ការបង្រងគប់បកនាមដៅដលើឯែ

ឯែសារែល៊ីរបស់ដអែូអាស៊ី
កែសំរល
ួ ដោយរ ិែនិងអ៊ីកែនបឺកែត
ការពាបាលទឹែតាមកបបវ ិមរឈការកែលមាននិរនតរភាពសំោប់សហគមន៍
ែំពងអភិវឌ្ឍន៍ដៅតាមរនបទដោយការដប្បើការស្សូបយែតាមរយោះធយូង
កែលបដងែើតតាមសហគមន៍

វ ិទានបតងសំោប់ការពាបាលប្បែបដោយែំរ ិ
ត

ភាពសមរមយកែលអាេដធវើដៅបាន

និងមា

គមន៍អាេរែបានែាងពិភពដលាែែំពង

មាន

ការ អភិវឌ្ឍន៍ ឬដៅតាមតំបន់ោេ់ស្សោល

ជាតិគ៊ីម៊ីតាមការសំដោគ ជាការ ប្ប

ននប្បដទសកែលមានការ

ឈមមួយកែលប្តូវដគដមើលរ ំលងជា

អភិវឌ្ឍន៍ដហើយ

ោ៉ា ងោែ៏ដៅកតមានការែវោះខ្ត់កែរ។

ែូេជាមានដៅែាងការបងាាញថ្ម៊ីៗព៊ី វ ិទា

ដរឿយៗ ែាងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

សាស្រសត (Science) បងាាញថ្ន SOCs េំនួន

ប្បែបដោយនិរនតរភាពជាអនតរជាតិ

៣០០លានដតានកែលបានផលិតជាដរៀង

ការេំលងដមដោគែល់ប្បភពទឹែផឹែដោយធាត

ោល់ឆ្ាំ ោប់ទំងថ្នាំសំលាប់ សតវ លអិតេំនួន

ផសំលាយគ្នាននសារធាតសរ ៊ីោងគដោយការសំ

៥ដតានផងដ

ែូេជា

ោះ បានរួមេំ កែែ ែ៏ធំ មួយ

ែាងការដធវើដអាយែូេគែ ភាព

ថ្នាំសំលាប់សតវលិត
អ គឺជាបញ្ហ
ា ពិភព ដលាែែ៏

ទឹែែាងែំរ ិតពិភពដលាែ។

ធំមួយ។ ការបំពលដោយថ្នាំសំលាប់សតវ លអិត
េនប្ងដែើតដែើងព៊ីរែងែាងេំដោមទំងែប់នន

ប្ទង់ប្ទយឯែសារែាងអតាបទដនោះ

បញ្ហ
ា បំពលដោយមានជាតិពលខ្លំងបំផតែាង

១-ការពាបាលទឹែតាមកបបវ ិរាមឈឍ

ពិភពដលាែតាមរបាយការែ៍ឆ្ាំ២០១១ដោយ

ការកែលមាននិ រនតរភាពសំោប់សហ

វ ិជាាសាានកបលែសម៊ីតដហើយែ៏ប្តូវបាន េងអល

គមន៍ែំពងអភិវឌ្ឍន៍ដៅតាមរនបទ

បងាាញ ជាដរៀងោល់ឆ្ាំតាំងព៊ីការដបាោះពមព

ដោយការដប្បើ ការស្សូបយែតាមរយោះ

បងាាញ ែំបូងដនោះដៅែាងឆ្ាំ ២០០៦។បដេេែ
រូបភាពទ៊ី ១

កែ ឧសភា ២០១៣ ការដេញទ៊ី ១៧

នប្បសិទិធភាពសំោប់ការែំចាត់ SOC កែល សហ

ភាាែ់ងារេំលងតាមទឹែកែលមាន

ដោគប្បែបដោយដប្គ្នោះថ្នាែ់ (SOCs)

សារអភិវឌ្ឍន៍របស់ដអែូ

ធយូងកែលបដងែើតតាម សហគមន៍
១០ - អតាបទរបស់រ ិែស៍

ការកសែនដប្រើសដរ ើសដោយម៊ីប្ែូទសសន៍

(SEM)ននធយូងព៊ីដែើមដមៀនដហើយនិងកាបូនសែមមព៊ីទ៊ី
ផារបានបងាាញព៊ីភាពស្សដែៀងគ្នាននរូបសាស្រសត។

១៩- ២០១៣សនាិបាតរបស់ដអែូអាស៊ី
កផាែែសិែមមនិងការអភិ វឌ្ឍន៍

(រូបធយូង SEM បានព៊ី ខ្ល សាគ៊ីង ព៊ីសែលវ ិទា

សហគមន៍ មរឈមែឌលរោះឥទធិពល

ល័យរែឋែូរឡា
ូ ញោខ្ងដរើង)

របស់ដអែូ អាស៊ីែំដែើរការដប្កាមដអែូ
កែលជាអងគការប្គ៊ីសាានមិនរែប្បាែ់
ែំនរកែលរួ យអាែដអាយដអាយរនប្ែ៊ី
ប្ែែាងការផលិតអាហារដៅែាងពិភព
រូបភាពទ៊ី ២ ប្បព័នធផលិតធយូង (ែ)

តាមកបបប្បនពែ៊ីយ៍ ដៅអាស៊ីអាដគាយ៍

ដលាែែំពងអភិ វឌ្ឍន៍
មរឈមែឌលរោះឥទធិពលរបស់ដអែូអា
ស៊ីភ៊ីអូបែ់ ៦៤ដឈៀងនម៉ា ៥០០០០
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ប្បដទសនថ្

មិនទន់ជាដគ្នលដៅសំខ្ន់ដៅ
ែាងវ ិស័យអ

ដែើយ ងរស់ដៅ ែាងភូមិកម៉ាសានម៉ា ដែតតដឈៀងនម៉ា

ម័យទឹែសាអត (WASH)

