းျဖစ္၍ ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုးကုိေဖၚျပသည္၊ တိက်မႈမွာအကန္႔အသတ္ရွိသည္။ 

ေျမဆီလႊာနယ္ေျမဆီလႊာနယ္ေျမဆီလႊာနယ္ေျမဆီလႊာနယ္ပယ္မ်ားပယ္မ်ားပယ္မ်ားပယ္မ်ား    

ေယဘုယ် ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ဓါတုဆုိင္ရာ ေျမဆီလႊာအဂၤါလကၡဏာမ်ားအျပင္ အာရ္အက္စ္ဂ်ီမ်ားကုိ ေျမဆီလႊာ 

ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားသည္ ေျမဆီလႊာတစ္ေလ်ာက္ မ်ဥ္းမတ္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္-အပုိင္းျဖစ္သည္(ပုု ံ ၁တြငေ္ဖၚျပထား 

သည္)။ နယ္ပယ္မ်ားသည္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္မ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ယွဥ္ေနသည့္အလႊာျဖစ္သည္။ နယ္ပယ္တစ္ခုစီတုိ႔သည္ 

ရုပ္ပုိင္းဆုိင ္ ရာ၊ ဓါတုဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ဇ၀ီဆုိင္ရာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအေပၚတြင္မူတည္၍  မိတုိ႔အေပၚ သုိ႔မဟုတ္ 

ေအာက္တြင္ရိွသည့္ အလႊာမ်ားႏွင့္ကြဲျပားသည္(ခ်က္စ၀္ပ ္ ၂၀၀၈)။ မာစတာ နယ္ပယ္မ်ားဟု၍လည္းသိၾကသည့္ 

အဓိကနယ္ပယ ္ခုနစ္ခု တုိ႔ကုိခြဲျခားသိျမင္ႏုိင္သည္။ 

အိပ္ခ်္အိပ္ခ်္အိပ္ခ်္အိပ္ခ်္    ----    နယ္ပယ္နယ္ပယ္နယ္ပယ္နယ္ပယ္ သည္ ေအာ္ဂနဲစ္နယ္ပယ္ျဖစ္၍ မ်က္ႏွာျပင္တြင ္ေရျဖင့္ၾကာရွည္စြာျပည့္၀သည့္ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္း 

မ်ားရိွသည့္နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။    

အုိအုိအုိအုိ    ----    နယ္ပယ္နယ္ပယ္နယ္ပယ္နယ္ပယ္ သည္လည္း ေေအာ္ဂနဲစ္နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရျဖင့္အေျခခံျပည့္၀မႈမွာ အခ်ိန္တုိအတြင္း 

သာျဖစ္၍ ေအာဂနဲစ္ပစၥည္း ၃၅% သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္မ်ားသည္။ 

ေအေအေအေအ    ----    နယ္ပနယ္ပနယ္ပနယ္ပယ္ယ္ယ္ယ္သည္ မ်က္ႏွာျပင္တြင ္တြင္းထြက္ပစၥည္းနယ္ပယ္ျဖစ္ တြင္းထြက္ႏွင္ ့ ေကာင္းစြာေဆြးေျမ ႔ေနသည့္ 

ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းအေရာအေႏွာျဖစ္သည္။  

အီးအီးအီးအီး----နယ္ပယ္နယ္ပယ္နယ္ပယ္နယ္ပယ္(အယ္လူဗီအာလ္ နယ္ပယ္) သည္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ရွ ိ တြင္းထြက္ပစၥည္းနယ္ပယ္ျဖစ္၍ သဲႏွင့္ 

ႏုန္းေျမစုစည္းေနေသာအထပ္ျဖစ္သည္။ ၎မွာ စီလီကိတ္ ရႊံ႔ေစး၊ သံ သုိ႔မဟုတ္ အလူမီနီယမ္မ်ားသည့္နိမ့္ေသာ 

နယ္ပယ္ မ်ားသုိ႔စီးဆင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

ဘီဘီဘီဘီ    ----    နယ္ပယ္နယ္ပယ္နယ္ပယ္နယ္ပယ္ သည္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ရွိေဆြးေျမ ႔ေနသည့္ပစၥည္းမ်ားမွျဖစ္ေပၚသည့္ တြင္းထြက္ပစၥည္း 

နယ္ပယ္ျဖစ္၍ စီလီကိတ္ရႊံ႔၊ သံ၊ အလူမီနီယမ္ သုိ႔မဟုတ ္အပင္ပၥည္းမ်ားေဆြ႔ေျမျခင္းမွျဖစ္သည့္ ဟူးမတ္စ ္(အီလူဗီ 

အာ နယ္ပယ္)မ်ားေဆြြးေျမ ႔ျခင္းမားျဖင့္သြင္ျပင္လကၡဏာကုိေဖၚျပသည္။  

စီစီစီစီ    ----    နယ္ပယ္နယ္ပယ္နယ္ပယ္နယ္ပယ္ သည္အစုိင္အခမဲျဖစ္သည္ပစၥည္းျဖစ္၍ ေျမဆီလႊာမွပုံေဖၚခ့ဲသည့္အရာျဖစ္သည္။ 



အာရ္အာရ္အာရ္အာရ္    ----    နယ္ပယ္နယ္ပယ္နယ္ပယ္နယ္ပယ္ သည္ ဂရင္းနိုက္၊ ေက်ာက္အခင္း၊ အေရာင္ရင့္မီးသင့္ေက်ာက္၊ ထံုးေက်ာက္ သုိ႔မဟုတ္ 

သေဲက်ာက္ ကဲ့သုိ႔ေသာ ေျမလႊာေအာက္ရွိအခံေက်ာက္ျဖစ္သည္။  

 

    

