
១. លក្ខណៈពិសេេនៃអងេ់យូ ស្េែ ម

•េររីាងគលូតលាេ់

–ឬេ

•ចងភ្ជា ប់ស ើមសៅៃងឹ ី

•ស្េូបយក្ទឹក្ ៃិងសារធា

តិខៃិជពីឬេសៅកាៃ់

េល ឹក្

•េត ុក្ទុក្អាហារចំស ោះរុក្ខ

ជាតិមួយចំៃួៃ



១. លក្ខណៈពិសេេនៃអងេ់យូ ស្េែ ម

• េររីាងគលូតលាេ់

– ស ើម

• ស្ទស្ទង់ស្នែក្សៅសលើ ី

•  ឹក្នំសារធាតុរវាងឬេ ៃិងេល ឹក្

▪ េុីស្ែម

▪ នល សូ្អម

•េត ុក្ទុក្អាហារចំស ោះរុក្ខជាតិមួយចៃួំៃ(ខទមឹ

បារាងំ....

• ស វ្ ីរេម ីេំសោគ(ស ើមនបតង ូចជា....



ខ្នែ ត់បសតោ យស ើម



ខ្នែ ត់ទទឹងស ើម



១. លក្ខណៈពិសេេនៃអងេ់យូ ស្េែ ម

•េររីាងគលូតលាេ់

–េល ឹក្

•ស វ្ ីរេម ីេំសោគ

•បណត រូឧេម ័ៃ ៃិងរំភ្ជយ

ចំហាយទឹក្ តាមរៃធតូ

ចៗសៅថា....







១. លក្ខណៈពិសេេនៃអងេ់យូ ស្េែ ម

• េររីាងគបៃោពូជ

–ស្តបក្ផ្កា

•ជាស្នែក្ខ្នងសស្ៅបងអេ់របេ់ផ្កា (វង់ទី១)

•មាៃពណ៌នបតង

•មាៃនទីការ រស្នែក្ស្នែងៗសទៀតរបេ់ផ្កា សៅសពលស្ក្ពុំ

–ស្េទាប់ផ្កា

•ជាស្នែក្សៅបនទ ប់ពីស្តបក្(វង់ទី២)

•មាៃពណ៌ស ើតឆាយ ៃិងក្ល ិៃស្ក្អូប

•មាៃនទីទាក្់ទាញេតវលអ ិត



១. លក្ខណៈពិសេេនៃអងេ់យូ ស្េែ ម

• េររីាងគបៃោពូជ

–ក្ញុ្ំសក្េរញី

•េថ ិតសៅវង់ទ៤ី

•មាៃនទីបសងា ើតសកាេិកាបៃោពូជញី

•មាៃ៣ស្នែក្

▪ អូស្វ..........................................................................

▪ក្សក្េរញី ឬទងសក្េរញ.ី..........................................

▪េទ ិចមា៉ា ត..................................................................



១. លក្ខណៈពិសេេនៃអងេ់យូ ស្េែ ម

• េររីាងគបៃោពូជ

–ក្ញុ្ំសក្េរសមម ល

•េថ ិតសៅវង់ទី៣

•មាៃនទីបសងា ើតសកាេិកាបៃោពូជសមម ល

•មាៃ២ស្នែក្

–ក្សក្េរសមម ល

–សបាល ក្លំអង





១.៣  ំសណើរលំអង

•  ូចសមោចស្ លសៅថា ំសណើរលំអង?

•  ំសណើរលំអងមាៃ ២ស្បប

–  ំសណើរលំអងឯង

–  ំសណើរលំអងកាត់



ចំតំ

•  ំសណើរលំអងេបបៃិមិតោ សក្ើតសែើងសៅ

សពលេំអងស្តវូបាៃបញ្ៃូសោយមៃុេែ

វាជាវ ិ្ ីមួយស្ លសស្បើស្បាេ់េស្មាប់បង្កា ត់

រុក្ខជាតិ។



ក្ំណរស្ាប់លំអង

២. ការបៃោពូជរបេ់អង់េយូ ស្េែ ម



២. ការបៃោពូជរបេ់អង់េយូ ស្េែ ម

• ក្ំណរស្ាប់លំអង

▪ ស្បស្ពឹតោសៅសៅក្ន ុងសបាល ក្លំអង

▪ មីស្កូ្េប៉ារ េូុីតៃីមួយៗសៅក្ន ុងថងលំអងបាៃ

ស វ្ ីសមយ៉ាូ េ បសងា ើតបាៃមីស្កូ្េប៉ា ស ើយមីស្កូ្េប៉ា

ៃីមួយៗស វ្ ីចំស្ណក្មីតូេបសងា ើតបាៃជាស្ាប់

លំអង។



២. ការបៃោពូជរបេ់អង់េយូ ស្េែ ម

• ក្ំណរថង់អំស្រ ៊ីយ៉ាុង ៃិងកាស្ម៉ាតញី

សកាេិកាសមមួយសៅក្ន ុងអូវុលរងចំស្ៃក្សម

យ៉ាូ េបសងា ើតបាៃេប៉ាអាបល អីុូត ៤(េប៉ា៣ង្កប់)

