ឯក្ាបណនែមត្បចាំតាំបន់
ដល់ក្ាំែត់ ត្ត្តរបេ់សអក្ូ

ក្ាំែត់ត្ត្តរបេ់សអក្ូអាេុី
៊ិ សលឺ ន៊ិងដរដបខា ហ្គារូហ្គានូ
កែសំរួលដោយដោែអាប្រាម បែ

កែែញ្ញា២០១៣ ដលែ១៩

ការបង្កើតល្បាយដ៏ល្បស
អ រា
ំ ប់ការដំក្ុ្ង
ន
ើ្ គឺជាជង្រើសដ៏ល្បស
អ រា
ំ ប់អ្ក្
ន ដំដំណំ
ដដល្បមានធនធានមានក្ំរ ិត
ងដយងោក្ ហាណហ៏ រហាវ ិទ្យាល្ប័យកាឡាមា៉ា សូ និ្ងោក្អា្ារ បិក្សលឺ ពីរជឈរណ្ឌល្បជះឥទ្យទិពល្បអា
សុី។

ក្ំណ្ត់្ារបស់ អ្នក្និពនធ :សំរាប់ជាងោល្បបំណ្្ននក្ំណ្ត់្ារបស់ងអ្ក្ូអាសុីងនះ អ្តតបទ្យងនះ្តូវានប្្ួរ
ងអាយខ្លី។ ្បសិនងបើអ្ក្
ន ចាប់អាររមណ្៍ក្នុ្ការទ្យទ្យួល្បានឯក្សារងពញងល្បញននការស្រសាវ្ជាវជា្ងនះសូរងធវើ
ការទាក្់ទ្យ្ rgarofano@echonet.org.។ហាណហ៍ ង្គ គឺជានិសសិតសម័្គតិតរ
ត ក្ពីរហាវ ិទ្យាល្ប័យកាឡាមា៉ា

សូ ដដល្បានចាប់ង ើរ
ត គំងរា្ឯក្រាជថា្នក្់ខ្ស
ព ់របស់នា្ងៅឯធនាោ្ោប់ពូជរបស់ងអ្ក្ូអាសុីពីដខ្ រិថុនារហូត
ដល្ប់ដខ្សីហា ២០១២។ ក្ំណ្ត់្ារបស់ងអ្ក្ូអាសុីងនះគឺជាល្បទ្យធ ល្បដ៏ងជាគជ័យននការស្រសាវ្ជាវងនាះសតីពី ការ
ោយដីសំរាប់ការដំក្ុ ្ង
ន
ើ្ សំរាប់ង្បើ្ាស់ងៅធនាោ្ោប់ពូជរបស់ងអ្ក្ូអាសុ។
ី ្បូក្ មា៉ា សបឺន ដដល្បសពវ
នថៃជានិសសិតតុះក្រមសិក្ា នឹ្បនតការងាររបស់ ហាណហ៍ ងដើរបី្បឹ្ដ្ប្ងធវើងអាយល្បទ្យធ ល្បកាន់ដត្បងសើរ
និ្ជាការសរុបរួររួយដដល្បអាតង្បើ្ាស់ាន។

សេចក្តីណែនាំ
សៅក្នុងតាំបន់ត្តូពិក្ ការដាំក្ូនស

ើ អាចជាការងារដ៏ លាំបាក្មួយ។ ក្ត្តតដ៏ េាំខាន់ ននការត្ពួយបារមមែ៍សលើការ

ផលិតក្ូនដាំ ណាំគឺទឹក្សត្ចើនសពក្ ឬលិចទឹក្ (ហ្សូ ២០០៧) សៅសពលរដូ វវេា ដី ណដលមានជាតិទឹក្សលើេលប់
អាចនឹងស្វើសអាយត្បពនធឬេរបេ់ដាំណាំងាប់ បាន សដយវាបានឃាំងត្បព័នធលាំហ្ូរអុក្េុី ណេន និងេាំភារះេាំ
ខាន់ៗដនទសទៀត (ហ្វូសេឡា ២០០០)។ ក្ូនរុក្ខជាតិឬដាំ ណាំសៅតូចណដលសគដក្់ក្ុងសផើ
ន
ងណដលមានដីហាប់
ណែន ទាំនងជាមានផលអវ ិជ្ជមានចាំស

ះការលិចទឹក្។ ត្តមណបបត្បនពែីយ៍ ការលាយបញ្ូច លគ្ននននេាំភារះ

ដូចជាដីថ្មណក្វពីបន្ុះភ្នាំសភ្លើង ដី ពីអាចម៏ជ្សនលន សៅក្នុងលាយេាំរាប់ ដាំក្ុងសផើ
ន
ង ជ្ួ យតយុទធនឹងការហាប់ ណនននន
ដីសហ្ើយនិងជ្ួ យដល់លាំហ្ូដី។ សទះជាយ៉ា ងណក្៏ សដយ ទាំងដីថ្មណក្វនិងដី អាចម៌ជ្សនលន អាចនឹងមានតាំ នល

នថ្លបនតិចេាំរាប់ការដាំដុះ ជាពិ សេេ េាំរាប់អនក្ដាំណដលមាន្នធានមានក្ាំរ ិត ដូចជាមនុេសជាសត្ចើនណដលអនក្
បានស្វើការជាមួ យ។
ការស្រាវត្ជាវក្ូនដាំ ណាំក្ុងឆ្
ន
ន ាំថ្ីៗ
ម សនះ បានសតតតសៅសលើការរក្ស

ើញេាំភារះណដលអាចេាំសរចបាន មាននិរនតរ

ភាព និងមានតាំ នលសោក្ េាំរាប់ការដាំក្ុងសផើ
ន
ង ជាញឹក្ញាប់មានការសត្បើ ត្បាេ់ពីផលិតផលកាក្េាំែល់ពី