အဓိကရည္ညႊန္းထားသည့္ေျမဆီလႊာအုပ္စုမ်ားအဓိကရည္ညႊန္းထားသည့္ေျမဆီလႊာအုပ္စုမ်ားအဓိကရည္ညႊန္းထားသည့္ေျမဆီလႊာအုပ္စုမ်ားအဓိကရည္ညႊန္းထားသည့္ေျမဆီလႊာအုပ္စုမ်ားအတြက္ေအတြက္ေအတြက္ေအတြက္ေရးသားေဖၚျပခ်က္ရးသားေဖၚျပခ်က္ရးသားေဖၚျပခ်က္ရးသားေဖၚျပခ်က္    

ေအာက္ပါတုိ႔သည္ အမ္အက္စ္အီးေအ ေဒသ(ေျမပံု ၂)တြင ္ အဓိကရည္ညႊန္းထားသည့္ ေျမဆီလႊာအုပ္စုမ်ား 

(အာရ္အက္စ္ဂ်ီမ်ား) ခုနစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားေဖၚျပခ်က္အေသးစိတ္ျဖစ္သည္။ ေျမဆီလႊာ 

ေရသားေဖၚျပခ်က္၊ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင္ ့ အသံုးျပဳမႈမ်ားသည္ “ ကမၻာ႔အဓိကေျမဆီလႊာမ်ား ပို႔ခ်ခ်က္မွတ္စ”ု  

(FAO ၂၀၀၁), “ေျမဆီအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက ္ ကမၻာ့မွီျဲငမ္းခ်က္အေျခခံ“ေျမဆီအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ကမၻာ ့

မွီျငမ္းခ်က္အေျခခံ (FAO ၂၀၁၄)၊ ႏွင္ ့“ေျမဆီလႊာသိပၸ ံစြယ္စုံက်မ္း” (ခ်က္စ၀္ပ္ ၂၀၀၈) တုိ႔ကိုအေျချပဳထားသည္။ 

အာခရိစုိးလ္အာခရိစုိးလ္အာခရိစုိးလ္အာခရိစုိးလ္    

ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း - အယ္လ္ဖစ္စိုးလ္ ႏွင့္ယူလ္တီစိုး၏ေအာက္စစ္ အုပ္စုခြဲ၊ အက္စ ္

အီး-အာရွ - အနီ-အ၀ါ ေပါ့ဇုိးလ္။ 

အာခရိစိုးလ္ ( အယ္လ္၊ အာခရစ္မ ွအလြန္အက္စစ္ျဖစ္ေသာ)တုိ႔သည္ ျပင္း ထန္စြာေဆြးေျမ႔သည့္ အက္စစ္ေျမဆီ 

လႊာမ်ိဳး(အယ္လ္ေအစီ)ျဖစ္၍ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈနိမ့္ေသာရႊံ႔စုေပါင္းေန၍ ဘ ီ - နယ္ပယ္တြင ္ ျဖစ္ေပၚသည္ (ပု ံ ၂)။ 

သူတုိ႔တြင္နိမ့္သည့္အေျခခံျပည့္၀မႈရိွသည္။ 

ပု ံ၁၁၁၁။။။။ေျမဆီလႊာနယ္ပယ္မ်ား- 

ေ၀လ္စန္ဘစ္ဂ္စ[္CC BYSA 
4.0 (http://creativecommons.org/licenses/bysa/ 
4.0)], via Wikimedia Commons 

နယ္ပယ္မ်ားနယ္ပယ္မ်ားနယ္ပယ္မ်ားနယ္ပယ္မ်ား    
 အုိအုိအုိအုိ    ((((ေအာ္ဂဲနစ္ေအာ္ဂဲနစ္ေအာ္ဂဲနစ္ေအာ္ဂဲနစ္))))    

ေအေအေအေအ    ((((ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေျမမ်က္ႏွာျပင္)))) 

ဘီဘီဘီဘီ    ((((ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္))))    

စီစီစီစီ    ((((ထပ္ဆင့္အလႊာထပ္ဆင့္အလႊာထပ္ဆင့္အလႊာထပ္ဆင့္အလႊာ)))) 

အာရ္အာရ္အာရ္အာရ္    ((((ေက်ာက္ခင္းေက်ာက္ခင္းေက်ာက္ခင္းေက်ာက္ခင္း)))) 



အာခရိစိုးလ္ သည္ အမ်ားအားျဖင့္ စိုစြတ္၍

အပူခ်ိန္ရိွသည့္ရာသီဥတုေဒသမ်ားတြင္

ေပၚသည္။ 

အေၾကာင္းအရာ တည္ေဆာက္မႈသည္

ရည္ညြန္းသည္)။ အာခရိစိုးလ္ အမ်ားစုတြင္

သည္။ အီး - နယ္ပယ္၏အေျခခံမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္အ

နယ္ပယ္)တြင ္အ၀ါရင့္မ ွအနီေရာင္အထိရွိသည္။

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား    

• တည္ေဆာက္ပုံတည္ၿငိမ္မႈနိမ့္သည္

တည္ေဆာက္မႈ 

• နိမ့္သည့္အုိင္ယြန(္ေကးရွင္း)-လဲ

ျပည့္၀မႈနိမ့္သည္၊ အာဟာရ ရရွိႏုိင္မႈနိမ့္သည္၊

• မ်က္ႏွာျပင္နယ္ပယ္တြင ္pH -

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အသံုးျပဳမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အသံုးျပဳမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အသံုးျပဳမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အသံုးျပဳမႈ    

• ေအာင္ျမင္သည့္လယ္ယာစ္ုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေပၚရိွေျမဆီလႊာမ်ားႏွင့္ေအာ္ဂနဲစ