។ េប៉ាសៅេល់ស វ្ ីចំស្ៃក្មីតូេ ៣ ងបៃោ

បនទ ប់ាែ បសងា ើតបាៃជាថង់ក្ំណ ស្ ល

ថង់ក្ំណរសៃោះមាៃសកាេិកាចំៃួៃ៧ ស្តនណវ

យ៉ាូ អាបល អីុូតចំៃួៃ៨





២.៣ការបងាក្ំសណើត

• សៅសពលស្ាប់លំអងធាល ក្់មក្សលើេទ ចិមា៉ា ត វា

ក្៏ ុោះបំពង់លំអងចាក្់ចូលសៅក្ន ុងជាលកិា

សក្េរញីរ ូត ល់អូវុល

• នណវ យ៉ាូ ទាងំពីររបេ់ស្ាបលំ់អងស វ្ ីំសណើរសៅ

ក្ន ុងបំពង់លំអង

• នណវ យ៉ាូ លូតលាេ់ជាអែក្នំ ស ើយនណវ យ៉ាូ បៃោ ពូជ

ស្ចក្ខល ៃួតាមចំស្ៃក្មីតូេបាៃស្េែមា៉ា តូេូអុី

តពីរ(ាម ៃបាល ស្េល)



២.៣ការបងាក្ំសណើត

• សៅសពលបំពង់លំអងសៅប៉ាោះៃឹងថង់ក្ណំរ

របេ់អូវុល ស្េែមា៉ា តូេូអុីតទាងំពីរក្៏ចូលសៅ

ក្ន ុងថង់ក្ំណរសនោះ

– ស្េែមា៉ា តូេូអីុតមួយសៅជួបជាមួយអូអូស្េវវ បសងា ើត

បាៃជាេីុកូ្ត(2n)

– ស្េែមា៉ា តូេូអីុតមួយសទៀតជួបជាមួយនណវ យ៉ាូ ប៉ាូ ស្ល

បសងា ើតបាៃជាអាល់បវុយមីៃ(3n)



ចំតំ

• ការបងាក្ំសណើតពីរ ងក្ន ុងសពលស្តមួយ សគឱ្យ

សមម ោះថាការបងាក្ំសៃើតសទវ

• ស្ាប់លំអងមិៃស្មៃជាកាស្ម៉ាតសមម លសទ



ការបងាក្ំសណើត



២.៤

វ ោជីវតិ

របេ់រុក្ខ

ជាតិមាៃ

ផ្កា



• វ ោជីវតិឬឆាល េ់ក្ំសណើតរបេរ់ុក្ខជាតិ

មាៃផ្កា  លងកាត់ពីរវគគេខំ្នៃ់គ 

–កាស្ម៉ាតូភីត៖ ស្ាប់ ុោះលូតលាេ់ជាកូ្ៃ

រុក្ខជាតិថមី បនទ ប់មក្កាល យជារុក្ខជាតិ

សពញវយ័ស្ លបសងា ើតផ្កា ស្ លមាៃសក្េរ

ញ(ីអូស្វ) ៃិងសក្េរសមម ល(សបាល ក្លំអង)

។



–េប៉ារ ភូីត៖

• សកាេិកាសមរបេ់អូវុលបាៃស វ្ ីចំស្ណក្សមយ៉ាូ េបសងា ើត

បាៃជាសមហាា េប៉ា ស ើយសមហាា េប៉ាបាៃស វ្ ីចំស្ៃក្បី ង

បសងា ើតបាៃជាថង់កំ្ណរស្ លមាៃអូអូស្េវ ៊ែជាកាស្ម៉ា

តញី ៃិងស្ណវ យ៉ាូ ប៉ាូ ស្ល។

• ចំស្ណក្សកាេិកាសមរបេ់សបាល ក្លំអងក៏្បាៃស វ្ ី

ចំស្ណក្សមយ៉ាូ េបសងា ើតបាៃជាេប៉ារេីុូត៤ ស ើយេប៉ារ េូុី

តៃីមួយៗស វ្ ីមីតូេកាល យជាស្ាប់លំអងស្ លមាៃស្ណវ

យ៉ាូ ពីរគ នណវ យ៉ាូ លូតលាល់(វវវិតោសៅជាសកាេិកាបំពង់

លំអង) ៃិងនណវ យ៉ាូ បៃោពូជ(បសងា ើតបាៃជាស្េែមា៉ា តូេូ

អុីតពីរ)។



សៅសពលបងាក្ំសណើតស្េែមា៉ា តូេូអុីតមួយ

សៅជួបជាមួយអូអូស្េវវ បសងា ើតបាៃជាេុីកូ្ត

(2n) ស ើយស្េែមា៉ា តូេូអុីតមួយសទៀតជួប

ជាមួយនណវ យ៉ាូ ប៉ាូ ស្ល បសងា ើតបាៃជាអាល់បវុ

យមីៃ(3n)។ សស្កាយពីបងាក្ំសណើតបសងា ើតបាៃ

ជាស្ាប់ ស្ លស្ាប់សនោះៃឹង ុោះលូតលាេ់សៅ

ជារុក្ខជាតិថមី។





៤. នលស្បសោជៃ៍របេ់រុក្ខជាតិមាៃ

ស្ាប់


