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ចំណុចសំ�ន់ៗៃនឯក�រេនះ ៖   

សន�ស្សន៍�ពេសើម (WETNESS INDEX)  

សន�ស្សន៍�ពេសើម រមួប�� �ល៖ (១) សំេណើមដីេ�ក្រមិត�ងេលើ (២) ទឹកែដលពូនផ� �ំហូរចូលេ�ក� �ង�ង(ទេន� )របស់ពិភពេ�ក (៣) 
ពំនូក្រពិលែដលរ�យ (៤) បឹង នងិ�លភក់ល្បប់ (៥) ទឹកេ�េលើគ្រមបស� កឹរុក��ត ិនិង (៦) ទឹកេភ��ង ។ សន�ស្សន៍�ពេសើម គឺ�មុខ
�រ្រប��� �លីេតែដលតៃម�រ�ពឹងទុក គឺ្របែហល ០,៥០ (៥០%) ។ តៃម�ែដល�ប�ង ០,៥០ �នន័យ� �ន់ែតស� �ត�� ំងេឡើង�ង�រ
រ�ពឹងទុក ចំែណកតៃម�េលើ ០,៥០ �នន័យ� េសើម�ង�ររ�ពឹងទុក េ�យេ្រប�បេធៀបេ�េលើ��ស�តុវ �ទ�រយៈេពល ២៧�� ំ (�� ំ
១៩៩២-�� ំ២០១៨) ។  

ែខ្សគំនូស្រ�ហ�  (Plot Legend) 

េ�ក� �ង្រគប់ែខ្សគំនូស្រ�ហ�  (plots) �ងំអស់�ងេ្រ�មេនះ �ពមិន្រប្រកតីពណ៌្រកហម្រកេ� �នន័យ� ឱ�ស�នតិច�ង 
៥% ែដលក្រមិត�ងេលើៃនសំេណើមដីនឹងស� �តែបបហ� ឹង។ េ�ល គឱឺ�ស�ន ១ េលើ ២០ ែដលដីនឹងស� �តែបបេនះ េ�េលើទី�ំងេ�ះ 
និងេពលេវ�េ�ះៃន�� ំ ។ ផ� �យេ�វ �ញ ពណ៌�� យ (េលើស .៩៥) �នន័យ� ៩៥% ៃនេពលេវ� គឺ�ស� �ត ឬ�ចនិ�យមួយែបបេទៀត 
គឺ�នែត ៥% ប៉ុេ�� ះ ែដលដីេសើមេ�ទី�ំងេ�ះ និងេ�េពលេវ�េ�ះៃន�� ំ ។  
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េ�ែខឧស� ទេន� េ�ែផ�ក�ងេលើ�ន�ពេសើមពីមធ្យមេ�
េលើមធ្យមបន� ិច ។ �ពេសើម គឺមួយ�គធំ �លទ�ផលៃន្រពិល
និង�� ងំទឹកកកែដលរ�យ េ�អ្រ�មួយែដលេលឿន�ងធម�
�។ ផ� �យេ�វ �ញ តំបន់េ្រ�ះ្រជលង និង�ងទេន� ែដល�� ប់េ�
ទិស�ងលិច �ន�� ន�ពៃផ��ងេលើស� �ត�ងមធ្យម។ �រ
បូកប�� �ល�� នូវ�ពមិន្រប្រកតី វ �ជ��នបន� ិចេ��ងទេន�ង
ែផ�ក�ងេលើ �មួយនឹងតៃម�េ្រ�ម�ររ�ពឹងទុកបន� ិចៃន�ង
ទេន� ែផ�ក�ងេ្រ�ម ប�� ញ� �ពេសើមេ�េលើតំបន់ធំ
�ងំមូល គឺស� ិតេ្រ�មក្រមិតមធ្យមបន� ិច ។ េ��ងេ្រ�មៃន
�� នីយ�ស់ �ន�ពេសើម្របែហលមធ្យម េ�ក� �ង្របេទស�វ 
និងៃថ េ�យក� �ងេ�ះ�នែខ្សបូៃន�ពេសើមេលើសក្រមិត
មធ្យម �ត់ចះុេ�េ្រ�មចំក�� ល្របេទសៃថ។ �ងទេន�  3 S 
�ន�ពេសើម�ងមធ្យម។ ទេន��ប និង�គេ្រចើនបំផុតៃន
កម� �� �នក្រមិតែក្បរមធ្យម េ�យ�គ�ងេជើងៃន្របេទស
េនះ �ន�ពមិន្រប្រកតី វ �ជ��នេ្រចើន�ង។  

