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ការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិនៅដែនដីខាងជើង

លិតថ្នាំពេទ្យនិងផលិតផលឧស្សាហកម្មជាច្រើន។
យើងពឹងផ្អែកលើជីវៈចំរុះក្នុងគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងៈ
•	សត្វស្លាប ប្រជៀវនិងសត្វល្អិតម្ចាស់ស្រុករោយលំអងផ្

កាលើតំណាំ សួនច្បារ និងរុក្ខជាតិម្ចាស់ស្រុក
•	អាហារនិងថ្នាំពេទ្យបានមកពីជីវៈចំរុះ
•	យើងដកដង្ហើមដោយស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនដែលផលិត

ដោយរុក្ខជាតិ
•	រុក្ខជាតិស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ី

តដែលបង្កើតឡើងដោយ
ការដុតប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល

•	កណ្តៀរនិងសារពាង្គកា
យតូចៗផ្សេងទៀតជួយកែ
ឆ្នៃជាថ្មីនូវសារធាតុចិញ្ចឹម 
និងរក្សាទំរង់ដី

•	តំណាំត្រូវបានការពារពីសត្វល្អិ
តចង្រៃដោយសត្វស្លាបនិង
សត្វល្អិតដែលស្វែងរកចំណី

•	រុក្ខជាតិផ្តល់ម្លប់និងការការ
ពារពីខ្យល់និងសំនឹកដោយទឹក

•	រុក្ខជាតិរក្សាទឹកជាតិអំបិល
អោយនៅក្រោមនីវ៉ូដី

•	ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកសាបចេញច្
រោះទឹកហើយផ្តល់ទីជំរកសំរាប់ត្
រី និង

•	សារពាង្គកាយក្នុងសមុទ្រសំអាតសារធាតុកខ្វក់ក្នុងសមុទ្រ

ការគំរាមកំហែងដល់ជីវៈចំរុះ
ការគំរាមកំហែងធំៗនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងរយៈពេលវែងដែលគេរក
ឃើញៈ
•	ការបាត់បង់ទីជំរក តំហយគុណភាពនិងការបែកខ្ញែក
•	ពពួកសំណុំនៃភាវៈរស់ដែលលុកលុយ
•	ការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិដោយគ្មាននិរន្តរភាព
•	ការប្រែប្រួលទៅលើបរិស្ថានទឹកនិងលំហូរទឹក
•	ការប្រែប្រួលនៃរបបភ្លើងឆេះ និង
•	ការប្រែប្រួលធាតុអាកាស

ដែនដីភាគខាងជើងមានទេសភាពជាច្រើនយ៉ាងរួមទាំងជ
នបទសិលាក្រែ ( sandstone country)ព្រៃចំហរ( 
open forests)តំបន់ព្រៃឈើវាលស្មោងសំបូរស្មៅ 
(grassy savanna woodland)ប្រព័ន្ធទន្លេ( 
river systems) ព្រៃរងទឹកភ្លៀងមូសុង(monsoon 
rainforest) ទំនាបលិចទឹកធំធេង(vast floodplains) 
ព្រៃកោងកាងចំរុះ(diverse mangroves) សហគ
មន៍រុក្ខជាតិលើកំរាលខ្សាច់(sandsheet health), 
ជួរតំបន់ស្ងួតក្រេះ(arid zone ranges) និងវាលលំហខ្សាច់ 
(sandy desert)។ បរិស្ថានទាំងនេះដែលភាគច្រើនស្ថិត
ក្នុងស្ថានភាពធម្មជាតិដើមរបស់វានៅឡើយទ្រទ្រង់ភាពចំ
រុះ និងប្លែកពីគេនៃពពួក រុក្ខជាតិដុះតាមតំបន់( flora) និង 
ពពួកសត្វតាមតំបន់( fauna)។ការអភិរក្ស   ជីវៈចំរុះក្នុងទេ
សភាពទាំងនេះទាមទារអោយមានការរក្សាទុក និងការគ្រប់គ្រងរុ
ក្ខជាតិប្រកបដោយយុទ្ធសាស្រ្ត។

សារៈប្រយោជន៍របស់ជីវៈចំរុះ
ជីវៈចំរុះមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនណាស់រួមទំាំងការរក្សាមុខងា
រប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងទំរង់ដីដែល   ផ្តល់ជាថ្នាលសំរាប់ផលិតក
ម្មកសិកម្មនិងវាលស្មៅ។ ជីវៈចំរុះក៏ផ្តល់វត្ថុធាតុសំរាប់ការផ

បាយអរដាយវ័រសីធីដែលមានន័យថាជីវៈចំរុះគឺជាពាក្យកាត់
មកពីពាក្យបាយអរឡ័រជីកលដាយវ័រសីធី (biological 
diversity)។

ជីវៈចំរុះគឺជានានាភាពនៃជីវិតគ្រប់រូបភាពរួមទាំងរុក្ខជាតិ សត្វ 
មីក្រូសារពាងកាយ ហ្សែនដែលពួកវាមាន និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី
ដែលពួកវាបង្កើតឡើង។

វាជាផ្នែកមួយនៃកេរ្តិ៍តំណែលធម្មជាតិរបស់យើង។ 

តើបាយអរដាយវ័រសីធី (Biodiversity) ជាអ្វី?