ឧេាហ្ក្មមមានដូចជា អាចម៌រណ ជ្ីក្ាំប៉ាុេិត អងាាម ស្រេក្ី ដូង (អាសរណេ ២០០២ មឺរវ៉ាូ ២៩៩៤ អាមាដសអ

អាល ២០១២)។ អងាាមនិងស្រេក្ីដូងណដលមានសត្ចើនសៅអាេុី មានេកាតនុពលលអក្ុង
ន ការបនធូបនែយហានិភ្័យ
ននការលិចទឹក្ឬទឹក្សត្ចើនសពក្ សដយការជ្ាំ នួេសអាយវតែុធាតុណដលមានតាំនលនថ្ល ដូចជា ដីថ្មណក្វ ឬជ្ីអាចម៌ជ្

សនលន។ េាំភារះស្រេក្ីដូងមានេមតែភាពខ្ពេ់ក្ុងការទប់
ន
មិនសអាយទឹក្លិច ដាំណាំក្ុងជាតិ
ន
កាក្េាំែល់របេ់
វា សហ្ើយជាលាំហ្ូរទឹក្ដ៏លអត្តមរយះលាំហ្ណដលវាបានបសងាើតស

ើងសៅក្នុងទាំរង់ របេ់វា។ អងាាមគឺជាអនុផលដ៏

លអអាចរយ ពី សរាងចត្ក្ក្ិនអងាណដលមានសត្ចើនសៅតាំបន់ត្តូពិក្។ដូចជាស្រេក្ីដូង វាបសងាើតសអាយមានលាំហ្រតូ
ចៗសៅក្នងលាយណដលសគត្តូវការេាំរាប់ ការបងហូរទឹក្េមរមយ សហ្ើយមិនបាំ តលញសលឿនស

ើយ។ រួមគ្ននមក្ េាំ

ភារះទាំងពីរសនះគឺជាជ្ាំ សរ ើេដ៏ មានតាំនលសោក្សដើមបីជាជ្ី ដក្់ក្ុងដាំ
ន
ណាំដាំក្ុងសផើ
ន
ងលាយ។
សគ្នលបាំែងននការស្រាវត្ជាវសនះគឺសដើមបីរក្សមើ លការលាយដីឬលាយេាំរាប់ការដាំដាំណាំក្ុងសផើ
ន
ងដ៏លអ

សដយការសត្បើ វតែុធាតុ សដើមណដលមានតាំ នលសោក្ណដលអាចរក្បានសៅត្បសទេនថ្ភាគខាងសជ្ើងសហ្ើយនិងសៅ

ក្ណនលងស្រេសដៀងគ្ននសនះណដរសៅតាំបន់អាេុី ។ សដើមបីវាេ់ពីបរ ិមាែននភាពសជាគជ្័ យននលាយេាំរាប់ ការដាំក្ុង
ន
សផើង េុខ្ភាពដាំណាំនិងការលូតលាេ់ ត្តូវបានវាយតាំ នលសដយការវាេ់សៅសលើជាតិ ក្ល/សកាេិកាងាប់ ត្បណវង

រុក្ខជាតិ និងជ្ីវោមពល ណដលសគយក្សៅដក្់ក្ុងវាលសហ្ើ
ន
យគ្នាំត្ទវាសដយការវាេ់ណវងពីេុខ្ភាពដាំណាំនិងក្ាំ

លាាំងសៅក្នុងបន្ប់ពិសា្ន៍ ត្តមរយះការាក្លបងបែុត ះ។ការស្រាវត្ជាវសនះស្វើបានសជាគជ្័យសដើមបីក្ាំែត់
ោសតើ លាយណដលសគផលិតពី េាំភារះក្នុងតាំបន់អាចផលិតរុក្ខជាតិណដលស្រេសដៀងគ្នន ឬកាន់ណតលអជាងមុន មាន
គុែភាពជាងលាយណដលបានពីឧេាហ្ក្មម។

ការរចនា សំរាបកា
់ រព៊ិដោធន ៍
សយើងបានស្វើណតេតក្ុងការលាយដី
ន
ក្ុងសផើ
ន
ងដាំដាំណាំចាំនួន៧ពីេាំភារះណដលចប់ អារមមែ៍េាំរាប់ត្គ្នប់ពូជ្ចាំនួន
៤ត្បសភ្ទ ដូចជា េណែតក្ស

ៀងដវ (Lablab purpurpeus) ត្មរាំ (Moringa oleifera) សពព (Cucurbita

moschata) និងសប៉ាងសបា៉ា ះ (Solanum lycopersicum)។ ត្បសភ្ទត្គ្នប់ពូជ្ទាំងសនះត្តូវបានសត្ជ្ើ េសរ ើេយ៉ា ង
េាំខាន់ េាំរាប់ក្េិក្រក្នុងបណ
ត ញរបេ់សអក្ូ ក្៏ដូចជាផតល់សអាយនូ វត្បសភ្ទពូជ្។
បុគគលិក្សអក្ូនិងទីត្បឹក្ារបេ់សអក្ូ អាេុីបានក្ាំែត់ធាតុ ផសាំេាំរាប់ ការលាយក្នុងសផើងសនះសហ្ើយនិងសរតយូ

សដយណផអក្សៅសលើបទពិ សា្ន៍មានពីមុន ការមានសពលរបេ់ក្េិក្រ និ ងេកាតនុពលេាំរាប់ជ្ាំសរ ើេចាំរះ
ុ ណផនក្
ែិជ្ជក្មមណដលអាចណត្បត្បូលបាន (ត្តរាង១)។ត្បេិទិផ
ធ លននលាយេាំរាប់ដាំណាំក្ុងសផើ
ន
ងត្តូវបានវាេណវង

សដយការវាយតាំនលត្តមការដុះស

ើងរបេ់ក្ូនដាំ ណាំ ការលូតលាេ់ សហ្ើយនិងភាគរយននជាតិក្ល/សកាេិការ

ងាប់ (ការបា៉ា ន់ាមនននចាំនួនពែ៌សលឿងនិងពែ៌សត្តនតសៅសលើក្ាំរ ិតពី ០ (អត់ មាន) សៅដល់១០០ (មានសពញ
សលញ) ចាំនួន៣៦ នថ្ៃននអាំ