ប្បដទសនថ្ កែលដគោយការែ៍ថ្នបានប៉ាោះ
ពាល់ដោយសារសារធាតដែដែដត

DDT

ដៅែាងេំនួន១០០%ននសំោែទឹែដោោះ

រូបភាពទ៊ី ៣ ការែំចាត់ថ្នាំសំលាប់ដមមដោយវតតមានែូេជាធយូងព៊ីែប្បនពែ៊ីយ៍

របាយការែ៍ដនោះបានគូ សបញ្ហ
ា ែ់ជាពិដស
សព៊ី បញ្ហ
ា ប្បឈម

ែាងប្បដទសែំពង

អភិវឌ្ឍន៍ោប់

សំោប់ការអភិ វឌ្ឍន៍ ជាអនតរជាតិ។
បញ្ូេ លទំងការដប្បើ ប្បាស់ថ្នាំសំលាប់សតវ
ជាឧទហរែ៍
ដគ្នលដៅអភិ វឌ្ឍន៍
លអិតហួសែំ រ ិត ការមិនទទួ លសាគល់នូវ
សហសវតសរបស់អងាគការសហប្បជាជាតិ
អប្តាដប្បវ៉ា ែង់ ននដប្គ្នោះ
មានជាប់ ទែ់ទងកតនឹងការកាត់
មហនតោយកែលទែ់ទងនឹងបរ ិសាាននិង
បនាយភាាែ់ ងាររ៊ីវសាស្រសតននរំ ងឺរំងឺកែល
សែភាព ដហើយ រ ៊ីែោលោល់ននថ្នាំគ៊ីម៊ី
ដែើត ព៊ីទឹែ។ ថ្ម៊ីៗដនោះែាំ បានេូលរួមសនាិ
ដៅែាងទ៊ីផារ ងងឹត កែលគ្នមនការអន
បាទអនតរជាតិ សំខ្ន់មួយសត៊ីព៊ីទឹែនិងសែ
ញ្ហាតិត។ដៅែាងប្បដទសនថ្ ជាឧទហរែ៍
ភាពជាសែល
ែាងសហគមន៍ែំពងអភិ
៧៥% ននថ្នាំសំលាប់ សតវលិត
អ កែលដគដប្បើ
វឌ្ឍន៍។មានកតការបងាាញរបស់ែំដា ទកែល
ប្បាស់ប្តូវបានហាមឃាត់ឬែ៏ ែំែត់ោ៉ាង
ទែ់ទងនឹងSOCs
ែាងទឹែផឹែដហើយនិង
តឹងរ ឹតដៅប្បដទស ដលាែខ្ងលិេដោយ
បានបងាាញព៊ី សកាតនពលបដេេែវ ិទា
សារកតមានផលប៉ាោះពាល់ែល់សែភាពមន
សំោប់ពាបាល។
ម៊ី ប្ែូដមដោគជាញឹែ
សសនិងដអែូ ែូស៊ី។
ញាប់គឺជាការគំោមែំ កហងភាលមៗមួយែល់
អជាាធរកផាែវ ិទាសាស្រសតបានកេងថ្ន
សែភាពរបស់មនសស (ឧទ ោែរូស)
“បដេេែដទសែំ ចាត់ តាមកបបប្គួសារ
ែូដេាោះដហើយដគគួកតដតតតដៅដលើភាាែ់ ងាររំ
ឬខ្ាត តូេ ជា ញឹែញាប់គឺជាយទធសាស្រសត
ងឺទំងដនោះ។កតដទោះជាោ៉ា ងោែត៊ី ដយើង
កតមួយកែលអាេដធវើដៅបានដោយការការ
មិនអាេបញ្េោះការគំ ោមែំកហងននជាតិ
ែងវោះនូវដហតាារេ សមព័នធកបបវ ិមរឈការ”
ពលគ៊ីម៊ីកែលផតោះដែើយដោយរ៊ីវសាស្រសត
ដហើយអំពាវ វរែការអភិ វឌ្ឍន៍កផាែប្បព័ នធ
ដែើយ
ែូេជាថ្នាំសំលាប់ សតវលិត
អ ដនោះ។
កែលសមញ្ា មានតំនលដថ្នែនិង អាេទែ
ភាពភាលមៗនិងែំរ ិតននបញ្ហ
ា គឺ ប្តូវបាន
េិតតបាន កែលប្បជារនដៅែាងតំបន់អាេ
គូសបញ្ហ
េ ែ់ ដោយការសាាប់ សង
ា ់មតិមួយ
ដប្បើ ប្បាស់បានជាមួ យនឹងការបែតោះ
សត៊ីព៊ីស្រសត៊ីែលសមព័នធរនជាតិ ហូងកែលែំ
ម
ព
បោ
ត លតិ េតួេ។ជាអែសល SOCs ដៅ
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រូបភាពទ៊ី ៤ វតាធាតសំោប់ការផលិតធយូងព៊ីរ៊ីវ

ឧសម័នែំរ ិតេង្រងាែនោំស។
ល សូមដមើល អាន់ែឺសន
កអត អល Anderson et al. ឆ្ាំ២០០៧ អានែឺ
សន២០១០ និងមា៉ា ែដៅហ៍លិន ២០១០និង
២០១១ សំោប់ជាប្ទសត៊ីនិងែំែត់ដហតនន
ការសាងសង់ពិសាត។
(ប្បោប់សង
ា ់ែំដៅគឺសំោប់ដគ្នលបំែងននការ
ស្សាវប្ជាវនិងការប្បកហលជាដគលប់ដចាលកែរ)

មាតយ។េំនួនមួយដទៀតននរ៊ី វគ៊ីម៊ីគឺជាញឹែ
ញាប់ែ៏ប្តូវបានដគរែដ

ើញកែរដហើយ

ែូនដែមងដទើ បដែើតែ៏ទទួ លយែនូវបញ្ហ
ា ដនោះ
ែល់ដៅ២០ែងននការទទួ លទនកែល

អាេទទួលយែបានជាប្បចាំនថ្ៃតាមអន

ទឹែ។ដែើមប៊ីបញ្ហ
ា ែ់ដរឿងដនោះគឺ

ប្បព័នធែ ផលិតដេញព៊ី ែកបបប្បនពែ៊ីយ៍របស់រន

សាសន៍របស់អងគការហាវវអនតរជាតិ ដហើយ ធយូងកបបប្បកពែ៊ីយ៍ប្តូវបានដប្បើ ប្បាស់
និងអងាគែរសែភាពពិភពដលាែ។
ដែើមប៊ីផលិតធយូងព៊ីដឈើ កែលជាធមមតាដប្បើ

ការេំដោោះតាមធយូង ជារំដរ ើសកែល

មាននិរនតរភាព មានតំនលដថ្នែ និង

សំោប់ការេំអិនអាហារ។

ជាតិអាស៊ី(ឧទហរែ៍ ម៉ាូែ សំបែ
ដធវើព៊ីែ៊ីឥែឋនិងភែ់

ំកម ែល

ោងដផតែេំនោះ២០០ល)

ែំដែើរការែ បងាាញព៊ី កាបា៉ា ស៊ីដត

ននការបែំត សំោប់

ធយូងជាញឹែញាប់គឹមានការបំ ពលខ្លំង
ថ្នាំសំលាប់ ដមម។
ដទោះជាោ៉ា ងោែ៏
ថ្នមពលមិ នប្គប់ ដហើយដពលនិងែំលាំង ដោយ ការសិែាបងាាញថ្នភាពដផសងៗនន

សមរមយសំោប់ការពាបាលទឹែតាម មិនដពញដលញ។សារធាតហាគសកែលមា SOC ប្តូវបានបដងាើរដែើងដោយធយូងកែល
នថ្នមពលប្គប់ ប្គ្នន់និងដ ោះលអ

កបបវ ិមរឈការ?
ការេំ ដោោះតាមធយូងប្តូវបានដប្បើប្បាស់ដែើ មប៊ី
ពាបាលទឹ ែផឹែអស់រយោះដពលោប់ពាន់ ឆ្ាំ
មែដហើយ

ដហើយែ៏ ដៅប្តូវបានដគយែ

មែអនវតតន៍ែល់សពវនថ្ៃដនោះកែរជាពិដសស
ដៅែាងតំបន់ោេ់ ស្សោលដៅប្បដទសកែ
លមានការផលិតធយូងជាេំបងែូេជា

ដប្បស៊ីល ឥោ
ឌ េិន នថ្ ដហើយនិងទូទំង
ទវ៊ីបអាស៊ីអាដគាយ៍។ការេំដោោះដោយធយូង

កែលដគអាេដធវើបានដៅែាងស្សុែអាេនឹង

កែលជា ផលិតព៊ីបដេេែវ ិទាជាលែេែោះប្បនព

ធមមតាប្តូវបានដប្បើសំោប់ការេំអិនអាហារ ែ៊ីយ៍។ ដទោះជា លទធផលែំបូងទំងដនោះ
ដហើយនិងែំ ដៅផតល់នូវធយូងកែលដៅដស

មិនទន់បានសំដរេែ៏ ដោយែ៏ ប្បព័នធផលិត

សសល់

គឺមានភាពងាយស្សួលជាង ធយូងកបបប្បនពែ៊ីយ័ដៅមិនទន់មានថ្នម
ដហើយរ ៊ីែោយជាងែាងការែំ ដែើរការនិង ពលមានប្បសិទិធភាពប្គប់ ប្គ្នន់ ដហើយមាន
ដប្បើ ប្បាស់សំោប់ជាឃាលំងអាហារននែរ៊ី វែ៏ ការបំពលខ្លំង
ធំ

ដោយរួមេំ កែែដៅនឹ ង

ដោយោប់បញ្ូេ លទំងកាែសំែល់ ការបដញ្េញឧសម័នផាោះែញ្េែ់ែ៏សំខ្ន់ កែរ

និងអនផលនប្ពដឈើ ។

រូបភាពទ៊ី ៥ ២០០ល (៥៥ កាល)វតាធាតសំោប់
ផលិតធយូងរ៊ីវឧសម័នែាងែំរ ិតែសិែមម

តំោងដអាយនូវការទប់សាែត់ែ៏មាន

ដហើយជាញឹែញាប់ បដងែើតដអាយមាន

ការដប្បើ ប្បាស់ឃាលំងេិញ្េឹមរ៊ី វ ិតតកែលមាន
និរនតរភាពរួនកាលែសេាប់ ផងកែរ។
ដពលវដែើរតួជាការពាបាលទឹែ មិនកមន
សទធកតធយូងកបបប្បនពែ៊ីយ៍ទំងអស់បាន

ប្បសិទិធភាពបំផតេំ ដពាោះវតតមាន SOC កែល
អាេរែបានដៅតាមប្គួសារនិ ងសហគមន៍
ែាងតំបន់ោេ់ ស្សោលនិងអន់ថ្យនន
ពិភពដលាែដប្ពាោះធយូងអាេផតល់នូវធនធាន
ែូេគ្នានឹងជាតិកាបូនសែមមកែរ។
ដទោះជាោ៉ា ងោែ៏ដោយ

សពវនថ្ៃដនោះ

គ្នមនការសិែាព៊ីបរ ិមាែននធយូងថ្នមាន
ប្បសិទិធភាពប៉ា ា សំោប់ ការពាបាលទឹែ
ដ

ោះដែើយ។

ការសដងេបនិងការពិភាែាព៊ីលទធផ
លននការស្សាវប្ជាវព៊ីសហគមន៍និង
ព៊ីបនាប់ពិដសាធន៍

ព័ត៌មានពិសាតរសត៊ីព៊ីគំនិតននហាគស
រ៊ីវសាស្រសតសំោប់ការផលិតធយូងគឺមានដៅ

រូបភាពទ៊ី ៦និង៧ ប្បព័នផ
ធ លិតធយូងដោយឧសម័ន
ផលិតព៊ី ២០០ល (៥៥ កាល)ធងនិងែំដទេកែែ

កផាែដនោះគូ សបញ្ហ
ា ែ់ព៊ីលទធផលននការសិ

www.aqsolutions.org.

