្រសូវជដំ
ដំ

ំ ែដល្រតូវករទឹកខ្លំង ជពិេសសេនវគគបងកបេងកើតផល (ចប់ពី

ក់កលកំណកំេណើតកួររហូតដល់

ក់ទឹកេ

ះ)។

ករេធ្វើឲយមនទឹក

ដក់ជ្របចំេនកនុងែ្រស ជមេធយបយមួយេដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងេសចក្តី្រតូវ
ករខងេលើ

បនថយនូវេហតុករណ៍ទំង

យដូចជករែដលេដើម្រសូវ

អន់កម្លំង និងបត់បង់ទិននផល ្រពមទំងជួយទប់
េ

ក ត់ករដុះលូត

ម ចៃ្រង បេងកើន្របសិទធភពៃនដីកុងករ្រសូ
ន
បយកជីជតិ

េ្រកមលកខខណ្ឌខ្លះ

ករពរមិនឲយសីតុណ្ហភពដំ

សំខន់ៗែដលកំណត់េសចក្តី្រតូវករទឹកសរុបៃនដំ

ច

ស់ៃន

សូត េហើយេន

ំ េឡើងចុះខ្លំង។ ក ្ត

ំ មន៖ ករ្រសូបរបស់

មវ ិធីបុ ណ

ករ្រគប់្រគងទឹក

ដំ

ំ និងករបំភយទឹក ករ្រជបេទកនុងដី ករបង្ហូរ ឬករហូរេចញពីែ្រស
រយៈេពល ំដុះ និងភព បេសមើរបស់ៃផទដីែ្រស។

ំ ្រសូវេ្របើ្របស់េ យ្រសូបយកចំ
យទឹក
ំ និងរ ំហួត៖ កនុងវគគដំបូង ទឹកមួយចំនួនធំ្រតូវបនដំ
ែដលភយពីដី ឬពីៃផទទឹក មស្លឹករបស់
ប៉ុែន្តេនេពលដំ
ំ េនះមនស្លឹកេ្រចើន ករេ្របើ្របស់ទឹក្រតូវបនេធ្វើេឡើងជ

ករ្រសូបរបស់ដំ
សំខន់េ
អង់េគ្លសេ

យករ្រសូប

មឫស េហើយបេញចញ

មស្លឹកមកវ ិញ។ ករេ្របើ្របស់ទឹេក

យវ ិធីទំង ២ េនះ ែដលភ

ថ Evapotranspiration ែតងេកើតមនរហូតដល់េទ ៨០ ភគរយ ៃនបរ ិមណទឹកែដលេ្របើ្របស់េ

យ

ដំ

ំ ្រសូវសរុប។ េនកមពុជ ទឹកែដលេ្របើ្របស់េ យដំ
ំ ្រសូវ មរយៈបតុភូតេនះ មនជេ្រមពី ៨០០ េទ ១២០០
មីលីែ្ល ម៉្រត ្រស័យេទនឹងលកខខណ្ឌ រដូវកល ដូចជសីតុណ្ហភព សំេណើម បរ ិយកស េលប នខយល់បក់ និងរយៈេពល

ែដលមនកេម្តៃថង ្រពមទំង
ករ្រជបទឹកេទកនុងដី៖

យុ ឬរយៈកល

ំដុះដំ

បរ ិមណទឹកែដលបត់បង់

ំ។
មរយៈករ្រជប

និងហូរចុះេទេ្រកមដីផុត្រសទប់ឫសៃនដំ

ំ

្រស័យេទនឹង្របេភទដី វត្តមនៃន្រសទប់ទប់ទឹក ឬ្រសទប់ដីរ ឹង ្រពមទំងកមពស់ទឹកេ្រកមដី។ ដីែដលមនលបយដី

ឥដ្ឋេ្រចើនកនុងក្រមស់្រកស់ ែតងេធ្វើឲយករ្រជបទឹកមនក្រមិតទបជងដី្របេភទខ ច់។ ទឹកែដលបត់បង់េ