ុងសពលលូតលាេ់។ សដើមបីបង្រងគប់ទិននន័យននការដុះស

ក្នុងសផើង។ការាក្លបងការបែុត ះត្តូវបានស្វើស
ចាំសណមទាំងបួនក្នុងអាំ

ើង ពី សតេតលាយននការដាំ

ើងជាមួ យនឹងការលទធផលណដលបានពីត្បសភ្ទពូ ជ្មួយៗក្នុង

ុងសពលជាង២០នថ្ៃ។ ការសនះបានបសងាើតសអាយមាន ទិននន័យដាំបូងននក្ាំលាាំងត្គ្នប់

ពូជ្សដយណផអក្សៅសលើការបែុត ះសដើមបីស្វើការសត្បៀបស្ៀបជាមួយនឹងលទធផលននការដុះស
ដាំណាំ។

ើងក្នុងសផើងដាំ

ត្តរាង១ ការលាយដីក្ុងសផើ
ន
ងនិងសរតយូធាតុផសាំរបេ់វាណដលបានសត្បើេាំរាប់ការពិសា្ន៍
ង្មះ

ធាតុ សំ

ងរតយូ

ដ នក្ពាណ្ិជជក្រម

ការោយដី របស់្ក្ុរហុនពាណ្ិជជ

1

ក្រម ក្ំប៉ាុសិត សិតដដល្បតំ ល្ប្ងរ

1

យូងអ្តឌីភី

ដី ក្ំប៉ាុសិត អាតរ៌ សតវ

5:1:1

មា៉ា ងសៀ

អ្ងាករ ស្រសក្ីដូ្ ក្ំប៉ាុសិត

1:1:1

មា៉ា ងសៀដដល្បដក្ដ្បាន

អ្ងាករ ស្រសក្ីដូ្ហមត់

1:1

ធៃន់

អ្ងាករ ដី ក្ំប៉ាុសិត

1:1:1

ស្រសាល្ប

អ្ងាករ ស្រសក្ីដូ្ដុំ ស្រសក្ីដូ្ហមត់

1:1:1

ធយូ្

អ្ងាករដុត អ្ងាករ ស្រសក្ីដូ្ហមត់

1:1:1

បុគគល្បិក្អ្្គការងអ្ក្ូ អាសុីានទ្យិញដីល្បាយសំរាប់ដំណំក្ុ្ង
ន
ើ្របស់្ក្ុរហុនដ៏ល្បរ
អ ួ យង្មះថា្ ដុក្ទ្យ័រ

ននៃ ជាសំភារះដដល្បមានពណ្៌្ក្ងៅ បង្កើតង

ើ្ជារួ យនឹ្ការបដនែរជាតិ សិតនិ្ប៉ាូល្បីសាការ ីដ ជា

្បងភទ្យរូ ងល្បគុល្បនិ្ជី តូសានដដល្បងដើរតួជាការការពារឬថា្នំជីវសំោប់ សតវល្បិត
អ សំរាប់ ្ោប់ពូជ ពី ាកាំងទ្យ្
ងៅងៃៀ្នរ៉ា
2

ជីក្ំប៉ាុសិត ដដល្បងធវើង

ើ្ពីសំភារះដដល្បរក្ានារក្សិដានដូតជាកាក្សំណ្ល្ប់បដនល ដី និ ្អាតរ៌ សតវគឺងពា

ងពញងដយជី វជាតិ អាហាររូបតែរភដដល្បងគអាតបង្កើតានងៅនឹ្ក្ដនល្ (ដរនណល្បិត ២០០៥)
3អាតរ៌ សតវដដល្បទ្យទ្យួ ល្បានទ្យីសតវងោ្ក្បី
4

អ្ងាករដុតមានសកាតនុ ពល្បក្នុ្ការបង្កើន ល្បិត ល្បដំណំជាង្តើនដូតងៅនឹ្ធយូ្ពី ងៃើ ដដល្បានបងាាញ

ងអាយងធវើ (ដ្ក្បឺ ២០១០)។ ងទាះជាយ៉ា ្ណក្៏ងដយ ារការស្រសាវ្ជាវងនះដដរ ងយើ្រក្ង
របស់ងយើ្គឺរិន្តូវានចាត់ ទ្យុក្ជា ូវការថា្ជាធយ
ល
ូ ្ងនាះង

ើញថា្អ្ងាគរដុត

ើយ ងដយសារដតវារិនានោយជារួយជីក្ំប៉ាុ

សតិងហើយរិ នានទ្យុក្រយះងពល្បង្តើនដខ្ (សូរងរើល្បក្ំណ្ត់្ារបស់ងអ្ក្ូ អាសុីងល្បខ្៩ពីធយូ្:

ទះធរមជាតិ សំ

រាប់រី្ក្ុបក្នុ្ដី អាតរក្ានងៅ http://goo.gl/cP9C4L).
ល្បទ្យធ ល្ប

1. ការដុះ
.
រិនមាន ល្បប៉ាះពាល្ប់ជាធំដុំងនាះង

ើយតំ ងពាះពូជដំ ណំ ការោយដី សំរាប់ដំណំង ើ្ ឬ ជាអ្នតរសក្រមរវា្

ពូជដំណំនិ្ល្បាយដី ក្ុ្ង
ន
ើ ្ងៅងល្បើអ្្ាដុះង
ានដុះង

ើ្។ងទាះជាយ៉ា ្ណក្៏ ងដយ តំនួននថៃននការដុះគឺ ៥០%

ើ្ងដយដ អក្ងល្បើ្បងភទ្យពូជជាតំប្។

2. ការល្បូតោស់ននក្ូនដំ ណំ
សារះសំខាន់ននពូជ ្បងភទ្យល្បាយក្នុ្ង ើ្ ងហើយនិ្អ្នតរសក្រមដដល្បានបញ្ូច ល្បោនងៅងល្បើ្បដវ្ក្ូនដំ ណំ
ានផ្លលស់បូតរទាំ្ស្រសុ្ងៅារការល្បូតោស់របស់ក្ូនដំ ណំ (រូបភាព ១) ក្នុ្ងពល្ប១០ ងៅ២០នថៃ បនាទប់ពី
ការដំដុះ រិនមានអ្នតរសក្រមរវា្ល្បាយដីនិ្ពូជង