សត្វកំប្រុកស៊ីទឹកស្ករ (Sugar Gliders) ជាភ្នាក់ងារនាំលំអងដែ
លជ្រកកោននៅលើដើមឈើធំៗ ដែលមានប្រហោងហើយអាច
រងការគំរាមកំហែងដោយការបែកខ្ញែក។ 

 (តំបន់ដីសើម។ ជំរកសត្វព្រៃដ៏សំខាន់ 
និងមុខងារបន្សុទ្ធទឹក)

http://www.denr.nt.gov.au
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NT Sustainable Land Use Guidelines (2008), 
Northern Territory Horticultural Association

គោលការណ៍ណែនាំអំពីការកាប់កាយព្រៃចេញពីដី
nt.gov.au/property/land-clearing/apply-to-clear-
freehold-land

សន្លឹកពត៌មានការពិតផ្សេងទៀតលើស៊េរី
នេះ
ការបាត់បង់និងការបែកខ្ញែកទីជំរក

តំបន់ទ្រនាប់និងរបៀងរុក្ខជាតិម្ចាស់ស្រុក 

ការគ្រប់គ្រងការដុះឡើងវិញ

ការកាប់ឆ្កាដោយអន្លើ 

សន្លឹកពត៌មានការពិតស្តីពីរុក្ខជាតិងាយទទួ
លរងគ្រោះថ្នាក់ 
ព្រៃកោងកាង 

សហគមន៍រុក្ខជាតិលើកំរាលខ្សាច់

ព្រៃស្តុក

ព្រៃរងទឹកភ្លៀងមូសុង 

រុក្ខជាតិតាមមាត់ទន្លេឬអូរ

ពត៌មានបន្ថែម
Department of Environment  
and Natural Resources
Rangelands Division
Ph. 08 8999 3631
nt.gov.au/environment/soil-land-vegetation/
native-vegetation

Flora and Fauna Division
Ph: 08 8995 5000
denr.nt.gov.au/about/flora-and-fauna-division

តើយើងអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីរក្សាជីវៈចំ
រុះ?
ជាធម្មតា វិធានការអភិរក្សតាមបែបបុរាណចាំបាច់ត្រូវតែប្
រកាសសួនឧទ្យានជាតិនិងតំបន់ការពារជាផ្លូវការ ប៉ុន្តែវិ
ធានការទាំងនេះមានប្រសិទិ្ធភាពសំរាប់តែតំបន់ដែលមានដែ
នកំណត់ ហើយវិធានការទាំងនេះតែម្នាក់ឯងមិនមានប្រសិ
ទិ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ និងការពារជីវៈចំរុះបានទេ។ 
ការបញ្ចូលការអភិរក្សជីវៈចំរុះ ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្
មជាតិនៅលើដីឯកជនមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីអភិរក្ស
ជីវៈចំរុះ និងការពារមុខងារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដូចជាការរោយលំអង 
ទឹក និងការវិលចុះវិលឡើងនៃសារធាតុចិញ្ចឹម។
មេរៀនដែលគេបានរៀនពីតំបន់ផ្សេងទៀតនៃប្រទេសអូស្រ្តាលី
និងពីបរទេសបង្ហាញអោយឃើញថាការស្តារបរិស្ថានដែលរិ
ចរិលចំណាយថវិការច្រើន

ឯកសារយោងនិងឯកសារសំរាប់អានបន្ថែម
ទៀត
The Bush Book: A manual for managing native 
vegetation across northern Australia. Maria Kraatz, 
Peter Jacklyn and Mike Clark (eds) (2009) Greening 
Australia (NT) Ltd, Darwin 

Cattle and land management best practices in 
the Katherine region 09 (2009), Northern Territory 
Government 

Landscape design for maintaining ecosystem 
services in tropical agricultural landscapes: the 
response of fauna and flora to landscape mosaics 
and implications for land clearing policy. Griffiths, 
A.D, Stewart, A.J., Calnan, T, Venn, S, Brooks, 
K, & Rankmore, B, (2009) Report to Land and 
Water Australia. Department of Natural Resources, 
Environment, the Arts and Sport, Darwin. 

Babblers។ សត្វស្លាបតំបន់ព្រៃឈើដែលស៊ីសត្វលិ្អតអាចទទួលរង
ការប៉ះពាល់ដោយការបែកខ្ញែក 

ជីងចក់មានជរក (frilled 
neck lizard)ជាប្រភេទ
សត្វតំណាងអោយដែនដី
ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអូ
ស្រ្តាលី

តើបាយអរដាយវ័រសីធី (Biodiversity) ជាអ្វី?

http://nt.gov.au/property/land-clearing/apply-to-clear-freehold-land
http://nt.gov.au/property/land-clearing/apply-to-clear-freehold-land
http://www.nt.gov.au/environment/soil-land-vegetation/native-vegetation
http://www.nt.gov.au/environment/soil-land-vegetation/native-vegetation
http://www.denr.nt.gov.au/about/flora-and-fauna-division