ပစၥည္း မ်ားကုိ ထန္ိးသိမ္းရန္အတြက္

စိုစြတ္၍ မုတ္သုန္ရာသီဆန္သည့္အပူပိုင္းေဒသနယ္နမိတ္

အပူခ်ိန္ရိွသည့္ရာသီဥတုေဒသမ်ားတြင ္တုိက္စားမႈအေဟာင္း သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားပ်က္စီးသည့္ေနရာတြင္ျဖစ္

တည္ေဆာက္မႈသည္ မူလအားျဖင့္ ေအအီးဘီ တီစီ(AEBtC)ျဖစ္သည္ (

အမ်ားစုတြင္ အက္စစ္ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းပါသည့္ တိမ္၍ နက္သည့္ေအ

ပုံမွန္အားျဖင့္အ၀ါေရာင္သန္း၍ ဘီတီ - နယ္ပယ္( 

အနီေရာင္အထိရွိသည္။  

တည္ေဆာက္ပုံတည္ၿငိမ္မႈနိမ့္သည္။ အားနည္းသည့္အေသးစားတည္ေဆာက္မႈႏွင့္

လလွဲယ္မႈ ပမာဏ (cation-exchange capacity (CEC)

ရရွိႏုိင္မႈနိမ့္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈနည္းသည္။ 

-<၄.၅၊ ဘ ီနယ္ပယ္တြင ္၄.၅မ ွ၅.၅ ျဖစ္သည္။ 

 

ေအာင္ျမင္သည့္လယ္ယာစ္ုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေပၚရိွေျမဆီလႊာမ်ားႏွင့္ေအာ္ဂနဲစ

န္းသိမ္းရန္အတြက္ တုိက္စားမႈမွကာကြယ္ရန္လုိအပ္သည္။ 

ပံုပံုပံုပံု    ၂၂၂၂။။။။တရုပ္ႏုိင္ငံ ေတာင္ကုန္းမ်ားရွ ိဂရက္ႏိုက္မွ
၀ါရင့္ေရာင္ အာခရိစုိးလ္- ရင္းျမစ္ - http://www.
isric.org/about-soils/world-soil-distribution/acrisols

မုတ္သုန္ရာသီဆန္သည့္အပူပိုင္းေဒသနယ္နမိတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေႏြးေသာ 

မ်က္ႏွာျပင္မ်ားပ်က္စီးသည့္ေနရာတြင္ျဖစ္ 

(ေျမဆီလႊာနယ္ပယ္မ်ားကုိ 

နက္သည့္ေအ - နယ္ပယ္ရွ ိ

( ရႊံႊ႔အနယ္ထိုင္သည့္ ဘ ီ - 

အားနည္းသည့္အေသးစားတည္ေဆာက္မႈႏွင္ ့ ထုထည္ႀကီးမားသည့္ 

exchange capacity (CEC)၊ အေျခခံ 

ေအာင္ျမင္သည့္လယ္ယာစ္ုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေပၚရိွေျမဆီလႊာမ်ားႏွင့္ေအာ္ဂနဲစ္ 

 အခ်ိန္တိုအတြင္းလုပ္ငန္း 

ဂရက္ႏိုက္မရွရိွခဲ့သည့္ 
http://www. 
distribution/acrisols 



မ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ-အသံုးျပဳ ေျပာင္းေရႊ႔စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ႏွင္ ့ အခ်ိန္အလြန္ၾကာရွည္စြာျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း 

သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈပုံစံျဖစ္သည္။  

• ေျပာင္းေရႊ႔စုိက္ပ်ိဳးျခင္းတြင္အျခားေသာေျမထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ေရြးခ်ယ္စရာနည္းတစ္ခုမွာ သီးႏွံႏွင့္အပင္ 

ေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။ 

• လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိရန္ျပဳလုပ္ထားသည့္ သီးႏံွစိုက္ပ်ိဳးမႈစနစ္မ်ားတြင ္ ၾကာရွည္စြာထုိင္၍လုပ္ရသည့္ 

လုပ္ငန္းမ်ား၌ ထံုးဓါတ္ျပဳျခင္း၊ ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း ႏငွ္ ့ဂရုတစုိက္ျပဳလုပ္သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားလုိအပ္သည္။  

• ရာဘာ၊ ဆီအုန္းႏွင့္နာနတ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အက္စစ္ဒါဏ္ခံႏိုင္သည့္အပင္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာစုိက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ 

ဂဂဂဂေလစုိးလ္ေလစုိးလ္ေလစုိးလ္ေလစုိးလ္    

ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း - “ေအဂ်ဴယူ-“ အင္တီစိုးလ္၊ အင္စက္တီစိုးလ္ ႏွင့္မိုလ္လီစိုးလ္မ်ား 

၏နယ္နမိတ ္

ဂေေလစုိးလ္(အာရ္၊ ဂေလး-ဖုံမ်ားျဖင့္ဖံုးေနသည့္အစုိင္အခဲ) မ်ားသည္ စုိစြတ္သည့္ေဒသမွ ေျမဆီလႊာမ်ားျဖစ္ 

သည္။ ၎တို႔၏သဘာ၀အေနအထားအရ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာအစဥ္မျပတ္ေရျပည့္၀လ်က္ရွိသည္။ေအာက္ပါ ေဖၚျပ 

ထား ခ်က္တြင ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္အညိဳေရာင္မ်ားသည္ သံဓါတ္ႏွင့္မဂၢနီးေအာက္ဆုိဒ္မ်ားေလ်ာ့နည္းသြား ျခင္း 

တုိ႔ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

ဂေလစုိးလ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ အနိမ့္ပိုင္း၍ျမစ္၀ွမ္းမ်ားႏွင့္ ကမ္းေျခစိမ့္ေျမမ်ားတြင္အစဥ္ 

အျမဲ ရွိသည္။ 

    

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား    

• အေျခခံျပည့္၀ျခင္းကုိေရအားျဖင္ ့ ရွည္လ်ားေစသည္၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင္ ့ သတၱ၀ါမ်ိဳးစုံေျမဆီလႊာ 