ែាតាមសហគមន៍ថ្៊ីមមួយនិងព៊ីបនាប់ពិ

ធយូងផលិតដេញព៊ីប្បព័នែ
ធ កបបប្ប
បដងែើតដែើយងែូេគ្នាដ ោះដែើយ។ដយើង
នពែ៊ីយ៍

ដសាធន៍ស្សាវប្ជាវដៅដលើសកាតនពលនន

(រូបថ្តដោយ ល៊ីស គង)

មានដធវើការប្តួតពិនិតយការផលិតធយូងតាម
ែធយូងកបបប្បនពែ៊ីយ៍ែ៏មានប្បសិទិធភាព
ដហើយនិងែហាគសសំោប់ ការពាបាល
ការពិ ដសាធន៍ ធាបឋមបងាាញថ្នធយូងកែល កបបប្បនពែ៊ីយ៍ែាងធងកែែេំនួន២០០ល

3

/ែែ៊ីឥែឋ និងែោងសំបែ

ំដម ធវើព៊ីឥែឋនិង

ររូបភាពទ៊ី៨ នផាមែកាត់ /ធយងបំពង់

ែ៊ីភែ់ ដោយមានការសហការែ៍ជាមួ យ
ែសិែរនិងអាែភូមិដៅភាគខ្ងដរើង
ប្បដទសនថ្

និងមរឈមែឌលស្សាវប្ជាវ

ថ្នមពលព៊ី ដឈើ ននមនា៊ីរនប្ពដឈើ ោរវងសែាង
ដែតតសាោ៉ា បូ រ ៊ី។
ភាពធមមតាននស៊ីតែាភាពែល់ែំពូលនិ ង
ឥរ ិោបថ្ននរយោះែំដៅព៊ីប្បព័ នធផលិតធយូង
តាមកបបប្បនពែ៊ីយ៍ដោយការដប្បើ វតារ ំលា
យតាមបនាប់ពិដសាធន៍ ជាលែេែោះែមមវ ិធ៊ី

ររូបភាពទ៊ី៩ រនធតូេៗ /ធយងបំពង់

ការអ

ដែើមប៊ីបដងែើតការែតពិ ដសាធន៍ ។
រូបភាពទ៊ី ៣បងាាញព៊ី ភាពែ៏ទូលំទូលាយ
ននកាបា៉ា ស៊ីដតននធយូងកែលស្សូបយែថ្នាំសំ
លាប់ដមមកែលដគផលិតសាិតដប្កាម

លែេ័ែឌតំោងោមួយ។ធយូងបាន
បងាាញជាពិ ដសសថ្ន

ធយូងកែលផលិតដេញព៊ីហាគស
រ៊ីវឧសមន
័
ដគអាេផលិតធយូងកែលមានសមតាភាពចា
ប់យែបានែពស់ជានិេេប្បែបដោយែំ រ ិត

រូបភាពទ៊ី ១០ ទ៊ីតាំងបងាាញព៊ីការែំចាត់ថ្នាំសំលាប់ដមមជាលែេែោះទូដៅ 2,4-D (2,4ឌ្៊ីែលរភ
ូ ៊ីដ

ស៊ីដសទិេ អាស៊ីត)

ដងែតដនោះផតល់នូវ

ែពស់ មាននិ រនតរភាព រួ យែល់បរ ិសាាន និង
មានថ្នមពលប្គប់ប្គ្នន់ ដោយការផលិត
ជាមួយេង្រងាែនហាគសរ៊ី វឧសម័ន

កែលជា

ដរឿយៗប្តូវបានបងាាញសំោប់ ការេំអិន
អាហារដៅែាងសហគមន៍ ែំពងអភិវឌ្ឍន៍
ដប្ពាោះវបានផតល់នូវេំដហោះកែលមានថ្នម

ោំ

ដហើយនិងការស្សូបយែជាតិ

ពលប្គប់ ប្គ្នន់ជាមួ យនិងការសាយភាយ កាដបាន។ការផលិតធយូងព៊ី ហាគសឧសម័ន
កែលប្តូវបានកាត់បនាយ។ដហើយផលិត

គឺមានរួយែល់បរ ិសាាននិងេំ ែេសំខ្ន់

មិនមានស្សូបយែ~៨០%ដែើ មប៊ីែំចាត់
ដប្កាមរូបភាពននលែេ័ែឌពិដសាធន៍ដនោះ។(រូ
បមនតពិដសាធន៍និងទិនាន័យបកនាមប្តូវបាន

បងាាញនិងពិភាែាខ្ងដប្កាម)ែូដេាោះដហើ
បាននូវធយូងែាងបរ ិមាែតិេតួេព៊ីឥនានោះអ ននថ្នមពលដបើដប្បៀបដធៀបជាមួយនឹងការ យ
លែេ័ែឌននការផលិតដហើយនិងលទធ
ផលិតធយូងកបបប្បនពែ៊ីយ៍ ដប្ពាោះឧសម័ន
នផលនប្ពដឈើ និងព៊ីែសិែមមែាងអំែង
ផលគែភាពននផលិតផលធយូងបាន
ដពលននការដប្បើ ប្បាស់ប្បចាំ នថ្ៃជាធមមតា។ កែលបតូរូបោងវងាយដ ោះដៅែាង
បកនាមឥទធិពលែ៏ខ្លំងដៅដលើប្បសិទិធភាព
ែូដេាោះ
ប្បព័នធេំដហោះដោយឧសម័នែាងែំរ ិតែ៏ធំនិង វតាធាតជាជាងភាយជាវតាែែវែ់
ជាសកាតនពលសំោប់ ការពាបាលទឹែ។
មធយម
ែ៏ប្តូវបានដប្បើប្បាស់ទូទំងពិ ភព ដហើយវបានផតល់នូវថ្នមពលកែល ំដអា ដប្ៅ។
ផងកែរដ ោះ
រ៊ីវឧសម័នែ៏អាេ
ដលាែសំោប់ ការផលិតធយូងសំោប់ជាការ យមានការបតូរូបោងដហើយនិងការបងាែរព៊ី ោែ់ជាមួ យវតាដផសងៗដទៀតែាងែំដែើរការ
ការប្តូវការែំដៅព៊ីប្បភពថ្នមពលែំែខ្ង
កែកប្បែ៊ីែសិែមមដែើមប៊ីបដងែើនទិនាផលែំ
សំោប់ការប្បមូលផតំនូវរ៊ី វឥនានោះ ដហើយនិង
ការដប្បើ ប្បាស់ែំដៅកាែសំែល់។ការ

4

សិែាសពវនថ្ៃដនោះបងាាញថ្ន

ធយូងឧសម័ន ដលៀន ភាពមានជាតិគ៊ីម៊ីរបស់វដធវើដអាយ ហាគសេំអិនអាហារ FD និង ធយូងព៊ីហាគស
ជាពិដសសដៅដពលដគែំដែើរការដៅែាង វជាសមាសធាតែ៏ ប្បឈមមែែាងការែំ ៥៥កាល ND កែលដគយែដេញ 2,4-D
កបបលែេែោះែពស់ (ជាឧទហរែ៍ ដោយ ចាត់ដោយការចាប់ យែ។ែូដេាោះដហើយ