ើយ។ ងៅ៣០នថៃបនាទប់ពីដំរត
ួ ការពិនិតយងៅងល្បើពូជនិ្

ល្បាយដីក្ុន្ង ើ្ានបនតរ តល្ប់នូវ ល្បយ៉ា ្ធំដុំងៅងល្បើ្បដវ្ក្ូនដំ ណំជាក្ាតឯក្រាជយ ងហើយនិ្អ្នតរសក្រម
រវា្ ល្បទាំ្ពី រងនះានកាលយជាមានសារះសំខាន់ណស់។

ភាពខ្ុសោនរវា្្បងភទ្យល្បាយដីក្ុ្ង
ន
ើ ្ងៅរយះងពល្ប៣០នថៃននការល្បូតោស់ គឺ មានមានភាពតាស់ដត់ពី
ោន ជារួយនិ្ការោយបញ្ូច ល្បោនរវា្ជីពី្ក្ុរហុននិ្ពី យូងអ្តឌីភី ានបងាាញងអាយង

ើញពី ្បដវ្ននការ

ល្បូតោស់ក្ូនដំណំដ៏អ្សាចរយ។ ជារួយនឹ្ពូជដំណំរួយៗានបងាាញនូ វ្បងភទ្យការង្លើយតបដ៏វ ិងសសរួ យ
ដល្ប់ល្បាយដីក្ុ្ង
ន
ើ្ ងដយមានភាព ុទយងៅនឹ្ការង្លើយតបជាទ្យូ ងៅរួយកាល្បពីល្បាយក្នុ្ង ើ ្កាល្បពី
ងល្បើក្រុន។
ខ្ណ្ះងពល្បដដល្បល្បាយពីយូងអ្តឌីភីនិ្ពី ្ក្ុរហុនជាល្បាយដ៏ក្ំពូល្បងល្បើងគពី រ្បងភទ្យសំរាប់ពូជដំ ណំរួ
យៗ វាានដ្ប្បួល្បងដយពូ ជងៅារក្ំ រ ិតននភាពឧតតុ្ឧតតរងល្បើសល្បាយដនទ្យងទ្យៀត។សំរាប់ពូជសដណ្តក្
ដ

បដ

ប ល្បាយរបស់យូងអ្តឌីភីៃរដត់ដតឯ្សំរាប់ ការ តល្ប់នូវក្ូនដំណំដដល្បមានការល្បូតោស់ខ្ពស់

ជា្ងបើ ង្បៀបងធៀបងៅនឹ្ល្បាយង ស្ៗ។ ក្ូន្រុំគឺមានការល្បូតោស់ដវ្ជា្ងគងៅក្នុ្ល្បាយរបស់យូ
ងអ្តឌីភីងបើ ង្បៀបងធៀបងៅ្រុំងដយល្បាយង ស្ងទ្យៀត។
ក្ូនងពពដដល្បដំងៅក្នុ្ល្បាយពី្ក្ុរហុនពាណ្ិជជក្រមគឺរិនល្បូតោស់ដវ្ជា្ដំក្ុ្ល្បាយរបស់
ន
យូងអ្តឌីភី
ង

ើយ ងទាះជាវាដវ្ជា្ដំក្ុន្ល្បាយង ស្ងទ្យៀតក្៏ងដយ។ងពពដដល្បដំងដយល្បាយរបស់យូងអ្តឌីភីគឺល្បូត

ោស់ដវ្ជា្ការដំងដយមានធយូ្ងហើយនិ្ល្បាយធៃន់រួយតំនួន។ សំរាប់ ងប៉ា្ងា៉ា ះ ការដំក្ុ្ល្បាយ
ន
របស់យូងអ្តឌីភីនិ្្ក្ុរហុនមានការល្បូតោស់ងសមើរោនងហើយល្បអជា្ល្បាយង ស្ងទ្យៀតជាង្តើន ដតងទាះជា
យ៉ា ្ណក្៏ ងដយ ការពិនិតយងៅងល្បើ្បដវ្ដតរួយរុ ខ្គឺរិនានបងាាញពី សុខ្ភាពរបស់ដំណំង

ើយ ារ

ការសិក្ាពីរូល្បងហតុននជំ្ឺ(្បដវ្ននទ្យ្ដំណំ)អាតជាសញ្ញារួយភាពធុ ញធប់ ដដររាប់ទាំ្ក្្វះពនលឺដដរ។

3. សុខ្ភាពក្ូនដំ ណំ
បនាទប់ពី៣៦នថៃននការល្បូតោស់ ការ្បរូ ល្បក្ូនដំ ណំានបងាាញភាពខ្ុសោនយ៉ា ្ខាលំ្រវា្្បងភទ្យពូជធរម
ានិ្ការដំក្ុ្ល្បាយសំ
ន
រាប់្បងភទ្យផ្លលស់បូរដដល្បពឹ
ត
្ដ អក្ងនះ ក្ំពស់ដំណំ ងកាសិកាងាប់ ជាតិក្ល មា៉ា
សងសើរ មា៉ា សសៃួត។ បដនែរពីងនះ អ្នតរសក្រមងក្ើតង