ႏွင့္အျမစ္မ်ားအတြက္ည့ံဖ်င္းသည္။  

• ထပ္ခါတလဲလစဲိုစြတ္ျခင္းႏွင့္ေျခာက္ေသြ႔ျခင္းတုိ႔သည္ ေျမဆီလႊာသိပ္သည္းျခင္းကုိျဖစ္ေစႏုိင္သည္၊ ေျမဆီလႊာ 

ကုိ အလြန္စုိစြတ္ေနေသာအခ်ိန္တြင ္ျပဳျပင္စိုက္ပ်ိဳးပါက ေျမဆီလႊာတည္ေဆာက္မႈပုံစံယုိယြင္းပ်က္စီးႏုိင္သည္။  

• ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္ေစာင္းအနိမ္ပိုင္း၏အဆံုးရွိေနရာမ်ားသည္ ဖြံၿဖိဳးေသာေျမဆီလႊာမ်ားျဖစ္သည္၊ 

အေၾကာင္းမွာ ၎တုိ႔၏ေကာင္းမြန္ေသာေျမဆီေျမသားႏွင္ ့ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းမ်ားေဆြးေျမ ႔ႏႈန္းေႏွးေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ 

• ကပ္လ်က္ရွိသည့္ အျခားေသာအထက္ဘက္ရွိေျမဆီလႊာမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဂေေလစုိးလ္မ်ားသည္ ေအာ္ဂ ဲ

နစ ္ ပို၍မ်ားသည္၊ အိုင္ယြန္သုိ႔ပို၍ေျပာင္းလေဲစႏုိင္သည့္ပမာဏ၊ အေျခခံျပည့္၀မႈျမင့္သည္၊ ေဖါ့စ္ဖရပ္စ ္ ႏွင္ ့

ပိုတက္စီယမ္အဆင့္ပုိျမင့္သည္။  



 

စီမံခန္ခြဲျခင္းႏွင့္စီမံခန္ခြဲျခင္းႏွင့္စီမံခန္ခြဲျခင္းႏွင့္စီမံခန္ခြဲျခင္းႏွင့္    အသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္း    

• ျပည့္၀စြာစစ္ထားသည့္ ဂေေလစုိးလ္မ်ားကုိ ေကာက္ပသဲီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တိရစၦာန္ေမြးျမဴျခင္းႏွင္ ့သစ္သီး၀လံ 

ဥယ်ာဥ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းတုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။  

• လုိင္းမင္းသည္ မိုက္ခရိ ုႏွင့္မီစိ-ုေအာ္ဂစဲန္စင္မ်ားေနထုိင္ရန္ပို၍ေကာင္းသည္ေနရာျဖစ္၍ ေျမဆီလႊာ ေအာ္ဂနဲစ္ 

ပစၥည္းမ်ားေဆြးေျမ႔ျခင္းကုိတုိးေစသည္၊ အပင္အတြက္အဟာရ ကုိလည္းေပးသည္။  

• ဂေေလစုိးလ္မ်ားသည္ စိုစြတ္သည့္ စပါးစုိက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ 

• ေကာက္ပသီဲးႏွံပင္မ်ားကုိ ေရမ်က္ႏွာျပင္နိမ့္သြားသည့္အခ်ိန္တြင ္သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္ရုိးမ်ားတြင္စုိက္ႏုိင္သည္။ 

    

ကမ္ဘိစုိးလ္ကမ္ဘိစုိးလ္ကမ္ဘိစုိးလ္ကမ္ဘိစုိးလ္    ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း - အင္စက္တိစိုးလ္    

• ကမ္ဘီစိုးလ္(အယ္လ္ ကမ္ဘီအာရီ မွေျပာင္းလဲမႈသုိ႔)မ်ားသည္ ေျမဆီလႊာတုိ႔၏ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈတြင ္

အေစာ ပိုင္းအဆင့္ျဖစ္သည္။ ကမ္ဘိစိုးလ္မ်ားသည္ေယဘုယ်အားျဖင့္အညိဳေရာင္းသန္းသည့္ဘ-ီနယ္ပယ္ရွိ၍ 

နယ္ပယ္ ပယ္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေျပာင္းလမဲႈအေထာက္အထားမ်ားကုိေဖၚျပသည္။  

• ကမ္ဘိစိုးလ္မ်ားသည္ ေတာင္က့ဲသို႔ျမင့္မားသည့္ေျမေနရာမ်ား၌ မည္သည့္ရာသီဥတုမ်ိဳးတြင္မဆိုေတြ႔ရ၍ သဘာ 

၀ေပါက္ပင္အမ်ိဳးအစားအျဖစ္ၾကယ္ျပန္႔စြာေတြ႔ရွိရသည္။ 

• မူလကမ္ဘိစိုးလ္တြင္ ေအ ဘီ စ ီ နယ္ပယ္အစဥ္အတုိင္းရွိ၍ ေအ-နယ္ပယ္သည္ အ၀ါေရာင္သန္းသည္။ သုိ႔မ 

ဟုတ္ အနီ-ညိဳ ဘီ-နယ္ပယ္ ရွိသည္၊ စ-ီနယ္ပယ္တြင ္ေျပာင္းလဲျခင္းမရိွပါ (ပု ံ၄)။ 

ပံုပံုပံုပံု    ၃၃၃၃။။။။တက္လုိက္က်လုိက္ျဖစ္ေနသည့္ေျမေအာက္ေရ 
စနစ္ႏွင္ ့ဂ်ီေလစုိးလ္၊ ဂ်ာမဏီ။ ရင္းျမစh္ttp://www.isric. 

org/about-soils/world-soil-distribution/gleysols 

 



သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား    

• သင့္တင့္-ေခ်ာေမြ႔ၾကမ္းတမ္းမႈအေနအထားရိွသည္၊ ေကာင္း၍တည္ၿငိမ္ေသာတည္ေဆာက္မႈရွိသည္။ 

• ေအ-နယ္ပယ္တြင ္အျမင့္ဆုံးရႊ႔ံေစးးပါ၀င္သည္။ 

• စိမ္၀့င္မႈျမင့္သည္၊ ေရကုိေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာပမာဏရိွသည္၊ အတြင္းပိုင္း ေရစီးဆင္းမႈေကာင္း 

သည္။ 

• ေပ်ာ့သည့္အက္စစ္ေျမဆီလႊာတြင ္ၾကားေနေသာတု႔ံျပန္မႈရွိသည္။ 

• ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဓါတုပစၥည္းဖြ႔ံၿဖိဳးမႈရိွ၍ သတၱ၀ါေျမဆီလႊာၾကြေသာသတိၱရိွသည္။ 

 

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္    အသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္း    

• ေကာင္းေသာစုိက္ပ်ိဳးေျမျဖစ္သည္။ 

• အလူဗီယာလြင္ျပင္မ်ားတြင္ေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္အစာႏွင့္ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားထုတ္လုပ္မႈအတြက္ျပင္းထန္ 

စြာ အသံုးျပဳသည္။  

• မူလအားျဖင့္အဟာရည့ံဖ်င္းသည္၊ သို႔ေသာ္ အေျခခံအေနျဖင့္ျပည့္၀မႈရွိ၍ ဆက္ႏြယ္ြာ္ေေနသည့္အာခရိ 

စိုးထက္ စီအီးစီ ပို၍ျမင့္သည္။ 

• စြတ္စိုေသာအပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင ္ဖယ္ရယ္စိုးလ္။ 

 

ပံုပံုပံုပံု    ၄၄၄၄။။။။        တရုတ္ႏုိင္ငံ၊တရုတ္ႏုိင္ငံ၊တရုတ္ႏုိင္ငံ၊တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေတာင္ေစာင္းမ်ားမွေတာင္ေစာင္းမ်ားမွေတာင္ေစာင္းမ်ားမွေတာင္ေစာင္းမ်ားမွ တုိက္စားသည့္တုိက္စားသည့္တုိက္စားသည့္တုိက္စားသည့္ 
ပစၥည္းမ်ားမွပစၥည္းမ်ားမွပစၥည္းမ်ားမွပစၥည္းမ်ားမွ ရရိွသည့္ရရိွသည့္ရရိွသည့္ရရိွသည့္ အနီေရာင္သန္းသည့္အညိဳေရာင္အနီေရာင္သန္းသည့္အညိဳေရာင္အနီေရာင္သန္းသည့္အညိဳေရာင္အနီေရာင္သန္းသည့္အညိဳေရာင္ 
ႏႈန္းေျမႏုႏႈန္းေျမႏုႏႈန္းေျမႏုႏႈန္းေျမႏု ။။။။     
ရင္းျမစ္ရင္းျမစ္ရင္းျမစ္ရင္းျမစ္- http://www. 

isric.org/about-soils/world-soil-distribution/cambisols 



 

 

    

လိသုိစုိးလ္းလိသုိစုိးလ္းလိသုိစုိးလ္းလိသုိစုိးလ္း((((လက္ပ္တုိစုိးလ္လက္ပ္တုိစုိးလ္လက္ပ္တုိစုိးလ္လက္ပ္တုိစုိးလ္))))    

ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း - 

လိသုိစိုးလ္မ်ားသည္ အာရ္အက္စ္ဂ် ီ လက္ပ္တိုစုိးလ္မ်ားတြင္ပါ၀င္သည္။ လိသိုစုိးလ္ တြင္ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚေန 

ေသာ ေက်ာက္၊ ေက်ာက္စရစ္အလြန္မ်ားသည့္ေျမႏွင္/့သုိ႔မဟုတ ္ေက်ာက္ဆန္ေသာေျမဆီလႊာမ်ား (ပံ ု ၄) အေပၚ 

တြင္ရွိသည့္တိမ္ေသာေျမဆီလႊာမ်ားပါ၀င္သည္။ လိသုိစိုးလ္မ်ားကုိ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၊ မာေက်ာသည့္ေက်ာက္ 

မ်ား သို႔မဟုတ္ တုိက္စားႏုိင္သည့္ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ေတြ႔ရသည္။ လိသိုစုိးလ္မ်ားသည္ မူလအားျဖင့္ ပါးလႊာ 

ေသာ ေအ-နယ္ပယ္မ်ားတြင ္ေအ(ဘီ)အာရ္ သုိ႔မဟုတ ္ေအ(ဘ)ီစ ီကိုေဖၚ ျပသည္။ 

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား    

• အမ်ားအားျဖင့္ လြတ္္လပ္စြာစီးဆင္းသည္၊ ေရထိမ္းႏိုင္မႈနည္းသည္။ 

• ကယ္လဆီယမ္ ကာဘြန္နိပ(္ကာကာရပ္စ)္အႏြယ္ပစၥည္းမ်ားမဟုတ္သည့္ေနရာထက္ ကယ္လဆီယမ္ 

ကာဘြန္နိပ(္ကာကာရပ္စ)္အႏြယ္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ တြင္ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာႏွင့္ဓါတုပစၥည္း သည္ပို၍ေကာင္း 

သည္။ 

    

ပံုပံုပံုပံု    ၅၅၅၅။။။။    အီအီအီအီတလီႏုိင္ငံ၊ ခရီတာစီယပ္စ္ထံုး ေက်ာက္အေပၚရိွ 
လက္တီစုိးလ္။။။။        ရင္းျမစ ္- http://www.isric.org/aboutsoils/ 