ដប្កាមការែំែត់ រែដ

ើញ (២ មប្ែ/ល )

ការបដងែើនលំហូរែយល់ដៅដពលចាំបាេ់ដោ ដបើ 2,4-Dប្តូវបានចាប់ យែដោយធយូង

ែូដេាោះដហើយ “~100 ភាគរយ”។

យដប្បើែងាាឬរបស់បែ់ែយល់) ជានិ េេកាល អញ្េឹងវទំនងជានឹងថ្នថ្នាំសំលាប់ ដមម
បានបដងែើតនូវេរ ិែលែេែោះគ៊ីម៊ីសរ ៊ីោងគ
ែូេជាែកនលងកែលមាននផាមែែពស់
តូេៗនិងថ្នាំសំលាប់ដមមស្សូបយែ
កាបា៉ា ស៊ីដត

ែ៏នទដទៀតជាដប្េើននឹងប្តូវបានែំចាត់ដេញ
រនធ ប្បែបដោយប្បសិទិធភាពផងកែរ។
ការពិ ដសាធន៍ ដៅដលើការែតមួយេំនួនដោ

ដៅដពលដប្បៀបដធៀបជាមួ យ យដប្បើធយូង

១០០មែ/លដោយយែ

ការសនាិោឋនបេេបបនាព៊ីបនាប់
ពិដសាធន៍និងការស្សាវប្ជាវតាមភូមិ

ជាសដងេប ដោយមានការដប្បៀបដធៀបជា
ធយូង តាលបែដអាយដលើស២០០តាមសតង់ោ
មួយការផលិតធយូងកបបប្បនពែ៊ីយ៍ ការ
ឧសម័នប្បកហលជារំដរ ើសែ៏លអសំោប់ការ
ស៊ីវរបស់អាដមរ ិែ ដហើយបានកន ំេំដពាោះ
ផលិតដោយដប្បើឧសម័នហាគស គឺមានថ្នម
ស្សូបយែថ្នាំសំលាប់ សតវលិត
អ
វតាធាត លាយជាែំបូងកែលមាន ១០០ ម៊ីប្ែូ
ពលមានប្បសិទិធភាពជាង
ដហើយការ
េំដហោះនិងខ្ងឧសាហែមម ឱសថ្សំោប់ ប្កាម/ល 2,4-D (US EPA MCL 70 មប្ែ/ល
សាយភាយបំពលបរ ិោកាសមានតិេតួេ
និងមនសស ដហើយនិង SOCs ដផសងៗដទៀត ដគ្នលការែ៍កន ំរបស់អងគការដសបៀងអា
ជាង។
ដលើសព៊ី ដនោះដៅដទៀត
ការដប្បើ
ជាការបដងែើនែត៊ីប្ពួយបារមមែ៍ែល់គែភា ហារពិភពដលាែ 30 មប្ែ/ល),ដហើយនិង
ឧសម័នហាគស អាេែំ ដែើរការបានជាមួ យ
ពទឹែ។រូបភាពទ៊ី៨និង៩
ទ៊ីតាំងបងាាញ កាែសំែល់ធមមជាតិែាងែ៊ីែាងេំនួនការ
កាែសំែល់នប្ពដឈើ និងែសិែមមនិង អន
ព៊ីនផាមែ N2 BET (កផាែដលើ) និងរនធតូេៗ ប្បមូលផតំ កាដបានែាងែ៊ី េំនួន៤០មល/ល
ផលនប្ពដឈើ ដហើយជាគំ និតែ៏លអ សមរមយ
(កផាែខ្ងដប្កាម)
ននធយូងបដងែើតបាននូវ (ដែើមប៊ីដធវើជាទឹែធមមជាតិ)ដគបានអប្ងួន
សំោឥនានោះេំដហោះរ៊ីវឧសម័នកែលដធវើជាែំ
(១) ព៊ីដឈើ ស្សល់បំកបែែាងធងកែែកបប ែបពិដសាធន៍ រយោះដពល២សបាតហ៍ដែើមប៊ី
ជាេំនិត
និងជាប្គ្នប់ ។ការែតដោយ
ប្បនពែ៊ីយ៍២០០ល
និងែដធវើព៊ីែ៊ីឥែឋ ឈានដៅែល់លំនឹងមួ យ។
ទិនាន័យ
ឧសម័នហាគសអាេប្តូវបានដរៀបេំរេ
ួ ោល់សំ
(២)ព៊ីបនាោះដឈើ ស្សល់តំដរៀបគ្នាោ៉ា ងលអែាង ព៊ីែប្បនពែ៊ីយ៍ជាមធយមគឺ សំោប់ធយូងេំនួ
ោប់ការតភាាប់ ជាមួយនឹ ងែំដែើរការនិងកា
ការែតែំ ដៅែាងបនាប់ពិដសាធន៍ជាលែេ
ន៣ព៊ីឬសស៊ី ដែើមអូកាល៊ីបនិ ងដែើមស្សល់
រអនវតតន៍ែនទដទៀតសំោប់ ការចាប់យែនិ ង
ែោះែមមវ ិធ៊ីប្តូវបានដប្បើដែើមប៊ីបដងែើតធយូង
កែលដគែតធយូងដៅែាងធងកែែេំនោះ
ការដប្បើ ប្បាស់ែំដៅកែលដៅដសសសល់។
សាិតដប្កាមស៊ីតែាភាពប្តួតពិនិតយមួយនិ ២០០ល/ែធយូងដធវើព៊ីែ៊ី។ទិនាន័យដោយ
ការស្សាវប្ជាវបានបងាាញថ្នទំងេង្រងាែន
ងលែេែែឌបរ ិោកាស ដហើយ(៣) ព៊ី ការែតែំ ដៅព៊ីបនាប់ពិដសាធន៍កែលបានប
កែលមានែំ រ ិតតូេ(េង្រងាែនោំបាយ) និង
េង្រងាែនោំសែ
ល ំរ ិតTLUDដោយដប្បើែំ ដឈើ
ងាាញគឺ ជាមធយម បានទទួ លធយូង៤ព៊ីដែើម
ការែតែំដៅែំរ ិតមធយម
(ធងកែលមាន
ស្សល់(នផាមែនិងរនធតូេៗ
កន ំ ដោយ ឬសស៊ី ដែើមអូកាល៊ីប ដែើមដមៀន និងដែើម
េំែោះ ២០០ល/៥៥កាល) ដែើមប៊ីទទួល
ដលាែ ដែវ ិឌ្ រូធឺហត
វ USGS.)
ស្សល់ កែលដគកាត់ ជាបនាោះ កែលមាន
បានស៊ីតែាភាពែពស់ជានិេេនិរនត ( ៦៥០2,4-Dប្តូវបានដប្រើ សដរ ើសដែើងសំោប់
ទំហំគំរូ (១៥សម x ១០សម x ១សម)
៩៥០អងាដស /១, ២០២-១, ៧៤២ហាវរ ិន
ការដធវើដតសតធាតផសំដោយសារកតវមានទំ ដហើយែតែំ ដៅដប្កាមស៊ីតែាភាពប្គប់ប្គ
នហ) កែលជាតំ រវូ ការសំោប់ ការអភិ វឌ្ឍន៍
ែ់ទំនងរបស់ដៅនឹងការដប្បើប្បាស់
ង និងលែេែែឌបរ ិោកាស។
តំបន់នផាមែែ៏ លន
អ ិងរនធតូេៗែាងផលិត
ថ្នាំសំលាប់ ដមមែ៏ ដប្េើនទូទំងពិភពដលាែ ទិនាន័យព៊ីេង្រងាែនដប្បើ ហាគសកែលបងាាញ
ផលធយូង
ដហើយនិងជាថ្នាំសំលាប់ សតវលិត
អ មួយ
ជាមធយមបានព៊ី ដែើមស្សល់មួយេំនួនកែល
លាយផសំជាមួ យនឹងការអនវតតន៍កែលមាន
កែលដគបានរែដ ើញដៅែាងទឹែធមមជាតិ ផលិតជាែំ ៗែាង ឧបែរែ៍
១ កាល
ការរ ៊ីែេំដរ ើនសំោប់ការស្សូបយែ
ថ្នាំ
ែ៏ែូេជាការជាប់ទែ់ទងែល់ សែភាព
TLUD ដប្កាមការដរៀបេំជាធមមជាតិ (ND)
សំលាប់ ដមមែាងការពិដសាធន៍មួយដលើែៗ
មនសសនិងអាេបងែរដអាយមានមហារ ៊ីែនិ ដហើយនិងការដរៀបេំលែេែែឌែំលាំង (FD
ែូដេាោះដហើយ ធយូងដោយហាគស គឺជាបដេេែ
ង
និងការបងាអែ់ កផាែអង់ែូប្គ៊ីន
ឬប្ែ ដោយដប្បើែងាាដភលើងអគគ៊ីសន៊ី )។
េង្រងាែន
នឹងធយូងព៊ី ែកបបប្បនពែ៊ីយ៍។
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វ ិទាកែលមាននិរនតរភាព មានតំនលដថ្នែ ធយូងដៅែាងការពាបាលពហោោំងសំោប់
និងសមរមយ សំោប់ ការពាបាលទឹែតាម
ប្បព័នវធ ិមរឈការ
កបបវ ិមរឈការកែលអាេនលលែបានដៅែា