យ្រជបកនុង
ចេកើតមនរហូតដល់េទ ១០០០ មីលី្ល

ចែ្រប្របួលពី ២០០ េទ ៤០០ មីលីែ្ល ម៉្រត ឯកនុងដីខ ច់វ ិញ បរ ិមណេនះ
ែម៉្រត។ ករ យ្រចបល់ដី ចជួយបេងកើតឲយមន្រសទប់ដីរ ឹងេនពីេ្រកម្រសទប់ដីភួរជ ស់ ែដល

ដីឥដ្ឋ

ចជួយទប់បនថយករ

្រជបទឹកេទេ្រកមបនមួយចំនួនធំ។ ជទូេទ ្រសទប់ដីបតគន្លង គឺជ្រសទប់ដីរ ឹងេនះ េហើយជញឹកញប់ ្រតូវបន
យករភជួរ ស់ដីកុងជេ្រមេ្រជជងធមម
ន
។ កនុងរដូវវស
កមពស់ទឹកេ្រកមដីែតងេឡើងខិតមកជិតៃផទដី
ខងេលើ េហើយជួយេធ្វើឲយថយចុះនូវបរ ិមណទឹកេ្របើ្របស់ ជពិេសសស្រមប់ដី្របេភទខ ច់។
េធ្វើឲយខូចខតេ

ករបង្ហូរទឹកេចញ៖ ករបង្ហូរទឹកេចញពីែ្រស ចជកិចក
ច រដ៏សំខន់េនេពលេធ្វើករ ំបណុ្ដ ះដំ
ំ េពលមនេភ្ល ងធ្លក់
េ្រចើន និងេនេពលមនករយយីពីសំ
ក់ក ្ត ចៃ្រងមួយចំនួន។ ស្រមប់វ ិធី ំដុះេ យេ្រពះ ឬ ំ្រគប់ពូជផទល់ ប់
ទំងករ

បសំ

បផង

ជេរឿយៗេគ្រតូវែតបង្ហូរទឹកេចញពីែ្រសេនេ្រកយេពល

ំេដើមបីបេងកើនអ្រ

ដំណុះជក់ែស្តង

កនុងែ្រស។ េទះបីជដំ
ំ ្រសូវ ច្រទំ្រទបនជមួយនឹងករជន់លិចកនុងរយៈេពលមួយខ្លីក៏េ យ ក៏ករបត់បង់ទិននផល
ដ៏ធំមួយ ចេកើតមនេឡើងបន កល
េដើម្រសូវ្រតូវបនដួលេទកនុងទឹក ជពិេសសេនេពលែដល កំពុង ក់្រគប់
េហើយេគមិនបន ឬមិន

ចបង្ហូរទឹកេចញ។

1

យុកល ឬរយៈេពល

ំដុះ៖ ជទូេទ

យុកល ឬរយៈេពល

ំដុះកន់ែតយូរ កន់ែតេធ្វើឲយដំ

កន់ែតេ្រចើន។ ស្រមប់តំបន់ែដលមនដក់ទឹកេ្រជ េគចំបច់្រតូវេ្រជើសេរ ើស្រសូវពូជធងន់មក

ំ ្រសូវ្រតូវករទឹក

ំ េ្រពះ

ចលូត

ស់

និងមនកមពស់ខពស់្រគប់្រគន់សម្រសបជមួយជេ្រមទឹកែបបេនះ។
ករេកៀរព្រងបដីែ្រស៖ សភពខពស់ទបរបស់ដីកុងែ្រស
ន
ែតងមនឥទធិពលជខ្លំងដល់ករ្រគប់្រគងដំ

ំ ្រសូវ ទិននផល

និងគុណភពរបស់ ។ ដីែ្រសែដលពុំ បេសមើែតង្រតូវករទឹកេ្រចើនជងែ្រស បេសមើស្រមប់េផ ើមដីេនេពលភជួរ ស់
ករ