Wor ld-soil-distribution/leptosols 



စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္း    

• သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္သင့္ေလ်ာ္မႈမရိွပါ၊ မိုးရာသီတြင္စားက်က္အျဖစ္ ႏွင္ ့သစ္ေတာအျဖစ္အသံုးျပဳႏုိင္ 

သည္။  

• အေရွ႔ေတာင္အာရွရွ ိအခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားတြင ္ ကၽြန္းႏွင့္အေဟာ္ဂနီကုိစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။  

    

လူဗီလူဗီလူဗီလူဗီစုိးလ္စုိးလ္စုိးလ္စုိးလ္ 

ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း 

လူဗီစိုးလ္( အယ္လ္၊ လူအယ္ရမီွ၊ ေဆးေၾကာရန္) သည္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ လႈပ္ရွားမႈျမင့္သည့္ရႊံႊေစးမ်ား 

တုိက္စားခံရ၍ နိမ့္သည့္နယ္ပယ္တြင္စုပုံေနေသာေျမဆီလႊာျဖစ္သည္။  

လူဗီစိုးလ္မ်ားသည္ မ်က္ႏွာျပင္ညီညာ သုိ႔မဟုတ ္ အနည္းငယ္ဆင္ေျခေလ်ာျဖစ္ေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္အမ်ားဆံုး 

ျဖစ္သည္၊ အထူူးသျဖင့္ သိသာထင္ရွားစြာေျခာက္ေသြ႔၍စိုစြတ္ေသာရာသီမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေပၚသည္။ အပူေလ်ာ့ပိုင္းေဒသ 

မ်ားတြင ္လူဗီစိုးလ္မ်ားသည္ သက္ႏုမ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚသည္။  

အေၾကာင္းအရာအခ်ဳပ္မွာ မူလအားျဖင့္ ေအဘီတီစီျဖစ္သည္။ အညိဳေရာင္မ ွ အညိဳရင့္ေရာင္ ေအ-နယ္ပယ္သည္ 

သာမန္အားျဖင့္(မီးခိုးေရာင္ဆန္ေသာ) အညိဳမွ ရင့္သည့္အညိဳ သုိ႔မဟုတ္ အနီေရာင ္ဘီတီ နယ္ပယ္ အေပၚတြင္ရွ ိ

သည္။ နယ္ပယ္မ်ားၾကားတြင ္ပါ၀င္သည့္ရႊံ႔ေစးမ်ားအေပၚတြင္မူတည္၍ သိသာသည့္ ေခ်ာေမြ႔ၾကမ္းတမ္းသည့္အေန 

အထားတစ္ခုရွိသည္(ပု ံ၆)။ 

    

သြင္ျပင္လကၡဏာာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာာမ်ား    

• ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ ၾကမ္းေသာ(အျဖဳန္းအေစ့ဆန္)သုိ႔မဟုတ္အစအနက့ဲသုိ႔ 

ျဖစ္ေန၍ ကာဘြနဒုိ္င္္ေေအာက္ဆုိက္ေကာင္းစြာရရွိသည္။ 

• ေကာင္းစြာစီးဆင္းသည့္အဂၤါရပ္ရိွသည္။ 

• ဘီ-နယ္ပယ္တြင ္ေရထိန္းႏိုင္မႈပမာဏအျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ 

• မ်က္ႏွာျပင္ရွိေျမဆီလႊာသည္ တုိက္စားခံရမႈလြယ္ကူသည္။ 

• မ်က္ႏွာျပင္ရွိေျမဆီလႊာမ်ားသည္ ထံုးေၾကာင့္တခ်ိဳ႔တ၀က္ သုိ႔မဟုတ္တစ္ခုလုံး ကယ္လဆီယမ္ဆားေလ်ာ့ 

နည္း၍အက္စစ္အနည္းငယ္ပါသည္၊မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္နားရိွေျမဆီလႊာမ်ားသည္မွ်တသည့္တုံ႔ျပန္မႈရွိသည္။ 

 

 

    

    



စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္း    

• ဤေျမဆီလႊာမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မိုးဒဏ္ေလဒဏ္ေၾကာင့္လြင့္ျပယ္မႈ၏စပ္ၾကားအေျခအေနရိွ၍ 

ျမင့္သည့္အေျခခံျပည့္၀မႈရိွသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္မ်ားစြာဖြံ႔ၿဖိဳးသည္။  

• မ်ားစြာေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္သင့္ေလ်ာ္သည္။ 

• ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ရွိသည့္ လွူဗီစုိးလ္သည္ တုိက္စားျခင္းမွကာကြာေပးရန္လုိအပ္သည္။ 

 

လ 

    

    

    

ဖလူဗီစုိးလ္ဖလူဗီစုိးလ္ဖလူဗီစုိးလ္ဖလူဗီစုိးလ္ - ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း 

ဖလူဗီစိုးလ္မ်ား(အယ္လ္၊ ဖလူဗီယပ္စ ္ မွ၊ ျမစ ္ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္) တြင ္ ျမစ္မ်ား၊ ေရကန္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ပင္လယ္ 

တုိ႔မွျဖစ္ေပၚသည့္အရာမ်ားအေပၚတြင္ရွိသည့္ ဗီဇအရႏုပ်ိဳသည့္ အာဇုိနာေျမဆီလႊာမ်ားပါ၀င္သည္။  