នសំោប់ទឹែផឹែតាល់ រួមទំងផាោះបាយ

ងសហគមន៍និងរនបទកែលែំពងអភិវឌ្ឍ ននប្បព័នធពាបាលទឹែដោយការដប្បើថ្ម

លាងចានឆ្ាំង)។

ន៍។បកនាមព៊ី ដនោះដទៀត

ដហើយនិងការដប្បើ ប្បាស់ដៅដភារាន៊ីយោឋន
កែរ(ការដរៀបេំមូបនិ
ា
ងដភសរាោះ និងការ

ការដប្បើប្បាស់ធយូង លអិតមួយេំ នួន ែាេ់រ៊ីវវ ិទាសែមម ដហើយ រូបភាពទ៊ី១១ ៣០០ល/មួយនថ្ៃ ប្បព័នធពា

សំោប់ការពយបាលទឹែមិនបានរ ំខ្នែល់

និងេំដោោះធយូង។ ប្បព័ នធដនោះមានតំនល

បាលទឹែកែលមិនមានរបាកែលមានពហ

ការអនវតតន៍ជាយថ្នដហតែូេនឹងការដរៀប តិេជាង ៥០០ែលាល (ែលាល តំ នលពលែមម ោោំងសំោប់ ប្គួសារនិងសហគមន៍ កែល
េំែ៊ីសំោប់ប្បដោរន៍ កផាែែសិែមមដហើយនិ
ងយទធសាស្រសតបំកបែកាដបានដែើយ។
តាមពិត

ដយើងផតល់អនសាសន៍ព៊ីការដធវើ

រូបភាពទ៊ី ១១ គឺជាលំហូរអែមមននែំរ ិតមធយមពហរោំង
(ែល់ដៅ ៣០០០ល/នថ្ៃ)

ដៅតាមបំបន់ ោេ់ស្សោលកមនកទន
ការពាបាលទឹែតាមកបបវ ិមរឈការសំោប់

រ៊ីែំប៉ាសត ដហើយនិងការដប្បើប្បាស់ែ៊ី ែូេជា
ធយូងេំដោោះកែលដគេំ ោយលយសំោប់ វ ិធ៊ី
ែំដែើរការកែលដគដពញេិតតមួយ។យទធ
សាស្រសតែ៏លប
អ ំផតសំោប់ែសិែរ និងសហ

រែេជាតិពាបាលទឹែោែ់តាមែលួនបាន

គមន៍ខ្ាតតូេដែើមប៊ីដប្បើ ប្បាស់ធយូងេំដោោះកែ
លប្តូវេំ ោយលយ

គឺជាធមមតា

អនញ្ហាតិដអាយមានដពលបរ ិបូែ៍

និង

លែេែែឌសមរមយសំោប់អតិ សែមប្បាែ
កផាែបរ ិសាានែាងការបំកបែភាាែ់ងារេំ លង
ដោគកែលដៅជាប់។ស៊ីតែាភាពកែលដែើ
ងែពស់ែូេជាមានដៅែាងអំែងដធវើរ៊ីែំប៉ាសត
ព៊ីកាែសំែល់ធមមជាតិឧទហរែ៍
ែូេជាែាងបងគន់រ៊ីែំប៉ាសត សែមមភាពននការ
ពដនលឿនម៊ី ប្ែូសារជាតិនិងែំដែើរការនន
ការបំ កបែសារធាតដោយែលួនឯង។ ដលើស
ព៊ីដនោះដៅដទៀត
ប្ជាវថ្ម៊ីៗដនោះ
ជាតិកាដបាន

ដោយកផអែដលើការស្សាវ

ជាមួយនឹ ងការស្សួបយែ និងសំភារោះែាងតំបន់) ដែើមប៊ីសាងសង់ និង ការែំ ចាត់ ភាាែ់ងារេំលងដោគកែលមានជា
អាេនឹងដធវើបាន
ដយើងមិនសងឃឹមខ្លំងខ្ល ផតល់ដសវែមមជាដប្េើនឆ្ាំជាមួ យនិងការកថ្ តិគ៊ីម៊ីនិងកផាែរ៊ី វវ ិទា

ថ្នភាាែ់ ងារេំលងដោគកែលសំខ្ន់ៗេូល រទំតាមដពល ននធងេំដោោះរ៊ី វែាេ់ ដហើយ ដោយការដប្បើ ប្បព័នធេំដោោះ កែលដគបដងែើត
ែលួនដៅែាងែ៊ី ដហើយនិងរែេជាតិដោយការ និងការដរៀបេំធយងជាថ្ម៊ី
ដរៀងោល់២ដៅ ដែើង/កែលប្តូវការតាមតំបន់ ។
ូ
ដប្ចាោះព៊ីធយូងកែលេំ ោយដោយលយ
៣ឆ្ាំមតង។ ប្បព័នធដនោះប្តូវបានតំដលើងដៅ រូបភាពទ៊ី១២ និងទ៊ី ១៣ បងាាញព៊ី លំហូរ
អែមមននដប្គឿងននការពាបាលទឹែផឹែកែ
ដែើយ។
ដគអាេយែយទធសាស្រសតកបប ែាងកែែមភោះឆ្ាំ២០០៨ ដហើយបំដរ ើការដៅ

អភិរែសេំដពាោះការដប្បើប្បាស់ែ៊ីព៊ីធយូងេំដោោះ ែាងសហគមន៍ែសិោឋនមួ យដៅភាគខ្ង លអាេោែ់ តាមែលួនបានកែលអាេផតល់ែ
កែលទិ ញ ដោយដប្បើអប្តាននការបញ្ូេ ល ដរើងននប្បដទសនថ្កែលមានេំនួនប្បជារ ល់ដៅ ៣០០ល/នថ្ៃ (លមមសំោប់តប្មូវ
ការទឹែផឹែប្បចាំនថ្ៃជាអបបរ ិមា សំោប់
គ្នាទបេំនួន~១០០គប្ែននធយូងែាងមួយ
នែសៗគ្នាតាមរែូវកាលព៊ី ១០ដៅ១០០
ហិតា។

ែរែ៊ីសិែាព៊ីការដធវើសមាហរនតែមមេំដោោះ
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ែ់ (ជាធមយម៤០

ែ់)ដហើយពាបាល

ទឹែទំងអស់ដោយការដប្បើដៅដលើែសិោឋ

ឧបែរែ៍ពាបាលទឹែកែលអាេោែ់តាមែលួនបាន

ប្ពំកែននថ្ភូ មា។

ថ្នាំសំលាប់ សតវលិត
អ

ដសៀវដៅកន

ែាងប្បដទសនថ្

ំដោយដបើែេំ ហរព័ត៌មាន

ដហើយនិងវ ៊ីឌ្៊ីអូ ពិសាតព៊ី ការរេ

ការសាង

ភាព

ដប្បើ ប្បាស់

ដៅ

ដសវែមមដធវើបេេបបនា

បោ
ត ញសែមមភាពថ្នាំសំលាប់

សង់និងការប្បតិបតតិការែ៍ននប្បព័នធពា

សតវលិត
អ ដៅអាដមរ ិែខ្ងដរើ ង

បាលទឹែទំងដនោះ ដហើយនិ ងវតាធាតហាគស

(PANUPS) ព័ត៌មានថ្នាំសំលាប់សតវលិត
អ

កែលមានតំ នលដថ្នែសំោប់ ការផលិតធយូង

កែម៊ី

ឆ្ាំ

េំដោោះទឹែកែលមានការពប្ងឹង ព៊ីរ៊ីវឧសម័ន

ោែ់េូលតាមអនឡាញ

តាមតំបន់ែ៏ដលើសលប់ អាេប្តូវបានបញ្ូេ

http://www.panna.org/panna/.