េ�ែខមិថុ� �ន�ព�ងំស� �តខុសែប�ក េ��ងទេន� េមគង�
ែផ�ក�ងេលើ និង�ពមិន្រប្រកតីអវ �ជ��ន្រគបដណ� ប់េលើ
តំបន់�ងំមូល ។ �ពមិន្រប្រកតី�ងំស� �ត�នក្រមិតខ�ស់�� ំង
បំផុតេ�ក� �ងតំបន់ពីរខុស��  គតឺំបន់ែផ�ក�ងេលើៃនទេន�  
និងតំបន់្រជលងេ�ែផ�ក�ងេ្រ�ម។ េ�ែក្បរ�� នីយ �ន
តំបន់តូចមួយ ែដល�ន�ពេសើមេ�ៃផ��ងេលើស� �ត�ង
ក្រមិតមធ្យម ។ េ�ែផ�ក�ងេ្រ�មៃន�� នីយ �ពមិន្រប្រកតី
�ងំស� �តែដល�នៃផ�ធំ េកើតេឡើងេ�េលើដីកសិកម� (�លែ្រស) 
ៃន្របេទសៃថ រមួ�មួយនឹងតំបន់�ងំស� �តតូចមួយ េ�ក� �ង
្របេទសកម� �� េ�ជុំ វ �ញទេន��ប ។ េ�ក� �ង�ងទេន�  3 S �ព
េសើម�នក្រមិតេលើមធ្យម ។  
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េ�ែខកក�� ែផ�ក�ងេលើៃនទេន� េ�ែក្បរ្របភព �ន�ពេសើម
ក្រមិត្របែហលមធ្យម។ �នគំរចូ្រម �ះៃនតៃម�េសើមនិងស� �ត ។ េ្រ�េ�
ក� �ងតំបន់្រជលង គឺ�ន�ពេសើមខ�ស�់ងក្រមិតមធ្យម ។ �ព
េសើមេលើក្រមិតមធ្យមបន� េ�ដល់្រពំែដនៃថ ។ �ងត្ប� ង�ប់នឹង្រពំ
ែដនៃថ �នតំបន់តូចមួយែដល�នេ្រ�ះ�ងំស� �ត�� ំងៃ្រកែលង 
ចំែណកឯមួយ�គធំៃន�វ គឺ�នក្រមិតែក្បរធម�� ។ បុ៉ែន�  េ�
�ងត្ប� ងេ្រ�េទៀត �នតំបន់ធំមួយែដល�ន�ព�ងំស� �តធ�ន់ធ�រ 
េ��គ�េគ�យ៍ៃន្របេទសៃថ ែដលេ�ទីេ�ះ ្រប�ជន�ដំុះ្រស�វ ។ 
�ព�ងំស� �ត�� ំងហួសេនះ �តសន� ឹងេ�ដលតំ់បន់ដីសណ�  ក� �ងេ�ះ
រមួប�� �ល�ងំទេន��ប ។ ផ� �យេ�វ �ញ េ�ក� �ង�ងទេន�  3 S �ន
�ពេសើមេលើក្រមិតមធ្យម ។   

 េ�ែខសី� ទេន� េ�ែផ�ក�ងេលើេ�ែក្បរ្របភព�នគំរ្ូរសេដៀង��
នឹងែខកក��ែដរ ។ េ�ចុងបំផុតៃនែប៉ក�ងេជើង �នស�ពស� �ត
បន� ិច បុ៉ែន�  េសើមេលើក្រមិតមធ្យមបន� ិចវ �ញ េ�េលើៃផ�ែដលេ�សល់
ៃន�ងទេន�ែផ�ក�ងេលើ ។ េ�ែផ�ក�ងេ្រ�មៃន�� នីយ �ន
តៃម�េលើ�ពេសើមបន� ិច េ�ក� �ង្របេទស�វ ខណៈែដល�ព�ងំស� �ត
�� ំង្រត�វេគេឃើញេកើតេឡើងេ�ក� �ង្របេទសៃថ េ��គ�ងត្ប� ង ។ 