ើ្រវា្្បងភទ្យពូជនិ្ល្បាយដំក្ុ្ង
ន
ើ្ ងល្បើ្គប់

្បងភទ្យដំ ណំង្កាយ្បរូ ល្ប ល្បទាំ្អ្ស់។
្បដវ្ក្ូនដំ ណំងៅងពល្ប្បរូល្ប ល្បមានការដ្ប្បួល្បយ៉ា ្ន្ក្ដល្ប្ងដយអ្នតរសក្រមននពូជងហើយនិ្
្បងភទ្យល្បាយដំក្ុ្ង
ន
ើ្។ សដណ្តក្ដ

បដ

ប ងៅក្នុ្ល្បាយរបស់យូងអ្តឌីភីល្បូតោស់ដវ្ជា្ក្ូន

ដំណំង ស្ងទ្យៀតងល្បើក្ដល្ប្ដតដំងៅក្នុ្ល្បាយរបស់្ក្ុរហុន។ ងប៉ា្ងា៉ា ះានទ្យទ្យួល្បល្បំដប់ដ៏អ្សាចរយងៅ
ក្នុ្្បដវ្ល្បូតោស់តុ្ង្កាយ។ ្បងភទ្យល្បាយដដល្បមានដតរួយរុ ខ្ក្៏ានបងាាញ្បដវ្ក្ូនដំ ណំដដល្ប
ានផ្លលស់បូតរងដយពូជដដរ។ ងៅក្នុ្ល្បាយរបស់យូងអ្តឌី ភី ក្ូនសដណ្តក្ដ
បី្បងភទ្យងទ្យៀត ដដល្បជា្បងភទ្យរិនសូវខ្ុ សោនងនាះង

បដ

បមាន្បដវ្ដវ្ជា្ពូជ

ើយ។ងនះបញ្ញ
ជ ក្់ថា្ល្បាយងនះមានោំ្ទ្យដ

បដ

បនូវ

្បដវ្ល្បូតោស់រធយរសំរាប់្បងភទ្យពូ ជរបស់វា ដតវាដបជា តល្ប់ងអាយនូ វក្ំរ ិតទាបបំ ុ តសំរាប់ល្បូតោស់
របស់ក្ូនងប៉ា្ងា៉ា ះងៅវ ិញ។

ជាតិក្លនិ្ងកាសិកាដដល្បងាប់្តូវ
ានង្បើងដើរបីវាស់ដវ្ពីសុខ្ភាព

ក្ូនដំណំជីវមា៉ា ស់សួតានដ្ប
ៃ

រុនងពល្ប្បរូល្ប ល្ប។ ក្ូនដំណំ

្បូល្បយ៉ា ្ខាលំ្ារ្បងភទ្យពូ ជ

ានដ្ប្បួល្បយ៉ា ្សំងបើរងៅក្នុ្

ល្បាយដំ ណំក្ុ្ង
ន
ើ្ ងហើយ

ក្ំរ ិតក្លនិ្ងកាសិកាងាប់ងដយ
្បងភទ្យពូជងហើយនិ្ល្បាយងហើយ
និ្ងដយអ្នតរសក្រមននឥទ្យធិពល្បពីរ
(រូបភាពទ្យី២)។ សំរាប់ងពពនិ្
ងប៉ា្ងា៉ា ះ ក្ំរ ិតននងកាសិកាងាប់ និ្
ជាតិក្លានងល្បតង

ើ្ដ្ប្បូល្ប

ជា្្រុំនិ្ដ

ប(រូបភាព២)។

បដ

និ្អ្នតរសក្រមនន្បងភទ្យពូជ
និ្ល្បាយដំក្ុ្ង
ន
ើ្(រូបភាព
ទ្យី៣)។

ល្បិត ល្បដំបូ្ននក្ូ ន

ដំណំារ្បងភទ្យនីរួយៗ
ារដដល្បវាស់ដវ្ារជីវមា៉ា ស់
សៃួត ដ្ប្បួល្បគួងអាយក្ត់

ងល្បើសពីងនះងៅងទ្យៀត ជារធយរ

សំោល្ប់សំរាប់គំរូដ

ដ

និ្ងពព

បដ

បនិ្្រុំរិនដដល្បដល្ប់ក្ំ

បដ

ប

រ ិតននជាល្បិកាខ្ពស់ជា្១០%ឬក្៏ក្ំ
រ ិតននជាតិក្លងល្បើសពី២៥%។ងពព
និ្ងប៉ា្ងា៉ា ះងៅក្នុ្ល្បាយរួយ

តំនួន្នដល្ប់ក្ំរ ិតជាតិ ជាល្បិ
កាខ្ពស់ជា្ ២០% ងហើយក្ំរ ិត
ននជាតិក្លខ្ពស់ជា្៤០%។

ពីងល្បើតុះង្ការ (១)ក្ូនដំ ណំ (២)
ការវាស់ការល្បូតោស់ (៣) ការ
វាយតំនល្បក្លនិ្ងកាសិការងាប់

ងដយការដក្់ល្បាយដំក្ុ្ង
ន
ើ្(រូបភាពទ្យី ៣)។ សំរាប់្រុំនិ្ងប៉ា្ងា៉ា ះ ភាពខ្ុ សោនរវា្ការ សំល្បាយក្នុ្
ង ើ្គឺតិតជាតិង្តើន (រូបភាពទ្យី ៣) ការដំក្ុ្ង
ន
ើ្ល្បាយរបស់យូងអ្តឌីភី ដ
រ ិតខ្ពស់បំ ុ តននជី វមា៉ា ស់សួត
ៃ 4.6  0.5្ក្និ្ 4.6  0.4 ្ក្។

បដ

បនិ ្ងពពានសងរតនូ វក្ំ

ិញ ្រុំនិ្ងប៉ា្ងា៉ា ះដដល្បដំក្ុ្ល្បាយ
ទ
ន
ុយរក្វ

របស់យូងអ្តឌីភីានទ្យទ្យួល្បជី វមា៉ា ស់សួតតិ
ៃ
តជា្ង្តើ ន ក្នុ្តំនួនជា្៣៦នថៃ (0.7  0.4 g្ក្និ្ 1.1  0.4្ក្)