ပံုပံုပံုပံု    ၆၆၆၆။။။။    တရုပ္ႏုိတရုပ္ႏုိတရုပ္ႏုိတရုပ္ႏုိင္ငံင္ငံင္ငံင္ငံ စပါးစုိက္ပ်ိဳးေရးတြင္အသံုးျပဳစပါးစုိက္ပ်ိဳးေရးတြင္အသံုးျပဳစပါးစုိက္ပ်ိဳးေရးတြင္အသံုးျပဳစပါးစုိက္ပ်ိဳးေရးတြင္အသံုးျပဳ 
သည့္သည့္သည့္သည့္ လူဗီစုိးလ္။လူဗီစုိးလ္။လူဗီစုိးလ္။လူဗီစုိးလ္။  
ရင္းျမစ္ရင္းျမစ္ရင္းျမစ္ရင္းျမစ္    ---- http://www.isric. org/aboutsoils/ 

world-soil-distribution/luvisols 

ပံုပံုပံုပံု    ၇၇၇၇။။။။ထုိင္းႏုိင္ငံထုိင္းႏုိင္ငံထုိင္းႏုိင္ငံထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ဘန္ေကာက္ဘန္ေကာက္ဘန္ေကာက္ လြင္ျပင္ရိွလြင္ျပင္ရိွလြင္ျပင္ရိွလြင္ျပင္ရိွ အက္စစ္အက္စစ္အက္စစ္အက္စစ္ 
ဆာလဖိတ္ဆာလဖိတ္ဆာလဖိတ္ဆာလဖိတ္ ေျမဆီလႊာ။ေျမဆီလႊာ။ေျမဆီလႊာ။ေျမဆီလႊာ။  
ရင္းျမစ္ရင္းျမစ္ရင္းျမစ္ရင္းျမစ္ - http://www.isric.org/ 

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



ဖလူဗီစိုးလ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ပိုင္းေရလႊမ္းမိုးသည့္ အာလူဗီယာလြင္ျပင္မ်ား၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ား (ဥပမာ-မေဲခါင္၊ 

ျမစ္နီ၊ ခ်ာအုိ ပရာယာ)၊ ခ်ိဳင္၀့ွမ္းမ်ားႏွင္ ့(ဒီေရေရာက္သည့္)စိမ့္ေတာမ်ားတြင္ေတြ႔ရသည္။ သီအုိနစ ္နယ္ပယ္ပါသည့္ 

ဖလူဗီစိုးလ္မ်ား(အက္စစ္ ဆာလဖိတ္ ေျမဆီလႊာမ်ား) ကုိ အေရွ႔ေတာင္အာရ(ွဗီယက္နမ္ႏွင္ ့ ထုိင္းႏိုင္င)ံ ေျမနိမ့္ပိုင္း 

ကမ္းေျခေဒသမ်ားတြင္ေတြ႔ရသည္။  

ဖလူဗီစိုးလ္ တြင္အားနည္းသည့္ နယ္ပယ္ျခင္းနားမႈ(သာမန္အားျဖင့္ ေအစီ-ပရိုဖိုင္းမ်ား) ရွိ၍ အညုိေရာင(္ကာဘြန္ 

ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္ေျမဆီလႊာမ်ား)ႏွင္/့သုိ႔မဟုတ ္မီးခိုးေရာင(္ေရတင္ေနသည့္ေျမဆီလႊာမ်ားရိွၾကသည္(ပု ံ၇)။  

    

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား    

• မၾကာမီကထုိင္သည့္အနယ္မ်ားႏွင္ ့ႏွင့္စိုစြတ္ျခင္းတုိ႔သည္ ဖလူဗီစိုးလ္မ်ား၏အဂၤါလကၡဏာမ်ားကုိဆုံးျဖတ္ 

ေပးသည္။ 

• ေျမသားႏူးည့ံၾကမ္းတမ္းမႈမွာ သဲၾကမ္းမ ွေလးလံေသာရႊံ႔ေစးအထိပါ၀င္သည္။ 

• အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ ႔သုိ႔မဟုတ္လံုး၀စိုစြတ္သည့္ေျမဆီလႊာျဖစ္သည္၊ အေၾကာင္းမွာ တန္႔ေနသည္ေျမေအာက္  

ေရ ႏွင္/့သုိ႔မဟုတ ္ေရလႊမ္းမႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

• ေလွကားထစ္ႏွင့္ျမစ္ရိုးေဘာင္မ်ားသည္ နိမ့္ေသာေျမေနရာအေနအထားရိွေျမဆီလႊာမ်ားထက္ ေရဆင္းပို၍ 

ေကာင္းသည္။ 

• pH တံု႔ျပန္မႈမွာၾကားေနျဖစ္သည္။  

• အမ်ားအားျဖင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိသည္(ႏုန္းပစၥည္းအေပၚတြင္မူတည္သည္)။  

    

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္    အသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္း    

• ႏွစ္စဥ္စိုက္သည့္ေကာက္ပသီဲးႏွံမ်ားျဖစ္သည့္ သီးႏံွမ်ား၊ စပါးႏွင္ ့ သစ္သီးျခံမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ စားက်က္မ်ား 

အတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည္။ 

• ေရလႊမ္းမုိးမႈထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ ေရးစီးရန္ႏွင္/့သုိ႔မဟုတ္ ေရသြင္းရန္လိုအပ္သည္။ 

• ဆလုိင္းျပင္းထန္သည့္ဒီေရေျမမ်ားကုိ ဒီေရေတာမ်ားအတြက္ထားရန္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ 

    

    

နစ္တီစုိးနစ္တီစုိးနစ္တီစုိးနစ္တီစုိးလ္လ္လ္လ္    ((((စီအက္ဖ္၊စီအက္ဖ္၊စီအက္ဖ္၊စီအက္ဖ္၊    နစ္တီစုိးလ္မ်ားနစ္တီစုိးလ္မ်ားနစ္တီစုိးလ္မ်ားနစ္တီစုိးလ္မ်ား))))    

ယူအက္စ္ဒီေအ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း - 

နစ္တီစိုးလ္မ်ား( အယ္လ္၊ နစ္တစ္ဒက္စ ္မ၊ွ ေတာက္ပသည္ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္) သည္ မိုးေလဒဏ္ျပင္းထန္၊ နက္န၊ဲ 