លព៊ីដគហទំព័រលាយទឹែ
(www.aqsolutions.org).

iv-

១៩៩៧
03/21/07.

អងគការសែភាពពិភពដលាែនិងយូន៊ី

កសហវ ២០១០ ការរ ៊ីែេំដរ ើនព៊ី អ

ម័យនិ ង

ទឹែផឹែ បេេបបនាភាព២០១០
កែលជាប់ ជាែំពូល
ទំង១០
មនសស១០០

ែ់)

សែលវ ិទាល័យ

ដោយការដប្បើ ថ្មតូេៗ

ថ្ម៊ីសែមមតាមកបបរ៊ី វវ ិទា

កបលែសម៊ីត ២០១១ .

ដហើយនិងធយូង

(http://www.worstpol
luted.org/)
ii- សវកសនបាេ អាភ៊ី

េំដោោះ។ធងប្តូវបានផតល់រូនដោយធង

ប៉ាូល៊ីទ៊ីកលនកែលមានែង់ ស៊ីដតែពស់ កែល

ប៊ីអាយ អ៊ីស ឺ

មិនមាន ប៊ីភ៊ីដអ េំែោះ២០០ល។ធងទដទ
មានទំងន់តិេជាង
ដតន)

១០គប្ែ

ដហវននឺ ដែ

(២២.០៤

ហូសដសលធឺធ៊ីប៊ី

ដហើយដគអាេយួរដៅតាម

អានកនត េនសន

សហគមន៍ ោេ់ ស្សោលបានដោយដថ្មើរ
ដរើង

ស៊ីដអ វន់ ហគនធិ ន

ភាាប់ជាមួយនឹងការប្តូវគ្នានឹង ភ៊ីវ ៊ីស៊ី

យូ ដវហ៍រល៊ី ប៊ី

កែលមានដលែតូេ ដហើយបំ ដពញជាមួយ

២០០៦ ការ

នឹងប្បព័នធកែលដគបដងែើតដែើងដៅនឹងែកនល

ប្បឈមមែនឹង

ង ដហើយនិងទទួលបានដៅរិ តៗ។ ប្បព័នធ
ដនោះមានតំ នលប្បកហលជា
ែាងការសាាប

ដហើយអាេដធវើដោយ

ឧបែរែ៍ដោយនែ(ឧទហរែ៍
ឧបែរែ៍សំោប់ជាងកសបែ)

សារជាតិបំពល

១២៥ែលាល
ពហ

ដហើយផតល់

រូននូវដសវែមមជាដប្េើនឆ្ាំជាមួយនឹងការ
កថ្រទំតាមដពលសំោប់ េំដោោះែាេ់រ៊ីវ និង
ការដរៀបេំធយូងជាថ្ម៊ីមតងែាងមួ យឆ្ាំ។ប្បព័នធ

ែាងប្បព័នធទឹែ
រូបភាពទ៊ី១២និង១៣
រូបភាពនិងែាប្កាមបងាាញព៊ីការែំែត់ជារូបននប្បព័នធព័តមានដៅែាង

៉ា
វ ិទាសាស្រសត វលទ៊ី
៣១៣ ភ៊ី ១០៧២

ប្បព័នព
ធ ាបាលទឹែផឹែកែលអាេោែ់តាមែលួនបានកែល

មានពហោោំងដោគ ៣០០ល/នថ្ៃ ែាប្កាមដោយ ោថ្នន់ រ ៊ីនធ៍

ឯែសារដោង

ា
ដនោះមានបងាាញជារូបដៅរូបទ៊ី ១២ កែលដគ i- ហារ ៊ីស ដេ និងមា៉ា ែខ្តូ ដអ សត៊ីព៊ីបញ្ហ
v- http://whconference.unc.edu/index.cfm
បំពលដោយជាតិពលែ៏ អាប្ែែ់បំផតរប
ោែ់បំដរ ើការដៅសាលាអដនាវសិែេោឋនសំោ
vi- ែ៊ីម ដេភ៊ី ន៊ីអឺ ប៊ី កម៉ានដហវៀល
ស់
ព
ិ
ភ
ពដលាែ
របាយការែ
៍
ឆ្
ា
ំ
២០១១
ប់រនរនជាតិ ភាគតិេខ្ករ ៉ានកែលតលស់ទ៊ី
មា៉ា ែឡាហវ លិន ដអេ រធ
៉ាូ ឺហវត ឌ្៊ី កែបភ៍
ជាតិ
ព
ល២០
iiiត
លំដៅ/ដែមងអដ ត ប្បដវសនត
ដៅតាម
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ឌ្៊ីអាយូ សាំមឺ អាកអស ថ្បល៊ីតអាប់ប្ោហវ ដហើយជាប្បធានបទព៊ី

ចាត់ កេងថ្វ ិការកផាែ

េូ ហ៍ែ៊ីន ងនិងខ្ងតបូង

ធយូងព៊ីេង្រងាែនោំសល បដេេែវ ិទា ននការអតាាធិបាយព៊ី វ ិសវែមមបរ ិសាាន
កាដបានដែើ មប៊ីដលើែែំពស់នប្ពដឈើ ដអាយ
សមរមយសំោប់ថ្នមពលសាអតតាមផាោះកែល វ ិសវែមមននការអភិ វឌ្ឍន៍ សហគមន៍ដៅសែ មាននិរនតរភាព
ែសិរែេែមម
និង
(TLUD)

ការពាបាលទឹ ែ លវ ិទាល័យ ែូ ែូោែូ បូ លែឺ

មានតំនលដថ្នែ
ការពប្ងឹង

ែសិឧសាហែមម

និងការបំ

កបែឧសម័នកាបូនិែការបងាាញផូស័រា ដៅស
នាិបាតសែភាពនិងទឹែជាសែល សែល
វ ិទាល័យែូ រឡា
ូ
ញោខ្ងដរើង
ឆ្បផលហ៊ីល អិនស៊ី តលាឆ្ាំ២០១១

xii-

បឺកមតអា

រ៊ីវថ្នមពល។

ការផលិតធយូង

ែាង xvii-

ែដផតែេំ ែោះ២០០ល

ដអេរ៊ី

សតវលិត
អ

កានូែលរ ៊ីន

រនជាតិមង

ែលសមព័នធរស់ដៅភាគខ្ង

ដរើងប្បដទសនថ្

វ ិទាសាស្រសតព៊ីបរ ិសាាន

ទំង ស្សុង ២៧៣ ២០០១ ភ៊ី ៥៣
viii-

មា៉ា សល

អិម

ដេឌ្៊ី
២០១១

ការដេញផាយរបស់ដអែូ អាស៊ី ដលែ ៧ អតាប្បដោរន៍សំោប់ សែភាពនិងអាកាធា
តលា

២០១០

ហូគ៊ីល

ប៊ី

ផាោះធមមជាតិសំោប់ម៊ីប្ែុបសំោប់ែ៊ី

ថ្នាំសំលាប់ ២០១១

កែលមានដៅែាងទឹែដោោះ

ដអភ៊ី

ចានល៊ីកា

ធយូង ត ព៊ី ការតលស់បូតរេង្រងាែនោំសល ជារំ ដរ ើស
ដគ្នលការែ៍ថ្នមពលឆ្ាំ ២០១១

vii- សាឺតស៍ ប្បាបាមនតូ ល ធ៊ី អឺហាត ដេរ៊ី ដអែូអាស៊ី ដេញផាយដលែ ៩ ដមសា
កាលដសន

ប្គ៊ី សូប

xviii- េនសន អិម ឡាមអិន ប្បាែធ៍
ដអស ដប្គយ៍ ស៊ី កផន៊ី ស ឌ្៊ី ២០១១

xiii- គ៊ីមស៍ ដេភ៊ី ដវលបន អិលដអស ការដធវើដអាយលអសំោប់ ការបំពលែយល់ែាង
សាំមឺអាដអស កនប ឌ្៊ីអាយូ ការែំ ចាត់ នន ផាោះ
ថ្នាំសំលាប់ ដមម

២-

៤ឌ្៊ី

ព៊ីេង្រងាែនោំសល

ព៊ីទឹែដោយ ប្បដទស

ការសាយភាយែាង

ែំពងអភិវឌ្ឍន៍ដោយការដប្បើគំរូ

កាដបានធយូងរនជាតិ ដែើមភាគតិេ (ធយូង) ប្បអប់កតមួ យននកាែូមនដត
បរ ិសាាន
វជាការលអកែលយែទឹែទែែាង ោែ់រូនដៅ ការដេញផាយព៊ីទឹែ និង បរ ិោកាស ទ៊ី ៤៥ ដេញផាយទ៊ី១៩ ភ៊ី

ភារានោះទង់កែង ោែ់វដអាយប្តូវនថ្ៃដហើយ សែភាព (ជាការរ ំលឹែ)

៣២៣៧.