ំបណុ្ដ ះដំ

ំ ។ ជេ្រមទឹកកនុងែ្រសពុំេសមើគន េធ្វើឲយដំ

ំ មនកមពស់ខុសៗគន មនបញ
្ហ េ

ម ចៃ្រង ្រសូវទុំពុំដំ

និង
ល

គន េហើយទិននផល និងទំហំ្រគប់ពុំេសមើគន។

េនកមពុជ ៃផទដីកុងែ្រសនិ
ន
មួយៗមនសភពខពស់ទបជងគនជមធយម ១៦០ មីលីែ្ល ម៉្រត (កមពស់គិតពីៃផទែដលខពស់មកៃផទ
ែដលទប កនុងែ្រសនិមួយៗ) គឺថ ែ្រប្របួលពី ៧០ េទ ៣៣០ មីលីែ្ល ម៉្រត។ េនះបនេសចក្តីថ េគ្រតូវករទឹកបែនថមកនុង
ជេ្រមពី ៨០ េទ ១០០ មីលីែ្ល ម៉្រត ឬ ១០ ភគរយ ៃនេសចក្តី្រតូវករទឹកសរុប ស្រមប់ពន្លិចដីឲយបនសព្វកែន្លងេនកនុង
ែ្រស។

មរយៈករសិក កន្លងមក កមមវ ិធីវ ិស្វកមមកសិកមមៃនកមមវ ិធីកមពុជ-អុីរ ី-អូ្រ

អភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ

ចកំណត់បនថ ករេកៀរព្រងបដីកុងែ្រសឲយបនេសម
ន
ើ

-

ទិននផល្រសូវេកើនេឡើងខពស់ជងធមម

-

បនថយបរ ិមណេ

-

្ត លី និងេ្រកយមកវ ិទយ

្របមណជ

្របមណ ២០ មក ៥ នក់ៃថង កនុងែ្រស ១ ហិក
ំដុះេ

៤០

េ

ចេធ្វើឲយ៖

យវ ិធីដកសទូង

យ បេសមើ

ភគរយ

ែដលេធ្វើឲយថយចុះពលកមមស្រមប់ដក ពី

និង
មកវ ិធីេ្រពះ

្របមណ ៣៥ មក្រតឹម ១ េទ ២ នក់ៃថង កនុងែ្រស ១ ហិក

ជទូេទ ករព្រងបដី ១ហិក

វ្រជវ និង

្របមណជ ៣០ ភគរយ

ម ចៃ្រងឲយតិចជងធមម

មនលទធភពផ្លស់បូរពី
្ត ករ

ថ ន្រ

ឬ

ំ្រគប់ផទល់

ែដលេធ្វើឲយថយចុះពលកមមពី

។ល។

ចអនុវត្តេទបនេ្រកយេពលភជួរ េ

-

១២ នឹមៃថង េនេពលេ្របើ្របស់សត្វពហណៈ (អូសទញរនស់េធមញផកប់ ឬេ

-

៨ េ្រគ ងៃថង េនេពលេ្របើ្របស់េគយន្ត (អូសទញរនស់េធមញផកប់ ឬេ

-

៨ េ្រគ ងេម៉ ង េនេពលេ្របើ្របស់្រ

-

៤ េ្រគ ងេម៉ ង េនេពលេ្របើ្របស់្រ

ក់ទ័រ (អូសទញែប៉លេកៀរដីធមម

យចំ

យេពលជមធយម៖

យេកន រេកៀរដី

យេកន រេកៀរដី

មញញ េធ្វើពីបនទះេឈើ )

មញញ េធ្វើពីបនទះេឈើ )

ពីេ្រកយ) និង

ក់ទ័រ (អូសទញែប៉លែដលមន្របព័ន្ឋ

ែហ៊ រពីេ្រកយ) េហើយបនទប់ពីេកៀរ

ព្រងបបនេសមើេហើយ៖
- ្រតង់កែន្លងែដលដី្រសទប់េលើ្រតូវបនយកេចញ
េ
-

យេ្របើ្របស់ជីែដលមន
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្ហ េនះែតងបត់បង់េទវ ិញេ
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