រូបភាព៤ ្បសិទ្យិធភាពននល្បាយ ពូជ និ្កាល្បបរ ិងតេត[10 (ស), 20 (្បង ះស្រសាល្ប), និ្ 30 (្បង ះខាលំ្) នថៃ
បនាទប់ពីដំ] ងៅងល្បើ្បដវ្ដំ ណំ (ររ)។ រូបខា្ងល្បើដដល្បខ្ុសោនងនះបងាាញពី ល្បនន្បងភទ្យពូជសំខាន់ៗ
ងៅងល្បើក្ំរ ិតននការដុះង

ើ្ជាទ្យូងៅ F = 5.99, p = 0.0041. ដំណ្ននភាពល្បំងអ្ៀ្  1 SE ជារធយរ។
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រូបភាពទ្យី៥ ្បសិទ្យិធភាពនន្បងភទ្យពូជនិ្ល្បាយងៅងល្បើក្ំរ ិតជាល្បិកា(០%) ងៅងពល្ប្បរូល្ប ល្ប ៣៦នថៃ
បនាទប់ពីដំ តំ ណ្ក្ំរ ិតល្បំងអ្ៀត  1 SE ជារធយរ។
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រូបភាពទ្យី៦ ្បសិទ្យិធភាពនន្បងភទ្យពូជនិ្ល្បាយដំក្ុ្ង
ន
ើ ្ងៅងល្បើជីវមា៉ា ស់សួត
ៃ (្ក្) ងៅងពល្ប្បរូល្ប ល្ប
៣៦នថៃបនាទប់ពីការដំ ដំ ណ្ក្ំរ ិតល្បំងអ្ៀ្  1 SE ជារធយរ

សង្េប
ងៅក្នុ្ការសិក្ាងនះ ងយើ្មានបំណ្្ពិនិតយថា្វាមានទ្យំ ហំប៉ាុនានតំ ងពាះការដ្ប្បួល្បងៅក្នុ្ល្បាយដំដំណំ
ក្នុ្ង ើ្និ្្បងភទ្យពូជដដល្បមានឥទ្យធិពល្បងៅងល្បើការដុះង
ដដល្បងធវើង

ើ្និ្ក្ំោំ្ននក្ូនដំ ណំដដល្បានដំក្ុ្ថា្
ន
ន ល្ប់

ើ្ងៅតំបន់ ្តូពិក្។ ការសិក្ាងល្បើក្រុនានបងាាញថា្អ្ងាករនិ្ស្រសក្ីដូ្គឺ វាសរស្រសបណស់សំ

រាប់បដនែរនិ្ជំនួសដល្ប់ល្បាយដំក្ុ្ង
ន
ើ្ជា្បនពណ្ីយ៍តំងពាះ្បសិទ្យិធ ល្បរិនល្បអ(ាក្ ២០១០ អាងរត
២០១២) ការបដនែរអ្ងាករនិ្ស្រសក្ីដូ្ដល្ប់ល្បាយដំក្ុ្ង
ន
ើ្គឺជាគំនិតរួ យននការកាត់ បនែយហានិភ័យនន
ធាតុប្កជំ្ឺនិ្ការល្បូតោស់របស់រក្
ុ េជាតិតន្្ក្៏ ដូតជាការបង្កើនរនធតូតៗនិ្ការពារក្ុំងអាយមានការល្បិត
ទ្យឹក្ងដយសារដតល្បក្េខ្ណ្ឌរបស់វាដូតជាសំភារះដដល្បរិនមានដីនិ្របស់របរដ នក្រា្កាយ(អ្ូឡាំភីស
១៩៩៩) អ្ងាករដុត្តូវានបងាាញថា្ជាទ្យំរ្់ដ៏រ ឹ្មាំរួយននសំភារះរិនមានជាតិដី ងហើយមានទ្យំ នាក្់ទ្យំន្ជា
រួយនឹ្ជី ជាតិងក្ើនង

ើ្ននអ្្គជាតិក្ុ្ង
ន
ើ្ (ដ្ក្បឺ ងអ្ អាល្ប ២០១០)

ងទាះបី ជាល្បទ្យធ ល្បរបស់ងយើ្រិនអាតោំ្ទ្យនិ្រិនអាតបំ ងពញងោល្បបំណ្្ត្់ ាន ក្៏ វាាន តល្ប់ជា
ងយបល្ប់ថា្ គុ ណ្ភាពននអាហារូបតែរភននអ្្គជាតិ ដ អក្ងៅងល្បើដី អាតនឹ្មានសារះសំខាន់ដល្ប់ការល្បូតោស់
របស់ដំណំទ្យូងៅជា្បរ ិសាែនបនសុតដដល្បទាក្់ទ្យ្ោនងហើយនិ្របស់របរដ នក្រា្កាយដដល្បាន តល្ប់ងអាយ
ងដយរបស់ដដល្បរិនមានដី ដដល្បងយើ្ានង្បើ្ាស់ក្ុ្ការពិ
ន
ងសាធន៍។ ងនះជា ល្បវ ិាក្រួយក្នុ្ការក្ំណ្ត់
ធនធានដដល្បមានក្ំរ ិតដដល្បជីដដល្បានបដនែរគឺមានការសនសំសំនត។ ងៅរដូវវសា បំ ព្់ប្ាូងខ្ាយននអ្្គ
ជាតិអាតកាត់បនែយក្ំរ ិតននការដុះង

ើ្របស់ដំណំ ងដយការបង្កើនឪកាសននឬសរបស់ដំណំ ងហើយនិ្

ការទ្យប់និ្តុល្បយភាពទ្យឹ ក្ងៅក្នុ្ដំណំ (ហសូ ២០០៧)។
ងៅក្នុ្ការងរៀបតំ ល្បាយរបស់ងយើ្ង