ដប្ចាោះវតាមរយោះធយូង
បែកប្បដោយ
xiv- សម៊ីត កែអា ដផន៊ីស ឌ្៊ី អិ ម ែមមងគល xixការផតួេដផតើគំនិតេំដពាោះធយូងជាអនតរ
ដអហវអ៊ី ជាទ៊ី សំោប់ ភាសាសង្រងែិត អូសរូតា
ភ៊ី នេវង វ ៊ី រ ៊ីតគ៊ីន ដែ សាង ដេ ជាតិ
២០១១
http://www.biocharសងាគថ្ន និពនធ ស៊ីដអ ២០០០ប៊ីស៊ី
ដផន៊ីអាថ្ននោ វ ៊ី ោសមូ កសន អាដអ និង international.org/technology/stoves,
ោែ់េូល 11/5/2011
ixកាល៊ីល អិមដអដែ ១៩៩៩ ហាគសផាោះ
ទិនាន័យដែើ មសតិតិព៊ីថ្នមពលរបស់អងគការ
ែញ្េែ់ព៊ីកផាែេំដហោះខ្ាតតូេ ែាងប្បដទស
xx-ប្ែុមហន
ប្បដោរន៍សងគម
សហប្បជាជាតិ
អងគភាពសតិតិ
របស់
ែំពងអភិវឌ្ឍន៍។ែផលិតធយូង
អិនយិនដយរ ៊ី
រវ
៉ាូ ៉ា នោែ់ េូល១១ឧសភា
អងគការសហប្បជាជាតិ បញ្ូេ លទិនាន័យ
ដៅែាងប្បដទសនថ្
របាយការែ៍អ៊ីភ៊ីដអ
២០១១
http://inyenyeri.org/business១១ឧសភា២០១១
៦០០/អា
៩៩
-១០៩។ការ ិោល័យ model,
http://data.un.org/Browse.aspx?d=EDATA
កផាែែយល់អាកាសនិវ ិទយសែមមនិងដគ្នលន
xxi- ល៊ីមា៉ាន ដេ គនធ៍ រនែន អិម ២០០៦
x-េិន ដេ ហសូឌ្៊ី សាន់ ស៊ី ២០០៧ ដោបាយ
និងែមមវ ិធ៊ី
កផាែវយតំនល
បំកបែធយូង ែាង ប្បព័នធដអែូែូស៊ីដលើែ៊ី
ឥទធិពលននកែលធៃន់ព៊ីការស្សូបយែ
ភាាែ់ងាការការពារបរ ិសាានរបស់សហរែឋ
ការរ ំលឹែ Mitig. Adapt. Strateg. Glob.
សារធាតធមមជាតិព៊ីទឹែ
ដៅធយូងព៊ី ដឈើ អាដមរ ិែ ទ៊ី ប្ែុងវ៉ា សិនដតានឌ្៊ី ស៊ី
Change 11, 395–419.
វ ិទាសាស្រសតបរ ិសាាន និងបដេេែវ ិទា ៤១
xvហវូដល
រ៊ី
១៩៨៦ xxii- ប្បាមូត ដែដអស (២០០៩) ធយង
(៧) ២៥៣៦- ២៥៤២
ូ
ការផលិតធយូងែាងប្បដទសែំ ពងអភិវឌ្ឍន៍ ការពិនិតយគំនិងកែលមានដែើងសំោលែ
xiអឺតសដែន ទ៊ីប្ែុងែងែ៍
ល់ការតលស់បូតរអាកាសធាត
ែូដេាោះដនោះជាដគ្នលបំែងែ៏ ធំមួយននការ
ដសវែមមស្សាវប្ជាវជាសមារ ៧-៥៧០០
ស្សាវប្ជាវរបស់ដយើងដៅឯ
xvi- យូអិនឌ្៊ីភ៊ី
យូអ៊ីនអ៊ី ភ៊ី
២០០៩
ស៊ីអាដអស
របាយការែ៍អា៤០១៨៦
លាយជាតិទឹែ (www.aqsolutions.org) ឪកាសរ៊ី វកាដបានែាងអាប្ពិេភាគខ្ងដរើ
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អិលដអស

http://ncseonline.org/NLE/CRs/abstract.cf
m?NLEid=2216

ផលិតធយូងសំោប់ ការដប្បើប្បាស់ការស្សូប

xxiii-

យូអិនឌ្៊ីភ៊ី

យូអិនអ៊ីភ៊ី

ឌ្៊ី អាយូ

សាំមឺអាដអស

ការ ប្បាស់ សំោប់ែ៊ី រំពូែ១៥ ែាងការវ ិវតតធយូង

អាេរែបានដៅ

យែកែលមានតំនលដថ្នែ។ការអនតតន៍

២០១០

ែំពងអភិវឌ្ឍន៍។

xxxvi-

២០០៩ ែាងដសវែមមពាបាលទឹ ែផឹែ ែាងប្បដទស

UNDP, UNEP 2009, op. cit.

ការតលស់កប្បែសិែមមនិងបរ ិសាាន ភ៊ី ដធលឺ

ការបងាាញដៅការប្បរំ

ែូវ ិន

ស៊ីដេ

និ ងសាំមឺអាដអស

២០១០ ការស្សូបនិងការបដញ្េញភាាែ់ ងារ
សត៊ីព៊ីសងគមគ៊ីម៊ីរបស់
២០០៩ ជាតិដលើែទ៊ី២៤២
េំលងដោគធមមជាតិ
ព៊ី ការស្សូបយែ
អាដមរ ិែ ទ៊ី ប្ែុងឌ្ិនវ ឺ ស៊ីអូ កែស៊ីហា
UNDP, UNEP 2009, op. cit
កាដបានប្គ្នប់តូេៗប ា ប់ព៊ីការែំ ដែើរការ
xxv- ប្គ៊ីសូប អ៊ីធ៊ី et al. 2011, op. cit.
២០១១.
xxiv-

យូអិនឌ្៊ីភ៊ី

យូអិនអ៊ីភ៊ី

និងតាមរយោះវែឋទឹែ
ធយូងសំោប់ ការប្គប់ ប្គងបរ ិសាាន xxxii- ែ៊ីនសួដេភ៊ី ន៊ីអឺ ប៊ី កមនហវ៊ីល អ៊ី ជាអដនលើរៗ
ការស្សាប្ជាវទឹែ45, 417-426.
វ ិទាសាស្រសតនិងបដេេែវ ិទា
២០០៩ មា៉ា ែឡាល៊ីន ដអេ រូធឺហត
វ ឌ្៊ី កនបឌ្៊ី សាំមឺ
ល៊ីមា៉ាន
ដេនិងេូ កសហវ ដអស
eds. អាដអស
ថ្បលិតអាប់ ប្ោហវ
(TLUD)

វល់។

xxvi-

អំព៊ីអែ
ា និពនធ

Earthscan, UK & USA.