အနီေရာင္၊ ေရေကာင္းစြာစီးဆင္းသည့္ အပူပုိင္းေျမဆီလႊာမ်ားျဖစ္သည္။ နစ္တီစိုးလ္ တြင္ရႊ႔ံဆန္သည့္မ်က္ႏွာျပင္ 



ေအာက္နယ္ပယ္ရွိ၍ အတုံးပုံစံတည္ေဆာက္ထားသည့္အရာမ်ားသည္ ပုိိလီဟဲဒရဟ္(အခြံမာေစ့ဆန္ေသာ) အခင္း 

အျဖစ္ေၾကသြား၍ ေတာက္ပသည့္မ်က္ႏွာမ်ားရိွသည္။ 

နစ္တီစိုးလ္မ်ားကုိ အပူပိုင္းမိုးသစ္ေတာ သို႔မဟုတ္ ဆာဗားနားသဘာ၀ေတာရိွ ေျမျပန္႔မွေတာင္ကုန္းေျမမ်ားတြင္ 

ေတြ႔ရသည္။  

အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းမွာအမ်ားအားျဖင့္ ေအဘီ(တ)ီစီ နယ္ပယ္တန္းရိွ၍ အနီ သို႔မဟုတ္ အညုိေရာင္ နီက်င့္က်င္ ့

ရွသိည္။ ၁၅၀စမ ထက္ပုိ၍နက္သည္ (ပု ံ၈)။ 

 

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား    

• စိုစြတ္သည့္အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင ္ေျမဆီလႊာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအမ်ားဆံုးအထမွဲတစ္ခုျဖစ္သည္။  

• တည္ၿငိမ္၍ ေရ-ေကာင္းစြာစီးသည့္ ေျမဆီလႊာတည္ေဆာက္ပုံေကာင္း၊ စိမ္၀့င္မႈေကာင္း၊ ေရအသင့္အတင့္ 

ထိန္းႏိုင္သည့္အရည္အေသြး ႏွင့္အျမစ္ဥမ်ားအတြက္အလြန္ေကာင္းသည့္ ေျမဆီလႊာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ 

• တုိက္စားမႈကုိ အေတာ္အတန္ခုခံႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ 

• စီအီးစ ီ သည္အျခားေသာအပူပိုင္းေဒသေျမဆီလႊာမ်ားထက္ပို၍ျမင့္သည္(ဖယ္ရယ္စိုးလ္၊ လိဆစ္စိုး ႏွင္ ့

အာခရိစိုးလ္)၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရႊ႔ံေစးပါ၀င္မႈျမင့္၍ ေျမဆီလႊာေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ 

သည္။  

• ေျမဆီလႊာ pH သည္ ၅.၀ ႏွင္ ့၆.၅ ၾကားျဖစ္သည္။ 

• ေဖါ့စ္ဖရပ္စ ္“ရရိွႏုိင္မႈ”အဆင့္နိမ့္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပ-ီေျမၾသဇာထည့္ရန္လုိအပ္သည္။ 

ပံုပံုပံုပံု    ၈၈၈၈။။။။    နိကာရာဂြိဳင္ႏုိင္ငံ၊၊၊၊    ဘေလာက္ပုံစံျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
နီၾကင္ၾကင္အရင့္ေရာင္ နစ္တီစုိးလ္ကို စေကးျဖင့္ေဖၚျပျခင္း။ 
ရင္းျမစ-္ http://www.isric.org/ 

about-soils/world-soil-distribution/nitisols 



    

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္း    

မူလအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ေကာက္ပသီဲးႏွံမ်ားအတြက္သုံးျပဳသည္(ကုိကိုး၊ ေကာ္ဖီ၊ ရာဘာႏွင္ ့နာနတ္သီးအပါအ၀င္) 

ႏွင္ ့အစာအတြက္ထုတ္သည့္ေကာက္ပသီဲးႏွံမ်ားအတြက္လည္းအသံုးျပဳသည္။ 

    

နိဂံုးနိဂံုးနိဂံုးနိဂံုး    

ကမၻာႀကီးသည္ ေရွးကနဦးစကၠဴေျမပံုမ်ားကုိအသံုးျပဳျခင္းမ ွ စ၀ုိင္းဂရစ္၊ ေရွ႔ေနာက္ညီညြတ္မႈရွိသည့္ ကမၻာ့ေျမဆီ 

အခ်က္အလက္မ်ား(အိပ္ခ်္ ဒဗလ်ဴ အက္စ ္ ဒ)ီ (Harmonized World Soil Database)ႏွင္ ့ ကမၻာဒ့စ္ဂ်စ္တယ္ 

ေျမဆီလႊာေျမပံုတုိ႔မ ွေပးသည့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ဆက္ သြယ္သည့္ ေျမပံုမ်ားႏွင္ ့အရင္းအျမစ္မ်ားကုိအသံုးျပဳ 

ျခင္းသုိ႔ေရြ႔လ်ားလာပါသည္။ ေျမဆီလႊာသည္ ကမၻာေျမျပင္ရွိသက္ရိွအားလံုးအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာအရာျဖစ္၍ 

သင္၏ေျမဆီလႊာကုိပညာရိွစြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန ္ ၎၏ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပမာဏမ်ားကုိသိရန္လုိအပ္ပါသည္။ ဤေဖၚျပထား 

ေသာရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားတြင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသမ်ား၏ သာမန္အက်ဆံုးေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားမ်ား၏ 

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိေပးထားျခင္းျဖစ္၍ သင္၏စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္ ့ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 

အသံုး၀င္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

    

မီွျငမ္းခ်က္မ်ားမီွျငမ္းခ်က္မ်ားမီွျငမ္းခ်က္မ်ားမီွျငမ္းခ်က္မ်ား 
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