ើ្ ងយើ្មានការចាប់អាររមណ្៍ងៅងល្បើតួនាទ្យី ដដល្បល្បក្េខ្ណ្ឌទ្យឹក្ននអ្្គ

ជាតិដដល្បមានងៅក្នុ្ការល្បូតោស់របស់ដំណំ ដូ ងតនះងហើយ វារិនានសហការណ្៍ជីជាតិតូល្បងៅក្នុ្ការ
ពិងសាធន៍ង

ើយ។ ការបដនែរអ្ងាករនិ្ស្រសក្ីដូ្ដល្ប់ល្បាយគឺជាការបដនែរសរតែភាពននបំព្់ប្ាូរទ្យឹក្ងហើយ

និ្កាត់បនែយ ល្បជាអ្វ ិជជមានននទ្យឹក្ង្តើនងពក្ដល្ប់ដំណំតូត។ ទ្យិននន័យងនះបងាាញថា្ងៅក្នុ្ការសិក្ាងនះ
សរតែភាពប្ាូរានងដើ រតួ នាទ្យីតិតតួតក្នុ្ការល្បូតោស់របស់ដំណំដដល្បានងជាគជ័ យជាជា្ការសិក្ា
ងល្បើក្រុន។ ងទាះជាយ៉ា ្ណក្៏ងដយ ល្បទ្យធ ល្បងនះ្តូវានដក្់តូល្បងៅក្នុ្ ក្នុ្ការក្ំ ណ្ត់និ្ត្រូវការ
សំខាន់រួយននធនាោរងអ្ក្ូ អាសុីងៅភាគខា្ងជើ្្បងទ្យសនថងហើយក្៏ ជាល្បទ្យធ ល្បបឋរដ៏សំខាន់ បំ ុតរួយ
ដល្ប់អាកាសធាតុ ងៅអ្នុតំបន់្តូពិងៅងពល្បរដូវងភលៀ្។
ល្បទ្យធ ល្បននការសិក្ាងនះាន តល្ប់ជាងយបល្ប់ថា្ ងៅនថៃទ្យី៣០ ល្បក្េខ្ណ្ឌជីវជាតិ គឺជាក្ាតក្ំរ ិតរួ យដល្ប់ការ
ល្បូតោស់របស់ដំណំ។ ដំបូ្ង
ល្បូតោស់របស់ដំណំង

ើយងៅក្នុ្ការសិក្ា ្បងភទ្យននល្បាយគឺរិនសូវមានសារះសំខាន់ដល្ប់ការ

ើយ។ ងនះប្កប់ន័យថា្សំរាប់ដំណំដដល្បានដំសំរាប់ រយះងពល្បខ្លី ល្បាយដដល្ប

មានល្បក្េខ្ណ្ឌជីវជាតិ ទាប ្បដហល្បជាជំងរ ើសល្បអរួយសំរាប់អ្នក្ដំដដល្បមានធនធានរក្ានមានក្ំ រ ិត ដូងតនះ
ងហើយ ងពល្បងវោននការដំដុះងៅក្នុ្ថា្នល្បគឺ ជាក្តតសំខាន់ ណស់ងដើរបីពិចារណងៅងពល្បង្ជើសងរ ើសល្បាយ
ដំដំណំក្ុន្ង ើ្។
ងទាះបី ជាការសិក្ាងនះរិនានដក្ដ្បដល្ប់ល្បាយដ៏នទ្យងទ្យៀត ដដល្បមានជី ការសិក្ានាងពល្បអ្នាគត អាតនឹ្
ដសវ្រក្ ល្បននការបដនែរជី ដដល្បរោយយឺតឬជីទ្យឹក្ដល្ប់ល្បាយ អាតជាសរ ីរា្គឬរបស់បង្កើត។ បដនែរពីងនះ
ងទ្យៀត ការសិក្ានាងពល្បអ្នាគតគួ្តូវានបញ្ូច ល្បសំភារះងល្បើក្ក្ំពស់ការប្ាូរទ្យឹក្ (ស្រសក្ីដូ្ និ្អ្ងាករ) ដល្ប់

ល្បាយរបស់យូងអ្តឌីភី ងដើរបីបង្កើនរនធតូតៗ។ ការង្បើជី្ក្ុរហុនឬការបង្រ្គប់បដនែរល្បាយដំណំក្ុ្ង
ន
ើ្
ងពញនិ យរណស់ងៅក្នុ្ថា្នល្បដំណំឧសាហក្រម។
ខ្ណ្ះដដល្បជំ ងរ ើសរួ យងទ្យៀត្បដហល្បជារិនសូវល្បអសំរាប់ ការងារដដល្បធនធានមានក្ំ ណ្ត់ មានវ ិធីដដល្បមាន
តំនល្បងថា្ក្តំងពាះជីដដរ ងនាះគឺ សារជាតិ្ឹ្
អ និ្អាហារ្រ ( ូ ស័រវ និ្អាសូត) និ្ជីពីស្រសះ្តីដដល្បងគប្ាូ
ទ្យឹក្ងតញ។ ការបដនែរជីអាតងអាយងយើ្រក្ង

ើញ ល្បននការដ្ប្បួល្បជាតិគីរីដ នក្រូបរា្ ងដយោមនការ

បញ្ូច ល្បោនននការដ្ប្បួល្បភាពខ្ុសោនននជី វជាតិ អាហារូបតែរភក្ុ្តំ
ន
ងណរល្បាយង

ើយ។ងបើមានការអ្នុញ្ញាតិ

ដ នក្ធនធានហិរញ្ា វតែុ ការសិក្ាជាងល្បើក្ទ្យីពីរនឹ្មាន្បងយជន៍ពីការវាស់ដវ្ក្ំ រ ិតអាហារូបតែរភក្ុ្សំ
ន
ណក្
ល្បាយក្នុ្ង ើ្ ងៅរុន អ្ំ