ធយូងព៊ីេង្រងាែនោំសល
បដេេែវ ិទាសមរមយ
េូសហ៍ ដែៀនស៍
xxvii- អានែឺសន ភ៊ី ដអស រ ៊ីត ធ៊ីប៊ី វ ិវ ឺ សំោប់ថ្នមពលសាអតដប្បើប្បាស់តាមផាោះកែ
គឺជាប្បធានសាាប និងជាប្បធានកផាែវ ិ
ភ៊ីោប់បលយូ ម៊ីប្ែូហាគសសែមម ដតើវជាអវ៊ី លមានតំ នលដថ្នែ ការពាបាលទឹែ ការ
ទាសាស្រសតដៅឯលាយទឹែ
និងការបំ កបែ
ដហើយដហតអវ៊ីមានែំដែើរការ េំនេដសាៃរ ពប្ងឹែដសែឋែិេេែសិែមម
ដហើយជាដបែេភាពភ៊ីដអេឌ្៊ី
ដលែ ៥៣ បោ
ត ញថ្នមពល ដហែន ឧសម័នកាបូ និេ កែលមានការកបងកេែ។
ដៅែាងវ ិសវែមមបរ ិសាាន
ការបងាាញផូស័រា
សនាិបាត
ទឹែនិង
២០០៧
សំោប់សហគមន៍ កែលែំពងអភិវឌ្ឍន៍ ដហើ
[http://www.hedon.info/docs/BP53សែភាពជាសែល
សែលវ ិទាល័យ
យសែលវ ិទាល័យ ែូ លូោែូ បូលែឺ។
Anderson-14.pdf]
ែូរឡា
ូ
ញោខ្ងដរើង ឆ្បផល ហ៊ីល
គ្នត់មានអិ មដអស កផាែរ៊ីវគ៊ី ម៊ីបរ ិសាានព៊ី
xxviiiអានែឺសន
ភ៊ី អិនស៊ី កែតលាឆ្ាំ២០១១
យូស៊ី បឺដែល៊ី
ការផលិតធយូងែាងេង្រងាែនោំសហា
ល គ សខ្ាត
xxxiii- គ៊ីល៊ីអូម អាដេ បាបាស ដេអ៊ី មានប៊ីដអសកផាែគ៊ីម៊ីវ ិទាព៊ីែ៊ីលមសនដហើយ
តូេនិងែំដៅ រំពូែ១១ ែាងការវ ិវតតធយូង
ប្កាហវែ ស៊ីរ៊ី ហាំម៊ីនធន ភ៊ីដអ មា៉ា ទ៊ីន ដេឌ្៊ី មានបទពិដសាធន៍ ៦ឆ្ាំដធវើការជាមួយការអ
ការតលស់កប្បកផាែែសិែមមនិងបរ ិសាាន ភ៊ី
ោកាកាស៊ី អិន នូ កវល អិ លដអេ សែត ភិវឌ្ឍន៍ តាមរនបទកែលមាននិរនតរភាព
ដធលឺ ២០១០
ដេស៊ី កសតែកែលបឺែ ភ៊ីអ៊ី ដថ្ល៊ីនរ៊ីភ៊ី និង ដៅអាស៊ីអាដគាយ៍។គ្នត់ អាេទែ់ទងបាន
xxix- មា៉ា ែឡាល៊ីន ដអេ ១រ៊ី
ធួដែសសំោប់ធយូង កែមែោ ២០១០
បញ្ា៊ីររ៊ី វឧសម័ន

វលែ ឌ្៊ី អិម ២០០៦ គែភាពទឹែរបស់ តាម (៧២០) ៩៨៩ ៣៩៥៩ ឬែ៏
josh@aqsolutions.org,
ជាតិដយើង ថ្នាំសំលាប់សតវលិត
អ ដៅែាងទឹ ែ
joshua.kearns@colorado.edu, and on
អូនិងទឹែែាងែ៊ីរបស់ជាតិដយើង
Skype (“joshkearns”).

កែលមានជាឯែសាទែោែ់ដហើយ[ht ១៩៩២ែល់២០០១។វែឋននការសាាប់សង
ា ់
tp://biochar.bioenergylists.org/content/ កផាែភូមិសាស្រសតសហរែឋអាដមរ ិែ ១២៩១
1g-toucan-tlud-biochar-jan-2010]
xxxមា៉ា ែឡាល៊ីន
ដអេ
xxxiv- ទិនាន័យដែើមថ្នាំសំលាប់សតវលិត
អ
រដបៀបបដងែើតធយូងកែលស្សូបបានទបនឹ ង
តន
(www.pesticideinfo.org).
។
ែពស់ សំោប់ការសិែាស្សាវប្ជាវខ្ាតតូេ។
ទិនាន័យដែើ មតាមអនឡាញ
ព៊ីព័ត៌មាន
បញ្ា៊ីររ៊ី វថ្នមពលកែលមានឯែសារ[http://
ថ្នាំសំលាប់ សតវលិត
អ បោ
ត ញ សែមមភាព
biochar.bioenergylists.org/content/howថ្នាំសំលាប់ សតវលិត
អ ោែ់េូល១១/៤/ ១០
make-high-and-low-adsorption-biochars]

អំព៊ីប្ែុមហន
គឺជាសមាគមមិនរែប្បាែ់េំដែញមួយកែ
លយែការសម័ប្គេិតតជាមួលោឋន

សំោប់

អាែវ ិទាសាស្រសតស្សាវប្ជាវ វ ិសវែរតាមភូមិ
និងអាែដេញគំរូកផាែដអែូែូស៊ី

ដធវើការ

ដែើមប៊ី ដលើែែំពស់សនតិសែរ៊ីវភាពរស់ដៅ
និរនតរភាពកផាែដសែឋែិេេនិងបរ ិសាាន

និង

xxxi- ែ៊ីមស៍ ដេភ៊ី ស៊ីមា៉ាបូគូ ដែ ដវលបន xxxv-េយស៍ ដេធយងប្តជាែ់ សំោប់ការដប្បើ ការពឹែកផអែដលើតំបន់ែលនឯងតាមរយោះការ
ូ
ួ
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ដេញកបបរេ

កផាែដអែូែូស៊ីនិងបដេេែវ ិ

ទាសមរមយដៅដលើទឹែ អ

វតតន៍ននធយូងកែលបដងែើតដៅតាមតំបន់

ការពាបាល សំោប់ការពាបាលទឹែដៅតាមសហគ

ទឹែតាមកបបវ ិមរឈការនិងខ្ាតតូេ
ប្បព័នធអ

(២) ដែើមប៊ីទូទត់នឹងការ

ម័យ (WASH) ស្សាវប្ជាវរបស់ដយើងគឹ បងាាញព៊ីការអន

ដយើងបានដធវើការស្សាវប្ជាវកផអែតាមបនាប់
ពិដសាធន៍និងតាមភូមិស៊ីព
ត ៊ី

ដគ្នលបំែងននការ

ម័យដអែូែូស៊ី។

ដយើងែ៏ផតល់ការប្បឹែាបដេេែដទសនិង

និង មន៍និងប្គួសារតូេៗដៅែាងសហគមន៍

ផលិតធយូងកែលមានថ្នមពលមិនប្គប់ និង
មានការបំពលបរ ិសាានជាមួ យនឹងបដេេែវ ិ
ទាឧសម័នពែ៌នបតង

ដហើយទ៊ី (៣)

ដែើមប៊ីគ្នំប្ទម៊ីប្ែូសហប្គិន

ែំពងអភិវឌ្ឍន៍។ការងារដនោះទទួលសាគ

ែាងការផលិតភាាែ់ងារស្សូបយែកែលប្តូវ

ល់ព៊ីអតាប្បដោរន៍ ជាដប្េើន

បានពប្ងឹង។

តាមរយោះនែគូជាមួយរោឋ

ដសវែមមប្គប់ ប្គងគំដោងសំោប់ការអភិ វឌ្ឍ សំោប់សែភាបមនសស និរនតរ

ភិបាល រំនួញខ្ាតតូេ ដហើយនិងអងាគរ

ន៍ដហតាារេ

ជាតិនិងអនតរជាតិ។លាយទឹ ែដនោះបានដធវើ

សមព័នធ

WASH

កែលមាន (១)ដែើមប៊ីផតល់រូននូវការពាបាលទឹែ

និរនតរភាពដោយមានការសហការែ៍

កែល

ការផសពវផាយលទធផលននការស្សាវប្ជាវ

ជាមួយនឹង សហគមន៍ ដសែឋែិេេ ដៅោេ់ អាេរែបានប្បែបដោយបដេេែវ ិទានិង

ដនោះសំោប់ ការអភិ វឌ្ឍន៍បដេេែវ ិទាសមរ

ព៊ីដគ ទំងកផាែនដោបាយ ទំងរនជាតិ មានតំនលដថ្នែ

មយ

សនសំសំនេ

ដែើមភាគតិេ ដៅតាមតំបន់ ោេ់ស្សោល កែលបេេបបនាមិនមាន

កែលមានប្បដោរន៍ែលា់ែររស់ដៅរបស់

ដៅអាស៊ីអាដគាយ៍។

មនសសជាតិនិងបរ ិសាានផងកែរ។
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