�ពធ�ន់ធ�រៃន�ព�ងំស� �តចុះថមថយវ �ញេ�ចុងែខ ដូចែដលែស� ង
ឲ្យេឃើញនូវ�រ�ត់បន�យតំបន់ពណ៌្រកហម្រកេ�។ បុ៉ែន�  េ�ែប៉ក
�ងត្ប� ងេ្រ�េទៀត �ព�ងំស� �ត�ន់ែត�� ំងេឡើងេ�តំបន់ដីសណ�  
។ េហើយ�ងទេន��បេពញេ�េ�យតៃម�ខ�សៃ់ន�ព�ងំស� �ត ។ 
បុ៉ែន�  �ពេសើមេលើក្រមិតមធ្យម�នេ�ក� �ងតំបន់�ង 3 S។ 
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េ�ែខក��  ទេន� េ�ែផ�ក�ងេលើែក្បរ្របភពៃន�ង �ន�ពេសើមេលើ
ក្រមិតមធ្យម ចំែណកឯេ�ែផ�ក�ងេ្រ�មេ�តំបន់្រជលង �ពមិន
្រប្រកតីស� �តនិងេសើម�នច្រម �ះ��  ។ មួយ�គធំបំផុតៃន្របេទស�វ �ន
�ពេសើមែក្បរមធ្យម ។ តំបន់�េ្រចើនេ�្របេទសៃថ ែដលជួប្របទះ�ព
�ងំស� �តធ�ន់ធ�រេ�ក� �ងែខមុនៗ ឥឡ� វេនះ �ន�ពេសើមេលើក្រមិតមធ្យម 
។ �ងេនះេ�េទៀត តំបន់មួយចំនួនៃនតំបន់�ងំេនះ�នស�ពេសើម
�� ំង េបើេធៀបនឹងធម�� េ�េវ�េនះៃន�� ំ។ �ន�ពស� �តេ�ក� �ងតំបន់
ទេន��ប និងតំបន់េ��មដីសណ�  បុ៉ែន�  �ពេសើមេលើក្រមិតមធ្យម�ន
េ��គ�ងេជើងៃន្របេទសកម� �� ។  

េ�ែតតុ� ែផ�ក�ងេលើៃន�ងែក្បរ្របភព �ន�ពេសើម វ �ជ��ន
ខុសែប�ក ។ �ពេសើមេលើក្រមិតមធ្យម�ប់េផ�ើមេកើត�នេ�តំបន់
្រជលងនិង�គ�ងេជើងៃន្រពំែដនៃថ ។ ស�ពេសើមេលើក្រមិត
មធ្យម បន�េកើត�នេ�ក� �ង្របេទស�វ។ ្របេទសៃថ�នច្រម �ះ��  
�ងំ�ពមិន្រប្រកតីស� �តនិងេសើម ។ បុ៉ែន�  �ពស� �តបន�ត�នេ�
ក� �ងតំបន់ទេន��ប និងដីសណ�  រហូតដល់ែខតុ� ។ 
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�សេង�ប រដូវវស��� ២ំ០១៩ �ន�� ន�ពមធ្យមេ�ក� �ង�ងទេន�េមគង��ងេលើ ។ តបំន់េនះ�ន�ប់េផ�ើមេ�យ
�ពស� �តបន�ចិេ�ក� �ងែខឧស� �ពស� �ត�� ងំេ�ែខមិថុ� �ពេសើមែក្បរក្រមិតមធ្យមេ�ែខកក�� �នស�ព
េសើមេលើក្រមិតមធ្យមេ�ែខសី� និងែខក��  និង�នស�ពេសើមគួរឲ្យកតស់�� ល់ េ�ែខតុ� ។ �លទ�ផល �រ
ព�ករគំរលូហូំរទឹកទេន� គ�ឺនពីក្រមិតែក្បរមធ្យមេ�ដលក់្រមិតេលើមធ្យមបន� ិច ស្រ�បរ់ដូវ�លេនះ។ ដូេច�ះ វដ�
្រប��ំ� �ំធម��តិែដល�នេ�ក� �ងប�� �� មំុនៗ�ងំអស់ គួរែត្រត�វ�នសេង�តេឃើញ�នដូច�� េនះ េ��� នីយ 
ទេន� េឈៀងែសន ។ ប៉ុែន� លំហូរ�ធម��តិពី�ងទេន�េមគង�ែផ�ក�ងេលើ ្រត�វ�នរងនូវ�ររ��ន�៉ង�� ងំ ដូចែដល
ែស� ងឲ្យេឃើញេ�ក� �ងរ�� សក់ម�សទឹ់កទេន� និងរ�យ�រណ៍ ៖ https://558353b6-da87-4596-
a181b1f20782dd18.filesusr.com/ugd/81dff2_68504848510349d6a827c6a433122275.pdf  
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