ុ្ងពល្ប និ្ង្កាយការល្បូតោស់ននដំ ណំ។ ការទ្យទ្យួ ល្បានទ្យិននន័យអាហាររូបតែ

រភក្៏អាតងអាយងយើ្នូវការពិ និតយការដ្ប្បួល្បដ៏ ្បងសើជា្រុខ្ដដរក្នុ្ល្បក្េខ្ណ្ឌអាហាររូបតែរភននល្បាយខ្ុ
សៗោនងហើយនិ្ដក្ត្រូវសំរាប់ការដ្ប្បួល្បសំភារះពីដីពីរួយតំនួនងៅរួ យតំនួន។វាក្៏ ល្បដអ ដរសំរាប់ការង្បើ
្ាស់ង

ើ្វ ិញនូ វល្បាយក្នុ្ការដំជាងល្បើក្ទ្យីពីរនិ្ទ្យីបីងដើ របីជាខានតជីដល្ប់ល្បាយសំរាប់រយះងពល្បយូរ

អ្ដ្វ្តងទ្យៀត។
អ្ងាករដុត្តូវានបញ្ូច ល្បងៅក្នុ្ការសិក្ាពី ង្ពាះការងាយរក្ានងហើយនិ្ង្បើ ងៅក្នុ្ថា្នល្បឧសាហក្រម
ងៅ្បងទ្យសនថ ដតងទាះជាយ៉ា ្ណក្៏ងដយ ការស្រសាវ្ជាវទាក្់ទ្យ្នឹ្ធយូ្ានងសនើរថា្ សំភារះពីធយូ្ គឺល្បអ
ណស់សំរាប់ ង្បើ ្ាស់បនាទប់រក្សំភារះ្តូ ានបញ្ូច ល្បោនទាំ្ស្រសុ្ជារួ យនឹ្សារជាតិអាហាររូបតែរភនិ្
សារធាតុរី្ក្ុប ដដល្បរក្ាសំងណ្ើរ ងហើយអាតមានអាយុកាល្បដល្ប់ងៅជាង្តើនដខ្។សំភារះធយូ្្តូវានង្បើ
ងៅក្នុ្ការសិក្ាងនះរិនានក្ំណ្ត់ងពល្បងវោងៅក្នុ្ល្បក្េណ្ះងនះងទ្យរុននិ្ងធវើការបញ្ូច ល្បជារួ យនិ្
ល្បាយដំក្ុ្ង
ន
ើ្។ងៅងពល្បដដល្បងគង្បើវាងអាយានសរររយ ការង្បើធយូ្ងនះងៅក្នុ្ល្បាយអាតនឹ្មាន
ល្ប្បងយជន៍ ង្តើនដល្ប់ដំណំមានដូ តជា ការកាន់ ទ្យប់ ទ្យឹក្ សរតែភាព បង្កើនល្បំហូរ សរតែភាពផ្លលស់បូអ្ី
ត យ៉ាុ
្ងអាយងៅជាវ ិជជមាន សំរាប់ កាន់ឬទ្យប់ អាហារូបតែរភ ងហើយនិ្បង្កើនតំនួនអ្្គជាតិរី្ក្ុប ទាំ្អ្ស់ងនះក្៏
ានតូល្បរួរតំ ដណ្ក្ក្នុ្ល្បាយដំណំក្ុន្ង ើ្ដ៏ ល្បដអ ដរក្នុ្ល្បក្េខ្ណ្ឌដដល្បធនធានមានក្ំរ ិត។ ការស្រសាវ្ជាវ
នាងពល្បអ្នាគតគួរនឹ្ងផ្លតតងៅងល្បើការបញ្ូច ល្បោនននធយូ្ (ងដយមានឬងដយោមនអ្្គជាតិអ្្់សុីរ្គប់
អាយុ) ងៅក្នុ្ល្បាយដដល្បោមនដីសំរាប់ការង្បើ្ាស់ជាដីដំណំក្ុ្ង
ន
ើ្ងៅក្នុ្ថា្នល្ប។
ងពល្បងវោននការសិក្ាស្រសាវ្ជាវងនះគឺ មានក្ំណ្ត់ ងដយសាររដូ វងភលៀ្ងៅ្បងទ្យសនថងហើយអាតនឹ្ាន
ទ្យទ្យួល្ប្បងយជន៍ពីការង្លើយតបទាំ្រដូ វងភលៀ្និ្រដូ វងតត។ ល្បាយដដល្បដំ ងណ្ើរការអ្ន់ងៅង្ការសំងណ្ើរ
ខាលំ្ ទាក្់ទ្យ្នឹ្សុីតុណ្ាភាពខ្ពស់ននរដូ វងភលៀ្អាតនឹ្្បងសើជា្ងៅក្នុ្ដខ្ងតត ឬសៃួតជា្ ឬរដូវ្តជាក្់។
ដូតដដល្បធនាោរងអ្ក្ូ អាសុីដំដំណំខ្ុសៗោនងៅក្នុ្រដូវខ្ុសៗោន វ ិធី សាស្រសតសំរាប់ ការដំដុះ្តូវដតខ្ុសោន
ងដយសារដតទ្យំ រ្់ននអាកាសធាតុផ្លលស់បូតរ។ ងល្បើសពីងនះងៅងទ្យៀត ការសិក្ាអាតនឹ្ តល្ប ល្ប្បងយជន៍ពី
ការងធវើងតសតល្បាយដដល្បានងជាគជ័ យងៅក្នុ្ការសិក្ាងនះ (ដូតជាល្បាយរបស់ យូងអ្តឌីភី) ជារួ យនិ្
្បងភទ្យខ្ុ សៗោនននពូជជាង្តើ ន។
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ងល្បើពូជដដល្បងគានសិក្ាានយ៉ា ្ល្បអិតល្បអន់ជាពិ ងសស សំរាប់ការដំដុះឬដដល្បមាន្បងយជន៍ពីអ្ំ
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